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Dnia 7 stycznia 2008 roku w zamku w Uniejowie miała miejsce XX Uroczysta Sesja Rady
Miejskiej, na której nadano Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Uniejowa
m.in. prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi

Na sympozjum „Odwieczny Kult św. Bogumiła” dnia
10 czerwca 2018 r. w zamku w Uniejowie Pan Profesor
omawiał treść „Elegii ku czci bł. Bogumiła z 1802 r.”, która
znajduje się w Kolegiacie pw. Wniebowzięcia NMP
w Uniejowie

Marta Pokorska

O bogatej historii gminy Uniejów
w rozmowie z historykiem,
profesorem dr. hab. Janem Szymczakiem
Przygotowując się do niniejszego wywiadu, zapoznałam się z informacjami o Panu Profesorze, zamieszczonymi na stronie Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Na tejże stronie przeczytamy o Pana
zainteresowaniach badawczych, życiorysie naukowym oraz najważniejszych publikacjach.
Ukończył Pan studia histor yczne na Uniwersytecie Łódzkim, zdobywając kolejno stopnie
naukowe i tytuł profesora. Przez wiele lat pracował Pan w Zakładzie oraz Katedrze Historii Polski
Średniowiecznej i Katedrze Historii Średniowiecznej jako wykładowca oraz ich kierownik. Pełnił Pan
funkcję prodziekana, a następnie dziekana na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ. Otrzymał Pan
nagrody ministra i nagrody naukowe rektora UŁ, uczestniczył w działalności instytucji naukowych
i społecznych, był współautorem i redaktorem 265. publikacji. Jakimi informacjami o sobie chciałby się Pan
Profesor jeszcze podzielić z Czytelnikami „Uniejowskich Stron”?
W UŁ pracowałem od 1 IX 1970 r. do 30 IX 2017r.,
czyli 47 lat jako pracownik naukowo-dydaktyczny
i ostatnio jako kierownik Katedry Historii Średniowiecznej. Dopiero 3 lata temu przeszedłem na emeryturę, ale jako professor emeritus jestem nadal czynny
naukowo. Świadczą o tym kolejne publikacje, których
liczba na dzień dzisiejszy wynosi 289, w tym 16 książek
oraz 25 artykułów w językach obcych: 19 angielskim,
4 niemieckim, po jednym francuskim i rosyjskim.
Do mojego życiorysu naukowo-dydaktycznego dodałbym jeszcze 10-letni okres pracy w Mazowieckiej
Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu (1994-2003) jako wykładowcy i kierownika Zakładu, a następnie Katedry Historii Średniowiecza.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w mojej karierze akademickiej jest dzień 21 II 2005 r., kiedy postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
otrzymałem tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.
Wypromowałem 8 doktorów nauk humanistycznych w zakresie historii, w tym w 2000 r. Annę Jabłońską na podstawie pracy „Kapituła uniejowska do
początku XVI wieku”, opublikowaną w 2005 r. (obecnie
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach). Jestem promotorem 185
prac magisterskich i 3 licencjackich, spośród których
w 2017r. w ogólnopolskim Konkursie im. Stanisława
Herbsta na najlepszą pracę magisterską w zakresie
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historii miast i wojskowości III nagrodę otrzymał mój
podopieczny Jędrzej Tomasz Kałużny z Uniejowa. Jej
fragment pt. „Miejskie wozy wojenne z ziem łęczyckiej i sieradzkiej w składzie armii Królestwa Polskiego
w XVI-XVII wieku” opublikował na łamach „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 99, 2017, s. 125147.
Od początku mojej pracy w UŁ związany jestem
z Polskim Towarzystwem Historycznym. W pracach
Zarządu Oddziału Łódzkiego uczestniczę od 1973 r.,
od 1984 r. jako wiceprezes, w latach 1991-1997 jako
prezes i to za mojej kadencji w 1993 r. podjęliśmy się
opracowania monografii Uniejowa.
W 1991 r. zostałem członkiem Zarządu Głównego PTH, w 1994 r. wiceprezesem, w latach 20122015 r. prezesem. Od 1980 r. wchodzę w skład Komitetu Okręgowego, a od 2005 r. również Komitetu
Głównego Olimpiady Historycznej, prowadzonej pod
patronatem PTH. Jako członek Stałego Komitetu Mediewistów Polskich przewodniczyłem Komitetowi
Organizacyjnemu III Kongresu Mediewistów Polskich
w Łodzi w 2008 r.
Od 1993 r. jestem członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, w 2006 r. zostałem członkiem Redakcji Naczelnej Wydawnictwa ŁTN, od 2016 r. jego
członkiem honorowym. W 1991 r. powołano mnie
w skład Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Historycznego w Warszawie. Jestem członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łowiczu, Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Towarzystwa Miłośników
Ziemi Łęczyckiej, od 2005 r. jego członkiem honorowym.
W 2006 r. zostałem powołany do Komisji Ekspertów w Zespole Kierunków Studiów Humanistycznych
Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Opiniuję również wnioski dla Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Centralnej Komisji do Spraw Tytułu i Stopni Naukowych w sprawie przyznawania tytułu profesora
i uprawnień dla poszczególnych uczelni do nadawania
stopni doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. W latach 2007-2010
byłem wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2013 r. jestem
członkiem Rady Archiwalnej przy Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Państwowych w Warszawie. Zapewne wielu z Państwa uzna ten wykaz funkcji za mało skromny
z mojej strony, ale takie było pytanie i dodam – dalej nieskromnie – że to nie wszystkie. Ale tyle się tego
uzbierało przez 50 lat po studiach (1970-2020).
Od 2008 roku jest Pan Honorowym Obywatelem
Miasta Uniejowa, tytułu nadawanego osobom zasłużonym dla miasta. Od jak dawna datują się kontakty
Pana Profesora z Uniejowem?
Pierwszy oficjalny kontakt z Uniejowem nawiązałem
w 1990 roku przy okazji uroczystości obchodów
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700-lecia Uniejowa, podczas których wygłosiłem referat pt. „Uniejów arcybiskupi (do końca XVIII w.)”. Już
wówczas Społeczny Komitet Obchodów tej rocznicy na
czele z Dariuszem Piotrowskim i powstałe na jego bazie
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa wyszło z inicjatywą
podjęcia kompleksowych badań nad przeszłością miasta
i opracowania jego monografii. To na jej potrzeby zbierali materiały źródłowe uczestnicy Studenckiego Koła
Naukowego Historyków UŁ podczas dwóch czerwcowolipcowych obozów epigraficznych w latach 1993-1994,
zlokalizowani w Szkole Podstawowej im. „Bohaterów
Września 1939 roku” w Uniejowie.
Następny etap w moich relacjach z TPU i Uniejowem
– nie licząc wizyt organizacyjnych związanych z monografią – to już chyba podpisywanie dedykacji na wielu
egzemplarzach podczas jej promocji 4 VI 1995 roku.
Uniejów to miejscowość z ponad 884-letnią historią, w tym od 737 lat na prawach miasta – jakkolwiek
stracone w 1870 roku, ale znów cieszącymi się nimi. To
w jakimś sensie zobowiązuje jego mieszkańców i władze samorządowe do kultywowania dotychczasowego
dorobku, w tym kulturowego. Posiada przecież 2 zabytki najwyższej klasy z XIV w., które poświadczają rolę
Uniejowa na mapie Polski od czasów najdawniejszych
po dziś dzień, kiedy uzyskał dodatkowy walor w postaci
Uzdrowiska Termalnego. Dla udokumentowania roli kilku
arcybiskupów, którzy zasłużyli się dla rozwoju Uniejowa
i jego regionu, na uroczystej sesji Rady Gminy Uniejów 14
V 2005 r. wygłosiłem referat pt. „Arcybiskupi gnieźnieńscy: bł. Bogumił i Jakub Świnka – najstarsi dobrodzieje
Uniejowa, i Maciej Łubieński – restaurator średniowiecznej świetności miasta”.
Pod redakcją Pana Profesora powstały dwie publikacje dotyczące historii Uniejowa: monografia „Uniejów.
Dzieje miasta” z 1995 roku i „Uniejowskie Strony. Karty
z przeszłości odległej, nieznanej i bliskiej Gminy Uniejów” z 2008 roku. Pierwsza z nich zawiera aż 506 stron
historii Uniejowa, druga 168. Świadczy to o tym, że Uniejów chociaż jest niewielkim miasteczkiem – obecnie już
Uzdrowiskiem Termalnym, to historia jego jest interesująca. Obecnie, również pod redakcją Pana Profesora,
powstaje kolejna monografia zatytułowana „Uniejów
i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki”. Z tytułu możemy się domyślać, że dodana zostanie historia
pobliskiego Spycimierza. Czym ta monografia będzie
różniła się od poprzedniej?
Jak Pani wspomniała, jestem redaktorem, ale także
współautorem tych dwóch publikacji, z których „Uniejowskie strony …” z założenia uzupełniały monografię
miasta z 1995 roku traktując o jego zapleczu osadniczym
i miały przybliżyć historię jego poszczególnych wsi oraz
ich zabytków. Obecna monografia ma za zadanie połączyć te założenia, gdyż swoim zasięgiem terytorialnym
obejmuje obszar całej Miejsko-Wiejskiej Gminy Uniejów.
Nazwy Uniejowa i Spycimierza znalazły się w jej tytule ze
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Pan Profesor na sympozjum poświęconemu św. Bogumiłowi w 2018 roku

względu na zapisaną słowami i zachowanymi oraz uzyskanymi nawet niedawno zabytkami kultury materialnej ich najstarszą metrykę historyczną, tj. od 1106 roku
Spycimierza, od 1136 roku zaś Uniejowa. Dodajmy, że
obie zasłużyły na to również z racji pełnionych w tym
regionie ważnych funkcji w różnych okresach czasu w
administracji terenowej: państwowej i kościelnej.
Czym się będzie obecna monografia różniła od
poprzedniej, tj. w domyśle od poprzedniej o mieście
Uniejowie. Wróćmy zatem jeszcze na chwilę do historii powstawania tej monografii. Pierwszy kontakt TPU
z Odziałem Łódzkim PTH w tej sprawie nastąpił w 2011
r. i dotyczył propozycji wznowienia monografii miasta
Uniejowa. Później jednak zwyciężyła koncepcja opracowania dziejów całej Miejsko-Wiejskiej Gminy Uniejów. W 2016 r. prezes OŁ PTH prof. dr hab. Jolanta
Daszyńska podpisała umowę na opracowanie monografii pt. „Miasto Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki”. Dodajmy, że tytułowy region
spycimiersko-uniejowski wraz z upływem wieków – już
może nawet od XIV wieku – zmienia się na region tylko
uniejowski, gdyż miasto zdominowało całą okolicę pod
każdym względem. Znalazło to odpowiednie odzwierciedlenie w tytułach poszczególnych rozdziałów!
W związku z poszerzeniem zasięgu terytorialnego naszej monografii – w porównaniu z poprzednią
z 1995 r. – o kilkadziesiąt miejscowości, wchodzących
w skład obecnej Miejsko-Wiejskiej Gminy Uniejów,
a także chronologicznego o całe ćwierćwiecze opracowania historii samego miasta Uniejowa, podjęto decyzję o jej podziale na 2 tomy. Pierwszy obejmuje okres
od czasów najdawniejszych do 1918 r., drugi zaś od
chwili odzyskania niepodległości przez Polskę do naszych czasów – aż po rok 2020.
Różnica jest zatem zasadnicza jeśli chodzi o ilość
podmiotów osadniczych, czyli miejscowości zawartych
w opracowywanej monografii. Ponadto, przez 25 lat
historycy dotarli do innych i ważnych źródeł historycznych, które uzupełniają lub nawet prostują ustalenia

sprzed ćwierćwiecza. Jak chociażby z mojej dziedziny
średniowiecznej. W ostatnim czasie nastąpiło bowiem
kilka spektakularnych sukcesów badawczych. Odnotujmy zatem, że niedawne badania archeologiczne pozwoliły trochę inaczej niż dotychczas spojrzeć na najstarsze dzieje zamku uniejowskiego. Średniowieczne
zabytki znaleziono na skwerze im. Ireny Bojakowskiej,
a najnowsze badania przy uniejowskiej kolegiacie przyniosły artefakty, w tym rewelacyjne, jaką jest pieczęć
z bulli papieża Aleksandra IV (1254-1261).
Również późniejsze okresy – zwłaszcza od XIX w.
– zostały znacznie rozbudowane i to dzięki archiwalnym kwerendom źródłowym. Podstawą do napisania
tej monografii były bowiem zasoby archiwów państwowych, kościelnych, miejskich i innych, a nawet
prywatnych zbiorów, których lista obejmuje archiwa
w Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Krakowie, Łodzi, Płocku,
Poznaniu, Turku, Uniejowie, Warszawie, Włocławku,
a ponadto zagraniczne z Anglii i Niemiec, do których
dotarł Tomasz Wójcik w swoim rozdziale dotyczącym
okresu 1939-1945.
O jakich faktach historycznych dowiemy się z tej
publikacji?
Część odpowiedzi na to pytanie zawarłem powyżej,
ale dotyczyły one przede wszystkim Uniejowa. Natomiast nasza monografia – jak już to kilka razy podkreśliłem – zawiera wiedzę o przeszłości całej Miejsko-Wiejskiej Gminy Uniejów. Oznacza to, że oprócz Uniejowa
ukażemy dzieje jeszcze 32 okolicznych wsi, a z koloniami oraz przysiółkami o innych nazwach, ponad 40 (w
czym rekordy bije Pęgów i w mniejszym zakresie Czepów). Wiele z nich – oprócz Spycimierza i Uniejowa –
szczyci się też starą i to co najmniej trzynastowieczną
metryką historyczną. W kolejności chronologicznej są
to: Ostrowsko, Ubysław, Orzeszków, Pęgów i Wielenin,
a zapewne także zagadkowy Wilamów, kilka zaś następnych wsi odnotowanych zostało w źródłach w XIV
w. Świadczy to o starym rodowodzie osadnictwa w tym
nadwarciańskim regionie, w którym dominowała własność kościelna – głównie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego – i szlachecka, ale raczej drobnej braci szlachty.
Podobnie jak w Uniejowie także w Spycimierzu odkryto
kolejne ślady osadnictwa średniowiecznego, potwierdzające kolejny raz jego bardzo starą metrykę historyczną. Podczas prac związanych z budową kapliczki
św. Julianny na trasie tegorocznej procesji Bożego Ciała odsłonięto bowiem 2 jamy grobowe, w tym jeden
pochówek z wyposażeniem wczesnośredniowiecznym.
I ten fakt należy upowszechnić dla wiedzy szerszej niż
tylko lokalnej społeczności. Mamy nadzieję, że taką rolę
spełni także nasza publikacja!
Interesującym dodatkiem, nie tylko dla blisko 7 tys.
mieszkańców Gminy Uniejów – zarówno starszych, jak
i młodszych – może być załączona w Aneksie i licząca
ponad 500 pozycji „Metryka historyczna miejscowości,
nazw miejscowych i obiektów fizjograficznych w Gmi-
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nie Uniejów” od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy.
Czy może Pan Profesor zdradzić, na jakim etapie są
prace nad monografią?
Tom pierwszy – obejmujący okres od czasów prehistorycznych do 1918 r., czyli aż 9 wieków dziejów
– został już zamknięty pod względem merytorycznym.
Obecnie kończą się prace nad jego ostatnimi elementami, w tym bibliografią oraz indeksem nazw osobowych.
To był duży wysiłek redakcyjny i edytorski, gdyż tom
liczy ok. 750 stron, w tym ponad 190 zdjęć, map, planów, tabel i wykresów. Przypomnę – zresztą za Pani
pośrednictwem, że obie wcześniejsze książki o Uniejowie z 1995 r. i o jego regionie z 2008 r. liczyły łącznie
673 strony.
Jeśli chodzi o tom drugi to dorówna on niewątpliwie pod względem objętości tomowi pierwszemu,
jakkolwiek obejmuje okres tylko nieco ponad stulecia
(1918-2020). Jednakże jest on bardzo ważny i cenny ze
względu na potrzebę ukazania wkładu w obecną rzeczywistość przez mieszkańców Miejsko-Wiejskiej Gminy Uniejów, począwszy od ich pradziadków i prababek,
a może nawet także przez ich rodziców! Tom zawierać
będzie także mnóstwo materiału ilustracyjnego oraz
niezbędne w każdej monografii naukowej bibliografię
oraz indeks nazw osobowych. Ten zaś z pewnością będzie pilnie studiowany przez Czytelników w poszukiwaniu swoich korzeni rodzinnych!
Jak już wyżej wspomniałem, drugi tom dotyczy
okresu po 1918 roku. Teksty historyczne do 1990 r.
są po korektach autorskich i przygotowywane do druku, podobnie jak rozdział heraldyczny o trzech liliach
kapituły gnieźnieńskiej w herbach miasta Uniejowa
i powiatu poddębickiego. Uzupełniany i modyfikowany jest rozdział dotyczący urbanistyki i zabytków sztuki
ze względu na konieczność uwzględnienia – chociażby
zasygnalizowanych wyżej – nowych odkryć archeologicznych i architektonicznych w Uniejowie i Spycimierzu. Najcięższe zadanie spoczywa teraz na Panu Marku Jabłońskim, który podjął się opracowania rozdziału
„współczesnego”, tj. za okres 1990-2020. Pierwsze
materiały już otrzymałem, ale rok 2020 jeszcze się nie
skończył, a więc musimy trochę poczekać. Jest rzeczą konieczną, aby historię Miejsko-Wiejskiej Gminy
Uniejów doprowadzić do 2020 roku, czyli połączyć
przeszłość z teraźniejszością. W ten sposób uzupełnimy także monografię Uniejowa z 1995 roku o kolejne
ćwierćwiecze i „Uniejowskie strony…” z 2008 roku o lat
12, ale jakże ważnych dla wszystkich ich mieszkańców!
Kiedy przewidywane jest zakończenie pracy i monografia będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych?
Odpowiedź na to pytanie jest prosta, gdyż skoro
zakres chronologiczny monografii wyznacza rok 2020
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to możemy zakończyć ją dopiero w 2021 roku. Wierzę i
ufam, że Pan Marek Jabłoński upora się ze swoim rozdziałem pt. „Samorządowy Uniejów w latach 1990-2020”
w pierwszym kwartale przyszłego roku i przystąpimy
do ostatniego etapu prac nad tomem drugim, czyli nader liczną bibliografią, m.in. tekstów z „Uniejowskich
Stron”, „W Uniejowie” i „Biuletynu Uniejowskiego” i –
jak już wyżej zaznaczyłem – obfitego na co najmniej kilkaset pozycji indeksu nazw osobowych, w tym nazwisk
dawnych i obecnych mieszkańców Miejsko-Wiejskiej
Gminy Uniejów.
Kto razem z Panem Profesorem poświęca swój czas
i zaangażowany jest w utrwalanie historii naszej gminy
na łamach monografii?
Powstanie omawianej monografii jest możliwe dzięki
wysiłkowi całego 10-osobowego zespołu autorskiego,
który nie szczędził czasu i sił, aby sprostać postawionym zadaniom i oczekiwaniom ze strony Czytelników
i Wydawcy.
Specjalne podziękowanie kieruję do Towarzystwa
Przyjaciół Uniejowa na ręce Pani Prezes Urszuli Urbaniak i Jej współpracowników, głównie Małgorzaty Charuby i Marii Szczawińskiej, których pomocy doznajemy
na każdym etapie naszych prac. Dotyczy to także władz
administracyjnych Uniejowa, zwłaszcza jego włodarza
Burmistrza Józefa Kaczmarka i podległych mu służb.
Wdzięczni jesteśmy za przychylność ze strony Księdza
Infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza Prepozyta Kapituły
Uniejowskiej, a także proboszczów tych parafii, którzy
wspomagali naszych autorów udostępniając im kroniki i
księgi parafialne. Uczniom Gimnazjum im. Arcybiskupa
Jarosława Bogorii Skotnickiego w Uniejowie dziękuję
za przepisanie pod kierunkiem mgr Joanny Pawlak tekstu monografii z 1995 r., co znacznie ułatwiło pracę nowym autorom, nie mówiąc już o wdzięczności ze strony
samej Redakcji.
Ważną rolę w każdej monografii pełni jej sekretarz
naukowy, z której to roli wywiązuje się znakomicie Koleżanka dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak prof. UŁ. To
ona opracowuje także indeksy osobowe, dzięki któremu Czytelnicy będą mogli znaleźć nie tylko siebie, ale
także swoich przodków – nawet sprzed kilkuset lat.
Dr Tomasz Pietras do ostatniej chwili usuwa z tekstu
usterki i poprawki przekazywane przez autorów i redakcję. Nowe mapki i korektę starych sprawnie opracował Jan Grabarczyk, syn Tadeusza – że przypomnę
– sekretarza naukowego monografii Uniejowa z 1995
r. i współautora „Uniejowskich stron…” z 2008 r. Lista
jest długa, gdyż w tak obszernym dziele niezbędna jest
pomoc wielu ludzi na poszczególnych etapach jego powstawania.
Zatem czekamy z niecierpliwością na ukazanie się
monografii. Życzymy Panu Profesorowi owocnego zakończenia pracy, kolejnych sukcesów w pracy naukowej
i dużo, dużo zdrowia.
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Od Redakcji
Trzymacie Państwo w rękach ostatnie w 2020 roku wydanie „Uniejowskich Stron”. Zapewne ten rok nie był dla nas
wszystkich łatwy ze względu na ogłoszoną w marcu pandemię i nową rzeczywistość, w której przyszło nam żyć. Dopływające zewsząd złe informacje nie napawały optymizmem, mimo tej trudnej sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy –
w Polsce i na świecie, staraliśmy się normalnie żyć, pracować, cieszyć się każdą chwilą…mimo izolacji od rodziny, przyjaciół i znajomych.
My również staraliśmy się co dwa miesiące przygotowywać dla Państwa kolejną partię informacji.
Informowaliśmy na bieżąco o dokonanych inwestycjach m.in.: przebudowie kładki w Uniejowie, zagospodarowaniu otoczenia kościoła parafialnego w Wilamowie i Kolegiaty w Uniejowie, kolejnym etapie rozbudowy trasy Bożego Ciała w Spycimierzu, modernizacji infrastruktury drogowej, zakupie sprzętu komputerowego dla szkół z gminy Uniejów, czy rozpoczęciu
budowy bulwarów nad rzeką Wartą w Uniejowie.
Niestety, z oczywistych powodów nie udało się zrealizować licznych wydarzeń kulturalnych, koncertów zaplanowanych
w okresie wiosenno-letnim. Spośród nich zorganizowano trzy ważne: Earth Festival, I Przygodowo-Historyczny Festiwal
Misji Skarb w Uniejowie i Dożynki Wojewódzkie.
Wywiadu do niniejszego numeru udzielił historyk, profesor dr hab. Jan Szymczak. Rozmawialiśmy o bogatej historii
Uniejowa i pracach trwających nad monografią pt. „Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki”.
W najnowszym wydaniu znajdziecie Państwo sporo artykułów nt. ogłoszonych przetargów na: nową siedzibę Urzędu
Miasta, przebudowę oczyszczalni ścieków w Uniejowie, budowę Spycimierskiego Grodu, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg powiatowych na terenie miasta, czy rozbudowę stacji uzdatniania wody w Ostrowsku.
Przeczytacie też Państwo o prowadzonych i zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych: rozpoczętej przebudowie targowiska
miejskiego, ukończonej rewitalizacji skweru przy ul. Tureckiej, budowie chodnika przy ul. Krasińskiego oraz utwardzeniu
i położeniu kostki na placu przy ul. Ireny Bojakowskiej i Kościelnickiej w Uniejowie w ramach projektu „Przebudowa dróg
gminnych zlokalizowanych na terenie Uzdrowiska Uniejów”, rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Dąbskiej, wybudowanych placach zabaw w Felicjanowie i Rożniatowie-Kolonii z grantów sołeckich oraz zagospodarowania wnętrza parku
zamkowego. O planach modernizacji Rynku dowiemy się z artykułu „Czas na Nowy Rynek w Uniejowie”.
Dowiecie się również Państwo o uregulowaniu stanu prawnego pomnika w Czekaju i dokonaniu zamiany nieruchomości
między Gminą Uniejów i Skarbem Państwem.
Oprócz artykułów inwestycyjnych zamieściliśmy informacje na temat wydarzeń – IV Seminarium Spycimierskiego,
Święta Niepodległości, nagrywaniu zdjęć do spektaklu muzyczno-teatralnego w scenerii zamkowej, warsztatach i koncercie
pt. „Historie Zagubione”, przedświątecznym Weekendzie Cudów i przygotowanym z myślą o najmłodszych słuchowisku
w miejskiej bibliotece. Opisaliśmy wysokie miejsca Uniejowa w rankingach oraz KGW Felicjanów w plebiscycie Mistrzowie Agro 2020. O rozstrzygniętym konkursie fotograficznym i zapowiedzi Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy informuje
Ośrodek Kultury, natomiast o „zakręconej” Oliwii Olczyk napisał pan Ryszard Troczyński w artykule „Mażoretka – Cheerleaderka – Tamburmajorka”.
Miłośnicy przyrody nie zawiodą się, czytając ciekawe artykuły nt. bociana czarnego i nowego pomnika przyrody w gminie Uniejów.
Sporą porcję informacji, tradycyjnie, dostarczyły gminne placówki oświatowe.
W Nowym 2021 roku życzymy naszym Czytelnikom dużo zdrowia, spokoju, optymizmu i spełnienia marzeń.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

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

UNIEJOWSKIE STRONY

|

7

Spis treści
2.
6.
8.
14.
15.
15.

16.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.
27.
28.
29.
29.
30.
31.
32.
37.

O bogatej historii gminy Uniejów w rozmowie z historykiem,
profesorem dr. hab. Janem Szymczakiem – Marta Pokorska
Od Redakcji
Z prac Samorządu – Józef Kaczmarek
Tak trudno się pożegnać… - Burmistrz Uniejowa wraz
z pracownikami Urzędu Miasta
Uniejów w pierwszej dziesiątce najlepszych gmin
miejsko-wiejskich w Polsce – Agnieszka Olczyk
Uniejów zajął 10. miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu
Terytorialnego w Polsce 2019 – Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Uniejowie
Z działalności Rady Miejskiej w Uniejowie – Mirosław Madajski
KGW Felicjanów z 6. miejscem w plebiscycie Mistrzowie
Agro 2020 – Agnieszka Owczarek
Granty sołeckie w Felicjanowie i Rożniatowie-Kolonii
zrealizowane – Maciej Bartosiak
Uregulowanie stanu prawnego pomnika w Czekaju –
Maciej Bartosiak
Zamiana nieruchomości pomiędzy gminą Uniejów i Skarbem
Państwa – Andrzej Gawłowski, Maciej Bartosiak
Rewitalizacja skweru przy ul. Tureckiej zakończona –
Maciej Bartosiak
Prace w parku na ukończeniu – Maciej Bartosiak
Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na ul. Dąbskiej –
Maciej Bartosiak
Realizacja inwestycji z dotacją uzdrowiskową – Maciej Bartosiak
Pierwszy krok do przebudowy dróg powiatowych w Uniejowie –
Agnieszka Owczarek
Rozpoczęła się przebudowa targowiska miejskiego –
Maciej Bartosiak
Przyznano dofinansowanie na montaż odnawialnego źródła
energii w szkole w Wieleninie – Michał Łuczak
Czy rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ostrowsku rozpocznie
się niedługo? – Agnieszka Owczarek
III konkurs w programie Mój Prąd – Michał Łuczak
Ogłosiliśmy przetarg na nową siedzibę Urzędu Miasta –
Agnieszka Owczarek
Otwarto oferty na przebudowę oczyszczalni ścieków
w Uniejowie – Agnieszka Owczarek
Czy tym razem uda się wyłonić wykonawcę 		
Spycimierskiego Grodu? – Agnieszka Owczarek
Czas na Nowy Rynek w Uniejowie – Agnieszka Owczarek

38. Nowy pomnik przyrody w gminie Uniejów –
Agnieszka Owczarek
39. Lodowisko przy Termach otwarte – Maciej Bartosiak
40. Gminne wiadomości szkolne
Miejskie Przedszkole w Uniejowie – Iwona Tomaszak,
Monika Szafarz, Marta Pajor, Milena NockowskaBernardziak, Monika Bartnik, Małgorzata Dzieran
Szkoła Podstawowa w Uniejowie – Katarzyna Pruchlat,
Elżbieta Bartnik, Mirosława Wiśniewska, Dorota
Bamberska, Agnieszka Kaczmarek, Teresa Gadzinowska,
Ewelina Kołata, Joanna Wójcik, Anna Bugajak, Katarzyna
Pruchlat, Anna Wiktorska, Joanna Wicherkiewicz
Szkoła Podstawowa w Wilamowie – Wioleta
Pietrzykowska, Sylwia Wrąbel, Katarzyna Pajor,
Anna Gazda
50. IV Seminarium Spycimierskie – Andrzej Szoszkiewicz, 		
Magdalena Kaczmarek
52. Święto Niepodległości w cieniu pandemii –
Aleksandra Zielonka
53. Operowy spektakl muzyczny w scenerii uniejowskiego
zamku – Agnieszka Owczarek
54. Weekend Cudów 2020 już za nami – Ewa Kolasa,
Milena Nockowska-Bernardziak
56. Odkrywamy Historie Zagubione – Maciej Bartosiak
57. Przedświąteczne słuchowisko – Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Uniejowie
58. Otwarty konkurs fotograficzny rozstrzygnięty – M-GOK
w Uniejowie
59. Program rehabilitacji onkologicznej w Uzdrowisku
Uniejów Park – Agnieszka Owczarek
60. Reklamówki z Uniejowa? – Paweł Wroniszewski
61. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz kolejny
w Uniejowie – Sztab WOŚP
62. Mażoretka – Cheerleaderka – Tamburmajorka –
Ryszard Troczyński
63. Grudzień ze świąteczną książką – Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Uniejowie
64. Tom 9 Biuletynu Uniejowskiego już dostępny –
Agnieszka Owczarek
65. Bocian czarny – „leśny” - Jerzy Sosiński

Redakcja: /63/ 28 89 787
Maciej Bartosiak, Marek Jabłoński, Joanna i Grzegorz Kostulscy (skład i opracowanie graficzne), Agnieszka Owczarek, Marta Pokorska, Ryszard
Troczyński.
Dorota Bamberska, Elżbieta Bartnik, Monika Bartnik, Anna Bugajak, Małgorzata Dzieran, Teresa Gadzinowska, Andrzej Gawłowski, Anna Gazda, Agnieszka Kaczmarek,
Józef Kaczmarek, Magdalena Kaczmarek, Ewa Kolasa, Ewelina Kołata, Michał Łuczak, Milena Nockowska-Bernardziak, Agnieszka Olczyk, Katarzyna Pajor, Marta Pajor,
Wioleta Pietrzykowska, Katarzyna Pruchlat. Jerzy Sosiński, Monika Szafarz, Andrzej Szoszkiewicz, Iwona Tomaszak, Joanna Wicherkiewicz, Anna Wiktorska, Mirosława
Wiśniewska, Joanna Wójcik, Sylwia Wrąbel, Paweł Wroniszewski, Aleksandra Zielonka,
M-GOK w Uniejowie, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie,
Pracownicy Urzędu Miasta, Sztab WOŚP.
Wsparcie finansowe: Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku.

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

www.facebook.com/uniejow
gazeta.us@uniejow.pl
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń
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Józef Kaczmarek

[ listopad – grudzień 2020 ]

Inwestycje/dofinansowania gminnych
projektów/podpisane umowy
• Zrealizowaliśmy dwa granty sołeckie na terenie
gminy Uniejów pn. „Zagospodarowanie terenu
w miejscowości Felicjanów – plac zabaw” i „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Rożniatów
-Kolonia – plac zabaw”. Koszt pierwszej inwestycji
wyniósł 14 637 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 10 tys. zł z budżetu Samorządu Województwa
Łódzkiego. Druga inwestycja wyniosła 14 391 zł,
z dofinansowaniem również w kwocie 10 tys. zł
z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
Pozostała kwota została dołożona z budżetu Gminy Uniejów - art. na str 17
• Dobiegła końca rewitalizacja skweru przy ul. Tureckiej w Uniejowie, realizowana w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej
oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie”. Inwestycję zrealizowała firma
SORTED Sp. p. z o.o. z Piaseczna na kwotę 1 391
717,79 zł brutto. Projekt był współfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego - art. na str 20-21
• Realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych zlokalizowanych na terenie
Uzdrowiska Uniejów” obejmuje 3 części: 1. „Przebudowę drogi gminnej Nr 111352E –ulica Awaryjna w Uniejowie”, 2. „Przebudowę drogi gminnej
(chodnik) Nr 111358E –ul. Krasińskiego w Uniejowie” (zrealizowane), 3. „Utwardzenie placu przy
ul. Ireny Bojakowskiej i ul. Kościelnickiej w Uniejowie” (również zrealizowane). Niewykorzystane
środki z dotacji uzdrowiskowej, dzięki przychylności Wojewody Łódzkiego, zostały przeznaczone
na położenie kostki na placu, w ramach realizacji
3 części zadania. Zadanie inwestycyjne wykonu-

je, wyłoniona w postępowaniach przetargowych,
Firma Handlowo-Usługowa Wiesława Łuczak,
Jan Łuczak s.c., ul. Łęczycka 2, 99-210 Uniejów
na łączną kwotę 333 394,01 zł brutto. Inwestycja
wsparta jest dotacją z budżetu Państwa w wysokości 292 192 tys. zł na zadania własne związane z
zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska - art.
na str 24-25
• Pomimo zimowej aury, nie ustają prace przy budowie bulwarów nad rzeką Wartą w Uniejowie,
prowadzone w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie”- zagospodarowanie bulwarów”. Wartość inwestycji
wynosi 10 198 308,42 zł brutto, dofinansowanej
środkami unijnymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości przeszło 6 mln zł.
Obecnie, wzdłuż brzegu od strony term, wykonana została ścieżka pieszo-rowerowa, oświetlenie;
z drugiej strony brzegu rozpoczęło się gruntowanie terenu.
• Dobiegają końca prace prowadzone w Parku Zamkowym, realizowane w ramach projektu pt. „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie
Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej”. Polegają one na
budowie nawierzchni żwirowo-gliniastej, pokrywającej ścieżki o łącznej długości ponad 2,5 km.
Ostatni etap realizacji zadania obejmuje montaż
ławek i koszów na śmieci - art. na str 22
• Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej prowadzona jest wzdłuż ulicy Dąbskiej w Uniejowie. Jest to
odcinek drogi od świateł (przy ulicy Dąbskiej, Polnej i Wschodniej) do skrzyżowania z ulicą Wiśniową. Inwestycja jest realizowana w ramach większego zadania pn. ,,Uporządkowanie gospodarki
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wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji
Uniejów”, we współpracy z PGK „Termy Uniejów”
Sp. z o.o. w Uniejowie. Wykonawcą rozbudowy
sieci jest konsorcjum firm „Eveco” Ewa Peraj z Łodzi i „Ekoinżbud” Piotr Peraj z Uniejowa. Na ten cel
pozyskaliśmy dofinansowanie z EFRR – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 - art. na str 23
• Rozpoczęły się prace związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa targowiska przy ul.
Dąbskiej w Uniejowie”, które realizuje DROMEX
Firma Handlowo-Usługowa. Roboty Drogowo
-Budowlane Robert Pleśnierowicz, Pośrednik 1A,
62-840 Koźminek, na kwotę 1 897 890, 00 zł
brutto. Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego targowiska poprzez wydzielenie chodników,
miejsc postojowych, dróg manewrowych oraz
utwardzonych miejsc handlowych, z zadaszeniami
markizami - art. na str 27-28
• Akty notarialne wzajemnej darowizny nieruchomości pomiędzy Gminą Uniejow a Starostwem
Powiatowym w Poddębicach, reprezentującym
Skarb Państwa, zostały podpisane w kancelarii notarialnej. Zamianie uległy dwie działki znajdujące
się w Uniejowie przy ul. Kościelnickiej 38, na terenie Komisariatu Policji. Skarb Państwa przekazał
w drodze darowizny Gminie Uniejów działkę
o pow. 0,1834 ha na realizację celów publicznych.
Gmina natomiast przekazała Skarbowi Państwa
działkę o pow. 0,0047 ha na realizację celów służbowych. Celem wieloletnich działań i dokonania
zamiany jest remont budynków Komisariatu Policji
oraz uporządkowanie terenu otaczającego. Teraz
oba działania będą mogły dość do skutku - art. na
str 19
• Uregulowaliśmy stan prawny działki, na której
znajduje się Pomnik w Czekaju, poświęcony ofiarom zbrodni hitlerowskiej dokonanej na mieszkańcach Czekaja i sąsiednich wiosek w dniu 8 września 1939 r. Pan Mirosław Fijałkowski wystąpił
z propozycją dokonania darowizny na rzecz gminy
Uniejów – przekazania części działki. Za co pragnę
serdecznie podziękować - art. na str 18-19
• Rozstrzygnęliśmy przetarg na usługę pn. „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe na terenie Gminy Uniejów w roku 2021”. W postępowaniu oferty złożyły firmy: Wywóz Nieczystości
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oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, Bór 169,
42-202 Częstochowa na kwotę 1 622 860,01zł –
oferta okazała się korzystniejsza oraz konsorcjum:
Zakład Usług Komunalnych EKO-GAB s. c. Gabriel
Kropidłowski, Daniel Piąstka, Kowale Pańskie-Kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn (lider) i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Sp.
z o. o., ul. Polna 37, 99-210 Uniejów (partner) na
kwotę 1 942 578,29 zł.
• Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu
pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów - etap II”. Projekt został
dofinansowany w ramach konkursu ogłoszonego
przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi,
Oś Priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna Gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja
przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020. Celem projektu jest zwiększenie poziomu
handlu zagranicznego sektora małych i średnich
przedsiębiorstw regionu poprzez wzrost powiązań
gospodarczych i kreowanie innowacji. Jego realizacja nastąpi poprzez: tworzenie przestrzeni spotkań dla pionierów i innowatorów pochodzących
z różnych branż i dziedzin, wzrost liczby inwestycji
zagranicznych na terenie gminy i w regionie, zwiększenie konkurencyjności lokalnych produktów i
usług poprzez tworzenie powiązań korporacyjnych, promowanie rozwiązań ukierunkowanych na
budowę międzynarodowej przewagi konkurencyjnej gminy i regionu poprzez wzrost innowacyjności, wspieranie specjalizacji regionalnych. Projekt
będzie realizowany w latach 2020-2022, a w planach jest przeprowadzenie misji/wizyt studyjnych
przyjazdowych, kampanii radiowych i telewizyjnych, udział w targach, organizację kongresu poświęconego tematyce odnawialnych źródeł energii. Całkowity koszt realizacji projektu szacowany
jest na 3 497 997,00 zł, natomiast dofinansowanie
wynosi 2 417 315,00 zł.
• Otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi w kwocie 748 020 zł na zadanie
pn. „Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej
w Wieleninie”. Przewidywany całkowity koszt zadania wyniesie 1 065 445,12 zł- art. na str 28
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• Zawarliśmy umowę z biurem projektowym Architekci z Wrocławia na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przestrzeni rynku
miejskiego w Uniejowie. Wykonawca pracuje nad
pełną dokumentacją projektowo-kosztorysową
wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę. Przewidziany czas na opracowanie i przedstawienie
dokumentacji to około pół roku- art. na str 37-38
• Jesteśmy na etapie weryfikacji ofert na rozbudowę
stacji uzdatniania wody w Ostrowsku, w ramach
zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów”. Projekt współfinansowany jest przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Inwestycja zakłada m.in. rozbiórkę istniejącej kontenerowej stacji uzdatniania wody, wykonanie płyty
fundamentowej pod zbiorniki retencyjne wody,instalacji wewnętrznych, budowę budynku stacji
uzdatniania wody, uporządkowanie i utwardzenie
terenu. W postępowaniu przetargowym oferty
złożyły dwie firmy:Wodner II Kazimierz Żurawski,
Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowice na kwotę 2
546 054,54 zł brutto i MCC S.A., Kaliska 11, 87860 Chodecz na kwotę 3 443 557,78 zł bruttoart. na str 29
• Weryfikujemy oferty, które wpłynęły w postępowaniu przetargowanym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic powiatowych na terenie gminy
Uniejów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa dróg na terenie Gminy Uniejów
- etap III”. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji dla ulic: Wiśniowej, Różanej, Wiejskiej
i Lipowej. W postępowaniu oferty złożyło pięć
firm: A & J CONSULTING Andrzej Kałużny, ul.
Krzemieniecka 12a/8, 59-300 Lubin na kwotę
76 400,00 zł brutto; Budovia Sp. z o. o. Sp. k., ul.
Siewna 15, 94-250 Łódź na kwotę 134 746,49
zł brutto; Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz
Lewowski, Sędzisław 50, 58-410 Marciszów na
kwotę 338 250,00 zł brutto; MT-Projekt Sp. z o.
o., ul.Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600
Grójec na kwotę 196 000,00 zł brutto; DB Construct Sp. z o. o., al.1Maja 87, 90-755 Łódź na
kwotę 68 307,48 zł brutto - art. na str 25-26
• Oferty, które wpłynęły w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów”,
są na etapie weryfikacji. Zadanie współfinanso-

wane jest przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020. Inwestycja dot. przebudowy oczyszczalni ścieków w Uniejowie zakłada zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie m. in. rozbudowy
sitopiaskownika, budowy zbiornika retencyjnego
ścieków dowożonych z systemem napowietrzania, budowy komory stabilizacji tlenowej (KTSO),
zagęszczacza osadu, stacji zlewczej ścieków solankowych, uruchomienia reaktora biologicznego,
rozbudowy stacji zlewczej. Oferty na wykonanie
zadania złożyły następujące firmy: konsorcjum
– Inżynieria Środowiska ELGAJ Leszek Kondratowicz, Zbiersk-Cukrownia 68 lok. 2, 62-830 Zbiersk
i Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługo
-we AUTOMATYK Barbara Kondratowicz, Zbiersk-Cukrownia 68 lok. 2, 62-830 Zbiersk na kwotę
6 168 450,00 zł brutto; druga od ATA-TECHNIK
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.,
Os. Cechowe 31, 64-840 Budzyń na kwotę 12 252
409,11 zł brutto; trzecia od Hydro-Marko Sp. z o.o.
Sp. K., ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin na
kwotę 6 359 100,00 zł brutto- art. na str 31
• Opublikowaliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót polegających na
budowie pasywnego budynku Urzędu Miasta
w Uniejowie, czyli takiego o ściśle określonych parametrach dotyczących zapotrzebowania na energię oraz rozwiązaniach budowlanych i instalacyjnych; budynku, w którym komfort cieplny uzyskuje
się przy sezonowym zużyciu ciepła na ogrzewanie
na poziomie poniżej 12 kWh. Budynek będzie zlokalizowany na działce przy ulicy Łęczyckiej (naprzeciwko sklepu Polo Market). Zostanie wyposażony
w system BMS, który umożliwia monitorowanie
i zarządzanie wszystkimi urządzeniami i systemami
znajdującymi się wewnątrz i w jego otoczeniu. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPOWojewództwa Łódzkiego na lata 2014-2020- art.
na str 30-31
• Po raz kolejny ogłosiliśmy przetarg na wykonanie
robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Spycimierski gród atrakcją turystyki
kulturowej i ludowej uzdrowiska Uniejów”. Zamówienie obejmuje budowę budynku muzealno
-wystawowo-edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą
i techniczną na podstawie dokumentacji projek-
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towej. Projekt współfinansowany jest przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu. Działanie VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej. Poddziałanie VI.2.1
Rozwój Gospodarki Turystycznej- art. na str 32, 37
Ochrona środowiska
• Gmina Uniejów zyskała nowy pomnik przyrody – ok. 125- letni wiąz szypułkowy, który został
nazwany imieniem „Bogumił”. Rośnie niedaleko leśnej ścieżki dydaktycznej „Zieleń”. Został zgłoszony przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Turek - Pana
Bartosza Perza, w ramach akcji promocyjnej „100
pomników przyrody na 100-lecie RDLP w Poznaniu” mającej na celu ochronę przyrody - art. na str
38
Wsparcie
• Wolontariusze działający w tegorocznej akcji „Szlachetna Paczka” w gminie Uniejów objęli wparciem
21 rodzin z rejonu Uniejowa. Dzięki mądrej pomocy coroczne wsparcie – w postaci paczek, ale
również spotkań i nawiązywanych relacji otrzymują tysiące rodzin i osób samotnych, będących
w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Zwłaszcza w okresie świątecznym taka pomoc jest niezbędna, dlatego też tuż przed Świętami Bożego
Narodzenia wolontariusze z gminy Uniejów dostarczyli w formie paczek produktyniezbędne
rodzinom. Było to możliwe dzięki darczyńcom,
którzy objęli opieką wybrane rodziny i zakupili im
potrzebne rzeczy, jak: odzież, żywność, środki czystości, opał itd.- art. na str 54-55
• Na uniejowskim Rynku kolejny już raz pojawił się
krwiobus, w którym każda zdrowa i czująca się na
siłach osoba mogła oddać krew dla osób jej potrzebujących. Akcja została zorganizowana przez
RCKiK w Łodzi i Klub SHDK RP Górnik. Tymrazem
zgłosiło się 17 osób, z których 16 oddało 7 litrów
krwi.
• Seniorzy z gminy Uniejów, którzy potrzebowali
wsparcia przy świątecznych zakupach, mogli liczyć
na pomoc harcerzy z Hufca ZHP Uniejów. Zaoferowali oni pomoc wszystkim osobom starszym, zgłaszającym taką potrzebę pomocy, w ramach akcji
„Seniorzy, czuwamy”. Miała ona na celu wsparcie
osób szczególnie zagrożonych zarażeniem się ko-
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ronawirusem. Młodzi wolontariusze pokazali,
że poprzez ich chęć niesienia pomocy, osoby
osamotnione, obawiające się wyjścia z domu
w obecnym czasie, mogą liczyć na szczególne
wsparcie.
• W Uzdrowisku Uniejów Park osoby po leczeniu
onkologicznym mogą ubiegać się o rehabilitację.
Program adresowany jest do osób mieszkających na terenie woj. łódzkiego, będących w wieku aktywności zawodowej, w trakcie leczenia
oraz po jego zakończeniu. Zgłoszenia do udziału
w programie przyjmowane są w Ośrodku Uniejów Park przy ul. Zamkowej w Uniejowie (tel.
63 288 89 59 wew. 100) - art. na str 59
Funkcjonowanie obiektów
• W Mikołajki lodowisko przy „Termach Uniejów”
zostało otwarte. Osoby korzystające z niego
obowiązują zasady bezpieczeństwa związane
z Covid-19: na jedną osobę przypada 10 mkw.
powierzchni, dystans co najmniej 1,5 m od siebie, dezynfekcja rąk i zasłanianie ust i nosa. Lodowisko czynne jest przez cały tydzień. Informacje dot. Działania obiektu zamieszczone są
na profilu facebookowym: www.fb.com/Lodowisko-Sirka-Uniejow- art. na str 39

Rankingi
• W Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego gmina Uniejów
znalazła się na 9. miejscu najlepszych gmin miejsko-wiejskich w Polsce. Został on opracowany
w oparciu o 15 zmiennych wskaźników, które
uwzględniają trzy obszary działania - gospodarczy, społeczny i ochronę środowiska, w oparciu
o dane otrzymane z Głównego Urzędu Statystycznego. Rok wcześniej zajęliśmy 256. miejsce
- art. na str 15
• Uniejów zajął wysokie 10. miejsce na 628 gmin
miejsko-wiejskich w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2019. Ranking obejmuje badaniami wszystkie jednostki
samorządu terytorialnego i zawiera wyniki mierzone aktualnymi wskaźnikami ekonomicznymi.
Opracowanie powstaje pod okiem naukowców
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
i Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy badają
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prawie 2.800 jednostek samorządu terytorialnego w naszym kraju. Pod lupę badań brane jest
gospodarowanie pieniędzmi przez samorządy, na
podstawie danych uzyskanych przez Regionalne
Izby Obrachunkowe. W badaniach stosowany jest
miernik syntetyczny, czyli zestaw siedmiu wskaźników oceny kondycji finansowej - art. na str 15
Konkursy
• Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Felicjanowie zajęły 6. miejsce w etapie wojewódzkim plebiscytu Mistrzowie Agro 2020. Serdecznie gratuluję
- art. na str 16
Badania/spis
• Powszechny Spis Rolny zakończył się z dniem 30
listopada br. Najwygodniejszą formą przekazania
danych przez rolników był samospis. W dowolnym
czasie i miejscu można było udzielićinformacji na
temat prowadzonych przez siebie gospodarstw
rolnych – za pomocą strony www.spisrolny.gov.pl
lub telefonicznie. Dokonując samospisu użytkownicy gospodarstw mogliotrzymać upominek i jednocześnie wesprzeć swoje gminy, które otrzymają
wartościowe nagrody. Z rolnikiem, który nie spisał
się sam, skontaktował się rachmistrz spisowy. Odmowa przekazania informacji groziła otrzymaniem
kary grzywny.Odpowiedzialność karna dotyczyła
również osób, które spóźniły się z dokonaniem spisu. Dziękuję wszystkim rolnikom z gminy Uniejów,
którzy poświęcili swój czas i spisali się.
Publikacje
• Ukazał się Tom 9 Biuletynu Uniejowskiego, wydawanego przez Uniwersytet Łódzki przy współpracy z Urzędem Miasta w Uniejowie. W publikacjach
znajdują się artykuły dot. regionu uniejowskiego,
z uwzględnieniem historycznej roli i zasięgu oddziaływania Uniejowa. Tematyka Biuletynu obejmuje problematykę środowiska przyrodniczego
i antropogenicznego, zagadnienia rozwoju społeczno-ekonomicznego, jak i dziedzictwo kulturowe. W najnowszym tomie opublikowano artykuły
poświęcone: tradycji Bożego Ciała w Spycimierzu,
walkom 39’ roku w Uniejowie, zabudowie przyrynkowej, dostępności komunikacyjnej przestrzeni
miejskiej i powiatowej, zdrowiu, postaw wybor-

czych mieszkańców gminy, gen. bryg. pil. Szczepanowi Ścibiorowi, czy lokalnym produktom. Na końcu przeczytamy uniejowskie impresje. Wszystkie
wydania Biuletynu dostępne są na stronie: www.
biuletynuniejowski.geo.uni.lodz.pl - art. na str 64
• Wydaliśmy pionierską publikację naukową pn.
„Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu – raport z badań i rekomendacje do planu ochrony” pod redakcją prof.
Katarzyny Smyk. Jest pierwszym w Polsce opracowaniem, w którym obok wykazu zagrożeń wobec
niematerialnego dziedzictwa kulturowego znajdują
się również rekomendacje do planu ochrony, adresowane do jego depozytariuszy.Rekomendacje zostały sporządzone przez wszystkich autorów ekspertyz, po dokonanej analizie materiału zebranego
w Spycimierzu. Zawarte zostały także wskazówki,
w jaki sposób czytać rekomendacje i jak z nimi pracować oraz do kogo należy się zwrócić o pomoc
czy konsultację.. Napisanie ekspertyz przez zespoły naukowców poprzedziły wywiady etnograficzne
oraz badania społeczno-przestrzenne. Ich autorzy
to naukowcy o wszechstronnych specjalizacjach
i przynależności do znanych uczelni i instytucji.
Zanim wydawnictwo się ukazało, całość została
omówiona na kosultacjach społecznych i warsztatach z mieszkańcami. Wydanie publikacji dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury. Publikacja dostępna jest w wersji pdf na
stronie: www.spycimierskiebozecialo.pl

Wydarzenia
kulturalne
• W salach i komnatach uniejowskiego zamku Fundacja Dariusza Stachury „Canto Pro Classica” nagrywała zdjęcia do spektaklu muzyczno-teatralnego pn. „Śpiewnik polski w Strasznym Dworze”.
Spektakl odwołuje się do arcydzieła „Straszny
dwór” polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki i łączy najwspanialsze arie z tej opery.
Niebawem widowisko będzie dostępne online na
stronie fundacji: www.fundacjacpc.pl- art. na str
53-54
• Warsztaty Bożonarodzeniowe dla dzieci, organizowane corocznie przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Dzieci i Młodzieży RTG „Duszy”, tym ra-
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zem przygotowane zostały w formie online. Do
tej pory grudniowe spotkania, dzięki gościnności
druhów z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wilamowie oraz zaangażowaniu członkiń Stowarzyszenia, odbywały się w miejscowej sali OSP.
Na czterodniowych warsztatach dzieci mogły wykazać się kreatywnością, przygotowując - również z pomocą rodziców, świąteczne ozdoby na
wigilijny stół i choinkę. Partnerami i sponsorami
warsztatów byli: firma K-Flex Polska Sp. z o.o.
z Wielenina-Kolonii, dyskont Kaufland oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie.

patriotyczne
• Obchody Święta Niepodległości uczciliśmy 11
listopada w sposób symboliczny. Sytuacja epidemiologiczna w kraju sprawiła, że w obchodach
wzięło udział tylko 5 delegacji: przedstawiciele Hufca ZHP Uniejów, Parafii pw. św. Floriana, Urzędu Miasta w Uniejowie, Rady Miejskiej
w Uniejowie i ostatnia reprezentująca mieszkańców, stowarzyszenia, oświatę oraz przedsiębiorców. W ramach uroczystości odprawiona została
Msza św. oraz złożono wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Września 1939 roku- art. na
str 52
• Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni” realizowało warsztaty pt. „Historie Zagubione”. Projekt
finansowany był w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2020 rok.
W warsztatach muzyczno-wokalnych, połączonych z lekcjami historii i koncercie transmitowanym online – z udziałem znanych polskich artystów, wzięli udział młodzi wokaliści z trzech gmin
powiatu poddębickiego. Byli to uczniowie z gminy
Uniejów – ze szkół podstawowych w Uniejowie,
Wilamowie i Wieleninie; ze szkół w Wartkowicach
i Zadzimiu, utalentowani artyści z niepełnospraw-
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nością intelektualną, a także absolwenci w/w szkół
- art. na str 56-57
Media
• Ekipa programu „Nasz Nowy Dom” gościła w Uniejowie. W jednym z odcinków wyemitowanych na
antenie telewizji Polsat pojawiła się rodzina ze
Zgierza, która na czas prac remontowych przebywała w Aparthotelu „Termy Uniejów”. Mama z córkami zwiedzała Uzdrowisko Termalne z uwzględnieniem głównych obiektów turystycznych, np.
kompleksu termalno-basenowego „Termy Uniejów”.
• W paśmie regionalnym TVP 3 Łódź została wyemitowana audycja pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w gminach jako instrument zarządzania jakością powietrza”. Audycja stanowi element
projektu, na który Narodowy Instytut Samorządu
Terytorialnego uzyskał dofinansowanie. W programie samorządowcy z województwa łódzkiego
dzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniami zdobytymi w ramach realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Wśród zagadnień
opisujących tzw. dobre praktyki stosowane przez
jednostki samorządu terytorialnego w tej dziedzinie, pojawił się również lokalny wątek z terenu
gminy Uniejów. Audycja miała powtórki na antenie
łódzkiej trójki kilka razy.
• Finałowy odcinek programu rozrywkowego „Projekt Lady”, emitowanego na antenie TVN, nagrywany był w Uniejowie. Scenerią były baseny
termalne, Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich
i Aparthotel „Termy Uniejów”. Uczestniczki programu przez kilka odcinków, pod okiem ekspertów
i mentorów, szukają odpowiedzi na pytania, które
pomogą im zmienić życie na lepsze. Na zwyciężczynie czekatrzymiesięczne stypendium w szkole
językowej w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii.

Z okazji zbliżającego się wielkimi krokami Nowego 2021 Roku pragnę złożyć wszystkim
Mieszkańcom Gminy Uniejów, jej Sympatykom i Czytelnikom „Uniejowskich Stron” najlepsze życzenia noworoczne. Niech Nowy Rok przynosi Państwu wyłącznie dobre wiadomości.
Niech będzie on pełen radości, zdrowia i spokoju. Niech będzie Rokiem spełnienia planów
i marzeń.
										

Józef Kaczmarek
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Tak trudno się pożegnać...
Trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami.

***
Jak nikt inny, potrafiła sprawić, że to co dotyczyło pracy, nie
wpływało na Jej relacje z innymi. Bez względu na to, co działo się na
sekretariacie, miała dla nas w zanadrzu miłe słowo czy dobrą radę.
Potrafiła każdego wysłuchać, każdej osobie poświęcić chwilę uwagi
– bez względu na okoliczności.
***
Była życzliwą osobą, o dobrym sercu, uprzejmą, wyrozumiałą,
skromną, wzbudzającą sympatię otoczenia, lubiła pożartować.
Gdy ktoś potrzebował pomocy lub dobrej rady, zawsze coś
podpowiedziała i doradziła. Zawsze ze stoickim spokojem
wysłuchała nawet najtrudniejszego i uciążliwego rozmówcę do
końca.

arch. J. Wawrzyniak

W wieku 54 lat odeszła nasza koleżanka Anna Wawrzyniak. Była
pracownikiem Urzędu Miasta w Uniejowie od stycznia 1986 roku.
Zapamiętamy Ją jako niezwykle serdeczną, miłą i życzliwą osobę.
To Ona, jako pierwsza witała wszystkich petentów na sekretariacie.
Zawsze była gotowa do pomocy i wspierania innych. Często
odwiedzaliśmy sekretariat, aby zamienić z Anią słowo, zażartować.
Tak trudno wyobrazić sobie naszą instytucję bez Niej…
Żegnając się z Anią, chcielibyśmy przekazać kilka zdań o Niej,
płynących prosto z naszych serc:
Jedną z największych wartości pracy są ludzie, mieliśmy ogromną
przyjemność z Anią pracować i chcieliśmy za to podziękować.
Przysłowie, że „nie ma ludzi niezastąpionych” w tym przypadku nie
jest prawdą. Bez Ani sekretariat nie jest tym samym miejscem.

***
Zabiegała o sprawy drobne i ważne,
potrafiła wesprzeć dobrym słowem,
wysłuchać, być przy drugim człowieku
w smutku i radości. Śmierć przyszła nagle,
niechciana, za wcześnie – przekreślając Jej
plany i marzenia.
***
Była zawsze skromna, myślała o wszystkich i o wszystkim, a o sobie na końcu,
jeśli starczyło czasu…
Droga Aniu, byłaś naszą serdeczną
koleżanką i przyjaciółką, z którą przepracowaliśmy wiele lat. Swoim niezwykłym poczuciem humoru i doświadczeniem umiałaś załagodzić trudne
sytuacje. Z głębi naszych serc dziękujemy
Ci za to, za Twoje dobro i piękno, za Twoje zawsze pogodne usposobienie, za życzliwość wobec wszystkich. Będziesz żyła
wiecznie w naszej pamięci!
Burmistrz Uniejowa
wraz z pracownikami Urzędu Miasta
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Uniejów w pierwszej dziesiątce najlepszych

gmin miejsko-wiejskich w Polsce
Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST powstaje w oparciu o 15 zmiennych wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy,
społeczny oraz ochrony środowiska. Ranking opracowany jest na podstawie
danych GUS (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie
jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejskowiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.
Samorząd gminy Uniejów znalazł się w ścisłej czołówce gmin miejskowiejskich generujących najlepsze praktyki rozwojowe w Polsce. Nasza gmina
ulokowała się na bardzo wysokiej, 9. pozycji rankingu, przy czym podkreślić
należy, że rok wcześniej zajmowała 256. miejsce.
Agnieszka Olczyk
(w oparciu o informacje uzyskane ze strony www.terazpolska.pl)

arch. UM Uniejów

Za nami kolejna już edycja przeprowadzanego od wielu lat Rankingu
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.
W tegorocznej jego odsłonie wyróżniona została także gmina Uniejów.

Uniejów zajął 10. miejsce w Rankingu Finansowym
Samorządu Terytorialnego w Polsce 2019
Analiza kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku została
zaprezentowana w następującym układzie: gminy wiejskie – 1547, gminy miejsko-wiejskie –
628, gminy miejskie – 235, miasta na prawach powiatu – 66, powiaty ziemskie – 314.
Ocena kondycji finansowej jednostek samorządu
terytorialnego w 2019 roku, umożliwiająca przygotowanie rankingu, została przeprowadzona w oparciu
o kryteria merytoryczne bazujące na zestawie wskaźników:
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem.
Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem.
Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach
ogółem.
Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Udział środków europejskich w wydatkach ogółem
– bez poręczeń.
Relacja zobowiązań do dochodów ogółem.
Udział podatku dochodowego od osób fizycznych
w dochodach bieżących.
W tegorocznym badaniu zostały wykorzystane te
same kryteria oceny, które pojawiły się w Rankingu

Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce
w 2018 r. Podyktowane to zostało przede wszystkim
– po konsultacjach ze środowiskiem samorządowym
– potrzebą stworzenia możliwości porównania
uzyskiwanych wyników przez poszczególne jednostki
w dłuższym okresie czasu oraz powszechną akceptacją
wybranych wskaźników. W badaniu nie uwzględniono
elementów jakościowych.
W grupie 628 gmin miejsko-wiejskich w 2019 roku
najlepsze wyniki uzyskały: 1. Konstancin-Jeziorna (woj.
mazowieckie), 2. Rzgów (woj. łódzkie), 3. Łomianki
(woj. mazowieckie), 4. Piaseczno (woj. mazowieckie),
5. Brwinów (woj. mazowieckie), 6. Jelcz-Laskowice
(woj. dolnośląskie), 7. Morawica (woj. świętokrzyskie),
8. Poddębice (woj. łódzkie), 9. Choroszcz (woj. podlaskie),
10. Uniejów (woj. łódzkie).
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie
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Z działalności Rady Miejskiej
w Uniejowie

W okresie październik – grudzień 2020 r. odbyły się
cztery sesje Rady Miejskiej w Uniejowie (sesje nr: XXXVI,
XXXVII, XXXVIII i XXXIX) i wszystkie były poświęcone
przede wszystkim tematyce finansowej.
XXXVI sesja Rady Miejskiej w Uniejowie odbyła się
26 października 2020 r. Wprowadzono na niej zmiany
do budżetu Gminy Uniejów na 2020 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020–2040.
Ponadto radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie kredytu
długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Uniejów na 2020
rok.
Lokalne opłaty i podatki na 2021 r. zostały uchwalone
na kolejnej sesji, która odbyła się 13 listopada 2020 r.
Ustalono wówczas stawki podatku od nieruchomości
i od środków transportu, jak również zdecydowano, że
w 2021 r. nie będzie już obowiązywała na terenie gminy
Uniejów opłata od posiadania psów. Wprowadzone
zostały kolejne zmiany do budżetu Gminy Uniejów
na 2020 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2020–2040, jak również została podjęta uchwała
w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy
Uniejów oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu. O 1 zł została obniżona wysokość za gos-

[ październik - grudzień 2020 r. ]

podarowanie odpadami komunalnymi, a zatem od
1 stycznia 2021 r. będzie ona wynosić 26 zł od osoby. Radni ustanowili jeden z wiązów szypułkowych
rosnących na terenie gminy pomnikiem przyrody i nadali
mu nazwę „Bogumił”. Zdecydowano ponadto o wydzierżawieniu pod garaż dotychczasowym dzierżawcom
w drodze bezprzetargowej części działek o nr 2079/25
i nr 2079/26 położonych w Uniejowie. Na koniec
uchwalono Roczny Program Współpracy Gminy Uniejów
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2021 rok.
27 listopada 2020 r. odbyła się XXXVIII sesja Rady
Miejskiej w Uniejowie, na której wprowadzono zmiany
do budżetu Gminy Uniejów na 2020 r. i do Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2020– 2040. Obniżona została
cena skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2021 r.
Kolejne zmiany do budżetu Gminy Uniejów na 2020 r.
zostały wprowadzone na XXXIX sesji, które odbyła się
8 grudnia 2020 r. Wówczas została ponadto uchylona
poprzednia i podjęta nowa uchwała w sprawie emisji
obligacji przychodowych Gminy Uniejów oraz określenia
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Agnieszka Owczarek

KGW Felicjanów z 6. miejscem
w plebiscycie Mistrzowie Agro 2020
Dobiegło końca głosowanie w plebiscycie „Mistrzowie Agro 2020”, w którym wybieraliśmy Rolnika
Roku, Sołtysa Roku i Koło Gospodyń Wiejskich Roku. Najpierw poznaliśmy zwycięzców powiatowego
plebiscytu, którzy weszli do etapu wojewódzkiego. Wśród nich znalazło się KGW Felicjanów, które w etapie
wojewódzkim zajęło 6. miejsce. Gratulujemy!
W pierwszym etapie, zakończonym 27 października
2020, Koło Gospodyń Wiejskich z Felicjanowa zdobyło
141 głosów, dzięki którym Panie przeszły do kolejnego
etapu. Zwycięzcy z powiatów i regio-nów, zachowując
zdobyte głosy, awansowali do drugiego etapu plebiscytu,
które zakończyło się późnym wieczorem 17 listopada.
W etapie wojewódzkim nasze Panie miały na swoim
koncie 302 głosy. Zwycięzcy etapu wojewódzkiego
awansowali do ogólnopolskiego finału, który trwał do 30
listopada. Finał wyłonił laureatów trzech tytułów.
Mistrzowie Agro to największy w Polsce plebiscyt
wiejski i rolniczy. Organizatorami akcji są ogólnopolski

serwis i magazyn dla rolników „Strefa Agro” oraz dzienniki
regionalne ukazujące się w każdym województwie;
w przypadku naszego jest to Dziennik Łódzki. Co roku
przyznawane są prestiżowe nagrody w kategoriach Rolnik
Roku, Sołtys Roku i Koło Gospodyń Wiejskich Roku.
- „Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy oddali na
nas głosy. Państwa wsparcie jest dla nas niezwykle ważne.
Jest wyrazem sympatii, a jedno-cześnie pokazuje, że nasza
działalność ma sens” – powiedziała p. Nina Kalas, sołtys
Felicjanowa i członkini KGW
Paniom z KGW z Felicjanowa składamy jeszcze raz
serdeczne gratulacje!
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Maciej Bartosiak

Granty sołeckie w Felicjanowie
i Rożniatowie-Kolonii zrealizowane
Felicjanów oraz Rożniatów-Kolonia to kolejne miejscowości, w których dzięki realizacji grantów sołeckich
od Zarządu Województwa łódzkiego stworzono rodzinną przestrzeń do zabawy i spędzania wolnego czasu.

Nowy plac zabaw w Felicjanowie stanął na terenie
strażnicy OSP. Wśród urządzeń, które wchodzą w
skład placu znalazły się: zestaw zabawowy o konstrukcji wykonanej z drewna, składający się ze zjeżdżalni,
drabinki, części do wspinaczki oraz kładki linowej;
podwójna huśtawka wahadłowa z siedziskami zawieszonymi na łańcuchach ze stali nierdzewnej, bujak na
sprężynie oraz huśtawka wagowa. Wszystkie urządzenia są wykonane zgodnie z normami z grupy PNEN 1176. Całość uzupełniły dwie ławki oraz kosz na
śmieci.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 14 637 zł, przy
czym kwotę 10 000 zł stanowiły środki z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Pozostałą
cześć dołożyła Gmina z własnych środków.

arch. UM Uniejów

„Zagospodarowanie terenu w miejscowości Felicjanów – plac zabaw”

wahadłową, huśtawkę wagową oraz dwa bujaki na sprężynie. Plac strażacki w Rożniatowie-Kolonii był wcześniej
zagospodarowany ławkami i koszami na śmieci, zatem
zaoszczędzone na tym środki można było wykorzystać na
zakup dodatkowej zabawki dla najmłodszych.
Ogólny koszt inwestycji w tym przypadku wyniósł
14 391 zł i tak jak poprzednio – 10 000 zł pochodziło
z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
Brakującą kwotę przekazała Gmina z własnych środków.

arch. UM Uniejów

Samorząd Gminy Uniejów serdecznie dziękuje sołtysom, radom sołeckim oraz mieszkańcom, którzy osobiście zaangażowali się w realizację grantów sołeckich na
terenie ich miejscowości.

„Zagospodarowanie terenu w miejscowości Rożniatów-Kolonia – plac zabaw”
Tu, podobnie jak w przypadku Felicjanowa, nowy
plac zabaw ustawiono na terenie przyległym do strażnicy OSP. Zakupiono także podobne urządzenia:
zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, drabinką, częścią
do wspinaczki i kładką linową, podwójną huśtawkę

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu
Województwa Łódzkiego.
Dotacja na dofinansowanie bieżących zadań własnych
gminy – granty sołeckie.
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Uregulowanie stanu prawnego
pomnika w Czekaju
8 września 1939 roku grupa żołnierzy niemieckich dokonała okrutnej zbrodni na terenie Czekaja
i sąsiednich wiosek. Zupełnie bez powodu podpalili tamtejsze domostwa, a następnie zamordowali 18
bezbronnych mieszkańców na oczach ich rodzin. Pamięć o tamtych wydarzeniach jest wciąż żywa wśród
rodzin pomordowanych i mieszkańców wsi.

arch. UM Uniejów

W tym roku, 8 września – mieszkańcy, delegacje
pocztów sztandarowych, przedstawiciele jednostek
i instytucji gminnych, reprezentacja Pododdziału
Konnego Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół
15. Pułku Ułanów Poznańskich i przede wszystkim
członkowie rodzin Ofiar – po raz kolejny zgromadzili
się przy pomniku w Czekaju, by uczcić pamięć
zamordowanych. Od ich tragicznej śmierci mija
w tym roku 81 lat.

Prace porządkowe wykonywane przez mieszkańców Czekaja

arch. UM Uniejów

Pod koniec lat 80. XX wieku, z inicjatywy Społecznego Komitetu oraz przy wsparciu finansowym
środkami z budżetu Województwa Łódzkiego,
pamięć o zamordowanych mieszkańcach Czekaja
oraz okolicznych miejscowości podczas II wojny
światowej została „zmaterializowana” poprzez budowę pomnika – miejsca pamięci. Odsłonięcie
pomnika, który wzniesiono na prywatnym gruncie,
należącym do Pana Mirosława Fijałkowskiego, miało
miejsce w dniu 17 września 1989 roku. Stan prawny
działki pozostawiono bez zmian.

Wyremontowane otoczenie Pomnika w Czekaju

Pomimo tego, że od wzniesienia pomnika minęło
wiele czasu, a społeczność lokalna traktowała
już miejsce pamięci jak przestrzeń publiczną, to
w rzeczywistości kwestia stanu prawnego nieruchomości nadal pozostawała nieuregulowana.
Z wnioskiem o dokonanie tej czynności do Urzędu
Miasta w Uniejowie zgłosili się właściciel działki
wraz z Panią Sołtys. W ramach przygotowań,
z nieruchomości właściciela wydzielony został, znajdujący się bezpośrednio pod pomnikiem, geodezyjnie
grunt. W wyniku podziału geodezyjnego powstały
dwie działki ewidencyjne o powierzchni 173 metrów
kwadratowych, które Pan Mirosław Fijałkowski
przekazał – w drodze darowizny – na rzecz gminy
Uniejów. Akt Notarialny w tej sprawie został zawarty
26 października br.
Burmistrz Józef Kaczmarek, w imieniu całej społeczności gminy, pragnie serdecznie podziękować
Panu Mirosławowi Fijałkowskiemu za jego gest, a
także intencję uregulowania formalności – co z pew-
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nością pozwoli pielęgnować nie tylko pamięć
o zdarzeniach z przeszłości, ale też zadbać
w spokoju o to szczególne miejsce i jego otoczenie.

Andrzej Gawłowski

arch. UM Uniejów

Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości to zmiana, którą przeprowadzono
z inicjatywy p. sołtys Anny Fijałkowskiej
oraz radnego Daniela Szafarza, dzięki zaangażowaniu mieszkańców, a także wsparciu samorządu gminy.

Maciej Bartosiak

Zamiana nieruchomości pomiędzy gminą
Uniejów i Skarbem Państwa
W kancelarii notarialnej pana Macieja Freta w Turku, Burmistrz Miasta Uniejów – Józef Kaczmarek,
ze strony Gminy Uniejów i Starosta Poddębicki – Małgorzata Komajda, reprezentująca Skarb Państwa,
podpisali akty notarialne wzajemnej darowizny nieruchomości.
Zamianą objęte były działki położone w Uniejowie
przy ul. Kościelnickiej 38, znajdujące się bezpośrednio
na terenie Komisariatu Policji. W ramach zamiany
Skarb Państwa przekazał w drodze darowizny na rzecz
Gminy Uniejów działkę nr 1523/2 o pow. 0,1834 ha,
z przeznaczeniem na realizację celów publicznych
– rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego.
Natomiast Gmina Uniejów przekazała na rzecz
Skarbu Państwa działkę nr 2088/4 o pow. 0,0047 ha,
z przeznaczeniem na realizację celów służbowych –
powiększenie nieruchomości, na której znajduje się
Komisariat Policji.

Wzajemne zamiany nieruchomości są uwieńczeniem
wieloletnich starań gminy Uniejów i Skarbu Państwa,
mających na celu remont budynków Komisariatu Policji
w Uniejowie oraz uporządkowanie terenu otaczającego.
W ramach zamiany nieruchomości samorząd gminy
pozyskał działkę pod budownictwo mieszkaniowe.
Jest to teren dawnych, służbowych ogródków działkowych, obecnie już nieużytek. Natomiast Skarb
Państwa uregulował stan prawny działki, która już od
dawna znajdowała się na terenie Komisariatu Policji
w Uniejowie w ramach istniejącego ogrodzenia.
Gmina Uniejów zobowiązała się do budowy nowych
garaży na terenie Komisariatu Policji w Uniejowie oraz
uporządkowania otoczenia.
– „Sprawa trwała kilka lat, ale teraz ze strony powiatu
jest już inne stanowisko i Wojewoda wyraził zgodę, by
gmina zagospodarowała tą działkę do 2030 roku, czyli
mamy ten termin, o który prosiliśmy, więc porozumienie
zostanie zawarte” – powiedział burmistrz Kaczmarek
podczas XXXV Sesji Rady Miejskiej w Uniejowie. –
„Pamiętacie Państwo, że w poprzednich porozumieniach
datą, którą wyznaczył nam starosta Rytter, był 2023 rok.
Wytyczona tak tylko po to, żeby nie zrealizować tego
porozumienia”.
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Maciej Bartosiak

Rewitalizacja skweru przy
ul. Tureckiej zakończona
W dniach poprzedzających obchody Święta Niepodległości dobiegły końca porządki na placu przy zejściu
do kładki nad rzeką Wartą. Teren dawnego parkingu z trylinki, a od wakacji do jeszcze niedawna – plac
budowy, ukryty za ścianą blaszanych przęseł, został na nowo zagospodarowany. Plac, dzięki przeprowadzonej
przez samorząd gminy rewitalizacji, zmienił się nie do poznania, zarówno pod względem estetyki, jak i funkcjonalności. Wraz z nową kładką, a wkrótce także w otoczeniu powstających wzdłuż obu brzegów rzeki
bulwarów, skwer przy ul. Tureckiej ma wreszcie szansę być wizytówką Uniejowa. Można go nazwać bramą
do miasta: oby spodobał się jego Mieszkańcom, a Gości – witał, zachęcał, by usiąść, odpocząć i z chęcią tu
wrócić!
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dot. zagospodarowania placu przy ul. Tureckiej
w Uniejowie przeprowadzono pod koniec ubiegłego
roku. Spośród 3 ofert, złożonych w tamtejszym
magistracie, najkorzystniejszą przygotowała firma
SORTED Sp. z o.o. z Piaseczna. Wyłoniony w przetargu wykonawca wycenił realizację zadania na
kwotę 1 391 717,79 zł brutto.

Umowę na rewitalizację skweru zawarto jeszcze
w grudniu, zakładając jak najszybsze rozpoczęcie
robót. Dzięki łagodnej zimie warunki atmosferyczne
nie stanowiły ku temu przeszkody, a z uwagi na
lokalizację inwestycji wszystkie prace należało
przeprowadzić przed nadejściem wakacji. Śmiałe
plany niespodziewanie pokrzyżował wiosenny
lockdown, spowodowany pandemią koronawirusa.
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Ostatecznie prace rozbiórkowe na placu rozpoczęły
się dopiero w czerwcu. Ze względu na prowadzony
w tym czasie generalny remont kładki na Warcie,
rozwiązał się problem uciążliwości dla ruchu turystów
oraz mieszkańców uzdrowiska.
W ramach przygotowania teren zabezpieczono
i otoczono ekranami. W pierwszym etapie realizacji
przedsięwzięcia przewidziano rozbiórkę nawierzchni
parkingu oraz chodników pod wykopaliska.
Zdemontowana kostka wraz z obrzeżami – ze
względu na bardzo dobry stan techniczny – zostanie
przeznaczona do ponownego użytku na terenie gminy.
Po wykonaniu badań i sporządzeniu dokumentacji
archeologicznej, zainicjowano właściwe inwestycji
roboty ziemne, związane z budową dwóch fontann.
W przygotowanych w tym celu wykopach powstały
instalacje, włączone do miejskiej sieci wodnokanalizacyjnej, które mają zapewnić obieg wody
w projektowanych atrakcjach i zabezpieczyć odbiór
deszczówki z całego terenu rewitalizowanego placu.
Pod ziemią znalazły się również przyłącza do sieci
energetycznej oraz automatyczny system podlewania
drzew, krzewów oraz bylin, przewidzianych w ramach
nowych nasadzeń w skarpie, pasie zieleni i rabatach.
Montaż wszystkich podziemnych elementów sieci
zasilających przyszłe urządzenia w wodę i energię
elektryczną pozwolił przejść do kolejnego etapu
prac. Nawierzchnie chodników, placu głównego
i schodów zrobiono z granitu, który zapewni im
trwałość na lata. Przestrzeń rekreacyjną wzdłuż
skarpy uzupełniono blokami z tego samego materiału.
Gładkie, polerowane wykończenie tych elementów
dekoracyjnych ma też praktyczne zastosowanie
w postaci siedzisk. Odpoczynek w tym miejscu
z pewnością urozmaicą wygrawerowane na blokach
treści: ważne daty, fakty i ciekawostki poruszające
wątki termalnego Uniejowa. W chodnikowych
„rabatach”, w których rosną lipy, zastosowano
ażurowe wypełnienia wokół pnia, zaś drzewa, które
z uwagi na kiepski stan fitosanitarny trzeba było
usunąć – zastąpiły nowe nasadzenia (gatunkiem
drzewa ozdobnego Surmia Bigoniowa „Nana”).
Centralnym elementem zrewitalizowanego placu
są dwie fontanny: napędzana siłą wody, obracająca
się kula o wadze ponad 5 ton oraz ogromny granitowy
pierścień z napisem „Uniejów”. „Ruchoma” fontanna
z kulą została zaprojektowana przez artystę – zarówno
pod względem kinetycznym – wprawiającym w ruch
obiekt o ogromnej masie, jak i estetycznym. Obie
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fontanny są podświetlane po zmroku. Warto wybrać
się na wieczorny spacer, aby je zobaczyć, ponieważ
na czas zimy, tj. od pojawienia się pierwszych
minusowych temperatur, atrakcje wodne zostaną
wyłączone, by rozpryskująca się wokół woda nie
tworzyła ślizgawki.
Na nowym placu pojawiły się również elementy
małej architektury: kosze na śmieci, słupki miejskie
oraz barierki – wszystko wizualnie spójne z dotychczas zrewitalizowaną częścią miasta. Mowa o skwerze, znajdującym się u zbiegu ulic: Targowej oraz
Ireny Bojakowskiej, który stylistyką małej architektury i elementami nasadzeń nawiązuje do nowej
przestrzeni przy zejściu do kładki. Przyjęte w obu
przypadkach rozwiązania będą wyznaczały kierunek
aranżacji przestrzeni kolejnych fragmentów miasta.
Ostatnie w harmonogramie prac były nasadzenia,
wykonane w obrębie skarp oraz rabaty, znajdujące się
u zbiegu zejść do kładki. Spośród drzew liściastych,
poza wspomnianymi wcześniej surmiami, „trójkąt”,
w linii szczytów skarp posadzono graby pospolite –
drzewa o naturalnej kolumnowej formie. Całoroczną
zieleń stanowią krzewy iglaste z gatunków irga oraz
jałowiec nadbrzeżny. Całość uzupełnia imperata
cylindryczna „Red baron”, czyli niezwykle efektowna
i ciekawa odmiana trawy ozdobnej o czerwono
zabarwionych liściach w porze jesiennej, które
wiosną się zazielenią.
Na całym terenie zielonym przebudowanego placu
zamontowano podziemny, zautomatyzowany system
nawadniania, który zapewni roślinom odpowiednie
uwilgotnienie podłoża w okresie suchym. Nasadzenia będą zasilane wodą za pomocą linii kroplującej. Za prawidłowe działanie systemu będzie
odpowiadał sterownik, ukryty w zamontowanej
w nawierzchni skrzynce, programowany zdalnie za
pomocą pilota. Automatyczna „podlewaczka” jest
ponadto wyposażona w czujnik deszczu. Urządzenie
mierzy wielkość opadów atmosferycznych i blokuje
nawadnianie po przekroczeniu ustalonej wielkości
opadu.
Inwestycję przygotowano do realizacji w ramach
projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej
oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty
w Uniejowie”, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa
VI Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu.
Działanie VI 2. Rozwój Gospodarki Turystycznej.
Poddziałanie VI.2.1 Rozwój Gospodarki Turystycznej.
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Prace w parku na ukończeniu
Ku końcowi zbliżają się prace prowadzone w zabytkowym Parku Zamkowym, w ramach
projektu pn. „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury
turystycznej”.
Projekt, z uwagi na duży obszar oddziaływania,
jest realizowany przez uniejowski samorząd w partnerstwie z Lasami Państwowymi. Część, za którą
odpowiedzialne było Nadleśnictwo Turek, została
wykonana w ubiegłym roku. W ramach zadania,
zarządca terenów leśnych zmodernizował istniejącą
w obszarze uroczyska ścieżkę dydaktyczną „Zieleń”,
dostosowując ją do potrzeb osób niepełnosprawnych
oraz wzbogacając o nowe atrakcje z dodatkowymi
przystankami edukacyjnymi.
Prace w parku
Z kolei zakres prac przewidzianych do realizacji
przez gminę Uniejów, w ramach niniejszego projektu, dotyczy zagospodarowania wnętrza parku
zamkowego. Podobnie jak w przypadku części
projektu, za którą odpowiada Nadleśnictwo, także i na
obszarze zabytkowego zespołu parkowego działania
powzięto już w 2019 roku. Jesienią ubiegłego roku
wykonano częściową modernizację alejek, za-

montowano oświetlenie ciągów komunikacyjnych
oraz podświetlenie koron drzew (kompatybilne
z systemem iluminacji zamku). W miejscu drzew
usuniętych (po wcześniejszych badaniach dendrologicznych) pojawiły się nowe nasadzenia, które
uzupełniły wiekowy drzewostan zespołu parkowego.
W pobliżu Uzdrowiska Uniejów Park powstała
drewniana konstrukcja – pergola, natomiast w wewnętrznej części parku – dwa trejaże.
Wiosną bieżącego roku, z powodu pandemii
koronawirusa, prace zostały wstrzymane i dopiero
przed kilkoma tygodniami można było je wznowić.
W chwili obecnej dobiegają końca prace przy budowie
nawierzchni żwirowo – gliniastej, która docelowo
pokryje ścieżki o łącznej długości ponad 2,5 km.
W ostatnim etapie realizacji projektu park zostanie
„umeblowany” ławkami oraz koszami na śmieci.
Wartość całego projektu to kwota przekraczająca
4 mln zł, przy czym dofinansowanie środkami unijnymi wynosi ok. 2,4 mln zł.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Maciej Bartosiak

Rozbudowa sieci wodno–kanalizacyjnej

na ul. Dąbskiej

Od kilkunastu dni trwają roboty ziemne na terenie Uniejowa, prowadzone wzdłuż ul. Dąbskiej,
na odcinku od świateł (skrzyżowanie ulic Dąbskiej, Polnej i Wschodniej) do skrzyżowania
z ulicą Wiśniową. Prace mają na celu uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w obrębie
aglomeracji uniejowskiej.
Lipowej, Różanej, Tęczowej, Makowej i Portowej;
rozbudowę stacji uzdatniania wody w Uniejowie
i Ostrowsku;
• rozbudowę oczyszczalni ścieków w Uniejowie.
Na rozbudowę infrastruktury wodno – ściekowej,
realizowaną we współpracy z Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o.o.
w Uniejowie, gmina Uniejów pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014–
2020.
•

arch. UM Uniejów

Na wspomnianym odcinku o długości około 300
metrów, w wykopach w pasie jezdni oraz na poboczu,
po obu stronach drogi wojewódzkiej wykonywane
są prace wodno – kanalizacyjne. W związku z prowadzonymi robotami, prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności lub – jeśli to
możliwe – omijanie odcinka, na którym występują
utrudnienia w ruchu.
Wykonawcą prac na ul. Dąbskiej jest konsorcjum
firm „Eveco” Ewa Peraj z Łodzi i „Ekoinżbud” Piotr
Peraj z Uniejowa. Dzięki inwestycji, gospodarstwa
domowe, zlokalizowane wzdłuż odcinka, na którym
prowadzone są prace, zostaną włączone do miejskiej
sieci wodno – kanalizacyjnej. Prace przy budowie
nowego wodociągu zostały już zakończone. Trwa
montaż elementów systemu kanalizacji ściekowej.
Wykonawca jest ponadto zobowiązany do naprawy
chodnika, co zostanie wykonane po zakończeniu
wszystkich prac ziemnych w obrębie ul. Dąbskiej.
Inwestycja jest realizowana w ramach zadania
pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów”. Zakres
zadania inwestycyjnego zawiera:
• budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości
8,489 km, w tym: budowę kanalizacji sanitarnej
w Uniejowie, w ul. Wiśniowej, Targowej, Dąbskiej, Orzechowej, Konopnickiej, Szkolnej,
Kościelnej, Portowej, a także kanału tłocznego
pod rzeką Wartą i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny oraz Ostrowsko;
• budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 12,499 km, w tym w Uniejowie, w ul.
Sienkiewicza, Dąbskiej, Kościelnickiej, Biskupa
W. Owczarka, Kościelnej, Polnej, Miodowej, Bł.
Bogumiła, Reymonta, Wiśniowej, Kwiatowej,
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Realizacja inwestycji z dotacją
uzdrowiskową
Na terenie miasta trwają prace budowlane, będące przedmiotem zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Uzdrowiska Uniejów”. W ramach wspólnego zamówienia, finansowanego ze środków gminy Uniejów oraz dotacji z budżetu państwa,
samorząd realizuje projekty infrastrukturalne znajdujące się na liście planowanych, podstawowych
przedsięwzięć, zawartych w planie rozwoju uzdrowiska.
pierwotnym założeniu przewidywał wykonanie robót
ziemnych, podbudowy oraz nawierzchni z kruszywa
łamanego. Po zakończeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy okazało się, że
łączny koszt wykonania wszystkich prac jest niższy
od kwoty dofinansowania, które Gmina otrzymała na
przeprowadzenie inwestycji. W tej sytuacji pozostałe,
niewykorzystane środki z dotacji uzdrowiskowej,
których nie można przeznaczyć na sfinansowanie
innego zadania, po prostu by przepadły. Aby tego
uniknąć, zwróciliśmy się do Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego o możliwość poszerzenia zakresu
zadania, w ramach udzielonej Gminie dotacji.
Przychylne takiemu rozwiązaniu stanowisko Wojewody Łódzkiego umożliwiło wykonanie na placu
dodatkowej nawierzchni z kostki.
– „Dzięki porozumieniu kwestię budowy parkingu
w tym miejscu, na chwilę obecną, mamy już kompletnie zrealizowaną” – powiedział burmistrz Józef
Kaczmarek. – „Udało nam się w ten sposób wykorzystać jeszcze część środków z dotacji, z korzyścią dla miasta i dla właścicieli aut, którzy mogą
korzystać z parkingu. W imieniu mieszkańców kieruję
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Przedmiot zamówienia został podzielony na 3
części, polegające na: przebudowie ul. Awaryjnej,
budowie chodnika przy ul. Krasińskiego oraz utwardzeniu i położeniu kostki na placu przy ul. Ireny
Bojakowskiej i Kościelnickiej w Uniejowie.
Część druga przedmiotu zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej (chodnik) nr 111358E – ul.
Krasińskiego w Uniejowie” obejmowała budowę
chodnika o długości 200 m, na odcinku od skrzyżowania
z ul. Targową do skrzyżowania z ul. Norwida. W zakresie prac powierzonych wykonawcy, w ramach
zlecenia, należało kolejno: uzyskać niezbędne dla
realizacji inwestycji pozwolenia, przeprowadzić
prace rozbiórkowe istniejących obrzeży oraz roboty
ziemne, a w dalszej kolejności wykonać podbudowę
i nawierzchnię z kostki brukowej.
Prace w ramach tej części zadania zostały już
przeprowadzone. Chodnik orazwjazdydo gospodarstw,
zlokalizowanych wzdłuż przebudowanego odcinka
ul. Krasińskiego, wykonano tylko po jednej stronie
jezdni. Wzdłuż drogi, po jej drugiej stronie, chodnik
o takich samych parametrach istniał już od dawna.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że w 2019
roku – również przy udziale środków pochodzących
z dotacji uzdrowiskowej – wykonano modernizację
nawierzchni czterech ciągów komunikacyjnych:
omawianej ul. Krasińskiego oraz jej przedłużenia,
ul. Mickiewicza, a także położonych w innej części
miasta, ul. Makowej i Tęczowej.
Poza nowym chodnikiem na osiedlu 700-lecia
w Uniejowie, w okolicy Kolegiaty – u zbiegu ulic
Ireny Bojakowskiej i Kościelnickiej – uprzątnięto
oraz utwardzono plac o powierzchni przeszło tysiąca
metrów kwadratowych. Dzięki korzystnej dla Gminy
decyzji Wojewody Łódzkiego, nawierzchnia parkingu
została pokryta kostką. Zakres inwestycji swoim

Utwardzony teren i położona kostka na placu przy ul. Ireny
Bojakowskiej i Kościelnickiej

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

serdeczne podziękowania do Pana Wojewody oraz do
Pracowników Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego”.
Dzięki sprzyjającej (jak na tę porę roku) aurze – na
placu ułożono tysiąc metrów kwadratowych kostki.
Firma wykona całą nawierzchnię parkingu oraz dwa
wjazdy na plac –po jednym od strony ul. Kościelnickiej
oraz Ireny Bojakowskiej.
Działka, na której powstał parking, została
zakupiona w lipcu ubiegłego roku za kwotę 170 tys.
zł od Skarbu Państwa. Radni, przyjmując wówczas
uchwałę w tej sprawie, już wtedy zakładali, że
nabyty do zasobów gminy plac będzie przeznaczony
na poczet zwiększenia liczby miejsc parkingowych,
szczególnie potrzebnych w tej lokalizacji.
Trzecia część zadania, realizowanego w ramach
dotacji uzdrowiskowej, dotyczy przebudowy ul.
Awaryjnej. Ten niewielki łącznik pomiędzy ulicami
Dąbską i Krótką służy jako dojazd do zaplecza i podwórek kamienic, tworzących wschodnią pierzeję
Rynku Miejskiego. Stan nawierzchni, a raczej skutki
przejazdu autem po tym, co z niej wystaje, bez reszty
oddaje nazwa ulicy Awaryjnej, choć nie od tego się
ona wywodzi. Niemniej jednak, bądź co bądź, urokliwa
alejka słusznie doczekała się wreszcie remontu. Nowa
nawierzchnia będzie wykonana z kostki, a dodatkowo
– estetykę przebudowanego ciągu mają zapewnić
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całoroczne rośliny zasadzone w donicach. Lokalizacja
w obrębie tzw. historycznego układu przestrzennego
wymagała od wykonawcy uzyskania szeregu
pozwoleń na przeprowadzenie prac budowlanych na
tym terenie.
Wykonawcą robót budowlanych w zakresie zadania
inwestycyjnego jest Firma Handlowo – Usługowa
Wiesława Łuczak, Jan Łuczak Spółka cywilna w Uniejowie. Firma w postępowaniach przetargowych – na
wykonanie 3 części zamówienia i położenie kostki
– złożyła najkorzystniejsze oferty na łączną kwotę
333 394,01 zł brutto.

arch. UM Uniejów

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Chodnik położony przy ul. Krasińskiego

Agnieszka Owczarek

Pierwszy krok do przebudowy dróg
powiatowych w Uniejowie
Poznaliśmy chętnych do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
dróg powiatowych na terenie Uniejowa, zlokalizowanych w pobliżu przedszkola. Na wykonanie
każdego zadania wpłynęło łącznie po 5 ofert.
Ulice, o których mowa, a więc: Wiśniowa, Lipowa,
Wiejska i Różana to dla kierujących pojazdami bez
wątpienia newralgiczne punkty na mapie Uniejowa.
Nierówne nawierzchnie wykonane z trylinki,
wypukłości w postaci studzienek kanalizacyjnych
są prawdziwą zmorą i utrapieniem dla kierowców;
również biegnące wzdłuż traktów chodniki
pozostawiają wiele do życzenia.
Przebudowa dróg, których zarządcą administra-

cyjnym jest powiat poddębicki, jest możliwa dzięki
porozumieniu zawartemu z obecnym starostą, p.
Małgorzatą Komajdą. Przyjęte ustalenia otworzyły
perspektywę podjęcia działań dla poprawy jakości
w/w ulic, a tym samym komfortu życia mieszkańców.
Pierwszym krokiem na drodze do realizacji
inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, wobec czego w dniu 5 listopada br. Burmistrz Uniejowa ogłosił przetarg na
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Obecny stan drogi powiatowej - ul. Wiśniowa

realizację projektów budowalnych wraz z niezbędną
dokumentacją techniczną dla modernizacji odcinków
ulic: Wiśniowej, Różanej, Wiejskiej i Lipowej.
Zamówienie podzielono na 4 części, oddzielnie
dla każdej ze wspomnianych ulic, a otwarcie ofert
nastąpiło w dniu 16 listopada br. Do każdego zadania
zgłosiło się 5 oferentów – firmy: A & J CONSULTING
Andrzej Kałużny z Lubina, Budovia Sp. z o. o. Sp. k. z
Łodzi, Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski
z Marciszowa, MT-Projekt Sp. z o. o. z Grójca oraz DB
Construct Sp. z o. o. z Łodzi.
Złożone oferty kształtują się na poziomie od 10 do
90 tys. zł, wśród nich najkorzystniejsze propozycje
przedstawiły firmy: A & J CONSULTING Andrzej
Kałużny z Lubina oraz DB Construct Sp. z o. o. z Łodzi.
- „Oferty są weryfikowane i analizowane pod
kątem poprawności wykonanych szacunków i spełnienia warunków udziału w postepowaniu, ale
nie możemy jeszcze nic powiedzieć ani na temat
wyboru wykonawcy, jak również przyszłości samego
przetargu” – powiedział burmistrz Józef Kaczmarek.
O ile uda się rozstrzygnąć procedurę, zarówno
władze gminy, jak i powiatu będą partycypować
w kosztach sporządzenia dokumentacji.
Przedstawiamy zakres planowanych prac w myśl
przyjętych założeń: 1. „Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ulicy
Wiśniowej w Uniejowie”
Zakres robót na ul. Wiśniowej obejmuje odcinek
o długości ok. 500 metrów (od ul. Dąbskiej do ul.
Targowej). W ramach opracowania należy wykonać
projekt budowlany i wykonawczy, obejmujący swoim
zakresem: przebudowę nawierzchni jezdni i chodnika
lub budowę ścieżki rowerowej, ewentualnie budowę
ciągu pieszo-jezdnego; zaprojektowanie odwodnienia
drogi i pasa zieleni wraz z nasadzeniami roślinności.

2. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ulicy Różanej w Uniejowie”
Zakres robót na ul. Różanej obejmuje odcinek
o długości ok. 170 metrów (od ul. Wiśniowej
do ul. Makowej). W ramach opracowania należy
wykonać projekt budowlany i wykonawczy,
obejmujący swoim zakresem: przebudowę nawierzchni jezdni i chodnika lub budowę ścieżki
rowerowej, ewentualnie budowę ciągu pieszojezdnego, zaprojektowanie odwodnienia drogi.
3. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wiejskiej w Uniejowie”
Zakres robót na ul. Wiejskiej obejmuje odcinek
o długości ok. 130 metrów (od ul. Różanej do ul.
Targowej). W ramach opracowania należy wykonać
projekt budowlany i wykonawczy, obejmujący swoim
zakresem: przebudowę nawierzchni jezdni i chodnika
lub budowę ścieżki rowerowej, ewentualnie budowę
ciągu pieszo-jezdnego, zaprojektowanie odwodnienia
drogi i pasa zieleni wraz z nasadzeniem roślinności.
4.
„Opracowanie
dokumentacji
projektowokosztorysowej dla przebudowy ulicy Lipowej w Uniejowie”
Zakres robót na ul. Lipowej obejmuje odcinek
o długości ok. 160 metrów (od ul. Różanej do ul.
Wiśniowej). W ramach opracowania należy wykonać
projekt budowlany i wykonawczy, obejmujący swoim
zakresem: przebudowę nawierzchni jezdni (droga
po przebudowie ma być drogą jednojezdniową
o jednym pasie ruchu) i chodnika lub budowę ścieżki
rowerowej, ewentualnie budowę ciągu pieszojezdnego, zaprojektowanie odwodnienia drogi i pasa
zieleni wraz z nasadzeniami roślinności.

arch. UM Uniejów

arch. UM Uniejów

>

Obecny stran drogi powiatowej - ul. Różana
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Maciej Bartosiak

Rozpoczęła się przebudowa
targowiska miejskiego
Na placu targowym przy zbiegu ulic Dąbskiej i Wiśniowej rozpoczęły się roboty budowlane,
przewidziane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska przy
ul. Dąbskiej w Uniejowie”. Od tego momentu, teren (na czas remontu) będzie wyłączony z użytku,
a handel w dni targowe został przeniesiony w inne miejsce.
Wraz z początkiem września br. burmistrz Kaczmarek, z ramienia Gminy oraz Robert Pleśnierowicz,
reprezentujący firmę DROMEX z Koźminka,
podpisali umowę na wykonanie robót budowlanomontażowych na terenie placu targowego,
mieszczącego się przy ul. Dąbskiej w Uniejowie.
Działka leży w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza
parafialnego, dlatego – poza funkcją handlową – pełni
też ważną rolę parkingu dla osób odwiedzających
groby. Z uwagi na te okoliczności, obie strony umowy
zgodnie ustaliły o przesunięciu rozpoczęcia prac na
początek listopada – po uroczystości Wszystkich
Świętych, aby uniknąć utrudnień komunikacyjnych
w czasie wzmożonego ruchu przy nekropoliach.
Wykonawca zagwarantował, że nie wpłynie to
na przewidziany w umowie termin wykonania
inwestycji.

Przekazanie placu budowy nastąpiło 4 listopada
br. Od tego momentu cały teren objęty inwestycją
zostanie ogrodzony i wyłączony z użytkowania. Na
czas prowadzonych robót, handel w dni targowe
w Uniejowie będzie odbywał się na terenie placu
„Mój Rynek”, przy ul. abp. Jakuba Świnki (za mostem).
Wybrana lokalizacja oferuje 4 duże parkingi pokryte
kostką brukową, przeznaczone na ustawienie stoisk
handlowych. W bezpośrednim sąsiedztwie, tuż
przed kompleksem boisk sportowych, znajduje
się utwardzony i sporych rozmiarów parking dla
samochodów. Do tego podstawowa infrastruktura:
kosze na śmieci, budynek z pomieszczeniami sanitarnymi, dostęp do źródeł energii elektrycznej
czy bieżącej wody oraz oświetlenie miejskie – powinny w pełni zaspokoić potrzeby użytkowników
tymczasowego targowiska.

arch. UM Uniejów

O inwestycji
Zadanie inwestycyjne obejmuje kompleksową
przebudowę placu przy ul. Dąbskiej, który w
czwartki staje się przestrzenią dla lokalnego handlu,
a w pozostałe dni służy jako parking pobliskiego
cmentarza parafialnego. Przebudowa targowiska
nie zmieni przeznaczenia i sposobu użytkowania
tego terenu, ale zdecydowanie podniesie komfort
oraz bezpieczeństwo użytkowników placu. Nie
ulega wątpliwości, że wzrośnie też estetyka
tego fragmentu uzdrowiskowego Uniejowa. Plac
będzie wreszcie odgrodzony od ruchliwej drogi
wojewódzkiej, z której (dzięki bliskości węzła
autostrady A2) korzystają m.in. goście termalnego

>

28 | UNIEJOWSKIE STRONY

numer

6 / 76 / 2020

>
uzdrowiska, zjeżdżający tu z najdalszych zakątków
kraju, a także – stwarzające zagrożenie dla pieszych
– ciężarówki i TIR-y. Realizacja inwestycji powinna
stanowczo naprawić tę sytuację: plac będzie
otoczony ogrodzeniem panelowym, z wejściem na
teren poprzez furtki oraz wjazdem przez jedną z 3
bram, przesuwanych automatycznie.
Projekt zakłada powstanie ok. 80 nowych
stanowisk handlowych, z których większość będzie
zadaszona – posłużą do tego rozkładane markizy.
Teren zostanie na nowo zagospodarowany – pojawi
się parking z nawierzchnią z kostki betonowej, drogi
manewrowe oraz zjazdy. Na nowym targowisku
staną wiaty śmietnikowe i kontener sanitarny wraz
z przyłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Na koniec, na terenie targowiska zostaną
wykonane trawniki i zieleńce. Całość dopełni
oświetlenie fotowoltaiczne.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w ramach
zamówienia wykonawca dostarczy, usunięte z te-

renu budowy altany handlowe do wskazanych
miejscowości na terenie gminy Uniejów (Brzozówka,
Czepów, Zaborów, Wielenin Kol., Skotniki, Góry,
Pęgów, Hipolitów, Lekaszyn, Rożniatów, Rożniatów
Kol., Kozanki Wielkie, Dąbrowa, Brzeziny, Kuczki).
W przetargu na przebudowę placu targowego do
magistratu wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejsza,
na kwotę 1 897 890,00 zł, pochodziła
od wspomnianej we wstępie Firmy Handlowo-Usługowej DROMEX Roboty Drogowo-Budowlane
Robert Pleśnierowicz z Koźminka. Niewiele wyższą kwotę za wykonanie prac zaproponowało konsorcjum firm z Uniejowa: PHU Wiesława Łuczak,
Jan Łuczak i LuKpol – Krzysztof Łuczak na kwotę
1 959 267,00 zł. Trzecia, najdroższa spośród
przedłożonych ofert, pochodziła od firmy SORTED
z Piaseczna na sumę 2 846 220,00 zł.
Inwestycja jest realizowana przy wsparciu środków unijnych, pochodzących z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.

Michał Łuczak

Przyznano dofinansowanie na montaż

odnawialnego źródła energii w szkole w Wieleninie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozpatrzył pozytywnie
wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej
dla budynku Szkoły Podstawowej w Wieleninie”.
Zakres prac inwestycyjnych ujętych we wniosku
obejmuje: wymianę starego, nieefektywnego kotła
na paliwo stałe – gazową pompę ciepła (korzystającą
z gazociągu przebiegającego przed budynkiem
szkoły), modernizację instalacji c.w.u. – poprzez montaż elektrycznych podgrzewaczy wody, wymianę
grzejników oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.
Montaż systemu paneli fotowoltaicznych będzie
zasilać wewnętrzną sieć energetyczną i pozwoli
zmniejszyć produkcję z konwencjonalnych źródeł

energii oraz zredukować emisję zanieczyszczeń do
atmosfery.
Koszt całkowity zadania wynosi 1 065 445,12 zł,
natomiast dofinansowanie ze środków WFOŚiGW
w Łodzi to przyznana kwota w wysokości 748 020 zł.
W ramach tego samego naboru został również
złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej
dla budynku Szkoły Podstawowej w Wilamowie” na
kwotę 692 800 zł – czekamy na decyzję z Funduszu.
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Agnieszka Owczarek

Czy rozbudowa stacji uzdatniania wody
w Ostrowsku rozpocznie się niedługo?
Burmistrz Miasta Uniejów ogłosił przetarg na rozbudowę hydroforni w Ostrowsku, która jest
jednym z elementów uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Uniejów. Oferenci
mieli czas do 4 grudnia na przedstawienie swoich propozycji.

arch. UM Uniejów

Zadanie, o którym mowa, jest efektem poszukiwań
nowych źródeł wody w kontekście zapewnienia wymaganej ilości wody pitnej. Gruntowny remont stacji
uzdatniania wody w Ostrowsku jest zadaniem mającym
na celu usprawnienie pracy zbiorowego systemu
zaopatrzenia w wodę. W związku z intensywnym
rozwojem gminy Uniejów zarówno w zakresie inwestycji
turystycznych, jak i naturalną ekspansją lokalnych
obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
koniecznym stało się rozwijanie również infrastruktury
technicznej, która pozwoli zachować wysoki standard
świadczenia usług związanych z zaopatrzeniem w wodę.
Planowane zadanie obejmuje przebudowę, a ściślej
rzecz ujmując rozbiórkę istniejącej kontenerowej SUW
oraz realizację nowego budynku technologicznego
z uwzględnieniem wszystkich potrzebnych instalacji dla

Obecna stacja uzdatniania wody w Ostrowsku

funkcjonowania nowego obiektu oraz infrastruktury
towarzyszącej. Przedsięwzięcie przewiduje ponadto
dostawę zbiorników wody uzdatnionej oraz pompowni
II stopnia w celu zabezpieczenia zapasu ilości wody
w okresach zwiększonego jej poboru oraz zapewnienia
sta-bilizacji ciśnienia wody podawanej do sieci wodociągowej.
Nowoczesne i automatycznie sterowane pompy będą
podnosić ciśnienie w sieci wodociągowej w godzinach
porannego i wieczornego szczytu, zaś zmniejszać je
w nocy, kiedy pobór wody jest minimalny. Automatyzacja
tego procesu zapewni wysoką ekonomikę dystrybucji
wody.
Inwestycja jest czwartym elementem realizowanym
w ramach zadania pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowejwGminie UniejówiAglomeracji Uniejów”.
Na rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, która
realizowana jest we współpracy z Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów”, będącym
gestorem sieci wodkan, Gmina Uniejów pozyskała
dofinansowanie ze środków unijnych z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Rozpoczęcie realizacji zadania zależy od spełnienia
warunków wymaganych od firm, które złożyły oferty
w postępowaniu przetargowym, a zwłaszcza nie przekroczenia kwoty przeznaczonej przez Gminę Uniejów na
realizację zadania.

Michał Łuczak

III konkurs w programie „Mój Prąd”
Obecny II nabór wniosków na dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych dla budynków jednorodzinnych
zakończył się 7 grudnia 2020 roku. Jednak to nie koniec dofinansowań na produkcję energii elektrycznej, ponieważ
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce kontynuować program w 2021 roku, a także
rozszerzyć katalog inwestycji.
Dofinansowaniu w programie podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dotacja obejmuje do 50% kosztów
mikroinstalacji, wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł. Warunkiem skorzystania
z programu jest umowa kompleksowa, regulująca kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej
z wytworzonej mikroinstalacji.
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Wizualizacja Urzędu Miasta

Agnieszka Owczarek

Ogłosiliśmy przetarg na nową siedzibę
Urzędu Miasta
Uniejowski magistrat ogłosił przetarg na budowę nowego budynku urzędu, który ma powstać na
działce miedzy rondem a Willą Rubin. Realizacja tego zadania odbędzie się w formule zaprojektuj
i wybuduj.
Ogłoszony przetarg dotyczy opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz wybudowania
nowego obiektu biurowego urzędu miasta wraz ze
wszystkimi instalacjami, kompletnym wyposażeniem,
zagospodarowaniem terenu, uzyskaniem pozwolenia
na użytkowanie. Łączna powierzchni użytkowa ma
wynosić około 2500 mkw.
Dokumentacja projektowa musi zawierać rozwiązania przyjęte w: programie funkcjonalno-użytkowym,
koncepcji architektonicznej części zewnętrznej oraz
wewnętrznej budynku, koncepcji zagospodarowania
terenu. W ramach dokumentacji projektowej wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów
budowlanych i wykonawczych wraz z niezbędną
dokumentacją branżową, techniczną i inną niezbędną
do realizacji zadania, pozyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia,
wykonania i ukończenia robót budowlanych.
Nowy budynek stanie w na działce przy ulicy
Łęczyckiej (w pobliżu ronda, naprzeciwko sklepu Polo
Market), którą burmistrz zakupił od parafii po uzgodnieniu z ks. infułatem i po akceptacji ks. biskupa
w 2017 roku. W dwukondygnacyjnym biurowcu
znajdą się nie tylko wszystkie wydziały Urzędu, ale
również inne jednostki administracyjne, jak M-OPS
czy siedziby stowarzyszeń, dotychczas rozproszone
po innych obiektach. Można więc mówić o kompleksie
usług publicznych w jednym miejscu.

Zamówienie obejmuje szczegółowe wytyczne
dotyczące instalacji oraz sieci, m.in. telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej, ale prawdziwa
innowacyjność polega na tym, że będzie to tzw. budynek pasywny, który charakteryzuje wyjątkowy design i oszczędność zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym.
Jednym z wymogów określonych dokumentacją
projektową jest zastosowanie rozwiązań, dzięki którym budynek „sam wyprodukuje” energię, której
będzie potrzebował do funkcjonowania. Posłużą do
tego m.in. panele fotowoltaiczne wykorzystujące
energię z promieniowania słonecznego w sposób pasywny, czyli bez wykorzystania aktywnych rozwiązań
instalacyjnych.
Zrezygnowano również z tradycyjnego systemu
grzewczego, ograniczając się do dogrzewania powietrza wentylacyjnego poprzez zastosowanie pomp
ciepła na powietrze wentylacyjne. Zapewniają one
nie tylko wentylację z odzyskiem energii, zdrową i wygodną formę ogrzewania, ale również znaczne oszczędności energii, co przyczynia się do redukcji emisji
dwutlenku węgla.
Budynek będzie sterowany systemem BMS, którego
zadaniem jest zintegrowanie wszelkich instalacji działających w budynku. Łączy on wszystkie systemy w jedną całość, kontroluje pracę i parametry poszczególnych urządzeń, ostrzega o ewentualnych problemach.
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BMS pozwala także na kontrolowanie działania
urządzeń poprzez graficzny interfejs w podsystemie
zasilania i sterowania energią elektryczną oraz podsystemie komfortu (klimatyzacja, wentylacja itp.)
Nowa siedziba Urzędu Miasta wpisuje się w trend
tzw. zielonej technologii, w ramach której powstają
obiekty samowystarczalne, pozyskujące energię i wodę z otoczenia oraz będące integralnym elementem
tkanki miejskiej.
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I choć koszt wybudowania takiego budynku może
być wyższy od standardowego, późniejsze zyski z codziennej eksploatacji szybko równoważą poniesioną
inwestycję.
Na realizację inwestycji Burmistrz Uniejowa pozyskał środki unijne w kwocie około 14 mln zł.

Agnieszka Owczarek

Otwarto oferty na przebudowę
oczyszczalni ścieków w Uniejowie
Trzy oferty wpłynęły na przebudowę oczyszczalni ścieków w Uniejowie. Kwoty zaproponowane
przez oferentów przekraczają jednak środki, które gmina zamierzała przeznaczyć na inwestycję.

arch. UM Uniejów

Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie
przedsięwzięcia zamierza przeznaczyć kwotę 4.300.000,00 zł. Wobec zarezerwowanych na ten cel środków
najtańszą ofertę, opiewającą na kwotę 6 168 450,00 zł,
zaproponowało konsorcjum: Inżynieria Środowiska ELGAJ
Leszek Kondratowicz, Zbiersk-Cukrownia 68 lok. 2, 62830 Zbiersk i Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo
Usługowe AUTOMATYK Barbara Kondratowicz, ZbierskCukrownia 68 lok. 2, 62-830 Zbiersk.
Pozostałe dwie oferty przedstawiło: Przedsiębiorstwo
Hydro-Marko Sp. z o.o. Sp. K., ul. Wojska Polskiego 139,
63-200 Jarocin na kwotę 6 359 100,00 zł oraz Firma
ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
S.K.A., Os. Cechowe 31, 64-840 Budzyń na kwotę 12 252

Obecna oczyszczalna ścieków w Uniejowie

409,11 zł, a więc niemal trzykrotnie wyższą niż zakładano.
- „Oferty, które do nas spłynęły, są na dobrym
poziomie” – powiedział burmistrz Józef Kaczmarek,
zaznaczając, że trwa procedura weryfikacyjna, od której
zależy ewentualne wyłonienie wykonawcy.
Modernizacja uniejowskiej oczyszczalni bez wątpienia
wpłynie na jej funkcjonalność i wydajność. Dokumentację
projektową zatwierdził Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zakres planowanej inwestycji obejmie m.in. rozbudowę
sito piaskownika, budowę zbiornika retencyjnego ścieków
dowożonych z systemem napowietrzania, budowę komory
stabilizacji tlenowej (KTSO), uruchomienie reaktora
biologicznego i zagęszczacza osadu, rozbudowę stacji
zlewczej i budowę stacji zlewczej ścieków solankowych.
Obiekt zostanie przebudowany według programu
funkcjonalno-użytkowego, na podstawie którego Gmina
otrzymała unijne dofinansowanie.
Roboty budowlane realizowane będą w trakcie
działania zakładu. Wykonawca zobowiązany będzie
zaprojektować i zrealizować roboty budowlane w taki
sposób, aby nie zakłócić procesów technologicznych.
Realizacja inwestycji jest kolejnym etapem zadania pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów”.
Prace przy oczyszczalni, które powinny zostać ukończone do końca sierpnia 2022 r., dofinansowano środkami
unijnymi w kwocie 2.983.165,70 zł.
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Czy tym razem uda się wyłonić wykonawcę

Spycimierskiego Grodu?

Burmistrz Miasta Uniejów ogłosił kolejny przetarg na budowę Centrum Historyczno –
Kulturalnego „Spycimierskie Boże Ciało”. Wcześniejsze procedury unieważniono z uwagi na oferty
o zbyt wysokich stawkach. Czy kolejne podejście okaże się rozstrzygające?
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót
budowlanych w ramach zadania pn.: „Spycimierski
gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej uzdrowiska Uniejów”. Inwestycja obejmuje budowę
budynku muzealno-wystawowo-edukacyjnego wraz
z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą
towarzyszącą i techniczną na podstawie dokumentacji
projektowej.
Gmach Centrum będzie miał ponad 987 mkw.
powierzchni zabudowy (w tym 964 mkw. powierzchni
użytkowej). Będzie to nowoczesny budynek jednokondygnacyjny w części z poddaszem użytkowym
i z podwyższeniem do dwóch kondygnacji w części
centralnej. We wnętrzu znajdą się sale wystawowe,
dydaktyczne i konferencyjne oraz niewielkie zaplecze
biurowo-administracyjne. Budynek Centrum zaprojektowano na planie litery U, z widokiem na dziedziniec.
Powstanie na nim drewniana widownia na konstrukcji
stalowej.
Prace przygotowawcze rozpoczną się od rozbiórki
i demontażu obiektów/elementów, które znajdują
się na terenie inwestycyjnym i kolidują z projektem
przedsięwzięcia. Rozbiórce zostanie poddany m.in.
budynek gospodarczy, a elementy nadające się do
ponownego wykorzystania, jak np. kamień wapienny,
którym pokryte są ściany budynku; drewno konstrukcji
dachowej, pokrycie dachu oraz drzwi zostaną
przekazane zamawiającemu. Podobnie planowany jest
demontaż obecnego ogrodzenia, fontanny, chodników
i elementów małej architektury kontrastujących z
projektem. Również w tym wypadku elementy, które
można jeszcze wykorzystać, jak np. kostka granitowa,
wykonawca przekaże inwestorowi.
Prace budowlane obejmują powstanie budynku od
podstaw wraz ze wszystkimi niezbędnymi przyłączami i instalacjami, jak np. sieć wodociągowa, przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej, instalacja gazowa,

grzewczo-chłodząca, sieć elektryczna i teletechniczna.
O sterowanie wszystkimi instalacjami zadba system
BMS, czyli Building Management System. Stosuje
się go w wysoko zaawansowanych technicznie
budynkach dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa
życia. Ten inteligentny układ składa się z czujników
i detektorów rozmieszczonych w różnych punktach
oraz zintegrowanego systemu zbierającego dane
i zarządzającego wszystkimi instalacjami w budynku.
Ten najważniejszy system informatyczny budynku
inteligentnego zapewnia pełny nadzór nad instalacjami
technicznymi i technologicznymi w budynku, co
umożliwia utrzymanie zaprogramowanych wcześniej
parametrów w pomieszczeniach oraz serwerowniach.
Wyposażenie budynku w ramach zadania obejmuje
jedynie elementy wbudowane i niezbędne do funkcjonowania obiektu.
W ramach zagospodarowania terenu obiektu,
dokumentacja projektowa zakłada budowę ciągów
komunikacyjnych, pieszych, pieszo-jezdnych oraz
nawierzchni utwardzonych. Całości dopełni nowe
ogrodzenie, oświetlenie oraz nasadzenia zieleni.
- „Powstanie spycimierskiego Centrum jest kluczową
inwestycją dla Spycimierza, jak również gminy Uniejów.
Jest wręcz koniecznością organizacyjną, aby powstał
obiekt, który pozwoli zapoznać się z bogatą i ciekawą
historią spycimierskiego grodu, a jednocześnie wyeksponować ponad dwustuletnią tradycję kwietnych
dywanów. Co roku święto Bożego Ciała przyciąga
coraz więcej turystów; zaledwie rok temu do
Spycimierza przyjechało blisko 20 tys. gości. W tym
roku, z uwagi na pandemię, frekwencja była mniejsza,
ale gdy wszystko wróci do normy, spodziewamy
się podobnego zainteresowania zwiedzających” –
powiedział burmistrz Józef Kaczmarek.
W ostatnich latach bardzo zmieniło się oblicze
Spycimierza. Swój udział ma w tym bardzo dobra
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IV Seminarium Spycimierskie

Święto Niepodległości w cieniu pandemii

arch. UM Uniejów/M-GBP w Uniejowie
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Rewitalizacja skweru przy ul. Tureckiej zakończona

Wizualizacja Urzędu Miasta w Uniejowie

Projekt Spycimierskiego Grodu – Centrum
Historyczno – Kulturalnego „Spycimierskie
Boże Ciało”

arch. UM Uniejów/PGK „Termy Uniejów”

Budowa bulwarów nad rzeką Wartą
w Uniejowie

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

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

UNIEJOWSKIE STRONY

|

35

Zrealizowane granty sołeckie w Felicjanowie i Rożniatowie-Kolonii – wybudowane place zabaw

Warsztaty muzyczno-wokalne w ramach projektu „Historie Zagubione”

Operowy spektakl muzyczny w scenerii uniejowskiego zamku

>>>

arch. UM Uniejów/Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”/M-GOK w Uniejowie
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Weekend Cudów 2020 – „Szlachetna Paczka” w Uniejowie

arch. UM Uniejów/E. Kolasa
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arch. UM Uniejów

Wizualizacja
Spycimierskiego
Grodu

współpraca spycimierskiego stowarzyszenia z burmistrzem oraz Urzędem Miasta w Uniejowie.
Szacuje się, że koszty obecnej inwestycji przekroczą 10 mln zł, z czego dofinansowanie unijne pokryje ponad 4,6 mln zł. O jakości Centrum będzie
decydowało wyposażenie.
Gmina unieważniła cztery postępowania przetargowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Spycimierski gród
atrakcją turystyki kulturowej i ludowej uzdrowiska
Uniejów”.
W pierwszym przetargu zostały złożone dwie
oferty przez: firmę VIK-BUD Sp. z o. o. Sp. K., ul. Piekarnicza 7, 98 – 100 Łask na kwotę 10.945.647,00 zł
oraz Przedsiębiorstwo K.J.S. ul. Konarskiego 26, 62600 Koło, na sumę 9.698.544,43 zł.
W drugim postępowaniu zostały złożone także dwie
oferty: pierwsza przez konsorcjum – Przedsiębiorstwo
Budowlane Częstobud Damian Świącik, al. Bohate-

rów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa (lider)
i Przedsiębiorstwo Budowlane Budopol Sp. z o.o., ul.
Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów (partner) na kwotę
9 319 710,00 zł brutto; druga przez Przedsiębiorstwo
K.J.S., ul. Konarskiego 26, 62-600 Koło na kwotę
9 498 544,42 zł brutto.
W trzeci postępowaniu także wpłynęły dwie oferty:
pierwsza od konsorcjum - Przedsiębiorstwa Budowlanego Częstobud Damian Świącik, al. Bohaterów
Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa (lider)
i Przedsiębiorstwa Budowlanego Budopol Sp. z o.o.,
ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów (partner) na kwotę
9.147.510,00 zł; druga od Przedsiębiorstwa K.J.S. , ul.
Konarskiego 26, 62-600 Koło na kwotę 9.197.190,11
zł.
Czwarty przetarg został unieważniony ze względu
na błędnie wpisany numer zmienianego ogłoszenia.
Obecnie trwa kolejna procedura przetargowa.

Agnieszka Owczarek

Czas na Nowy Rynek w Uniejowie
Strefa odpoczynku i relaksu, fontanny, aranżacja zieleni…
Jak zmieni się serce miasta, czyli Rynek Miejski w Uniejowie?
Rynek zmieni swoje oblicze. W tym celu burmistrz
Józef Kaczmarek podpisał umowę z p. Romanem
Rutkowskim, reprezentującym biuro projektowe
Architekci z Wrocławia na opracowanie koncepcji
architektoniczno-urbanistyczne przestrzeni uniejowskiego rynku. W ramach zadania wykonawca
przygotowuje pełną dokumentację projektową
i kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę.

Rewitalizacja rynku będzie polegała na remoncie
i przebudowie placu wraz z infrastrukturą techniczną
i zagospodarowaniem terenu. Zakres prac obejmie
centralną część rynku z uwzględnieniem wymiany
nawierzchni placu i przylegających doń ulic (Rynek,
Przechodnia, Kościelnicka i Plac Kolegiacki) oraz
wykonanie odwodnienia terenu i rozprowadzenia
nowego oświetlenia i iluminacji. W miejscu, gdzie
aktualnie stoi pomnik, powstanie duża fontanna,
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natomiast monument zostanie przesunięty i zmodernizowany, zwłaszcza w odniesieniu do wysłużonej
już płyty, która zostanie wymieniona na nową.
Zaplanowano również rewitalizację elewacji
zewnętrznych budynków, zlokalizowanych na rynku
oraz zmianę ciągów komunikacyjnych. W tej sprawie
burmistrz zawarł porozumienie z władzami Starostwa
Powiatowego w Poddębicach.
Całości dopełni aranżacja zieleni, w cieniu drzew
będą stały liczne ławki oraz inne elementy małej
architektury. Zagospodarowanie zieleni publicznej
o otwartym dostępie zwiększy walory estetyczne
i przyrodnicze placu, a także wzbogaci ciągi
komunikacyjne. Poprzez zestawienie kolorystyczne
i przekrojowe wielu gatunków krzewów i nasadzeń,
szata roślinna będzie stanowić subtelny i harmonijny
efekt oraz estetyczne założenie o każdej porze roku.

Rewitalizacja rynku będzie kolejnym elementem
sprzyjającym rozwojowi turystyki.
- „Chcielibyśmy, aby serce Uniejowa, czyli
Rynek Miejski wreszcie ożył. Nowa przestrzeń
będzie zachęcała zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających Uniejów gości, aby w tym miejscu
przebywali i do niego wracali. Rynek ma być miejscem
spotkań, rozmów, spędzania wolnego czasu w miłej atmosferze i dołożymy wszelkich starań, aby
tak się stało. Mamy nadzieje, że mieszkańcy nam
zaufają i poprą nasze działania, a efekty naszych
prac rewitalizacyjnych spotkają się z pozytywnym
odbiorem” – powiedział burmistrz Józef Kaczmarek.
Wykonawca powinien przygotować i zaprezentować kompletną dokumentację w ciągu najbliższych
6 miesięcy. Koszt opracowania koncepcji gmina
poniesie z własnych środków.

Agnieszka Owczarek

Nowy pomnik przyrody w gminie Uniejów
Gmina Uniejów wzbogaciła się o nowy pomnik przyrody, który rośnie w pobliżu leśnej ścieżki
dydaktycznej „Zieleń” . Na wniosek leśników uniejowscy radni wpisali na listę gminnych pomników
przyrody wiąz szypułkowy, któremu nadano imię „Bogumił”.
jak jego imiennik – patron ziemi uniejowskiej, który
czuwa nad chorymi i cierpiącymi, tak samo wiąz
w słowiańskiej obyczajowości stosowany był w różnych praktykach terapeutycznych na kształt leśnej
kliniki. Sokiem z jego liści leczono, z dobrym skutkiem,
jątrzące się rany, stłuczenia i opuchlizny, a także chore
oczy. Z energii wiązu powinni korzystać ludzie, którzy
opadli z sił fizycznych i psychicznych pod wpływem
zbyt wielu przeciwności losu.

arch. UM Uniejów

Drzewo rosnące przy wiacie na ognisko jest okazem
zdrowym i liczy sobie 345 cm w obwodzie pnia (na
wysokości 130 cm) oraz blisko 20 m wysokości,
a jego orientacyjny wiek to 125 lat. Te liczby
wyróżniają go wśród innych drzew, choć warto nadmienić, że najstarszy i najgrubszy wiąz szypułkowy
w Polsce, prawdopodobnie także w Europie, rośnie
w Komorowie (gminie Gubin, woj. lubuskie). To ponad
460-letni Wiąz Wiedźmin, o obwodzie 930 cm.
Uniejowski „Bogumił” został wytypowany przez
Nadleśnictwo Turek w ramach akcji promocyjnej „100
pomników przyrody na 100-lecie RDLP w Poznaniu”,
która ma na celu podkreślenie działań leśników w
kierunku szeroko rozumianej ochrony przyrody. Na
nowym pomniku zostanie umieszczona pamiątkowa
tabliczka okolicznościowa.
Uznanie nowego pomnika przyrody na terenie
gminy Uniejów doskonale wpisuje się w tegoroczne
działania realizowane w ramach propagowanego przez
Burmistrza Uniejowa roku ekologicznego.
Bogumił dołączył już oficjalnie do zaszczytnej listy
pomników przyrody w gminie Uniejów. I tak samo
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arch. Lodowisko Sirka Uniejów

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Maciej Bartosiak

Lodowisko przy Termach otwarte
Miło nam zakomunikować, że lodowisko w Uniejowie, zlokalizowane przy kompleksie termalnobasenowym, zostało otwarte w niedzielę, 6 grudnia 2020 r. Zapraszamy na łyżwy przez 7 dni
w tygodniu!
Z pewnością trafionym prezentem mikołajkowym
dla wszystkich fanów jazdy na łyżwach było otwarcie
krytej ślizgawki przy „Termach Uniejów”. Pomimo
powrotu plusowych temperatur, obsługa lodowiska
„Sirka Uniejów” stanęła na wysokości zadania! Tafla
jest zamarznięta, wygładzona i przyszykowana na
Wasze skoki, piruety, kroki, spirale, twizzle, a nawet
podnoszenia. Operator na swoim profilu w serwisie
Facebook informuje o pełnym przygotowaniu lodowiska: od strony technicznej oraz w zgodzie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego.
Zasady bezpieczeństwa związane z COVID-19
Na terenie lodowiska obowiązują ograniczenia
i zalecenia właściwe dla aktualnie ogłoszonych zasad
przebywania w miejscach publicznych:
Dystans – w trosce o bezpieczeństwo wszystkich
klientów obiektu, wprowadzono limit osób przebywających na lodowisku w tym samym czasie. Na
jedną osobę przypada 10 mkw. powierzchni tafli, co
daje 80 wejść na godzinę. Zarówno w czasie jazdy
na łyżwach, oczekiwania na wejście, jak i korzystania
z szatni należy zachować bezpieczny dystans co
najmniej 1,5 m od siebie.
Dezynfekcja – na terenie lodowiska bezwzględnie
obowiązuje dezynfekcja rąk. Miejsca, w których znajduje się płyn dezynfekujący wskazują pracownicy
obsługi.

Zasłanianie ust i nosa – na terenie lodowiska
obowiązuje nakaz noszenia maseczki (szatnie, poczekalnia), na tafli lodowej jest to zalecane.
Z myślą o zapewnieniu możliwości zachowania
bezpiecznego dystansu także w czasie przed i po
jeździe na łyżwach, powiększono szatnię w obiekcie.
Dodatkowo, zalecane jest pozostawienie jednego
wolnego miejsca siedzącego pomiędzy osobami przebywającymi w szatni.
Godziny otwarcia lodowiska:
od poniedziałku do czwartku: 15.00-20.00.
w piątki: 15.00-21.00.
w soboty oraz niedziele: 10.00-21.00.
Obsługa zachęca do korzystania z lodowiska
w weekendy w najmniej oblężonych godzinach: 10.0015.00.
Zaleca się korzystanie z własnych łyżew, jednakże
obuwie do jazdy można też wypożyczyć na miejscu,
jeśli nie posiadają Państwo własnej pary.
Istnieje możliwość wynajęcia lodowiska na wyłączność. Rezerwacje oraz kontakt z operatorem obiektu
pod numerem telefonu 509 402 304.
Wszystkie szczegółowe informacje oraz komunikaty
dotyczące działalności obiektu znajdą Państwo na
profilu facebookowym, pod linkiem: www.fb.com/
Lodowisko-Sirka-Uniejow.
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Gminne wiadomości szkolne
Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Kasztanobranie |

Iwona Tomaszak

Tej jesieni przedszkolaki z Uniejowa przystąpiły do akcji „Kasztanobranie”. Dzieci wraz z rodzicami oraz pracownicy
przedszkola czynnie włączyli się w zbiórkę kasztanów, które były zbierane i przynoszone przez cały październik.
Przedszkolaki miały dużo zapału, by przynieść ich jak najwięcej i udało się. W tegorocznej akcji zebrano ponad 600 kg
kasztanów. Zbieranie ich to przede wszystkim element edukacji ekologicznej, która ma na celu uczenie dzieci mądrego
gospodarowania zasobami przyrody. Nie bez znaczenia także jest, iż środki pozyskane ze zbiórki kasztanów zostały
przekazane na rzecz przedszkola.
Mamy nadzieję, że za rok zbierzemy tyle samo albo i więcej. Składamy serdecznie podziękowania wszystkim zaangażowanym w akcję!

Dzień Jeża w Oddziale V   |   Monika Szafarz
10 listopada grupa V obchodziła Międzynarodowy Dzień Jeża. Jeże bez odpowiedniej ochrony wkrótce wyginą, a wtedy
pozostaną w naszej pamięci jedynie jako ilustracje, dlatego warto wspomnieć jeże w ich dzień i dowiedzieć się czegoś
więcej o tych uroczych ssakach. Dzieci wykonały z tej okazji jeżyka z nosków klonu oraz nauczyły się piosenki, obejrzały
prezentację multimedialną o jeżach. Przedszkolakom zajęcia bardzo się podobały.

11 Listopada – Pamiętamy   |   Marta Pajor
11 listopada 1918 r. to bardzo szczęśliwa data dla wszystkich Polaków. Właśnie tego dnia, po 123 latach niewoli,
Polska odzyskała niepodległość, dlatego też każdego roku 11 listopada obchodzimy nasze święto narodowe – Święto
Niepodległości.
W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do swojej ojczyzny, do ziemi rodzinnej,
wpajamy szacunek dla polskich symboli. Pielęgnując tradycje polskie, 12 listopada 2020 roku obchodziliśmy w przedszkolu
rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Wszystkie dzieci, uroczyście ubrane, świętowały ten wyjątkowy dla
Nas – Polaków dzień. Głównym celem spotkania w poszczególnych grupach było kształtowanie miłości i przywiązania do
kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych Polski. Dzieci recytowały wiersz „Katechizm
polskiego dziecka”, oglądały film edukacyjny „Polskie symbole narodowe”, wykonywały prace plastyczne: godło i flagę
Polski, kotyliony, śpiewały piosenki patriotyczne i tańczyły. Odśpiewały także wraz z nauczycielami o godz. 11:11 Mazurka
Dąbrowskiego, przyłączając się tym samym do akcji „Szkoła do hymnu” oraz wykonując zadania 1. „Zapoznanie, nauka
i zaśpiewanie Hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego” oraz zadanie 3. „Apel lub inscenizacja z okazji 11 listopada –
Narodowe Śpiewanie Hymnu” o godzinie 11:11, w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza
Polska Cała”.

Dzień Czarnego Kota w Oddziale V    |    Monika Szafarz
17 listopada obchodzony jest na całym świecie Dzień Czarnego Kota. W naszym przedszkolu w grupie V również
chcieliśmy uczcić to święto.
Celem tego święta jest zarówno zwrócenie uwagi na konieczność opieki nad tymi zwierzętami, jak i walka z uprzedzeniami
oraz przesądami, które są wyjątkowo niebezpieczne dla czarnych kotów. Szczególnego pecha, jak zauważyli obrońcy praw
zwierząt, czarne koty mają właśnie we Włoszech, bo to tu przedstawia się je w jak najgorszym świetle i są źle traktowane.
Święto zostało ustanowione w 2007 roku przez włoskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt i Środowiska (AIDAA) oraz
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Ruch Obrony Czarnych Kotów. Ustanowiono je w dzień bardzo szczególny – wbrew wszelkim przesądom w piątek 17
września o godzinie 17. Liczba 17 jest we Włoszech uważana za najbardziej pechową.
Przedszkolaki wykonały z talerzyków papierowych czarne koty oraz ćwiczenia na tablicy multimedialnej. Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze i bardzo się podobały.

Skąd się biorą produkty ekologiczne    |    Milena Nockowska–Bernardziak
W Miejskim Przedszkolu w Uniejowie rozpoczął się cykl spotkań w zakresie edukacji ekologicznej, pt. „Skąd się biorą
produkty ekologiczne?”. We współpracy ze Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Poddębicach pani Monika Woźniak
i pani Milena Nockowska–Bernardziak realizują ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli, który został opracowany
wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dzieci w wieku przedszkolnym są niezwykle chłonne i to właśnie teraz warto dołożyć wszelkich starań, aby przyszłe
zachowania dotyczące zdrowia były jak najbardziej pożądane, dlatego też ważne jest edukowanie dzieci w zakresie
prawidłowego żywienia.
Na pierwszych zajęciach przedszkolaki zostały zapoznane z ideą projektu, obejrzały film pilotażowy oraz wzięły udział
w ciekawych warsztatach. Dzieci były niezwykle zaangażowane i chętnie brały udział w aktywnościach tematycznych. Ich
poziom zainteresowania bardzo zadowolił panie prowadzące, a kreatywność i wiedza najmłodszych pociech wzbudziła
podziw i niemałe zaskoczenie. Czekamy na kolejne zajęcia z wielką niecierpliwością.

Każdy przedszkolak – Mały Patriota – wielki Człowiek     |   Monika Bartnik
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
20 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. To wyjątkowy dzień w roku, podczas którego
oczy wszystkich skierowane są na dzieci i ich prawa. W tym dniu przypada także rocznica uchwalenia najważniejszego
dokumentu mówiącego o prawach najmłodszych - Konwencji o Prawach Dziecka. Z tej okazji w naszym przedszkolu,
w ramach akcji UNICEF oraz Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała” (zadanie 33 Plakat
„Każdy przedszkolak – Mały Patriota – Wielki Człowiek” – zapoznanie wychowanków z Prawami Dziecka – Prawami
Człowieka), we wszystkich grupach zwróciliśmy uwagę na prawa dzieci na całym świecie. Przedszkolaki dowiedziały
się lub przypomniały sobie, jakie są ich prawa, obejrzały tematyczne filmy edukacyjne, wykonały wspólne plakaty na
temat praw dziecka. Tego dnia przedszkolaki przyszły ubrane na niebiesko, na znak solidarności z dziećmi z różnych
części naszego globu, którym pomaga UNICEF. Wszystkie działania tej organizacji mają na celu zapewnienie dzieciom na
świecie możliwości korzystania z ich praw. UNICEF jest strażnikiem Konwencji o prawach dziecka na świecie, a symbolem
organizacji jest właśnie kolor niebieski.

Światowy Dzień Pluszowego Misia    |    Monika Szafarz
25 listopada swoje święto obchodzi najlepszy przyjaciel maluchów i najmilsza przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy
Miś. W naszym przedszkolu wszystkie grupy uczciły to święto śpiewem i różnymi zabawami związanymi z pluszowym
misiem.

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Otóż pluszowy miś to kultowa zabawka na całym świecie i mimo upływającego czasu oraz pojawiania się coraz bardziej
nowoczesnych rozrywek dla dzieci, bywa największym przyjacielem dziecka. Ponadczasowość pluszowych misiów
sprawiła, że bajki, w których w roli głównej występują misie, są chętnie oglądane przez kolejne pokolenia dzieci. Sam pluszak

Uroczystość pasowania na przedszkolaka

Przedszkolaki podczas Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka
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jest ponadto symbolem dobra, miłości, ciepła, łagodności i opiekuńczości, czyli tego, czego jako ludzie bardzo pragniemy.

Nic dziwnego, że pluszowe misie z dzieciństwa często towarzyszą nam równieżwdorosłości i są chętniewybierane jako maskotki
uświetniające różne miejsca czy wydarzenia. Przedszkolaki z tej okazji wykonały prace plastyczne: rysowały, malowały,
wyklejały swojego ulubionego pluszowego misia oraz obejrzały transmisję na żywo, pt. „TeddyEddie”, w której prowadzące
razem z dużym przyjemnym misiem oprowadziły dzieci po swoim domku, pełnym zabawnych gości i wesołych niespodzianek.
W czasie spotkania nie zabrakło wspólnych zabaw muzyczno – ruchowych przy piosenkach „Dwa misie”, „Niedźwiadek”
i „Jadą misie” oraz słodkich niespodzianek.
Ten dzień przebiegał w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze, a uczestnikom sprawił wiele radości oraz dostarczył
miłych wrażeń.

Pomoc dla Wiktorii    |    Milena Nockowska–Bernardziak
Miejskie Przedszkole w Uniejowie włączyło się w licytację dla chorej mieszkanki powiatu, dzielnej wojowniczki Wiktorii
Krawczyk. Na licytację zostały wystawione własnoręcznie zrobione kartki świąteczne. Już pierwszego dnia kwota, jaką
osiągnęła licytacja, bardzo nas zaskoczyła, dlatego postanowiliśmy w ramach wygranej dołożyć niespodziankę. Mamy
nadzieję, że nasza skromna pomoc, choć trochę przyczyni się do walki o zdrowie dziewczynki.
Wiktorio, życzymy Ci dużo radości, rodzicom wytrwałości, a całej społeczności „Licytacje dla Wiktorii Krawczyk”
sukcesu. Niech ten gest będzie spełnieniem w świątecznym czasie! Pomagajmy – bo naprawdę warto!

Mikołajkowy Teatrzyk Kukiełkowy    |    Milena Nockowska–Bernardziak
4 grudnia 2020 roku dzieci z przedszkola z grupy V wzięły udział w wydarzeniu artystycznym – teatrzyk kukiełkowy
online. Przedstawienie teatralne pt. „List do Mikołaja” było spektaklem w dość nietypowej formie, gdyż oglądaliśmy
dzieło na pulpicie dużego ekranu. Dzieci zaimprowizowały zakup biletów w kasie przedszkolnego teatru, musiały
odnaleźć wyznaczone miejsca i zachować się jak na widzów przystało. Przedszkolaki zachowały się niezwykle
dobrze, a przedstawienie zrobiło na nich niesamowite wrażenie. Sztuka przedstawiała scenkę z życia rodzeństwa,
które pisało list do Świętego Mikołaja. Podczas oglądania wszystkie dzieci były zainteresowane i wciągnięte
w fabułę sztuki. Ten spektakl bardzo się wszystkim podobał. Mamy nadzieję, że częściej będziemy uczestniczyć
w takich formach edukacji artystycznej.

Mikołajkowe niespodzianki    |    Iwona Tomaszak
„Drogi Święty Mikołaju,
wszystkie dzieci Cię kochają.
Usiądź sobie miedzy nami,
obdarz dzieci prezentami”
4 grudnia 2020 roku nasze przedszkole odwiedził Święty Mikołaj. Dzieci z wszystkich grup przedszkolnych już od samego
rana czekały z wielką niecierpliwością w swoich salach na długo wyczekiwanego gościa. Nasze przedszkolaki wyglądały
jak małe elfy, a może raczej jak małe Mikołaje, ponieważ wszystkie dzieci ubrane były wyjątkowo - po prostu czerwono
i „mikołajkowo”.
Mikołaj nie zawiódł dzieci i nie kazał długo na siebie czekać. Zawitał do naszego przedszkola i odwiedził każdą z grup
w swojej sali, gdzie wspólnie z dziećmi rozpoczął wesołą zabawę. Było mnóstwo śmiechu i radości. Dzieci brały udział
w zabawach muzyczno– ruchowych, śpiewały piosenki, recytowały wiersze. Na zakończenie wszystkie przedszkolaki
otrzymały od Mikołaja to, na co najbardziej czekały, czyli prezenty. W podziękowaniu Mikołaj otrzymał Certyfikat
Mikołajkowego Przyjaciela Miejskiego Przedszkola w Uniejowie oraz słodkości.
To był dzień pełen wrażeń, który niewątpliwie wprowadził wszystkich w okres oczekiwania na upragnione Święta
Bożego Narodzenia.

Bożonarodzeniowa Kartka dla Bohatera    |    Marta Pajor
Święta Bożego Narodzenia to czas radości, miłości, dzielenia się i wszechobecnego dobra. W tym roku przedszkolaki po
raz kolejny przyłączyły się do akcji MEN „Razem na Święta” i wykonania kolejnego zadania w ramach Międzynarodowego
Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”, jak również do charytatywnej akcji „Bożonarodzeniowa Kartka dla
Bohatera”. Jest ona skierowana do wszystkich ludzi walczących o wolną Polskę - żołnierzy Września ‚39, wszystkich frontów
walczących na Zachodzie, jak i na Wschodzie, organizacji bojowych m.in. AK, NSZ, WIN, podziemia niepodległościowego
po zakończeniu wojny oraz osób represjonowanych przez ustrój komunistyczny.
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Pamięć o Bohaterach jest niezmiernie ważna i potrzebna, dlatego też chcielibyśmy, aby w tym szczególnym okresie
osoby walczące o wolność naszej ojczyzny wiedziały, że o Nich pamiętamy. Chcemy Im pokazać, że Ich bohaterstwo,
odwaga i poświęcenie nie odeszły w zapomnienie. Zależy nam jednocześnie na budowaniu wspólnot i umacnianiu więzi
międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.
Przedszkolaki wykazały się kreatywnością, pomysłowością podczas wykonywania kartek świątecznych, które na pewno
sprawią ogromną radość i choć trochę umilą czas polskim bohaterom.

Serca od serca! |

Mielna Nockowska – Bernardziak

Miejskie Przedszkole w Uniejowie zaangażowało się w ogólnopolską akcję „Szlachetna Paczka 2020”, która po wielu
latach wróciła do Uniejowa. Inicjatorem w rejonie Uniejów była pani Ewa Kolasa, której działania chętnie wsparły
uniejowskie przedszkolaki. Dzieci zrobiły piękne ozdoby, które zostały wręczone darczyńcom w ramach podziękowania
za okazane serce mieszkańcom naszej gminy. Dodatkowo przygotowany został podarunek i zimowa dekoracja, aby
Weekend Cudów w Uniejowie był czasem magicznym i wzruszającym. Cieszymy się, że społeczność przedszkola mogła
choć trochę ubarwić ten szczególny moment. Naszym celem jest uwrażliwianie dzieci na potrzeby drugiego człowieka.
Promujemy wolontariat i chętnie wspieramy wszelkie działania, które niosą pomoc potrzebującym. To bardzo ważne,
aby od najmłodszych lat pielęgnować w dzieciach wrażliwość i empatię. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również
będziemy mogli zaangażować się w „Szlachetną Paczkę”. Do zobaczenia za rok!

Pasowanie na przedszkolaka     |    Monika Bartnik
W roku szkolnym 2020/2021, w naszym przedszkolu są dwie grupy najmłodszych dzieci. 7 grudnia 2020 udało się
nareszcie zorganizować dla maluchów uroczystość „Pasowania na przedszkolaka”. Tego dnia każdą grupę odwiedziła pani
dyrektor przedszkola, Marta Pajor, która dokonała „pasowania każdego dziecka na przedszkolaka”. Przed pasowaniem,
odebrała od dzieci uroczyste przyrzeczenie:
My maluchy przyrzekamy:
Być dobrymi przedszkolakami.
Nie grymasić i nie szlochać, zawsze swoje panie słuchać.
Grzecznie bawić się i fikać, w mig zjadać z talerzyka.
Nauczymy się dziękować, i porządnie się zachować.
Od dziś zawsze być zuchami, i dobrymi kolegami.
Oprócz swojego rodzaju obietnicy, jaką przedszkolaki złożyły pani dyrektor oraz swoim paniom, musiały one pokazać
też, że potrafią pięknie śpiewać, tańczyć oraz poprawnie wykonać „bałwankową gimnastykę”. Najmłodsi na pamiątkę
otrzymali dyplomy oraz odblaskowe misie, które pomogą dzieciom w zachowaniu bezpieczeństwa na drodze, szczególnie
w zimowe ponure dni i długie wieczory. Dzieci z grupy I i II są już oficjalnie przedszkolakami.

Świąteczny czas     |    Małgorzata Dzieran

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas – pełen niezwykłego oczekiwania, nostalgii i wzruszeń. Dla wielu z nas
to jedne z najpiękniejszych świąt w roku, na które wszyscy czekają z utęsknieniem. Są to święta najbliższe i najdroższe
naszym sercom, gdyż towarzyszy im niepowtarzalna atmosfera. Właśnie taka - wyjątkowa, pełna radości, nadziei
i wspólnego oczekiwania. Taka atmosfera odczuwana była w naszym przedszkolu już od dłuższego czasu. Przedszkolaki

Obchody Święta Niepodległości

Spotkanie ze Świętym Mikołajem
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z dużym zaangażowaniem przygotowywały dekoracje świąteczne, którymi ozdabiały sale. Wykorzystując swoją
wyobraźnię, fantazję i zdolności plastyczne, tworzyły przepiękne kartki bożonarodzeniowe, które miedzy innymi zostały
przekazane naszym bohaterom w ramach akcji „Kartka dla Bohatera”. Robiły również ozdoby choinkowe, nie tylko te
tradycyjne, doskonale wszystkim znane, ale także wymyślone przez siebie, dając upust swojej kreatywności. Ponadto
poznawały historię „Pierwszego Bożego Narodzenia” oraz powszechnie kultywowane zwyczaje i tradycje. Dowiedziały się
między innymi, że słowo „Wigilia” pochodzi od łacińskiego słowa „vigiliare’ i oznacza „nocne czuwanie”. Jednak najwięcej
informacji o świętach dostarczył dzieciom quiz pod hasłem „Ciekawostki o Świętach Bożego Narodzenia”. Nieodłącznym
elementem świąt są choinki. Nie zabrakło ich również w naszych salach. Pięknie ozdobione drzewka sprawiły wszystkim
przedszkolakom wiele radości.
W okresie świat Bożego Narodzenia kultywowana jest tradycja śpiewania kolęd. Taki radosny i świąteczny nastrój
zapanował w przedszkolu 21 grudnia 2020 roku, gdzie przedszkolaki spotkały się w grupach, aby zaprezentować swoje
umiejętności wokalne podczas śpiewania kolęd i pastorałek. Przepiękne polskie kolędy zawsze dostarczają wielu wzruszeń.
Jednak w tym roku najbardziej zachwyciła pastorałka:
„Józefie stajenki nie szukaj
i do gospody nie pukaj
z Maryją do nas przyjdź.
Przynieście ze sobą dziecinę
jest miejsce w naszej rodzinie
dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi”.
Prezentowane przez dzieci kolędy uświadamiały wszystkim, że zbliża się czas upamiętniający narodziny Jezusa
w Betlejem – Boże Narodzenie. Podczas kolędowania nie zabrakło symbolicznego przełamania się opłatkiem i świątecznych
życzeń.
Takie spotkania dały wszystkim wiele radości oraz stworzyły okazję, by pozostać w klimacie świątecznym i z nadzieją
oczekiwać na przyjście Dzieciątka Bożego.

Szkoła Podstawowa w Uniejowie
Współpraca z Politechniką Warszawską    |    Katarzyna Pruchlat - koordynator projektu
Szkoła Podstawowa w Uniejowie, Wilamowie i Wieleninie nawiązały we wrześniu 2020 roku współpracę
z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, realizując projekt pn. „Matematyka
- wstęp do kariery wynalazcy”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji matematycznych u uczniów klas IV,
wykorzystując zaawansowane narzędzia edukacyjne. Uczniowie rozwiązują zadania w systemie zeszyt online, dobrane
przez nauczyciela matematyki, po wcześniejszym zalogowaniu się.
Zeszyt online to innowacyjny system, który dzięki sztucznej inteligencji dostosowuje poziom trudności zadań do
wiedzy ucznia. Sztuczna inteligencja stara się wykrywać problemy uczniów i tak kieruje doborem zadań, aby uczeń
sam był w stanie zrozumieć przyczynę swojego błędu i mógł się poprawić, jak również samodzielnie rozwiązać
zadanie, które wcześniej było dla niego za trudne. Uczniowie zdolni otrzymują zadania trudniejsze, dostosowywane
do swoich możliwości i aktualnych kompetencji. Dlatego ważne jest, aby uczeń rozwiązywał zadania samodzielnie,
w przeciwnym razie system dopasuje się do osoby, która rozwiązuje zadania za niego.
Program ten jest doskonałą formą pomocy zarówno uczniom słabszym, jak i tym najlepszym. Stosowany jest do prac
domowych, kartkówek i sprawdzianów.
Postępy uczniów obserwowane są przez panie uczące matematyki w klasach IV: p. Jolantę Wieczorek, p. Ewę
Trzmielewska, p. Magdalenę Pajor oraz p. Barbarę Fligiel.
                    

Noś EKO-torbę!    |    Elżbieta Bartnik
W październiku rozpoczęliśmy realizację projektu z edukacji ekologicznej w zakresie „Racjonalizacja gospodarki
odpadami i zapobieganie ich powstawaniu” pn. „Myślimy logicznie - działamy ekologicznie”.
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Jednym z naszych pierwszych zadań jest szycie ekotoreb na zakupy z resztek materiałów lub wyplatanie siatek ze
sznurka. Niektórzy uczniowie chętnie włączyli się do akcji. Czekamy na następne EKO-torby.

Szkoła pamięta…    |    Mirosława Wiśniewska | Dorota Bamberska
Akcję „Szkoła pamięta” uczniowie i nauczyciele w naszej placówce podejmowali rokrocznie. Zwykle już dwa
tygodnie przed świętem 1 listopada mieszkańcy miasta mogli zauważyć tłumne wycieczki klas - od najmłodszych do
najstarszych - na cmentarz.
Odległość od szkoły nie jest duża, więc na godzinach wychowawczych wypełniano to zadanie. Uczniowie
pamiętają, gdzie znajdują się Groby Nieznanego Żołnierza, pamiątkowe tablice, nagrobki dzieci Marii Konopnickiej
i innych znanych osób naszego miasta, i przede wszystkim groby bliskich. Podczas takich wycieczek zapalali znicze,
porządkowali liście, czytali epitafia i sentencje na pomnikach. Same odwiedziny na cmentarzu wzbudzały nie tylko
poczucie dobrze spełnionego zadania na godzinie wychowawczej, wywoływały także refleksję i zadumę o przemijaniu
i obowiązku żywych wobec zmarłych.
W tym roku nie było wycieczek klasowych na cmentarz. Uczniowie zdążyli wykonać w swoich salach gazetki nt.
Wszystkich Świętych według swojego klasowego uznania i … po tygodniu zaczęliśmy zdalne nauczanie. Wkrótce
okazało się, że nie tylko klasy ze swoimi wychowawcami nie były w tym roku na cmentarzu, w dniu Wszystkich
Świętych - nie był nikt.
Podczas zdalnego nauczania uczniowie w różny sposób akcentowali to ważne dla Polaków święto – oglądali filmy,
albumy, miejsca pamięci, prowadzili rozmowy.
Klasa III a włączyła się w akcję MEN „Szkoła pamięta”. Działania realizowane w ramach akcji miały charakter
wirtualny. Uczniowie przygotowali prace plastyczne nawiązujące do polskiej tradycji świąt zadusznych.

Obchody Święta Niepodległości    |    Agnieszka Kaczmarek
W tym roku bez akademii i bez udziału uczniów w gminnych uroczystościach patriotycznych. Za to z pogadankami,
filmami i prezentacjami na godzinach do dyspozycji wychowawcy, poświęconymi symbolom narodowym i historii
odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Z kolei na lekcjach plastyki i techniki uczniowie wykonywali kotyliony.
Ponadto, zgodnie z kalendarzem szkoły i harmonogramem tzw. dni kolorowych, już 6 listopada uczciliśmy
Narodowe Święto Niepodległości. Uczniowie w tym dniu ubrali biało – czerwone stroje, a niektórzy na Classroomie
umieścili również swoje zdjęcia profilowe z flagą.
Przyszło nam żyć, uczyć, wychowywać w dziwnych czasach, dlatego chcemy jako szkoła zachować chociaż minimum
normalności i realizować nasze działania, na ile jest to możliwe w wersji zdalnej. Stąd ta akcja, byśmy pamiętali, że barwy
narodowe to wyraz naszej pamięci i hołdu dla tych, którzy walczyli o niepodległość oraz podkreślenie tożsamości
naszej narodowej wspólnoty.
                                                  
                              
Myślimy logicznie – działamy ekologicznie     |    Teresa Gadzinowska

arch. SP Uniejów

Realizacja projektu trwa – również w dobie zdalnego nauczania. Rozstrzygnięty został szkolny konkurs plastyczno
– techniczny „Mistrz recyklingu”. Jego adresatami byli uczniowie klas I – III.
Celem konkursu było szerzenie troski o środowisko naturalne, wykorzystanie łatwo dostępnych materiałów i surowców
wtórnych do wytworzenia ciekawych zabawek i przedmiotów oraz rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia.

Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka

Nagrody dla zwycięzców konkursu „Myślimy logicznie działamy ekologicznie”
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Jury, w składzie: Agnieszka Kaczmarek – w-ce dyrektor naszej szkoły, Elżbieta Bartnik, Lidia Zaradzka – nauczycielki
plastyki i techniki oraz Magdalena Tylki – nauczycielka biologii i jednocześnie koordynator projektu, wyłoniło
zwycięzców oraz przyznało wyróżnienia.
Oto wyniki: I miejsce - Emilia Ilska - kl. II b - op. J. Wicherkiewicz, II miejsce - Antoni Perkowski - kl. I b - op. T.
Gadzinowska, III miejsce - Patrycja Drzewoszewska - kl. III b - op. J. Wójcik, wyróżnienia: Martyna Pieńkowska - kl.
III a - op. D. Bamberska, Filip Pasternak - kl. I b - op. T. Gadzinowska, Natalia Pokorska - kl. I b - op. T. Gadzinowska
Wręczenie nagród, pamiątkowych dyplomów i gadżetów nastąpi w możliwie najszybszym terminie - po powrocie
do szkoły.
Pomysłowość uczniów nie zna granic - przekonaliśmy się o tym kolejny raz. Uczniowie udowodnili, że nawet biorąc
udział w szkolnym konkursie można Myśleć logicznie - działać ekologicznie.
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i zaangażowanie, nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie
gratulujemy!
                                                                           
Gminny Konkurs Plastyczny - „Dobre rady na odpady”    |    Elżbieta Bartnik
Kolejne zadanie z projektu ekologicznego, tym razem plastyczne, zostało wykonane i rozstrzygnięte. Był to gminny
konkurs pn. „Dobre rady na odpady”. Jego adresatami byli uczniowie klas I – VI.
Celem konkursu było szerzenie troski o środowisko naturalne, pokazanie w formie pracy plastycznej, jakie działania
trzeba podejmować na rzecz ochrony przyrody poprzez segregację odpadów.
Jury, w składzie: Agnieszka Kaczmarek – w-ce dyrektor naszej szkoły, Elżbieta Bartnik, Lidia Zaradzka – nauczycielki
plastyki i techniki, Magdalena Tylki, Małgorzata Rybak – nauczycielki biologii i Małgorzata Antoniak – nauczycielka
edukacji wczesnoszkolnej, wyłoniło zwycięzców, przyznało miejsca oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.
Na konkurs wpłynęło bardzo dużo prac, wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Oto wyniki:
• kategoria klas I-II: I miejsce - Filip Architekt - kl. I a, II miejsce - Faustyna Frątczak - kl. II b, III miejsce - Helena Kołata
- kl. I a - SP Uniejów, wyróżnienie - Jan Tomaszewski - kl. II a - SP Wilamów, Joanna Gdańska - kl. I a - SP Wielenin.
• kategoria klas III-IV: I miejsce - Maja Pilarczyk - kl. IV c, II miejsce - Eliza Wojtczak - kl. IV b, III miejsce - Bartosz
Przytuła - kl. IV c - SP Uniejów, wyróżnienie - Maja Pawlak - kl. IV - a SP Wielenin, Szymon Pacześny, Witold
Fijałkowski - kl. IV a SP Wilamów, Marcel Antoniak - kl. IV a - SP Uniejów.
• kategoria klas V-VI: I miejsce - Daria Pająk - kl. VI b, II miejsce – Klaudia Wiśniewska - kl. VI a - SP Uniejów,
III miejsce - Ewa Tomaszewska - kl. V a - SP Wilamów.
Wręczenie nagród, pamiątkowych dyplomów i gadżetów odbędzie się w możliwie najszybszym terminie - zaraz po
powrocie dzieci do szkoły.
Dziękujemy za udział dzieciom w konkursie. Nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Na niebiesko online    |    Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Ewelina Kołata, Joanna Wójcik,
Anna Bugajak, Katarzyna Pruchlat

arch. SP Uniejów

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie sama prawa - prawa
dziecka.
W dniu 20 listopada, tj. w Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka, podczas godzin wychowawczych uczniowie
naszej szkoły prowadzili dyskusje na temat najważniejszego dokumentu dotyczącego praw dziecka - Konwencji Praw
Dziecka, a następnie wzięli udział w ankiecie opracowanej przez SU, która sprawdziła ich wiedzę w odniesieniu do
postanowień zapisanych w Konwencji.
Wyniki ankiety wykazały, iż uczniom naszej szkoły bardzo dobrze znany jest ten uniwersalny instrument chroniący

Mikołajki

Uczniowie podczas lekcji poświęconej Narodowemu Świętu Niepodległości

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

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

UNIEJOWSKIE STRONY

|

47

ich prawa. Ankietowani potrafią m.in. podać datę podpisania Konwencji, mają świadomość przysługujących im praw
oraz zdają sobie sprawę z tego, iż za wychowanie i właściwy rozwój dziecka odpowiedzialni są oboje rodzice, a państwo
stoi na straży przestrzegania praw i wolności zagwarantowanych w Konwencji Praw Dziecka.
Jako że strażnikiem Konwencji o prawach dziecka na świecie jest organizacja UNICEF, a szkoła nasza jest
członkiem Klubu Szkół UNICEF postanowiliśmy, już drugi rok z rzędu podkreślić naszą solidarność z dziećmi
innych krajów poprzez ubranie się na lekcje online na niebiesko. Dodatkowo na ekranach komputerów pojawiły
się niebieskie awatary uczniów, które zakomunikowały poparcie dla respektowania praw najmłodszych.
                                                        

Mikołajki w naszej szkole    |    Mirosława Wiśniewska, Dorota Bamberska, Anna Wiktorska
Mikołaje, wśród Mikołajów, z Mikołajami - tak by zapewne było w naszej szkole 6 grudnia od samego rana i od
samych drzwi. Byłyby cukierki, może rózgi i ho..ho..ho.. Jednak rzeczywistość nie wprawiła ani uczniów, ani nauczycieli,
ani tym bardziej rodziców w zakłopotanie i problem z zaakcentowaniem tego dnia.
Klasy na godzinach wychowawczych przygotowały zajęcia, zabawy, konkursy on-line związane z tym lubianym
nie tylko przez dzieci świętem. Większość uczniów przygotowała na lekcje czapki Mikołaja różnego pomysłu, stroje
reniferów, a nawet była ogromna paczka – jak np. ucz. kl. V a – dzięki oryginalnej inwencji twórczej mamy sam był
okazałą paką i sprawił nam wiele radości tym, że nie rezygnujemy z zabawy i poczucia humoru.
***
Jak co roku 6 grudnia obchodzimy Mikołajki. Nauczanie zdalne nie przeszkodziło uczniom klasy III a w podtrzymywaniu
mikołajkowej tradycji. 4 grudnia dzieci ubrane w mikołajkowe czapki, czerwone bluzeczki uczestniczyły stuprocentowo
w zajęciach online. Na początku rysowały Mikołaja, następnie oglądały legendę o św. Mikołaju. Dowiedziały się
również jak wygląda to święto w innych krajach m.in. we Włoszech, Niemczech, Rosji, Holandii czy Islandii. Uczniowie
podzielili się także swoimi rodzinnymi tradycjami związanymi z tym świętem. Bardzo spodobały się moim uczniom
rebusy i quizy dotyczące św. Mikołaja. Na koniec uczniowie wspólnie śpiewali piosenki zimowe i świąteczne. Jednak
najbardziej spodobała się piosenka „A Mikołaj pędzi”. Chętnie śpiewali ją kilkakrotnie.
Ten dzień, mimo że w inny sposób niż to zwykle bywało, wszyscy spędzili sympatycznie, było dużo radości i uśmiechu.
                                                                                                                                                                   
***
W poniedziałek, 7 grudnia uczniów klasy 2 c przywitał Mikołaj, a wraz z Nim mikołajkowe przeboje. Podczas
mikołajkowych zajęć uczniowie poznali również legendę o świętym Mikołaju oraz zamienili się w pomocników
Świętego Mikołaja, aby pomóc w czytaniu listów i segregowaniu prezentów. Na koniec dzieci przeniosły się w świat
mikołajkowego escape room, gdzie miały za zadanie pomóc Mikołajowi przejść przez szereg zadań i zagadek. Zajęcia
zakończyło wspólne ubieranie wirtualnej choinki.

Gdy Mikołaj przynosi wiersze…    |    Joanna Wicherkiewicz
W piątkowe przedpołudnie, 4 grudnia uczniowie klasy 2 b celebrowali Mikołajki. Powitał ich mikołajkowy awatar,
była mikołajkowa lista przebojów, mikołajkowe testy wiedzy i inne niespodzianki. Dzieci frapowało jednak pytanie,
kim będzie tajemniczy gość, o którym wspomniała pani. Okazało się, że tajemniczy gość to poeta i aktor scen łódzkich
– Wojciech Hubner. Dzięki tej niespodziewanej wirtualnej wizycie uczniowie mogli poznać tajniki pracy aktora.
Pan Wojciech opowiedział również o swojej poetyckiej drodze, która zaczęła się już w latach szkolnych, przeczytał
prapremierowo kilka autorskich bajek i obiecał pojawić się ponownie z ich papierową wersją. Rozbudził chęć pisania
w niejednym małym odbiorcy. W niedalekiej przyszłości czeka nas prawdziwa poetycka uczta.
Dziękujemy serdecznie za wirtualne spotkanie i czekamy na kolejne, w tym lepszym rzeczywistym wymiarze.

Szkoła Podstawowa w Wilamowie
Indiański biwak    |    Wioleta Pietrzykowska, Sylwia Wrąbel
W dniach 9-10 października zuchy i harcerze działający przy Szkole Podstawowej w Wilamowie udowodnili, że mimo
stanu epidemii, jeśli tylko ma się chęci, można zorganizować zuchowo-harcerską przygodę. Drużynowe pwd Sylwia
Wrąbel, pwd Wioleta Pietrzykowska oraz Andżelika Górecka, mając na uwadze wszystkie zasady bezpieczeństwa związane
z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19, podjęły się przygotowania dwudniowego biwaku, którego
motywem przewodnim była kultura Indian.
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Biwak rozpoczął się apelem w piątkowe popołudnie. Następnie po zakwaterowaniu uczestnicy przystąpili do pierwszych
zadań przygotowanych przez druhny drużynowe. Wieczorem przyszedł czas na spotkanie przy ognisku, podczas którego,
w tajemniczej atmosferze, Przyrzeczenie Harcerskie złożyli: Cezary Pajor, Błażej Pietrzak, Zuzanna Pacholczyk, Ewa
Tomaszewska oraz Oliwia Walczak. Została złożona również Obietnica Zuchowa, a złożyły ją zuchy: Marika Kolasa,
Wiktoria Kos. Po części oficjalnej głodni uczestnicy mogli upiec sobie kiełbaskę na ognisku, by później spalić kalorie podczas
dyskoteki. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy i po wieczornej toalecie nastąpiła cisza nocna.
W sobotę rano wszyscy wstali bardzo wcześnie i pełni energii. Dzień rozpoczął się poranną gimnastyką. Po wykonaniu
ćwiczeń i toalecie porannej przyszedł czas na śniadanie przygotowane przez drużynowe. Następnie uczestnicy mieli okazję
realizować ciekawy program. Był to bieg harcersko-zuchowy o tematyce indiańskiej, składający się z czterech punktów:
„Indiańskie Pow Wow”, „Piękna Indianka”, „Sprawny jak Indianin”, „Najedzony Indiański Wódz”.
Na pierwszym punkcie zaproszeni goście – zespół Ranores – zapoznawali uczestników z kulturą Indian. Biorąc udział
w licznych zabawach, poznaliśmy zwyczaje, stroje i znaki rdzennych mieszkańców Ameryki. Każdy otrzymał pamiątkowe
pocztówki, breloczki i magnesy. Na drugim punkcie również nie było nudy. Zastępy i szóstki własnoręcznie robili kolczyki w
stylu indiańskim. Trzeci punkt to był tor sprawnościowy, na którym nie zabrakło m.in. strzelania z łuku i skoków przez rzekę.
Ostatni punkt najbardziej przypadł do gustu łasuchom. Tutaj zuchy i harcerze mogli sami przygotować i zjeść tradycyjne
podpłomyki.
Po podsumowaniu biegu i podziękowaniu gościom za wprowadzenie nas w indiański świat, przyszedł czas na pyszny
obiad, który przygotowała dla nas szkolna kucharka – Małgorzata Gręda.
Niestety po obiedzie przyszedł czas na zakończenie biwaku i pożegnanie. Po spakowaniu bagaży i uporządkowaniu
szkoły uczestnicy, szczęśliwi i bogatsi o nowe przygody, pojechali z rodzicami do domów.
Dziękujemy Zespołowi Ranores, pani Marcie Tomaszewskiej i pani Kamili Ludwickiej za pomoc w zorganizowaniu biwaku
i poświęcony czas.
							

To był szczególny dzień. Dzień inny niż wszystkie…    |    Katarzyna Pajor, Sylwia Wrąbel

arch. SP Wilamów

W tym roku (z powodu pandemii koronawirusa) Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami Sylwią Wrąbel i Katarzyną
Pajor, aby uniknąć zgrupowań, zrezygnował z tradycyjnej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Mimo wszystko był
to dzień pełen atrakcji.
Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie, wcielając się w role nauczycieli, przeprowadzili zajęcia. Zadanie to było to
dla nich nie lada wyczynem! Jednak uczniowie byli świetnie przygotowani do lekcji, a także odpowiednio wystylizowani spisali się na medal! Była to pierwsza i ostatnia lekcja w tym dniu.
Kolejnym punktem święta był „Przegląd Mody Nauczycielskiej”. Z każdej klasy jeden uczeń przebrany za wybranego
nauczyciela prezentował się poszczególnym klasom. Zadaniem pozostałych uczniów było wskazanie nauczyciela,
za którego był przebrany. Widać, że uczniowie mają sokoli wzrok i dostrzegają nawet najmniejsze szczegóły zarówno
w wyglądzie, jak i zachowaniu nauczycieli.
Na koniec uczniowie w każdej klasie wykonali laurki XXL dla swoich Pań. Wszystkie klasy wykazały się dużym
zaangażowaniem i kreatywnością. W nagrodę otrzymały vouchery na zmianę terminu kartkówki bądź sprawdzianu.
Tego dnia Samorząd Uczniowski nie zapomniał o nauczycielach. Już z samego rana czekała na nich upragniona kawa
w specjalnie zaprojektowanych kubkach i przepyszny sernik. Każdy nauczyciel został również obdarowany różą i wspaniałymi życzeniami.
O swoich nauczycielach pamiętały też poszczególne klasy – to był dzień pełen życzeń, ciepłych słów i oryginalnych
prezentów.
							

Uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów

Biwak zuchów i harcerzy w Wilamowie

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Ślubowanie klasy I    |    Anna Gazda
14 października odbyło się ślubowanie klasy I. Uroczyście, a jednak w nietypowy sposób, ponieważ zalecenia związane
z pandemią narzuciły nam pewne ograniczenia. Stąd w przewidzianym na ten dzień ślubowaniu udział wzięli tylko uczniowie
klasy III i II, którzy dla nowo mianowanych uczniów przygotowali na wstępie część artystyczną.
Następnie na scenie pojawili się bohaterowie dnia – pierwszoklasiści. W wielkim skupieniu recytowali wiersze i śpiewali
piosenki. Rodzice nie mogli ukryć wzruszenia nawet pod osłoną maseczek ochronnych. Zasłużone gromkie brawa
zakończyły występy uczniów. W podniosłym już tonie odbyło się ślubowanie na sztandar, a następnie pasowanie na ucznia.
Podsumowaniem dnia był słodki poczęstunek i upominki dla pierwszaków. Po raz kolejny udowodniliśmy, że pozytywne
nastawienie może stać się kluczem do doskonałej zabawy, która zapadnie uczestnikom na długo w pamięci.
Ponieważ dzień 14 października to Dzień Edukacji Narodowe, dlatego z tej okazji zostały wręczone nagrody. Nagrodę
Burmistrza, z rąk pana burmistrza Józefa Kaczmarka, otrzymały panie: dyrektor Edyta Miśkiewicz i Magdalena Pajor. Nagrodę
Dyrektora otrzymały nauczycielki: Katarzyna Pajor, Anna Gazda, Izabela Wróbel i Wioleta Pietrzykowska oraz pracownicy
obsługi: Andżelika Górecka, Małgorzata Gręda, Halina Zawadzka, Celina Bartosiak, Agnieszka Szafarz i Kazimierz Woźniak.
							

„Uwięziony ptak nie śpiewa…”    |    Katarzyna Pajor, Sylwia Wrąbel
„Uwięziony ptak nie śpiewa… A czy wiesz dlaczego?” - tymi słowami piosenki zaczęliśmy obchody Dnia Niepodległości.
W tym dniu w naszej szkole zrobiło się biało-czerwono. Wszyscy uczniowie byli odświętnie ubrani i prezentowali barwy
narodowe.
Pierwszym punktem dnia był pokaz mody patriotycznej. Klasy I- III oraz przedszkole przedstawiły swoje stroje oraz
zaprezentowały kilka utworów patriotycznych. Nie zabrakło również akcentu na gazetce oraz wystawy prac plastycznych.
Wszystko odbyło się z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności. O godzinie 11.11 odbyło się wspólne śpiewanie
hymnu w ramach akcji „Szkoła do hymnu”.
Warto podkreślić, że nasza szkoła od września realizuje ogólnopolski projekt edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”,
którego koordynatorkami są Katarzyna Pajor i Sylwia Wrąbel.
						

Andrzejki w klasie pierwszej     |    Anna Gazda
Dzieci uwielbiają wróżby andrzejkowe. Jak się o tym przekonać? Nic prostszego. Wystarczą takie akcesoria jak: wosk,
kluczyk, woda, papierowe szablony, buty, a co najważniejsze to pomysł na ich wykorzystanie. Tak właśnie zrobiła w swojej
klasie wychowawczyni pani Anna Gazda. Zabawy okazały się bardzo trafione.
Uczniowie klasy pierwszej byli zaangażowani i zauroczeni wykonywaniem tajemnych rytuałów, odczytywaniem
przyszłości z kształtu lanego wosku. Ponadto każdy chciał się dowiedzieć, jaki będzie jego przyszły zawód oraz kto pierwszy
wstąpi w związek małżeński.
Zabawa, zabawa i jeszcze raz zabawa! Tak minął pierwszoklasistom andrzejkowy dzień.

Mikołajki inne niż zawsze…     |    Katarzyna Pajor, Sylwia Wrąbel
Mikołajki to szczególnie wyczekiwany dzień przez wszystkie dzieci. Pomimo panującej pandemii, Samorząd Uczniowski
nie zapomniał o uczniach naszej szkoły. Pomocnice Mikołaja, w czerwonych kurteczkach i czapkach, odwiedziły wszystkie
dzieci w ich domach, obdarowując słodkimi upominkami, mikołajkowymi czapeczkami i własnoręcznie przygotowanymi
życzeniami dla całych rodzin.
Cieszymy się, że w tych trudnych czasach udało nam się choć na chwilę wywołać uśmiech na twarzach naszych uczniów.
				

Mikołajki w pierwszej klasie    |    Anna Gazda
8 grudnia klasa I świętowała mikołajki. Zaczęło się od ubrania nowo zakupionej choinki. Dzieci wieszały ozdoby
choinkowe, bombki oraz łańcuch. Następnie przyszła pora na słodki poczęstunek - pyszne babeczki czekoladowe,
waniliowe i bananowe. Po prostu pycha! A gdy wszyscy myśleli, że to już koniec, to okazało się, że są jeszcze prezenty.
I to dopełniło czary radości.
Kolejna klasowa impreza za pierwszakami. Tak minął kolejny dzień spędzony w radosnej atmosferze wśród kolegów
i koleżanek.
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IV Seminarium Spycimierskie
W piątek, 23 października 2020 r. w zamku w Uniejowie odbyło się IV Seminarium
Spycimierskie. Na wstępie wydarzenia zaprezentowano uniejowskie „Ciasteczko Herbowe”,
które będzie pełniło funkcję słodkiej pamiątki z Uniejowa oraz glicerynowe mydełka wybrane
w konkursie na gadżet spycimierski.

arch. UM Uniejów

Podczas seminarium po raz pierwszy zaprezentowana została publikacja „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu – raport
z badań i rekomendacje do planu ochrony” pod redakcją
prof. Katarzyny Smyk. W pracach nad raportem brały
udział zespoły naukowców z Uniwersytetu im. Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Łódzkiego.
Publikacja zawiera 8 artykułów naukowych, z których każdy składa się z części eksperckiej oraz rekomendacji. Część ekspercka zawiera analizy zebranego
w Spycimierzu, w latach 2018-2020, materiału badawczego i dokumentacyjnego.

Pionierskim pomysłem jest dodanie do każdego artykułu rekomendacji do planu ochrony
Procesji Bożego Ciała z tradycją kwietnych
dywanów w Spycimierzu na lata 2020-2024,
przygotowywanych w duchu Konwencji
Organizacji Narodów Zjednoczonych do
spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO)
o ochronie niematerialnego dziedzictwa
kulturowego. To bardzo ważny materiał dla
mieszkańców Spycimierza, którzy od ponad
200 lat kultywują, znajdującą się na Krajowej
liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego, tradycję układania kwiatowych dywanów. W tym roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożył wniosek do
UNESCO o wpis na Listę reprezentatywną
niematerialnego dziedzictwa kulturowego
ludzkości. Rekomendacje mają pomóc lokalnej
społeczności sporządzić własny plan ochrony.
Taki plan jest konieczny, gdyż wiele tradycji
w Polsce i na świecie zanikło z powodu
zaniechania, zbytniej komercjalizacji czy braku
zainteresowania ze strony nowych pokoleń.
Premierę raportu zakończyły refleksje
i komentarze od: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (online); Wydawcy –
Burmistrza Uniejowa - Józefa Kaczmarka;
Prezes Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało” – Marii Pełki; Redakcji – dr
hab. Katarzyny Smyk, profesor UMCS; Zespołu
naukowego etnologów – dr hab. Anny Weroniki
Brzezińskiej, profesor UAM (online); Zespołu
naukowego geografów – dr. hab. Bogdana
Włodarczyka, profesora UŁ.

Justyna Wujec – właścicielka „Lokalu” w Uniejowie częstuje „Ciasteczkami
Herbowymi” Burmistrza Uniejowa – Józefa Kaczmarka

>
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Podczas IV Seminarium Spycimierskiego odbyła
się dyskusja na temat sposobów wykorzystania
rekomendacji nie tylko w Spycimierzu, lecz także
przez społeczności kultywujące inne tradycje
w całej Polsce. Bardzo prawdopodobne jest, że
publikacja spotka się z zainteresowaniem w innych
krajach. Każdy artykuł posiada streszczenie w języku
angielskim, co ułatwi dotarcie do niej.
Głos zabrała także dr Beata Krakowiak z Uniwersytetu Łódzkiego, która omówiła temat ochrony
tradycji w kontekście turystyki oraz preferowany
model turystyki dla Spycimierza i podobnych tradycji
kultury niematerialnej.
O tradycji układania kwietnych dywanów podczas
obchodów Bożego Ciała w białoruskiej miejscowości
Iwie na Grodzieńszczyźnie opowiedziała Tatsiana
Marmysh z Akademii Nauk Białorusi, stypendystka
Polskiego Komitetu do spraw UNESCO (online).
Panele dyskusyjne podsumował moderator Seminarium – p. Andrzej Szoszkiewicz.
W drugiej części profesor Katarzyna Smyk przeprowadziła warsztaty z ochrony dziedzictwa niematerialnego, w ramach projektu „Procesja Bożego
Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu
– ochrona i wzmacnianie tradycji”. Pani profesor
wskazała na cele raportu i znaczenie rekomendacji
do planu ochrony.
Seminaria spycimierskie i raport naukowy są
częścią projektu „Procesja Bożego Ciała z tradycją
kwietnych dywanów w Spycimierzu – ochrona
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i wzmacnianie tradycji”, współfinansowanego przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Gminę Uniejów.
Publikacja „Procesja Bożego Ciała z tradycją
kwietnych dywanów w Spycimierzu – raport z
badań i rekomendacje do planu ochrony” jest
zwieńczeniem dwuletniego projektu.
Koordynatorem projektu, w ramach którego
powstała niniejsza publikacja, jest Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Uniejowie na czele z panią
dyrektor Beatą Szymczak.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na portalu
spycimierskim: www.spycimierskiebozecialo.pl
							
		
Andrzej Szoszkiewicz
		
Magdalena Kaczmarek

arch. UM Uniejów

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Maria Pełka – Prezes Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże
Ciało” i Stanisław Pełka – sołtys Spycimierza

>

52 | UNIEJOWSKIE STRONY

numer

6 / 76 / 2020

Delegacja w imieniu stowarzyszeń, mieszkańców, przedsiębiorców
i środowisk szkolnych
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Delegacja Parafii pw. św. Floriana w Uniejowie: ks. infułat Andrzej
Ziemieśkiewicz i ks. wikariusz Piotr Dąbrowski

Aleksandra Zielonka

Święto Niepodległości
w cieniu pandemii
Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w gminie Uniejów miały wyjątkowo symboliczny
i skromny charakter, bez dotychczas przyjętej formuły.
środowisk szkolnych oraz przedsiębiorców, na płycie
pomnika kwiaty złożyła delegacja skupiająca przedstawicieli poszczególnych grup.
Przed pomnikiem znalazły się również donice
z chryzantemami złożone przez Zarząd oraz Radę Powiatu Poddębickiego.
Mając na uwadze panujące obostrzenia, obchody
mające na celu uczczenie Święta Niepodległości odbyły
się przy udziale minimalnej liczby osób. Zabrakło
zapraszanych zawsze gości, orkiestry, sztandarów,
a przede wszystkim grona mieszkańców, którzy zawsze
chętni uczestniczyli w tym szczególnym wydarzeniu.
Patrząc w przyszłość, wyrażamy nadzieję na to,
że były to ostatnie uroczystości w cieniu pandemii…

arch. UM Uniejów

Miało być wyjątkowo. Burmistrz Uniejowa prowadził rozmowy z przedstawicielami 1. Dywizjonu Lotniczego w Leźnicy Wielkiej, aby nadać obchodom
102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
niepowtarzalnego charakteru. Niestety ambitne plany
musiały zostać odłożone na przyszłość.
W związku z obostrzeniami, wynikającymi z panującej
pandemii, gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości nie odbyły się, jak to było w poprzednich
latach, z udziałem delegacji z województwa, powiatu
i gminy.
W samo południe, w Kolegiacie pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny odbyła się msza św. w intencji
Ojczyzny. Po niej, w symbolicznym złożeniu kwiatów
pod Pomnikiem Bohaterów Września 1939 r. na uniejowskim runku wzięło udział tylko pięć delegacji.
Po odegraniu hymnu przez trębacza Młodzieżowej
Harcersko –Strażackiej Orkiestry Dętej w Uniejowie,
w asyście dźwięków werbla, wiązanki złożyli kolejno:
przedstawiciele Hufca ZHP im. Marii Konopnickiej
w Uniejowie, delegacja Parafii pw. św. Floriana w
Uniejowie – w osobach ks. inf. Andrzeja Ziemieśkiewicza
i ks. wikariusza Piotra Dąbrowskiego, Burmistrz
Uniejowa – Józef Kaczmarek z przedstawicielami Urzędu
Miasta oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie
– Mirosław Madajski wraz Radnymi Rady Miejskiej.
Jako ostatnia - w imieniu mieszkańców, stowarzyszeń,
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Agnieszka Owczarek

Operowy spektakl muzyczny
w scenerii uniejowskiego zamku
W dniu 19 listopada 2020 r. w salach i komnatach Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie
odbyły się zdjęcia do spektaklu muzyczno-teatralnego pn. „Śpiewnik polski w Strasznym Dworze”.
Widowisko powstało z inicjatywy Fundacji „Canto Pro Classica”, a koordynatorem artystycznym
i reżyserem jest sam Dariusz Stachura. Efekty już wkrótce będą dostępne online.
Epidemia koronawirusa spowodowała wiele radykalnych działań w kontekście obostrzeń, a jednym
z nich jest zamknięcie ośrodków kultury. Odwołane
są wszelkie koncerty, spektakle i wydarzenia
artystyczne. Na szczęście wiele teatrów i instytucji
kultury postanowiło wykorzystać Internet, by pozostać dalej w kontakcie z odbiorcami i móc dalej
funkcjonować. Dzięki specjalnym widowiskom
transmitowanym online, można spędzić przyjemnie
czas przy najpiękniejszej muzyce klasycznej i dotknąć
kultury bez wychodzenia z domu.
Jednym z takich działań jest koncert inscenizowany „Śpiewnik polski w Strasznym Dworze”,
przygotowany i montowany w wyjątkowej scenerii
zamku uniejowskiego. Realizacja przedsięwzięcia

w Uniejowie jest efektem m.in. dobrej współpracy
burmistrza Józefa Kaczmarka z polskim śpiewakiem operowym Dariuszem Stachurą, który tym
razem wcielił się w rolę reżysera i koordynatora
artystycznego. W wydarzenie zaangażował się
także Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie, który udzielił swego wsparcia w obsłudze
organizacyjnej i technicznej, jak np. nagłośnienie
itp.
Spektakl nagrywany w całości w uniejowskich
komnatach zamkowych odwołuje się do arcydzieła
wielkiego kompozytora Stanisława Moniuszki.
„Straszny dwór” po dziś dzień uważany jest za
najwspanialszą polską operę. Powstała po upadku
powstania styczniowego jest wielkim manifestem
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patriotycznym. Narodowy charakter dzieła spotkał
się z reakcją cenzury rosyjskiej.
Jej wartości muzyczne są niezaprzeczalne,
przywołuje ponadto staropolskie obyczaje, uczy
miłości oraz poświęcenia dla Ojczyzny. „Śpiewnik
polski w Strasznym dworze” w przemyślany i ciekawy
sposób łączy najpiękniejsze arie z tej opery (m.in.
Aria z kurantem, Dumka Jadwigi, Aria Skołuby, Arie
Hanny i Miecznika) z utworami innych polskich
kompozytorów. Cenieni śpiewacy operowi wcielają
się w postacie z opery, a w dynamiczną akcję
sceniczną, nawiązującą do historii opowiedzianej
w libretcie, zostały wplecione pieśni F. Chopina, M.
Karłowicza i innych polskich mistrzów oraz pieśni
patriotyczne i wojskowe powstałe na przestrzeni
wieków. Solistom towarzyszy chór i orkiestra kameralna. Wykonawcy występują w kostiumach z epoki,
w przygotowanej scenografii nawiązującej do sali
w stylu dworkowym: na wpół biesiadnej, na wpół
rycerskiej.
Całości dopełniają smakowite „kąski”, tzw. mądrości wygłaszane przez pojawiającego się na scenie
Stańczyka - słynnego błazna, filozofa i wizjonera.
Na potrzeby spektaklu teksty zostały napisane jako
komentarze, aluzje, a także pouczenia zaczerpnięte
z literatury polskich twórców i kompozytorów. Ich
autorem jest Tomasz Raczkiewicz, solista Teatru im.
Stanisława Moniuszki w Poznaniu.
„Śpiewnik polski w Strasznym dworze” z pewnością
przyczyni się do kształtowania patriotycznych
postaw, podniesienia świadomości znaczenia
i ciągłości polskiej kultury oraz do zwiększenia
zainteresowania pieśnią patriotyczną i muzyką
klasyczną. Umożliwienie odbiorcom, zwłaszcza
mniejszych miejscowości o utrudnionym dostępie do
wydarzeń kulturalnych, obcowania ze sztuką wysoką

jest szczególnie ważne wobec propagowanej przez
większość mediów, nie tylko komercyjnych, miałkiej
rozrywki.
„Śpiewnik” przyczyni się także do popularyzacji
i upowszechnienia zanikającego zwyczaju wspólnego świętowania. Badania prowadzone przez
Narodowe Centrum Kultury wyraźnie pokazują,
że Polacy odczuwają brak wspólnego kanonu dzieł
z obszaru kultury i potrzebę aktywnego i wspólnego
świętowania, nie wystarcza im obserwowanie
w telewizji uroczystości państwowych – projekt ten
z pewnością ma szanse te braki wyrównać.
Realizacja koncertu inscenizowanego pt. „Śpiewnik polski w Strasznym dworze” w Uniejowie była
możliwa dzięki środkom pochodzącym z Fundacji
BGK. Efekty już wkrótce zostaną udostępnione na
stronie realizatora projektu – fundacji „Canto Pro
Classica” oraz na stronach uniejowskich.
Fundacja „Canto Pro Classica” zajmuje się prowadzeniem wszechstronnej działalności w zakresie szeroko pojętej kultury, sztuki i edukacji,
upowszechnianiem i promocją polskiej kultury oraz
wsparciem rozwoju młodych artystów.
Misją Fundacji jest poprawa dostępu do wydarzeń artystycznych dla społeczeństwa oraz
wsparcie wykonawców w zakresie rozwoju kariery
i możliwości zawodowych. Od początku istnienia
Fundacja „Canto Pro Classica” organizuje liczne
koncerty, festiwale i imprezy kulturalne. Pod
opieką tejże instytucji działają zawodowi artyści,
których pasja przyciąga wciąż nową publiczność.
Współpracują z sukcesem z wielkimi ośrodkami
medialnymi, przyczyniając się do popularyzacji
muzyki klasycznej i innych dziedzin sztuki w naszym
regionie i nie tylko.

Weekend Cudów 2020 już za nami
Weekend Cudów to święto dobroczynności w ramach projektu „Szlachetna Paczka”, która w tym roku obchodzi
swoją 20-tą edycję. W sobotę i niedzielę 12-13 grudnia przygotowywane od wielu tygodni paczki trafiły do 21
rodzin z rejonu Uniejowa.
„Szlachetna Paczka” to ogólnopolski projekt, który jest
jednym z wiodących programów społecznych w Polsce.
W okresie przedświątecznym niesie pomoc najbardziej
potrzebującym rodzinom. Projektowi przyświeca podsta-

wowa idea „pomagać mądrze”. Priorytetem jest zapewnienie bezpośredniej pomocy w taki sposób, aby była
skuteczna, odpowiadająca na potrzeby, ale również
dająca nadzieję i impuls do działania rodzinom, które
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znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Miesiąc przed
świętami Bożego Narodzenia, darczyńcy wybierali
rodzinę, której chcieliby pomóc, a w Weekend Cudów
wolontariusze „Szlachetnej Paczki” dostarczali rodzinom
przygotowane prezenty.
Rok 2020 jest rokiem jubileuszowym i potrzebnym
bardziej niż kiedykolwiek, ponieważ pandemia dotknęła
wiele osób. Grupa uniejowskich wolontariuszy, w składzie:
Ewa Kolasa, Milena Nockowska- Bernardziak, Monika
Tokarek-Bartczak, Aleksandra Białkowska, Beata Kos,
Beata Wieczorek, Anna Karcz oraz Monika Woźniak,
postanowiła wziąć udział w tym projekcie. Mimo iż było
to ich nowe doświadczenie, chciała ona dotrzeć do jak
największej liczby potrzebujących, co w dobie pandemii
nie było łatwe. Obowiązujące obostrzenia niewątpliwie
utrudniały kontakt, ale wielkie zaangażowanie pomogło
pokonać wszelkie trudności.
Do programu włączono 21 rodzin z gminy Uniejów
i okolic. Należy podkreślić, iż historie rodzin były bardzo
ujmujące i wzruszały wszystkich naszych darczyńców,
którzy przyjechali do Uniejowa z różnych stron Polski.
W ten szczytny cel zaangażowało się przeszło 300
darczyńców, a prezenty osiągnęły wartość ponad 100
tysięcy złotych. Do rodzin, które zakwalifikowały się do
tegorocznej edycji „Szlachetnej Paczki” w rejonie Uniejów,
trafiła nie tylko odzież, żywność, ale również opał i sprzęt
droższy, taki jak: elektryczny wózek inwalidzki, meble, piece
grzewcze, lodówki, pralki, telewizory, artykuły budowlane
czy sprzęt potrzebny do nauki zdalnej. Darczyńcy stanęli
na wysokości zadania i sprawili wybranym rodzinom
niezwykle dużo radości.
Ze względu na pandemię darczyńcy nie mogli kontaktować się bezpośrednio z wybranymi rodzinami, wobec
czego paczki przywozili do magazynu, który znajdował się
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w M-GOK w Uniejowie. Dyrektor pan Robert Palka i jego
pracownicy wykazali się nieocenioną pomocą i chętnie
współpracowali z grupą wolontariuszy. Przewiezieniem
i dostarczeniem do rodzin prezentów zajęli się strażacy
OSP w Wieleninie, którzy przez całe dwa dni w pełni
poświęcili się „Szlachetnej Paczce”. Dzięki firmom ZPUH
Tolmet Piotra Wawrzyniaka oraz Autohandel Józefa
Kubiaka zapewniony był transport niezbędny podczas
tej akcji. W czasie Weekendu Cudów było wiele emocji.
Obdarowane rodziny nie kryły wzruszeń oraz dały
niezapomnianą lekcję. Było to wielkim doświadczeniem
dla wolontariuszy.
Wolontariat w tym szczytnym celu był niezwykle
wymagający, a zarazem bardzo wdzięczny i motywujący
do dalszego działania. Cały ten proces został podzielony
na kilka etapów, począwszy od skrupulatnych szkoleń,
a skończywszy na przekazaniu darów.
„Szlachetna Paczka” to projekt Stowarzyszenia
„WIOSNA”, który w wyjątkowy sposób inspiruje ludzi do
stawania się kimś więcej. Angażując wolontariuszy wokół
liderów – wpływa na zmianę całego społeczeństwa, to
nie tylko zwykły wolontariat, to idea, która uwrażliwia
i pozwala dostrzec drugiego człowieka.
Udział w tym projekcie to niewątpliwie trudna praca,
a zarazem dająca wiele satysfakcji i wiary w drugiego
człowieka. Cytując Św. Jana Pawła II „Człowiek jest
wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest
i czym dzieli się z innymi.”
Dziękujemy wszystkim tym, którzy zaangażowali
się całym sercem, poświęcili swój cenny czas oraz
okazali empatię, co sprawiło, że „Szlachetna Paczka”
w Uniejowie zrealizowała swój szczytny cel.
		
		

Ewa Kolasa
Milena Nockowska- Bernardziak
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Warsztaty w Szkole Podstawowej w Uniejowie

Maciej Bartosiak

Odkrywamy Historie
Zagubione
Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni” realizowało projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego
Województwa Łódzkiego:
- „Troszkę z uzasadnionymi obawami, związanymi
z pandemią, jednak z ogromną radością i wiarą,
że projekt uda się do końca zrealizować ruszyły
warsztaty pt. „Historie Zagubione” – poinformowali
„Aktywni” na swoim facebooku.
„Historie Zagubione” to projekt finansowany
w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa
Łódzkiego na 2020 rok. Podobnie jak w 2018 roku
(projekt pt. „Splątani miłością do muzyki”) Uniejowskie
Stowarzyszenie „Aktywni” zgromadziło wokół
swojego pomysłu wokalistów z trzech gmin powiatu
poddębickiego. Wśród beneficjentów znaleźli się
młodzi artyści z gminy Uniejów, reprezentujący szkoły
podstawowe z Uniejowa, Wilamowa i Wielenina,
dzieci i młodzież ze szkół w Wartkowicach i Zadzimiu,
a także utalentowani artyści z niepełnosprawnością
intelektualną. Stawkę artystów uzupełnili absolwenci
wyżej wymienionych szkół, czyli osoby najbardziej

doświadczone w działaniach artystycznych oraz
w projektach realizowanych wcześniej przez Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”. Grupa projektowa liczyła 50 osób.
Młodzi artyści uczestniczyli w niezwykle atrakcyjnych zajęciach muzyczno-wokalnych, podczas których zapoznali się z repertuarem oraz
pod-stawowymi elementami z emisji głosu oraz
choreografii. Grupie podczas części warsztatów
akompaniowali lokalni instrumentaliści. W projekcie
oprócz muzyki, była także odrobina historii.
Wszystko po to, aby zrozumieć, odpowiednio
przygotować oraz zinterpretować materiał.
W tym roku w podsumowaniu projektu, czyli
we wspólnym koncercie w Uniejowie, wystąpili
znani w naszym kraju artyści: Marika, Dariusz
„Maleo” Malejonek, Lidia i Marcin Pospieszalscy,
a także doskonale znany z występów z zespołem
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Od lewej: koordynator projektu: Mirosław
Madajski i historyk Tomasz Wójcik

Voo Voo – Mateusz Pospieszalski. Koncert został
zaprezentowany m.in. w oparciu o widowiska
artystyczne pt. „Panny Wyklęte” i „Niezłomnym
– Honor”.
Realizacja zadania miała na celu integrację
oraz wykształcenie umiejętności współpracy
utalentowanych muzycznie dzieci i młodzieży
oraz osób niepełnosprawnych z powiatu poddębickiego. Niestety z powodu pandemii koncert w uniejowskiej kolegiacie odbył się bez
udziału publiczności. Relację z wydarzenia można było obejrzeć w Internecie.
- „Pandemia nie ułatwiła przygotowań,
jednak warsztaty przyniosły wszystkim dużo
radości i z niecierpliwością czekaliśmy na
przyjazd zaproszonych artystów do Uniejowa…
Czekaliśmy na wspólną próbę generalną oraz
na koncert. Koncert został zarejestrowany
w Uniejowskiej Kolegiacie i zaprezentowany
on-line 27 grudnia” – poinformował organizator
wydarzenia.
Próby z uczestnikami warsztatów i lokalnymi
muzykami odbywały się w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury oraz w Szkole Podstawowej
w Uniejowie.
W przyszłorocznym wydaniu „Uniejowskich
Stron” obejrzycie Państwo relację fotograficzną
z koncertu.

Wnętrza Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Uniejowie zdobią piękne stroiki, światełka, skrzaty,
drewniana choinka z nowościami. Dwa tygodnie
przed świętami specjalnie dla naszych małych
i większych Czytelników zostało przygotowane pierwsze przedświąteczne słuchowisko, którego głównym bohaterem został oczywiście Święty Mikołaj.
Usłyszeń można było odczytany przez bibliotekarkę
Sylwię fragment bajki świątecznej pt. „Mikołaj”, jak
również dowiedzieć się, w jaki sposób Mikołaj jest
określany w różnych zakamarkach świata, a także
o skojarzeniach związanych ze świętami - bałwanek,
renifer, czy choinka.
Zapraszamy do naszej czytelni po nowości książkowe, które umilą nie jeden wieczór przy świątecznej choince.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Uniejowie

arch. M-GBP w Uniejowie

arch. Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”

Przedświąteczne
słuchowisko

Bibliotekarka Sylwia przeczytała najmłodszym fragment bajki

>
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I nagroda
Wiktorii
Stołowskiej

Otwarty konkurs fotograficzny
rozstrzygnięty
„Lato w obiektywie – ciekawe miejsca”
– pod takim hasłem odbył się konkurs
fotograficzny zorganizowany przez Miejsko
– Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie.
Konkurs miał charakter otwarty i adresowany
był do wszystkich, którzy lubią utrwalać
ciekawe miejsca z letnich wyjazdów czy też
podróży. Uczestnicy konkursu na swoich
kadrach przedstawili własną wizję wakacyjnej
podróży.

Fotografie nadesłane na konkurs znalazły się na wirtualnej
wystawie pokonkursowej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie, którą można oglądać na naszej stronie www.
mgokuniejow i facebooku.
			

arch. M-GOK w Uniejowie

29 października 2020 r. nastąpiło podsumowanie konkursu i wyłonienie laureatów.
Komisja konkursowa (działając z zachowaniem
reżimu sanitarnego), w składzie: Marcin
Rybczyński, Maciej Bartosiak i Aleksandra
Kałużna-Płaczek
wyłoniła
zwycięzców.
Nagrody w kategorii 10-17 lat otrzymali: I Wiktoria Stołowska, II - Aleksandra Wójcik,
III - Aleksandra Frątczak, Ewa Tomaszewska,
Barbara Troczyńska; w kategorii 18+
wyróżnienie powędrowało do Szymona Marianowskiego. Natomoast wszyscy pozostali
uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami
i wręczono im dyplomy za udział.

M-GOK w Uniejowie

Prace nadesłane na konkurs

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Agnieszka Owczarek

Program rehabilitacji onkologicznej
w Uzdrowisku Uniejów Park
W numerze 4/74/2020 „Uniejowskich Stron” informowaliśmy o możliwości ubiegania się
o rehabilitację onkologiczną w Uzdrowisku Uniejów Park.

Przypominamy o bezpłatnym programie skierowanym do mieszkańców województwa łódzkiego
w wieku aktywności zawodowej, w trakcie leczenia
lub po zakończonej kuracji spowodowanej chorobą
nowotworową.
Beneficjentami Programu są placówki: Uzdrowisko Uniejów Park w Uniejowie oraz Zakład
Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, które poprzez serię
oferowanych zabiegów będą wspierały i ułatwiały
powrót do sprawności zawodowej u pacjentów
będących w trakcie leczenia lub po zakończonym
radykalnym leczeniu onkologicznym.
Uniejowska placówka ma już szerokie doświadczenie rehabilitacyjne, przede wszystkim w kierunku schorzeń narządu ruchu, ale też udarów. Nowoczesne narzędzia diagnostyczne oraz stała opieka
lekarzy specjalistów umożliwiła już szybki powrót
do zdrowia i sił w możliwie krótkim czasie wielu
kuracjuszom.
Czas trwania rehabilitacji w ramach programu
wynosi od 10 do 30 dni zabiegowych i obejmuje od
min. 4 do max 10 procedur dziennie, w zależności
od potrzeb danego pacjenta. Po każdej serii, tj. 10
dniach zabiegowych, odbędzie się lekarska porada
rehabilitacyjna w celu stwierdzenia zasadności
dalszej rehabilitacji oraz ewentualnej modyfikacji
planu rehabilitacji.
Integralną część świadczeń udzielanych w programie stanowi edukacja zdrowotna, obejmująca
wyrobienie nawyków warunkujących utrzymanie
zdrowia. Kolejną stanowią indywidualne konsultacje
dietetyczne, średnio 2 na jednego uczestnika
programu. Rehabilitacja zakłada również interwencje
psychologiczne i psychoterapeutyczne. Uczestnicy
mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji

z psychologiem (i ewentualnie z seksuologiem).
Przewiduje się średnio 5 takich konsultacji na
jednego uczestnika. Możliwe jest także prowadzenie psychoterapii indywidualnej lub psychoterapii grupowej – obejmującej do 30 sesji psychoterapeutycznych dla jednej osoby/grupy
(w przypadku, gdy część osób/grup skorzysta
z mniejszej liczby sesji, maksymalnie można przeprowadzić do 50 sesji na osobę/grupę).
Osoba spełniająca kryteria uczestnictwa (mieszkaniec woj. łódzkiego, w wieku aktywności zawodowej, w trakcie leczenia lub po zakończonym
radykalnym leczeniu z powodu choroby nowotworowej) zgłasza się do programu indywidualnie:

• telefonicznie pod telefonem: 63 288 89 59,
wew. 100
• e-mailowo: onkologia@izc.pl
• poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie:
www.rehabilitujsienazdrowie.pl
Kwalifikacji do uczestnictwa w programie dokonuje lekarz podczas konsultacji onkologicznej,
na podstawie wywiadu, badania lekarskiego oraz
przedstawionej przez pacjenta dokumentacji,
potwierdzającej przebieg leczenia choroby nowotworowej.
Program rehabilitacji onkologicznej jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Europejskiego
Fun-duszu Społecznego w ramach Regionalnego
Pro-gramu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020.
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Wszyscy znamy przerażający stan mórz i oceanów zawalonych ogromnymi pokładami śmieci. Tworzywa
sztuczne stanowią 90 procent wszystkich zanieczyszczeń. W związku z tym Parlament Europejski wprowadził od
2021 roku zakaz wykorzystywania i sprzedaży plastiku jednorazowego. Na razie jest niewiele porównywalnych
i przyjaznych dla środowiska alternatyw dla plastiku. Co można zatem wprowadzić w zamian? Może
biodegradowalny materiał z uniejowskich alg?
Pawel.Wroniszewski@onet.pl

Reklamówki z Uniejowa?

arch. P. Wroniszewski

Niektóre państwa już wcześniej wprowadziły
proekologiczne przepisy. W Islandii od roku obowiązuje
zakaz rozdawania plastikowych toreb w sklepach.
Zmiana w prawie ma przyczynić się do ograniczenia
ilości tworzyw sztucznych w środowisku. Nowe prawo
obejmuje również cienkie torebki plastikowe, które
do tej pory były używane w sklepach do pakowania
warzyw i owoców, ale to tylko pierwsza zmiana, bo już
od stycznia 2021 roku obowiązuje tam zakaz sprzedaży
wszelkich plastikowych toreb na zakupy. W tym
kraju na szeroką skalę poszukuje się alternatywnych
surowców ekologicznych. Ari Jonsson, student wzornictwa przemysłowego, zaprojektował butelkę
wykonaną z… alg. Naczynie wypełnione płynem
utrzymuje swój kształt. Kiedy napój znika, butelka automatycznie zaczyna się rozkładać. Wynalazek został
zaprezentowany podczas DesignMarch w Reykjaviku
i czeka na masową produkcję.
Niemieccy naukowcy opracowali z kolei metodę zmuszającą jednokomórkowe glony do produkcji termoplastycznego poliestru (polihydroksymaślanu). Pod
wpływem bakterii w glebie czy ściekach, w warunkach
beztlenowych ulega on powolnemu rozkładowi na wodę
oraz dwutlenek węgla. Jak podkreślają naukowcy, co
roku na całym świecie zużywane są miliony ton tworzyw

sztucznych na bazie ropy naftowej. To generuje
ogromne ilości odpadów, których biodegradacja może
trwać tysiące lat, jeśli w ogóle nastąpi. Jeśli dojdzie
do tego, że glony zostaną wykorzystane w pełni,
w tym momencie wiele się może zmienić. Naukowcy
z Niemiec zajęli się samorozkładowalnym bioplastikiem
za sprawą jednokomórkowych glonów – okrzemków.
Do wzrostu potrzebują one wyłącznie światła oraz
wody, a więc metoda jest w pełni opłacalna. Zatem
w tej branży czeka nas ogromna zmiana, a wręcz
rewolucja. Torby reklamowe, butelki itp. nie będą dla
nas i dla środowiska już żadnym zagrożeniem.
Nową, zrównoważoną technologię, mogącą
uwolnić świat od dokładania kolejnych ton do zalegających w środowisku naturalnym odpadów
z tworzyw sztucznych, opracowali naukowcy z Uniwersytetu w Tel Awiwie. Izraelscy badacze opisali
proces produkcyjny bioplastiku z wykorzystaniem
wodorostów oraz mikroorganizmów. Chodzi o wytwarzanie biodegradowalnych polimerów (polihydroksyalkanianów), które powstają z mikroorganizmów
żywiących się wodorostami uprawianymi w słonej
morskiej wodzie.
Na świecie istnieją już fabryki produkujące ten
rodzaj bioplastiku w ilościach komercyjnych, ale
używają one roślin, które wymagają gruntów ornych
i słodkiej wody. Proponowana nowa technologia
umożliwi zatem krajom z niedoborem wody słodkiej
przejście z tworzyw sztucznych (wykorzystujących
w procesie produkcyjnym ropę) na tworzywa biodegradowalne.
Pierwszy etap testów izraelscy naukowcy mają
już za sobą, lecz cały czas pracują nad znalezieniem
najlepszych bakterii i alg, które byłyby najbardziej
odpowiednie do produkcji polimerów.
A co dalej, gdy już będziemy mieli taki ekologiczny
materiał?

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Otóż produkowane są już opakowania wykonane
z wodorostów. Ten następca plastiku co prawda
rozpuszcza się w wodzie i nie nadaje się do wszystkich
produktów, ale jest nawet jadalny – zawiera witaminy,
minerały oraz błonnik. A jedna z lodziarni w Dżakarcie
sprzedaje lody w bio-kubeczkach. Saszetki z napojami
natomiast w ilości 30 tysięcy sztuk (wykonane
z wodorostów) zastąpiły plastikowe kubki podczas
maratonu w Londynie. Zjedzenie czy połknięcie
fragmentu opakowania nie było groźne dla biegaczy,
a puste opakowania łatwo było zgnieść i biodegradacja
nie stanowiła żadnych trudności. W taki sposób
organizatorzy zawodów postanowili włączyć się do
walki o czyste środowisko.
Pracownia PriestmanGoode zaproponowała z kolei
biodegradowalne naczynia na jedzenie do samolotów.
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Taca produkowana jest z łupin po ziarnach oraz
fusów kawy, natomiast mniejsze elementy z otrębów
pszennych, sakiewki na wodę z drewna korkowego,
a widelce, kubki i filiżanki z łusek ryżowych i biodegradowalnego poliaktydu. Algi wodorostów morskich
oraz liście bananowca przerobiono na pojemniczki - na
sosy i opakowania na sałatki.
* * *
Czy nie byłoby wspaniale, gdyby wszystkie materiały,
których używamy na co dzień, dały się przetworzyć na
nowo?
Coraz więcej firm więc stara się zmienić swoje
działania na te proekologiczne i oczyścić świat ze
śmieci. Miejmy nadzieję, że to się wkrótce uda…

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zagra po raz kolejny w Uniejowie

arch. SP Uniejów

„Finał z głową”– to hasło kolejnej zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem akcji będzie zebranie
pieniędzy na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.
29 Finał WOŚP odbędzie się 10 stycznia 2021 roku, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Siedzibą
Gminnego Sztabu, jak dotychczas, będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie.
Jaki będzie ten finał? Przekonamy się już niebawem. Na pewno zostanie wprowadzonych dużo zmian. Informacje
dotyczące działań Sztabu będą przekazywane na bieżąco na stronie www.mgokuniejow.pl i fanpage facebookowym
M-GOK.
										
Sztab WOŚP
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Uniejów to ma szczęście – trafił nam się diament
– mgr Oliwia Olczyk. Zaangażowana, wykształcona,
utalentowana, ma wszystko, czego by się chciało
od trenerki mażoretek „Driady Uniejów”.

Ryszard Troczyński

Pani Oliwia urodzona w Łodzi, mieszkanka Poddębic, działa w województwie łódzkim, Polsce,
Świecie no i w Uniejowie. Zostać mażoretką było
marzeniem od dziecka – Oliwki. Pilnie przyglądała
się w Poddębicach występom na festynach i przeróżnych wydarzeniach lokalnych. Oprócz marzeń
rodzice Pani Oliwii i ona sama pomyśleli też
o gruntownym wykształceniu. Dzięki temu została
magistrem po skończeniu Uniwersytetu Łódzkiego
na kierunku Dziennikarstwo Międzynarodowe i Komunikacja Społeczna. Nabyła umiejętności takie jak:
redagowanie tekstów, obsługa MS Office, montaż
video, audio, przeprowadzanie wywiadów i relacji
sportowych, kontaktowanie się w językach obcych
(niemieckim i angielskim). Mimo młodego wieku,
ma już olbrzymie doświadczenie zawodowe, jest
trenerką mażoretek, sędzią krajowym, tancerką
w zespole „Dream Team Majorettes”, występującego
w: Chinach, Hiszpanii i Francji. Jest także instruktorką

tańca cheerleaders „Studio tańca i fitness” w Łodzi,
Zgierzu i Poddębicach. Przede wszystkim Oliwia
Olczyk jest tancerką – mażoretką – reprezentantką
w Mistrzostwach Polski, Europy i Świata. Ukończyła
przeróżne kursy, szkolenia, zdobyła certyfikaty
w organizacjach i na uczelniach. Poza tańcem Pani
Oliwia - i tu powoduje to u mnie duży stres pisząc
artykuł o niej - jest dziennikarką po Uniwersytecie
i w praktyce reporterką w Czwórce Polskiego Radia
oraz pracuje jako specjalistka ds. promocji Wydziału
Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Pięknie,
gdy marzenia się spełniają – gdy wróciła z medalem
z Mistrzostw Świata w Pradze dostała się do
międzynarodowego zespołu „Dream Team Kateriny
Kubickovej”. Tańczyła z nimi na wystawnych paradach i fiestach we Francji, w Hiszpanii i Grecji, ale
też na deskach Teatru w Warszawie.
Jak przystało na osobę pozytywnie zakręconą, ale
i aktywną, upartą, ambitną, pani Oliwia pomyślała

Trening mażoretek w sali gimnastycznej SP w Uniejowie

Pani Oliwia podczas IV Turnieju Piłki Nożnej „Połączeni Pasją”

arch. UM Uniejów

fot. R. Troczyński

Mażoretka – Cheerleaderka
– Tamburmajorka

www.uniejow.pl | www.facebook.com/uniejow
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arch. UM Uniejów

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Występ mażoretek na IV Turnieju Piłki Nożnej „Połączeni Pasją” 18.09.2020 r.
na kompleksie boisk piłkarskich w Uniejowie

o utworzeniu swojego zespołu - no i padło na Uniejów. Zaraz po powrocie z festiwalu w Chinach,
z pomocą kapelmistrza Jakuba Pięgota zabrała
się do organizacji i naboru do zespołu mażoretek
w Uniejowie. Powstał zespół „Driady Uniejów”.
Chociaż początki nie były łatwe, to plany mają
ambitne. Stroje ufundował Pan Burmistrz, dresy
sportowe firma K-Flex Polska Sp. z o.o., buty do
tańca rodzice. Obecnie w zespole są 44 dziewczyny
– tancerki. Mają już za sobą występy lokalne i udział

w Sierpeckim Turnieju Tańca Sportowego on-line.
Już zainteresowało się nimi TVP.
Warto być pozytywnie zakręconym i zarażać tym
innych. Udało się stworzyć od zera wspaniałą mażoretkową rodzinę.
			
Ryszard Troczyński
P.S. Wszyscy przetrwamy pandemię, a Pani Oliwia
i jej nimfy będą tanecznym krokiem szły od sukcesu
do mistrzostwa.

Grudzień ze świąteczną książką

arch. M-GBP w Uniejowie

Grudzień to miesiąc, w którym każdy z nas myśli
o Świętach Bożego Narodzenia. Jedni ubierają choinkę,
inni dekorują pierniczki, a jeszcze inni czekają na wyjątkowego gościa i czytają świąteczne opowiadania.
Specjalnie dla Czytelników biblioteki, przygotowaliśmy
specjalną świąteczną ofertę bajek. Opowiadania te są
bogato ilustrowane, każde z nich jest wyjątkowe i umili
nie jeden grudniowy wieczór. Wśród wielu książek
znajdują się: świąteczne opowiadania o Mikołaju, choince, bałwankach, reniferach i wielu innych postaciach
świątecznych.
Nie zapominamy o potrzebach Naszych Czyetlników
na każdą porę. Zapraszamy do naszej czytelni.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie
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Tom 9 Biuletynu Uniejowskiego
już dostępny
Ukazał się najnowszy tom Biuletynu Uniejowskiego, a w nim wiele ciekawych informacji na temat Ziemi
Uniejowskiej i jej mieszkańców. Dziewiąty tom czasopisma naukowego dostępny jest w wersji elektronicznej.
Długie, zimowe wieczory zdecydowanie sprzyjają czytelnictwu, dlatego zachęcamy do lektury Biuletynu
Uniejowskiego – rocznika, wydawanego od 2012 roku, którego tematyka związana jest z regionem uniejowskim.
Redagowanie czasopisma możliwe jest dzięki współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, a funkcję Redaktor
Naczelnej pełni dr Marta Borowska-Stefańska, adiunkt Wydziału Nauk Geograficznych UŁ.

Każdy tom „Biuletynu Uniejowskiego” budzi zainteresowanie nie tylko środowiska naukowego, lecz również i mieszkańców gminy, jako że stanowi cenne źródło wiedzy i informacji
z wielu różnych dziedzin nauki. W najnowszym numerze zamieszczono łącznie 12 artykułów z zakresu: historii, turyzmu,
geografii fizycznej, kultury i wiedzy społecznej. Przeczytacie
Państwo m.in. na temat spycimierskiej tradycji Bożego Ciała,
lokalnych produktów, poznacie lepiej sylwetkę gen. bryg. pil.
Szczepana Ścibiora oraz historię walk wrześniowych na Ziemi
Uniejowskiej. W najnowszym wydaniu znajdują się ponadto
informacje na temat wiedzy mieszkańców dotyczącej udaru
mózgu oraz opis uniejowskiej zabudowy przyrynkowej.
Rozpiętość tematyczna jest szeroka, ale i rzetelność informacji na wysokim poziomie. Nic więc dziwnego, że publikacja cieszy się dużym zainteresowaniem studentów, którzy
podejmują w swoich pracach dyplomowych kwestie związane
z Uniejowem.
Autorami tekstów są pracownicy naukowi z różnych ośrodków w Polsce, często współpracujący i prowadzący badania
na Ziemi Uniejowskiej. Swój wkład w pismo mają także
przedstawiciele społeczności lokalnej i sympatycy Uniejowa,
co jeszcze bardziej pozwala czuć zadowolenie, że mieszkańcy
gminy mogą poszczycić się dedykowanym również i dla nich
ogólnopolskim czasopismem o charakterze naukowym.
Zapraszamy Państwa do lektury artykułów zamieszczonych
w „Biuletynie Uniejowskim”.

Wszystkie teksty z tomów od 1 (2012) do nr 9 (2019) są do pobrania bezpłatnie na stronie internetowej
czasopisma pod adresem: www.czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynuniejowski

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

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

UNIEJOWSKIE STRONY

|

65

Jerzy Sosiński

Bocian czarny – „leśny”
Każdy z nas widział bociana białego (Ciconia ciconia) – ptaka, który jest symbolem polskiej przyrody. Bocian
biały w Polsce jest pospolicie znanym i szanowanym ptakiem, z którym wiąże się wiele baśni, przesądów
i wierzeń. Choćby takie, pierwsze z brzegu, że „bocian przynosi dzieci”, prawda? Natomiast jestem pewien,
że wiele osób nie widziało, ba, nawet nie słyszało o tym, iż w naszym kraju żyje jeszcze jeden bocian, bocian
czarny (Ciconia nigra).

Bocian biały jest gatunkiem synantropijnym,
który podążał za człowiekiem przez wieki. Wraz
z rozwojem rolnictwa, na przestrzeni wieków,
z kurczeniem się powierzchni lasów a zwiększaniem
się powierzchni gruntów przekształconych przez
człowieka i użytkowanych rolniczo, bocian biały
zasiedlał nowe tereny. Dzisiaj jego populacja w Polsce
szacowana jest na około 45 tys. par (na początku
XX w. liczyła ok. 50 tys. par). Spadek liczebności
populacji bociana białego (w Polsce) spowodowany
jest, o ironio, również przez rolnictwo. Wynika przede
wszystkim ze zmian w rolnictwie – likwidacji łąk
i terenów podmokłych, a w efekcie - ubytku żerowisk,
które pozwoliłyby ptakom na zdobycie pokarmu
potrzebnego do wykarmienia piskląt.
W przeciwieństwie do bociana białego, który
osiedla się w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka,
można nawet rzec, że mieszka „razem z człowiekiem”,
bocian czarny jest odludkiem – unika człowieka.
Jest to ptak do niedawna uznawany za niezwykle
płochliwego (podobnie jak drop) – stąd były obawy, że
skończy jak drop zwyczajny - uważany za wymarłego
na terenie Polski. Jednakże, ostatnie badania
wykazują, że bocian czarny jest oczywiście ptakiem
płochliwym, stroniącym od człowieka, jednakże już
nieco mniej niż zwykło się uważać. Pozwoliło to
hajstrze, bo tak nazywają go ornitolodzy, w ostatnich
kilkudziesięciu latach (może stu) na stopniowe
zwiększanie liczebności swojej populacji w Polsce.
Oczywiście w dalszym ciągu jest uważany za ptaka
występującego rzadkow naszym kraju. Obecnie
szacuje się liczebność populacji bociana czarnego

w Polsce na około 1400-1600 par, czyliblisko 25%
populacji w granicach Unii Europejskiej, co nakłada
na Polskę dużą odpowiedzialność za zachowanie
stabilnej populacji tego gatunku oraz jego siedlisk.
W Polsce bocian czarny występuje w całym kraju.
Pierwszy raz widziałem bociana czarnego w 1990 r.
w okolicach Krynicy-Zdroju będąc jeszcze studentem leśnictwa.
A`propos odpowiedzialności za zachowanie
stabilnej populacji bociana czarnego – w Polsce ptak
ten, podobnie jak bocian biały, podlega ochronie
ścisłej. Ponadto, bocian czarny objęty jest ochroną
strefową. Ochrona strefowa jest szczególną formą
ochrony, która wyniknęła z potrzeby ochrony
ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania
bociana czarnego. W przypadku bociana czarnego
ustanawia się 2 strefy, jedną w promieniu do 200
metrów od gniazda – tzw. strefę ochrony całorocznej
i drugą, w promieniu do 500 metrów od gniazda,
tzw. strefę ochrony okresowej. Strefa ochrony

arch. Nadleśnictwo Turek

Bocian czarny jest kuzynem bociana białego.
Jest nieznacznie mniejszym, delikatniej zbudowanym
niż bocian biały, ptakiem. Rozpiętość skrzydeł wynosi
180-205 cm, długość ciała 90-105 cm. Masa ciała
dorosłych ptaków wynosi ok. 3 kg.

CNIG28 z rodzeństwem i rodzicem
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okresowej obowiązuje od 15 marca do 31 sierpnia.
Strefa ochrony całorocznej (ścisłej) funkcjonuje
na zasadach rezerwatu ścisłego - wykonywanie
jakichkolwiek czynności na tym obszarze wymaga
uzgodnień z Generalną lub Regionalną Dyrekcją
Ochrony Środowiska.
Bociany czarne przylatują na lęgowiska w terminie podobnym jak bociany białe, czyli od połowy
marca do końca kwietnia. Bocian czarny zamieszkuje
lasy. Żywi się przede wszystkim rybami, ale także
płazami. Pożywienie uzupełniają licznie chwytane
bezkręgowce wodne (pijawki, larwy ważek, ślimaki)
o znikomym jednak udziale w biomasie. Stąd na
swoje siedlisko wybiera tereny w pobliżu których
może wyżywić siebie i swoje młode. Gniazdo buduje na starych, często ponadstuletnich drzewach
(dębach, bukach, sosnach i innych) o grubych
i mocnych konarach pozwalających na utrzymanie
ważącego blisko tonę gniazda. Średnica gniazda
przekracza 1 metr. Gniazdo zbudowane jest z gałęzi,
wyścielone mchem, trawą i darnią. Następnego roku
potrafi wrócić do tego samego gniazda.
W 2020 roku na terenie Nadleśnictwa Turek po
raz pierwszy prowadzone były obserwacje lęgów,
rozwoju i tras migracyjnych bocianów czarnych,
które przyszły na świat w naszych lasach wiosną.
Obserwacje były realizowane w ramach projektu
„BocianiMy w lasach” przez Komitet Ochrony Orów,
przy aktywnej współpracy pracowników Nadleśnictwa Turek.

arch. Nadleśnictwo Turek

Na osiem gniazd bociana czarnego zlokalizowanych w lasach Nadleśnictwa Turek 2 zostały

CNIG28 z czarno-czerwonym nadajnikiem GPS/GSM

zasiedlone i bociany wyprowadziły na nich lęgi.
W obu gniazdach wykluły się po 2 pisklęta.
W gnieździe na sośnie (w południowej części
Nadleśnictwa Turek) wychowały się oba młode
bociany, w gnieździe na dębie (w północnej części
Nadleśnictwa Turek), podczas jednej z wizyt
kontrolnych stwierdziliśmy, że zostało tylko jedno
żywe pisklę. Do lęgu na dębie musiało dojść o jakieś
2 tygodnie później w stosunku do lęgu na sośnie.
W rezultacie, na przełomie sierpnia i września
z naszych lasów, na zimowiska w Afryce, odleciały
3 młode bociany czarne. Dwa z nich miały założone
loggery GPS/GSM. Jedno pisklę z gniazda na sośnie
otrzymało legger (nadajnik) nr CNIG28.
Po 10 dniach pisklę z gniazda na dębie również
otrzymało nadajnik – nr CNIG23.
Z historycznych już zapisków prowadzonych
na fanpejdżu facebookowym Nadleśnictwa Turek:
„01 lipca 2020 r., godziny popołudniowe, piękna
pogoda - wraz z ornitologami z Komitetu Ochrony
Orłów jedziemy obrączkować pisklęta bociana czarnego. Mamy do zrobienia dwa gniazda w dwóch
leśnictwach. Z danych pochodzących z obserwacji
Służby Leśnej wiemy, że w gniazdach są po dwa młode. Docieramy pod pierwsze gniazdo w leśnictwie
Linne. Bociany czarne założyły gniazdo na bardzo
przeciętnej sośnie. Kolega „drzewołaz” – pracownik
naukowy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie (Wydziału Leśnego) - wspiął się na
drzewo, nakrył wyrośnięte pisklęta „płachtą”, żeby było
łatwiej umieścić je w torbie podróżnej. Tak, to była ich
pierwsza prawdziwa podróż, nawet torbę podróżną
miały ze sobą. Pisklęta, każde osobno, zjechały w torbie
na dół, gdzie czekali na nich specjaliści - ornitolodzy.
Zostały zważone, zmierzono im długości dziobów,
zaobrączkowano. Jeden otrzymał nawet w prezencie
lokalizator GPS. Pierwszy z nich o numerze VT9524
ważył 2890 gramów i miał dziób długości 120 mm,
drugi zaś, o numerze VT9525, ważył 2800 gramów
i miał dziób długości 114 mm. Pisklęta zachowywały
się nad wyraz spokojnie. Zostały nieco oskubane, ale
tak czasami bywa na wojażach, czytaj: pobrano od nich
po jednym drobnym piórku do badań genetycznych.
Szybko wróciły tymi samymi „liniami”, pardon linami,
do swojego gniazda. Ponoć miały francuskie paszporty
;-), bo w gnieździe było „pełno” żab.
Drugie gniazdo czekało na nas w leśnictwie Wyszyna, spodziewaliśmy się zastać również dwa pisklęta.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

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

UNIEJOWSKIE STRONY

|

67

są bardzo socjalne i opiekują się także młodymi
z innych gniazd.
Młody bocian CNIG23 opuścił gniazdo na dębie kilkanaście dni później.
Od połowy sierpnia, kiedy młode bociany opuszczają gniazda i ruszają w swoją pierwszą podróż
na zimowiska do Afryki, można obserwować trasy
ich przelotów w Internecie pod adresem: www.
mapa.bocianimy.pl.

arch. Nadleśnictwo Turek

Bociany czarne na zimowiska do Afryki wybierają różne trasy. Tak też postąpiły nasze boćki.
CNIG28 wybrał zachodni szlak, przez Hiszpanię,
a CNIG23 poleciał szlakiem wschodnim przez
Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię – gdzie niestety zakończył swój żywot. CNIG23 – ostatnio
nadawał 13 września 2020 r. z okolic ujścia rzeki
Jantry do Dunaju w północnej Bułgarii.
CNIG23 z rodzicem na pierwszym planie

Tym razem bociany zbudowały gniazdo w konarach
102-letniego dębu. Po zajrzeniu do gniazda okazało
się, że jedno pisklę jest martwe, a jedno żywe i bardzo
zadziorne. Oba zjechały na dół, gdzie zostały „zbadane”.
Martwe pisklę ważyło 1300 gramów. Żywe natomiast,
o numerze VT9526, osiągnęło 1840 gramów masy ciała
oraz 88 mm długości dzioba. To pisklę było o kilogram
lżejsze od swoich kuzynów z Linnego, widać do lęgu
doszło o kilka tygodni później. Jak trochę podrośnie, to
być może również i ono otrzyma lokalizator GPS, może
za jakieś dwa tygodnie.

Bocian czarny CNIG28, z gniazda na sośnie,
ten nieco starszy, zachodnim szlakiem migracyjnym
dostał się do Afryki. Od 2 listopada przebywa
w Senegalu w okolicach parku narodowego„Parc
national des Oiseaux du Djoudj”. Ostatnio nadawał
14 grudnia, znaczy się - żyje!
Czekamy, z niecierpliwością, na jego powrót do
macierzy. Będziemy obserwowali jego losy na mapie
lotów. Mamy nadzieję, że wróci do nas o czym nie
omieszkamy poinformować na naszym fanpejdżu
na Facebooku – www.facebook.com/nadlesnictwo.
turek.

Dzięki nadajnikom GPS/GSM, wiemy że ptaki
z gniazda na sośnie opuściły rewir 9 sierpnia i przez
następne 10 dni wylatały w sumie około 500 km.
Po drodze odwiedziły na krótko Zbiornik Jeziorsko,
potem Dorzecze Warty i Widawki oraz okolice
Kopalni Bełchatów. Od 18 sierpnia stacjonowały nad
niewielkimi rozlewiskami Bzury pod Łodzią, gdzie
udało się je odszukać wolontariuszom Komitetu
Ochrony Orłów. Co ciekawe w towarzystwie
2 dorosłych (rodziców?) znajdowało się nie tylko
nasze rodzeństwo z gniazda na sośnie, ale jeszcze
2 dodatkowe młode bociany, czyli w sumie było ich
sześć. Podobno to nie pierwszy raz, kiedy okazuje
się, że podczas migracji dorosłe bociany czarne

arch. Nadleśnictwo Turek

Uff…, udało nam się wykonać zaplanowane prace
z nadejściem zmierzchu. Młodym bocianom życzymy
samodzielnych lotów - bez torby podróżnej, Państwu
natomiast ciekawych obserwacji na niebie - z lornetką.”

Bocian czarny CNIG23 niedługo przed opuszczeniem gniazda
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W ostatnim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto zagadką było
odgadnięcie przysłowia na podstawie zamieszczonego zdjęcia.
Prawidłowo brzmi ono: „Przyganiał kocioł garnkowi, a sam smoli”.
Wpłynęło kilka odpowiedzi, z których żadna, niestety, nie była
poprawna.
Kolejną foto zagadką jest inne przysłowie. Pytanie brzmi: Z jakim
przysłowiem kojarzy się to zdjęcie?
Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, wysyłane na
numer tel. 517 138 165, czekamy do 31 stycznia 2021 r.

Grudzień 2020
Gdy idą Święta
Święta Rodzina
chodzi po Ziemi,
choć bez maseczek,
ale w dystansie,
jak to w pandemii.
Witold Smętkiewicz
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