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Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup na uroczystości odpustowej w Uniejowie

Marta Pokorska

Rozmowa z Ordynariuszem Diecezji
Włocławskiej – Księdzem Biskupem
Krzysztofem Wętkowskim
Zanim zapytamy o nominację Księdza Biskupa na Biskupa Włocławskiego przez Ojca Świętego Franciszka - w związku
z odejściem na emeryturę dotychczasowego Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa - poprosimy o przytoczenie
kilku faktów z biografii Jego Ekscelencji. Kiedy pojawiło się powołanie kapłańskie i gdzie rozpoczęła się posługa
apostolska Księdza Biskupa?
Urodziłem się w Gnieźnie. Tam też się wychowałem,
uczęszczałem do szkoły podstawowej, wcześniej do przedszkola, a później do liceum i seminarium duchownego.
Moja posługa kapłańska rozpoczęła się w Bydgoszczy,
która jeszcze wtedy nie była osobną diecezją, ale
należała do archidiecezji gnieźnieńskiej. Byłem przez rok
wikariuszem w ówczesnej parafii farnej, dzisiaj ten kościół
jest katedrą bydgoską. Na temat kapłańskiego powołania
mogę powiedzieć tyle, że przyszło dosyć naturalnie,
powiedziałbym, w okresie wzmożonych powołań w Polsce
po rozpoczęciu pontyfikatu Jana Pawła II i jego pierwszej
pielgrzymce do Ojczyzny.
Jak Ksiądz Biskup przyjął wiadomość o nominacji? Czy
była ona dużym zaskoczeniem?
W pewnym sensie była zaskoczeniem. Czy dużym?
Trudno powiedzieć. Sprawując urząd biskupa trzeba być
gotowym na różne ewentualności. I takie właśnie, większe
czy mniejsze, zaskoczenia mogą się pojawić. Wiadomość
o tej nominacji przyjąłem spokojnie. Przekazał mi ją
Nuncjusz Apostolski po rozmowie z Ojcem Świętym.
Jaki zakres „obowiązków” w nowym rozdziale posługi
duszpasterskiej będzie spoczywał na Księdzu Biskupie?

Zakres obowiązków biskupa diecezjalnego i biskupa
pomocniczego jest oczywiście inny, tak jak inna jest
odpowiedzialność. Różnica jest dość duża. Biskup
diecezjalny odpowiada za diecezję, czyli w jakimś sensie
odpowiada za wszystko. Bez współpracowników, bez
kapłanów, osób zakonnych czy świeckich biskup niczego
nie poprowadzi, bo nie będzie w stanie. Już kiedyś
mówiłem i jeszcze raz podkreślam – życie Kościoła toczy
się w parafii. Nie w diecezji czy Kościele powszechnym, ale
właśnie w parafii. Tak wiec współpracownikami biskupa
są przede wszystkim proboszczowie i wikariusze, którzy
w tych parafiach pracują. Tak więc w tym znaczeniu jest
to nowy rozdział obowiązków, które w znacznej mierze
polegają na inspiracji, a potem – nie chcę powiedzieć
kontroli, ale na pewno – weryfikacji. Wszystko, co w miarę
możliwości wspólnie ustalamy jako pewien plan działania,
jest później realizowane w poszczególnych parafiach,
w konkretnej pracy duszpasterskiej.
Jakie cele do osiągnięcia czy wyzwania w sprawowaniu
posługi w diecezji włocławskiej postawił sobie Ksiądz
Biskup w najbliższym czasie? Czy pojawiły się już takie?
Jeżeli tak, to na co chciałby Ksiądz Biskup położyć
największy nacisk?
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Największy nacisk chciałbym położyć – to nic nowego – na to, żeby Ewangelia była głoszona w całej
swojej rozciągłości, we wszystkich wymiarach i żeby
ta Ewangelia wpływała na życie ludzi, tzn. żeby ich
wiara się pogłębiała. To jest zadanie dla każdej diecezji.
Natomiast jak to osiągnąć, to są już pewne szczegółowe
czy konkretne plany. Te plany, to – w wymiarze Kościoła
powszechnego, czy też Kościoła w Polsce – uczestnictwo,
w miarę możliwości, w tych programach, które wyznacza
nam papież. Mamy chociażby teraz Rok św. Józefa
w Kościele na całym świecie. W Kościele w Polsce mamy
program związany z Eucharystią. To są te poszczególne
elementy, które składają się na pogłębianie wiary.
Jeśli chodzi o diecezję włocławską, są dwa główne
wymiary. Jeden związany z peregrynacją Obrazu Jasnogórskiego, która niebawem nastąpi już po raz drugi
w diecezji włocławskiej. Zaczniemy się wkrótce do niej
przygotowywać, bo przez ten czas pandemiczny nie było
możliwości realizowania wcześniej podjętych planów.
Nie wiemy kiedy ona się zacznie. Najpierw archidiecezja
poznańska musi zakończyć peregrynację, co potrwa
ok. czterech miesięcy. Następnie Obraz przyjmie
archidiecezja gnieźnieńska, później diecezja włocławska.
Ale żeby to nawiedzenie przyniosło dobre owoce, trzeba
się do niego przygotować. Myślę, o formie nowenny
przed nawiedzeniem. A później także będzie program
samego nawiedzenia. W wymiarze duszpasterskich
wyzwań jest to bardzo poważna rzecz dla diecezji i z nią
wiążę nadzieję na pewne odrodzenie czy pogłębienie
życia duchowego, które w obecnym czasie z różnych
przyczyn trochę zamarło właściwie wszędzie. Trzeba
więc poczytywać za znak Opatrzności, że teraz,
w tym momencie przyjdzie do nas Matka Boża w swoim
wizerunku. To jest bardzo ważne wezwanie przed którym
stoimy jako diecezja na najbliższe lata, bo przecież samo
przygotowanie będzie trwało przynajmniej rok, jeśli nie
dłużej, a samo nawiedzenie będzie trwało rok.
W innym wymiarze, ważne jest podkreślenie zbliżającego
się jubileuszu diecezji. Wiele osób mówi o tym, że
w roku 2023 przeżywać będziemy 900-lecie istnienia
diecezji, powołując się na dokument, który wspomina
o istnieniu diecezji. Ale są historycy, którzy wiążą
diecezję włocławską z jeszcze wcześniejszym czasem lub
z faktem, że zostało tu przeniesione biskupstwo wcześniej
istniejące. Niemniej 900 lat istnienia, to jest naprawdę
dużo nawet jak na warunki polskie. Niewiele diecezji
może się pochwalić, że mają taką ciągłość historyczną.
Posługa kapłańska i szerzenie wiary w dzisiejszych
czasach stanowi nie lada wyzwanie, w dobie tak szybko rozwijającej się cywilizacji, technologii, wszechogarniających nas pokus materialnych i wpływu coraz
to nowych ideologii. Powołanie na Ordynariusza Die-
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cezji Włocławskiej, skupiającej prawie 750 tys. wiernych, to ogromny zaszczyt, ale i dużo pracy przed Jego
Ekscelencją...
Technologia jest wszechogarniająca, co do tego nie
ma żadnych wątpliwości, a za nią idą różne pokusy, ale
w historii zazwyczaj było tak, że pojawiały się nowe
wyzwania i rzeczy, którymi Kościół był zaskoczony, albo
nawet przerażony, a potem dosyć umiejętnie potrafił
je włączyć w swoją pracę duszpasterską. Dobrym tego
przykładem jest chociażby działanie jezuitów na misjach.
Umiejętnie posługiwali się i wykorzystywali „nowinki
techniczne”. Dlatego myślę, że trzeba to wszystko
odczytywać jako pewną z jednej strony trudność czy niebezpieczeństwo, ale także jako szansę. Mówiłem to już
kiedyś i powtarzałem kilkakrotnie, zwłaszcza młodym
ludziom, że w nowoczesnej technologii, w komunikatorach,
telefonach i innych przekaźnikach można znaleźć różne
rzeczy. Tam są treści religijne, modlitwy, Ewangelia, rozmyślania, rozważania. A dzisiaj młode pokolenie z tym
się rodzi. Małe dzieci niekiedy nie potrafią jeszcze mówić
i czytać, ale potrafią palcami obsługiwać takie urządzenia.
Dzieci często radzą sobie z nimi o wiele lepiej niż rodzice, nie
mówiąc już o babciach i dziadkach. Taka jest rzeczywistość
i trzeba ją po porostu przyjąć i tę dziedzinę ewangelizować.
Jakimi cechami i postawami, wg. Księdza Biskupa, powinien obecnie wyróżniać się dobry kapłan, aby wzbudzał
on zaufanie wśród wiernych? Aby chcieli oni słuchać głoszonych przez niego prawd i wcielać je w życie?
Trudno powiedzieć. Żeby to było możliwe, kapłan musi
być przede wszystkim autentyczny. Ludzie muszą wyczuwać, że to, co kapłan mówi wypływa z jego przekonania
i że on sam tym żyje. To jest wystarczające, żeby wzbudzić
zaufanie wiernych. Jeśli tak będzie mówił i tak żył, to
myślę, że ludzie będą gotowi go słuchać i będzie w ten
sposób zdobywał autorytet. Ale również i kapłan powinien
mieć świadomość tego, że musi głosić pełną Ewangelię.
Nie to, co ludzie chcieliby usłyszeć czy żeby ich głaskać
i bez przerwy opowiadać miłe rzeczy, ale powinien nauczać
tak jak Pan Jezus nauczał. On też mówił nieraz bardzo
spokojnie, a gdy było trzeba to podniósł głos i używał
bardzo mocnych słów; częściej wobec faryzeuszy, ale także
wobec Piotra i innych apostołów. A zatem nie jest tak, że
ksiądz ma głosić Ewangelię, żeby wszyscy byli zachwyceni,
ale tak, żeby niekiedy „wiercić im dziurę” w sumieniach czy
sercach, które może się trochę zasklepiły.
W dniu 10 czerwca br. gościł Ksiądz Biskup w Uniejowie
na uroczystości odpustowej ku czci błogosławionego
Bogumiła - patrona miasta. Jakie emocje, odczucia towarzyszyły Księdzu Biskupowi podczas tej uroczystości?
Z czym kojarzy się Księdzu Biskupowi Uniejów? Czy gościł
już Ksiądz Biskup w naszej parafii?
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Wydaje mi się, że pierwszy raz byłem w Uniejowie.
Była to piękna uroczystość. Najpierw zatrzymałem się
w Dobrowie, potem pojechałem do Uniejowa. Cieszę
się, że mogłem iść śladami bł. Bogumiła. Wcześniej nie
miałem takiej okazji. Natomiast oczywiście dobrze wiemy,
że Bogumił jest też związany z Gnieznem. Jego życiorys
zawsze był nam znany, ale i modlitwa, i kościół. Parafia bł.
Bogumiła graniczy z parafią, w której mieszkali moi rodzice.
Dlatego znam to wszystko i pamiętam także kanoników
uniejowskich, którzy przyjeżdżali na uroczystości św.
Wojciecha właśnie z relikwiarzem bł. Bogumiła. Bardzo
się cieszę, że mogłem zobaczyć z jaką troską i wierni,
i ksiądz proboszcz kustosz, i władze miasta zabiegają o to,
by świątynia w Uniejowie miała piękny blask, ale także to
miejsce, w którym jest sarkofag i konfesja. Bardzo pięknie

to wszystko wygląda. Oznacza to, że ten kult przynajmniej
tam jest bardzo żywy. Na razie była to pierwsza moja
wizyta, ale ponieważ w Uniejowie jest wiele rzeczy do
zobaczenia, zapoznania się – także zamek arcybiskupów
gnieźnieńskich – zapowiedziałem się już z następną
wizytą. Może bardziej prywatną, żeby także te inne rzeczy
zobaczyć i Uniejów lepiej jeszcze poznać.
Bardzo dziękujemy za rozmowę. Życzymy Jego Ekscelencji dużo zdrowia i wszelkich łask Bożych w codziennej
służbie kapłańskiej.
Również ja dziękuję za możliwość rozmowy, zwrócenia się
do wszystkich Czytelników. Wzajemnie, życzę wszystkim
dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego i miłych wakacji.
Szczęść Boże.

Ks. bp Krzysztof Wętkowski urodził się 12 sierpnia 1963 r. w Gnieźnie. Ukończył miejscową szkołę podstawową, a następnie II Liceum
Ogólnokształcące (obecnie im. Dąbrówki). Po zdaniu matury wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego
w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze gnieźnieńskiej 4 czerwca 1988 r. z rąk Prymasa Polski kard. Józefa Glempa.
1 lipca 1988 r. został mianowany wikariuszem w parafii farnej pw. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy (obecnie katedra bydgoska).
Wypełniał także obowiązki kapelana i sekretarza bp. Jana Nowaka, wówczas biskupa pomocniczego gnieźnieńskiego, wikariusza
biskupiego Prymasa Polski dla miasta Bydgoszczy, późniejszego biskupa siedleckiego. W 1989 r. został skierowany na studia
specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które zakończył uzyskaniem tytułu doktora
nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Po ukończeniu studiów specjalistycznych wrócił do archidiecezji gnieźnieńskiej,
gdzie w 1994 r. abp Henryk Muszyński mianował go rzecznikiem prasowym oraz referentem ds. środków społecznego przekazu
Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Pełnił także obowiązki ojca duchownego w Prymasowskim Instytucie Teologicznym w Gnieźnie.
W latach 1995-2012 pełnił obowiązki kanclerza Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. W ramach prac przygotowawczych do synodu
diecezjalnego kierował pracami komisji ds. struktur kościelnych. Pełnił również obowiązki sekretarza komisji organizacyjnej ds.
Jubileuszu 1000-lecia śmierci św. Wojciecha oraz Archidiecezjalnego Komitetu Pielgrzymki Papieskiej w 1997 r. Był przewodniczącym
Międzydiecezjalnej Komisji Historycznej archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji bydgoskiej.
Z początkiem roku akademickiego 1997/98 powierzono mu wykłady z zakresu prawa kanonicznego w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie i Prymasowskim Instytucie Teologicznym w Gnieźnie. Od 2008 r. był adiunktem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz promotorem dziesięciu prac magisterskich. Jest również autorem książki: „Działalność ustawodawcza
kardynała Stefana Wyszyńskiego, jako Arcybiskupa Gnieźnieńskiego” i współredaktorem książki „Kanonicy Kapituły Katedry Gnieźnieńskiej 1918-2009”, za którą otrzymał nagrodę Towarzystwa Miłośników Gniezna. Należy do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.
Należał również do rady programowej gazety diecezjalnej, radia diecezjalnego oraz Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej. W latach
2007-2011 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Prymasowskiego Wydawnictwa „Gaudentinum”. Od 2009 do 2012 r. należał do
Rady Programowej Instytutu Prymasa Józefa Glempa.
W latach 2000-2012 był sędzią Trybunału Metropolitalnego w Gnieźnie. Od 2001 do 2012 r. pełnił funkcję delegata arcybiskupa
gnieźnieńskiego do wizytowania parafii dziekańskich. W latach 1995-2008 był ceremoniarzem bazyliki prymasowskiej w Gnieźnie.
W 2000 r. został mianowany kanonikiem honorowym, a cztery lata później kanonikiem gremialnym Kapituły Prymasowskiej
Archikatedry Gnieźnieńskiej. Należał do grona Kolegium Konsultorów, Rady Kapłańskiej i Rady Duszpasterskiej Archidiecezji
Gnieźnieńskiej.
Od 1 stycznia 2011 r. pełnił funkcję moderatora Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Z dniem 1 października 2012 r. Prymas Polski abp.
Józef Kowalczyk powierzył mu obowiązki wikariusza generalnego archidiecezji gnieźnieńskiej. 24 listopada 2012 r. została ogłoszona
jego nominacja na biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej. Jego biskupią dewizą są słowa state in fide (trwajcie mocno
w wierze) zaczerpnięte z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. Sakrę biskupią przyjął 22 grudnia 2012 r. w katedrze gnieźnieńskiej
z rąk Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka. Jest członkiem Rady Prawnej KEP, członek Kościelnej Komisji Konkordatowej i przewodniczącym Zespołu Roboczego ds. Nowelizacji Statutu i Regulaminu KEP.
27 kwietnia 2021 r. została ogłoszona decyzja Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu biskupa Krzysztofa Wętkowskiego 77. biskupem włocławskim.
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Rozmowa z Ordynariuszem Diecezji Włocławskiej – Księdzem
Biskupem Krzysztofem Wętkowskim – Marta Pokorska
Z prac Samorządu – Józef Kaczmarek
Z działalności Rady Miejskiej w Uniejowie – Mirosław Madajski
Wspomnienia o śp. Alfredze Szałydze – Burmistrz Uniejowa,
Radni Rady Miejskiej w Uniejowie, salezjanin ks. Jacek Wilczyński
Wybory nowego sołtysa Kozanek Wielkich – Maciej Bartosiak
Konsultacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego – Maciej Bartosiak
Droga na Brzozówce zalegalizowana – Agnieszka Owczarek
Dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych –
Agnieszka Owczarek
Modernizacja hydroforni w Ostrowsku w trakcie realizacji –
Maciej Bartosiak
Trzeci projekt spycimierski otrzymał dofinansowanie – M-GBP
w Uniejowie
Skrzyżowanie przy ulicy Dąbskiej przejdzie gruntowną
przebudowę – Agnieszka Olczyk
Oferty na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej
otwarte – Agnieszka Olczyk
Gmina Uniejów chce doposażyć stołówkę w szkole – wniosek
został już złożony – Agnieszka Olczyk
Instalacja odnawialnych źródeł energii – czy uda się wyłonić
wykonawcę? – Agnieszka Owczarek
Umowa na realizacje sieci wodno-kanalizacyjnej podpisana –
Agnieszka Owczarek
Do przedszkola w Uniejowie przyjęto więcej dzieci niż planowano
- Agnieszka Olczyk
Przetarg na budowę przedszkola integracyjnego zostanie
powtórzony – Agnieszka Olczyk
Bulwary nadwarciańskie – miejsca wypoczynku i rekreacji –
Maciej Bartosiak, Agnieszka Olczyk, Aleksandra Zielonka
Wodna atrakcja w parku – Maciej Bartosiak
Uniejów podjął współpracę z sokolnikiem – Agnieszka Owczarek
Malowanie kościoła w Wieleninie – Agnieszka Owczarek
Uniejowskie ulice w duchu woonerf – Agnieszka Owczarek
“Dotleń się” - zaleca dr Jan Pokrywka – Paweł Wroniszewski
5 miejscowości z gminy Uniejów z dotacją w ramach programu
„Sołectwo na plus” – Maciej Bartosiak
Sesje tlenowe w Normobarii Uniejów już niebawem –
Maciej Bartosiak
Podpisana umowa na termomodernizację strażnic –
Agnieszka Owczarek
Ponowny wniosek o dofinansowanie na fotowoltaikę –
Agnieszka Owczarek
Przekazanie samochodu dla OSP Człopy – Maciej Bartosiak
Badania społeczno-przestrzenne przy okazji Bożego Ciała –
Agnieszka Owczarek
Czyste powietrze Uniejowa – Agnieszka Owczarek
Trzeci nabór programu „Mój Prąd” – Michał Łuczak
Wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie
progów dochodowych w programie „Czyste Powietrze” –
Michał Łuczak
Pomoc żywnościowa z Banku Żywności – Jolanta Figurska
Uwaga! Gmina Uniejów nie współpracuje z firmami
montującymi instalacje fotowoltaiczne – Michał Łuczak
Z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Uniejowie – Karolina Michalak
Nabór deklaracji dotyczącej inwentaryzacji folii rolniczych
oraz innych odpadów zakończony – Wioletta Majewska
Powiatowy Lekarz Weterynarii apeluje o przestrzeganie
zaleceń przeciwdziałających ptasiej grypie
Pomóżmy seniorom spisać się bezpiecznie – GUS
Ponowne otwarcie parku linowego – Maciej Bartosiak
„Termy Uniejów” zapraszają – Agnieszka Owczarek

53

Gminne wiadomości szkolne
Miejskie Przedszkole w Uniejowie - Karolina Bednarek, Marta

Pajor, Iwona Tomaszak, Milena Nockowska-Bernardziak, Monika
Woźniak, Małgorzata Dzieran, Monika Bartnik, Angelika Kurpik,
Małgorzata Kaźmierczak, Wioletta Gralka, Monika Szafarz, Ewa
Urbaniak
		
Szkoła Podstawowa w Uniejowie - Teresa Gadzinowska,
Agnieszka Kaczmarek, Uczniowie klasy II a z wychowawczynią
Urszulą Świerczyńską, Joanna Wójcik, Renata Pełka, Piotr Nowak,
Renata Pełka, Małgorzata Rybak, Ewa Trzmielewska, Magdalena
Tylki, Jolanta Chajdas, Mirosława Wiśniewska, Elżbieta Bartnik,
Anna Bugajak, Małgorzata Antoniak, Dorota Bamberska, Renata
Białek, Monika Jabłońska, Mirosława Wiśniewska
		
Szkoła Podstawowa w Wieleninie - Daniela Kwiatosińska,
Beata Maciejewska, Beata Czerwińska, Jolanta Kwaśniewska
		
Szkoła Podstawowa w Wilamowie - Izabela Wróbel,
Joanna Binkiewicz, Andżelika Górecka, Katarzyna Pajor, Anna
Gazda, Sylwia Wrąbel, Rafał Wincenciak
70.
		
70.
71.
71.
72.
		
72.
		
73.
		
74.
		
76.
77.
78.
		
78.
79.
		
80.
81.
82.
		
83.
		
84.
85.
86.
86.
87.
		
88.
		
89.
		
91.
		
92.
93.
94.
95.
95.
96.
98.
		
98.
		
99.
		

Symboliczne obchody Święta Konstytucji 3 Maja –
Marta Pokorska
Wystawa rękodzieła – M-GBP w Uniejowie
Święto Strażaków – Agnieszka Olczyk
„Wdzięczni Bogu” – Maria Pastwińska
Znajdziesz mnie w bibliotece – wirtualny Tydzień Bibliotek –
M-GBP w Uniejowie
Kolejna wystawa prac pani Elżbiety Bartnik –
M-GBP w Uniejowie
„Spotkajmy się w bibliotece – recepta na lepszy dzień” –
Sylwia Szymańska
Uniejów i okolice pod lupą TVP – Maciej Bartosiak,
Agnieszka Owczarek
Dzień Dziecka w bibliotece – Magdalena Kaczmarek
Światowy Dzień Pszczół – Agnieszka Owczarek
Ośrodek w Czepowie pracuje pełną parą – uczestnicy oraz
pracownicy PŚDS w Czepowie
Odpust Bogumiła w Uniejowie – Agnieszka Owczarek
Otwarty Konkurs Plastyczny „Wiosna wokół nas” –
M-GOK Uniejów
Boże Ciało 2021 w Spycimierzu – Aleksandra Zielonka
Tor OFF Road MB – Aleksandra Zielonka
Młodzież z parafii Uniejów przyjęła Sakrament
Bierzmowania – Marta Pokorska
„Sieć na kulturę” – projekt realizowany przez M-GOK
w Uniejowie – M-GOK Uniejów
Twoje słowa – moja godność – Agnieszka Owczarek
Młodzicy na 5 z plusem – Mirosław Madajski
Nowy talent sportowy z gminy Uniejów – Maciej Bartosiak
Turniej Wędkarski z okazji Dnia Dziecka – Rafał Przybylak
Warto spróbować! Zupełnie nowy cykl 4 triathlonów
na rzece Warcie – Maciej Bartosiak
Mistrzostwa Polski Środkowej Mażoretek w Uniejowie –
Agnieszka Owczarek
Poznajmy się. Cykl traktujący o miejscowościach i wsiach
powiązanych z Uniejowem – Jędrzej Kałużny
Masz dużo zapału i pasji do tego, co robisz? Koniecznie
przyjedź do Uniejowa! – Agnieszka Olczyk
Muzyczne rozpoczęcie lata - Aleksandra Zielonka
Mecz charytatywny dla Zbyszka - Agnieszka Owczarek
Złote Gody po 50 latach małżeństwa - Agnieszka Owczarek
Integracyjne ogniska świętojańskie - Maciej Bartosiak
„Wreszcie płynę” – Ryszard Troczyński
Zakłady pracy w gminie Uniejów – Marek Jabłoński
Pokażmy wspólnie ciekawe miejsca z przeszłości Uniejowa
– Tomasz Wójcik
Krok w stronę ducha – poezja pełna światła – Agnieszka
Owczarek
Podziękowania – Rodzina Siekaczów z Brzozówki, Drużyna
Juniorów Młodszych MGLKS Termy Uniejów
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Od Redakcji
Szanowni Czytelnicy,
Oddaliśmy właśnie w Państwa ręce trzecie obszerne wydanie naszego dwumiesięcznego czasopisma
poświęconego relacjonowaniu o licznych przedsięwzięciach, inwestycjach i wydarzeniach gminnych. Tradycyjnie
wydane zostało ono z myślą o naszych Czytelnikach, czyli Mieszkańcach i Sympatykach Uzdrowiska Uniejów
i całej gminy. Chcemy Państwa o wszystkim informować, dlatego prosimy o wyrozumiałość w kwestii liczby
i obszerności opublikowanych w niniejszym numerze artykułów.
W związku z dużą ilością zamieszczonych materiałów, nie będziemy w tym miejscu wymieniać większości
z nich… Na temat powołania, posługi kapłańskiej i wiary rozmawialiśmy z nowo powołanym Ordynariuszem
Diecezji Włocławskiej – Księdzem Biskupem Krzysztofem Wętkowskim. Natomiast o dobroczynnym działaniu
na zdrowie komory normobarycznej i zaplanowanym niebawem otwarciu w Uniejowie kapsuły witalności
dowiemy się z artykułu „Dotleń się” - zaleca dr Jan Pokrywka.
Tak jak co dwa miesiące, dowiecie się Państwo, jakie dofinansowania otrzymaliśmy i na jakie złożyliśmy
wnioski, jakie umowy zostały podpisane, jakie inwestycje zrealizowane i jakie zostały zaplanowane, a także
o przeprowadzonych przetargach i ich rezultatach.
Przeczytajcie Państwo koniecznie o projektach, inicjatywach oraz wydarzeniach kulturalnych, szkolnych
i sportowych, a także na temat możliwości pozyskania dofinansowań na domowe inwestycje i programów
wsparcia. Zachęcamy, aby zajrzeć do stałych rubryk z cyklu: „Zakłady pracy w gminie Uniejów” i „Zakręcony/a”.
W okresie wakacyjnym życzymy szczególnie dużo udanego wypoczynku, niezapomnianych wrażeń, nabrania
sił i energii do działania. Jednocześnie z przyjemnością przypominamy, że „Termy Uniejów” działają i zapraszają
na kąpiele pełne atrakcji, zdrowia i relaksu.
Miłej lektury życzy Redakcja
Redakcja:

/63/ 28 89 787

Maciej Bartosiak, Marek Jabłoński, Joanna i Grzegorz Kostulscy (skład i opracowanie graficzne), Agnieszka Owczarek, Marta Pokorska,
Ryszard Troczyński.
Małgorzata Antoniak, Dorota Bamberska, Elżbieta Bartnik, Monika Bartnik, Karolina Bednarek, Renata Białek, Joanna Binkiewicz, Anna Bugajak, Jolanta Chajdas, Beata
Czerwińska, Małgorzata Dzieran, Jolanta Figurska, Teresa Gadzinowska, Anna Gazda, Andżelika Górecka, Wioletta Gralka, Monika Jabłońska, Agnieszka Kaczmarek,
Józef Kaczmarek, Magdalena Kaczmarek, Jędrzej Kałużny, Małgorzata Kaźmierczak, Angelika Kurpik, Jolanta Kwaśniewska, Daniela Kwiatosińska, Michał Łuczak,
Beata Maciejewska, Mirosław Madajski, Wioletta Majewska, Karolina Michalak, Milena Nockowska-Bernardziak, Piotr Nowak, Agnieszka Olczyk, Katarzyna Pajor,
Marta Pajor, Maria Pastwińska, Renata Pełka, Rafał Przybylak, Małgorzata Rybak, Monika Szafarz, Sylwia Szymańska, Urszula Świerczyńska, Iwona Tomaszak, Ewa
Trzmielewska, Magdalena Tylki, Ewa Urbaniak, ks. Jacek Wilczyński, Rafał Wincenciak, Mirosława Wiśniewska, Monika Woźniak, Joanna Wójcik, Tomasz Wójcik,
Sylwia Wrąbel, Paweł Wroniszewski, Izabela Wróbel, Aleksandra Zielonka, Drużyna Juniorów Młodszych MGLKS Termy Uniejów, GUS, M-GBP w Uniejowie, M-GOK
Uniejów, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Radni Rady Miejskiej w Uniejowie, Rodzina Siekaczów z Brzozówki, Sołtysi Gminy Uniejów, Uczestnicy i pracownicy PŚDS
w Czepowie, Uczniowie klasy II a SP Uniejów.
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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Inwestycje/dofinansowania gminnych projektów/
podpisane umowy
Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pn.
„Poprawa efektywności energetycznej oraz jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych
źródeł energii w Gminie Uniejów” w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne
źródła energii. Zakres rzeczowy projektu obejmuje dofinansowanie montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które podpisały umowę
z Gminą Uniejów. Planowane rozstrzygnięcie konkursu to czerwiec 2022 r. – art. na str. 40-41.
Został złożony wniosek do Wojewody Łódzkiego
o dofinansowanie remontu stołówki szkolnej w ramach
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Wsparcie finansowe dotyczy tworzenia od podstaw,
doposażenia lub adaptacji stołówek szkolnych i poprawy ich standardu. Wnioskowaliśmy o zakup mebli,
sprzętu AGD, zastawy stołowej, naczyń i akcesoriów
kuchennych dla szkoły podstawowej w Uniejowie na
sumę 80 tys. zł – art. na str. 22-23.
Pozyskaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego
w wysokości 117 560,00 zł na realizację zadania pn.
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
Droga za wałem”, a więc odcinka drogi prowadzącego
od Zagrody Młynarskiej do zbiornika wodnego – art.
na str. 18.
Otrzymaliśmy dofinansowanie na przebudowę ul.
Dąbskiej, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg, w kwocie prawie 1,2 mln zł. Pozostała część
kosztów realizacji inwestycji zostanie pokryta z budżetu gminy. Przewidziany zakres prac obejmie m.in.:
wykonanie nowej nawierzchni drogi, ścieżki rowerowej, przejść dla pieszych z aktywnym oznakowaniem
i doświetleniem, budowę kanalizacji deszczowej. Pojawią się elementy małej architektury, tj. ławki, stojaki na rowery i fontanna. Teren skrzyżowania zostanie
wzbogacony o miejsca zielone. – art. na str. 21.
Aż pięć sołectw z gminy Uniejów otrzymało „granty
sołeckie” w wysokości po 10 tysięcy złotych od Zarządu Województwa Łódzkiego w ramach programu
„Sołectwo na plus”. Wśród szczęśliwców znalazły się
miejscowości: Brzeziny, Góry (budowa placu zabaw),
Czekaj (ogrodzenie miejsca rekreacji i wypoczynku),

•

•

•

•

Łęg Baliński (postawienie altany ze stojakiem na rowery), Wielenin (zakup traktora ogrodniczego i sadzonek
iglaków) – art. na str. 37.
Trwają zaawansowane prace nad budową nadwarciańskich bulwarów. Po obu ich stronach powstaje wiele
ciekawych atrakcji, które zapewnią wszystkim użytkownikom, niezależnie od wieku, aktywny wypoczynek. Nie zabraknie jednak propozycji dla tych, którzy
potrzebują także biernego odpoczynku. Do dyspozycji
będą m.in.: przystań kajakowa, kino plenerowe, szlaki
spacerowe i rowerowe, szlaki rekreacyjno-poznawcze,
pomosty pływające na wodzie, platformy widokowe,
plac zabaw, siłownia terenowa. Budowa bulwarów została dofinansowana środkami unijnymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na ten cel pozyskaliśmy przeszło 6 290 000,00 zł dofinansowania
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Wartość wykonania inwestycji to 10 000 000, 00 zł.
Przypominamy jednocześnie, że cały teren, na którym
powstają bulwary, objęty jest kategorycznym zakazem
wstępu, aż do momentu całkowitego zakończenia robót przewidzianych na koniec lipca br. – art. na str.
26-30.
Na terenie parku, obok Uzdrowiska Uniejów Park
powstała wodna atrakcja, której strumienie wody po
zmroku podświetlane są kolorowymi lampami LED.
Oprócz fontanny widać zmiany we wnętrzu zabytkowego parku, tj.: nowe ławki, kosze na śmieci, stojaki na
rowery, tablice informacyjne, posadzone drzewa. Jest
to efekt realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez
budowę i modernizację infrastruktury turystycznej”
– art. na str. 31.
Podpisaliśmy umowę z firmą HYDRO-MAT s.c. B.
Szczęsny, D. Kruczek z Gusina, wyłonioną w drodze
przetargu, na realizację projektu dotyczącego termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Uniejów. Inwestycja obejmie m.in. roboty
przygotowawcze i demontażowe, docieplenie ścian
elewacyjnych, wymianę stolarki okiennej, modernizację instalacji elektrycznej w strażnicach w: Orzeszkowie – za kwotę 550.969, 99 zł, Skotnikach – za
kwotę 535.161,99 zł i Woli Przedmiejskiej – za kwotę
440.109,99 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec listopada br. – art. na str. 39-40.
Zawarliśmy umowę na realizację robót budowlanych
w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodar-
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ki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji
Uniejów”, obejmujących: budowę sieci wodociągowej
w ulicach Reymonta i Kościelnickiej oraz sieci sanitarnej w ul. Targowej na potrzeby odprowadzania ścieków bytowo-sanitarnych do przepompowni ścieków.
Do nowej sieci sanitarnej zostaną przyłączeni także
mieszkańcy Brzezin. Wykonawcą zadania, na kwotę
3 290 000,00 zł brutto, jest konsorcjum firm: EVECO
Ewa Peraj (lider konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EKOINŻBUD Piotr
Peraj z siedzibą w Uniejowie (członek konsorcjum). W
postepowaniu przetargowym wzięły udział jeszcze 4
inne firmy na kwoty od 3 648 646,91 do 474 125,00
zł – art. na str. 24.
Jesteśmy na etapie weryfikacji ofert, które zostały
złożone w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul.
Długiej”. Najniższa oferta, złożona przez lidera konsorcjum: „EVECO” Ewa Peraj z Łodzi wraz z członkiem
konsorcjum: Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym EKOINŻBUD Piotr Peraj z Uniejowa,
wynosi 397 782,80 zł. Pozostałe pięć ofert oscylują w
kwotach od 514 878 zł do 564 408,73 zł, czyli przewyższają dwukrotnie budżet przeznaczony przez gminę na wykonanie zadania – art. na str. 22.
Otworzyliśmy oferty przetargowe – jesteśmy na etapie
ich weryfikacji – na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku
szkoły podstawowej w Wieleninie”. W postępowaniu
wpłynęły dwie oferty od firm: GLOBALTERM sp. z o.o.
z Warszawy na kwotę 1 172 087,50 zł i ECO-THERM
Sp. z o.o. z Łowicza na kwotę 1 000 000,00 zł. W przypadku wyłonienia wykonawcy, planowany zakres prac
obejmie: montaż systemu paneli fotowoltaicznych,
modernizację systemu produkcji i dystrybucji ciepłej
wody użytkowej oraz układu grzewczego. Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynku oraz redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowych
i gazowych do powietrza atmosferycznego – art. na
str. 23.
W dalszym ciągu prowadzona jest przebudowa stacji
uzdatnia wody w Ostrowsku w celu poprawy stanu
technicznego przepompowni i usprawnienia pracy
zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę. Koszt inwestycji wyniesie 2,5 mln zł. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFRR
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: Ochrona środowiska. Działanie: Gospodarka
wodnokanalizacyjna – art. na str. 18-19.
Unieważniliśmy przetarg na budowę przedszkola integracyjnego w Uniejowie, ponieważ złożone w postępowaniu oferty znacznie przekraczały kwotę prze-
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znaczoną przez gminę na wykonanie inwestycji. Osiem
złożonych w postępowaniu ofert opiewa na kwoty od
15 878 998,65 zł do 34 179 240,00 zł. Wystąpiliśmy
do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z wnioskiem
o przedłużenie realizacji projektu, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Infrastruktura dla
usług społecznych. Działanie VII.4 Edukacja. Poddziałanie VII.4.2 Edukacja przedszkolna – art. na str. 25-26.
Po otwarciu ofert w kolejnym już postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Intensyfikacja gospodarki turystycznej w
Uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej” i niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, okazało
się, że obie kształtują się na podobnym poziomie. AS
PRODUKT Sebastian Pasturek, Mała Nieszawka, ul.
Dojazdowa 4, 87-103 Toruń zaproponowało realizację
zadania za 16 950 028,53 zł, a Grupa Ekoenergia Sp. z
o.o., Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice za
17 340 822,83 zł.
Unieważniliśmy postępowanie przetargowe na opracowanie pełnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie
robót budowlanych polegających na budowie pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie wraz ze
wszystkimi instalacjami, kompletnym wyposażeniem,
zagospodarowaniem terenu, uzyskaniem pozwolenia
na użytkowanie.
Zakończyliśmy procedurę przetargową na wykonanie
robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.:
„Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Felicjanów, Czepów, Zaborów”. Na wykonanie 1 cz. zadania wpłynęły trzy oferty w kwotach: 531 795,00 zł, 556 131,64
i 579 349,54 zł; na realizację 2 cz. sześć w kwotach
od 442 800,00 do 595 110,95 zł, na 3 cz. dwie –
548 934,18 zł i 596 550, 00 zł. Złożone oferty przewyższały wartość, jaką gmina zamierzała przeznaczyć
na sfinansowanie zadania. W związku z powyższym
przetarg został unieważniony.
Przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parku tematycznego Farma Alka z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów”
został unieważniony. Oferty złożyły trzy firmy – Grupa
Ekoenergia Sp. z o.o. Sierakowice Prawe 141D, 96-100
Skierniewice na kwotę 16 440 594,36 zł, konsorcjum
firm – PGM Projekt Sp. z o.o., ul Piłsudskiego 34 lok.
11, 95-050 Konstantynów Łódzki i VIOLBEX Wioletta
Beczkowska, ul. Aleksandrowska 25/27, 95-070 Rąbień na kwotę 16 605 000,00 zł i EKSA Sp. z o.o., ul.
Senatorska 21, 93-192 Łódź na kwotę 15 879 191,55
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zł. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę,
która gmina przeznaczyła na realizację zadania.
Nieruchomości
• 28 maja w Urzędzie Miasta w Uniejowie odbył się
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
na własność lokalu mieszkalnego położonego w Uniejowie przy ul. Targowej 23. Lokal ma już nowego właściciela.
Zaplanowane inwestycje
• Kościół pw. św. Jakuba i Doroty poddany zostanie
kolejnym pracom renowacyjnym służącym poprawie
estetyki i jednocześnie bezpieczeństwie wiernych.
W tym celu ściany wewnętrzne świątyni zostaną pomalowane, a powstałe ubytki i pęknięcia w ścianach
uzupełnione i usunięte. Wnętrze zachowa jednak
swoją dotychczasową stylistykę. Wymianie poddana zostanie stara instalacja elektryczna. Rozpoczęcie
prac przewidziane jest pod koniec lipca i zaplanowane
na cztery miesiące – art. na str. 33.
• Na sesji Rady Miejskiej została przedstawiona koncepcja zagospodarowania przestrzeni miejskiej w stylu woonerf pn. „Zielony Uniejów – Thermal resort”,
łączącej funkcje ulicy, deptaka, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców. Została zapoczątkowana w latach
70-tych w Holandii – art. na str. 34-35.
Inwestycja prywatna
• Na wysokim poziomie zaawansowania jest już komora
normobaryczna, która powstaje przy ul. abpa Jakuba
Świnki w Uniejowie. Wkrótce odbędzie się jej otwarcie. O dotlenieniu się w komorze i jej prozdrowotnym
działaniu na cały organizm dowiemy się od propagatora normobarii w Polsce – dr. Jana Pokrywki – art. na
str. 36-37.
•
Rekrutacja do przedszkola
• Miejskie Przedszkole w Uniejowie prowadziło zapisy
dzieci na rok szkolny 2021/2022. Proces rekrutacji
wykazał, że jest więcej chętnych niż przewidzianych
miejsc w przedszkolu. W związku z powyższym od
września br. będzie funkcjonowało w sumie osiem
oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczać będzie 175 dzieci – art. na str. 24-25.
Karty rabatowe
• Informujemy, że karty uprawniające do 50% zniżki na
korzystanie z kompleksu „Termy Uniejów”, wydane
mieszkańcom Miasta i Gminy Uniejów w minionych
latach, zostały przedłużone na ten rok. Prosimy o ich
niewyrzucanie!
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Bezpieczeństwo
• Przypominamy, że nasza gmina nie współpracuje
z żadną firmą montującą instalacje fotowoltaiczne.
Apelujemy o czujność, dokładne sprawdzanie ofert
oraz wnikliwą analizę dokumentów przed ich podpisaniem w celu uniknięcia oszustwa. Informacje o uczciwych i sprawdzonych finansowanych przedsięwzięciach związanych z ochroną środowiska zamieszczane
są na stronie www.uniejow.pl – art. na str. 45.
• Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poddębicach apeluje do mieszkańców powiatu o przestrzeganie zaleceń
w zakresie bioasekuracji gospodarstw utrzymujących
drób, w związku z wykrytymi w Polsce ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków – art. na str. 46.
•
Wnioski/dofinansowania dla mieszkańców
• Od 21 czerwca do 19 sierpnia Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie
finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”.
Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl
• Chcemy złożyć do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Usuwanie
folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Rolnicy zainteresowani utylizacją
tego typu odpadów mogli złożyć stosowne deklaracje
do 30.06.2021 r. – art. na str. 46.
• Z dn. 1 lipca ruszyła trzecia odsłona programu „Mój
Prąd”, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego obecna formuła została uzupełniona o dodatkowe składniki, pozwalające na wykorzystanie więcej wytworzonej energii
niż do tej pory. Koszty kwalifikowane stanowią wydatki
poniesione od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r. – art. na
str. 43-44.
• Nastąpiły zmiany dotyczące terminów składania wniosków w programie „Czyste Powietrze”. Od nowego
roku nie będzie już dotacji na kotły węglowe. Ponadto
podwyższone zostaną także progi dochodowe – art. na
str. 44.
Badania/prace pomiarowe
• Podczas tegorocznego Bożego Ciała zespół badaczy
– naukowców i studentów z Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego – przeprowadzał
badania społeczno- przestrzenne, których celem jest
opracowanie koncepcji produktu turystyki zrównoważonej Spycimierza oraz merytoryczne wsparcie funkcjonowania powstającego centrum edukacji – art. na
str. 42.
• W czerwcu wśród mieszkańców gminy Uniejów przeprowadzana była przez Uniwersytet Łódzki ankieta
dotycząca wykluczenia transportowego mieszkańców
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obszarów wiejskich województwa łódzkiego.
• W Spycimierzu rozpoczęły się prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków. Projekt będzie dostępny do wglądu w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Poddębicach w Wydziale
Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
na okres 15 dni roboczych.
• W lasach wszystkich form własności, na terenie całego
kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024”.
Jego celem jest określenie, a następnie monitorowanie
stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim
zmian.
Konkursy
• Do 15 sierpnia nasi mieszkańcy mogą zgłaszać swoje ogrody, ogródki i balkony do konkursów organizowanych przez Marszałka Województwa Łódzkiego:
„Ogrody i ogródki województwa łódzkiego” oraz „Kolorowy balkon”. Dla uczestników przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe. Szczegóły na stronie
www.lodzkie.pl
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań
• W związku z trwającym od 1 kwietnia do 30 września br. Narodowym Spisem Powszechnym Ludności
i Mieszkań, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej,
Główny Urząd Statystyczny oraz „Głos Seniora”, przeprowadziły szkolenie internetowe, którego celem było
przekazanie respondentom, a szczególnie seniorom,
wiedzy niezbędnej do wypełnienia tego obywatelskiego obowiązku. Jeżeli respondent będzie miał jakiekolwiek wątpliwości, co do prawdziwości i uczciwości
rozmawiającego z nim rachmistrza spisowego, może
sprawdzić jego tożsamość dzwoniąc na infolinię 22
279 99 99 – art. na str. 47.
Raport
• W maju ubiegłego roku w Uniejowie stanęła stacja
meteorologiczna badająca klimat i monitorująca bieżące warunki pogodowe panujące w naszym mieście.
Otrzymaliśmy już pierwszy raport powstały w oparciu
o analizę rocznych danych – art. na str. 42-43.
Współpraca
• Od czerwca obowiązuje umowa podpisana pomiędzy
PGK „Termy Uniejów” a firmą Ptasznik z Turku. W ramach współpracy kompleks termalno-parkowy będzie
regularnie odwiedzany przez sokolnika i jego drapieżne
ptaki. Podjęte działania będą miały pozytywny wpływ
na ochronę przyrody – art. na str. 32.

• Podjęliśmy kroki w kierunku uregulowania stanu
prawnego odcinka od drogi powiatowej nr 3739E
do 5 gospodarstw znajdujących się na terenie
przyczółku Osina w części Brzozówki. Fragment ten
otrzyma status drogi gminnej. Dzięki uprzejmości
właścicieli gruntów z ich nieruchomości wydzielony
zostanie dojazd do 5 posesji, przebiegający obecnie przez niewydzieloną drogę wewnętrzną. Stanowi ona również dojazd do innych gruntów ornych,
które nie mają zapewnionego dostępu do drogi publicznej. Dziękuję właścicielom działek za wyrażenie
zgodę – art. na str. 17.
• Zachęcamy mieszkańców do współtworzenia ciekawych miejsc z przeszłości Uniejowa w ramach
realizowanego projektu polegającego na oznaczaniu
w przestrzeni miejskiej: miejsc, wydarzeń oraz ludzi
dawnego Uniejowa – art. na str. 98.
• Poszukujemy artystów – amatorów lub profesjonalistów – którzy wypełnią i ożywią przestrzeń Uniejowa. Czekamy na zgłoszenia od muzyków, wokalistów, tancerzy i nie tylko… Najważniejsze to pasja,
charyzma i kreatywność – art. na str. 91.
Projekty
• Od 7 do 30 czerwca w siedzibie Urzędu Miasta w
Uniejowie działał punkt konsultacyjny dotyczący
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej „B”
na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy,
Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowiskowej
„C” w miejscowości Zieleń – art. na str. 16-17.
• Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę” podregion
sieradzki. Młodzież w wieku 10-15 lat poznaje m.in:
popularne platformy do edukacji, zasady bezpieczeństwa w sieci czy graficzne programy do legalnego pozyskiwania zdjęć, ilustracji itp. – art. na str. 83.
• Spycimierzanie w ciągu najbliższych dwóch lat realizować będą założenia „Trzeciego projektu spycimierskiego”. Projekt został zgłoszony przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Uniejowie do
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna 2021”. Zgodnie z decyzją Ministerstwa,
przyznana dotacja wynosi 105 000 zł: 55 000 zł
w 2021 r. i 50 000 zł w 2022 r.
• Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie
i wdrażanie pionierskiego programu ochrony niematerialnego dziedzictwa kultury, jakim jest procesja
Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodniczego. Innym ważnym elementem projektu jest
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wzmocnienie potencjału mieszkańców Spycimierza. –
art. na str. 20.
Wsparcie
• 7 maja w jednym z domostw w miejscowości Orzeszków-Kolonia wybuchł pożar, w wyniku którego jego
mieszkańcy zostali bez dachu nad głową. Wsparcie dla
pogorzelców popłynęło z wielu stron, w tym również
od Burmistrza Uniejowa. Poszkodowani mogli liczyć
również na pomoc sąsiadów i mieszkańców wsi – art.
na str. 99.
• Na początku czerwca rozpoczęła się internetowa
zbiórka pieniędzy dla pana Zbigniewa Kosa – sołtysa
Lekaszyna. Po pęknięciu tętniaka w mózgu, pan Zbyszek potrzebuje rehabilitacji, która pomoże mu wrócić do pełni sił. Aby zebrać potrzebną kwotę, zorganizowany został także Charytatywny Turniej Piłkarski
na Kompleksie Boisk Piłkarskich im. Wł. Smolarka w
Uniejowie – art. na str. 93.
• Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w programie „Pomoc Żywnościowa Banku Żywności. Podprogram 2020”. Pomoc w postaci paczek
żywnościowych przekazywana jest osobom i rodzinom
z gminy, które znalazły się w trudniej sytuacji życiowej
i potrzebują podstawowego wsparcia, przyznawanego
zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej – art. na
str. 44.
Wybory
• Kozanki Wielkie mają nowego sołtysa. Zebranie
w sprawie jego wyboru odbyło się 1 czerwca w sali
OSP w Zaborowie. Dziękuję dotychczasowemu sołtysowi za długoletnią współpracę, łącząc życzenia
zdrowia i pomyślności w życiu osobisty, a nowemu
włodarzowi miejscowości życzę skutecznej realizacji
wszelkich podjętych działań – art. na str. 16.
Turystyka
• IV etap odmrażania gospodarki pozwolił na ponowne otwarcie kompleksu termalno-basenowego „Termy Uniejów”. Dla gości korzystających z basenów
w okresie od 28 maja do 25 czerwca br. przygotowano
specjalną ofertę – 50% czasu więcej do zakupionego
biletu – art. na str. 48.
• 28 maja, po kilkumiesięcznym zamknięciu turystyki,
otwarte zostały nie tylko baseny, ale również Termalny Park Linowy. Możliwość ponownego korzystania
z atrakcji bardzo ucieszyła dzieci i ich rodziców – art.
na str. 47.
Wydarzenia
• Na fanpage’u Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
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w Uniejowie przez cały maj podziwiać można było wystawę prac pani Elżbiety Bartnik. Dzieła uniejowianki
swoim pięknem urzekły wszystkich obserwatorów –
art. na str. 72.
M-GOK w Uniejowie, jako Organizator, rostrzygnął
Otwarty Konkurs Plastyczny „Wiosna wokół nas” skierowany do dzieci w wieku 7-12 lat z całej Polski – art.
na str. 79.
W dniu 3 maja na uniejowskim Rynku odbyły się symboliczne uroczystości upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Pod Pomnikiem Bohaterów Września
zostały złożone wiązanki kwiatów, a w kolegiacie odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny –
art. na str. 70.
Hufiec ZHP im. Marii Konopnickiej w Uniejowie, przy
współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w
Uniejowie, zorganizował koncert patriotyczny z okazji
Święta Konstytucji 3 Maja. Cały występ udostępniony
został na YouTube – art. na str. 70.
O Święcie Narodowym Trzeciego Maja pamiętali
uczniowie Szkoły Podstawowej w Wilamowie. Podczas
lekcji on-line ubrani byli na biało-czerwono, a w tle
nie brakowało również innych symboli narodowych.
Z kolei przedszkolaki, które w tym czasie uczestniczyły
w zajęciach stacjonarnych, przygotowały występ poświęcony majowym świętom. Również uczniowie ze
szkoły w Uniejowie obchodzili uroczyście Święto Narodowe – art. na str. 53, 60-61, 63, 67.
Jak co roku, 4-go maja, wczesnym porankiem, w całym mieście usłyszeć można było dźwięki syren. W ten
sposób strażacy z OSP Uniejów przypomnieli wszystkim, że właśnie w tym dniu obchodzą swoje święto –
art. na str. 71.
W dniach 8-15 maja obchodzony był Tydzień Bibliotek. Z tej okazji Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Uniejowie przygotowała dla najmłodszych czytelników ciekawą ofertę w postaci spotkań online, podczas
których dzieci mogły poznać personel książnicy, zobaczyć jej wnętrze, a co najważniejsze – zapoznać się
z księgozbiorem biblioteki – art. na str. 72.
101. rocznicę urodzin Jana Pawła II, która przypada
18 maja, upamiętniliśmy publikacją na stronie Urzędu
Miasta w Uniejowie wiersza autorstwa pani Marii Pastwińskiej pt. „Wdzięczni Bogu” – art. na str. 71.
20 maja obchodzony jest Światowy Dzień Pszczół.
Z tej okazji spotkaliśmy się z panem Pawłem Pawlakiem, człowieka z wielką pasją do pszczelarstwa – art.
na str. 77.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie
przygotowała specjalną ofertę dla osób dorosłych. 25
maja rozpoczął się cykl zajęć „Spotkajmy się w bibliotece – Recepta na lepszy dzień” – art. na str. 73.
26 maja miało miejsce przekazanie samochodu ratow-
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nictwa technicznego. Auto opuściło swoją dotychczasową jednostkę OSP Uniejów, a kluczyki od niego
trafiły w ręce prezesa jednostki w Człopach – art. na
str. 41.
W dniach 29-30 maja osoby odwiedzające „Termy
Uniejów” spotkała niespodzianka: w tych dniach odbył
się pierwszy w Polsce pokaz flyboardingu na basenie
publicznym – art. na str. 48.
1 czerwca, a więc w dniu, kiedy wszystkie dzieci co
roku obchodzą swoje święto, do biblioteki zagościły
dwie klasy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie. Młodzież zwiedziła budynek obiektu, a następnie
obejrzała wystawę modeli statków i okrętów wykonanych przez Jarosława Pastwińskiego z Wielenina. Dodatkowo została przeprowadzona pogadanka na temat
uzależnień – art. na str. 76.
3 czerwca na ulice Spycimierza powróciła procesja w
pełnej oprawie. W pracach nad układaniem kwietnych
dywanów uczestniczyła cała społeczność, a także gościnnie – mieszkańcy Parafii Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny w Krzymowie wraz z ks.
Wojciechem Kaźmierczakiem – byłym proboszczem
Parafii w Spycimierzu – art. na str. 80-81.
4 czerwca przy Aparthotelu Termy Uniejów zebrali się
miłośnicy kina. W miejscu tym zorganizowany został
seans plenerowy, a widownia obejrzała komedię „Palm
Springs”.
10 czerwca każdego roku obchodzony jest w Uniejowie
odpust. W tegorocznych uroczystościach uczestniczył
nowy biskup diecezji włocławskiej – J. E. Krzysztof
Wętkowski. Wizyta w Uniejowie była jedną z pierwszych na progu pełnienia przez niego nowej funkcji –
art. na str. 78-79.
11 czerwca młodzież z uniejowskiej parafii przyjęła Sakrament Bierzmowania. W uroczystej Mszy św. uczestniczył ks. Biskup Wiesław Alojzy Mering. Homilię wygłosił ks. prałat Janusz Bartczak – kustosz Sanktuarium
Świętego Józefa we Włocławku – art. na str. 82-83.
15 czerwca w siedzibie TPU odbyły się warsztaty edukacyjno-aktywizujące „Język wobec starości – szacunek w praktyce”. Miały one na celu zwiększenie świadomości co do mocy języka używanego w stosunku do
osób starszych oraz nauczenia się przez nich reagowania i stawania w swojej sprawie w przypadku poczucia
przekroczenia granic – art. na str. 84.
18 czerwca w ogródku przy klubie Nautilus odbyło
się grillowanie przy muzyce na żywo, zorganizowane
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów”. Spotkanie zapewniło uczestnikom doskonałą zabawę na świeżym powietrzu w gronie przyjaciół i znajomych – art. na str. 92.
W wigilię św. Jana, a więc 23 czerwca, obchodziliśmy
Noc Świętojańską. Niestety, tym razem święto miało
inny charakter niż dotychczas. Podczas warsztatów

plecenia wianków w Ośrodku Kultury florystka, pani
Ewa Maruszewska zaprezentowała uczestnikom techniki zaplatania pięknych wianków z żywych kwiatów.
Na terenie gminy mieszkańcy spotkali się przy ogniskach – art. na str. 95.
• 50-lat wspólnego życia w związku małżeńskim obchodziło 12 par z gminy Uniejów. Pary małżeńskie zostały
odznaczone „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej – art. na str. 94.
• W czerwcu na fanpage’u Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej miała miejsce wystawa prac Pani Barbary
Kujawiak, składająca się z serwet i bieżników wykonanych własnoręcznie przy użyciu szydełka, muliny, kordonka oraz nici – art. na str. 70.
Sport
• Do grona utalentowanych sportowców pochodzących
z naszej gminy dołączyła kolejna osoba. Jest nią mieszkająca w Woli Przedmiejskiej 15-letnia Marysia, która
od kilku lat zajmuje się siatkówką. Dziewczyna uzyskała tytuł najlepszej atakującej zawodniczki w Ogólnopolskim Turnieju „Czanka Cup” w Częstochowie – art.
na str. 86.
• 29 maja na terenie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Uniejowie odbyły się zawody zespołów tanecznych, a w szczególności mażoretkowych. Dla tej
drugiej grupy udział w wydarzeniu oznaczał równocześnie eliminacje do Mistrzostw Polski, które rozegrane
zostały w czerwcu w Kędzierzynie Koźlu – art. na str.
88.
• Z okazji dnia Dziecka Koło Wędkarskie nr 16 w Uniejowie zorganizowało turniej na starorzeczu „Kaczka” w
Człopach. Był on adresowany do dzieci i młodzieży w
wieku 5-17 lat – art. na str. 86-87.
• 6 czerwca na mapie gminy pojawiła się nowa atrakcja.
W Rożniatowie otwarty został TOR OFF ROAD MB,
przeznaczony do jazdy na quadach, motocyklach crossowych oraz buggy. Wydarzeniu przyświecało hasło:
„Trzeźwy za kierownicą”, promujące zdrowy i trzeźwy
styl życia – art. na str. 81.
• W rozgrywkach ligowych Łódzkiego Związku Piłki
Nożnej wzięły udział trzy reprezentacje młodzieżowe Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego Smolarka:
Juniorzy (rocznik 2005 i młodsi), Trampkarze (rocznik
2007 i młodsi) oraz Młodzicy (rocznik 2009 i młodsi)
– art. na str. 85.
• 26 czerwca ulicami Uniejowa przejechał rajd rowerowy
zorganizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną
„Centralny Łuk Turystyczny”. Trasa rajdu rozpoczęła się
i zakończyła w Poddębicach, a uczestnicy odwiedzili także Stary Gostków, Dzierżawy, Świnice Warckie,
Głogów, Stemplew, Wielenin i Niewiesz.
• 20 czerwca, we Wronkach, rozpoczął się pierwszy etap
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zawodów Samsung Triathlon Series. Jego finał zaplanowany jest na 15 sierpnia w Uniejowie. Wówczas
odbędzie się uroczysta dekoracja najlepszych zawodników za klasyfikację generalną oraz zwycięzców kategorii wiekowych. Zgłoszeń można dokonywać do 8
sierpnia – art. na str. 87.
Publikacje
• Zapraszamy do lektury nowej pozycji poetyckiej autorstwa Marka Kroka. Publikacja opiera się na życiowym
dorobku, pracy artystycznej oraz wyznawanych wartościach. Tomik jest dostępny w Bibliotece Miejskiej
w Uniejowie. Książka jest także w sprzedaży w księgarniach internetowych – art. na str. 98.
Media
• 16 maja na antenie TVP3 Łódź mogliśmy zobaczyć
wejścia na żywo z Uniejowa. W programie „Budzi się
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ludzi” poruszony został temat zasad, na jakich funkcjonować będą baseny termalne po covidowej przerwie.
Ponadto swoje umiejętności zaprezentowały różnego
rodzaju organizacje działające na terenie gminy Uniejów – art. na str. 74-76.
• TVP3 Łódź przygotowało ciekawą propozycję na lato.
Dziennikarze wyruszają w poszukiwaniu ciekawych
miejsc, które warto uwzględnić planując wakacyjne
podróże. Jest to doskonała okazją, by lepiej poznać
Polskę i odkryć nowe atrakcje turystyczne. 19 czerwca
odwiedzili Uniejów, gdzie studio plenerowe nadawało
z kompleksu termalnego – art. na str. 76.
Kondolencje
• Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Alfreda Szałygi – Burmistrza Poddębic w latach 19911998 oraz Starosty Powiatu Poddębickiego w latach
1999-2002. Nasz przyjaciel zmarł w wieku 76 lat – art.
na str. 14-15.

>

Mirosław Madajski

Z działalności Rady Miejskiej
w Uniejowie

W okresie od maja do czerwca 2021 r. odbyły się dwie
sesje Rady Miejskiej w Uniejowie (sesje nr: XLIV i XLV)
i na wszystkich tych posiedzeniach nowelizowano budżet
gminy Uniejów na 2021 r. oraz Wieloletnią Prognozę
Finansową na lata 2021-2040.
XLIV sesja Rady Miejskiej w Uniejowie odbyła się
10 maja 2021 r. i dokonano na niej zmian w uchwale
w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021, przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie
Gminy Uniejów i przyznaniu zwrotu tej opłaty oraz
uchwale w sprawie zmian zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Uniejów, przyjętych uchwałą Nr XLIII/338/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie
przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Uniejów. Ponownie została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Uniejów na lata 2021-2025. Ponadto radni ustalili zasady przekazywania sołectwom Gminy Uniejów składników mienia
komunalnego do korzystania oraz określili wzór wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o
wysokości dochodów. Zdecydowano także o przystąpieniu

[ maj – czerwiec 2021 r. ]
do sporządzenia zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wielenin-Kolonia oraz wyrażono zgodę na wydzierżawienie, w drodze
bezprzetargowej, gminnych działek położonych w obrębie
geodezyjnym Rożniatów-Kolonia o numerach ewidencyjnych:
58, 60, 61/1, 62/2, 63, 64 i 194. Radni uznali również za
bezzasadną skargę na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie.
Na XLV sesji Rady Miejskiej w Uniejowie, która odbyła się 8
czerwca 2021 r., radni zdecydowali o ustanowieniu odrębnej
własności i dokonania sprzedaży na rzecz dotychczasowego
najemcy lokalu mieszkalnego nr 14 - znajdującego się w budynku komunalnym w Uniejowie przy ul. Ireny Bojakowskiej 2,
lokalu mieszkalnego nr 2 - znajdującego się w budynku komunalnym w Wilamowie pod numerem 51 i lokalu mieszkalnego
nr 23 - znajdującego się w budynku komunalnym w Uniejowie
przy ul. Targowej 9. Dodatkowo wyrażono zgodę na nabycie
do zasobu mieszkaniowego Gminy Uniejów 17 lokali mieszkalnych - znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielomieszkaniowych położonych w Uniejowie przy ul. Długiej oraz
na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy, w drodze
bezprzetargowej, gminnych działek rolnych położonych w Ostrowsku, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi: 948, 1031 oraz część działki nr 1030.

>
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Wspomnienia o śp. Alfredze Szałydze

My, Samorządowcy Miasta i Gminy Uniejów, Burmistrz i Radni Rady Miejskiej w Uniejowie, w poczuciu
niepowetowanej straty, pożegnaliśmy 8 maja br. Starostę Powiatu Poddębickiego I kadencji, długoletniego
Burmistrza Poddębic – Alfreda Szałygę, prawdziwego
twórcę powiatu poddębickiego; człowieka, który jak
nikt przed nim i nikt po nim rozumiał wyzwania stojące
przed samorządem powiatowym. To on wiedział, że
powiat silny może być tylko siłą wszystkich gmin. Tą
myślą kierował się każdego dnia na fotelu starosty.
Świętej pamięci Alfred Szałyga był wybitnym samorządowcem. W czasie gdy inni zerkali blisko, on patrzył
poza horyzont. Sięgał ponad marzenia. Widział powiat
służący mieszkańcom. Chciał, aby każda gmina czuła
się doceniona, lokował w poszczególnych gminach
siedziby instytucji powiatowych. Pamiętał o Zadzimiu,
Pęczniewie, Uniejowie, Wartkowicach, Dalikowie, tak
samo mocno jak o Poddębicach, które kochał mądrą
miłością. Zawsze o tym pamiętał i tego chciał nauczyć
następców. Wiedział, że to poddębiczanie będą mieli
najwięcej korzyści z istnienia powiatu.
Dzięki jego dalekowzroczności w Poddębicach i powiecie powstało bardzo wiele miejsc pracy, które finansowane są z budżetu państwa. Określając budżet
samorządu powiatowego na 40 mln zł rocznie, można
powiedzieć, że w ciągu czasu istnienia powiatu wartość
tych środków zbliża się do miliarda złotych. To Alfred
Szałyga zapoczątkował budowę bardzo nowoczesnego
szpitala i zapewnił tej bardzo istotnej inwestycji

finansowanie w pełni z budżetu państwa w wysokości
200 milionów złotych. To dzięki niemu powstała Szkoła
Muzyczna w Uniejowie, Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie, Środowiskowe Domy Samopomocy w Pęczniewie
i Czepowie, instytucje i służby powiatowe, mające swoje
siedziby w Poddębicach.
Wiele osiągnął, zbudował mocne i nowoczesne fundamenty powiatu poddębickiego. Następcy korzystali
z Jego pomysłów i osiągnięć, choć ze smutkiem przyjmował chwile, gdy kilka lat później w imię partykularnych
interesów rozmieniano na drobne Jego wizję powiatu.
Jako pierwszy wierzył, że Poddębice mogą być lokalną
metropolią i konsekwentnie ten plan realizował. Stworzył setki miejsc pracy.
Pożegnaliśmy naszego mistrza i nauczyciela, sąsiada
i przyjaciela. Człowieka niezwykle skromnego, prawego
i uczciwego. Jego skromność było widać na każdym
kroku. Był dla nas autorytetem. Z wielką i nieukrywaną
sympatią obserwował budowę Uzdrowiska Termalnego
Uniejów. Kibicował nam i życzył powodzenia, bo wiedział,
że takiego Uniejowa powiat poddębicki potrzebuje.
Jego wizji i optymizmu brakowało po odejściu z powiatu i będzie nam jej wciąż brakować.
Żegnaj Panie Starosto.
Spoczywaj w pokoju.
Burmistrz Uniejowa
Radni Rady Miejskiej w Uniejowie
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Fragment homilii pogrzebowej wygłoszonej przez ks. Jacka Wilczyńskiego, salezjanina
współpracującego ze śp. Alfredem Szałygą:
(…) „Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego
Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej

tak szybko stad odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć
kochamy wciąż za mało i stale za późno
Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą”

Wiara daje nam odpowiedź na pytania rodzące się z ludzkiego przemijania i zachęca do dobrego wykorzystania
ubogacających relacji międzyludzkich.
(…) Każde odejście bliskiej osoby to dla nas swoiste rekolekcje, to okazja zastanowienia się, jakie drogi przemierzamy
i czy one prowadzą do Pana. Na naszej drodze Pan stawia ludzi, wśród których postawił także pana Alfreda.
Myślę, że od przedstawicieli różnych tu obecnych poszczególnych osób, grup społecznych i samorządowych usłyszymy
jeszcze wiele słów wdzięczności, ale pozwolicie drodzy, że poruszę nieco strunę personalnych wspomnień. Myślę, że każdy
z nas ma ich wiele. Na początku wyrażę od wszystkich Salezjanów, którzy pracowali w Poddębicach zapewnienie
o wsparciu modlitewnym (…).
Przyznam się, że z wdzięczności podjąłem się dziś tego trudnego zadania, podzielenia się Słowem Bożym
i wspomnieniami.
Nigdy w swoim kapłańskim życiu nie zostałem z tak bliska zaangażowany w sprawy społeczne, jak tutaj w Poddębicach.
Obok intensywnej współpracy z duszpasterzami lokalnymi, pracy młodzieżowej, także pan Burmistrz (a potem
Starosta) wychodził z coraz nowymi propozycjami. Inkubator przedsiębiorczości, współpraca przy organizacji wydarzeń
patriotycznych, społecznych, tysiące spraw, na miarę możliwości uczestnictwo w planach przyszłości. Nie można mu było
odmówić, widząc Jego osobiste zaangażowanie i troskę. Dzięki Jego pomocy i osób z nim współpracujących, można było
organizować formację i wsparcie młodego pokolenia. Jeszcze dziś widzę uśmiechnięte twarze setek dzieci i młodzieży,
systematycznie wypoczywającej dzięki nieodpłatnej formie korzystania z obiektów sportowych, basenu czy kina,
wypożyczeniu po bardzo korzystnej cenie autobusów na liczne wycieczki czy pomocy finansowej na ich organizację.
Nie można było odmówić temu człowiekowi, gdy sam z siebie dawał tak wiele.
Potrafił dotknąć serce. Nie zapomnę ujmujących chwil, gdy wieczorem dzwonił po zakończonych uroczystościach
miejskich czy w Starostwie i zapraszał do wzięcia dużej ilości słodyczy czy pysznych dań, na które w oratorium zawsze byli
wdzięczni i zawsze głodni młodzi ludzie. Czułem się wtedy jak ks. Bosko, nasz Założyciel, który chodził na spotkania
i bankiety, aby coś uzyskać dla swej biednej młodzieży.
Wiem, jak ważni dla niego byli zatroskani o jego zdrowie i zaangażowani w codzienność najbliżsi. Choć bardzo kochał
swoją Rodzinę, to jednak potrafił z pasją dzielić swój czas także z innymi.
Ten społecznik z determinacją, ale i wielką siłą spokoju, mierzący się, ciągle na nowo, z piętrzącymi się trudnościami
i cieszący się sukcesami, myślę, że dla wielu był przykładem i wsparciem.
Był swoistym wizjonerem, który wyprzedził czas i ludzi. A skoro wyprzedził, musiał przełykać nieraz gorzką pigułkę
niezrozumienia czy niemocy. Myślę, że było dla niego pocieszeniem, gdy przed odejściem z tego świata, mógł zobaczyć
realizacje wielu ze swoich marzeń.
Jak każdy człowiek, a szczególnie tak zaangażowany, miał też tych, którzy nie podzielali jego działań i planów. Popełniał
też błędy, ale jak mówi przysłowie: „Tylko Ci co nic nie robią, się nie mylą, choć to największa ich porażka”. Zawsze więc
pozostanie w pamięci u wielu jako dobry, życzliwy Człowiek, a skoro Pan będzie sądził nas z miłości niech te dobre czyny
przemówią za śp. Alfredem i otworzą mu bramy nieba.
										
Niech spoczywa w pokoju.
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Maciej Bartosiak

Wybory nowego sołtysa Kozanek Wielkich
Sołectwo Kozanki Wielkie dokonało wyboru sołtysa na zebraniu wyborczym, które odbyło się we wtorek,
1 czerwca 2021 r. w sali OSP w Zaborowie.
samorządowych w gminie Uniejów odbędą się wybory
sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję.

arch. UM Uniejów

W głosowaniu, w drugim terminie, wzięło udział 17
mieszkańców na 57 uprawnionych. Komisja skrutacyjna,
wyłoniona spośród obecnych na sali uczestników
spotkania, przyjęła dwie kandydatury: p. Teresy
Dębskiej oraz p. Witolda Szczepuły. Po przeliczeniu
głosów, stosunkiem 11:6, nowym sołtysem Kozanek
Wielkich został Pan Witold Szczepuła.
Wybory przeprowadzono w związku z rezygnacją
dotychczasowego, wieloletniego sołtysa – Pana Stanisława Szczepuły. Wysunięcie przez mieszkańców
kandydatury i wybór Pana Witolda, który jest synem
ustępującego sołtysa, świadczy o uznaniu dla jego
zasług na rzecz społeczności lokalnej i zaufaniu, którym
aktualnie obdarzono Pana Witolda.
Witold Szczepuła będzie sprawował funkcję sołtysa
do 2024 roku, kiedy po przeprowadzeniu wyborów

Nowy sołtys Kozanek Wielkich – Witold Szczepuła (drugi z prawej)

Panu Witoldowi Szczepule życzymy, aby każdy dzień pozwalał realizować wszelkie plany i zamierzenia, a satysfakcja płynąca z ich urzeczywistnienia wynagradzała codzienne zmagania z przeciwnościami i trudnościami. Niech
wzajemna współpraca i zrozumienie – zarówno z mieszkańcami, jak i władzami Samorządu – przyniosą zadowolenie
z pełnienia tej zaszczytnej funkcji Gospodarza Wsi.
Panu Stanisławowi Szczepule dziękujemy za ponad 30-letnią pracę na stanowisku sołtysa Kozanek Wielkich, za
owocną współpracę z władzami samorządowymi gminy Uniejów, za sumienne dbanie o dobro lokalnej społeczności
we wszystkich dziedzinach życia oraz troskę wyrażającą się podejmowaniem, realizowaniem działań i inicjatyw
służących rozwojowi sołectwa, a tym samym całej naszej gminy.
Łączymy życzenia zdrowia, zadowolenia i pomyślności w życiu prywatnym.
									
Burmistrz Miasta Uniejów
								
Radni Rady Miejskiej w Uniejowie
								
Sołtysi Gminy Uniejów

Konsultacje dotyczące miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Od 7 do 30 czerwca br. trwały pogłębione konsultacje dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy
uzdrowiskowej „B” na terenie miasta Uniejów i miej-

scowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy
uzdrowiskowej „C” w miejscowości Zieleń.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie
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miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń
i fragmentu strefy uzdrowiskowej „C” w miejscowości
Zieleń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
udostępniono na stronach internetowych:
• http://bip.uniejow.pl/dokumenty/1266
• https://www.cyfrowademokracja.pl/konsultacjespoleczne/konsultacje-mpzp-w-uniejowie-do30-czerwca-2021r
• www.miastouniejow.geoportalgminy.pl
W ramach konsultacji, w ww. terminie czynny był punkt

konsultacyjny w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul.
Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, pokój nr 15 (dawna
biblioteka), w każdy czwartek w godz. od 10.00 do 1300.
Dodatkowo, zainteresowani mogli wziąć udział w konsultacjach pisemnych poprzez złożenie uwagi, opinii, komentarza na temat projektu: w siedzibie Urzędu Miasta
w Uniejowie, drogą pocztową, elektroniczną, za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP, za
pomocą formularza online lub interaktywnego narzędzia
GIS na geoportalu: www.miastouniejow.geoportalgminy.
pl.

Agnieszka Owczarek

Droga na Brzozówce zalegalizowana

Droga, o której mowa, stanowi dojazd od drogi powiatowej 3739E do 5 gospodarstw zlokalizowanych
na terenie przyczółku Osina w części wsi Brzozówka.
Wcześniejszy dojazd był dość kłopotliwy, przebiegał
przez grunty orne poszczególnych właścicieli w kierunku
rzeki Warty.
Ponieważ tradycyjna trasa nastręczała trudności,
mieszkańcy zaczęli korzystać z tzw. drogi zwyczajowej,
a więc powstałej jako skrót wiodący przez grunty
wchodzące w skład nieruchomości sąsiedzkich, korzystając z grzeczności innych mieszkańców. Niestety,
droga choć istnieje w terenie, nie istnieje pod względem
prawnym i uzależniona jest od poprawności relacji
sąsiedzkich.
Gmina Uniejów postanowiła podjąć kroki do zalegalizowania drogi, tak aby miała status drogi gminnej.
Burmistrz odbył spotkanie z właścicielami nieruchomości, na którym udało się dojść do porozumienia na
drodze dobrowolnej umowy. W efekcie gmina wydzieli
z nieruchomości właścicieli gruntów geodezyjnie
dojazd do 5 domostw, który obecnie odbywa się przez
niewydzieloną drogę wewnętrzną. Służy ona także jako
dojazd do innych gruntów ornych nieposiadających
obecnie zapewnionego dostępu do drogi publicznej.

arch. UM Uniejów

Gmina Uniejów ureguluje stan prawny drogi gruntowej przebiegającej przez tereny działek prywatnych.
Burmistrz Józef Kaczmarek odbył spotkanie z właścicielami gruntów i otrzymał zielone światło do dalszego
działania.

Gmina zadeklarowała pokrycie kosztów związanych
z obsługą geodezyjną, jak również postępowaniem notarialnym. W efekcie droga wydzielona z kilku nieruchomości stanie się własnością gminną.
Przeniesienie własności będzie niosło ze sobą korzyści,
gdyż pozwoli uniknąć potencjalnych sporów sąsiedzkich,
które mogą zaowocować np. komplikacjami związanymi
z dojazdem do własnej nieruchomości, a z drugiej strony
gmina będzie mogła zadbać o właściwą infrastrukturę
i użytkowanie drogi.

18 | UNIEJOWSKIE STRONY

numer

3 / 79 / 2021

Agnieszka Owczarek

Dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Blisko 23 mln zł z budżetu woj. łódzkiego zostanie przeznaczone na budowę i modernizację dróg
dojazdowych do gruntów rolnych. Wśród beneficjentów jest gmina Uniejów z dotacją w wysokości 117
560,00 zł.

arch. UM Uniejów

W tym roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dofinansowania na
realizację budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na
łączną kwotę 22 758 234 zł, a środki trafią do wszystkich 157 gmin, które
zgłosiły takie zapotrzebowanie. Tym samym zmodernizowanych zostanie
blisko 151 km dróg.
Na liście rankingowej figuruje także gmina Uniejów. Pozyskana kwota
posłuży realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych. Droga za wałem”. Mowa o odcinku o długości 700 m i szerokości 5
m, prowadzącym od Zagrody Młynarskiej do zbiornika wodnego
Przedsięwzięcie obejmuje pomiary geodezyjne, profilowanie i zagęszczenie
podłoża oraz wykonanie nowej nawierzchni – obecna szutrowa zostanie
wymieniona na kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie.
Wartość całkowita zadania wynosi: 412 751,96 zł, dofinansowanie: 117
560,00 zł, wkład własny: 295 191,96 zł.
Środki na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych
pochodzą z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Pieniądze na
ten cel stanowią część budżetu województwa i zgodnie z zapisami ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych są w dyspozycji Marszałka Województwa.
Zadanie to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród samorządów terytorialnych, dlatego dla Zarządu
Województwa było bardzo ważne, aby dofinansowanie udzielić wszystkim zainteresowanym.
- „Składam na ręce pana Marszałka Grzegorza Schreibera podziękowania za uwzględnienie gminy Uniejów w dystrybucji
środków. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych nie tylko służą rolnikom, ale przede wszystkim ułatwiają dostęp do
infrastruktury, a także podnoszą poziom bezpieczeństwa” – powiedział burmistrz Józef Kaczmarek.

Maciej Bartosiak

Modernizacja hydroforni w Ostrowsku w trakcie realizacji
Trwa przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrowsku. W miejscu zdemontowanej, kontenerowej sterowni,
wzniesiono już ściany nowego budynku technicznego.
Celem prowadzonej inwestycji jest poprawa stanu
technicznego przepompowni oraz usprawnienie pracy
zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę.
Projekt uwzględnia kompleksową przebudowę
stacji uzdatniania wody w Ostrowsku, w tym: usytuowanie nowego budynku technicznego wraz z
przyłączami i instalacjami zewnętrznymi, budowę
podziemnej i naziemnej infrastruktury towarzyszącej,
a także zagospodarowanie terenu wokół obiektu oraz
uporządkowanie działki, na której prowadzona jest
inwestycja.

Nowy budynek techniczny SUW
Budynek został zaprojektowany w technologii tradycyjnej
murowanej, wzniesiony na ławach fundamentowych
z betonu. Żelbetowy strop hydroforni wylano na konstrukcji
opartej na ścianach zewnętrznych z pustaka ceramicznego
oraz wewnętrznych, wykonanych z tego samego materiału.
Całość przykryje dach jednospadowy, osadzony na
stalowych kozłach. Powierzchnia użytkowa nowego
budynku technicznego wyniesie ponad 170 m², przy
wysokości obiektu około 6 m (do kalenicy). Wejście główne
wyznaczono od strony drogi powiatowej, we frontowej,
dłuższej ścianie budynku. W szczytowej ścianie nowego
budynku, od strony południowej, przewidziano montaż

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

automatycznej bramy segmentowej (wrota garażowe),
umożliwiającej bezpośredni dostęp z zewnątrz do hali
filtrów. Zewnętrzne wykończenie budynku, zgodnie
z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej,
ma być wykonane w tonacjach kolorów: białego
z szarym (elewacja) i grafitowym (poszycie dachu).
Z kolei, cokół budynku wraz z fragmentami ścian
będzie zrealizowane jako kamień naturalny. Wewnątrz
nowej hydroforni przewidziano pomieszczenia o funkcji
związanej z uzdatnianiem wody: halę filtrów (największe
pomieszczenie, zajmujące blisko 125 m² przestrzeni),
magazyn podchlorynu (o powierzchni ok. 15 m²),
pomieszczenie gospodarcze (8,3 m²), sterownię (7,3 m²)
oraz pomieszczenie socjalne z toaletą, dla pracowników
obsługi (o łącznej powierzchni około 9 m²). Zaopatrzenie
obiektu w wodę nastąpi z istniejącego przyłącza z sieci
miejskiej, w energię elektryczną poprzez istniejące
przyłącze energetyczne. Budynek będzie ogrzewany
ogrzewaniem elektrycznym.
Na terenie stacji zostaną także zamontowane 2
pionowe zbiorniki retencyjne, o pojemności 150 metrów
sześciennych każdy. Podobnie jak w przypadku innych
hydroforni na terenie gminy (m.in. w Woli Przedmiejskiej,
Wilamowie), zbiorniki będą awaryjnym rezerwuarem
wody dla gospodarstw w razie wstrzymania pracy pomp.
Dostęp na teren SUW będzie się odbywał istniejącym
zjazdem z drogi powiatowej. Na działce zostaną
wygospodarowane 2 miejsca parkingowe, zapewniające
postój dla pracowników monitorujących prawidłowe
działanie instalacji uzdatniającej wodę. Cały proces
będzie zachodził w sposób zautomatyzowany, zabezpieczony dodatkowo w system powiadamiania, jeśli
sytuacja wymaga interwencji personelu. W związku z tym
w docelowym budynku przewiduje się pracę dorywczą,
maksymalnie do 2 godzin.
Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych oraz
montażowych w zakresie budynku i urządzeń stacji
uzdatniania wody, wykonawca jest zobowiązany do
uporządkowania działki oraz utwardzenia nawierzchni
komunikacyjnych z zastosowaniem tłucznia i płyty
ażurowej.
W ostatnim etapie realizacji zadania zaplanowano
zagospodarowanie otoczenia. Teren bezpośrednio wokół
budynku przewidziano jako urządzony trawnik, natomiast
w pozostałej części działki znajdą się nasadzenia niską
(krzewy) i wysoką (drzewa) zielenią ozdobną.
Wykonawca inwestycji
Wykonawcą prac, wyłonionym w drodze drugiego
przetargu, jest firma Wodner II z Neru-Kolonii koło
Wartkowic. Umowę z właścicielem przedsiębiorstwa
została zawarta pod koniec stycznia bieżącego roku.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumencie, wszystkie prace przewidziane do wykonania w ramach
zleconego zadania powinny zostać wykonane do końca
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2021 roku, a ich łączny koszt oszacowano na kwotę 2,5 mln
zł. Wykonawca zobowiązał się udzielić gwarancji jakości
wykonania prac na okres 6 lat od dnia odbioru końcowego.
Co istotne, realizacja inwestycji od momentu rozpoczęcia
prac jest prowadzona z uwzględnieniem ciągłego zaopatrywania okolicznych gospodarstw w wodę, bez jakichkolwiek niedogodności dla mieszkańców. Zgodnie
z wytycznymi zawartymi w zamówieniu oraz deklaracją
wykonawcy, nieprzerwany dostęp do aglomeracyjnego
wodociągu będzie zapewniony niezależnie od prowadzonych
robót, aż do momentu zakończenia wszystkich prac i uruchomienia nowej instalacji.
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy
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 na rzecz mieszkańców oraz
przedsiębiorstw. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
w Ostrowsku jest jednym z czterech elementów zadania
inwestycyjnego pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów”.
Projekt w całości obejmuje: budowę kanalizacji sanitarnej
o łącznej długości ok. 9,3 km, budowę sieci wodociągowej
o łącznej dł. ok. 11,7 km (co pozwoli na uzyskanie
dostępu do ulepszonego zaopatrzenia w wodę blisko
600 mieszkańcom), rozbudowę stacji uzdatniania wody
w Uniejowie i Ostrowsku oraz przebudowę oczyszczalni
ścieków w Uniejowie (docelowo przepustowość oczyszczalni
zwiększy się do 1200 m³/d).
Roboty w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci wodnokanalizacyjnej na terenie miasta są realizowane etapami,
z czego duża ich część jest już gotowa.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską
ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa: Ochrona środowiska. Działanie:
Gospodarka wodnokanalizacyjna.
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Trzeci projekt spycimierski
otrzymał dofinansowanie
Projekt „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu w kontekście krajobrazu kulturowoprzyrodniczego”, zgłoszony przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Uniejowie do programu „Kultura ludowa
i tradycyjna 2021”, zgodnie z decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, uzyskał dotację w wysokości
105 000 zł (55 000 zł w 2021 r. oraz 50 000 zł w 2022 r.).
Celem zadania jest opracowanie i wdrażanie pionierskiego programu ochrony zjawiska procesji Bożego Ciała
z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu, w 2018
wpisanego na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa
kulturowego, w 2020 zgłoszonego przez MKiDN na listę
reprezentatywną UNESCO. Program wynika z projektu
badawczego realizowanego w latach 2019-2020, a jego
nowatorstwo polega na ochronie tradycji w kontekście
krajobrazu kulturowo-przyrodniczego.
W ramach zadania przewiduje się dwutorowe działania,
w modelu partycypacyjnym, z decydującym głosem
depozytariuszy:
1. Interdyscyplinarne badania etnologów, geografów,
historyków, biologów, zwieńczone wydaniem raportu
z ekspertyzami i zaleceniami do holistycznej ochrony
tradycji;
2. Opracowanie, w oparciu o raport, oferty edukacyjnej
centrum historyczno-kulturalnego, ścieżki dydaktycznej
i koncepcji produktu turystyki zrównoważonej. Długotrwałym rezultatem społecznym będzie wzmocnienie
potencjału depozytariuszy i ochrona tradycji.
W tym roku pieniądze zostaną wydane na: przeprowadzenie kwerend archiwalnych i bibliotecznych
pod różnymi kątami; opracowanie narzędzi do
badań terenowych, etnograficznych, społecznoprzestrzennych oraz badań historyków; przeprowadzenie
etnograficznych, społeczno-przestrzennych badań
t e re n ow yc h , b a d a ń h i s t o r y ków ; o p ra cowa n i e
zebranego materiału, warsztaty dla depozytariuszy:
na temat walorów przyrodniczych parafii oraz idei
holistycznej ochrony dziedzictwa niematerialnego
w ramach krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, na
temat podnoszenia kompetencji archiwizacji własnego
dziedzictwa; konsultacje społeczne: założeń do
Społecznego Archiwum Spycimierskiego; działania
nad opracowaniem podstaw programu edukacyjnego
Centrum historyczno-kulturalnego „Spycimierskie Boże
Ciało” – prezentacja na V Seminarium Spycimierskim,
kontakt z wybranymi placówkami kulturalnymi w Polsce,
zebranie materiałów; wyznaczenie i opracowanie

koncepcji ścieżki edukacyjnej; I etap prac (z konsultacjami
społecznymi) nad opracowaniem założeń, metodologii
i harmonogramu oraz budową Społecznego Archiwum
Spycimierskiego; spotkania zespołu zajmującego się
opracowaniem produktu turystyki zrównoważonej;
organizacja V Seminarium Spycimierskiego (z referatami
po badaniach 2021); zakup zestawu do wideokonferencji;
opracowywanie i archiwizacja materiałów zebranych
podczas badań; opracowanie sprawozdania cząstkowego.
W drugim roku realizacji zadania pieniądze zostaną
przeznaczone na: przygotowanie i publikację (druk i
na wolnych licencjach na stronie projektu) monografii
ekspertyz i rekomendacji wynikających z badań 2021
roku; warsztaty dla depozytariuszy na temat programów
edukacyjnych, markowego produktu turystyki zrównoważonej; konsultacje społeczne dotyczące programów
edukacyjnych, spycimierskiego produktu turystyki
zrównoważonej i identyfikacji wizualnej; wdrażanie przyjętego harmonogramu i rozpoczęcie działania Społecznego
Archiwum Spycimierskiego; II etap prac nad opracowaniem
produktu turystyki zrównoważonej – opis produktu,
konsultacje i prezentacja produktu; opis ścieżki edukacyjnej
w Internecie; działania nad opracowaniem podstaw
programu edukacyjnego Centrum historyczno-kulturalnego
„Spycimierskie Boże Ciało” – kontakt z wybranymi
placówkami kulturalnymi w Polsce, research; opracowanie
identyfikacji wizualnej Centrum historyczno-kulturalnego
„Spycimierskie Boże Ciało”; organizacja VI Seminarium
Spycimierskiego, będącego uroczystym podsumowaniem
projektu; zakończenie zadania, ewaluacja zadania,
uporządkowanie dokumentacji oraz zamknięcie zobowiązań
finansowych i sporządzenie raportu końcowego.
Wszystkie działania typu spotkania, konsultacje,
warsztaty i konferencje zaplanowano w formie online lub
hybrydowej ze względu na zagrożenie pandemiczne, a także
umożliwienie szerokiego udziału ekspertów i uczestników.
Ostatni rok prac w ramach poprzedniego grantu realizowany był w formule hybrydowej, bez szkody dla efektów
projektu.
				
M-GBP w Uniejowie
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Agnieszka Olczyk

Skrzyżowanie przy ulicy Dąbskiej
przejdzie gruntowną przebudowę
Przebudowa ul. Dąbskiej znalazła się na liście zadań objętych dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg. Gmina Uniejów pozyskała wsparcie w wysokości blisko 1,2 mln zł. Pozostała część wydatków pokryta
zostanie ze środków własnych gminy.
Ulica Dąbska, uznawana obecnie za najbardziej zaniedbany odcinek dróg na terenie Uniejowa, już wkrótce
doczeka się solidnego remontu. Będzie nowa nawierzchnia, ścieżka rowerowa, a także kanalizacja deszczowa.
Stan techniczny ulicy Dąbskiej wraz z łączącymi się
z nią ulicami: Rynek, Awaryjną, bpa. Owczarka oraz Orzechową, pozostawia wiele do życzenia. Zarówno chodniki,
jak i jezdnia cechują się spękaną nawierzchnią, licznymi
ubytkami i nierównościami. Szczególnie uciążliwe stają
się one podczas opadów deszczu. Wówczas powstają
tam kałuże, które w negatywny sposób wpływają na
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
Po wieloletnich staraniach Burmistrza Uniejowa, mających na celu poprawienie stanu drogi na tym odcinku
wraz z ulicami tworzącymi z nim skrzyżowanie, nadszedł
wreszcie czas na rozwiązanie problemu.
W ramach zaplanowanej inwestycji na skrzyżowaniu
zostaną wydzielone pasy ruchu o szerokości 3,50 m.
Na jezdni pojawi się wyspa dzieląca pasy ruchu wraz
z odgięciem toru jazdy. Lewą stroną ulicy pobiegnie
dwukierunkowa ścieżka rowerowa z kostki betonowej.
Chodnik po prawej stronie ulicy zostanie przebudowany.
Na ulicach wykonane zostaną dwa przejścia dla pieszych –
oba z nich będą doświetlone, a na jednym z nich powstanie wyspa dzieląca, tzw. azyl. W trosce o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego,
ciągi piesze odgrodzone zostaną słupkami blokującymi.

Dzięki temu chodnik zostanie oddzielony od jezdni, a ruch
pieszych zostanie skierowany na wyznaczone przejścia.
Ponadto odtworzone zostaną dwa przejścia dla pieszych.
Będą one doświetlone i wyposażone w oznakowanie
aktywne. Przy ul. Awaryjnej wyznaczone zostanie nowe,
wyniesione przejście dla pieszych – także z aktywnym
oznakowaniem i doświetleniem. Na odcinku od ul. bp.
Owczarka i Orzechowej do Rynku zaplanowano przebudowę nawierzchni jezdni z dwoma pasami ruchu o szerokości po 2,25 m oraz chodników o szerokości 2 m, z użyciem
kostki granitowej. Ważnym elementem będzie wybudowanie na skrzyżowaniu kanalizacji deszczowej. W obecnej chwili jej brak, szczególnie przy bardziej obfitym deszczu, sprawia niemałe problemy z odprowadzaniem wód opadowych,
a tworzące się kałuże pogarszają bezpieczeństwo ruchu.
Odwodnienie w znaczny sposób przyczyni się więc do
poprawy tego stanu. Teren skrzyżowania zostanie też
odpowiednio zagospodarowany zielenią. Powstaną pasy
roślinności, które nie tylko wpłyną na estetykę, ale także
spełnią funkcję ogrodów deszczowych – w warstwach retencyjno-filtracyjnych będą gromadzić i oczyszczać wodę
deszczową. Poza tym zamontowane zostaną elementy małej
architektury, np.: ławki, stojaki na rowery, fontanna.
Cała inwestycja wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a jednocześnie
podniesie komfort życia mieszkańców oraz znacznie poprawi funkcjonalność i standard dróg.
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Oferty na budowę kanalizacji deszczowej
w ulicy Długiej otwarte
26 maja 2021 r. w uniejowskim magistracie po raz drugi ogłoszono przetarg pod nazwą: „Budowa kanalizacji
deszczowej w ul. Długiej”. Pierwszy został unieważniony z uwagi na fakt, że koszty na realizację zadania
zaproponowane przez oferentów znacznie przewyższały kwotę, jaką gmina Uniejów przeznaczyła na ten cel.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót
budowlanych, takich jak: wybudowanie kanalizacji
deszczowej przy powstającej właśnie ulicy Długiej, a
także włączenie jej do istniejącej już sieci kanalizacji
deszczowej w ulicy Targowej.
Zaprojektowana przez Urząd Miasta w Uniejowie sieć
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ma mieć długość
480,62 mb. Będzie ona przebiegała częściowo w pasie
ul. Targowej, a częściowo przez drogę wewnętrzną
niezbędną do obsługi nowo powstającego osiedla.
Obowiązkowym elementem projektu jest również
oczyszczenie wszystkich studni kanalizacji deszczowej
oraz sprawdzenie poprawności działania separatora
wraz z jego konserwacją.
W dniu 14 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miasta w Uniejowie dokonano otwarcia ofert w drugim przetargu. Tym

razem zainteresowanie realizacją projektu wyraziło łącznie
sześć firm. Najniższa oferta została złożona przez lidera
konsorcjum: „EVECO” Ewa Peraj z Łodzi wraz z członkiem
konsorcjum: Przedsiębiorstwem Produkcyjno-HandlowoUsługowym EKOINŻBUD Piotr Peraj z Uniejowa. Zaproponowana kwota wyniosła 397 782,80 zł.
Oferty pozostałych pięciu firm ponad dwukrotnie
przewyższają zaplanowany przez gminę Uniejów budżet
(250 000 zł brutto). Kwoty te oscylują od 514 878 zł do
564 408,73 zł.
Ostateczna decyzja o tym, czy wykonawca zostanie wyłoniony, zapadnie po zakończeniu procesu weryfikacji ofert.
Ulica Długa połączy ze sobą dwie istniejące już ulice:
Targową oraz Dąbską. Będzie ona umożliwiać komunikację
mieszkańcom budującego się nowego osiedla budynków
mieszkalnych.

Agnieszka Olczyk

Gmina Uniejów chce doposażyć stołówkę
w szkole – wniosek został już złożony
Gmina Uniejów złożyła do Wojewody Łódzkiego wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Budynek Szkoły Podstawowej w Uniejowie od kilkudziesięciu lat dysponuje własną stołówkę szkolną.
Wydawane są w niej smaczne i pożywne, dwudaniowe
obiady, które panie kucharki za każdym razem przygotowują na miejscu.
Stołówka obejmuje kuchnię, zmywalnię, obieralnię
oraz wydawalnię posiłków. Na jej wyposażenie składają
się stoły, krzesła, zastawa stołowa, sprzęt AGD, itp.
Niestety, z uwagi na około 20-letni okres użytkowania,
elementy te zostały wyeksploatowane i wymagają
ciągłych, kosztownych napraw i konserwacji. Innym
mankamentem jadłodajni jest znajdujący się w niej stary

sprzęt elektryczny, pobierający znacznie wyższe ilości
energii, niż nowoczesne urządzenia, które produkowane
są w dzisiejszych czasach. W stołówce brakuje też pieca
konwekcyjnego, co w bardzo dużym stopniu utrudnia
wydawanie ciepłych posiłków. Wyposażenie kuchni
nie pozwala obecnie na jej sprawne funkcjonowanie,
zwłaszcza, jeśli weźmie się pod uwagę obserwowany
w ostatnich latach wzrost liczby uczniów korzystających
z posiłków w stołówce szkolnej.
1 stycznia 2019 r. ruszył ministerialny Program „Posiłek
w szkole i w domu”, ustanowiony na lata 2019-2023. Ma
on charakter modułowy. Moduł 3, dotyczący tworzenia od
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podstaw, doposażenia lub adaptacji stołówek szkolnych
oraz poprawę ich standardu, daje Gminie Uniejów
możliwość pozyskania wsparcia finansowego na
podwyższenie poziomu tutejszej stołówki i zwiększenie
zakresu podejmowanych przez nią działań.
W związku z tym Gmina Uniejów, która jest organem
prowadzącym Szkołę Podstawową im. Bohaterów
Września 1939 r. w Uniejowie, złożyła wniosek do
Wojewody Łódzkiego o udzielenie wsparcia finansowego
na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
We wniosku zadeklarowano zakup niezbędnego asortymentu służącego do przygotowywania posiłków w
szkolnej stołówce. Wśród nich znajdują się specjalistyczne
meble (np. stoły i szafy ze stali nierdzewnej), sprzęt

UNIEJOWSKIE STRONY

|

23

AGD (np. taboret gazowy, piec konwekcyjny, kuchnia
gazowa, patelnia elektryczna, zamrażarka, chłodziarka,
mikrofalówka), zastawa stołowa, a także naczynia i inne
akcesoria kuchenne.
Realizacja zadania, oprócz tego, że pozwoliłaby doposażyć
stołówkę, umożliwiłaby także wydawanie więcej niż 500
posiłków dziennie.
Kwota dofinansowania, o jaką wnioskowała Gmina
Uniejów, wynosi 80 tys. zł. Gmina zadeklarowała wkład
własny w wysokości 20 tys. zł, ponieważ program zakłada
obowiązkowy udział finansowy lub rzeczowy w wysokości
20% środków niezbędnych do realizacji dotowanego
zadania. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 100
tys. zł.

Agnieszka Owczarek

Instalacja odnawialnych źródeł energii –
czy uda się wyłonić wykonawcę?
10 czerwca br. w uniejowskim magistracie dokonano otwarcia ofert na realizację zadania pn. „Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku szkoły podstawowej w Wieleninie”. W drugiej procedurze o wykonanie zamówienia publicznego ubiegało się dwóch oferentów.
W ramach postępowania dwie oferty złożyły firmy:
GLOBALTERM sp. z o.o. z Warszawy na kwotę
1.172.087,50 zł oraz firma ECO-THERM Sp. z o.o.
z Łowicza na kwotę 1.000.000,00 zł. Bezpośrednio
przed otwarciem ofert zamawiający opublikował informację, iż na sfinansowanie przedmiotu zamówienia
zamierza przeznaczyć kwotę 1 065 445,12 zł brutto.
Można zatem przyjąć, że oferta łowickiej firmy mieści
się w zakładanym budżecie, ale dopiero procedura weryfikacyjna pokaże, czy proponowana kwota pozwoli
rozstrzygnąć przetarg.
Zakres planowanych robót obejmuje: montaż systemu paneli fotowoltaicznych produkujących energię
elektryczną z energii odnawialnej (słonecznej), która będzie zasilać wewnętrzną sieć energetyczną i
pozwoli zmniejszyć produkcję z konwencjonalnych
źródeł energii oraz zredukować emisje zanieczyszczeń
do atmosfery; modernizację systemu produkcji i
dystrybucji ciepłej wody użytkowej poprzez wymi-anę
starych pojemnościowych i przepływowych ogrzewaczy elektrycznych i wymiennikowych na nowe wysokosprawne elektryczne ogrzewacze przepływowe,

sterowane elektronicznie z czujnikiem temperatury wypływu i przeznaczone do zaopatrywania w ciepłą wodę
wielu punktów poboru; modernizację układu grzewczego
poprzez demontaż istniejącej technologii kotłowni i układu
grzewczego w budynku oraz montaż nowego źródła
ciepła w postaci zestawu złożonego z trzech gazowych
absorpcyjnych pomp ciepła oraz kondensacyjnego kotła
gazowego, wykonanie nowej instalacji grzewczej, montaż
nowych grzejników stalowych płytowych z wbudowanymi
zaworami termostatycznymi i głowicami.
Dzięki kompleksowym rozwiązaniom przewidzianym
w projekcie, unowocześnieniu systemu grzewczego
oraz zamianie źródeł energii na źródła odnawialne oraz
zastosowaniu urządzeń fotowoltaicznych, służących
pozyskaniu energii słonecznej, nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku oraz redukcja emisji
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza atmosferycznego.
Na realizację zadania inwestycyjnego Gmina Uniejów
uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi.
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Agnieszka Owczarek

Umowa na realizację sieci wodnokanalizacyjnej podpisana
W dniu 10 czerwca 2021 podpisano umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn.
,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów”.
Umowę podpisali burmistrz Józef Kaczmarek przy
kontrasygnacie skarbnika Arlety Pietrzak oraz Ewa Peraj,
reprezentującej firmę wykonawczą. Wykonawcą jest
konsorcjum firm: EVECO Ewa Peraj – lider konsorcjum
oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EKOINŻBUD Piotr Peraj z siedziba w Uniejowie
(członek konsorcjum). Wartość umowy wynosi 3 290
000,00 zł brutto.
Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej
w ulicach Reymonta i Kościelnickiej oraz budowę sieci
sanitarnej w ul. Targowej na potrzeby odprowadzania
ścieków bytowo-sanitarnych do przepompowni ścieków.
Ponadto, do nowej sieci sanitarnej zostaną przyłączeni
mieszkańcy z miejscowości Brzeziny.
Pod względem robót budowlanych inwestycja jest
końcowym elementem w.w zadania. W postepowaniu
przetargowym, poza wyłonionym wykonawcą, wzięły
udział jeszcze 4 inne firmy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne TRAKT Bobrzak, Tecław Sp.j.,
Woźniaków 110, 99-300 Kutno na kwotę 4 100 084,25
zł; Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji
EKOMEL S.A., ul. Targowa 16/18, 99-200 Poddębice na
kwotę 4 474 125,00 zł; konsorcjum: INSTAL-SYSTEM
Roman Torzewski, Rodrysin 6a, 99-200 Poddębice (lider
konsorcjum) oraz WODNER II Kazimierz Żurawski, Ner
Kolonia 22, 99-220 Wartkowice (członek konsorcjum)

na kwotę 3 648 646,91 zł; konsorcjum: Wielobranżowe
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., ul.
Poli Gojawiczyńskiej 3C lok. 7, 81-587 Gdynia (lider
konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa
Lądowego Bartłomiej Szymanek, ul. Starodworcowa 26C,
81-575 Gdynia (członek konsorcjum ) na kwotę 4 640
708,14 zł.
Dwie ostatnie oferty zostały odrzucone w procedurze
weryfikacyjnej z uwagi na niespełnienie wymogów udziału w przetargu, dwie pozostałe znacznie przekraczały
zaplanowany przez gminę budżet na realizację przedsięwzięcia. Zakończenie wszystkich prac planowane jest
na wiosnę przyszłego roku.
- „Rozbudowa wodociągów podniesie jakość życia
mieszkańców, ale nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych
czasach kanalizacja, jak i wodociągi to już standard. Do
spełnienia tego standardu konsekwentnie i sukcesywnie
dążymy” – powiedział burmistrz Józef Kaczmarek.
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.

Agnieszka Olczyk

Do przedszkola w Uniejowie przyjęto więcej
dzieci niż planowano
W Miejskim Przedszkolu w Uniejowie trwały zapisy dzieci na kolejny rok szkolny. Po tym okresie
rozpoczął się etap rozpatrywania złożonych przez rodziców wniosków o przyjęcie ich pociech do
przedszkola. O tym, czy wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, decydowała ilość uzyskanych punktów.
Te przyznawane były nie tylko na podstawie przepisów ustawowych, ale także w oparciu
o zarządzenie Burmistrza Miasta Uniejów. Dotyczy ono przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i uzupełniającego do placówek, dla których Gmina Uniejów jest organem prowadzącym.
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Liczba wolnych miejsc w Miejskim Przedszkolu w
Uniejowie co roku ustalana jest na podstawie złożonych
przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko
wychowania przedszkolnego w danej placówce. W
związku z powyższym, w roku szkolnym 2021/2022 liczba
dzieci przyjętych i tych, których rodzice zadeklarowali
kontynuowanie wychowania przedszkolnego w Miejskim
Przedszkolu w Uniejowie wynosiła 175.
Podczas procesu rekrutacji okazało się, że chęć
posłania dzieci do przedszkola wyraziło więcej rodziców
niż pozwalała na to liczba miejsc przewidziana na kolejny
rok szkolny. Wśród nich znaleźli się zarówno ci, którzy
mieszkają w obwodzie Szkoły Podstawowej w Uniejowie,
jak i ci spoza niego.
Aby zapewnić opiekę oraz odpowiednie warunki
wszystkim dzieciom, Burmistrz Uniejowa, Józef Kaczmarek, postanowił zwiększyć liczbę dostępnych
miejsc w przedszkolu w Uniejowie, a także w szkołach
w Wieleninie i Wilamowie. Wymagało to jednak
utworzenia po jednym dodatkowym oddziale w każdej
z wymienionych placówek. Otwarcie oddziałów dla 3i 4-latków w Wieleninie i Wilamowie zapewniło miejsca
dzieciom należącym do obwodów tamtejszych szkół.
Do przedszkola w Uniejowie przyjęte zostały dzieci
z obwodu uniejowskiej podstawówki oraz dzieci spoza
terenu gminy Uniejów.
Jak podaje p.o. Dyrektora Miejskiego Przedszkola
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w Uniejowie, Marta Pajor, w wyniku przeprowadzonego
naboru, na ten moment, do placówki uczęszczać będzie
razem 190 dzieci. Liczba ta prawdopodobnie nie jest
jeszcze ostateczna, ponieważ wciąż trwają tu niewielkie
rotacje.
Z myślą o najmłodszych, w uniejowskim przedszkolu
zostanie utworzonych łącznie osiem oddziałów:
• 1 oddział dla dzieci 2,5 i 3-letnich
• 1 oddział dla dzieci 3- i 4-letnich
• 2 oddziały dla dzieci 4-letnich
• 1 oddział dla dzieci 4-, 5-letnich
• 1 oddział dla dzieci 5-letnich
• 1 oddział dla dzieci 5-,6-letnich
• 1 odział dla dzieci 6-letnich
Na obecną chwilę każdy z oddziałów I – VI będzie
liczył po 24 wychowanków, natomiast oddziały VII
i VIII – po 23. Te dwa ostatnie, wzorem lat poprzednich,
zlokalizowane zostaną w budynku Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie. Mimo,
że są to oddziały zamiejscowe, należą do tej samej
placówki, mają tego samego dyrektora i tę samą kadrę
pedagogiczną.
Tworzenie oddziałów zamiejscowych może wkrótce
przejść do historii, ponieważ w planach inwestycyjnych
Uniejowa na najbliższe lata jest budowa nowego, integracyjnego przedszkola, które w swoich murach pomieści aż dwustu przedszkolaków.

Agnieszka Olczyk

Przetarg na budowę przedszkola
integracyjnego zostanie powtórzony
Budowa nowego przedszkola na terenie Uniejowa to inwestycja, na którą bardzo czekają mieszkańcy.
Niestety, ogłoszony pod koniec kwietnia br. przetarg został unieważniony. Przyczyną takiego stanu rzeczy
są zbyt wysokie kwoty zaproponowane w ofertach, znacznie przewyższające budżet gminy.
Na sfinansowanie zamówienia gmina Uniejów zamierzała przeznaczyć 10 000 000,00 zł brutto. Z najniższą
propozycją wyszła firma: lider konsorcjum: UNI-PARK
Sp. z o.o. w Kielcach. Wyznaczona przez nią kwota na
realizację inwestycji wyniosła 15 878 998,65 zł. Bardzo
podobną ofertę złożył Zakład Robót Ogólnobudowlanych
z Gołuchowa – tutaj wartość zamówienia wyniosła 15
973 575,81 zł. W podobnych granicach oscylowały
wartości w dwóch kolejnych ofertach. Warszawska firma
ZAB-BUD wyznaczyła kwotę 17 277 810,00 zł, natomiast
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A.
z Jędrzejowa zaproponowało 17 646 706,03 zł.

Stawki w pozostałych trzech ofertach (lider
konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD
Damian Świącik, Gdańsk; „Lepiko” Sp. z o.o., Skórzewo;
Grupa Ekoenergia Sp. z o.o., Skierniewice) przewyższały
20 milionów złotych. Najwyższą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST Tomasz Brzeziński
z Gdańska. Stawka zaproponowana przez oferenta wyniosła 34 179 240,00 zł.
W związku z powyższym została podjęta decyzja
o unieważnieniu przetargu. Gmina Uniejów wystąpiła
już do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z wnioskiem
o przedłużenie realizacji projektu, a przetarg na budowę
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nowego, integracyjnego przedszkola wkrótce zostanie
powtórzony.
Projekt obiektu zakłada utworzenie ośmiu oddziałów
przedszkolnych. Placówka prowadzić będzie działalność
o charakterze integracyjnym. Zarówno sam budynek, jak
i jego otoczenie, dostosowane zostaną do potrzeb osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ponadto
zagospodarowany zostanie również cały teren wokół
budynku.

Na budowę nowego przedszkola gmina Uniejów otrzymała 2,5 mln zł dofinansowania od Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII.
Infrastruktura dla usług społecznych. Działanie VII.4
Edukacja. Poddziałanie VII.4.2 Edukacja przedszkolna.

Bulwary nadwarciańskie
– miejsca wypoczynku i rekreacji
Prace związane z budową bulwarów nadwarciańskich
trwają w najlepsze, a ich efekty rzucają się w oczy
wszystkim przemierzającym most bądź kładkę
nad rzeką Wartą. Uniejów pięknieje. Wspomniana
kładka piesza przeszła kompleksową przebudowę i
modernizację. Za nami również aranżacja skweru przy
ulicy Tureckiej. Obecnie wszystkie siły, mające na celu
wzbogacenie oferty rekreacyjnej Uniejowa, skupione są
na zagospodarowaniu terenu wzdłuż rzeki. Uniejowskie
bulwary powstają po zachodniej i wschodniej stronie
miasta. W ramach realizowanej inwestycji powstanie
wiele miejsc odpoczynku i rekreacji.
Ścieżka pieszo-rowerowa
Wysoki stopień zaawansowania prac dotyczy zachodniego brzegu rzeki. To teren znajdujący się w granicach strefy uzdrowiskowej A, na którym usytuowane
są m.in.: Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich, kompleks
termalno-basenowy „Termy Uniejów”, plaża miejska czy
– ukryty w cieniu dwóch zrekonstruowanych wiatraków
typu koźlak – zespół muzealno-noclegowy, Zagroda
Młynarska.
Opisany obszar, w ramach prowadzonej inwestycji,
wzbogaci się m.in. o wydzieloną ścieżkę pieszo-rowerową. Wszystkie nowe oraz już istniejące (termalny plac
zabaw, siłownia terenowa) miejsca rekreacji połączy
ciąg spacerowy, poszerzony w okolicy plaży oraz zamku
o wyjścia w rzekę: trzy pomosty pływające na wodzie.
Ścieżka pieszo-rowerowa o długości 2,5 km, która bierze swój początek w okolicy mostu, jest już
w dużej mierze wykonana. Pojedziemy nią w górę
biegu rzeki, wzdłuż nadbrzeża, aż do przepustu na
strudze spycimierskiej, mijając po drodze Zagrodę
Młynarską oraz tereny inwestycyjne, przeznaczone do
zagospodarowania rodzinną infrastrukturą rekreacyjną.

Ale to widoki wybiegające w przyszłość, a póki co,
otoczenie nowej trasy rowerowej stanowią rzeka, łąki
i pastwiska – bogate przyrodniczo obszary objęte programem Natura 2000.
Zgodnie z obowiązującymi trendami (np. projekt
europejskich tras rowerowych EuroVelo) ścieżkę wykończono nawierzchnią asfaltową. To optymalne – od
strony projektowej – rozwiązanie spełnia także wszelkie
wymogi dobrej drogi rowerowej, charakteryzując się
trwałością, równością, niskim oporem toczenia, brakiem
wibracji oraz komfortem jazdy. Wzdłuż ścieżki powstała
kanalizacja deszczowa, odprowadzająca wodę do koryta
rzeki (np. po opadach deszczu) oraz instalacja elektryczna
na potrzeby jej oświetlenia.
				
Maciej Bartosiak
Przystań kajakowa
Kolejna atrakcja przyniesie mnóstwo powodów do
radości wszystkim miłośnikom sportów wodnych, a
konkretnie – sympatykom kajakowych wycieczek. Za
mostem, w naturalnej zatoce rzeki Warty, powstanie
przystań kajakowa.
Poszczególne elementy przystani zostaną skonstruowane w taki sposób, aby całkowicie spełniała ona
wymagania spływów kajakowych w ramach trasy
obejmującej zalew Jeziorsko – Uniejów – Koło. Przystań
kajakowa podczas jednego spływu obsługiwać będzie
10 osad kajakowych, a więc 20 osób.
W ramach budowy obiektu powstaną: pomost umożliwiający wygodne wchodzenie i wychodzenie z kajaka
oraz trap łączący pomost z brzegiem. Integralnym
elementem zespołu będzie pomost do wyciągania kajaków.
W bezpośrednim sąsiedztwie przystani wzniesiona
zostanie wiata – miejsce wypoczynkowe dla uczestników
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spływów kajakowych, w którym można będzie przygotować się do aktywności fizycznej. Konstrukcja wykonana
zostanie z drewna, będzie miała kształt prostokąta o wymiarach 4 x 9 x 4 m.
Na lądzie wydzielony zostanie obszar zielony umożliwiający rekreację i przygotowywanie kajaków do transportu kołowego. Teren przystani oświetlony zostanie
niskimi lampami typu parkowego. Nieopodal wydzielone
zostaną specjalne miejsca parkingowe dla osób
korzystających z przystani. Powstanie portu kajakowego
z całą pewnością uatrakcyjni turystycznie nasze miasto.
				

Agnieszka Olczyk

„Szlak Bosych Stóp”
„Szlak Bosych Stóp” to rodzaj ścieżki spacerowoterapeutycznej o zróżnicowanym podłożu przystosowanym do marszu bez obuwia. Atrakcja ta przeznaczona
jest dla każdej grupy wiekowej. Zapewnia rekreację
ruchową oraz aktywne spędzenie czasu na świeżym
powietrzu. Spacer po takiej ścieżce korzystnie wpływa
na zdrowie poprzez wszechstronny masaż stóp różnym
rodzajem podłoża.
Tego rodzaju rozwiązania są bardzo popularne na
zachodzie Europy, chociażby w Niemczech. Przez
tamtejszych lekarzy są zalecane jako spacery pobudzające krążenie.
Uniejowski „Szlak Bosych Stóp” powstanie z kilku
odcinków, o różnej nawierzchni i różnej konstrukcji. Poszczególne fragmenty będą składały się z następujących materiałów: kostki granitowej ciętej, piasku
rzecznego, otoczaków rzecznych oraz okrąglaków
drewnianych.
Szlak będzie miał długość 1200 metrów i powstaje
w okolicy mostu, na lewym brzegu Warty. Będzie inte-

gralną częścią przecinających się ścieżek, mających
połączenie z jednej strony z ciągiem spacerowym
w kierunku północnym, a z drugiej strony z chodnikiem
prowadzącym do przystani kajakowej.
				
Aleksandra Zielonka
Kino plenerowe
Jedną z atrakcji, które powstają obecnie nad rzeką
Wartą, będzie kino letnie. Rozrywka znana i lubiana przez
mieszkańców Uniejowa i okolic, którzy chętnie brali
udział w kinowych projekcjach na powietrzu, była dotąd
ściśle uzależniona od terminów dostępnych u operatora
obsługującego objazdowe „Kino na leżakach”. Kino
letnie powstanie, aby w okresie wakacyjnym zapewnić
mieszkańcom oraz turystom rozrywkę pod gołym
niebem. Z całą pewnością po zakończeniu inwestycji
ta forma rozrywki będzie dużo bardziej dostępną formą
spędzania letnich wieczorów.
Kino będzie zlokalizowane w sąsiedztwie miejskiej
plaży, na terenie trawiastym. Wszystkie elementy infrastruktury kina letniego planowane są jako tymczasowe,
tzn. rozkładane na potrzeby konkretnego seansu.
Mowa o projektorze multimedialnym, wzmacniaczu,
konwerterze audio i kolumnach estradowych oraz
dmuchanym ekranie projekcyjnym o przekątnej 300.
W ramach inwestycji zostały także zakupione
„uniejowskie” leżaki dla ok. 100 osób.
W pobliżu miejsca przeznaczonego pod aranżację
kina plenerowego zostanie zbudowana pergola z zadaszeniem, demontowalna w przypadku powodzi. Będzie
służyła jako miejsce odpoczynku i schronienia przed
deszczem. Zostały już wykonane stopy fundamentowe
i umieszczono w nich metalowe tregry, tzw. heby,
które stanowią podstawę pergoli. Konstrukcja zostanie
wykonana z drewnianych słupów.
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Pomosty pływające na wodzie
Przy plaży trwa montaż pomostów na wodzie. Tzw.
wyjścia w rzekę będą się łączyć z deptakiem biegnącym
po lądzie przez całe nadbrzeże. W sumie, wzdłuż skarpy
zachodniej bulwarów, zaplanowano trzy takie obiekty:
pierwszy w kształcie litery „C”, na wysokości Domu
Pracy Twórczej, zaś dwa kolejne na wzór litery „T”, w sąsiedztwie plaży. Ponadto, po drugiej stronie rzeki, przy
kładce pieszej, zaplanowano dodatkowy demontowalny
pomost, przystosowany do cumowania łódek.
Pomosty przy plaży
W dalszej części bulwarów zaprojektowano dwa
demontowalne, pływające pomosty rekreacyjne przy
plaży. Każdy zostanie wykonany na pływakach niskoburtowych prefabrykowanych, z połączenia modułów
o wymiarach 1,5 m x 2,3 m, co daje 3,6 m² powierzchni
użytkowej każdego z elementów. Całkowite obciążenie
pojedynczego modułu o takich parametrach, z zachowaniem pływalności, wyniesie 640 kg netto.
Jak już wspomniano, oba pomosty przy plaży będą
mieć kształt litery „T” z podstawą w kierunku nadbrzeża.
Obecnie znajdują się tam konstrukcje odbiegające
formą od docelowych, ponieważ w tym miejscu odbywa
się montaż wszystkich pomostów. Unoszące się na
powierzchni wody platformy pozwolą wyjść w rzekę na
dystans prawie 12 m od brzegu. Całkowita długość tak
powstałego molo wyniesie ponad 13 m, przy szerokości
przejścia 2,3 m.
Każdy z pomostów będzie wyposażony w: drabinkę
wyłazową, stanowisko ratunkowe (koło z rzutką i bosak)
oraz tablicę informującą o zakazie skakania do wody.
Montaż konstrukcji do dna koryta rzeki, z zastosowaniem
tzw. martwych kotwic, zabezpieczy pomost przed przemieszczeniem.
Pomost poniżej zamku
Na wysokości hotelu Dom Pracy Twórczej, przy skarpie
zachodniej, został zaplanowany szlak pieszy opadający
w kierunku rzeki. Pomost w tym miejscu umożliwi spacer,
ale posłuży też jako miejsce odpoczynku, zapewniając
dogodne warunki do obserwacji przepływającej rzeki,
oglądania panoramy miasta oraz śledzenia aktywności
w pobliskim parku linowym. Pomost rekreacyjnospacerowy, zaprojektowany w kształcie litery „C”,
będzie szeroki na 11 m, zaś całkowita długość platformy
unoszącej się na powierzchni wody (od zejścia ze schodów do wyjścia na ląd) wyniesie 24 m.
Dostęp na pomost z pieszego ciągu spacerowego
na skarpie umożliwią dwie pary schodów stalowych,
połączonych z konstrukcją na wodzie poprzez tzw. trapy,

czyli ruchome stopnie służące do wejścia z nabrzeża na
unoszący się na wodzie obiekt. Schody, o których mowa
powyżej (tym samym także początek i koniec pomostu),
zostaną zainstalowane na betonowych spocznikach.
Konstrukcja pływająca powstanie z połączenia modułów o wymiarach 6 m x 2,4 m. Całkowita maksymalna
wyporność jednego modułu, dzięki znajdującym się
od spodu 10-ciu pływakom, wyniesie 3,16 t. Poszycie
gotowego pomostu zaplanowano z użyciem deski
kompozytowej, imitującej drewno, ale znacząco lżejszej i odporniejszej na oddziaływanie warunków atmosferycznych.
Pomost zostanie wyposażony w barierki o wysokości
110 cm, stanowisko ratunkowe (koło z rzutką i bosak) oraz
tablicę informującą o zakazie skoków do wody. System
barierek stalowych, przystosowanych do współpracy
z systemowymi polietylenowymi elementami pomostów,
w przeciwieństwie do barierek drewnianych, zapewnia
wymaganą łatwość szybkiego demontażu pomostu
w krótkim czasie (np. w przypadku zagrożenia nadejściem
fali spiętrzonej wody).
				
Maciej Bartosiak
Co zaoferuje nam prawy brzeg bulwarów?
Po miejskiej stronie wejście na bulwary zlokalizowane
będzie w okolicach mostu, przy ulicy Łęczyckiej. Zaraz
na ich początku wszystkie osoby szukające relaksu witać
będzie punkt widokowy Zielony krąg. Wzdłuż ciągu
spacerowego, biegnącego po wschodniej stronie rzeki
Warty, znajdzie się siłownia terenowa. Zamontowane
tu urządzenia zapewnią rekreację ruchową na świeżym
powietrzu. Spacerując dalej dotrzemy do pięknej
fontanny. Tuż przy niej znajdować się będzie plac
zabaw, który przyniesie wiele frajdy najmłodszym
spacerowiczom. Po minięciu kładki dotrzemy do pomostu na palach i wreszcie do Placu Bogumiła, który to
będzie punktem końcowym bulwarów po wschodniej
stronie rzeki Warty.
W bezpośrednim sąsiedztwie ciągu spacerowego,
w czterech lokalizacjach, powstaną skarpy z siedziskami.
Całość urozmaicona zostanie także tarasami, mostkami,
pergolami i schodami terenowymi. Dostęp do wszystkich
atrakcji bulwarów nie będzie stanowić problemu dla
osób niepełnosprawnych oraz rodziców z wózkami dziecięcymi. Z myślą o nich zamontowane zostaną pochylnie
umożliwiające przemieszczanie się.
Zielony krąg odpoczynkowy
Wschodnie zbocza doliny Warty charakteryzują się
tym, że są wysokie i miejscami dość strome. Dodają one
atrakcyjności krajobrazowi, ale też umożliwiają tworzenie
niezwykłych punktów widokowych. Nie sposób więc
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nie wykorzystać walorów skarpy, jaka od dziesiątek
lat kształtuje teren tuż przy uniejowskim moście.
Właśnie w tym miejscu zaplanowano wykonanie tarasu
widokowego, jako że dokładanie tutaj rozpoczynać się
będzie trasa bulwarów na prawym brzegu Warty.
Jak sama nazwa sugeruje, obiekt otrzyma kształt
kręgu, a jego średnica wyniesie 9 m. Wybudowany
zostanie na wysokim nasypie, ok. 4 m nad terenem
nadwodnych łąk. Prowadzić do niego będzie dojście od
projektowanego ciągu pieszego o szerokości 2 m.
Punkt ten nieprzypadkowo nazwany został zielonym.
Po jego środku powstanie bowiem zieleniec o średnicy
2,4 m, a dookoła w nawierzchnię wkomponowane
zostaną cztery kolejne klomby z nasadzeniami roślinnymi
i trawnikami.
Zielony krąg będzie idealnym miejscem odpoczynku
i nabrania dystansu do codziennych spraw i obowiązków.
Stąd rozciągać się będzie piękny widok na dolinę Warty,
a także na panoramę Uniejowa po zachodniej stronie
miasta.
				
Agnieszka Olczyk
Siłownia terenowa
Na bulwarach nie tylko dzieci będą mogły aktywnie
spędzać czas. Projekt przewiduje ciekawą formę rekreacji
także dla dorosłych. Będzie nią siłownia terenowa
wyposażona w urządzenia typu street workout.
Osób zainteresowanych ćwiczeniami „pod chmurką”
jest coraz więcej, a urządzenia siłowni zewnętrznych
zdążyły się już na dobre wpisać w miejski krajobraz.
Nowa siłownia zewnętrzna znajdować się będzie
w pobliżu placu zabaw. Obiekt obejmował będzie
powierzchnię 340 m². W ramach projektu zamontowanych zostanie 6 podwójnych stanowisk do ćwiczeń
wszystkich partii ciała. Wśród nich znajdą się: biegacz
i orbitrek, krzesło do wyciskania i prasa nożna, rower
i rower, surfer i twister, TAI CHI małe koła i TAI CHI duże
koło oraz wioślarz i wioślarz.
Ćwiczenia wykonywane na tych urządzeniach z pewnością będą dużą przyjemnością dla wszystkich ich
użytkowników, zwłaszcza tych chcących zadbać o własne zdrowie i dobrą kondycję.
Siłownia na świeżym powietrzu to idealny sposób
nie tylko na aktywność fizyczną, ale również na życie
towarzyskie lokalnej społeczności.
Plac zabaw
Centralna część bulwarów po wschodniej stronie
miasta przeznaczona będzie dla najmłodszych. Ku ich
ogromnej radości właśnie w tym miejscu już niedługo
wybudowany zostanie nowy plac zabaw. Obiekt składać
się ma z kilku elementów. W strefie dla najmłodszych
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dzieci przewidziano zestaw zabawowy, dostosowany
do ich wieku. Będzie on składać się z dwóch wież, przy
czym jedna z nich zostanie zadaszona i zaopatrzona
w zjeżdżalnię. Zestaw zawierać będzie także panele
dydaktyczne: kółko – krzyżyk, liczydło, zegar, mechanik.
Wiele frajdy również najmniejszym dzieciom sprawi
odrębny zestaw paneli edukacyjnych, zawierających
takie części jak: panel matematyczny, panel ruchome
piaski, panel okienko oraz panel samochód.
Na placu zabaw znajdzie się także urządzenie linowe.
Korzystać z niego będą mogły dzieci w przedziale
wiekowym 3-14 lat. Atrakcja ta sprzyjać będzie rozwojowi
koordynacji ruchowej i umiejętności sprawnościowych.
Zestaw składać się będzie z licznych przeszkód, mostów
i przeplotni.
Kolejnym elementem placu zabaw będzie wielofunkcyjny zestaw zabawowy, tym razem o większych
rozmiarach. Urządzenie tworzyć będzie wieża z wieloma
podestami na różnych wysokościach: 120, 160 i 200 cm,
a do każdego z nich zamontowana zostanie zjeżdżalnia.
Na żadnym placu zabaw nie może zabraknąć huśtawek, dlatego na jego terenie postawiona zostanie
huśtawka wahadłowa podwójna dla dzieci w wieku od
3 do 14 lat.
Dla fanów dobrej zabawy zaplanowano też zestaw
sprawnościowy, którego każdy fragment stanowić
będzie ciekawe wyzwanie. Składać się on będzie
z dwóch wież połączonych przejściem tubowym. Zestaw
wyposażony zostanie w dwie zjeżdżalnie, daszek, ściankę
wspinaczkową wejściową, panele i siatkę wejściową.
Kiedy dzieci pochłonięte będą zabawą, ich opiekunowie znajdą w tym czasie chwile odpoczynku w wygodnej strefie stworzonej z myślą o nich. Teren placu
zabaw wyposażony zostanie m.in. w elementy małej
architektury, w tym w wygodne ławki z oparciami.
Niezwykle istotnym jest, aby plac zabaw był miejscem
bezpiecznym, dlatego wszystkie zamontowane na nim
urządzenia zostaną wykonane ze specjalnie przeznaczonych do tego materiałów. Ponadto cały teren
ogrodzony zostanie siatką o wysokości 1 m.
Plac zabaw będzie ogólnodostępny, bezpłatny
i czynny przez 7 dni w tygodniu. Dzięki infrastrukturze
dostosowanej do różnych grup wiekowych, jak i dużej
powierzchni (330 m²), będzie mogło z niego korzystać
szerokie grono użytkowników.
Szlaki rekreacyjno-poznawcze
Bulwary nadwarciańskie na prawym brzegu miasta
to nie tylko spacer. Jest to również najlepszy przykład
na to, że da się połączyć przyjemne z pożytecznym.
Z prawej części bulwarów nadwarciańskich każdy
wyjdzie z pełną garścią wiadomości o naszym mieście,
zarówno od strony historycznej, jak i przyrodniczej.
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Szlak „Uniejów na przestrzeni dziejów”
Uniejów, mimo że jest niewielkim miasteczkiem, ma
bardzo bogatą i ciekawą historię. Aby zapoznanie się
z nią umożliwić wszystkim użytkownikom bulwarów,
na ich terenie powstanie szlak „Uniejów na przestrzeni
dziejów”.
Szlak wyposażony zostanie w osiem tablic informa-

cyjnych. Tutaj pierwsza z nich, podobnie jak na szlaku
o ptakach, przedstawiać będzie plan sytuacyjny i legendę, a dodatkowo historię regionu i Uniejowa. Podczas dalszego spaceru pojawią się przystanki: Czasy
najdawniejsze, Mieszkańcy tej ziemi w okresie neolitu
i brązu, Kultura przeworska, Średniowieczne grodziska,
Uniejów na prawach miejskich, Krzyżacy w Uniejowie,
a także Uniejów i jego zamek.
				
Agnieszka Olczyk
Pomost przy kładce
Pomost zaplanowano w pobliżu pieszej kładki. Konstrukcja podestu zostanie wykonana – podobnie jak przy
plaży – z niskoburtowych modułów, unoszących się na
wodzie dzięki pływakom, mocowany do dna przy użyciu
martwych kotwic. Pomost w kształcie litery „T”, o łącznej
długości 4,75 m i całkowitej szerokości 7 m, będzie
przystosowany do cumowania łódek (wyposażony
w tzw. knagi).
Ciąg pieszy, biegnący na skarpie po stronie wschodniej i pływający pomost połączą schody stalowe, jednobiegowe, oparte na dwóch spocznikach (górnym i dolnym). Konstrukcja siądzie na 4 palach żelbetowych za
pośrednictwem stalowej podpory. Do dolnego spocznika
mocowany będzie ruchomy trap, ułatwiający zejście na
pomost.
				
Maciej Bartosiak
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Szlak „Ptaki środkowej Warty”
Uniejów jest miejscem wyjątkowym. W dolinie Warty
gniazduje około 70 gatunków ptaków objętych ochroną.
Wiele na ich temat dowiedzieć się będzie można na
szlaku „Ptaki środkowej Warty”.
Tuż przed wejściem na ścieżkę warto zapoznać się
ze wskazówkami zamieszczonymi na dwóch tablicach
informacyjnych. Pierwsza z nich zawierać będzie plan
sytuacyjny, legendę, a także opis chronionych i rzadko
występujących ptaków. Druga tablica przypominać
będzie o zasadach właściwego zachowywania się na terenach objętych ochroną.
Osoby spacerujące bulwarami napotkają na swojej
drodze jeszcze sześć innych przystanków rekreacyjnopoznawczych. Wśród nich znajdą się: Opis doliny rzeki
Warty, Rzeka jako ekosystem, Ekosystemy wodne,
Funkcje ekosystemów, Znaczenie i ochrona ptaków oraz
Obrazki z życia ptaków.
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Maciej Bartosiak

Wodna atrakcja w parku
Do wizyty na terenie zabytkowego parku zachęca nie tylko piękna pogoda i urzekające okoliczności przyrody.
Od niedawna jest to także nowa, wodna atrakcja. W sąsiedztwie Uzdrowiska Uniejów Park, przy drewnianej
kładce, zmodernizowanej w ramach projektu zagospodarowania wnętrza parkowego, uruchomiono parę
fontann. Dwie pompy zanurzone w korycie fragmentu starorzecza Warty stanowią serce wodotrysków,
wprawiając w ruch wodę i wyrzucając ją ku górze. Urządzenia są podłączone do zewnętrznego sterownika,
który „pilnuje”, by wodne atrakcje działały bez zarzutu, zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem.
Co więcej, strumienie wody po zmroku są podświetlane kolorowymi lampami led, które włączają się za sprawą
fotokomórki.
Zmiany we wnętrzu zabytkowego parku, przy Zamku
Arcybiskupów Gnieźnieńskich, to efekt realizacji projektu
pn. „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie
Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w
Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury
turystycznej”, o którym pisaliśmy w poprzednim wydaniu
„Uniejowskich Stron”.
W parku pojawiły się – w dużych ilościach – nowe
ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe i tablice
informacyjne. Zatem do parku warto wybrać się nie
tylko piechotą: można dojechać rowerem i na miejscu
przypiąć go bezpiecznie w jednym z kilkunastu miejsc
postojowych, rozlokowanych wzdłuż ścieżek, a następnie
spacerkiem kontynuować wyprawę.
Na trasie edukacyjnej ścieżki botanicznej osadzono
granitowe słupki, na których zostaną umieszczone
tabliczki z informacją o wiekowych egzemplarzach drzew,

pomnikach przyrody czy osobliwych gatunkach roślin
występujących na terenie parku.
W ramach realizacji projektu zostało posadzonych
ponad 60 szt. drzew, a w planach są już kolejne nasadzenia. W ramach rekompensaty przyrodniczej i odnowy
drzewostanu zabytkowego parku, 80 sztuk sadzonek
z gatunku grab pospolity uzupełni ciąg zieleni wzdłuż
historycznej alei grabowej.
Całość zadania inwestycyjnego pn. „Przeciwdziałanie
degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez
budowę i modernizację infrastruktury turystycznej”
stanowi kwotę ponad 4 mln zł. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie od Marszałka Województwa
Łódzkiego w wysokości ok. 2,4 mln zł, w ramach środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego.
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Uniejów podjął współpracę
z sokolnikiem
O planowanej współpracy z sokolnikiem, informowaliśmy Państwa przy okazji Jesiennych Spotkań Zamkowych,
które odbyły się w październiku 2020 r. Wówczas grupa
Ptasznik z Turku zaprezentowała oraz opowiadała o ptakach drapieżnych i zwyczajach sokolników. Zwieńczeniem
wydarzenia było podpisanie listu intencyjnego między
sokolnikiem a gminą Uniejów jako deklaracji współpracy
w zakresie edukacji i profesjonalnych usług sokolniczych.
List intencyjny nabrał konkretnych kształtów i został
przekuty w umowę zawartą między firmą Ptasznik a PGK
„Termy Uniejów”, która obowiązuje od czerwca br.
Z racji posiadanego doświadczenia sokolniczego (również pod względem edukacyjnym) Sokolnik zapewni
doradztwo i konsultacje w sprawach ornitologicznych
w ramach działań dotyczących ochrony środowiska
i prac inwestycyjnych. Będzie składać regularne wizyty
w Uniejowie mające na celu ochronę przyrody przy jednoczesnym zapewnieniu działań edukacyjnych, a wyszkoleni
skrzydlaci podopieczni będą m.in. zajmować się płoszeniem
niepożądanych ptaków na terenie kompleksu.
Wykorzystanie ptaków drapieżnych jest bezinwazyjną
i wysoce skuteczną metodą zabezpieczenia terenu przed
immisjami, związanymi z ptactwem; najlepiej w tej roli
sprawdzają się ptaki drapieżne z rodziny jastrzębiowatych
i sokołowatych. Co najważniejsze, metoda jest całkowicie
bezpieczna dla środowiska naturalnego i człowieka.
Zarówno w Polsce, jak i za granicą docenia się zalety środowiska, jako metody biologicznej, a przy tym ekologicznej.
Jak widać, ptak jest nie tylko towarzyszem człowieka, ale
po odpowiednim szkoleniu zdobywa umiejętności, które
można wykorzystać w niektórych zawodach.
Warto wreszcie wspomnieć, że zaplanowane działania
będą niosły za sobą dwa ważne walory, a mianowicie
budowanie tożsamości kulturowej i prowadzenie edukacji
historycznej, którą można efektywnie realizować dzięki
sztuce sokolniczej, nota bene będącej niematerialnym
dziedzictwem kulturowym. Początki tradycji sięgają
zamierzchłych czasów naszej cywilizacji, tym samym są
trudne do ustalenia. Nie ma także dostatecznych źródeł,
na podstawie których można by jednoznacznie określić
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Na teren kompleksu termalno-parkowego będą często wpadać z wizytą, a raczej wlatywać, osobliwi
goście – mowa o ptakach drapieżnych, których zadaniem będzie m.in. przegonić nieproszonych ptasich
intruzów.

miejsce, z którego ta tradycja się wywodzi. Najbardziej
popularna teoria głosi, że powstało ono w Azji, a wiele
źródeł i większość autorów wskazuje na centralną i południowo-wschodnią część tego kontynentu. Najstarsze
znane przedstawienie sokolnictwa to petroglif z Golpaygan
(Isfahan, Iran) obrazujący człowieka na koniu z ptakiem
drapieżnym i gepardem, szacowane na 8-10 tysięcy lat
przed naszą erą.
Również w Polsce, już u zarania państwowości, informacje źródłowe świadczą o wysoko rozwiniętym
sokolnictwie, między innymi za panowania Bolesława
Chrobrego. Można zatem mniemać, iż uprawiane było na
ziemiach polskich znacznie wcześniej.
W czasach współczesnych sokolnictwo jest jednym
z przykładów tradycyjnej więzi i współpracy człowieka
ze zwierzęciem. Zawiera w sobie elementy zarówno
wielowiekowych tradycji, jak i najnowszej wiedzy i techniki.
Zawiązana współpraca z Sokolnikiem z Turku bez
wątpienia będzie niosła ze sobą wiele korzyści –
zminimalizuje problem ptasich intruzów, usprawni przebieg inwestycji przy zachowaniu wszelkich norm ekologii
i dobrostanu zwierząt, a dzięki działalności edukacyjnej
i reprezentacyjnej podniesie prestiż miejsca, jakim jest
Uniejów.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Malowanie kościoła w Wieleninie
W kościele pw. św. Jakuba i Doroty odbyło się spotkanie, w którym udział
wzięli: ks. proboszcz Jarosław Olszewicz, burmistrz Józef Kaczmarek, dyrektor
firmy K-Flex – Bartłomiej Gröbner, właściciel firmy F.H.U. Instal – Bogdan
Wieczorek oraz Ireneusz Menes – wykonawca z Zakładu Konserwacji Zabytków
w Głownie. Zebranie było płaszczyzną dyskusji, wymiany propozycji dotyczących
kształtu i przebiegu przyszłych prac, które będą wykonywane w kilku etapach.
Odmalowane wnętrze będzie kolejnym etapem remontu świątyni w Wieleninie,
która od kilku lat ustawicznie zmienia swoje oblicze.
- „Zaczęliśmy od dachu kościoła. Później była kostka przy budynkach
gospodarczych i plebanii, a teraz wokół kościoła. Przy okazji tych prac udało się
też doprowadzić wodę do kościoła. W jednym z pomieszczeń urządzona została
toaleta. Panie sprzątające świątynię nie będą już musiały biegać z wiadrami po
wodę na plebanię. Teraz mają ją na miejscu w kościele, i to zarówno zimną, jak
i ciepłą” – wspomina proboszcz.
Wszystkie zabiegi służą poprawie estetyki, stanu technicznego oraz
bezpieczeństwa wiernych. W tym roku kościół przejdzie kolejny, ale już konieczny
remont, polegający na odmalowaniu wnętrza obiektu. Ostatni taki zabieg
wykonany był za probostwa ks. Jerzego Krajewskiego, a więc ponad 30 lat temu.
W kościele widoczne są zawilgocenia, w niektórych miejscach pojawiły
się pęknięcia, zatem w pierwszej kolejności trzeba będzie uzupełnić ubytki
oraz oczyścić kurz ze ścian i malowideł. W tym miejscu mamy dla Państwa
ciekawostkę. Materiałem wykorzystywanym do czyszczenia warstwy malarskiej
w pracy konserwatorskiej jest m.in. guma chlebowa, czyli nic innego jak gałka
ugniecionego miękiszu chleba.
- „Kromka chleba może znacznie więcej niż tylko uprzyjemnić posiłek.
Chropowata tekstura i duża chłonność pozwala doskonale zebrać zalegający kurz
i pył” – mówi Ireneusz Menes, konserwator.
Kolejnym etapem będzie odświeżenie kościoła. Z dużym prawdopodobieństwem wnętrze zachowa swoją dotychczasową stylistykę, a wykonane zabiegi
malarskie będą miały w ostatecznym efekcie wywołać efekt trójwymiarowości.
Dotyczy to zarówno powierzchni gładkich (wykonawca planuje nieco inną barwę
ścian wobec przechodzących w sklepienie filarów) oraz malowideł, które zostaną
ożywione i uszlachetnione złoceniami.
Pozostaje jeszcze kwestia ściany z krzyżem w prezbiterium, jako że jest to
najbardziej reprezentatywna część kościoła. Na spotkaniu rozważano możliwe
rozwiązania, które znajdą swoje przełożenie w kilku propozycjach projektów.
Rozpoczęcie prac zaplanowano na koniec lipca i o ile nie zakłócą ich nieprzewidziane okoliczności, potrwają około 4 miesięcy. Realizacji zadania podejmie
się wspomniany wcześniej Zakład Konserwacji Zabytków pana Ireneusza Menesa
z Głowna. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży oraz dotychczasowy
dorobek można uznać za gwarant powodzenia przedsięwzięcia. Realizacje pana
Menesa są potwierdzeniem prac przeprowadzonych z zachowaniem najwyższej
zawodowej staranności i sztuki konserwatorskiej.
Renowacja wnętrza kościoła stała się dobrą okazją do wymiany starej instalacji
elektrycznej. Zadania podejmie się firma F.H.U. Instal pana Bogdana Wieczorka,
która wymieni m.in. rozdzielnię główną oraz poprowadzi nowe obwody żyrandoli.
Prace związane z elektryką zakończą się przed przystąpieniem do malowania.
Dotychczasowe inwestycje udało się przeprowadzić dzięki ofiarności parafian
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28 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie dotyczące malowania wnętrza kościoła parafialnego
w Wieleninie. Po zakończeniu prac zewnętrznych, prowadzonych przez ks. proboszcza, przyszedł czas na
wnętrze.

oraz życzliwości i przychylności
instytucji, takich jak Urząd Miasta
w Uniejowie. Nota bene, włodarz
miasta – Józef Kaczmarek, mając na
uwadze potrzeby parafii, rozpoczął
starania o pozyskiwanie środków,
aby przeprowadzić dalsze prace
remontowe. Efektem rozmów i
spotkań jest deklaracja ze strony
Bartłomieja Gröbnera, dyrektora
firmy K-flex, co do wsparcia finansowego na rzecz świątyni.
Działająca w Wieleninie-Kolonii
firma wielokrotnie już angażowała
się w przedsięwzięcia realizowane
przez gminę. Tym razem przekaże
100 000 zł na świątynię, co bez
wątpienia będzie ogromnym zastrzykiem finansowym. Pomoc finansową zadeklarowało także PGK
„Termy Uniejów”.
Wreszcie sam ks. proboszcz
Olszewicz wraz z Radą Parafialną
nie pozostają bierni, ale prowadzą
zbiórkę wśród mieszkańców i parafian, aby móc wesprzeć i urzeczywistnić kolejne przedsięwzięcie.

>
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Uniejowskie ulice w duchu woonerf
Na sesji Rady Miejskiej burmistrz zaprezentował koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania przestrzeni publicznej pn. „Zielony Uniejów – Thermal resort”. Założenia wstępne są
oryginalne, ciekawe, a przy tym bardzo zielone.
Koncepcja Zielonego Uzdrowiska wyrosła na gruncie
wnikliwej analizy potencjału turystycznego, którą gmina
umiejętnie wykorzystuje od ponad dekady w oparciu
o predyspozycje naturalne i dziedzictwo historyczne.
Celem nadrzędnym jest opracowanie spójnej polityki
zagospodarowania przestrzennego, które pozwoli na
rozwój miasta poprzez połączenie lewo i prawobrzeżnej
Warty, wpłynie na jego wizerunek i estetykę. Wszystko
to w duchu ekologicznym, stawiającym na tworzenie
i umacnianie zielonej infrastruktury jako narzędzia
wykorzystującego przyrodę w celu uzyskania korzyści dla
środowiska, gospodarczych i społecznych.
Teren poddany opracowaniu obejmuje ulice
śródmieścia, m.in.: Kościelnicką, Bojakowskiej, Spacerową,
Orzechową, bp. Owczarka, Ogrodową, Turecką, Targową,
natomiast pierwszą ulicą zrewitalizowaną według nowej
koncepcji będzie ul. Dąbska.
„Otrzymaliśmy informację, że Wojewoda Łódzki –
pan Tobiasz Bocheński przyznał dotację w kwocie blisko
1,2 mln zł na przebudowę i remont tejże ulicy. Poprawa
widocznego gołym okiem złego stanu technicznego
to jedno, ale chcemy też, aby aranżacja ulicy stała się
przykładem tego, jak mogą wyglądać przestrzenie
publiczne w Uniejowie” – powiedział burmistrz Józef
Kaczmarek.
Ulice do życia
Mając na względzie potencjał miejsca, Burmistrz
Uniejowa odbył konsultacje, podczas których wraz z architektami oraz radnym Tomaszem Wójcikiem rozważali
możliwe do wprowadzenia zmiany, a ich efektem jest
koncepcja w duchu „woonerf”. Znaleźć w niej można m.in.
przykłady z zagranicy oraz propozycje, jak śródmiejskie
ulice mogłyby się nadawać do przekształcenia w duchu
woonerf.
Ta tajemniczo brzmiąca nazwa pochodzi z języka holenderskiego i oznacza dosłownie „ulice do mieszkania/do
życia”. Pierwsze tego typu inwestycje powstały w latach
70. XX wieku właśnie w Holandii.
Woonerf polega na takim przekształceniu ulic, aby
zachowały one ograniczoną funkcję komunikacyjną,
dając pierwszeństwo pieszym i rowerzystom. Woonerf

pozwala, aby ulica była nie tylko ładniejsza m.in. za
sprawą nowej zieleni, ale też bezpieczniejsza i mogła
spełniać funkcje rekreacyjne, dlatego jest przy niej dużo
ławek, stojaków na rowery, placów zabaw oraz drzew
i trawników.
Nowe podejście polega m.in. na zrezygnowaniu
z klasycznego podziału na jezdnię i chodnik na rzecz
wspólnej przestrzeni, która łączy funkcje ulicy, deptaka,
parkingu oraz miejsca spotkań mieszkańców. Woonerfy
popularne są nie tylko w Holandii, ale także w Skandynawii
i Niemczech. W Polsce pierwsze tego typu rozwiązania
wprowadzono w 2017 r. w Łodzi, a w 2019 r. w Gdyni.
Jeszcze więcej zieleni
Ważnym aspektem woonerf jest wprowadzenie
zielonej infrastruktury, dzięki której w mieście powstają
nowe zielone korytarze w miejskiej zabudowie. Koncepcja
Zielony Kurort zakłada obsadzenie ulic drzewami,
posadzenie żywopłotów, szpalerów, tworzenie zielonych
ścian.
Zieleń w mieście reguluje mnóstwo aspektów,
wpływających na jakość klimatu. Dzięki niej zdrowie
ludzkie może być chronione przed uciążliwościami, które
człowiek emituje na własne życzenie. Warto przy tym
zaznaczyć, że wbrew obiegowemu przeświadczeniu,
nie tylko roślinność wysoka ma dobroczynny wpływ
na bioklimat. Wprawdzie korony drzew to doskonały
rezerwuar cienia w upalny dzień, a według literatury
naukowej efekt transpiracji (parowania i zwiększania wilgotności) jednego dużego drzewa można przyrównać do
wydajności pięciu przeciętnej wielkości klimatyzatorów
pracujących około 24 godzin na dobę. Jednak,
niska roślinność (trawniki, niska zieleń przy ciągach
komunikacyjnych) jest najefektywniejsza pod względem
tzw. przewietrzenia ulic, co w istotny sposób zapobiega
powstawaniu smogu.
Spokojna rewolucja
Woonerf czerpie bardzo wiele z możliwości, jakie daje
znak D-40 „strefa zamieszkania”, w której obowiązują
szczególne zasady ruchu drogowego z naciskiem na
wyciszenie ruchu samochodowego. Tym większe szan-

se mają projektanci na reinterpretację
możliwości równoczesnego uspokojenia
ruchu i ożywienia ulic w obszarze zurbanizowanym poprzez wdrożenie idei woonerf.
W odniesieniu do Uniejowa oznacza to
częściową zmianę organizacji ruchu części
ulic i dostępności miejsc parkingowych.
– „Nie planujemy spektakularnych
ograniczeń dla ruchu samochodowego, ale
zdajemy sobie sprawę, że nasza propozycja
być może nie od razu przypadnie wszystkim
do gustu, dlatego ten długoletni projekt
poddajemy
do
dyskusji
społecznej.
Spowolnienie ruchu wynika częściowo z
ocze-kiwań samych mieszkańców, którzy składają w magistracie wnioski w tym
zakresie. Odcinkowe wprowadzanie uspokojonego ruchu w ramach woonerf
jest niezwykle ważne w kontekście bezpieczeństwa i natężania hałasu, dlatego może
warto spróbować powalczyć z własnymi
przyzwyczajeniami na rzecz integracyjnej
społecznie i pełnej zieleni przestrzeni” –
stwierdził burmistrz.
Zielony Uniejów ma szansę stać się kolejnym etapem zmiany wizerunkowej miasta.
Metamorfozy ulic to propozycja za-równo
dla mieszkańców, ale też dla turystów
i zachęcenie ich, aby przyjeżdżając do
Uniejowa korzystali nie tylko z dobrodziejstw
strefy zdrojowej, ale spacerowali po mieście,
zaglądając do innych stref rekreacji i wypoczynku, pozwalając jednocześnie rozwijać
biznesy lokalnym przedsiębiorcom. Jak
pokazuje przykład pierwszego woonerfu
– ul. 6 Sierpnia w Łodzi, przekształcenie
ulicy w krótkim okresie przyczyniło się do
zwiększenia zysku przedsiębiorców nawet o
30% i wartości nieruchomości o 10%.
Koncepcja woonerf docelowo ma znaleźć
także zastosowanie dla uniejowskiego
Rynku. Zachowa on swoje funkcje historyczne, ale chcemy mu nadać nowe funkcje
społeczne, aby oddziaływał na część zurbanizowaną, jako całoroczne miejsce
integracji społecznej, atrakcyjne dla różnych
grup pokoleniowych. To ma być przestrzeń
dynamiczna, zaprojektowana tak, aby
tworzyć jedną wielką scenę, na której mogłyby się znaleźć podesty z inteligentnym
podświetleniem LED, wykorzystywane jako
siedziska lub sceny pod występy artystów.
Można by postawić ławeczki tzw. plotkarki,
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Przykładowa wizualizacja dla ulicy Kościelnickiej

na których ludzie siedzą zwróceni do siebie twarzą. Oprócz
planowanych ciągów zieleni, zamierzamy podkreślić nasz uniejowski
skarb, a więc wody geotermalne z uwzględnieniem normalnej wody,
bo z oczywistych względów, w zależności od pory roku, woda musi
być ogrzewana lub schładzana. Jest to trudniejsze technologicznie,
ale pozwoliłoby stworzyć coś na kształt całorocznego Spa,
w którym mieszkańcy i goście mogliby korzystać z dobrodziejstw
wody termalnej ” – powiedział burmistrz.
Zielony Uniejów – Thermal Resort to wreszcie element proekologicznej i innowacyjnej gospodarki, którą gmina konsekwentnie od
dawna realizuje, podejmując działania mające na celu zmniejszenie
kosztów energii poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.
Ważnym narzędziem i szansą na rozwój gospodarczy miasta
stała się Geotermia Uniejów i jej wszechstronne wykorzystanie
wody geotermalnej w kontekście rozwoju turystyki uzdrowiskowej
i rekreacji, ale też do celów ciepłowniczych – do ogrzewania
budynków prywatnych i użyteczności publicznej. Ponadto, od
2014 roku Uniejów produkuje energię elektryczną oraz ciepło we
własnej elektrociepłowni, używając do jej przesyłu własnych linii
energetycznych. Gmina stanowi swego rodzaju wyspę energetyczną,
spełniając w większości warunki, które stawia Unia Europejska
i dostosowuje się do dyrektyw w zakresie klimatu, produkując
energię i ciepło ze źródeł własnych.
-„Idzie nowa perspektywa środków unijnych. Po inwestycjach
wodno-kanalizacyjnych nie musimy już inwestować w te przedsięwzięcia, więc możemy zmienić płaszczyznę wydawania środków.
Powinniśmy przygotować projekty pod kolejne inwestycje i w miarę
możliwości maksymalnie wykorzystać przyznane dotacje. To szansa,
której nie powinniśmy zmarnować” – podsumował burmistrz Józef
Kaczmarek.
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“Dotleń się”

- zaleca dr Jan Pokrywka
Pierwsze urządzenie, które było pierwowzorem dla późniejszych komór hiperbarycznych zostało
zaprojektowane jeszcze w XVII wieku. Zapoczątkowano wtedy leczenie chorób płuc sprzężonym
powietrzem. Do powszechnego użycia komory hiperbaryczne weszły na terenie Europy w XIX wieku.

A tak o tej hiperbarycznej terapii wypowiada się
autorytet dr Jan Pokrywka, lekarz na Oddziale Geriatrii
w Kłodzku, specjalista od akupunktury, dietoterapii,
medycyny starożytnej, chelatacji oraz twórca i propagator normobarii w Polsce…
Dr Jan Pokrywka: „Komory hiperbaryczne funkcjonują
od lat w wielu zakładach leczniczych w Polsce i na
świecie. Przeważnie są to komory przenośne, w której
mieści się jedna osoba w pozycji leżącej. Istnieją też stałe
komory, do których wchodzi kilka lub nawet kilkanaście
osób. Hiperbaria tlenowa, a w zasadzie hiperbaryczna
terapia tlenowa (HBOT) polega na przebywaniu
i oddychaniu w komorze w warunkach podwyższonego
ciśnienia atmosferycznego w zakresie 1300 do 3500
hPa w połączeniu z oddychaniem czystym tlenem.
Dotychczasowe obserwacje naukowe wykazują, że
tlenowa terapia podwyższonym ciśnieniem barycznym,
czyli Hiperbaryczna Terapia Tlenowa (HBOT) powoduje
między innymi następujące pozytywne rezultaty:
Zmniejsza stany zapalne przez dotlenienie wszystkich
komórek
Przyspiesza rozwój nowych naczyń krwionośnych
Pobudza regenerację nabłonków
Działa stymulująco na komórki skóry – fibroblasty.
Pobudza w ten sposób produkcję kolagenu i elastyny,
które zapewniają elastyczność skóry
Spowalnia starzenie się organizmu
Znacząco zmniejsza obrzęk uszkodzonych tkanek
Zwiększa aktywność osteoblastów i osteoklastów –
komórek odpowiedzialnych za zdrowie kości
Poprawia dostarczanie składników odżywczych
nawet do odległych i niedotlenionych komórek ciała
Zwiększa wydolność fizyczną i psychiczną organizmu
oraz zdolność do zapamiętywania
Zdecydowanie poprawia dotlenienie wszystkich
komórek ciała”.
			

***

Dr Jan Pokrywka w 2013 roku wybudował i zamieszkał w pierwszym na świecie domu normobarycznym. Od tego czasu powstało kilka komór
normobarycznych w naszym kraju, cieszących się
bardzo dużym zainteresowaniem. A my zapytaliśmy
o wybór lokalizacji, Pana Zbigniewa Minkiewicza,
przedsiębiorcę, właściciela i pomysłodawcę Normobarii Uniejów.
Paweł Wroniszewski: Dookoła pełno bardzo dużych
miast z dużą ilością klientów. Dlaczego postanowiliście
pierwszą swoją komorę normobaryczną umiejscowić
w Uniejowie ?
Zbigniew Minkiewicz: Uniejów i gmina nie
ma dużo mieszkańców, ale ilość turystów i gości
przyjeżdżających na różne imprezy towarzyszące jest
imponująca. Poza tym nie ma lepszego miejsca na
prozdrowotną działalność jak Uzdrowisko. Przecież
tutaj przebywają osoby leczące się, podlegające
rehabilitacji i odpoczywające na urlopach czy po
licznych szkoleniach i sympozjach. No i położenie
w centrum Polski, kilka kilometrów od autostrady
i pierwszy zjazd od strony Turku oraz bliskość Łodzi
też jest dla nas atrakcyjne. A sam Uniejów jest, już
od wielu lat, marką samą w sobie, więc podjęliśmy
decyzję o współpracy z takim Partnerem.
Paweł Wroniszewski: Sama lokalizacja w centrum
Uzdrowiska też jest bardzo trafiona. Na Normobarię
Uniejów trafią także turyści podczas spaceru, którzy
nie wiedzieli wcześniej z reklam, że taka terapia tu
funkcjonuje…
Zbigniew Minkiewicz: Dokładnie tak. Skwer przy
ul. abp. Jakuba Świnki to taki łącznik między miastem,
Zamkiem i Basenami a Zagrodą Młynarską i terenami
przed nią i za nią, ciągle jeszcze rozbudowywanymi.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Jest też w pobliżu Aparthotelu, no i kompleks sportowy.
A co dla sportowców jest lepsze jak nie rehabilitacja
całego organizmu? Jest przecież wiele imprez typowo
sportowych w Uniejowie. Nie ma więc nic lepszego jak
po wysiłku relaks na basenach i w normobarii.
Paweł Wroniszewski: Znając Pana nowoczesne
podejście do sportowego i zdrowego trybu życia
oraz kreatywną przedsiębiorczość, pewnie kolejne
takie komory uruchomicie w innych miastach Polski
czy Europy. Ale czy Uniejów może także liczyć na
kontynuację współpracy z Wami i powstanie u nas
równie nowatorskich i prozdrowotnych projektów ?

UNIEJOWSKIE STRONY

|

37

Zbigniew Minkiewicz: Oczywiście nie chcemy
poprzestać tylko na tej komorze normobarycznej.
Myślimy już o kilku nowościach, których nie ma
jeszcze w Uniejowie, a może i w Polsce. Uzdrowisko
to już słynie przecież z wielu możliwości leczenia
i relaksu na miejscu, ale poprzez produkty na bazie
wody termalnej także daje możliwość do korzystania
z jego walorów na całym świecie. Będziemy myśleć
więc w różnych kierunkach. Ale póki co zapraszamy
wszystkich do Normobarii Uniejów, zgodnie z naszym
hasłem reklamowym „Dotleń się”.

Maciej Bartosiak

5 miejscowości z gminy Uniejów z dotacją
w ramach programu „Sołectwo na plus”
Na początku bieżącego roku Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie
pomocy finansowej Jednostkom Samorządu Terytorialnego w zakresie realizacji małych projektów lokalnych
na terenach wiejskich. Tak zwane „granty sołeckie”, o które na drodze konkursu mogły każdego roku ubiegać
się gminy, obecnie uległy dodatniej zmianie. Można powiedzieć nawet: Na plus! Na dofinansowanie zadań
mogą tym razem liczyć mieszkańcy nie 3, ale aż 5 sołectw z terenu gminy.
Pierwsza edycja programu w nowym wydaniu zmieniła nazwę na „Sołectwo na plus” oraz kryteria naboru.
Dotychczas proces przyznawania dotacji rozpoczynało
składanie wniosków przez samorządy, które zbierały je od
sołtysów. Każda z gmin mogła przekazać maksymalnie 3
wnioski na rok. Obecnie nabór rozpoczyna się etapem, w
którym każdy z sołtysów może złożyć jedno zgłoszenie.
W zmienionej procedurze, sołectwa (w tym również
z gminy Uniejów) w Urzędzie Marszałkowskim w Ło-dzi
zgłosiły swoje pomysły. W wyniku oceny komisji konkursowej, w sumie aż 5 wniosków z naszego terenu trafiło
na listę projektów, którym przyznano dofinansowanie
kwotą po 10 tys. zł każdy!
W zwycięskiej puli znalazły się miejscowości:
Brzeziny, Czekaj, Góry, Łęg Baliński oraz Wielenin, na
terenie których zaplanowano do realizacji następujące
zadania: 2 place zabaw (Brzeziny i Góry), ogrodzenie
terenu dla rekreacji i wypoczynku w Czekaju, budowę
altany wraz ze stojakiem na rowery w Łęgu Balińskim

i zakup traktorka ogrodniczego (kosiarki) oraz sadzonek
iglaków (gat. tuja) do Wielenina.
- „Samorząd Gminy Uniejów, w imieniu mieszkańców
sołectw, do których trafią w tym roku środki na realizację
przedsięwzięć, serdecznie dziękuje Panu Marszałkowi
Grzegorzowi Schreiberowi oraz Samorządowi Województwa Łódzkiego!
Wyrazy uznania należą się również Sołtysom i Członkom Rad Sołeckich, zaangażowanym w inicjatywy na
rzecz rozwoju lokalnej społeczności!”
Warto przy tej okazji przypomnieć, jak wiele miejscowości z naszego terenu w poprzednich latach skorzystało z tej formy wsparcia z budżetu Województwa
Łódzkiego. W ubiegłym roku były to Rożniatów-Kolonia
i Felicjanów, dwa lata temu: Wola Przedmiejska, Ostrowsko i Człopy, w 2018 roku Rożniatów i Czepów,
natomiast w ramach pierwszej edycji sołeckich grantów
(rok 2017) dotacją wsparto projekty lokalnych wspólnot
w Spycimierzu i Wilamowie.

>

38 | UNIEJOWSKIE STRONY

numer

3 / 79 / 2021

>
Maciej Bartosiak

Sesje tlenowe w Normobarii Uniejów już niebawem
Wygląda jak kapsuła kosmiczna, choć to całkiem przyziemna technologia, której twórcą jest lek. Jan
Pokrywka. Za to działanie komory normobarycznej, bo to o niej mowa, to cały kosmos dobroczynnych
oddziaływań na ludzki organizm!

Czym jest komora normobaryczna?
Komora normobaryczna to nowoczesna, zaawansowana technologicznie kapsuła, służąca do tlenoterapii. Powietrze atmosferyczne, którym oddychamy
na co dzień jest mieszanką gazów, w której zawartość
tlenu wynosi około 20 %, dwutlenku węgla około 0,04
%, wodoru około 0,00005 % . Ciśnienie atmosferyczne
to średnio 1013 hPa. W komorze normobarycznej
wartości te zostały zmodyfikowane w taki sposób, aby
powodowały wzrost dotlenienia komórek i tkanek,
a tym samym intensyfikowały w organizmie naturalne
procesy naprawcze. Ciśnienie atmosferyczne panujące
w komorze wynosi 1500 hPa, stężenie tlenu zwiększone
jest dwukrotnie i wynosi 40 %, dwutlenku węgla –
pięćdziesięciokrotnie i wynosi 2 %, a poziom wodoru
podniesiony został do 0,5 %.

Jak działa komora?
Synergia działania wysokiego ciśnienia i podwyższonego stężenia gazów czyni z komory normobarycznej
unikalne i niezwykle skuteczne urządzenie dotleniające,
terapeutyczne, rewitalizujące i odmładzające. Niekwestionowane korzyści zdrowotne, wynikające z działania
komory pomagają szybciej odzyskać zdrowie, poprawić
samopoczucie, zmniejszyć dolegliwości oraz zredukować
dokuczliwe objawy w przebiegu wielu chorób. Wszystko
to wynika z doskonałego i niemożliwego do uzyskania w
innych warunkach poziomu dotlenienia organizmu.
Komora działa na zasadzie silnego stymulatora, który
wzmacnia i poprawia naturalne zdolności obronne
organizmu. Osoby regularnie korzystające z tlenoterapii
cieszą się lepszymi wynikami badań, a pozytywne
zmiany są odczuwalne nawet po pierwszej wizycie.
Organizm dzięki dotlenieniu funkcjonuje sprawniej,
skuteczniej broni się przed atakami drobnoustrojów
i łatwiej pokonuje wszelkie dolegliwości. Sesje w komorze
normobarycznej mogą być traktowane jako wsparcie
tradycyjnej terapii leczniczej, będąc zarazem metodą
profilaktyki zdrowotnej, a także skutecznym sposobem
na poprawę formy. Bardzo chętnie korzystają z nich
sportowcy, a także osoby, które szukają efektywnych
metod na „zatrzymanie czasu” i odmłodzenie.
Sesje w komorze normobarycznej w holistyczny
sposób wpływają na każdą komórkę ciała. Ich działanie
jest niezwykle szerokie i przynosi liczne korzyści zdrowotne w zakresie:

arch. UM Uniejów

Tlenoterapia to nieinwazyjna, a zarazem zaawansowana metoda wspomagania leczenia różnych chorób
i urazów. Polega na przebywaniu w komorze, w której
panuje podwyższone ciśnienie atmosferyczne (do 1500
hPa) i oddychaniu czystym tlenem. Takie połączenie
powoduje optymalny dla zdrowia i życia mikroklimat,
który między innymi spowalnia proces starzenia się,
zwiększa wydolność fizyczną organizmu, zwiększa zdolność do zapamiętywania, podnosi odporność organizmu
i wzmaga procesy regeneracyjne zarówno po urazach, jak
i w przebiegu różnych chorób.
Od wielu lat komory normobaryczne wykorzystuje się
w szpitalach i specjalistycznych ośrodkach medycznych,
ponieważ warunki w nich stworzone znacząco wspomagają leczenie wielu schorzeń. Dzięki idealnemu składowi powietrza można w niej przebywać bez limitów.
Korzystanie z normobarii, z uwagi na jej kompleksowe
działanie, jest zalecane zarówno dla osób chorych, jak
i zdrowych.
Zgodnie z zapowiedziami, inwestycja prowadzona przy
ul. abpa Jakuba Świnki 2 w Uniejowie, gdzie powstaje
komora normobaryczna, jest już na wysokim poziomie
zaawansowania. W związku z tym, wkrótce sami będą
Państwo mogli się przekonać, jak działa takie urządzenie.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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wsparcia leczenia chorób i dolegliwości – sesje
przyspieszają regenerację po zabiegach onkologicznych, chemioterapii i radioterapii; wspomagają rekonwalescencję po przebytych wylewach, zawałach,
udarach, przy chorobach niedokrwiennych serca;
wzmacniają działanie terapii stosowanych przy ADHD,
Zespole Asbergera, Parkinsona, Alzheimera, stwardnienia
rozsianego;
wspomagania kuracji schorzeń skórnych i urazów
– metoda normobaryczna aktywuje odbudowę naczyń
krwionośnych, wpływa na zmniejszenie obrzęków,
przyśpiesza gojenie ran, niweluje stany zapalne skóry
oraz stany zwyrodnieniowe stawów, kości oraz tkanki
łącznej, redukuje blizny pooperacyjne, pooparzeniowe;
poprawy kondycji i wydajności organizmu – poprzez
zwiększenie produkcji nowych i regenerację starych
komórek macierzystych, obniżenie poziomu stresu oraz
zmęczenia, poprawę jakości kojarzenia, zapamiętywania i
uczenia się. Działa odmładzająco, rewitalizująco, poprawia
sen, dodaje energii, spowalnia procesy starzenia, redukuje
zmarszczki, poprawia koloryt skóry, kojąco wpływa na
zmysły oraz eliminuje wahania nastroju.
Więcej szczegółów o inwestycji, numer telefonu oraz
formularz do kontaktu z obsługą komory, znajdą Państwo
na stronie internetowej www.normobaria.net.pl. Tam
również należy się spodziewać opublikowania informacji
z konkretną datą otwarcia obiektu.
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Kiedy możemy spodziewać się otwarcia Normobarii
Uniejów? Zgodnie z zapowiedziami inwestora, już w lipcu:
– „Kiedy wszystkie elementy komory znajdą się już
na miejscu, pozostaje już tylko podłączenie wszelkich
mediów. Naturalnie, chcemy jak najszybciej uruchomić
komorę – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem,
na pierwsze seanse będzie się można umówić wraz z
początkiem lipca” – zapowiada inwestor.
Wnętrze urządzenia przypomina kształtem i wyposażeniem luksusowy samolot. Znajdą się tam wygodne
fotele z regulacją oparcia, natomiast w części czołowej
pomieszczenia na ekranie telewizora będą wyświetlane
filmy autorstwa doktora Pokrywki i inne poświęcone
tematyce zdrowotnej: o tlenoterapii, płynących z niej
korzyści, a także zawierające porady, jak w sposób
najbardziej wymierny korzystać z tej metody. Dla tych,
którzy podczas sesji wolą własny repertuar, będzie
udostępnione łącze bezprzewodowego internetu.
W komorze jednorazowo będzie mogło przebywać do 10
osób.
Normobaria Uniejów będzie pracowała w dwóch trybach: dziennym i nocnym. W sesji dziennej zaplanowano
kilka 2-godzinnych seansów. Z kolei sesja nocna to aż do
10 godzin przebywania w komorze, które możliwe będzie
po wcześniejszej rezerwacji.

Maciej Bartosiak

Podpisana umowa
na termomodernizację strażnic
7 czerwca 2021 r. w magistracie w Uniejowie podpisano umowę na realizację projektu termomodernizacji
trzech obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Uniejów. Wykonawcą zadania jest firma HydroMat, która wyremontuje strażnice do końca listopada br.
Umowę podpisali burmistrz Józef Kaczmarek oraz pan
Bogumił Szczęsny – przedstawiciel firmy wykonawczej,
która wygrała przetarg na realizację projektu.
Zamówienie, którego przedmiotem jest wykonanie robót
budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej w miejscowości Orzeszków, Skotniki, Wola
Przedmiejska”, podzielono na trzy części, po jednej dla
każdego z budynków. Przetarg dopuszczał składanie ofert
częściowych, a każdą jego część należało traktować jako
osobne zamówienie publiczne. Wykonawcy mogli więc

złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia.
Kontraktem zainteresowało się kilka firm, które
złożyły łącznie 11 ofert. Na pierwszą i trzecią część
zamówienia wpłynęło po 9 ofert, natomiast na drugą
część – 10. Procedura weryfikacyjna wykazała, że dla
każdego zadania najkorzystniejsze oferty (odpowiednio
do każdej części: Orzeszków – 550.969, 99 zł, Skotniki
– 535.161,99 zł, Wola Przedmiejska – 440.109,99 zł)
złożyło wspomniane przedsiębiorstwo HYDRO-MAT s.c.
B. Szczęsny, D. Kruczek z Gusina i to ono podejmie się
realizacji przedsięwzięcia.

>

40 | UNIEJOWSKIE STRONY

numer

3 / 79 / 2021

>
polegającym na termomodernizacji, częściowej zamianie
źródeł energii na źródła odnawialne oraz zastosowaniu
urządzeń fotowoltaicznych służących pozyskaniu energii
słonecznej, redukcji ulegnie emisja zanieczyszczeń
pyłowych i gazowych do powietrza atmosferycznego.
Pozwoli to na osiągnięcie wymiernych korzyści natury
ekonomicznej i oszczędnościowej, polegających na
zmniejszeniu rocznego zużycia i zapotrzebowania na
energię, co przełoży się na obniżenie kosztów ogrzewania
oraz redukcję kosztów utrzymania obiektu.
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV.2
Termomodernizacja budynków. Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków.

arch. UM Uniejów

W ramach projektu, w każdym z obiektów wykonawca
przeprowadzi następujące prace: roboty przygotowawcze
i demontażowe, docieplenie ścian elewacyjnych, wymianę
stolarki okiennej oraz prace związane z modernizacją
instalacji elektrycznej (wykonanie tablicy rozdzielczej
oraz instalacji zasilania i okablowania nowych urządzeń,
wymiana instalacji odgromowej i uziemiającej, wykonanie
instalacji fotowoltaicznej, ochrony przeciwporażeniowej
i ochrony przepięciowej). Projekt termomodernizacji
przewiduje ponadto kompleksową przebudowę zadaszenia
strażnicy, w tym: wykonanie wieńca żelbetowego pod
murłatą, wymianę konstrukcji dachu z wiązarów kratowych,
docieplenie stropu, montaż nowego pokrycia dachu oraz
wykonanie obróbek blacharskich. Co do pozostałych prac,
przewidziano:
w Orzeszkowie – odtworzenie opaski wokół strażnicy,
demontaż starych schodów betonowych i wykonanie
nowych. Wnętrze ma być dodatkowo ogrzewane za pomocą
nowej instalacji CO.
w Skotnikach – wykonanie fundamentów poniżej poziomu gruntu i opaski wokół budynku, naprawę pęknięć
muru (szycie ścian) na budynku garażu oraz montaż 2 szt.
drzwi do dobudowanej toalety.
w Woli Przedmiejskiej – wykonanie opaski wokół
budynku, rozbiórkę istniejących oraz budowę nowych
schodów wejściowych (4 stopnie).
Zaplanowana inwestycja z zakresu poprawy efektywności energetycznej jest ważnym krokiem prowadzącym
do zmiany, zlokalizowanych na terenie gminy, strażnic. Niewątpliwie poprawi się ich obecny wizerunek. Ponadto, dzięki
kompleksowym rozwiązaniom przewidzianym w projekcie,

Agnieszka Owczarek

Ponowny wniosek o dofinansowanie
na fotowoltaikę
W maju br. gmina Uniejów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach
odnawialnych źródeł energii (OZE).
Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz
jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych
źródeł energii w Gminie Uniejów” złożono w ramach
konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski
w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1
Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne
źródła energii.
Pierwotnie, zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, konkurs miał zostać ogłoszony przez Instytucję

Zarządzającą w kwietniu 2020 r. , jednakże z powodu
epidemii koronawirusa nabór przesunął się o rok.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje dofinansowanie
dla montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych
dla osób fizycznych, które podpisały umowę z Gminą
Uniejów. W zakres rzeczowy projektu wchodzi dostawa
i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach i poza budynkami (184 sztuki) oraz instalacji solarnej na
budynkach (78 sztuk). Oprócz tego sprawowany będzie
nadzór inwestorski i promocja projektu w prasie, a także
montaż tablic informacyjno-pamiątkowych.
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Planowane rozstrzygnięcie konkursu to czerwiec 2022
r. Szacowana wartość całego projektu to 8 473 262,44 zł,
natomiast wnioskowana kwota dofinansowania wynosi
6 195 511,30 zł.
Gmina Uniejów, mając na uwadze zainteresowanie
mieszkańców w/w źródłem energii, przedłożyła podobny
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w 2018 r.
W skali województwa łódzkiego złożonych zostało ok.
300 projektów. Zarząd Województwa Łódzkiego objął
dofinansowaniem tylko 41 projektów, na łączną kwotę
dofinansowania 88 mln. Niestety, po wyczerpaniu
wszystkich możliwości odwoławczych, uniejowski
wniosek nie został wybrany do dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Jednak z uwagi
na dalsze duże zainteresowanie mieszkańców realizacją
inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii, Gmina
Uniejów zdecydowała czynić dalsze starania o pozyska-
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nie dofinansowania w ramach środków krajowych, jak
i unijnych, czego efektem jest wniosek z 21 maja br.
- „Pozyskiwanie środków na realizację inwestycji
często wymaga czasu i cierpliwości, dlatego cieszy, że
wszystkich z Państwa, którzy zdecydowali się wówczas
nie wycofywać, mogliśmy ująć w obecnym wniosku.
Niestety tych, którzy zrezygnowali, nie jesteśmy w stanie przywrócić ponownie do projektu” – powiedział
burmistrz Józef Kaczmarek.
Również i ten konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem, przy tym, zgodnie z regulaminem, kwota
do rozdysponowania w ramach naboru wynosi 14 082
719,57 zł.
- „Należy liczyć się z tym, że nasz wniosek może nie
zostać ponownie ujęty, jednak mamy nadzieję, że tym
razem przyniesie optymistyczne rozstrzygnięcie” –
kontynuował burmistrz.

Maciej Bartosiak

Przekazanie samochodu dla OSP Człopy
Lekki samochód ratownictwa technicznego Lublin III odjechał ze swojej jednostki macierzystej OSP
Uniejów do Ochotniczej Straży Pożarnej w Człopach.
Przed samym przekazaniem Lublin przeszedł naprawy serwisowe, przegląd i kontrolę techniczną. W pełni
sprawny odjechał do swojej nowej jednostki. Ochotnicza
Straż Pożarna w Człopach do tej pory nie miała na swoim
wyposażeniu wozu strażackiego. Jednostka nie jest
włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
(KRSG), zatem Lublin III będzie pełnił funkcję lekkiego
samochodu gaśniczego, posiadającego na wyposażeniu
motopompę i niezbędny osprzęt. Prezes OSP Człopy nie
kryje radości z przekazanego wozu, ponieważ do chwili
obecnej druhowie wykorzystywali prywatny sprzęt.

arch. UM Uniejów

Przekazanie samochodu, ze względu na pandemię,
nie miało szczególnie uroczystego charakteru. Odbyło
się 26 maja br. na placu przed budynkiem OSP Uniejów.
W obecności burmistrza Józefa Kaczmarka, radnego
Lucjana Łukasika, komendanta gminnego Jacka Świątczaka
oraz druhów Henryka Jagieły i Damiana Miśkiewicza,
Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP – Tadeusz
Chmielewski wręczył kluczyki Dariuszowi Łukasikowi,
prezesowi jednostki OSP w Człopach.
Samochód Lublin III służył w Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie 20 lat. Zakupiony został, jako nowy wóz, ze środków gminnych oraz dofinansowania,
którego na ten cel udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Po zakupie został adaptowany na samochód ratownictwa technicznego.
Dokonali tego druhowie jednostki pod przewodnictwem
obecnego Komendanta Miejsko-Gminnego Związku OSP
RP – dh. Jacka Świątczaka.
Do celów ratowniczo-technicznych wykorzystywany
był do 2011 r., czyli do czasu, kiedy w jednostce pojawił
się nowy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes,
znany wszystkim jako „Bogumił”. Od tego czasu zasłużony
Lublin przeznaczony został do transportu oraz przewozu
ludzi. W ostatnim czasie pełnił rolę środka transportującego
mieszkańców naszej gminy na szczepienia przeciwko
COVID-19.
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Badania społeczno-przestrzenne
przy okazji Bożego Ciała
Podczas tegorocznego Bożego Ciała zespół badaczy ponownie zawitał do Spycimierza w celach
naukowych w ramach realizowanego projektu: „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów
w Spycimierzu w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodniczego”.
Na potrzeby badań powstały specjalne narzędzia,
jak kwestionariusze, karty inwentaryzacji geograficznokrajoznawczej miejscowości i obiektów, scenariusze obserwacji uczestniczących, karty pomiaru ruchu pojazdów.
Budowę narzędzi poprzedzała kwerenda materiałów
archiwalnych i publikacji oraz scenariusz obrazowania
w wykorzystaniem bezzałogowego systemu powietrznego
(BSP).
Celem przeprowadzonych badań jest opracowanie koncepcji produktu turystyki zrównoważonej Spycimierza oraz
merytoryczne wsparcie funkcjonowania powstającego
centrum edukacji poprzez następujące zadania: określenie potencjału ekosystemu kulturowo-przyrodniczego,
zbadanie opinii mieszkańców na temat potrzeb i możliwości rozwoju turystyki, poznanie oczekiwań odwiedzających miejscowość i potencjalnych gości centrum
historyczno-kulturalnego w zakresie oferowanych usług,
pozyskanie opinii potencjalnych podmiotów wsparcia

lokalnego i regionalnego (samorządy, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne itp.), wskazanie rekomendowanych kierunków rozwoju oferty centrum
w ramach ekosystemu kulturowo-przyrodniczego.
Wykonawcami badań został zespół badaczy – naukowców i studentów z Wydziału Nauk Geograficznych
Uniwersytetu Łódzkiego. Efektem badań było pozyskanie 30 wywiadów kwestionariuszowych z parafianami,
100 wywiadów kwestionariuszowych z odwiedzającymi
Spycimierz, 20 wywiadów z przedstawicielami potencjalnych podmiotów wsparcia lokalnego i regionalnego
(m.in. urzędnicy, przedsiębiorcy, działacze organizacji),
20 wypełnionych kart inwentaryzacji geograficznokrajoznawczej, 6 sekwencji fotografii wykonanych
w określonych przedziałach czasowych w dniu Bożego
Ciała, 5 raportów z funkcjonowania podobnych centrów
edukacyjnych, będących wynikiem przeprowadzonych
wizyt studialnych.

Czyste powietrze Uniejowa
W maju ubiegłym roku w Uniejowie stanęła stacja meteorologiczna w celu badania klimatu uzdrowiska
termalnego i prezentacji bieżących warunków pogodowych w Internecie. Analiza rocznych danych
jednoznacznie pokazuje, że w Uniejowie oddychamy czystym powietrzem.
Stacja pomiarowa posiada czujniki kierunku i prędkości
wiatru, czujnik temperatury i wilgotności powietrza, czujnik
natężenia promieniowania słonecznego, deszczomierz
i barometr (prezentacja danych z aktualnego pomiaru –
średniej z ostatnich 10-ciu minut – pojawia się w wygodnej
do wyświetlenia formie na smartfonie „widgetu”, po
kliknięciu w baner na stronie www.uniejow.pl). Dodatkowo
zainstalowano również pyłomierz, celem monitoringu
pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Pomiary rozpoczęto
od maja 2020 r.
Pył zawieszony jest podstawowym parametrem określającym jakość powietrza. Jest mieszaniną cząsteczek
stałych i kropelek cieczy, dlatego często mówi się
o tzw. aerozolu, który utrzymuje się lub inaczej – „jest
zawieszony” w powietrzu. Są to drobiny o różnych wielkościach. Dla tzw. pyłu PM10 są to drobiny o wielkości

poniżej 10μm (ok. jednej piątej grubości ludzkiego
włosa), analogicznie dla pyłu PM2,5 poniżej 2,5 μm.
Pył zawieszony zawiera w swym składzie m.in. metale
ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
– w tym szczególnie niebezpieczny benzo(a)piren, zatem
znajomość stężenia pyłu w powietrzu daje informację
o jakości powietrza, którym oddychamy. Toksyczny
wpływ tych zanieczyszczeń na zdrowie może objawić się
dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób
nowotworowych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 13 września 2012 r. dopuszczalny poziom pyłu zawieszonego PM10 to średniodobowe stężenie 50μg/m³.
Dopuszcza się 35 dni w roku, gdzie poziom ten może być
przekroczony.
Raport powstały w oparciu o roczne dane z okre-
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Raport z okresu maj
2020 – maj 2021

su maj 2020 - maj 2021 wskazuje, że w Uniejowie takich dni było zaledwie cztery. Szczegółowa analiza
wykazała, że dopuszczalny poziom został przekroczony w
sezonie grzewczym, gdy odnotowano najniższe tej zimy
temperatury przekraczające – 20 stopni. Z tego względu
wynik nie zaskakuje, gdyż głównymi źródłami pyłu
zawieszonego są przede wszystkim indywidualne systemy
grzewcze w domach oraz układy wydechowe pojazdów.
Uniejów z racji swego statutu uzdrowiska od lat konsekwentnie prowadzi politykę ukierunkowaną na poprawę jakości powietrza. Polepszenie jego parametrów
i zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do
atmosfery to jeden z priorytetów władz. Nic dziwnego, bo

jakość powietrza przekłada się na zdrowie oraz komfort
życia mieszkańców.
- „Cieszymy się, że wprowadzane powoli zmiany
przynoszą zamierzony efekt. To jednak nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie samych mieszkańców,
którzy m.in. wymieniają systemy grzewcze na ekologiczne, opalane ekogroszkiem piece” – powiedział burmistrz Józef Kaczmarek.
Dane pokazują, że średnie stężenie pyłu w omawianym
okresie wyniosło 16 μg/m³ dla pyłu PM10 oraz 13 μg/
m³ dla pyłu PM2,5. To bardzo dobry poziom i dobra
wiadomość dla mieszkańców, że mają możliwość żyć
w czystym, zdrowym środowisku.

Michał Łuczak

Trzeci nabór programu „Mój Prąd”

>

„Wytwarzanie i zużywanie energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na własne potrzeby, przedział mocy 2-10 kW, inwestycje podłączone do sieci
OSD, koszty kwalifikowane od dnia 1 lutego 2020 r. oraz
poziom dofinansowania zależny od zakresu rzeczowego inwestycji – to zasady, które będą obowiązywały w trzeciej
odsłonie programu „Mój Prąd” – zapowiada wiceprezes
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej – Paweł Mirowski. „Rozpoczęcie nowego naboru
planujemy od 1 lipca br.” – dodaje.
Program „Mój Prąd” będzie finansowany ze środków
unijnych z instrumentu, w którym koszty kwalifikowane
stanowią wydatki poniesione w okresie od 1.02.2020 r.
do 31.12.2023 r. Zatem wnioskodawcy, którzy zakupili
instalację przed ogłoszeniem naboru – ale po 31.01.2020
r. – będą mogli skorzystać z dofinansowania po spełnieniu

innych warunków określonych w programie. Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD
(Operator Systemu Dystrybucyjnego). Przedział mocy
instalacji 2-10 kW w trzeciej edycji programu będzie
utrzymany.
Nabór planowany jest od 1 lipca do 20 grudnia 2021 r.
(z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji
środków.
„Mój Prąd” a ulga termomodernizacyjna
Warto wyjaśnić, że podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, otrzymał zwrot odliczonych w ramach ulgi wydatków na
realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest
zobowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym

>
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>
za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. Oznacza
to, że otrzymaną w 2021 r. dotację z programu „Mój
Prąd”, w przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi
termomodernizacyjnej, prosument będzie musiał doliczyć
do podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym za

2021 r., składanym w przyszłym roku. Kwota odliczenia
nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie może być
rozliczona w ciągu kolejnych 6 lat, licząc od końca roku
podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
		
(źródło: www.nfosigw.gov.pl)

Michał Łuczak

Wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie
progów dochodowych w programie „Czyste Powietrze”
Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu
„Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia
2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie
dotacji na to źródło ciepła. Ponadto, od lipca 2021 r.
planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej
dotacji.
Wycofanie dotacji na kotły węglowe:
• Okres przejściowy do końca 2021 r. związany jest z tym,
że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia
do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31
grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany
do dotacji (zostanie dodany odpowiedni przypis w załączniku 2 i 2a do programu).
Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:
1. Złożenia wniosku o dofinansowanie na kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.
2. Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.
3. Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia
2021 r.
Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych

przed datą wejścia w życie zmian w programie (planowane
od 1 lipca 2021 r.).
Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać
dotacji na zakup kotła węglowego w programie „Czyste
Powietrze”.
Podwyższenie progów dochodowych w drugiej części
programu (podwyższony poziom dofinansowania):
1. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”,
dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego
poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli
do 37 tys. zł.
2. Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy
wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do
2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).
3. Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy
będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej
niż obecnie).
4. Planuje się, że podwyższenie progów dochodowych
będzie obowiązywało od 1 lipca 2021 r., czyli po wprowadzeniu odpowiednich zapisów w programie „Czyste
Powietrze”.
(źródło: www.nfosigw.gov.pl)

Jolanta Figurska

Pomoc żywnościowa z Banku Żywności
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie w 2021 r. przystąpił do realizacji kolejnego
programu „Pomoc Żywnościowa Banku Żywności. Podprogram 2020”.
W 2021 r. pomoc żywnościowa w postaci paczek żywnościowych przekazywana jest osobom spełniającym
kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej
potrzebującej. Dotyczy to osób i rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria
określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których
dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego
uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.
Są to: 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej

i 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie. W celu zakwalifikowania
się do otrzymania żywności należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy w Uniejowie, ul. Orzechowa 6.
W ramach programu realizowane są również zajęcia
dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają one
formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów. Do udziału
w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba,
która otrzymała skierowanie z Ośrodka Pomocy do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPZ.

>
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Michał Łuczak

Uwaga! Gmina Uniejów nie współpracuje z firmami
montującymi instalacje fotowoltaiczne
W związku z docierającymi informacjami od mieszkańców, informujemy, iż Gmina Uniejów
nie współpracuje z żadną firmą montującą instalacje fotowoltaiczne.
Nie znamy szczegółów działania firm, jednak z uwagi na fakt, iż oszustwa metodą wyłudzenia pieniędzy oraz danych
osobowych „na fotowoltaikę” odnotowano już w całym kraju – apelujemy o czujność, dokładne sprawdzenie ofert oraz
wnikliwą analizę dokumentów przed ich podpisaniem.
Niekiedy zbyt pochopne, poprzedzone nachalnym marketingiem ze strony sprzedawcy, zawarcie umowy może
skutkować stratą pieniędzy i udostępnieniem danych osobowych oszustom. Metod działania przestępców jest wiele i są
one modyfikowane.
Bądź ostrożny: Nigdy nie płać z góry, nie podpisuj umowy tego samego dnia, nie daj się zwieść „okazji”, że natychmiastowa
decyzja to niska cena lub montaż w krótkim czasie.
Informujemy, że wszystkie informacje związane z finansowaniem zadań związanych z ochroną środowiska udostępniane
są na stronie www.uniejow.pl

Karolina Michalak

Z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Uniejowie
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Uniejowie zatrudniony jest asystent rodziny.
Swoim wsparciem obejmuje on rodziny, w których występują dysfunkcje m.in. w obszarze wypełniania
obowiązków wychowawczo-opiekuńczych.
Asystent rodziny podejmuje pracę z rodzicami, dziećmi,
jak również pozostałymi domownikami, mając na celu
poprawę funkcjonowania podopiecznych. W trakcie
swoich oddziaływań względem podopiecznych, pełni
określone funkcje, m.in.: udziela psycho-emocjonalnego
wsparcia, opiekuje się podopiecznymi, wychowuje,
doradza, monitoruje ich sytuacje, motywuje i aktywizuje
do podejmowania konkretnych działań, jak również
koordynuje te działania.
Zadania asystenta rodziny określa art. 15.1 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej. Są to m.in:
• opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, we
współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
• opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy
z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy
dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
• udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu pro-

blemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych z dziećmi;
• wspieranie aktywności społecznej rodzin;
• motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
• udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu
i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
• motywowanie do udziału w zajęciach grupowych
dla rodziców, mających na celu kształtowanie
prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności
psychospołecznych;
• udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psycho-edukacyjnych;
• podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych
w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.
Praca asystenta jest trudna i obciążająca. Pracownik,
starając się odpowiednio ukierunkować działania swoich podopiecznych, wspierając ich w podejmowaniu
rozmaitych decyzji, udzielając należytych rad i wskazówek dotyczących codziennego funkcjonowania,
w znacznej mierze czuje się odpowiedzialny za życie
swoich podopiecznych.
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Nabór deklaracji dotyczącej inwentaryzacji folii
rolniczych oraz innych odpadów zakończony
Burmistrz Uniejowa zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
W celu właściwego przygotowania wniosku niezbędne było zebranie danych dotyczących ilości folii
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
znajdujących się w gospodarstwach rolnych. W związku
z powyższym rolnicy z terenu gminy Uniejów zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących
z dzia-łalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka czy
sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach,
opakowania typu Big Bag, zobowiązani byli do złożenia
informacji o rodzajach i ilościach posiadanych odpadów
w terminie do dnia 30.06.2021 r. Deklaracje można było
pobrać oraz złożyć w Urzędzie Miasta lub u sołtysów.

Jednak złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości
100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć
folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca
wskazanego przez gminę.
W razie nieuzyskania dotacji zadanie nie będzie realizowane.

Powiatowy Lekarz Weterynarii apeluje
o przestrzeganie zaleceń przeciwdziałających ptasiej grypie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poddębicach, z uwagi na stwierdzone w Polsce występowanie ognisk wysoce
zjadliwej grypy ptaków (wg danych za okres 1.01.-4.06.2021 r. w Polsce stwierdzono 336 ognisk), apeluje
o przestrzeganie zaleceń w zakresie bioasekuracji gospodarstw utrzymujących drób.

Ponadto Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Poddębicach
informuje, że w przypadku
wystąpienia ogniska HPAI
w gospodarstwie wypłata
odszkodowania za zabite
zwierzęta, zniszczony sprzęt
i pasze uzależniona będzie od
potwierdzenia, że posiadacz
zwierzęcia stosował się do
obowiązku przestrzegania
wymagań w zakresie
bioasekuracji (nie wprowadził
do gospodarstwa zwierząt,
o których wiedział, że
są chore, zakażone lub
podejrzane o zakażenie
lub chorobę).
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Pomóżmy seniorom spisać się bezpiecznie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich mieszkańców Polski, również seniorów.
Jeśli wśród Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby starsze, które nie posiadają komputera lub mają kłopot
z obsługą telefonu, pomóżmy im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy w najdogodniejszej dla nich formie:
samospisu internetowego (w domu lub punkcie spisowym) albo w formie rozmowy telefonicznej z rachmistrzem.
Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na
infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie.
Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczęli pracę od 4 maja
br. i dzwonią z numeru: 22 828 88 88. Jeśli na infolinii
zgłosiłeś chęć spisu telefonicznego, to rachmistrz może
również zadzwonić z numeru infolinii: 22 279 99 99.
Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator,
wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe, zawierający:
imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu
danych osobowych. Tożsamość rachmistrza można
sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99
oraz poprzez dedykowaną aplikację, dostępną na stronie
https://spis.gov.pl/
Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, decyzją
Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie nie
będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać
respondentów w domach) aż do odwołania. Osoby, które
pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów są oszustami.
Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję i upewnić się,
że nasi bliscy seniorzy mają tego świadomość.
Jeśli seniora spisał współmieszkaniec lub senior spisał się sam (np. z czyjąś pomocą przez Internet albo po-

przez infolinię spisową), zrealizował tym samym swój
obowiązek udziału w spisie. Nikt nie ma prawa do niego
zadzwonić w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą
wyłudzenia danych.
Jeżeli respondent będzie miał uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności kontaktującego
się z nim rachmistrza spisowego, powinien zaistniały
incydent niezwłocznie zgłosić na infolinię spisową lub do
właściwego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.
Zapewniamy, że dane zbierane na potrzeby spisu
są bezpieczne i nikomu nie zostaną przekazane. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do
przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.
Jeżeli ktokolwiek zidentyfikuje zdarzenie podszycia
się pod jego tożsamość powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie GUS, kontaktując się z infolinią
spisową pod numerem 22 279 99 99 (infolinia działa od
poniedziałku do piątku w g. 8:00-18:00 i jest obsługiwana przez pracowników statystyki publicznej).
Po zgłoszeniu zdarzenia GUS podejmie niezwłocznie
odpowiednie kroki do weryfikacji informacji i danych.
				

GUS

Maciej Bartosiak

Ponowne otwarcie parku linowego
28 maja 2021 r. miało miejsce długo zapowiadane
otwarcie basenów i nie tylko – reaktywacja Termalnego
Parku Linowego.
Park Linowy złożony jest z części dostępnej dla dzieci
w wieku od 3 do 13 lat oraz dwóch tras dla osób powyżej
tej granicy: jedna wiedzie na wysokości 3 metrów, druga
zaś to szlak zawieszony aż 6 metrów nad ziemią. Park
położony jest niedaleko XIV-wiecznego zamku nad rzeką
Wartą. To świetny pomysł na spędzenie wolnego czasu
dla całej rodziny. Park jest zaprojektowany tak, aby każdy
gość – również ten bez żadnego doświadczenia – mógł się
dobrze bawić i aktywnie spędzić czas. Oprócz dwóch tras
wysokiego parku linowego, w skład obiektu wchodzą: wieża
startowa ze ścianką wspinaczkową, wahadło oraz mini park
linowy dla dzieci.

Etap dla zaawansowanych to platformy na wysokości
6 m i przeszkody, ale przygoda rozpoczyna się na
wysokości 10 m. Obie trasy parku linowego kończą się
80-metrowym zjazdem tyrolskim do wieży startowej.
Natomiast dla najmłodszych są domki zamontowane na
drzewach, tor przeszkód (z siatkami zabezpieczającymi)
oraz na finał – zjeżdżalnia. Nie można pominąć również
skoku wahadłowego, który wykonuje się z wysokości 9 m.
– „Mamy tutaj wieżę startową, z której rozciągają się
dwie trasy, jedna średnia, a druga wysoka. Jest również
zjazd tyrolski przez rzekę Wartę, za nami wahadło
oraz minipark dla dzieci” – zachęca do wizyty Maciej
Łuczak, operator parku linowego w Uniejowie. – Ścianka
wspinaczkowa jest oddzielną atrakcją, są na niej trzy
poziomy trudności.
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„Termy Uniejów” zapraszają
W związku z wprowadzeniem IV etapu odmrażania gospodarki,
ponownie otwarty został kompleks termalno-basenowy „Termy Uniejów”.
Na skutek panującej pandemii wdrożono szereg zabezpieczeń, które
mają na celu zapewnienie bezpiecznego pobytu na terenie kompleksu,
m.in. limit odwiedzających Termy w jednym momencie – co pozwoli
zachować odpowiedni dystans – dezynfekcja rąk oraz powierzchni
wspólnych.
Po ponownym otwarciu na Gości czekała specjalna promocja –
każdy otrzymał 50% czasu więcej do zakupionego biletu. Oznaczało to,
że przy zakupie biletu dwugodzinnego, trzecia godzina wodnej zabawy
dodana została w prezencie. Akcja promocyjna trwała od 29 maja do 25
czerwca br.
Wszystkim, którzy przez te kilka miesięcy zapomnieli, jakie atrakcje
czekają na Termach, przypominamy, że kompleks posiada: zjeżdżalnie,
rwącą rzekę, zewnętrzny wodny plac zabaw, baseny solankowe, basen
pływacki, sauny tematyczne o zróżnicowanej temperaturze i wilgotności
powietrza, tężnię oraz komnatę śnieżną. Dostępna jest także restauracja,
a nawet bar na wodzie.
Na stęsknionych miłośników wodnych rozrywek, którzy odwiedzili
uniejowskie Termy w weekend 29-30 maja 2021 r. czekała niezwykła
atrakcja. Czas spędzany w basenach umilały pokazy flyboardingu
w wykonaniu Eryka Dusterhofta reprezentującego team fly-boarding.pl.
Dotychczas tego typu pokazy wykonywano na dużych akwenach
wodnych. Tym razem sportowcy zaprezentowali swoje umiejętności
w uniejowskim kompleksie termalno-basenowym. To pierwszy taki pokaz zorganizowany na basenie publicznym w Polsce.
- „Pokaz w Uniejowie jest nie lada wyzwaniem, ale bardzo cieszymy
się na tą realizację. Niewątpliwym atutem jest ciepła woda termalna.
Nasze kolejne marzenie stało się rzeczywistością” – powiedział, przez
pokazem, współorganizator Kajetan Sikorski z teamu fly-board.pl, który
przygotowywał pokaz.
Przebywający na basenach Goście byli pod ogromnym wrażeniem
repertuaru: salt, spirali wykonywanych na kilkunastu metrach wysokości.
A to był tylko wycinek umiejętności sportowców, którzy podkreślali, że
z uwagi na niewielką przestrzeń mogli zaprezentować tylko wycinek
swoich umiejętności.
FLY-BOARD.pl to największe w Europie środkowej centrum hydroodrzutowe, natomiast Flyboard to urządzenie służące do uprawiania
ekstremalnych sportów wodnych, pozwalające unieść się nawet 25 m
nad powierzchnią tafli i wykonywać powietrzne akrobacje.
Pokazy wykonywał m.in. Eryk Dusterhoft z teamu fly-board.pl.
Osiągnięcia Eryka to m.in. 4 miejsce w 2019 i 3 miejsce w 2018 roku

arch. UM Uniejów

Zgodnie z rozporządzeniem rządu, ogłoszonym pod koniec kwietnia, obiekty takie jak „Termy Uniejów”
mogły wznowić swoją działalność. Z tej okazji na spragnionych wodnych harców Gości czekała specjalna
promocja.

na Mistrzostwach Polski we Freestyle
Flyboardingu. Jest też instruktorem i zawodnikiem akrobatyki sportowej.
Na pytanie czy trzeba mieć specjalne
umiejętności, by spróbować swoich sił
w tej dyscyplinie, Eryk odpowiedział:
„Mnie było łatwiej, bo miałem wcześniej
kilkunastoletnie doświadczenie w akrobatyce. Basen na pewno nie jest dobrym
miejsce na naukę. Tu trzeba być bardzo
precyzyjnym w koordynacji ruchowej.
Jednak na większym akwenie, gdy nie
ogranicza nas przestrzeń, każdy może
spróbować. Być może nie od razu będzie wykonywał salta, ale w wydaniu
rekreacyjnym jak najbardziej. Po przygotowaniu i treningu jest w stanie utrzymać się nad powierzchnią wody”.
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Muzyczne rozpoczęcie lata

Tor OFF Road MB

arch. UM Uniejów
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Boże Ciało 2021 w Spycimierzu

Odpust Bogumiła w Uniejowie

Młodzież z parafii Uniejów przyjęła Sakrament Bierzmowania

arch. UM Uniejów
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Uniejów i okolice pod lupą TVP

Mistrzostwa Polski Środkowej Mażoretek w Uniejowie

>>>

arch. UM Uniejów
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Mecz charytatywny dla Zbyszka

Turniej Wędkarski z okazji Dnia Dziecka

Młodzicy na 5 z plusem Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego Smolarka

arch. UM Uniejów/www.uniejow.net.pl / P. Kęcel /UAF Ebiego Smolarka
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Gminne wiadomości szkolne
Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Zwiedzamy Uniejów |

Karolina Bednarek

Podczas realizowania tygodniowego bloku tematycznego pt. „Moja miejscowość” oraz w ramach Międzynarodowego Projektu
Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała” starszaki z oddziału VI w dniu 26 kwietnia 2021 r. wybrały się na krótki spacer po
Uniejowie. Dzieci wzbogaciły doświadczenia w wiedzę o miejscowości. Celem wycieczki było poznanie historii swojego regionu,
przybliżenie pojęć związanych z zabytkami, kształtowanie wypowiedzi na temat oglądanych zabytków. Dzieci zwiedziły zamek,
park oraz kościół. Przeżycia i emocje, które towarzyszyły przedszkolakom podczas spaceru na pewno wpłyną na trwałość zdobytej
wiedzy i realizację edukacji regionalnej.

Biało-czerwone święta majowe |

Marta Pajor

Maj rozpoczynają trzy bardzo ważne dla wszystkich dni: Święto Pracy, Święto Flagi oraz Święto Uchwalenia Konstytucji. Jest
to okazja do rozmowy o patriotyzmie, o znaczeniu ojczyzny w naszym życiu i symbolach narodowych. To bardzo dobry czas na
rozmowę z dziećmi o historii naszego kraju, jego tradycjach i pięknie. Historia Polski pokazuje nam, że nawet najtrudniejsze chwile
się kończą i nadchodzą lepsze dni, pełne radości.
W Miejskim Przedszkolu w Uniejowie przez cały tydzień rozbudzane były zainteresowania dzieci historią naszego kraju. Dnia 29
kwietnia 2021 r. nasze przedszkole przybrało biało-czerwone barwy za sprawą przedszkolaków. Podczas zajęć i zabaw z dziećmi
nauczyciele przybliżyli i przypomnieli znaczenie symboli narodowych oraz historię Polski. Przedszkolaki wykonały flagi, godła, mapy
Polski, wykorzystując różne techniki prac i rozwijając przy tym swoją inwencję twórczą oraz kreatywność. Ponadto dzieci wraz
z nauczycielami odśpiewały „Mazurka Dąbrowskiego”. Nie zabrakło również zabaw muzyczno-ruchowych przy piosenkach o Polsce,
tj. „Jesteśmy Polką i Polakiem”, czy „Polska” i wielu innych. Dodatkowo u starszaków odbył się „Pokaz mody patriotycznej” w ramach
Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”. Tego dnia wszystkie przedszkolaki pokazały przywiązanie
do barw narodowych i radośnie uczciły trzy święta majowe: 1, 2 i 3 maja, które są szczególnie ważne w historii Polski. Wzbudzenie
u dzieci zainteresowania historią od najmłodszych lat jest niezbędne dla nauki patriotyzmu, kształtowania pozytywnych postaw
i uczuć patriotycznych. Dziękujemy Rodzicom za współpracę i przygotowanie przepięknych strojów!

Tydzień Legend i Baśni Polskich |

Iwona Tomaszak

W pierwszym tygodniu maja we wszystkich oddziałach przedszkolnych, w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego
„Piękna Nasza Polska Cała”, odbył się Tydzień Legend i Baśni Polskich. Dzieci wysłuchały legend pt. „Wars i Sawa”, „Poznańskie
koziołki”, „O smoku wawelskim” oraz „Złota kaczka”. Przedszkolaki rozwiązywały quizy i zagadki nt. wysłuchanych legend oraz
wykonały prace plastyczne. Dzieci wykazały się dużą wyobraźnią i pomysłowością. Na koniec zaprezentowane zostały wszystkie
prace na wystawach.

Czerwone korale – warsztaty biżuterii |

Milena Nockowska-Bernardziak

W dniu 6 maja 2021 r. zajęcia przedszkolaków z grupy V odbyły się pod hasłem „Czerwone korale” – warsztaty biżuterii
regionalno-folkowej.
W ramach projektu „Piękna Nasza Polska Cała”, którego celem jest między innymi dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku
polskiej nauki i kultury, przedszkolaki zaangażowały się w wykonanie czerwonych korali. Było to jedno z zadań przedsięwzięcia,
które tym razem zostało zrealizowane na podstawie przedstawionych archiwalnych fotografii. Na starych zdjęciach można było
podziwiać miejsca powiatu, różnorodną naturę i panoramę, ale również kobiety przystrojone w piękną biżuterię. Biżuteria jest
elementem, który towarzyszy zdobieniu stroju i wyglądu już od zarania dziejów. W ramach warsztatów zapoznano dzieci w temacie
biżuterii folkowej. Odbyła się również krótka projekcja filmowa „Folkowe inspiracje”, gdzie zaprezentowano ludowe rękodzieło.
Po instruktażu zadaniem dzieci było wykonanie korali z czerwonych kulek plasteliny i nawleczenie ich na parciany sznureczek.
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W ten sposób powstała piękna biżuteria, która bardzo podobała się przedszkolakom i z chęcią zabrały ją do domu, aby wręczyć
w prezencie swoim bliskim. Dzieci z wielkim zaangażowaniem brały udział w zajęciach, które z pewnością powtórzymy.

Gramy w biało-czerwone – wykonanie gry planszowej |

Monika Woźniak

Dnia 7 maja 2021 r. w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie podczas zajęć popołudniowych zrealizowano zadanie pt.: „Gramy
w biało-czerwone”, które wykonane było w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”
i polegało na wykonaniu gry planszowej. Planszówka wykonana przez dzieci z grupy V była ciekawa, interesująca i rozwijająca.
Zadaniem przedszkolaków było wyklejenie planszy w biało- czerwone pola oraz umieszczenie na niej 10-ciu ciekawych miejsc
związanych z miastem Uniejów. Pola, które były oznaczone szczególnym miejscem to między innymi: Pomnik Białej Damy, który
mieści się w pięknym zamkowym parku, baseny „Termy Uniejów” oraz Kompleks Boisk Piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka
w Uniejowie. Te specjalne stacje na planszy miały przypomnieć dzieciom o walorach turystycznych naszego miasta i okolic.
Dziewczynkom i chłopcom utrwalono wiadomości w zakresie historii, turystyki i znajomości regionu.

Kocham Cię Polsko |

Małgorzata Dzieran

Przedszkolaki z grupy VII przez cały tydzień przygotowywały się do świąt majowych. Dzieci dekorowały salę, wykonały flagę
Polski, wykleiły godło, oglądały prezentacje o symbolach narodowych. Poznawały historię swojej miejscowości oraz innych ciekawych regionów naszego kraju, a także polskie legendy. Własnoręcznie przygotowały elementy dekoracji i rekwizyty, które zostały
wykorzystane do oprawy programu artystycznego pt. „Kocham Cię Polsko”. Starszaki z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem
uczyły się wierszy, piosenek, tańców, podkreślających ponadczasowe wartości, takie jak: Naród, Ojczyzna, Patriotyzm.
10 maja 2021 r., dzięki uprzejmości taty Mai, Pana Masandro, nasze patriotyczne spotkanie zostało sfilmowane, za co serdecznie
dziękujemy. Podczas występu przedszkolaki przepięknie recytowały wiersze, a słowa pieśni narodowych brzmiały wzruszająco
i dostojnie. Dziewczynki zatańczyły taniec z kwiatami, chłopcy natomiast zaprezentowali przemarsz z flagami. Wszyscy z dumą
i powagą odśpiewali hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”.
Ta szczególna uroczystość pozwoliła sześciolatkom przybliżyć powagę świąt majowych i zainteresować historią naszego narodu
oraz kształtować ich poczucie przynależności społecznej i narodowej.

Tydzień Bibliotek i Bibliotekarzy Polskich |

Monika Bartnik

Od 10 do 14 maja 2021 r. przedszkolaki z grupy II, VI i VII świętowały Tydzień Bibliotek i Bibliotekarzy. W tych dniach łączyły
się z Panią Sylwią Szymańską z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie, aby wysłuchać czytanych przez nią książek:
„Daj upust emocjom”, „Bolek i Lolek w mieście”, „Pan kuleczka”, „Dlaczego kameleon zmienia kolor”. Pani Sylwia zachęcała dzieci do
odwiedzania biblioteki oraz korzystania z jej zasobów.

Herb naszego miasta |

Marta Pajor

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

11 maja 2021 r., w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”, dzieci z oddziału IV, V, VI,
VII zrealizowały zadanie 8. „Herb naszego miasta”, wykonując pracę plastyczną różnymi technikami. Herb Uniejowa przedstawia
błękitną tarczę herbową, na której znajduje się złoty krzyż łaciński ponad trzema srebrnymi liliami w układzie w roztrój. Geneza
i przeobrażenia herbu Uniejowa pozostają w ścisłym związku z heraldyką arcybiskupstwa gnieźnieńskiego oraz symboliką
ośrodków miejskich należących niegdyś do kapituły gnieźnieńskiej. Dzieci aktywnie uczestniczy w tworzeniu herbu, wykazując się
kreatywnością i odczuwając przy tym zadowolenie i radość płynącą z wiary we własne siły oraz możliwości twórcze.

Dzieci z własnoręcznie wykonanymi herbami miasta

Występy przedszkolaków z okazji świąt majowych
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Laurka dla naszego miasta |

Angelika Kurpik

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2020/2021 bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza
Polska Cała”, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno i tradycje Polski
oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.
W dniu 13 maja 2021 r. przedszkolaki z grupy III wykonały jedno z zadań, którym było narysowanie największej laurki kredą, na
placu przed przedszkolem, nt. „A ja kocham moje miasto”. Na laurce znalazł się piękny herb naszego miasta w otoczeniu kolorowych
kwiatków, serduszek oraz innych wesołych obrazków. Dzieci z pełnym zaangażowaniem podeszły do zadania, wkładając w pracę
całe serce. Udział w przedsięwzięciu sprawił wszystkim wykonawcom ogromną radość.					

Światowy Dzień Pszczół |

Monika Bartnik

Od 2013 roku, 20 maja obchodzony jest Światowy Dzień Pszczół. Jego celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie pszczół dla
środowiska, dla ludzi oraz ich ochronę przed wyginięciem. Dzieci z grupy II również spędziły ten dzień pod znakiem pszczoły.
Obejrzały teatrzyk oraz prezentację multimedialną, zapoznały się z budową pszczoły i sposobem, w jaki powstaje miód. Spróbowały
też różnych rodzajów miodu i wykonały pracę plastyczną związaną z tematem.

Sławni Polacy |

Małgorzata Kaźmierczak

Zajęcia „Sławni Polacy” stanowią część Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”. Ich celem było
zapoznanie dzieci z postaciami najsłynniejszych Polaków, tj. Mikołaja Kopernika, Marii Skłodowskiej-Curie, Jana Pawła II i wielu
innych.
Dnia 21 maja 2021 r. w grupie IV zajęcia rozpoczęły się radosnymi melodiami z serii „Niezwykłe lekcje rytmiki”. Przedszkolaki
z zaciekawieniem obejrzały filmik edukacyjny „Wielcy Polacy” i chętnie nuciły melodie piosenki o tym samym tytule. Nauczycielki,
korzystając z plansz ze zdjęciami przedstawiły dzieciom pokrótce historię i zasługi znamienitych Polaków. Zadaniem dzieci, po
zapoznaniu się z postaciami Marii Skłodowskiej-Curie, Jana Pawła II, Adama Mickiewicza, Mikołaja Kopernika oraz Fryderyka
Chopina, było przyporządkowanie postaci do ich atrybutów – z czym poradziły sobie doskonale.

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Ilustracja do baśni |
Hansa Christiana Andersena”

Milena Nockowska-Bernardziak

Konkurs pt. „Ilustracja do baśni Hansa Christiana Andersena” zainspirował wiele placówek naszego powiatu. Do Miejskiego
Przedszkola w Uniejowie wpłynęły 43 prace plastyczne. Przedszkolaki wykazały się niezwykłym talentem, który sprawił jury nie
lada gratkę. Ilustracje okazały się barwne, oryginalne i pracochłonne. Najwięcej prac przedstawiało następujące baśnie: „Brzydkie
kaczątko”, „Calineczkę” i „Małą syrenkę”. Widać było precyzję i dużo szczegółów, które zostały zapamiętane przez najmłodszych
artystów. Poziom był wyrównany, a zarazem niezwykle wysoki.
Jury postanowiło przyznać aż 12 nagród. I miejsce otrzymali: Maja Szadkowska z Drwalewa, Aleksandra Mruk z Wilamowa
i Hanna Kosmalska z Uniejowa, II miejsce zajęli: Wiktorii Będziechowskiej z Pęczniewa, Amelii Grabarczyk z Uniejowa oraz Igorowi
Duniak z Pełczysk, zaś III miejsce zajęli: Iga Bojanowska z Wartkowic, Dawid Tylki z Uniejowa, jak również Jagoda Kaźmierczak
z Pęczniewa. Jury postanowiło wyróżnić trzy prace: Mariki Przytuły z Uniejowa, Huberta Światka z Wielenina i Amelii Moks
z Uniejowa. Przewodniczący komisji przyznał również nagrodę specjalną dla Mai Kaźmierczak z Uniejowa. Nagroda organizatora
powędrowała do Nikoli Leder z Pęczniewa.
Bardzo dziękujemy szanownemu jury, rodzicom oraz nauczycielem, którzy przyczynili się do osiągnięć naszych najmłodszych
obywateli powiatu. Życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Obrazek
z figur geometrycznych”

|

Milena Nockowska-Bernardziak

Dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Obrazek z figur geometrycznych”,
organizowanym przez Samorządowe Przedszkole w Bielsku. Choć tym razem nie udało się zdobyć żadnego miejsca, to uznanie jest
niezwykle duże, gdyż konkurencja przeszła najśmielsze oczekiwania. Szymon, Dawid i Wojtek z oddziału V wykazali się ogromną
kreatywnością, pomysłowością i starannością. Wykonane przez nich prace były ładne, ciekawe i pokazały, jak nasi artyści widzą
świat, w trójkątach i kwadratach…
Mamy nadzieję, że następnym razem uda się zdobyć nagrodę. Nie zniechęciliśmy się, a wręcz przeciwnie, mamy dużą motywację,
aby doskonalić nasze umiejętności i brać udział w kolejnych konkursach. Postanowiliśmy jednak nagrodzić naszych przedszkolaków
w naszej placówce, gdyż ich zaangażowanie ogromnie nas ucieszyło. Dziękujemy, że mogliśmy uczestniczyć w tym konkursie.
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Karolina Bednarek, Wioletta Gralka

„M jak mama, t jak tata,
s jak siostra, b jak brat,
ach rodzina jest wspaniała,
to nasz mały, wielki świat!”
W dniu 26 maja 2021 r. obchodzimy bardzo ważne święto, jakim jest Dzień Mamy. Niespełna miesiąc później, 23 czerwca
obchodzimy Dzień Taty. Jest to idealny moment na złożenie życzeń Kochanym Rodzicom. To właśnie Mamie oraz Tacie należą
się największe podziękowania za życie, za troskę, za poświęcenie, za każdy zwyczajny dzień. Każdy jak umie, w tym dniu dziękuje
swoim Rodzicom.
W tym roku przedszkolaki postanowiły połączyć dwa święta w jedną uroczystość. Z tej okazji dzieci wraz z nauczycielkami
przygotowały występy z okazji tak ważnych świąt. Mali artyści z wielkim przejęciem recytowali wierszyki, śpiewali piosenki,
prezentowali tańce i partytury muzyczne. Krótkie programy artystyczne zostały zaprezentowane w innej formie niż w ubiegłych
latach. Rodzice mogli obejrzeć swoje pociechy na krótkich filmikach. Na każdą okazję dzieci wykonały również drobne upominki
i laurki z życzeniami. Z ust przedszkolaków płynęły piękne słowa: „Mama i tata to świat nasz cały, ciepły, bezpieczny, barwny,
wspaniały, to dobre, czułe, pomocne ręce i kochające najmocniej serce. To są wyprawy do kraju baśni, wakacje w górach, nad
morzem, na wsi, loty huśtawką, prawie do słońca oraz cierpliwość, co nie ma końca. Kochana Mamo, Kochany Tato, dzisiaj
dziękować chcemy Wam za to. Za wszystkie dla nas trudy i starania składamy dzisiaj podziękowania!”. Dla wszystkich rodziców były
to niezapomniane, pełne wzruszeń i radości chwile.

Moja zakładka do książki |

Marta Pajor

W maju dzieci 5-6-letnie uczestniczyły w Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. „Moja zakładka do książki”, zorganizowanym
przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Poddębicach. Konkurs realizowany był w ramach Tygodnia Bibliotek pt. „Znajdziesz mnie
w bibliotece”. Celami konkursu były: popularyzacja książek i ilustracji jako inspiracji, rozwijanie aktywności twórczej dzieci oraz
kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzację różnych form plastycznych.
Z naszego przedszkola nagrody zdobyli: Nikodem Jesiołowski i Tola Pecyna – I miejsce, Agata Kasprzak i Maja Polka – II miejsce,
Marika Przytuła, Szymon Nych - III miejsce oraz Helena Spławska-Wiatr – wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

Chodź, pomaluj mój świat | Monika Szafarz
W ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała” dzieci z naszego przedszkola zrealizowały
zadnie nt. „Chodź, pomaluj mój świat”. W ogrodzie przedszkolnym mali malarze przedstawiali piękną polską przyrodę oraz
krajobrazy. Podczas zajęć plenerowych dzieci rozwijały swoje zdolności, wrażliwość oraz wyobraźnię i twórcze myślenie. Dzielne
przedszkolaki wspaniale poradziły sobie z zadaniem, mając przy tym masę radości!
Kącik książki patriotycznej |

Angelika Kurpik, Monika Woźniak
W maju został zorganizowany, w sali grupy III, „Kącik książki patriotycznej” w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego
„Piękna Nasza Polska Cała”. Nad regałem wypełnionym książkami wisiała gazetka z mapą naszego kraju, hymnem narodowym oraz
symbolami narodowymi: godłem i flagą. Książki, opatrzone pięknymi ilustracjami, pochodziły z przedszkola, ze zbiorów własnych
nauczycielek. Zgodnie z celami projektu książki, w sposób dostosowany do możliwości dzieci, wprowadzały do historii naszego
kraju (np. „Elementarz młodego Polaka”, „Historia Polski do kolorowania”, „Księga małego patrioty”), przybliżały cenne zabytki
(„Zabytki UNESCO w Polsce”), ukazywały piękno ojczystej przyrody („Polska. Piękno naszej przyrody”, „Atlas Polski dla dzieci”).
Dzięki książce pt.: „Mapy dla dzieci. Regiony Polski” mali czytelnicy poznali warte odwiedzenia regiony naszego kraju, z ciekawymi
miejscami oraz rozmaitymi tradycjami dotyczącymi każdego z nich. Niezwykle ciekawą książką, podkreślającą piękno naszego
ojczystego miejsca – Uniejowa, ukazującą jego mieszkańców, wśród których dzieci rozpoznawały członków swojej rodziny, czy
ludzi pełniących ważne funkcje w naszym mieście, okazała się książka pt.: „100 lat budowania społeczeństwa obywatelskiego na
Ziemi Uniejowskiej”.

W starym kinie |

Monika Bartnik

27 maja 2021 r., w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”, dzieci z grupy II miały okazję
zapoznać się lub przypomnieć sobie stare, dobre kino dla najmłodszych, czyli bajki z dawnych lat. Część animacji jest dzieciom
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doskonale znana, o innych słyszały po raz pierwszy. Przed seansem dzieci dowiedziały się, w jaki sposób tworzone są animacje
oraz rozwiązywały zagadki na temat dawnych bajek. Do obejrzenia wybrały „Wędrówki Pyzy”, serial animowany, wyprodukowany
w latach 1977-1983, na podstawie książki Hanny Januszewskiej pt. „Pyza na polskich dróżkach”. Dzieci razem z bohaterką,
mazowiecką Pyzą, która uciekła gospodyni z garnka, zapoznają się z kulturą i tradycją różnych regionów Polski. Oglądają stroje,
poznają tradycje, słuchają też wspaniałej muzyki oraz piosenek granych na swojską nutę, bo bohaterce zawsze towarzyszy uśmiech
i wesoła piosenka. Na koniec spotkania z Pyzą – każde dziecko pokolorowało swoją. Do następnych odcinków dzieci z przyjemnością
wróciły w kolejnych dniach.

Moja miejscowość, mój region za 100 lat |

Ewa Urbaniak

W dniu 28 maja 2021 r. starszaki z oddziału VI i VII zrealizowały zadanie z Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna
Nasza Polska Cała”, wykonując prace plastyczne na temat „Moja miejscowość, mój region za 100 lat”. Dzieci wykazały się
kreatywnością i pomysłowością. Powstały piękne prace, na których widnieją: latające domy, rakiety kosmiczne, w których mieszkają
ludzie; latające samochody i drzewa. Wszystkie rysunki są kolorowe i bardzo realistyczne, a przepiękne widoki zapierają dech
w piersiach. Trzeba przyznać, że dziecięca wyobraźnia jest czymś niesamowitym i nie zna końca. Przedszkolaki super odnalazły się
w tworzeniu niezwykłych, wręcz magicznych miejsc, w których chętnie zamieszkałoby wielu ludzi.
							

Światowy Dzień bez Tytoniu |

Małgorzata Dzieran, Karolina Bednarek, Ewa Urbaniak
W ramach programu profilaktycznego „Czyste powietrze wokół nas”, organizowanego przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Poddębicach, 31 maja 2021 r. (wtedy to przypada Światowy Dzień bez Tytoniu) starszaki z oddziału VI i VII
uczestniczyły w zajęciach mających na celu wykształcenie świadomej postawy w stosunku do osób, które palą papierosy w ich
obecności. Celem zajęć było również szerzenie świadomości na temat zagrożeń związanych z paleniem tytoniu i jego negatywnego
wpływu na zdrowie oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Starszaki wykonały chorągiewki, znaki zakazu palenia oraz plakaty
pokazujące szkodliwość palenia i zachęcające dorosłych do rzucenia palenia. Następnie dzieci wraz z nauczycielami wzięły udział
w przemarszu, który promował zdrowy styl życia – bez papierosów.
Przedszkolaki niewątpliwie troszczą się o zdrowie najbliższych, zatem Drodzy Palacze może warto rzucić palenie, by zadbać
o zdrowie swoje i dzieci.

Mały Miś w świecie wielkiej literatury |

Iwona Tomaszak

W ciągu całego roku szkolnego 2020/2021 nasze przedszkole brało udział w projekcie „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”.
Było to wyjątkowe, ogólnopolskie wydarzenie, w ramach którego miłość do książek przekazywana jest najmłodszym w przedszkolach.
Głównym założeniem projektu było rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci. Projekt zachęcał dorosłych do głośnego
czytania dzieciom, przez co wyrabialiśmy właściwe nawyki czytelnicze, tworzyliśmy warunki do różnorodnej aktywności dzieci
w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, wprowadzaliśmy dziecko w świat literatury, a także budziliśmy zaciekawienie
książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną. Celami programu było także: przekazywanie za pośrednictwem literatury
wartości moralnych, kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci.
W ramach projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” realizowane były scenariusze zajęć, m.in: „Uśmiechnięta bajka”,
czy „W krainie bajek”. Do akcji zostali zaproszeni także rodzice, którzy dzielili się ze swoimi dziećmi wspomnieniami z dzieciństwa
dotyczącymi czytania. Dzieci wraz z rodzicami wykonywały, w domu również, rysunek do swojej ulubionej książki, który później
przedszkolak prezentował swojej grupie.
W maju w ramach projektu, zostały przeprowadzone także zajęcia pt. „Mały miś w świecie emocji”. Poprzez opowiadania i wiersze
wprowadzono dzieci w świat emocji. Głównym celem modułu było kształtowanie u dzieci umiejętności rozpoznawania, nazywania i
rozróżniania emocji oraz rozwijanie zdolności radzenia sobie z nimi. Odkrywaliśmy z Misiem najważniejsze emocje: radość, smutek,
złość oraz strach. Uczyliśmy się, jak rozpoznawać uczucia poprzez mimikę, gesty i głos. Dowiedzieliśmy się przy tym, że nie ma
„złych” emocji. Wszystkie emocje są ważne. Pozwalają nam ustalić granice i potrzeby, chronią nas przed zagrożeniem, przypominają
o ostrożności, a także dają energię i motywują do działania. Na zakończenie zebranych przez nas informacji na temat emocji,
wykonaliśmy „Kuferek emocji”, który odtąd już zawsze będzie pomagał nam, gdy czujemy się źli, smutni, boimy się, ale też w chwilach radości.
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Góra grosza 2021 |
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Angelika Kurpik

„Góra grosza” to akcja, której celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Wiemy,
że rodzina jest ostoją i fundamentem na lata, dlatego pomagamy dzieciom, które zostały rozłączone z rodzinami i tym, które są
taką rozłąką zagrożone.
Organizatorem tej akcji od 2000 roku jest Towarzystwo Nasz Dom z siedzibą w Warszawie. Nasze przedszkole w roku szkolnym
2020/2021 wzięło udział w XXI edycji akcji „Góra grosza”. Akcja trwała od 26 października 2020 r. do 31 maja 2021 r. Przedszkolaki
zbierały do specjalnego słoika monety o nominałach od 0,01 zł do 5,00 złotych, dzięki czemu nie tylko uzbierały wielkie góry
grosza, ale zdobyły świadomość, że oddając chociażby jeden grosik, przyczyniły się do zrealizowania marzeń innych kolegów
i koleżanek, którym nie poszczęściło się w życiu, tak jak im. W efekcie została uzbierana kwota 375,10 złotych. Za każdy grosz
w imieniu dzieci, którym pomagamy, bardzo dziękujemy.

Dzień Dziecka |

Monika Bartnik

„Bo dzieckiem fajnie być…”
„Otwartości, błyskotliwości, ciekawości, marzeń i wiele więcej…” – takie życzenia od p.o. dyrektora, nauczycielek i pracowników
przedszkola popłynęły do wszystkich dzieci z naszego przedszkola.
1 czerwca to wyjątkowy dzień w kalendarzu, Dzień Dziecka, święto dzieci tych najmłodszych i tych troszkę starszych. To także
wyjątkowy dzień dla przedszkolaków. Tego dnia atrakcje zostały przygotowane dla wszystkich grup. Najmłodsze przedszkolaki
szukały ukrytego skarbu piratów, wykonując po drodze mnóstwo zadań i rozwiązując zagadki, jak na prawdziwych poszukiwaczy
przygód przystało. Był teatrzyk online w języku angielskim Teddy Eddi, zabawy sportowe, zabawy z chustą animacyjną, tańce
i zabawy muzyczne. Każde dziecko wyszło z przedszkola z upominkiem i, mamy nadzieję, pięknymi wspomnieniami.
W imieniu Pani Starosty Powiatu Poddębickiego, Małgorzaty Komajdy, z życzeniami i upominkami dla przedszkolaków
przyjechali także przedstawiciele Starostwa Powiatowego.
Wszystkim dzieciom z okazji ich święta jeszcze raz życzymy, żeby spełniały im się najskrytsze marzenia.

Wycieczka do biblioteki |

Monika Szafarz

W czerwcowej odsłonie ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” (10 czerwca 2021 r.) dzieci z grupy V wraz z nauczycielkami wybrały się na pieszą wycieczkę do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie. Zostaliśmy serdecznie
przyjęci. Pani Sylwia Szymańska na początek zapoznała swoich gości z działalnością biblioteki, pokazała książki z różnych dziedzin
i zachęcała do ich wypożyczania. W toku spotkania bibliotekarka przeczytała dzieciom również książkę pt. „Dać upust emocjom”,
dzięki której dzieci nauczyły się rozpoznawać i oswajać swoje emocje. Pani Sylwia opowiedziała: jak można uwolnić wyobraźnię,
wyrażać swoje emocje i nauczyć się sobie z nimi radzić. Dzieci przypomniały sobie o emocjach: radości, smutku, gniewie, strachu
i odrazie. Przedszkolaki były pod ogromnym wrażeniem całego obiektu, a nawet niektóre z nich planowały po spotkaniu, że
przyjdą do biblioteki ze swoimi rodzicami w celu założenia karty i wypożyczania książek. Dziękujemy Pani Sylwii Szymańskiej za
miłe i pełne ciekawych informacji spotkanie.

Pożegnanie przedszkola |

Karolina Bednarek

„Chociaż słońce jasno świeci,
trochę smutne są dziś dzieci.
Bo koniec roku, przedszkola mija czas,
teraz wakacje czekają nas”.
W dniu 24 czerwca 2021 r. w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego, a także pożegnanie
starszaków. Minęło dziesięć wspaniałych miesięcy wspólnych zajęć i zabaw, aż nadszedł czas wakacji i rozstania. Starszaki
zaprezentowały program artystyczny, pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. W przygotowanie uroczystości
dzieci włożyły wiele pracy, a wszyscy obecni docenili to ogromnymi brawami. W pożegnaniu starszaków wzięły udział także
dzieci z młodszej grupy. Pięciolatki pięknie pożegnały swoich starszych kolegów i wręczyły im pamiątkowe upominki. Po części
artystycznej Pani Dyrektor podziękowała dzieciom za przedstawienie i życzyła sukcesów na dalszym szczeblu edukacji. Następnie
starszaki otrzymały książki i dyplomy ukończenia przedszkola. Dla dzieci było to wyjątkowe pożegnanie, bowiem od września
rozpoczną naukę w pierwszej klasie. W tym dniu nie zabrakło również życzeń, podziękowań, a nawet łez wzruszenia.
Życzymy wszystkim dzieciom wielu sukcesów i spełnienia marzeń oraz bezpiecznych i radosnych wakacji. Pamiętajcie o nas
i o swoim przedszkolu.
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Szkoła Podstawowa w Uniejowie
„Myślimy logicznie – działamy ekologicznie cz. 8 |

Teresa Gadzinowska

Pod koniec marca rozstrzygnięty został kolejny konkurs w ramach realizowanego projektu. Tym razem w szranki stanęli
chętni uczniowie z klas IV-VI naszej szkoły, którzy napisali wiersze nawiązujące do hasła „Śmieci zbieramy i wiersze
składamy”. Młodzi poeci wykazali się kreatywnością w twórczości literackiej, prezentując jednocześnie właściwe postawy
ekologiczne i propagując je w swoich wierszach. Jury w składzie: p. Małgorzata Antoniak, p. Agnieszka Krzesłowska
oraz p. Joanna Wicherkiewicz, po zapoznaniu się z wszystkimi wierszami, podjęło następującą decyzję: I miejsce –
Martyna Kasprzak z klasy VI b, II miejsce – Oliwia Kwiatkowska z klasy IV a oraz Franciszek Łuczak z klasy IV b. Nie
przyznano III miejsca, ale wskazano 4 wyróżnienia: 1. Igor Ilski Va, 2. Kacper Pizulski Va, 3. Adam Sawkiewicz IV a, 4.
Klaudia Wiśniewska VI a.
Nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu życzymy, aby rozwijali swoje
talenty literackie. Drzemie w Was siła i potencjał.

Pokaz mody ekologicznej… |

Agnieszka Kaczmarek

… to kolejne zadanie z projektu „Myślimy logicznie – działamy ekologicznie”.
Miał być prawie profesjonalny pokaz z okazji powitania wiosny (prezentacja na hali z dekoracjami i podkładem
muzycznym), a wyszło tak jak większość działań w tym roku szkolnym, czyli online. Tylko dwie klasy zdążyły przygotować
stroje z surowców wtórnych w czasie nauki stacjonarnej, pozostali uczniowie realizowali to zadanie w domach, niektórzy
z pomocą rodziców i pod kierunkiem swoich nauczycieli.
Gratulujemy wszystkim zaangażowania i kreatywności. Efekty, naszym zdaniem, są godne podziwu. Najważniejsze,
że chciało Wam się chcieć (kiedy wielu już się nie chce).

Nasi goście |

Uczniowie klasy II a z wychowawczynią Urszulą Świerczyńską

W klasie II a na lekcji online gościliśmy policjanta – pana Przemysława Pasternaka. Pan Policjant zapoznał nas
z zasadami ruchu drogowego związanymi z poruszaniem się rowerem po ścieżkach rowerowych, po chodnikach.
Dziecko poruszające się rowerem ma takie same prawa jak piesi. Zgodnie z artykułem 2 Kodeksu Drogowego dziecko do
lat dziesięciu kierujące rowerem jest pieszym. Z tego wynika, że nie może poruszać się po jezdni, ale tylko po chodniku. Osoba
dorosła opiekująca się dzieckiem może iść obok niego po chodniku lub jechać na rowerze – także po chodniku.
Dowiedzieliśmy się, w co powinien być wyposażony rowerzysta: sprawny rower, ze światłami: przednim – białym
i tylnym – czerwonym oraz bardzo ważne: kask, gdyż urazy głowy są bardzo niebezpieczne! Utrwaliliśmy przepisy
dotyczące przechodzenia przez jezdnię, poruszania się w terenie bez chodników. Pan Policjant przypomniał, abyśmy w
czasie przemieszczania się nie używali telefonów komórkowych, smartfonów. Poznaliśmy znaki drogowe dotyczące ruchu
rowerowego, wykazaliśmy się wiedzą w quizach i krzyżówce, której rozwiązaniem było hasło: Bądźmy bezpieczni! I tego
życzymy wszystkim pieszym i kierowcom.
Następnego dnia gościliśmy lekarza – pana Błażeja Chmieleckiego. Pan doktor tłumaczył nam zasady udzielania
pierwszej pomocy. Nauczyliśmy się, jak możemy pomóc w przypadku zranienia. Odkażaliśmy „rany”i bandażowaliśmy.
Ćwiczenia te robiliśmy na naszych domownikach. Dowiedzieliśmy się, że w razie poparzenia powinniśmy ranę
trzymać pod zimną wodą, a dorosły (i tylko dorosły!) powinien podać lek przeciwbólowy. W razie przegrzania należy
zastosować schładzające okłady na czoło, na kark i pod pachy, i podawać płyny do picia. Pan doktor zademonstrował,
jak ratować w przypadka zadławienia. Przypomniał nam o prawidłowym czasie snu dzieci i jak ważne jest wyciszenie
organizmu – 2-godziny przed snem – niekorzystanie z komputerów pobudzających mózg i emitujących promieniowanie.
       Serdecznie dziękujemy naszym gościom za wiedzę i umiejętności, które nam przekazali.

„Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu” |

Joanna Wójcik

Mimo nauczania zdalnego, pracowaliśmy i realizowaliśmy zaplanowane działania. Klasa III b postanowiła wziąć udział
w Ogólnopolskim Konkursie „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu: „Warzywa i owoce dają moce”.
W tym roku warzywa i owoce grają główną rolę w zadaniu konkursowym, a to między innymi dlatego, że Zgromadzenie
Ogólne ONZ ogłosiło rok 2021 Międzynarodowym Rokiem Owoców i Warzyw.
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Głosowanie na prace konkursowe w ramach programu „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu” trwało od 19 kwietnia do
14 maja 2021 r. Praca konkursowa musiała zebrać 100 głosów, aby przejść do kolejnego etapu konkursu. Jedna osoba
z jednego adresu IP, w ciągu jednej doby, mogła zagłosować tylko raz na naszą pracę. W ciągu 3 dni udało nam się zebrać
100 głosów, za co serdecznie Wam dziękujemy! Przeszliśmy do drugiego etapu konkursu.
Naszej klasie cały czas przyświecało hasło: „Czy wygramy, czy przegramy, zawsze dobry humor mamy!”. Jeszcze raz
dziękujemy za wspólną zabawę, zaangażowanie i Wasze głosy!

Światowy Dzień Ziemi 2021

|

Renata Pełka

Dzień Ziemi to święto obchodzone na całym świecie 22 kwietnia. Powstało za sprawą nurtów proekologicznych
w USA w latach siedemdziesiątych XX w. Jako święto międzynarodowe zostało ustanowione w 1971 roku, a w 1990 roku
uznane za święto o zasięgu globalnym. Od tego też roku zapoczątkowano jego obchodzenie w Polsce. Obecnie w akcji
biorą udział 192 kraje świata.
Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności
za Ziemię. Każdego roku w obchody Dnia Ziemi angażuje się wiele organizacji, stowarzyszeń ekologicznych oraz placówek
oświatowych. Corocznie odbywa się pod innym tematem przewodnim. Tegorocznym motywem jest hasło: „Przywróć
naszą Ziemię”.
Z powodu pandemii Dzień Ziemi w naszej szkole odbył się w świecie wirtualnym. Uczniowie przygotowali prezentacje
przybliżające ideę święta, zachęcali swoich kolegów do włączenia się w akcję promującą ochronę środowiska naszej
planety, podpowiedzieli, jakie działania każdy z nas może podjąć.
Czy ja mogę coś zrobić dla Ziemi? Czy mój mały wkład ma znaczenie przy ogromie zniszczeń? TAK! Jeśli każdy z nas
robiłby dla planety jedną małą rzecz dziennie (np. rezygnacja z butelek plastikowych czy z torebek foliowych, segregacja
śmieci, używanie środków czystości przyjaznych dla środowiska naturalnego, oszczędzanie wody), byłoby to odczuwalne
na całej Ziemi. Nie jest to trudne, trzeba tylko chcieć.

„Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu” cd. |

Uczniowie klasy II a z wychowawczynią Urszulą Świerczyńską

Czy wiecie, że pamięć, koncentracja uwagi i logika myślenia są powiązane z poziomem substancji energetycznych
w naszym organizmie?
Pełne śniadanie zapobiega podjadaniu w ciągu dnia, ciągutkom do fast foodów, chroni przed cukrzycą i złym
cholesterolem. Senność i drażliwość to często efekt porannej głodówki.
Uczniowie naszej klasy postanowili wstawać wcześniej, aby spokojnie zjadać pełnowartościowe śniadanie, które jest
źródłem energii do pracy układu nerwowego i aktywności fizycznej.
Przy pomocy naszych rodziców przygotowaliśmy śniadanie… Królewskie! Prezentowaliśmy nasze potrawy, wszystkie
z warzywami (jajecznicę, omlety, naleśniki, kanapki z jajkiem, jajecznicę zapiekaną w parówce, uformowanej w kształcie
serca), wskazywaliśmy wartości odżywcze. Tak właśnie śniadanie powinno być królewskie, obiad książęcy, a kolacja żebraka.
                         
         
II Gminny Konkurs Przyrodniczy | Piotr Nowak, Renata Pełka, Małgorzata Rybak,
Ewa Trzmielewska, Magdalena Tylki
dla kl. VII-VII 			

W ramach projektu „Myślimy logicznie – działamy ekologicznie” 28 kwietnia 2021 r. odbył się II Gminny
Konkurs Przyrodniczy dla klas VII-VIII. Konkurs obejmował swoim zakresem treści, osiągnięcia i umiejętności
zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i geografia.
W konkursie brali udział uczniowie ze szkól w Wilamowie, Wieleninie i Uniejowie, którzy pracowali w parach. Po sprawdzeniu prac konkursowych wręczono nagrody i wyróżnienia: I miejsce ex aequo: Szkoła Podstawowa w Uniejowie: Aleksandra Gogol (kl. VII b) oraz Maja Wappa (kl. VIII b), Szkoła Podstawowa w Wieleninie: Izabela Rosik (kl. VII a) oraz Bartosz
Kazimierski (kl. VIII a), II miejsce: Szkoła Podstawowa w Uniejowie: Marta Sibińska (kl. VII a) oraz Klaudia Sibińska (kl. VIII
a), III miejsce: Szkoła Podstawowa w Uniejowie: Julia Koperska (kl. VII b) oraz Michalina Wappa (kl. VIII b), wyróżnienia:
Sebastian Oliwiecki (kl. VIII a, Szkoła Podstawowa w Wieleninie), Kacper Wróbel (kl. VII a, Szkoła Podstawowa w Wilamowie)
    Cieszymy się, że pomimo trudnej sytuacji pandemicznej uczniowie z dużym zaangażowaniem przystąpili do konkursu.

Święta majowe |

Jolanta Chajdas, Mirosława Wiśniewska, opiekunowie SU

3 maja 2021 r. obchodziliśmy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tegoroczne obchody, ze względu na
pandemię, wyglądały nieco inaczej niż w latach ubiegłych. Nie było uroczystości patriotycznych na uniejowskim rynku,
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nie było recytacji wierszy patriotyczno-religijnych w Kolegiacie.
Nasza szkoła świętowała już w piątek (30 kwietnia 2021 r.), szczególnie na godzinach wychowawczych. Ikonki
w barwach narodowych i biało-czerwone stroje to niektóre z elementów obchodów święta. Godziny z wychowawcą
rozpoczęły się quizem przygotowanym przez SU, dotyczącym hierarchii wartości. Wychowawcy otrzymali również linki
z filmikami edukacyjnymi np. „Konstytucja 3 Maja – jak powstała?”, „Rozbiory Polski” itp. Filmy stanowiły doskonałą
okazję do dyskusji, a przede wszystkim do przypomnienia tak ważnych wydarzeń z historii naszego kraju. Kolejne zadanie
dla uczniów polegało na wykonaniu zdjęć, przedstawiających wywieszone na ich domach biało-czerwone flagi.
W ramach obchodów Święta Flagi oraz uchwalenia Konstytucji 3 Maja klasy 1-3 oglądały prezentację patriotyczną
online oraz rozwiązywały quiz na jej podstawie. Niektóre klasy wykonywały także prace plastyczne, takie jak: flagi czy
kotyliony.  
Poszanowanie symboli narodowych to postawa patriotyczna, którą wybrało najwięcej uczniów (79%). Na drugim
miejscu znalazła się znajomość historii swojego kraju, a na kolejnych: kultywowanie polskich tradycji oraz dbanie o kulturę
języka. Te cztery postawy były najczęściej zaznaczanymi odpowiedziami. Rzadziej optowano za takimi postawami, jak:
bycie dumnym z własnej tożsamości, dbanie o środowisko naturalne, rozwijanie swoich talentów i pasji oraz uczenie się
i osiąganie sukcesów w różnych dziedzinach.

Konkurs KRUS rozstrzygnięty |

Elżbieta Bartnik

Nasi uczniowie klas IV-VII wzięli udział w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi
mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań podczas
pracy i zabawy na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, a także rozbudzanie
i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych kształtowanych na lekcjach plastyki.
W konkursie na szczeblu wojewódzkim wyróżnienie otrzymał uczeń klasy 4 c – Krzysztof Fiktus.
Gratulujemy

Sukces naszej uczennicy |

Anna Bugajak

Z przyjemnością informujemy, że Julia Koperska, uczennica klasy 7b, osiągnęła ogromny sukces w Wojewódzkim
Konkursie Przedmiotowym z Języka Niemieckiego, organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi, zdobywając
tytuł laureata. Udział w konkursie wymagał od uczennicy dużego zaangażowania i wielu godzin pracy podczas zajęć
dodatkowych.
Warto także zaznaczyć, że uzyskanie tytułu laureata zwolniło Julię z egzaminu ósmoklasisty w części językowej,
zapewniając jej tym samym maksymalną liczbę punktów, oraz gwarantowało miejsce w wymarzonej szkole ponadpodstawowej. Gratulujemy Julii wspaniałego osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów!

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty |

Elżbieta Bartnik

Pod koniec kwietnia 2021 r. w naszej szkole rozstrzygnięto Gminny Konkurs Fotograficzny pn. „Śmieci kontra środowisko”
dla klas VII-VIII, w ramach projektu „Myślimy logicznie – działamy ekologicznie”. Program edukacji ekologicznej realizowany
był w szkole w Uniejowie przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi.
Zdjęcia miały stanowić dowolną interpretację tematu, z uwzględnieniem: uwrażliwienia na zachowanie czystości
otaczającej nas przestrzeni, zachęcenie do utrwalania w fotografii hasła – śmieci kontra środowisko, zachęcenie do
fotograficznej „interpretacji” otaczającej nas rzeczywistości.
Wyniki konkursu: I miejsce – Kamil Pruchlat – kl. VII b, II miejsce – Olaf Nockowski – kl. VII a, III miejsce – Nikolina
Polipowska – kl. VIII a – SP Wilamów, wyróżnienie – Marta Sibińska – kl. VII a.
Cieszymy się, że pomimo trudnej sytuacji pandemicznej uczniowie z dużym zaangażowaniem przystąpili do konkursu.
Gratulujemy zwycięzcom!

Warsztaty terenowe w Lesie |
Łagiewnickim w Łodzi

Magdalena Tylki, Małgorzata Antoniak, Dorota Bamberska,
Joanna Wójcik, Renata Białek, Monika Jabłońska

 	W dniach 10 maja oraz 12 maja 2021 r. uczniowie klas trzecich, w ramach projektu „Myślimy logicznie – działamy
ekologicznie”, udali się na wycieczkę do Lasu Łagiewnickiego. Dzieci na łonie przyrody, przy pięknej, wręcz wakacyjnej
pogodzie, podczas gier i zabaw utrwalały sobie zasady segregacji śmieci, zdobywały proekologiczne nawyki oraz wiedzę,
którą mogą wykorzystać w codziennym życiu.
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Były to warsztaty w terenie, dlatego też prowadząca wielokrotnie podkreślała, jak powinno się zachować na plaży
oraz w lesie, że to my jesteśmy tam gośćmi i tak też powinniśmy się zachowywać. Wiele radości przyniosło dzieciom
poszukiwanie zaginionych monet w piasku. Każdy mógł poczuć się jak prawdziwy poszukiwacz skarbów. Dzieci mogły
także wcielić się w role dendrologów, niczym lekarze ze stetoskopami badały, czy drzewa są zdrowe, jeśli nie, to co mogło
im zaszkodzić. Było wiele radości, śmiechu oraz wyśmienitej zabawy.

Konkurs Literacki „Moje spotkanie z Marią Konopnicką” |

Mirosława Wiśniewska

21 maja 2021 roku odbyło się wręczenie nagród w Konkursie Literackim „Moje spotkanie z Marią Konopnicką”,
ogłoszonym przez Hufiec ZHP Uniejów. W uroczystości wzięli udział: Pani Małgorzata Komajda – Starosta Powiatu
Poddębickiego, która objęła konkurs swoim patronatem, pwd. Adam Pakuła – komendant hufca oraz pwd. Jakub Pięgot –
zastępca komendanta hufca.
Spotkanie, ze względu na obostrzenia, musiało odbyć się w wąskim gronie i podzielone było na etapy – zwycięzcy
z poszczególnych kategorii. Wśród nagrodzonych uczniów był także uczeń naszej szkoły – Olaf Nockowski z kl. V II a, który
zdobył III m. w kategorii 9-13 lat. Serdecznie gratulujemy Olafowi i życzymy sukcesów w nauce i realizacji swoich pasji.  

Życzenia dla wszystkich dzieci |

Elżbieta Bartnik

arch. SP Uniejów

„Dzisiaj święto wszystkich dzieci
– to szczególny dla Was dzień.
Bądź dzieckiem jak najdłużej,
Jak dziecko baw się, śmiej.
I kochaj, tak jak dziecko.
I serce dziecka zawsze miej!”.
W Polsce Dzień Dziecka obchodzony jest prawdopodobnie od 1950 roku. W Chinach zaczęto go obchodzić
jeszcze wcześniej, bo w 1926 roku, a w Japonii – w 1948. Międzynarodowy Dzień Dziecka związany jest jednak z datą
1954 roku, kiedy to Zgromadzenie Ogólne ONZ uznało potrzebę stworzenia takiego święta w celu upowszechnienia praw
dzieci określonych w Karcie Narodów Zjednoczonych. W związku z tym nie w każdym kraju Dzień Dziecka obchodzony
jest tego samego dnia.
Choć w Polsce Dzień Dziecka nie wiąże się z żadnymi tradycjami, w innych krajach tego dnia robi się naprawdę
ciekawe rzeczy! W Polsce 1 czerwca zwykle odbywają się różnego rodzaju festyny czy konkursy i tak jest także w Meksyku oraz Nigerii.
• W Japonii na przykład rodzice wywieszają przed domem materiałowe karpie – po jednym na każde dziecko – jako
symbol siły i dobrobytu.
• W Chinach Dzień Dziecka jest dniem wolnym od szkoły.
• W Paragwaju natomiast Dzień Dziecka jest ściśle związany z historią państwa – wtedy to upamiętnia się wszystkie
dzieci, które poległy, walcząc za swój kraj.

Zwycięzcy Gminnego Konkursu Fotograficznego „Śmieci kontra
środowisko” z wicedyrektor szkoły – Agnieszką Kaczmarek

Uczniowie w strojach ekologicznych – zadanie z projektu „Myślimy logicznie – działamy
ekologicznie”

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Elżbieta Bartnik

Jest wiele dni w roku, które dzieci lubią najbardziej, niewątpliwie jednym z nich jest 1 czerwca. W tym dniu w szkołach
organizowane są różne atrakcje. Oto niektóre z nich, które odbyły się w naszej szkole:
- klasa I a spędziła czas na basenach termalnych, gdzie pływała i bawiła się;
- klasa II a zorganizowała ekologiczną sesję fotograficzną, wykonała instalację łapacz wiatru, była w pizzerii, dzieci
zjadły małe dzieło sztuki oraz lody dla ochłody; napisały sobie coś miłego, otrzymały upominki, bawiły się w różne zabawy
i gry integracyjne;
- klasa III a przemierzyła wraz z wychowawczynią siedem i pół kilometra, między innymi ścieżką dydaktyczną Zieleń. Na
zasłużony odpoczynek i posiłek wybrano Hubertówkę. Na koniec wycieczki były loooooody!
- klasa III c uczestniczyła w grach i wesołych zabawach integracyjno-ruchowych na świeżym powietrzu, kreatywnie
brała udział w zabawach w teatr, zajadała lody, a na koniec wykonała plakat na temat „Dbamy o środowisko”;
- klasa III b wzięła udział w klasowej wycieczce do sali zabaw w Zgierzu;
- klasa IV a zwiedziła miejscowy Dworek, grała w kręgle oraz w piłkę nożną;
- klasa IV c miała zajęcia w bibliotece miejskiej oraz poczęstunek w pizzerii;
- klasa V b odbyła wycieczkę do Geotermii, spacerowała po przyzamkowym parku, odpoczywała w Chatce Puchatka,
jedząc lody oraz bawiła się w gry i zabawy na szkolnym boisku;
- klasa VI a, VI b, VI c zorganizowały wycieczkę do Zoo w Łodzi:
- klasa VII a spacerowała, zwiedzając Uniejów, między innymi Geotermię;
- klasa VII b zwiedzała Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Uniejowie, wysłuchała prelekcji na temat uzależnień,
obejrzała wystawy i spacerowała po mieście oraz wykonała plakaty na temat ochrony środowiska;
- klasa VII c wyszła na lody, odbyła spacer ścieżką edukacyjną Zieleń;
- klasa VIII a, VIII b zorganizowała integracyjne ognisko w Hubertówce, przeszła się ścieżką edukacyjną Zieleń.
Zaangażowaniem oraz chęcią udziału w różnych zajęciach dzieci udowodniły, że można wspaniale się bawić, nie tylko
w świecie wirtualnym. To był wyjątkowy dzień, który dostarczył wszystkim wielu emocji.

Inspirowani Konstytucją 3 Maja | Elżbieta Bartnik

arch. SP Uniejów

10 czerwca 2021 r. na sali gimnastycznej zostały wręczone nagrody dla uczniów, którzy wzięli udział w wojewódzkim
konkursie zorganizowanym z inicjatywy Posła na Sejm RP – Piotra Polaka i Radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego –
Doroty Więckowskiej, a objętym patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty.
Tematem konkursu było upamiętnienie 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Celem konkursu było:
promowanie postaw patriotycznych, wiedzy na temat znaczących dla naszego kraju postaci i wydarzeń historycznych,
rozwijanie świadomości narodowej, pracy twórczej, doskonalenie warsztatu plastycznego, kreatywności i wyobraźni oraz
idei wychowania poprzez sztukę.
I miejsce zajęła Marta Kowalska – kl. VI a, Igor Koralewski – kl. VI c, Dominika Kaźmierczak – VII c, II miejsce – Maja
Pilarczyk – kl. IV c, Oliwia Wagner – kl. VII b, III miejsce – Krzysztof Fiktus – kl. IV c, Barbara Troczyńska – kl. IV c,
wyróżnienia: Mateusz Adamczyk – kl. IV c, Igor Marosik – kl. IV c, Aleksandra Wójcik – kl. IV c, Klaudia Wiśniewska – kl.
VI a, Dawid Pietrzak – kl. VI c, Katarzyna Kubiak – kl. VII a, Olaf Nockowski – kl. VII a, Kamil Pruchlat – kl. VII b.
Nagród było wiele, dyplomy dla zwycięzców i wyróżnionych oraz podziękowania dla rodziców i szkoły. Nagrody zostały
wręczone przez radną – panią Dorotę Więckowską w obecności dyrektora szkoły – pana Piotra Kozłowskiego.

Uczniowie nagrodzeni w konkursie upamiętniającym 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja z Radną Sejmiku Woj. Łódzkiego –
Dorotą Więckowską i dyrektorem szkoły – Piotrem Kozłowskim
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Szkoła Podstawowa w Wieleninie
Zdalnie się uczymy i ozdoby wielkanocne wykonujemy |

Daniela Kwiatosińska

Święta wielkanocne wiążą się z licznymi przygotowaniami oraz wieloma ludowymi zwyczajami. Niestety, w tym roku
czas poprzedzający Wielkanoc zbiegł się z sytuacją pandemiczną. Zaistniała sytuacja, ze względów bezpieczeństwa,
spowodowała konieczność zamknięcia wszystkich szkół i przedszkoli. Jednak brak fizycznej obecności w placówce
edukacyjnej nie oznaczał braku możliwości przygotowań do Wielkanocy. W ramach pracy zdalnej, w klasie pierwszej,
czwartej, piątej i szóstej w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia z techniki, podczas których uczniowie
przygotowali liczne dekoracje i ozdoby świąteczne, których motywem przewodnim były: pisanki, palemki, zajączki,
baranki.
Dzieci, pod okiem rodziców i zdalnej pracy nauczyciela, z powodzeniem wykonywały wielkanocne dekoracje i prace
plastyczne. Własnoręcznie wykonane ozdoby były doskonałą dekoracją świątecznego stołu czy mieszkania. Podczas
wykonywania prac plastycznych dzieci miały okazję do usprawniania małej motoryki, ćwiczeń precyzji ruchów,
uwrażliwiania zmysłów estetycznych, rozbudzania kreatywności i wyobraźni, a przede wszystkim doskonałej zabawy.
Po przesłaniu prac do nauczyciela wszyscy twórcy wielkanocnych ozdób otrzymali oceny z techniki, a ich prace
możemy obejrzeć na stronie internetowej naszej szkoły.

Narodowe Czytanie Pisma Świętego |

Beata Maciejewska

W dniach 18-25 kwietnia 2021 r. w parafiach trwał XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem „Zgromadzeni
na świętej Wieczerzy”. Tydzień Biblijny, już piąty raz, zainaugurowało Narodowe Czytanie Pisma Świętego. W tę
inicjatywę włączyli się chętni uczniowie starszych klas naszej szkoły. Jej celem było przybliżenie treści Pisma Świętego,
jako Słowa Bożego, które zawsze jest skuteczne i ma moc przemiany ludzkich serc. Święty Hieronim – tłumacz Biblii
z języków oryginalnych na łacinę, tak zwaną Wulgatę, powiedział, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością
Chrystusa. Dzieci i młodzież poznają Biblię na katechezie, ale ze smutkiem trzeba przyznać, że ogólnie katolicy nie zbyt
często sięgają po Pismo Święte. W wielu domach po prostu go nie ma. Szkoda… Tym większa radość jest dla katechety,
że znaleźli się chętni uczniowie, którzy przystąpili do czytania Biblii. Zadaniem dzieci było samodzielne wybranie
dowolnego fragmentu tekstu z NT, jednego z czterech autorów Ewangelii: św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza lub
św. Jana. Następnie były dwie propozycje do wyboru: albo przeczytać dany tekst, nagrywając trzyminutowy filmik
audio lub wideo albo przeczytany fragment Ewangelii zilustrować dowolną techniką plastyczną. Za pierwsze zadanie
nagrodą była ocena celująca, za drugie – bardzo dobra. Miałam obawy, czy w czasie zdalnej nauki i ogólnego zmęczenia
sytuacją, uczniowie podejmą wyzwanie. Moje obawy były nieuzasadnione. Część uczniów nagrało czytanie wybranego
fragmentu Ewangelii, inni wykonali ilustracje do perykopy, którą wcześniej poznali. Zwycięzcami są wszystkie dzieci,
które wzięły do ręki Biblię, aby lepiej poznać Słowo Boże, które przez ich usta i wykonane rysunki uleciało w świat do
ludzi z Dobrą Nowiną o Chrystusie Zbawicielu świata i człowieka.
Mam cichą nadzieję, że idea Tygodnia Biblijnego będzie motywem do sięgania po Pismo Święte nie tylko na katechezie,
ale może i w rodzinie. Pięknie by było, gdyby Biblia stała się księgą wiary, modlitwy i refleksji nad życiem w domach
moich uczniów.
Dziękuję wszystkim chętnym dzieciom z klas IV-VII i ich rodzicom za zaangażowanie w Narodowe Czytanie Pisma
Świętego. Przedsięwzięcie przeprowadziła katechetka przy współpracy nauczycielki – p. Barbary Fligiel.

Dzieci oddały cześć Maryi |

Beata Maciejewska

W maju Kościół oddaje cześć Maryi, Matce Pana Jezusa i naszej. W tradycji polskiego narodu ludzie wierzący od
pokoleń tę cześć wyrażali modlitwą, Litanią Loretańską do NMP w kościołach, w domach z rodzinami, przy krzyżach
i kapliczkach. Wierni podtrzymują ten obyczaj i dbają o przydrożne miejsca modlitwy. Młodsze klasy, by zachować
tradycję, także uczciły Maryję modlitwą przy kapliczce. Klasa II, podobnie jak pierwszaki, na lekcji religii postanowiła
z katechetką udać się do krzyża i kapliczek w pobliżu szkoły. Podczas wycieczki napotkaliśmy trzy miejsca: krzyż na
rozstaju dróg, figurkę Maryi na prywatnej posesji oraz na historycznym miejscu, gdzie jeszcze na początku XX wieku
stał drewniany parafialny kościół w Wieleninie. Niestety, pożar strawił kościół i ówczesny proboszcz ksiądz Adam
Kozanecki wraz z ofiarnymi parafianami wybudowali obecną świątynię. By upamiętnić poprzedni dom Boży, w miejscu
spalonego głównego ołtarza jest obecnie figura Maryi. Dzieci poznały różne motywacje stawiania krzyży, kapliczek
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i figur świętych w swoich okolicach. Uczniowie modlili się fragmentem Litanii w różnych intencjach: przy krzyżu –
o wierność Panu Jezusowi, przy figurach – za swoje rodziny, a szczególnie o opiekę Maryi dla swoich mam oraz o ustanie
pandemii i obronę przed żywiołami. Po powrocie na lekcję uczniowie rysowali miejsca modlitwy. Postanowili także, że
w domu zrobią kapliczki poświęcone Matce Bożej. Wszystkie dzieci wyśmienicie wywiązały się ze swoich zadań. Prace
były pomysłowe, estetyczne i różnorodne, oczywiście nagrodzone szóstkami. Oceny były uzyskane we współpracy
z rodzicami. Pomoc rodziców okazana swoim pociechom zasługuje na pochwałę, bo praca zintegrowała rodzinę
w działaniu, a nawet, jak mówiły niektóre dzieci, zjednoczyła domowników w modlitwie przy własnej kapliczce. Wierzę
i ufam, że największą nagrodą dla konstruktorów kapliczek będzie błogosławieństwo Pana Boga za sprawą Maryi dla
ich rodzin.

„Znowu w szkole”            | Beata Czerwińska
12 maja z wizytą u strażaków
Na taki dzień czekaliśmy od wielu miesięcy. Nareszcie mogliśmy pójść na wycieczkę. Był to wyjątkowy dzień,
dzień pełen wrażeń. Uczniowie klasy 2 i 3 wraz ze swoimi wychowawczyniami, Beatą Czerwińską i Barbarą Nowak,
odwiedzili  miejscową Ochotniczą Straż Pożarną w ich siedzibie, czyli w strażackiej remizie. O godzinie 10:00, w dobrych
humorach, z uśmiechem i piosenką na ustach wyruszyliśmy ze szkoły na umówione spotkanie  Na miejscu czekali już
na nas druhowie: Bogdan Marciniak, Bartek Wieczorek i Grzegorz Szafarz. Druh Bogdan opowiedział dzieciom historię
OSP Wielenin, a druhowie Bartek i Grzegorz zaprezentowali sprzęt gaśniczy, jakim dysponuje jednostka. Dzieci oglądały
wszystko i słuchały z dużym zainteresowaniem, zadawały dużo rzeczowych, konkretnych pytań i na wszystkie dostawały
konkretne i rzeczowe odpowiedzi. Po krótkim szkoleniu mogły wejść do bojowego, strażackiego wozu, a nawet usiąść za
kierownicą. Pomogły strażakom rozwinąć strażacki wąż i sprawić, aby trysnął z niego strumień wody. Ileż było radości,
kiedy nagle w strumieniu wody pojawiła się tęcza. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta, mogły przymierzyć strażackie,
bojowe kurtki oraz kaski. Pomimo że rozmiarem jeszcze nie pasowały, ale były bardzo twarzowe. Któż wie, może kiedyś
w tej szatni będą wisieć kurtki z ich nazwiskami. Podczas spotkania dzieci przekonały się, jak trudna i niebezpieczna
jest praca strażaka, w jakich ciężkich warunkach muszą czasem działać, aby nieść pomoc ludziom, ratować ich dobytek,
zdrowie, a  nawet życie. Ich służba jest godna najwyższych pochwał i szacunku.
Drodzy strażacy dziękujemy Wam za Waszą bezinteresowną służbę i za to, że zawsze znajdujecie czas dla dzieci, dla
naszych uczniów.

13 maja – Święto Patrona |

Jolanta Kwaśniewska

Są daty i wydarzenia, o których trzeba pamiętać. 13 maja to dzień szczególny dla Szkoły Podstawowej w Wieleninie –
Dzień Nadania Szkole Imienia. Co roku uroczystości poświęcone Patronowi zajmują ważne miejsce w kalendarzu imprez
naszej Szkoły. Pandemia nie przeszkodziła nam, aby celebrować Święto Patrona. W związku z tym odbył się konkurs
poezji uczniowskiej poświęconej Szczepanowi Ścibiorowi. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas IV, V i VIII. Ich
zadaniem było napisanie wierszy poświęconych Patronowi Szkoły. Komisja w składzie: Jolanta Kwaśniewska oraz Beata
Maciejewska wytypowały zwycięzców: I miejsce – Adrian Jaśkiewicz, II miejsce – Aleksandra Warych, III miejsce – Inga
Cieślak. Ponadto przyznano dwa wyróżnienia. Otrzymali je: Krzysztof Pawlak i Oskar Czyszek.
Efektem ciężkich, ale jakże owocnych zmagań uczniów z piórem stał się zbiorek poezji. Wszystkim uczestnikom
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dzień Patrona w klasie III |

Beata Czerwińska

Dzień 13 maja poświęciliśmy w całości naszemu patronowi, Szczepanowi Ścibiorowi. Najpierw przypomnieliśmy
sobie najistotniejsze i przełomowe momenty jego życia. Przypomnieliśmy: kim był i jak to się stało, że patronuje naszej
szkole. Następnie w budynku szkoły oraz w jej obejściu szukaliśmy śladów Szczepana Ścibiora i wszelkich dowodów na
to, że właśnie On jest patronem szkoły. Dzieci odkryły liczne portrety, zdjęcia, obrazy, murale, które od lat zdobią ściany
szkolnych sal i korytarzy. Odwiedziliśmy też salę nr 15, czyli salę Patrona. Obejrzeliśmy tam zdjęcia, kopie dokumentów
i inne pamiątki. Czytaliśmy też wiersze ze zbiorku poezji Jemu poświęconej. Na koniec oglądaliśmy szkolne kroniki.
Dzieci bardzo się cieszyły, kiedy na kartach kronik szkolnych odnajdywały znajome twarze starszego rodzeństwa,
rodziców, a nawet dziadków. Oglądając stare zdjęcia, mocno zdziwione były również tym, że panie nauczycielki były
kiedyś młode (ha, ha, ha).
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Mamy laureatki w konkursie literackim! |

Jolanta Kwaśniewska

21 maja 2021 r. Hufiec ZHP im. Marii Konopnickiej w Uniejowie ogłosił autorów najlepszych prac w konkursie
pn. „Moje Spotkanie z Marią Konopnicką”. Uczestnicy musieli napisać opowiadanie o spotkaniu z Marią Konopnicką.
Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „dzieci 9-13” i „młodzież w wieku od 14 do 18 lat”.
Z przyjemnością informuję, iż w obu kategoriach uczennice z naszej szkoły zajęły pierwsze miejsca. W młodszej
kategorii I miejsce zdobyła Maja Pawlak – uczennica klasy IV, natomiast w drugiej kategorii I miejsce zdobyła Natalia
Ptaszkiewicz – ucz. klasy VIII. Talentem literackim wykazały się również Izabela Rosik – ucz. klasy VIII, która zajęła III
miejsce i Natalia Nowińska – ucz. klasy VII – uzyskała wyróżnienie.
Serdecznie gratuluję młodym twórczyniom i życzę dalszych sukcesów twórczych.

Dzień Dziecka w klasie III |

Beata Czerwińska

Od samego rana 1 czerwca były rozgrywki sportowe, dużo ruchu i dobrej zabawy. Nareszcie w szkole, nareszcie można
było zagrać w dwa ognie i pobawić się z kolegami. Po dużej dawce aktywności fizycznej przyszła pora na dobry posiłek.
Drugie śniadanie dzieci przygotowały samodzielnie. Ileż było frajdy w obieraniu i krojeniu warzyw, komponowaniu
wypasionych kanapek, dekorowaniu stołu i wspólnym spożywaniu. Po wyśmienitym śniadaniu wybraliśmy się na
wycieczkę do stajni Bocianie Gniazdo, która znajduje się w sąsiedztwie szkoły. Dzieci były szczęśliwe. Towarzystwo
koni wprawiło je w doskonały nastrój. Z wielkim zaangażowaniem karmiły konie siankiem, szczotkowały ich przepiękne
grzywy i głaskały. Nie zabrakło też akcentu edukacyjnego. Dzieci dowiedziały się, jak zbudowany jest koń, jakie są rasy
koni, jak się je pielęgnuje i karmi. Po powrocie do szkoły na dzieci czekały pieczone kiełbaski i lody. Następnego dnia,
wspominając Dzień Dziecka, uczniowie ocenili go jako dzień „wyjątkowy”… nie fajowy, nie superowy, lecz bombowy
„Dzień, którego nie przebije żaden inny…”. Ja też bardzo się cieszę, że nie potrzeba wiele, aby dobrze się bawić.

Wycieczka do Zagrody Młynarskiej |

Beata Czerwińska

arch. SP Wielenin

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” – to porzekadło nie dotyczy nas. My chętnie poznajemy i doceniamy to, co
nasze, rodzime i swojskie. Dlatego też jako miejsce kolejnej wycieczki wybraliśmy Zagrodę Młynarską w Uniejowie oraz
warsztaty „ABC o chlebie”. Chcemy, aby dzieci poszerzyły swoją wiedzę o procesie powstawania chleba, o rodzimych
zbożach, o pracy młynarza i rolnika, aby poznały narzędzia używane dawniej w gospodarstwach wiejskich. Mamy zamiar
przybliżyć dzieciom historię Uniejowa, spacerować po parku, poznać legendę o Białej Damie oraz podziwiać panoramę
miasta z zamkowej baszty.

Laureaci konkursu poezji uczniowskiej
poświęconej patronowi – płk.
Szczepanowi Ścibiorowi z nauczycielką
Jolantą Kwaśniewską
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Szkoła Podstawowa w Wilamowie
Czytanie legend w przedszkolu | Izabela Wróbel
W piątek, 23 kwietnia 2021 r. w naszym przedszkolu odbyło się czytanie legend. Czytającymi były pani Małgorzata
Nitecka – nasza bibliotekarka i pani Andżelika Górecka. Pani Małgosia przeczytała dzieciom „Legendę o smoku wawelskim”,
w której dzielny Szewczyk pokonał sprytem ogromną bestię. W zamian za to dostał księżniczkę za żonę.
Pani Andżelika natomiast przeczytała legendę Artura Oppmana „Złota kaczka”. Szewc Lutek był bardzo biedny. Usłyszał
od ludzi, że w podziemiach zamku jest królewna zaklęta w kaczkę. Dzielny Lutek odnalazł złotą kaczkę, która dała
mu worek dukatów, które mógł wydać tylko dla siebie przez jeden dzień. Lutek kupił sobie najdroższe ubrania, jadał
w najdroższej gospodzie, ale pieniędzy nie ubywało. Spotkał kobietę, która była biedna i nie miała pieniędzy na jedzenie dla
swoich dzieci. Szewc bez wahania oddał jej worek z dukatami. Czar prysł i Lutek znowu stał się biedny. Nie żałował wcale
swojego czynu, ponieważ stwierdził, że pieniądze szczęścia nie dają. Następnie dzieci otrzymały brystole z ilustracjami
wysłuchanych legend, które malowały w grupach. Panowało przy tym duże ożywienie i dyskusje, ponieważ każde dziecko
z grupy miało inny pomysł na wykonanie zadania. Po ustaleniu kompromisu dzieci przystąpiły do wspólnego malowania.
Na zakończenie wszyscy zrobili wspólne zdjęcie razem ze swoimi pracami.
							

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja | Joanna Binkiewicz, Andżelika Górecka, Izabela Wróbel
Tegoroczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja miały ograniczony charakter. Nie mogliśmy wspólnie
spotkać się i celebrować święta, ale nie oznacza to, że zapomnieliśmy o tym ważnym dniu.
Na szkolnym korytarzu pojawiły się gazetki przybliżające okoliczności uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na
świecie konstytucji – Konstytucji 3 maja. Aby zaakcentować pamięć o tym wydarzeniu, uczniowie podczas lekcji on-line
pojawili się ubrani na biało-czerwono, z polskimi flagami, kotylionami lub wiankami na głowie w kolorze naszych barw
narodowych.
Znacznie uroczyściej rocznicę uchwalenia konstytucji świętowały dzieci z oddziału przedszkolnego. Już od wielu dni
przygotowywały występ poświęcony majowym świętom: Świętu Pracy, Świętu Flagi oraz 230. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja. W przystępny sposób starali się wyjaśnić publiczności, którą stanowili uczniowie klasy I, wydarzenia
upamiętniane w czasie najbliższych dni. Całość występu urozmaiciły piosenki oraz wiersze patriotyczne. Trud wielu dni
pracy oraz ogromne emocje związane z występem nagrodzone zostały gromkimi brawami oraz słowami uznania ze strony
starszych kolegów. A zwieńczeniem spotkania była wspólna zabawa przedszkolaków i pierwszoklasistów przy piosence
„Mam chusteczkę haftowaną”.
Tematyce patriotyczne poświęcona została także harcerska zbiórka „Wilamowskich Orłów”. Odbyła się ona w pobliskim lesie, gdzie poszczególne zastępy musiały odnaleźć specjalnie oznaczone punkty z zadaniami do wykonania
w jak najkrótszym czasie. Polecenia dotyczyły m.in.: ułożenia z małych kawałków i wyklejenia na kartce polskiego godła;
wykonania flagi z bibuły i szyszek, a także stworzenia z rozsypanki logicznej, poprawnej notatki na temat wydarzeń 3 maja
1791 roku.
Pamiętając o ważnych dla naszego kraju wydarzeniach, mamy jednak nadzieję, że kolejne rocznice będziemy mogli
obchodzić uroczyściej i – co najważniejsze – wszyscy razem.
		

„Piękna Nasza Polska Cała” – realizacja kolejnych zadań | Katarzyna Pajor
Nasza szkoła zrealizowała kolejne zadania w ramach projektu „Piękna Nasza Polska
Cała”, którego koordynatorkami są Katarzyna Pajor i Sylwia Wrąbel.
•

Zadanie 8 – „Herb naszego miasta” wykonały klasy I i II.

•

Zadanie 9 – „Mam chusteczkę haftowaną” zostało wykonane podczas obchodów święta 3-go maja przez oddział
przedszkolny.

•

Zadanie 17 – „Zorganizowanie Tygodnia Legend i Baśni Polskich” zostało wykonane przez przedszkolaków
w kwietniu z racji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich, również 23 kwietnia o godzinie 12:00 odbyło
się Narodowe Czytanie Legend i Baśni Polskich przez zaproszonych nauczycieli.

•

Zadanie 27 – „Każdy przedszkolak to mały Polak” – w oddziale przedszkolnym odbył się konkurs recytatorski.

•

Zadanie 40 – „A ja kocham moje miasto” – Nasze dzielne zuchy „Wilamowskie Skrzaty” malowały na asfalcie laurkę
dla naszej miejscowości.

•

Zadanie 45 – „Powiewa flaga biało-czerwona” – przedszkolaki z naszej szkoły zaprosiły klasę I na przedstawienie
z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja.
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Szkolny Konkurs Pięknego Czytania | Anna Gazda
14 maja 2021 r. o godzinie 9.00 odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dedykowany dla uczniów klas I-III,
a zorganizowany przez panie Andżelikę Górecką oraz Annę Gazdę. W tym roku dzieci czytały wiersze Juliana Tuwima
i Jana Brzechwy o tematyce wiosennej. Jury w składzie: pani Sylwia Szymańska z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Uniejowie oraz pani Małgorzata Nitecka, polonistka z naszej szkoły, oceniało uczestników konkursu.
A oto wynik pracy jury: I miejsce – Amelia Spytkowska (klasa III), II miejsce – Amelia Wrąbel (klasa II), III miejsce –
Maksymilian Biernacki (klasa III). Wyróżnienia otrzymali: Lena Sypniewska (klasa I) oraz Oliwia Pacześna (klasa II).
W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek i Bibliotekarzy Polskich pani Sylwia Szymańska przeczytała dzieciom
opowiadanie pt.: „Daj upust emocjom”. Zwycięzcy otrzymali upominki, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.
							

Dzień bez papierosa | Anna Gazda

Palić albo nie palić – oto jest pytanie, które jak bumerang powraca co roku, a my rokrocznie próbujemy znaleźć odpowiedź na nurtujący nas temat.
28 maja 2021 r. podjęta została ponowna próba zgłębienia tego zagadnienia. Dlatego koordynatorka programu „Rzuć
palenie razem z nami” pani Anna Gazda zorganizowała dla dzieci pogadankę. Na spotkaniu uczniowie wymieniali wszelkie
za i przeciw wspomnianego zagadnienia. „Przeciw” było bez ograniczeń (nowotwór płuc, szara, brzydka cera, odbarwione
żółte palce, zęby, brzydki zapach, wydane pieniądze i dużo więcej), „za” – nie było żadnego argumentu… Następnie dzieci
wykonały rysunki ostrzegające przed nałogiem.
Prace zostały wykorzystane na gazetce z okazji „Światowego Dnia Bez Papierosa” przypadającego na dzień 31 maja.
							

Zuchy i harcerze pomagają zwierzętom | Sylwia Wrąbel
Gromada zuchowa Wilamowskie Skrzaty i drużyna harcerska Wilamowskie Orły, działające przy naszej szkole,
zaangażowały się w pomoc bezdomnym zwierzętom i wsparły Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Łęczycy. W ramach
organizowanej akcji, a także zdobywanej sprawności „Opiekun zwierząt”, zbierali karmę, koce, ręczniki, zabawki i obroże
dla potrzebujących stworzeń.
Z wizytą do schroniska zuchy i harcerze pojechali 28 maja 2021 r. Dzieci przekazały zebrane materiały i poznały warunki,
w jakich żyją opuszczone zwierzęta. Przekonały się, że posiadanie psa to nie tylko przyjemność, ale także obowiązek
wobec niewątpliwie słabszej istoty. Zuchy i harcerze zwiedzili cały obiekt. W ciszy wędrowali między boksami zwierząt.
Łza się w oku kręciła: „Jak można być takim człowiekiem bez serca?”. Dzieci były poruszone losem bezdomnych psów.
Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia schroniska. Może ktoś z Was zdecyduje się na adopcję? W schronisku na dom,
miłość i pieszczoty czeka wiele wspaniałych psiaków.
To była bardzo poruszająca wycieczka. Wyżej opisane działania przyniosły schronisku wsparcie, w uczniach rozwijały
wrażliwość i empatię, ale także dostarczyły wiele radości i satysfakcji z możliwości pomagania słabszym.
Po wielu zbiórkach na temat opieki nad zwierzętami i przeprowadzonej akcji z pewnością zuchy i harcerze już niedługo
cieszyć będą się ze zdobycia kolejnej sprawności „Opiekun zwierząt”. Jednak druhny, a przede wszystkim rodzice
postanowili wynagrodzić zuchom i harcerzom to ogromne zaangażowanie, dlatego dzieci jeszcze tego dnia odwiedziły
salę zabaw „Fantazja”. Korzystanie z różnorodnych urządzeń: zjeżdżalni, trampoliny, suchego basenu, wieży Spidermana,
itp. przyniosło dzieciom wiele radości.
							

Wycieczkowy Dzień Dziecka | Andżelika Górecka, Sylwia Wrąbel, Izabela Wróbel

arch. SP Wilamów

Pierwszy czerwca to wyjątkowy dzień dla wszystkich dzieci. Nie mogło być inaczej w naszej szkole, dlatego wszyscy
uczniowie wybrali się na wycieczkę, którą dofinansowała Rada Rodziców. Każde dziecko otrzymało również słodki

Uczniowie klas młodszych podczas wycieczki do Torunia

Dzieci z oddziału przedszkolnego w trakcie występu z okazji Dnia Mamy i Taty
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upominek od opiekunek Samorządu Uczniowskiego Katarzyny Pajor i Sylwii Wrąbel. Najmłodsze dzieci wspólnie z paniami
Izabelą Wróbel i Agnieszką Szafarz odwiedziły Park makiet w Mikroskali w Koninie. Podziwialiśmy wiele makiet między
innymi: makietę dworca kolejowego, gry komputerowej Wargaminga, wesołego miasteczka, a także makietę prezentującą
życie dinozaurów. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się makieta przedstawiająca trąbę powietrzną. Po obejrzeniu
ekspozycji zadaniem dzieci było rozpoznanie dawnych sprzętów domowych. Następnie bawiliśmy się na dyskotece, na
której dużą atrakcją były bańki mydlane. Na zakończenie każde dziecko otrzymało pamiątkowego balonika.
Klasy I-V pod opieką pań: Sylwii Wrąbel, Katarzyny Pajor, Anny Gazdy, Joanny Binkiewicz, Agaty Górki i Małgorzaty
Niteckiej odwiedziły Toruń. O atrakcyjności Torunia uczniowie mogli się przekonać na własne oczy. Program wycieczki był
bowiem bardzo intensywny i obejmował nie tylko zwiedzanie zabytków miasta, ale również poznanie jego bogatej historii
w aktywnej formie warsztatowej i interaktywnej. Pierwszym punktem wycieczki był spacer po Starym Mieście. Wąskimi
uliczkami przeszliśmy pod Krzywą Wieżę, z którą związana jest legenda o zakochanym zakonniku. Zobaczyliśmy pomnik
Mikołaja Kopernika, ratusz, Katedrę NMP, „Fontannę ze złotymi żabkami”, kamienice mieszczańskie z końca XIII-XVIII w.,
Dom Kopernika – przypuszczalne miejsce narodzin słynnego astronoma – i Bulwar Filadelfijski ciągnący się wzdłuż Wisły
na całej długości średniowiecznych murów miejskich. Po zwiedzeniu największych atrakcji miasta dzieci miały możliwość
zakupienia toruńskich pierników i pamiątek. Toruń słynie z przepysznych pierników, dlatego będąc tam odwiedziliśmy
również „Żywe Muzeum Toruńskiego Piernika”, w którym to każdy z nas przygotował według prastarej receptury swój
piernik. Później przyszedł czas na obiad i krótki odpoczynek, ponieważ po nim czekało na nas Toruńskie Planetarium,
gdzie obejrzeliśmy seans „Poza horyzontem”, w trakcie którego dowiedzieliśmy się, jak zbudowany jest Wszechświat.
Wyjazd zakończyliśmy wizytą w restauracji McDonald’s. Zmęczeni, ale szczęśliwi i pełni nadziei na kolejne wycieczki,
wróciliśmy do szkoły.
Klasy VI-VIII wspólnie z wychowawczyniami: Magdaleną Pajor, Andżeliką Górecką i Izabelą Wojtczak świętowały Dzień
Dziecka w Biskupinie. Nasz dzień zaczęliśmy od zwiedzania całego terenu osady pod opieką pana przewodnika. Poznaliśmy
warunki życia ludzi z okresu neolitu oraz zapoznaliśmy się zajęciami mieszkańców wioski wczesnopiastowskiej. Następnie
udaliśmy się na pyszny obiad. Kolejnym punktem programu była przejażdżka kolejką wąskotorową na trasie Żnin – Gąsawa.
Z okien kolejki podziwialiśmy zabudowania osady w Biskupinie oraz zielony i pofałdowany krajobraz okolicy. Następnie
pojechaliśmy do Kruszwicy, gdzie według legendy okrutnego władcę Popiela zjadły myszy. Pod opieką przewodnika
odbyliśmy relaksujący rejs statkiem „Rusałka” po wodach jeziora Gopło. Od kapitana statku dowiedzieliśmy się o walorach
przyrodniczych jeziora i jego okolicy. Przed powrotem do domu gościliśmy jeszcze w restauracji McDonald’s. Następnie
zmęczeni, ale bardzo zadowoleni zajechaliśmy przed naszą szkołę, gdzie tłumnie oczekiwali na nas stęsknieni rodzice.

Wojna na kulki, czyli paintball w Felicjanowie | Rafał Wincenciak
W upalny środowy dzień uczniowie klas: drugiej, czwartej, piątej, szóstej i siódmej stawili się na polu do gry w paintball w
Felicjanowie, aby stoczyć bój. Spotkanie rozpoczęło się od odczytania regulaminu oraz omówienia zasad bezpieczeństwa.
Następnie uczniowie założyli regulaminowe mundury, maski ochronne na twarz i głowę oraz odebrali swój przydział broni
i amunicji.
Podzieleni na plutony nie zważając na upał, pot i kurz toczyli ze sobą potyczki, starając się zdobyć flagę przeciwników
lub trafić każdego walczącego z drużyny przeciwnej. Uczniowie, którzy oczekiwali na swoją kolej, ćwiczyli celność
strzałów do tarczy. Dodatkową atrakcją w ten upalny dzień było pieczenie kiełbasek na ognisku, co znacznie podniosło
temperaturę spotkania.
Po wielu długich miesiącach zdalnego nauczania ruch, rywalizacja i możliwość spotkania na świeżym powietrzu była
wszystkim bardzo potrzebna. Bardzo zmęczeni, ale dotlenieni i uśmiechnięci wszyscy cało i zdrowo wrócili do szkoły.
							

Dzień Mamy i Taty w przedszkolu | Izabela Wróbel

Mama i tata to jedne z pierwszych słów wypowiadanych przez małe dzieci. Na te słowa rodzice czekają z utęsknieniem…
Kiedy dzieci podrosną, chcą podziękować za trud włożony w ich wychowanie. Z tej właśnie okazji najmłodsze dzieci
z przedszkola przygotowały dla swoich rodziców uroczysty występ. W zabawnym i pełnym humoru programie
artystycznym przypomnieli mamusi i tatusiowi, jak to było, kiedy oni byli jeszcze małymi dziećmi. W piaskownicy oboje
się bawili, o zabawki się kłócili. Potem gdy trochę podrośli, to do szkoły poszli. Tam pilnie się uczyli. Gdy przekroczyli próg
dorosłości, to los ich drogi skrzyżował i zakochali się w sobie. Potem były wspólne spacery, randki, kolacje i uroczysty ślub.
Następnym ważnym wydarzeniem było pojawienie się dzieci, które wprowadziły niemałe zamieszanie w życiu rodziców.
Nieprzespane noce, bolesne ząbkowanie czy stłuczone kolano – to jedno z wielu wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć
rodzice zanim do przedszkola oddadzą swoje dziecko. Za wspaniały występ mali aktorzy zostali nagrodzeni ogromnymi
brawami, a także słodką przekąską. Po występie zadaniem gości było odnalezienie swojego portretu namalowanego
przez swoją pociechę. Na zakończenie każdy rodzic otrzymał na pamiątkę od swojego dziecka własnoręcznie wykonane
„Drzewko szczęścia”.
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Symboliczne obchody Święta Konstytucji 3 Maja
Tegoroczne Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja, z uwagi na stan epidemiologiczny, zostało upamiętnione
symbolicznie.
w Uniejowie. Produkcją filmową zajął się Hufcowy
Zespół Promocji i Informacji.
W nagranym koncercie wystąpiła: Orkiestra Dęta
ZHP-OSP Uniejów, Zespół Harcerski Alikwoty, działający przy Artystycznej Środowiskowej Drużynie Wielopoziomowej „Alikwoty”, zuchy z Gromady Zuchowej

arch. UM Uniejów

Wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Września 1939 r. na Rynku w Uniejowie złożyli: Proboszcz
Parafii pw. św. Floriana w Uniejowie – ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, przedstawiciele Rady Miejskiej
w Uniejowie wraz z przewodniczącym – Mirosławem Madajskim oraz Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek wraz
z zastępcą – Januszem Kosmalskim.
Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
i Święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski odprawiona została, w samo południe, uroczysta Msza
Święta w Kolegiacie pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Uniejowie.
Ze względu na ograniczenia w liczbie uczestników
uroczystości – co roku liczne delegacje oraz mieszkańcy
i turyści brali w niej udział – w tym roku wszyscy mieszkańcy
gminy Uniejów mogli włączyć się w obchody 3-Majowe
poprzez wywieszenie na budynkach posesji czy balkonach
mieszkań flag biało-czerwonych symbolizujących szacunek, pamięć i tożsamość narodową.
Z okazji zbliżającej się rocznicy 3-Majowej w Hufcu ZHP
im. Marii Konopnickiej w Uniejowie narodził się pomysł na
nagranie koncertu patriotycznego upamiętniającego to
niezwykłe dla Polaków wydarzenie.
Organizatorem koncertu online był wspomniany hufiec,
przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury

„Krasnonutki” z Uniejowa, Gromada Zuchowa „Leśne
Ludki” z Wielenina oraz instruktorzy Hufcowego Zespołu Promocji i Informacji.
W koncercie usłyszeliśmy pieśni, wiersze patriotyczne
i piosenki harcerskie. Został on udostępniony na kanale
YouTube, tak aby każdy chętny mógł go wysłuchać.

M-GBP w Uniejowie

W czerwcu 2021 roku Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Uniejowie miała zaszczyt zaprezentować na
swoim fanpage niezwykłą wystawę prac Pani Barbary
Kujawiak, która składała się z 41 serwet i bieżników.
Dzieła przyciągały wzrok, urzekały swoim pięknem;
wykonane były z należytą starannością. Prace wykonane
były szydełkowo, z użyciem muliny, kordonka oraz nici.
Pani Barbara jest niezwykle utalentowaną kobietą,
na szydełku potrafi wykonać najróżniejsze rzeczy m.in.
w okresie Świąt Wielkanocnych mieliśmy okazję podziwiać
w bibliotece przepięknie wykonane kurczaki, baranki,
jajka oraz zajączki, które za każdym razem budziły podziw

arch. M-GBP w Uniejowie

Wystawa rękodzieła

odwiedzających nas czytelników. Twórczyni od kilku lat
pasjonuje się tym rękodziełem, sprawia jej to ogromną
radość i satysfakcję.
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www.uniejow.pl | www.facebook.com/uniejow

UNIEJOWSKIE STRONY

|

71

Agnieszka Olczyk

Święto Strażaków
Każdego roku w dniu 4 maja, wczesnym porankiem, w całym mieście rozbrzmiewają dźwięki syren.
Nie inaczej było również tym razem. Punktualnie o 6.00 na ulice Uniejowa wyjechał „na sygnale” wóz
strażacki Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie. Działanie to nie miało na celu obudzenia mieszkańców,
ale przypomnienia im, że to właśnie strażacy obchodzą swoje święto.
wydarzeń również tym razem odbywać się mogło tylko
w bardzo okrojonym zakresie.
Nic nie stało jednak na przeszkodzie, aby w tak wyjątkowym dniu wszystkim strażakom Ochotniczych
Straży Pożarnych Gminy Uniejów, także tym z innych
jednostek ochotniczych i państwowych, złożyć wyrazy
szacunku i przekazać słowa podziękowania oraz wdzięczności za poświęcenie i niebezpieczną, ciężką pracę,
niejednokrotnie ratującą zdrowie i życie ludzi.
Druhom i druhnom życzymy dużo sukcesów, pomyślności oraz satysfakcji i dumy z dotychczasowych osiągnięć.

arch. UM Uniejów

Oficjalnie święto strażaków i straży pożarnej ustanowione zostało w 2002 r., jednak w całej Polsce celebrowane jest ono już od setek lat właśnie 4 maja, w dniu imienin
św. Floriana – patrona tej grupy zawodowej.
Bycie strażakiem to niezwykła misja, polegająca na
służbie dla drugiego człowieka i na poświęceniu się dla
społeczeństwa. Specyfika tejże służby sprawia, że strażak w każdej chwili albo jest w akcji albo oczekuje na
wezwanie.
I choć zawód ten cechuje się renomą oraz wszechobecnym szacunkiem, jest to profesja o bardzo wysokim
ryzyku zawodowym, często wiążąca się z narażaniem
własnego zdrowia, a nawet życia. Praca strażaka to nie
tylko zwalczanie pożarów, ale także przeciwdziałanie
temu wszystkiemu, co stanowi zagrożenie dla zdrowia,
życia, mienia i środowiska.
Jak na święto przystało, 4 maja w całym kraju zwykle
odbywają się uroczystości, zarówno oficjalne, jak i te
o charakterze rozrywkowym. Częstym akcentem jest
organizowanie przemarszów, konkursów lub zawodów
strażackich, np. pomiędzy jednostkami pożarniczymi
z różnych miejscowości. Strażacy prezentują swoje
umiejętności i sprzęt bojowy oraz bawią się przy akompaniamencie strażackich orkiestr.
Niestety, podobnie jak w roku ubiegłym, z uwagi
na sytuację epidemiczną, przeprowadzanie tego typu

Maria Pastwińska

„Wdzięczni Bogu”
Spojrzałeś Ty Ojcze Święty
Na swój polski lud
Spod krzyża na Giewoncie
Z wysokich zaśnieżonych gór.
W Morskie Oko
jak w Lustro spojrzałeś
Powróciłeś na chwilę do młodości
Swoim okiem

18 maja br. przypadała 101. rocznica urodzin Jana
Pawła II. Z tej okazji publikujemy wiersz autorstwa Pani
Marii Pastwińskiej pt. „Wdzięczni Bogu”:

W duszę gór zajrzałeś
By przez moment
W zachwycie
Wspomnienie przywołać;
Podziękować Bogu
Za światłość młodości
Za miłość, cud życia i drogę
Jaką Ci wyznaczył,

Którą nas prowadzisz
Już od wielu lat
Sercem Cię wspieramy
Bo odnawiasz świat
Wzruszeniem poruszeni jesteśmy
Modły dziękczynne składamy
Wdzięczni Bogu za to
że wciąż Ciebie mamy.
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Znajdziesz mnie w bibliotece
– wirtualny Tydzień Bibliotek

z działalnością kulturalno-oświatową biblioteki skierowaną do najmłodszych.
Oczywiście nadrzędnym celem, który przyświecał
wszystkim opisanym wydarzeniom, jest włączenie ich
adresatów do grona czytelników, zachęcenie ich do
odwiedzania biblioteki i do korzystania z jej oferty w
myśl hasła „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam –
wchodzę”.
Inicjatorkami wydarzeń w ramach tegorocznego Tygodnia Bibliotek były panie Sylwia Szymańska i Aneta
Szkutnik

arch. M-GBP w Uniejowie

W dniach 8-15 maja 2021 r. obchodziliśmy osiemnastą
już edycję ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek,
który ma na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek oraz
zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa.
Z tej okazji biblioteka w Uniejowie przygotowała specjalną ofertę dla dzieci z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie, Szkoły Podstawowej w Uniejowie oraz Szkoły Podstawowej w Wilamowie.
Podczas spotkań online z przedszkolakami z Uniejowa
i Wilamowa oraz z uczniami klasy drugiej z Uniejowa
czytane były książki, których treść wywołała wśród dzieci
lawinę emocji i stała się źródłem pogawędek o bibliotece
i ulubionych książkach. Dzieci wspólnie zadecydowały, że
czytanie to ogromna radość i satysfakcja, ponieważ dzięki
książce można przeżywać wspólnie z bohaterami przygody
i emocje im towarzyszące.
Rozwiązania techniczne, które pojawiły się w dobie
pandemii, umożliwiły organizację wirtualnej wycieczki
do biblioteki dla uczniów klas I-II SP w Wilamowie –
ich pierwsza wizyta w uniejowskiej bibliotece odbyła
się online dzięki Classroom’owi. Podczas wizyty dzieci
poznały personel i zobaczyły wnętrze biblioteki – bardzo
spodobały im się kolorowe regały. Przede wszystkim
jednak zwiedzanie biblioteki miało na celu zapoznać
dzieci z jej bogatym i różnorodnym księgozbiorem oraz

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie miała zaszczyt zaprezentować w maju br. na swoim fanpage’u
niezwykłą wystawę prac pani Elżbiety Bartnik, która
składała się z 15 obrazów. Prace przedstawiały wyłącznie
kwiaty w różnym klimacie i kolorystyce. Przedstawiona
wystawa prezentowała wysoki poziom zaawansowania
technicznego oraz niezwykłą precyzję i jakość wykonania.
Dzieła uniejowianki urzekają wszystkich swoim pięknem,
przyciągają wzrok.
Pani Elżbieta wykonuje obrazy metodą haftu krzyżykowego. Dzieła powstają na specjalnej tkaninie do haftu
kanwa. Przyrządami koniecznymi do pracy jest specjalna
igła wraz z nićmi, najlepiej mulina, ponieważ łatwiej jest
dobrać jej grubość do grubości tkaniny.
Ze względu na trudne warunki, biblioteka nie mogła
zaprosić czytelników do podziwiania wystawy we wnętrzu
budynku. Obrazy pani Elżbiety można było oglądać online.

arch. M-GBP w Uniejowie

Kolejna wystawa prac pani Elżbiety Bartnik
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Sylwia Szymańska

„Spotkajmy się w bibliotece
– recepta na dobry dzień”
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie, w związku z możliwością wznowienia działalności
kulturalnej, organizuje cykliczne zajęcia dla osób dorosłych z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zajęcia te
odbywają się pod hasłem „Spotkajmy się w bibliotece – recepta na dobry dzień”.
Podczas pierwszych zajęć został odczytany wiersz
Wisławy Szymborskiej pt. „Jak ja się czuję”, po którym
poproszono odbiorców, aby sami opowiedzieli na
temat swoich odczuć i podali skuteczny sposób na
lepsze samopoczucie. Jak się okazuje, większość
osób preferuje aktywny i zdrowy tryb życia. Według
słuchaczy ten fakt ma decydujący wpływ na nasze
zdrowie, zadowolenie z życia oraz pozytywnie wpływa
na nasze smutki, troski i problemy w życiu codziennym.
Kolejnym etapem zajęć było utożsamienie siebie
z drzewem. Jak legenda głosi, drzewa mają moc
i pozytywnie oddziałują na życie ludzkie. W dawnych
czasach ludzie wśród drzew organizowali wesela, a w
zaciszu gałęzi bujały się niemowlęta, ponieważ służyły
one jako kołyska. Kursantki z dużym zaangażowaniem
wykonywały wszystkie polecenia. Po zrealizowaniu
zadań zaczęła się rozmowa w formie „burzy mózgów”.
Wyciągniętych zostało wiele wniosków i uwag, które
były bardzo ciekawe, pouczające oraz doprowadziły do
refleksji o życiu i przemijaniu.

Na kolejnych zajęciach każdy ze słuchaczy musiał
pokazać swoje pamiątkowe zdjęcie z dzieciństwa,
do którego ma największy sentyment. W czasie tego
spotkania został wykonany kolaż pamiątkowych zdjęć.
Na zakończenie została wspomniana ulubiona powieść
z okresu dzieciństwa. Uczestnicy przedstawiali swoje
dzieło z wyjaśnieniem dlaczego ta pozycja z literatury
ma dla niego tak duże znaczenie i stanowi wartość
sentymentalną. Należy jednak podkreślić, że kilka
osób nie przedstawiło żadnego dzieła, ale słuchało
opowieści innych.
Jedne z kolejnych zajęć to nauka języka angielskiego. Kursanci z dużym zaangażowaniem i chęcią
wymieniali się spostrzeżeniami na temat języka,
nauczyli się podstaw i zwrotów grzecznościowych,
którymi można posługiwać się w życiu codziennym.
Można z pewnością stwierdzić, że spotkania
wszystkim się spodobały i będą miały większą liczbę
uczestników w czasie realizowania przyszłych zajęć,
nie tylko z poezją i książką.
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Uniejów i okolice pod lupą TVP
W niedzielny poranek, 16 maja 2021 r. łódzka telewizja regionalna w swoim śniadaniowym
paśmie „budziła” telewidzów, nadając z plenerowego studia u stóp Zamku Arcybiskupów
Gnieźnieńskich. Część z Państwa śledziła transmisję na żywo, dając temu wyraz w naszych mediach
społecznościowych – za co serdecznie dziękujemy! Tym z Państwa, którym emisja telewizyjna jednak
umknęła, gorąco polecamy nadrobić zaległości. Cały, prawie 1,5-godzinny odcinek programu można
obejrzeć online: www.lodz.tvp.pl/41866755/budzi-sie-ludzi
jest stowarzyszeniem regionalnym, organizacją pozarządową, która w swojej misji ma działanie społeczne,
ale też kulturalne i historyczne. Zajmujemy się m.in.
dokumentowaniem dziejów Uniejowa”.
W dalszej części programu, po emisji materiału
zachęcającego do poznawania uroków rzeki Warty
z „pokładu” kajaka, kamera przeniosła się na taras Domu
Pracy Twórczej, gdzie przy stole, gęsto zastawionym
regionalnymi potrawami, domowymi wypiekami,
ciastem oraz rękodziełem, powitały prowadzących
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wilamowie.
Członkinie, najliczniejszego z dziesięciu działających
na terenie gminy kół gospodyń wiejskich, zaprzeczają
tezie jakoby tego typu organizacje skupiały wyłącznie
starszych mieszkańców: – „W sumie jest nas 53
w kole, z czego 52 to osoby dorosłe, natomiast jedna
z członkiń jest niepełnoletnia. Co więcej, dochodzą nas
słuchy, że kolejne nastoletnie mieszkanki Wilamowa
chcą dołączyć i zaangażować się w nasze działania”
– wyjaśniła Lilianna Polipowska, przewodnicząca
KGW. – „Także jest nas wiekowo pół na pół. Są tu
zarówno panie na emeryturze, w średnim wieku,
młode mamy oraz panny. Co ciekawe, jest wśród nas

arch. UM Uniejów

W wydaniu „Budzi się ludzi w Łódzkiem” prowadzący
program z Uniejowa – Martyna Kowalczyk i Marek
Kowalczuk – zachęcali, aby u progu otwarcia branży
turystycznej – po covidowym lockdownie – skorzystać
z bogatej oferty uzdrowiska termalnego.
Sygnał do pobudki dała Orkiestra Dęta ZHP-OSP
Uniejów pod batutą Jakuba Pięgota. Pierwszy kapelmistrz
i jednocześnie zastępca komendanta Hufca ZHP im. Marii
Konopnickiej w Uniejowie był tego dnia również jednym
z rozmówców.
Po muzycznym wstępie wyemitowano krótki felieton przybliżający widzom historię Uniejowa i jego
najciekawsze zabytki. Pierwszym gościem studia
plenerowego był historyk i regionalista, członek Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa – Tomasz Wójcik.
Średniowieczny zamek i otaczający go zabytkowy
park stanowiły idealne tło do rozmowy o przeszłości
Uniejowa, który niegdyś był siedzibą arcybiskupów
gnieźnieńskich. Prowadzący postanowili jednak zacząć
rozmowę pytaniem o miejscowe legendy oraz ich związek
z rzeczywistością.
– „Trudno oceniać prawdziwość legend, najważniejsze, że one są” – odrzekł historyk. – „Uniejów, jak
każde historyczne miasto, posiada ich wiele: o Uniejce,
która obroniła miasto przed rozbójnikami i o świętym
Bogumile, który ponoć diabła stąd wypędzał, o tajemnym
przejściu z zamku, prowadzącym na drugą stronę rzeki
do kościoła czy nareszcie o Białej Damie, która krążąc po
uniejowskim parku szuka utraconej miłości. Natomiast
pozwolą Państwo, że ja nie będę tych legend opowiadał,
tylko zaproszę Was do Uniejowa, aby tych legend –
przechadzając się po naszym pięknym mieście – szukać
i poznawać osobiście. Uniejów jest szczególnie bogatym
historycznie miejscem i wcale tych legend nie ukrywa.
Wręcz przeciwnie, są obecne i niejako towarzyszą
wielu znajdującym się tutaj zabytkom, które zostały
odrestaurowane z najwyższą dbałością o zachowanie
dawnego charakteru i autentyczności tych miejsc”.
Tomasz Wójcik mówił też o Towarzystwie Przyjaciół
Uniejowa, które działa tu już od 30 lat: – „Towarzystwo

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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nawet kilka rodzinnych duetów: matki i córki, babcie
wraz z wnuczkami. Tak urozmaicony skład naszego koła
sprzyja przekazywaniu kolejnym pokoleniom tradycji,
przepisów kulinarnych, porad oraz takich naszych małych
domowych patentów, które każda z gospodyń, jak
wiadomo, ma w zanadrzu. Poza integracją mieszkańców
i podejmowaniem wspólnych działań, to właśnie
prze-kaz wiedzy niepisanej jest jedną (ale nie jedyną!)
z największych korzyści funkcjonowania KGW. Dzieci nas
zarażają nowinkami, my dzieci tradycją. Wszyscy Uczymy
się fajnych rzeczy!”.
Po prezentacji rozmaitych talentów gospodyń
z Wilamowa dalej pozostaliśmy w klimatach związanych
z tradycją wsi. Z całą pewnością, można się o niej
wiele dowiedzieć, a nawet poczuć, jak się witało dzień
w staropolskim folwarku, spędzając noc w Zagrodzie
Młynarskiej. Do miejsca, oferującego nocleg w jednym
z pokoi zrekonstruowanego dworku lub w zabytkowym
wiatraku, zapraszał Filip Tomaszewski, współtwórca
i kustosz muzeum młynarstwa, mieszczącego się w drugim wiatraku typu koźlak.
Kolejnego gościa plenerowego studia na balkonie DPT
zapowiedziała harcerska śpiewanka w wykonaniu druhen
Hufca ZHP Uniejów.
Rozmówcą Martyny, która ze wzruszeniem wspominała okres swojej działalności w drużynie zuchów, a następnie harcerzy, był dh Adam Pakuła, komendant Hufca
ZHP im. Marii Konopnickiej w Uniejowie: – „Harcerstwo
to jest przede wszystkim wielka przygoda, ale to także
nauka życia dla młodych ludzi. A nawet dla dorosłych,
którzy przychodzą i mówią, że oni nie chcą odejść, bo to
jest fantastyczne doświadczenie” – zachęcał komendant.
– „Harcerstwo to jest nauka dobrego postępowania
wobec ludzi i zachowań społecznych, a także postaw
patriotycznych – to owocuje potem w dorosłym życiu”.
A czym zajmują się podopieczni druha Adama?
Nie możemy zdradzać wszystkiego – trzeba obejrzeć
materiał. Zdradzimy tyle, że warto zarówno posłuchać
całej rozmowy, jak i rozważyć dołączenie do tutejszej
drużyny!
Wizycie w Uniejowie koniecznie powinny towarzyszyć
odwiedziny pobliskiego Spycimierza. W tej niewielkiej
miejscowości, oddalonej niecałe 3 km od termalnych
basenów, parafianie każdego roku dekorują kwiatami
trasę procesji eucharystycznej na Boże Ciało. Ta przeszło
200-letnia tradycja, która jest ciągle żywa i po dziś dzień
angażuje wszystkie pokolenia mieszkańców Spycimierza
i sąsiadujących z nim wiosek. O kwietnych dywanach
w przeszłości, o rozwijaniu tego zjawiska i nawiązywaniu
międzynarodowej współpracy, a także o planach wpisania
spycimierskiej tradycji na listę światowego dziedzictwa
UNESCO opowiadała Maria Pełka, prezes Parafialnego
Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało”.
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Kolejni goście „wyciągnęli” prowadzących ze studia
plenerowego na brzeg rzeki Warty, w otoczenie
bardziej bliskie naturze… morsów! Reprezentacja
grupy „Komandofoki” zachwalała przed kamerą
zalety zimowych kąpieli: morsowanie jest sposobem
na wzmocnienie odporności, poprawia wydolność
organizmu i samopoczucie, na dodatek integruje oraz
daje szansę poznawania nowych ludzi. W zdobywającej
coraz większą popularność formie zimowej aktywności
dopatrują się również pokonywania własnych
ograniczeń, bo takie zanurzenie w lodowatej wodzie,
kiedy piaszczystą plażę przykrywa śnieg, jest bez
wątpienia wyjściem ze strefy komfortu.
A co w takim razie „Komandofoki” robią latem?
– „Wywodzimy się z klubu biegacza. Naturalnie
więc spotykamy się na wspólnych treningach, bierzemy udział w zawodach, a także organizujemy na
terenie Uniejowa własne wydarzenia sportowe” –
wyjaśnił Włodzimierz Chajdas, prezes Klubu Biegacza
„Geotermia Uniejów”. – „Poza tym każdy z nas lubi to,
co robi. Staramy się przede wszystkim żyć aktywnie,
mając w tym jakiś cel i staramy się takie podejście
zaszczepić wśród młodzieży”.
Jerzy Sosiński z Nadleśnictwa Turek wyjaśnił widzom
czym jest tzw. bushctaft. Chodzi o umiejętności
związane z przetrwaniem i życiem w dziczy przy
użyciu jej naturalnych zasobów. Wśród nich można
wyróżnić: rozpalanie ognia, tropienie, polowanie,
łowienie ryb, budowę schronień, nawigowanie,
używanie podstawowych narzędzi, znajdowanie pożywienia, pozyskiwanie wody, rzeźbienie w drewnie,
konstruowanie pojemników, wyplatanie lin oraz
sznurów… To wszystko razem może brzmieć nieco
zbyt survivalowo dla osób, które nigdy nie nocowały
w plenerze. Ba! Nawet i dla tych, którzy niejedną noc
w namiocie mają już za sobą… Fakt, spanie w lesie
różni się od biwakowania na polu namiotowym, ale jak
wyjaśnia leśniczy, z odpowiednim przygotowaniem,
ekwipunkiem i szacunkiem do przyrody może być
niezapomnianą przygodą. Czy okoliczne lasy nadają się
do bushcraftu i od czego należy zacząć przygotowania
dowiedzą się Państwo z wywiadu w programie.
Skoro program nadawany był z Uniejowa, to nie
sposób w nim pominąć basenów termalnych. Z okazji
otwarcia „Term Uniejów, po długiej przerwie wywołanej
pandemią, na Gości obiektu czekała specjalna
promocja, w której do zakupionego biletu otrzymali
50% dodatkowego czasu gratis. W zaaranżowanym
na tarasie Domu Pracy Twórczej studiu, o planach
związanych z ponownym uruchomieniem basenów oraz
rozbudową starej części obiektu Martyna Kowalczyk
rozmawiała z prezesem spółki – Marcinem Pamfilem.
Całkiem sporo o gminie Uniejów i jego mieszkańcach,

>
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prawda? Oglądając materiał wideo przekonają się Państwo, że to nie wszystko, z czego słynie jedyne w Polsce
uzdrowisko termalne.
				

Maciej Bartosiak

19 czerwca 2021 r. plenerowe studio programu
„Lato z TVP3” stanęło na uniejowskich Termach. Relacje
prowadzone przez reporterów: Marzenę Kawę, Szymona
Nowaka i Joannę Łucką-Szczygieł widzowie mogli
śledzić o godzinach: 8.30, 9.30, 13.30, 14.35, 15.50
i 16.30. W pobliżu studia było dość tłoczno, mieszkańcy
i turyści mogli podejrzeć „od kuchni” jak tworzony jest
program telewizyjny.
Lato z TVP3 to ogólnopolski program tworzony
przed oddziały regionalne. W każdy weekend, do końca
wakacji będą emitowane na żywo programy lifestylowe
z wielu ciekawych zakątków naszego kraju, pokazując
ciekawych ludzi, interesujące zakątki i nieoczywiste
atrakcje.
W sobotnim programie rozmawiano m.in. o uzdrowiskowym potencjale Uniejowa, ważnych inwestycjach

turystycznych oraz o licznych wydarzeniach kulturalnych. Nie zabrakło też aktywności na świeżym
powietrzu – była wspólna yoga, jazda na rowerze, jazda
konna oraz rozmowa o zaletach wody termalnej.
Widzowie mieli okazję zobaczyć jak wygląda karate
combat, czyli forma karate służąca do samoobrony.
W tej metodzie szkoleni są policjanci i wojskowi. Chodzi
o to, aby wiedzieć jak psychicznie podejść do sytuacji
zagrożenia, a jak już dojdzie do napadu, to jak wyjść
z tego obronną ręką.
Uniejów to także spływy kajakowe, znakomite tereny
do organizowania paintballa oraz park linowy dla małych
i dużych, ulokowany w pobliżu kompleksu zamkowego.
W studiu gościły m.in. członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich z Wilamowa, które dotarły z lokalnymi przysmakami oraz dyrektor ZOO z pobliskiego Borysewa. Nie
zabrakło też występów. Z repertuarem zaprezentował
się m.in. zespół Trzeci Oddech Kaczuchy, Tatiana
Kopala – finalistka the Voice Kids oraz Mażoretki Driady
Uniejów.
			
			
Agnieszka Owczarek

Dzień Dziecka w bibliotece

Pierwszym punktem wizyty było zwiedzenie
murów biblioteki. Dzieci z zaciekawieniem słuchały bibliotekarek, opowiadających o swojej
pracy, funkcjonowaniu placówki, księgozbiorze,
układzie książek na półkach. Następnie została
przedstawiona wystawa modeli statków i okrętów,
które własnoręcznie wykonał pasjonat – Pan
Jarosław Pastwiński z Wielenina. Przy okazji
wystawy, wygłoszono specjalnie przygotowaną
prezentację, opisującą historię powstania i parametry poszczególnych statków w rzeczywistości.
W dalszej części dzieci wysłuchały krótkiej, bardzo
pouczającej prelekcji na temat uzależnień. Jakie
są ich przyczyny, skutki, jak im zapobiegać oraz
unikać. Ostatnią częścią spotkania były zabawy
integracyjne na świeżym powietrzu. Dzieci bardzo
chętnie uczestniczyły w przygotowanych przez
bibliotekę zajęciach. Na koniec Pani Dyrektor –

arch. M-GBP w Uniejowie

W dniu 1 czerwca 2021 roku – Dzień Dziecka – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie
gościła uczniów ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie. Były to dwie grupy dzieci – klasa IV z Panią Ewą
Trzmielewską oraz klasa VII z Panią Elżbietą Bartnik.

Zabawy z chustą animacyjną klanza

Beata Szymczak wręczyła dzieciom drobne upominki
z okazji ich święta.
Mamy nadzieję, że czas spędzony w bibliotece był
dla dzieci ciekawym doświadczeniem, ale i super niezapomnianą zabawą.
		
Dziękujemy, że byliście z nami!
		
Do następnego spotkania!
		
Magdalena Kaczmarek
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Agnieszka Owczarek

Światowy Dzień Pszczół
20 maja obchodziliśmy Światowy Dzień Pszczół ustanowiony przez ONZ z inicjatywy Słowenii. Jego
celem jest podkreślenie znaczenia tych owadów dla pozyskiwania żywności oraz zwrócenie uwagi na ich
ochronę przed wyginięciem. To byłaby tragedia także dla ludzi, bowiem zgodnie ze słowami Einsteina:
„Kiedy znikną pszczoły, człowiekowi pozostaną jeszcze tylko cztery lata życia”.
Są one gatunkiem strategicznym dla zapylania zarówno
roślin uprawnych, jak i gatunków dzikich. Ich rola jest
nieoceniona, ponieważ zapylają one ponad 90% roślin,
umożliwiając ich rozmnażanie. Bez nich rośliny te po
prostu nie wydawałyby owoców i nasion. Poza tym
dzięki zapylaniu pszczoły przyczyniają się również do
zachowania bioróżnorodności.
Prezentujemy kilka ciekawostek o pszczołach:
• Na świecie istnieje około 20 000 gatunków pszczół.
Większość z nich nie została jeszcze opisana, a więc
liczba ta może być dużo większa.
• Pszczoły miodne żyją w rojach. W jednym roju żyje
około dwudziestu tysięcy pszczół, choć zdarza się, że
nawet do stu tysięcy. Jest wśród nich jedna królowa,
setki trutni i tysiące robotnic.
• Pszczoły porozumiewają się za pomocą tańców i wydawania dźwięków.
• Taniec pszczoły jest zależny od kąta padania światła
słonecznego.
• Podczas lotu pszczoła wykonuje 350-435 ruchów
skrzydłami na sekundę, czyli 11 400 razy na minutę.
• Średnia temperatura w ulu to 40 stopni.
Wszystkim pszczelarzom z terenu naszej gminy
życzymy satysfakcji z pracy przy ulach, społecznej przychylności i odpowiedzialności za pszczoły oraz wszelkiej
obfitości zdrowia i zbiorów.

arch. UM Uniejów

Data nie jest przypadkowa i pokrywa się z dniem urodzin (w 1734 r.) Antona Jansy – słoweńskiego pioniera
nowoczesnego pszczelarstwa. Światowy Dzień Pszczół
zwraca uwagę na znaczenie tych owadów w ekosystemie
oraz na występujące wobec nich zagrożenia, jak chociażby
stosowanie preparatów chemicznych powodujących
śmierć całych pszczelich rodzin.
Na terenie gminy Uniejów działa kilka pasiek. Z okazji
Światowego Dnia Pszczół odwiedziliśmy pasiekę w pobliżu
młyna, która powstała w ramach współpracy gminy Uniejów z Gospodarstwem Pasiecznym Pawła Pawlaka z Zaborowa, chlubiącym się kilkunastoletnim stażem i wielką
pasją dla pracowitych mieszkanek ula.
Gospodarz zwany przez znajomych „Panem Pszczółką”
zaczynał od 5 uli, a dziś posiada ich ponad 200. Pan Pawlak
oprowadził nas po pasiece, opowiedział, co słychać u jego
skrzydlatych podopiecznych, wyjaśnił, jak powstają dobra
pszczele oraz wskazał kilka ciekawostek związanych
z tymi niezwykłymi owadami.
- „W tym roku czekamy na pierwszy miód rzepakowy
i wielokwiatowy – tego surowca jest na ten moment
najwięcej. Potem w zależności od kwitnienia będą inne
miody. Aby wyprodukować 1 kg miodu, pszczoły muszą
zebrać pyłek z około 7 mln kwiatów” – powiedział pan
Pawlak.
Na pytanie, który miód jest najcenniejszy, pan Paweł
odpowiada: „Każdy miód jest jak lekarz ogólny, ale
każdy z nich ma dodatkową specjalizację, pomagając na
odporność, ciśnienie, krążenie itp. Najważniejsze, aby go
w ogóle uwzględnić w codziennym menu. Przy dłuższym
spożywaniu odczujemy jego dobroczynne skutki”.
Te wyjątkowe owady narażone są na wiele zagrożeń,
z czego największym jest chemizacja rolnictwa i rozwój
przemysłu. Sytuacja pszczół na świecie jest alarmująca,
ponieważ masowo giną owady zapylające i wymierają całe
rodziny pszczele, a powody tego są nie do końca poznane.
W dodatku zjawisko to objęło już prawie cały świat
i poważnie zagraża ono rolnictwu.
Pamiętajmy, że mimo wielkiego postępu technologii
pszczoły nadal pełnią niezwykle ważną rolę w życiu
ludzi. Mają ogromne znaczenie nie tylko dla samego
człowieka, ale i dla funkcjonowania całej przyrody.
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Wycieczki rowerowe to ruch na świeżym powietrzu i doskonała lekcja lokalnej topografii

Pani Marysia to nasza cudowna tegoroczna
90-letnia jubilatka

Uczestnicy oraz pracownicy PŚDS w Czepowie

Ośrodek w Czepowie pracuje pełną parą
31 maja 2021 r. to data, która na długo zostanie w pamięci uczestników. To pierwszy dzień, w którym
w czepowskiej placówce mogli z zajęć korzystać wszyscy uczestnicy. Po wielu miesiącach pracy zdalnej
oraz hybrydowej zajęcia dla uczestników wróciły do formy stacjonarnej. Koniec maja oraz pierwsza połowa
czerwca były czasem pełnym emocji i bogatym w ciekawe wydarzenia.
W tym czasie wznowiliśmy zajęcia we wszystkich pracowniach tematycznych, uczestniczyliśmy w szczepieniu
przeciwko Covid-19, odbyliśmy wiele wycieczek rowerowych, za zgodą PZW Konin oraz prezesa Koła
Wędkarskiego nr 16 w Uniejowie wędkowaliśmy na
zbiorniku Kaczka. Obchodziliśmy także imieniny i urodziny uczestników, „rozgrzaliśmy” boisko piłkarskie oraz
wznowiliśmy próby teatralne i muzyczne w pełnej obsadzie. Korzystamy ze świeżego powietrza, chętnie też
robimy symboliczne „1000 kroków” po naszym parku,
wznowiliśmy również treningi sportowe.

Nasz park każdej wiosny jest piękny. W tym roku
jest wyjątkowo uroczy, bowiem w końcu jest w nim
gwarno, tak jak powinno być zawsze. Dodatkowo wśród
przepięknych starych drzew, obok budynku PŚDS stanęła
altana – jest już po renowacji, którą przeprowadzili pracownicy wraz z uczestnikami placówki. Altana znalazła
się u nas dzięki życzliwości władz Uniejowa, na czele
z burmistrzem Józefem Kaczmarkiem oraz za zgodą
konserwatora zabytków w Łodzi.
Więcej informacji o działalności ośrodka przeczytają
Państwo na Facebooku Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Czepowie.

Agnieszka Owczarek

Odpust Bogumiła w Uniejowie
Tegoroczny odpust poświęcony patronowi miasta odbył się pod przewodnictwem nowego biskupa diecezji
włocławskiej – ks. bp. Krzysztofa Wętkowskiego.
Uroczystości odpustowe odbyły się z udziałem Świetnej Kapituły Uniejowskiej, której głównym celem jest
szerzenie kultu św. Bogumiła, a w miarę możliwości
członkowie kapituły czynią to w swoim środowisku
i parafiach, gdzie są duszpasterzami. Z tej racji od kilku

lat odpust parafialny w Uniejowie odbywa się nie
w poniedziałek po dniu Zesłania Ducha Świętego, a 10
czerwca – w dzień św. Bogumiła, który jest patronem
Uniejowa i współtworzy jego wizerunek. Św. Bogumił
jest patronem diecezji włocławskiej, a uniejowska ko-

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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legiata może poszczycić się relikwiami Świętego, otrzymanymi już w 1668 r.
Odpust w dniu 10 czerwca br. nabrał wyjątkowego
charakteru z uwagi na udział nowo mianowanego
biskupa diecezji włocławskiej – ks. bp. Krzysztofa Wętkowskiego. Zważywszy na fakt, że Jego Ekscelencja
rozpoczął oficjalnie swoją kanoniczną posługę w dniu 7
czerwca br., wizyta w Uniejowie była jedną z pierwszych
na progu pełnienia nowej funkcji.
Uroczystości rozpoczął procesyjny orszak, który
skierował się do kolegiaty przez kaplicę św. Bogumiła,
gdzie proboszcz uniejowskiej parafii – ks. infułat Andrzej
Ziemieśkiewicz przywitał nowego Ordynariusza Diecezji
Włocławskiej. Następnie rozpoczęła się celebracja
mszalna, podczas której bp Wętkowski wygłosił homilię.
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Wierni usłyszeli także słowa wezwania do modlitwy,
zwłaszcza w czasie pogłębiającego się kryzysu wiary,
aby na wzór Bogumiła uczynić zeń fundament swojej
wiary i dawać swoim życiem świadectwo wierności bożym sprawom.
W tym roku, z uwagi na pandemię, zrezygnowano
z tradycyjnej procesji wokół kolegiaty. Relikwie Świętego były cały czas wystawione w Prezbiterium.
W wydarzeniu udział wzięły cechy oraz Rycerze
Kolumba. Już po zakończonej liturgii słowa powitania
i zapewnienia o gościnności Uniejowa skierowali do ks.
bp. Wętkowskiego miejscowi włodarze: burmistrz Józef
Kaczmarek i starosta poddębicki Małgorzata Komajda.

- „Jestem wdzięczny Bożej Opatrzności za to, że
pierwsze kroki jako biskup włocławski mogę skierować
do tego miejsca i to jeszcze w dzień świąteczny ku czci
św. Bogumiła. Jest to, jak dobrze wiemy, postać związana
z Uniejowem, pobliskim Dobrowem i Gnieznem, z którego przychodzę” – rozpoczął kazanie ksiądz biskup.
arch. UM Uniejów

Pasterz diecezji włocławskiej zwrócił uwagę na fenomen Świętego – podkreślił, że w jego postaci jest coś
zdumiewającego; z jednej strony jest tak odległy czasowo,
a z drugiej strony pozostaje otoczony żywym kultem.

M-GOK Uniejów

Otwarty Konkurs Plastyczny
„Wiosna wokół nas”

Nagrody i wyróżnienia otrzymali: I nagroda – Laura Sekura, II – Maksymilian Brudkowski, III – Maria Boreczko, wyróżnienia: Faustyna Frątczak,
Danuta Troczyńska, Emilia Ilska, Igor Bernardziak, nagrody za udział: Barbara
Troczyńska, Amelia Wrąbel, Patrycja Drzewoszewska, Marcel Bernardziak,
Joanna Wrąbel, Oliver Subicki, Jan Tomaszewski, Mikołaj Suski, Kacper
Pietrzak Anna Suska, Maja Pilarczyk, Antek Jeżka, Julia Figurska, Klaudia
Wiśniewska.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.
Nagrodzone prace można oglądać w M-GOK w Uniejowie oraz w fotorelacji
na facebooku mgokuniejow i stronie mgokuniejow.pl

Maksymilian Brudkowski – II nagroda

arch. M-GOK Uniejów

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie był organizatorem
Otwartego Konkursu Plastycznego „Wiosna wokół nas”, adresowanego do
dzieci w wieku 7-12 lat. To już kolejny konkurs o charakterze otwartym,
w którym mogły wziąć udział dzieci z całej Polski i tak było tym razem.
Napłynęły prace m.in. z: Łodzi, Hajnówki, Poznania. Były bardzo pomysłowe
i kolorowe.

Od lewej: Danusia Troczyńska (wyróżnienie)
i Basia Troczyńska (nagroda za udział)
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Aleksandra Zielonka

Boże Ciało 2021 w Spycimierzu
4 czerwca 2021 r. w Kościele wierni obchodzili uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało.
Ta w miejscowości Spycimierz pod wieloma względami okazała się wyjątkowa.
W roku ubiegłym, z powodu epidemii, w wielu parafiach, jak również w Spycimierzu, nie odbyły się tradycyjne
procesje ulicami miejscowości, ale skromne uroczystości wokół kościołów. W tym roku decyzje o kształcie
organizacji uroczystości podejmowali proboszczowie poszczególnych parafii. Dzięki temu na ulice Spycimierza
powróciła procesja w pełnej oprawie, po przepięknym dywanie kwiatowym.
Tradycyjnie w tworzenie kwietnych kobierców zaangażowała się cała społeczność parafii. Zarówno najmłodsi, jak i najstarsi od samego rana starannie oczyszczali
podłoże, rysowali i obsypywali ziemią kontury dywanów,
by na koniec nadać im piękne, kolorowe, kwiatowe
wypełnienie. Wśród materiałów użytych do budowy
dywanów znalazły się, oprócz kwiatów, również: liście,
gałązki drzew, kora czy siano. Motywami wykorzystanymi
na trasie uroczystości były przede wszystkim graficzne
kwiaty, ale także wielość symboli bezpośrednio związanych
z chrześcijaństwem oraz uroczystością Bożego Ciała.
W tym roku w układanie kwiatów na trasie procesji
Bożego Ciała w Spycimierzu zaangażowali się wyjątkowi
goście. Tuż przy głównym wejściu na plac kościoła
powstał kwietny dywan ułożony przez mieszkańców
Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
w Krzymowie. Parafianom przewodniczył ks. Wojciech
Kaźmierczak – były proboszcz parafii w Spycimierzu,
a obecnie gospodarz parafii Krzymów. Ta obecność
szczególnie ucieszyła mieszkańców Spycimierza, którzy
mieli wyjątkową okazję spotkać się i ponownie wspólnie
uczestniczyć w przygotowaniach do Bożego Ciała ze
swoim byłym proboszczem.
O godzinie 17.00 w Kościele Podwyższenia Krzyża
Świętego w Spycimierzu rozpoczęła się uroczysta
Msza Święta. Po liturgii z kościoła wyruszyła procesja
z Najświętszym Sakramentem szlakiem wyznaczonym
przez pięknie wykonane kwietne dywany. Wyjątkowości
tegorocznym obchodom Bożego Ciała nadali przybyli na

uroczystość kapłani. Wśród nich znaleźli się: ks. prof.
dr hab. Jan Przybyłowski – kierownik Katedry Teologii
Pastoralnej Fundamentalnej na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. kan. mgr lic. Jacek Buda z Parafii Przemienienia
Pańskiego i św. Walentego w Galewie oraz księża
bezpośrednio wywodzący się z parafii Spycimierz: ks.
Zbigniew Łukasik – dyrektor Muzeum Diecezjalnego we
Włocławku oraz ks. Tobiasz Winnicki – wikary Parafii św.
Maksymiliana w Koninie. Monstrancję z Najświętszym
Sakramentem w tegorocznej procesji wiózł, poruszający się na wózku inwalidzkim, ks. Marek Bałwas z Domu
Księży Emerytów w Ciechocinku. To wydarzenie również
podkreśliło wyjątkowość tegorocznych obchodów.
W tym roku po raz pierwszy ołtarze na trasie procesji
Bożego Ciała w Spycimierzu usytuowane zostały przy
nowo wybudowanych kapliczkach: „Drzewo Życia”, św.
Barbary, św. Antoniego oraz św. Julianny – zawdzięczamy
jej ustanowienie obchodów uroczystości Bożego Ciała.
Na zakończenie uroczystości ks. Dariusz Ziemniak
– Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
w Spycimierzu serdecznie podziękował parafianom za
trud ukwiecenia trasy Bożego Ciała. Będąc jednak na
miejscu 4 czerwca 2021 r. w Kościele wierni obchodzili
uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
czyli Boże Ciało. Ta w miejscowości Spycimierz pod
wieloma względami okazała się wyjątkowa, usłyszeć
było można nieustający zachwyt pielgrzymów i odwiedzających miejscowość nad pracą, poświęceniem
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i kunsztem wykonywanych dekoracji. Przybywający
do Spycimierza niejednokrotnie dziwili się precyzji wykonania kwietnych dywanów, które zrobione rękoma
i wyobraźnią mieszkańców przypominały te wykonane
przez profesjonalnych artystów.
Wśród tłumu dało się słyszeć wiele deklaracji powrotu
na tę szczególną uroczystość za rok oraz przywiezienia ze
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sobą rodziny i znajomych, którzy jeszcze nie miel okazji
poznać panującej w Spycimierzu tradycji.
My, w imieniu mieszkańców, zapraszamy na obchody
uroczystości Bożego Ciała do Spycimierza i wyrażamy
nadzieję, że jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie, to w
następnym roku do dyspozycji pielgrzymów oddane
zostanie również Centrum Historyczno-Kulturalne
„Spycimierskie Boże Ciało”.

Aleksandra Zielonka

Tor OFF Road MB
W długi czerwcowy weekend wreszcie nadeszła pogoda, którą wszyscy miłośnicy słonecznego ciepła
tak długo wyczekiwali. Wraz ze słoneczną pogodą mieszkańcy naszej gminy wyciągnęli rowery, rolki,
wrotki i hulajnogi. Na około widać, jak bardzo wszyscy tęsknili za ruchem na świeżym powietrzu.
krótki odcinek drogi, mając we krwi promile. Służyły do
tego celu specjalne ALKOgoogle, które symulowały stan
nietrzeźwości zaburzający pracę błędnika i otępiający
zmysł wzroku.
Osoby zainteresowane jazdą po torze informujemy,
że obiekt będzie czynny: od poniedziałku do piątku po
ustaleniu telefonicznym, w weekend od godziny 9.00 do
19.00.
Po torze można jeździć własnym sprzętem lub
wypożyczyć quad u zarządcy obiektu. Chętni, którzy chcą
skorzystać proszeni są o umawianie się telefoniczne pod
numerem: 571 487 973.

arch. UM Uniejów

Do kontynuowania letnich sportowych pasji nadarzyła
się jeszcze jedna okazja – tym razem dla amatorów sportów
bardziej ekstremalnych niż jazda na rowerze. Otóż w
niedzielę, 6 czerwca br. na mapie gminy pojawiła się nowa
atrakcja. W miejscowości Rożniatów oficjalnie otworzono
TOR OFF ROAD MB.
Na nowym torze swoje miejsce znajdą wszyscy miłośnicy
motoryzacyjnych szaleństw. Wyznaczona trasa wiedzie
przez pagórki, ostre zakręty, wodę i błoto. Pokonanie toru
wymaga precyzyjnej, technicznej jazdy, a to doskonałe
warunki do ekstremalnych przeżyć.
Organizatorem i zarządcą toru jest Dariusz Banicki
z MOTO BANIT. Tor powstał do jazdy rekreacyjnej i
przeznaczony jest do poruszania się quadami, motocyklami
crossowymi oraz buggy. Skorzystać mogą z niego osoby
pełnoletnie, a te, które nie ukończyły 18. roku życia
z przejazdów mogą skorzystać tylko i wyłącznie po
wypełnieniu zgody opiekuna oraz w jego obecności.
Otwarcie toru zgromadziło grono zmotoryzowanych
fanów. Organizator z tej okazji zapewnił możliwość
przejechania się quadem z instruktorem. Była to doskonała
okazja zaznania przygody dla tych, którzy sami nigdy nie
prowadzili tego typu pojazdu. Dodatkowo, jako atrakcja
dla wszystkich pokoleń, zarówno tych najstarszych, jak
i najmłodszych znalazła się możliwość, poprowadzenia
przez specjalnie przygotowany tor, modeli samochodów
sterowanych zdalnie.
Otwarciu toru towarzyszyła akcja pod hasłem „Trzeźwy
za kierownicą”, która miała za zadanie promowanie
zdrowego i trzeźwego stylu życia. W tym celu podczas
wydarzenia można było sprawdzić, jak trudno przejść

Od lewej: Zarządca toru – Dariusz Banicki z MOTO BANIT
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Marta Pokorska

Młodzież z parafii Uniejów przyjęła
Sakrament Bierzmowania
W piątkowe popołudnie, 11 czerwca br. w Kolegiacie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Uniejowie odbyła się uroczysta Msza Święta z udziałem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Wiesława
Alojzego Meringa. Podczas nabożeństwa młodzież z uniejowskiej parafii przyjęła niezwykły sakrament
chrześcijańskie dojrzałości – Sakrament Bierzmowania.
świętym olejem symbolizującym upodobnienie bierzmowanego do Chrystusa.
Po wygłoszonym kazaniu, wyznaniu wiary i słowach
modlitwy, wypowiedzianych przez Ks. Biskupa, młodzież
podchodziła do ołtarza, aby przyjąć sakrament.
Sakrament Bierzmowania polega na namaszczeniu
krzyżmem czoła ochrzczonego, nałożeniu ręki na jego
głowę i wypowiedzeniu słów: „Przyjmij znamię daru
Ducha Świętego” przez ks. biskupa.
Po komunii świętej ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz
zwrócił się do J.E.:
- „Czcigodny Księże Biskupie Wiesławie, Przyjacielu
Uniejowa. To dla nas wielki zaszczyt, że jesteś z Nami.
Ogromna radość z tego, iż dziś udzieliłeś sakramentu naszej młodzieży. Dzięki Twojemu słowu,
błogosławieństwu mogliśmy wzrastać w łasce, dobroci,
miłości i przyjaźni. Uczymy się tego co piękne, że liturgia
mszy świętej ma największą wartość. Byłeś naszym
mentorem i za to Ci z serca dziękuję. Za te piękne
dary duchowe. Mówię to dzisiaj w imieniu rodziców,
młodzieży, władz miejskich i powiatowych oraz naszych
parafian (…) Bóg zapłać”.

arch. UM Uniejów

Sakrament ten mocniej wiąże wiernych z Kościołem,
którzy uzyskują szczególną moc Ducha Świętego i zobowiązują się, jako świadkowie Chrystusa, do szerzenia
wiary słowem i czynem.
Msza Święta rozpoczęła się od powitania Księdza
Biskupa przez przedstawicieli rodziców młodzieży przystępującej do bierzmowania, którzy zwrócili się z prośbą
o udzielenie ich dzieciom tego Sakramentu.
Ksiądz Biskup zwrócił się do zebranych słowami:
„Możemy wspólnie zatrzymać się tutaj przy ołtarzu Jezusa.
Zawsze On nas woła, chce, pragnie, potrzebuje naszej
obecności. Jezus został w Najświętszym Sakramencie,
dlatego jest obecny jako krew, ciało Pańskie w chlebie
i winie”. J. E. powitał następnie uczestników uroczystości.
Po czytaniu i psalmie ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz
zwrócił się do J.E. z prośbą o udzielenie sakramentu:
- „Czcigodny Ojcze, Kościół Święty prosi przeze mnie
o udzielenie Sakramentu Bierzmowania zgromadzonej tu
młodzieży (…) Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali
się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez wiele
dni, tygodni, słuchając słowa Bożego i wspólnie modląc
się oraz przystąpili do Sakramentu Pokuty” – młodzież
wyraziła gotowość do przyjęcia tego niezwykłego
Sakramentu.
W dalszej części Eucharystii homilię wygłosił ks. prałat
Janusz Bartczak – kustosz Sanktuarium Świętego Józefa
we Włocławku. Ks. prałat mówił o poszukiwaniach
własnej tożsamości, kiedy to wierni stawiają sobie m.in.
pytania: Czy chcę założyć rodzinę? Co dalej z moją wiarą?
Co z moim chodzeniem do kościoła? Czy znajduję w nim
dobro, pojednanie, przebaczenie? Kim właściwie jestem
i do czego dążę? Jaki jest sens mojego życia? To właśnie
Sakrament Bierzmowania jest jednym z ważniejszych
etapów szukania tej drogi. Przykładem osoby poszukującej
własnej tożsamości był święty Bogumił, zaszywając się
na pustelni w Dobrowie. Ks. Prałat nawiązał do symboli
liturgicznych: chleba i wina, wyrazu dobroci Boga i
stworzonego przez Niego świata oraz namaszczenia

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup udziela
Sakramentu Bierzmowania
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Ks. infułat skierował podziękowania do ks. Piotra
Kasprzaka za przygotowanie młodzieży do bierzmowania,
siostrze Jolancie za przepięknie udekorowaną kwiatami
Kolegiatę, świadkom bierzmowania – Arturowi i Kasi,
rodzicom, gościom, panu organiście i panu kościelnemu,
ministrantom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tej
uroczystości.
- „Zawsze ogromnie się cieszę, cieszyłem się, że mogę
tego sakramentu udzielać. Jest to ogromna radość, że
mogę z diecezjanami się spotykać, dlatego zawsze chętnie
odpowiadałem na prośby księży proboszczów, którzy
prosili o taką posługę (…) To jest tak ważne, żebyśmy
korzystali z Sakramentu Ducha Świętego. Dzięki niemu
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stajemy się nie tylko dobrymi i mądrymi obywatelami,
ale przede wszystkim dobrymi i mądrymi chrześcijanami
(…) Jezusa bierzcie za swojego Przewodnika i Pana (…)”
– powiedział Ks. Biskup.
J. E. Ks. Biskup podsumował lata kapłaństwa
słowami: „Zawsze dobrze czułem się w Uniejowie,
tu otrzymałem Honorowe Obywatelstwo. Współpraca
władz samorządowych i władz kościelnych przynosi
wspaniałe owoce. Ogromnie się z tego cieszę. Zawsze
uważałem, że świątynia w Uniejowie posiada niezwykłe
walory estetyczne, historyczne, architektoniczne.
Tą niezwykłość trzeba pokazywać młodym parafianom
(…)”.

M-GOK Uniejów

„Sieć na kulturę”

– projekt realizowany przez M-GOK w Uniejowie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę” podregion sieradzki.
Jest to bardzo ciekawy projekt skierowany do dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat.

11 młodych i pełnych zapału ochotników w wieku
10-15 lat uczestniczy w bezpłatnych zajęciach, których
tematem przewodnim jest edukacja online. W trakcie
warsztatów uczestnicy poznają popularne platformy,
na których można znaleźć wartościowe materiały do
nauki, do poszerzania swojej pasji i zainteresowań.
Opanowują graficzne programy do tworzenia zaproszeń,
plakatów, prezentacji itp. (m.in. Canva), narzędzia do
przechowywania i udostępniania materiałów wizualnych

oraz archiwalnych, a także legalne źródła pozyskiwania
zdjęć, ilustracji, grafik i filmów. Przekazywane są im
podstawy cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego „poruszania się” w sieci.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie
3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji
cyfrowej”).
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Agnieszka Owczarek

Twoje słowa – moja godność
15 czerwca br. w siedzibie TPU odbyły się warsztaty realizowane w ramach projektu „Język wobec starości
– szacunek w praktyce”. Spotkanie podjęło temat tzw. dziadurzenia, a więc używania wobec osób starszych
dyskryminującego języka oraz postaw.
ludzi związanym z naturalnym procesem starzenia. Prowadzi
ono, często nieświadomie, do postrzegania osób starszych
jako niezdolnych i niekompetentnych do wykonywania wielu
czynności kognitywnych, manualnych i emocjonalnych. Niekiedy znajduje to odbicie w sposobie komunikacji poprzez automatyczne traktowanie osób starszych jako mających problemy
z pamięcią lub ze słuchem, czy niedowidzących albo jako dzieci.
Bezdyskusyjnym jest, że osoby starsze z uwagi na swoją pogarszającą się funkcjonalność wymagają nieco innego podejścia
z uwzględnieniem pewnych potrzeb, jak np. poświęcenie nieco
więcej czasu, ale trzeba pamiętać, że wciąż ma się do czynienia
z osobą w pełni świadomą, sprawną intelektualni i zdolną do
samostanowienia.
Projekt „Język wobec starości – szacunek w praktyce”, realizowany jest przez Stowarzyszenie „Forum 4 Czerwca” wraz
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Łasku w ramach programu
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG. Działania zaplanowane od stycznia 2021 roku do
października 2022 roku adresowane będą do osób starszych,
osób pracujących z osobami starszymi oraz społeczności lokalnych w 7 gminach województwa łódzkiego (Drzewicy, Opocznie,
Żarnowie, Inowłodzu, Łasku, Łowiczu, Uniejowie). W Uniejowie
partnerem projektu jest Uniwersytet Trzeciego Wieku.

arch. UM Uniejów

Spotkanie w Uniejowie zbiegło się z bardzo wymowną datą, gdyż 15 czerwca obchodzony jest
Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Kilkanaście
uczestniczek z Uniejowskiego Uniwersytetu III
Wieku zgromadziło się w siedzibie TPU, gdzie odbyły
warsztaty edukacyjno-aktywizujące, których celem
było zwiększenie świadomości co do mocy języka
oraz nauczenia się reagowania i stawania w swojej
sprawie w przypadku poczucia przekroczenia granic.
Dziadurzenie, czyli mowa i zachowanie dyskryminujące oraz odbierające podmiotowość osobom
starszym – jak wskazują badania oraz obserwacje
– jest zjawiskiem powszechnym, spowodowanym
stereotypowym postrzeganiem ludzi starszych jako
„niesprawnych intelektualnie” i wymagających „prowadzenia za rękę”.
Warsztaty w Uniejowie poprowadziły Magdalena
Skrzydlewska – przedstawicielka Stowarzyszenia Forum 4 Czerwca, specjalistka w zakresie komunikacji
społecznej, trenerka, działaczka, animatorka społeczna oraz Lena Rogowska-Lewandowska, która przedstawia się jako trenerka, facylitatorka i artystka
społeczna. Pani Lena na co dzień prowadzi zajęcia
nakierunkowane na przeciwdziałanie dyskryminacji,
komunikację, wystąpienia publiczne. Tworzy ponadto
działania (animacyjne, artystyczne, edukacyjne), które
integrują i transformują ludzi.
Wszystkie uczestniczki, bez wyjątku, wykazały się
dużą aktywnością na każdym etapie prowadzonych
warsztatów. Spotkanie pokazało także, że panie nie do
końca zdawały sobie sprawę z zakresu dziadurzenia
w ich otoczeniu. Uczestniczki wskazały instytucje
publiczne, w których z omawianym zjawiskiem
spotykają się najczęściej – wśród nich na pierwszym
miejscu znalazły się poradnie lekarza rodzinnego oraz
instytucje takie jak: banki, urzędy, sklepy.
Warto jednak zauważyć, że ta forma dyskryminacji
nie wynika ze złej woli, a ze stereotypizacji przekazywanej z pokolenia na pokolenie, która uczy
określonej postawy wobec osób starszych. Źródła
należy upatrywać w biologicznym zróżnicowaniu
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Mirosław Madajski

Młodzicy na 5 z plusem
Rozgrywki ligowe Łódzkiego Związku Piłki Nożnej wchodzą w końcową fazę. Obok seniorów, w rozgrywkach w sezonie 2020/2021 grały także trzy reprezentacje młodzieżowe: Juniorzy (rocznik 2005
i młodsi), Trampkarze (rocznik 2007 i młodsi) oraz Młodzicy (rocznik 2009 i młodsi). Wszystkie drużyny
Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego Smolarka grały w lidze pod nazwą „Termy Uniejów”.

Nowak doskonale sprawdził się w roli trenera i z powodzeniem łączył tę
funkcję z grą w uniejowskich seniorach.
Uniejowską Akademią Futbolu Ebiego Smolarka opiekuje się Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”. Akademię wspierają: Uniejów Uzdrowisko
Termalne, PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o., a także sponsorzy, na czele
z firmą K-Flex POLSKA Sp. z o.o.
Koordynatorem Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego Smolarka jest
Piotr Kozłowski. Z bramkarzami akademii pracuje Piotr Woźniak, który
dodatkowo świadczy pomoc medyczną. Relacje fotograficzne: Przemysław Kęcel.
Chętni do gry w drużynach młodzieżowych w Uniejowie mogą
uzyskać wszelkie informacje pod numerami telefonów: 605 558 711 oraz
691 696 172.

arch. P. Kęcel

Pierwsza reprezentacja, która
zakończyła sezon i której zmagania
możemy podsumować, to ekipa
„Młodzik”. Zawodnicy rozgrywali
swoje mecze w grupie „Młodzik”
D2 Grupa 2. Nadal grają pozostałe
uniejowskie reprezentacje.
W sezonie 2020/2021 Młodzicy
z Uniejowa rozegrali 20 pojedynków
ligowych oraz 19 sparingowych. Za
przeciwników miały bardzo silne
ekipy. Wśród nich m.in.: Łódzka
Akademia
Futbolu
(triumfator
rozgrywek), ŁKS Łódź, Orzeł Łódź
czy Sokół Aleksandrów Łódzki.
Skład drużyny: Błażej Rybak,
Jakub
Kaźmierczak,
Tymon
Kacprzak, Weronika Szypowska
(kapitan), Szymon Kęcel, Maciej
Olejnik, Igor Olejniczak, Szymon
Szypowski, Tymon Jesiołowski,
Kamil Głowacki, Kacper Pizulski,
Witold Woźniak, Szymon Rakowski,
Jakub Bartosik, Wojciech Tomczyk,
Bartosz
Mielczarek,
Adrian
Polipowski, Maciej Karbowy.
Ostatecznie drużyna z Uniejowa
uplasowała się na 5. miejscu (na 11
drużyn), zdobywając 35 punktów, co
jest niewątpliwie dużym sukcesem
uniejowskich sportowców. Ekipa,
której trenerem jest Przemysław
Nowak, cieszyła się ogromnym
wsparciem ze strony rodziców
zawodników. To właśnie wsparcie
najbliższych i dobra praca trenera
były motorem napędowym świetnie
grających zawodników. Przemysław

Przynależność do drużyny to podstawa. Wspólnie odpowiadamy za porażki i wspólnie
cieszymy się ze zwycięstw.
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Maciej Bartosiak

Nowy talent sportowy z gminy Uniejów
Marysia Plak pochodzi z Woli Przedmiejskiej, ma 15 lat i od kilku lat trenuje
siatkówkę w UKS „Piątka” Turek.

arch. UKS Piątka Turek

Swoją przygodę z siatkówką rozpoczęła na zajęciach w SP w Uniejowie pod okiem
Macieja Gajdeckiego. Jak się okazuje, nie ma rzeczy niemożliwych. Przepis przecież jest
prosty. Wystarczą: odrobina chęci, źdźbło talentu, szczypta wiary, kropla wytrwałości,
okruszki pomocy ze strony najbliższych.
W ramach przygotowań do Finału Mistrzostw Wielkopolski (21-23 maja br.,
Kościan) siatkarki UKS Piątka wzięły udział w Ogólnopolskim Turnieju „Czanka Cup”
w Częstochowie. Turniej odbył się w dniach 15-16 maja br. w hali przy ulicy Żużlowej.
Dziewczyny spisały się dobrze, zajmując 5 miejsce na 12 zespołów. Najlepszą atakującą
turnieju została Maria Plak.
- „Przy odrobinie większej koncentracji mogliśmy zająć 3 miejsce. Na 8 rozegranych
meczów wygraliśmy 4 spotkania, 1 zremisowaliśmy i 3 przegraliśmy. Turniej w Częstochowie
był dobrym przetarciem przed finałem wojewódzkim” – czytamy na fanpage zespołu UKS
Piątka Turek.
Gratulujemy młodej zawodniczce ogromnego talentu i pasji, życzymy sił i wytrwałości!

Rafał Przybylak

Turniej Wędkarski z okazji Dnia Dziecka
W zawodach brali udział młodzi wędkarze w wieku od
5 do 17 lat wraz z opiekunami. Zawody w kategorii 5-10
lat wygrała Weronika Maj, która złowiła ryby o łącznej
wadze 2,08 kg. W kategorii 11-14 lat zawody wygrała
Nina Bartosik, łowiąc ryby ważące 1,04.kg. W kategorii
15-17 lat wygrał Kacper Jaszczura, który złowił ryby
o wadze 2,95 kg i jedocześnie łowiąc największą rybę
zawodów – 41 centymetrowego leszcza W zmaganiach
wzięło udział 33 zawodników, a wędkowanie rozpoczęło
się rano po godzinie 10. Młodzi wędkarze na walkę z
wielką lub mniejszą rybą mieli dwie godziny, a najstarsza
grupa 2,5 godziny.
Wędkarze łowiący na zbiorniku „Kaczka” mają szansę
na złowienie m.in. takich gatunków ryb jak: leszcze,
karpie, płocie, szczupaki, amury, czy sumy. Nad młodymi
wędkarzami czuwali opiekunowie, którzy zapewnili
fachowe doradztwo, a w krytycznych sytuacjach, jak
zerwanie haczyka lub spławika, pomagali ustawić sprzęt.

arch. www.unejow.net.pl

W sobotę, 5 czerwca 2021 r. na starorzeczu ,,Kaczka” w Człopach odbył się Turniej Wędkarski z okazji
Dnia Dziecka, zorganizowany przez Koło Wędkarskie nr 16 w Uniejowie.

Dobre wyniki młodych zawodników to także zasługa
szkółki wędkarskiej, która działa przy uniejowskim kole
i prowadzona jest przez Tomasza Bartosika i Zbigniewa
Kuglarza.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Współzawodnictwo sprawiło najmłodszym wiele
radości, a na zakończenie odbyło się podsumowanie
oraz wręczanie nagród dla zawodników, ufundowanych
przez koło oraz sponsorów: PPHU Matchpro z Pleszewa,
Dariusza Drubkowskiego, Koma Marka Komajdy,
Katarzynę Dzierbicką – Sklep Krecik z Poddębic,
Romana Adamiaka, Mariusza Maja, Kamila Marczaka z
Antik Centrum, Ryszarda Garasimowicza, Iwonę i Rafała
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Pietrzykowskich, Marcina Mosiagina z MarTools oraz
Gminę Uniejów i „Termy Uniejów”.
Wyniki Turnieju: kategoria 5-10 lat: 1. Weronika Maj,
2. Marcelina Szymczak, 3. Lena Perkowska; kategoria
11-14 lat: 1. Nina Bartosik, 2. Kacper Sztybrych, 3. Julia
Pietrzykowska; kategoria 15-17 lat: 1. Kacper Jaszczura,
2. Witold Leśniewski, 3. Sebastian Galoch.

Maciej Bartosiak

Warto spróbować! Zupełnie nowy cykl 4
triathlonów na rzece Warcie
Pierwsza edycja cyklu Samsung Triathlon Series: 4 miasta, 3 miesiące rywalizacji, 2 dystanse, jedna rzeka
– tak zaczyna się zapowiedź cyklu rozgrywanego: we Wronkach, Koninie, Kole oraz Uniejowie – mieście
finałowym.
Ideą cyklu jest wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek biorących udział w zawodach.
Aby zostać sklasyfikowanym w całym cyklu, należy
wziąć udział w 3 z 4 zawodów, które wchodzą w
skład cyklu i uzbierać największą liczbę punktów
– punktacja rozpisana jest w regulaminach. Finał
cyklu przewidziano w Uniejowie, bezpośrednio
po zakończonych zawodach. W sąsiedztwie „Term
Uniejów” odbędzie się uroczysta dekoracja najlepszych zawodników za klasyfikację generalną oraz
zwycięzców kategorii wiekowych.
20 czerwca br. rozpoczął się pierwszy etap zawodów we Wronkach. Kolejne dwa – w Koninie oraz
w Kole – przewidziano na lipiec. Z kolei w sierpniu,
ostatni triathlon w serii odbędzie się w Uniejowie,
w dniu 15 sierpnia 2021. River Triathlon Uniejów
2021 to zawody triathlonowe na dystansie: 1/4 IM
(950 m pływanie + 45 km rower (2 pętle) + 10,55 km
bieg (4 pętle) oraz 1/8 IM (475 m pływanie + 22,5 km
rower (1 pętla) + 5,25 km bieg (2 pętle).
W zawodach może wziąć udział każdy kto
w dniu imprezy będzie miał ukończone 14 lat i więcej
(osoby niepełnoletnie mają obowiązek przedłożyć
w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub
opiekuna prawnego na udział w triathlonie). Zgłoszeń
można dokonywać do 8 sierpnia 2021 przy pomocy
elektronicznego formularza dostępnego na stronie
internetowej: www.RiverTriathlon.pl.
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Agnieszka Owczarek

Mistrzostwa Polski Środkowej Mażoretek w Uniejowie
Po raz pierwszy we Uniejowie odbyły się Mistrzostwa Polski Środkowej Mażoretek. Zawody
odbyły się w sobotę, 29 maja br. w hali sportowej przy szkole podstawowej w Uniejowie. Były
to jednocześnie eliminacje do Mistrzostw Polski.
Do Uniejowa przyjechało prawie czterysta zawodniczek. W sumie dwanaście zespołów z czterech województw
zaprezentowało się w hali w Szkole Podstawowej im.
Bohaterów Września 1939 roku w Uniejowie. Ze względów covidowych występy zorganizowano bez udziału
publiczności oraz bez podziału na kategorie tematyczne.
Mażoretki występowały w blokach, podczas których
prezentowały wszystkie swoje umiejętności, a po zakończonej prezentacji opuszczały halę, która była wietrzona
i dezynfekowana w oczekiwaniu na kolejną grupę.
Po 8 latach organizacji zawodów w Poddębicach, impreza przeniosła się do Uniejowa. Wydarzenie skierowane
było do wszystkich zespołów tanecznych, w szczególności
mażoretkowych.
Jury w składzie: Stanisław Rewieński, Sandra Mientus
i Aleksandra Bieniek w swojej ocenie brało pod uwagę kilka
elementów: technikę, pracę z batonem, image zespołu,
choreografię, przemarsz. Te wszystkie elementy były przez
jury podsumowywane i w efekcie decydowały o miejscu
na podium.
Dominowała mażoretkowa klasyka, czyli tańce zespołowe w kategorii scena i defilada. Ale ten sport daje dużo
większe możliwości również dla małych formacji oraz
występów solowych w różnych kategoriach wiekowych:
kadetki, juniorki i seniorki.
Dziewczęta wyglądały jak marzenie, w niekończącej
się ferii barw strojów i kreacji artystycznych. Tańczyły
z różnymi rekwizytami, takimi jak: baton, pombony, buława
i flaga. Do tego maszerowały z wdziękiem jak nikt inny.
- „Z każdą edycją dostrzegamy coraz wyższy poziom,
bogatszy repertuar, kunszt artystyczny, ale też coraz
większe zainteresowanie. Kiedy zakładałem Stowarzyszenie w 2002 r. zaczynaliśmy od 3 zespołów, dzisiaj
skupiamy ponad 100. Driady są nowym zespołem, ale
w występach dziewczyn widać dużo pracy, zaangażowania
oraz konsekwencji. Obecność na estradzie jest dla nich
dużą promocją” – mówił Stanisław Rewieński, członek Jury

oraz Prezes Stowarzyszenia Mażoretek, Tambumajorek
i Cheerleaderek Polskich.
Zawody w Uniejowie były kwalifikacją do tegorocznych Mistrzostw Polski Mażoretek w Kędzierzynie Koźlu,
które odbyły się w dniach 18-20 czerwca br. Czasu nie
było dużo, ale zapewne więcej niż na przygotowanie
się do prezentacji w Uniejowie z uwagi na zawieszone
treningi, spowodowane covidem.
Głównymi organizatorami zawodów byli: Stowarzyszenie Promocji Sportu Mażoretkowego „Driada” oraz
Stowarzyszenie Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich.
Miejsca z podium (czyli zakwalifikowane na Mistrzostwa Polski): duo/trio baton juniorki – Ilary Controllo,
Antonina Jaszczura, Oliwia Balcerzak – 1 miejsce; formacja
classic baton juniorki scena (grupa zaawansowana, 14
osób) – 2 miejsce; miniformacja baton juniorki (grupa
zaawansowana, 7 osób) – 2 miejsce; solo flaga kadetki
– Hanna Pająk – 3 miejsce; formacja baton kadetki scena
(grupa podstawowa starsza, 11 osób) – 3 miejsce; solo
baton seniorki – Oliwia Olczyk – 3 miejsce.
Pozostałe wyniki wszystkich prezentacji Driad: solo
baton juniorki: Ilary Controllo – 4 miejsce, Maja Michalak
– 6 miejsce, Antonina Jaszczura – 9 miejsce, Oliwia
Balcerzak – 10 miejsce, Zuzanna Mosiagin – 11 miejsce;
formacja baton kadetki scena – Driadusie (9 osób z grupy podstawowej młodszej) – 4 miejsce; 2 x baton solo
juniorki – Zuzanna Mosiagin – 4 miejsce; solo pompom
juniorki – Maja Michalak – 6 miejsce; solo baton kadetki –
Daria Pająk – 8 miejsce, Hanna Pająk – 9 miejsce, Martyna
Kasprzak – 10 miejsce, Karina Kunicka – 11 miejsce,
Lena Kowalska – 12 miejsce; duo/trio baton kadetki –
Maja Perkowska, Natalia Stachowiak – 7 miejsce, Karina
Kunicka, Malwina Zych – 8 miejsce, Martyna Kasprzak,
Daria Pająk – 9 miejsce, Martyna Pieńkowska, Julia Pajor
– 10 miejsce; solo buława seniorki – Oliwia Olczyk –
4 miejsce.
Wszystkim uczestniczkom serdecznie gratulujmy.
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Jędrzej Kałużny

Poznajmy się.
Część 3. Parafia Wielenin
Zelgoszcz (gmina Wartkowice, sołtys Andrzej Paciorek)

Fot. Fragment topograficznej karty Królestwa Polskiego z 1843 r.
z zaznaczoną Zelgoszczą.

Zelgoszcz położona jest w województwie łódzkim,
w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. Wchodzi
w skład Parafii Wielenin w Diecezji Włocławskiej.
Początek istnienia osady datować można na co najmniej
XVI w., kiedy funkcjonowała jako Pągów Zelgoski. Pod
obecną nazwą pojawia się w źródłach w końcu XVII lub
początku XVIII w.
Cenną informacją dla mieszkańców miejscowości są
zachowane akta metrykalne, prowadzone od pierwszej
połowy XVIII w., które zawarte zostały w aktach Parafii
Uniejów.
W czerwcu 1841 r. dziedzice dóbr Zelgoszczy – Franciszek i Salomea z Kossowskich, małżonkowie Nassalscy
wezwali do siebie Rejenta Wawrzyńca Janczewskiego
w celu opisania stanu dóbr Zelgoszczy znajdujących się
w dzierżawie Antoniego i Marianny z Wierzchlejskich
Zakrzewskich (opracowanie tekstu źródłowego P. Tameczka).
„Zabudowania dworskie. Na dachach, które są słomiane
nie znać ich reparacyi, którey szczególnie co do kalonek
potrzebują a mianowicie dach na kurnikach.
Gorzelnia – niezupełnie wykończona na jednej wannie
brakuje jednej żelaznej obręczy – ze strony possesorki
przedstawiono, że ta użyta została na obręcze do pomp.
Drybusy dwa do robienia piwa, które były rozsypane są teraz
zestawione i pobite obręczami. Na całej izbie gorzelney
i na mielcuchu są posowy. W mieszkaniu gorzelanego są
wszystkie drzwi i okna.
U kurników pod pozycyą dwunastą w opisie umieszczonych brakuje trzech wrzeciądzy.
W sklepie u drzwi wchodowych brakuje części futra
z hakami i jednej zawiasy.

Cykl traktujący o miejscowościach
i wsiach powiązanych z Uniejowem
Płotu brakuje przy ogrodzie za gorzelnią.
W. Zakrzewski oświadczył, że zrzyny z niego użył na
posowę w gorzelni a płaty do reparacyi płotu koło ogrodu
włoskiego.
W kurniku na indyki pod Nr. 18 nie ma drzwi z zawiasami
i wrzeciądzem a z posowy są tylko dwa zrzyny. U studni
niema żurawia i wiadra. W okolniku stodolnym brakuje
bramy i wrot.
W zabudowaniach włościańskich.
Dachy są w złym stanie i nie znać reparacyi. Drzewo
rznięte, tarcice i blachy podaje W. Zakrzewski że użył do
gorzelni a włościanie zaświadczyli, że nic ze strony possesora za granicę nie zostało wywiezione i że wzięte do
Gostkowa sztuk dziesięć blochów odwiezione”.

Fot. Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów 		
słowiańskich – opis Zelgoszczy ok. 1880 r.

Po informacje historyczne, genealogiczne i metrykalne,
wszystkich zainteresowanych odsyłamy do bloga internetowego, dotyczącego wsi zlokalizowanych na dawnych ziemiach sieradzkich – sieradzkie wsie: https://sieradzkiewsie.blogspot.com/search?q=zelgoszcz
Światonia (gmina Wartkowice, sołtys Dariusz Krysiak)

Fot. Fragment topograficznej karty Królestwa Polskiego z 1843 r.
z zaznaczoną Pustelnią Światunia – dzisiejszą Światonią.

Światonia położona jest w województwie łódzkim,
w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. Wchodzi
w skład Parafii Wielenin w Diecezji Włocławskiej.
Miejscowość ta wzmiankowana jest co najmniej od
końca XVIII w. W połowie XIX w. opuszczona, opisywana
jako pustelnia.

>
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Cenną informacją dla mieszkańców miejscowości są
zachowane akta metrykalne, prowadzone od pierwszej
połowy XVIII w., które zawarte zostały w aktach Parafii
Uniejów.

ziemskiego, carskiego generała Tolla. Jak się wydaje, jej
istnienie należy datować od drugiej połowy XIX w.
Ładawy (gmina Świnice Warckie, sołtys Henryk
Lubczyński)

Fot. Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich – opis Światonii, ok. 1880 r.

Po informacje historyczne, genealogiczne i metrykalne,
wszystkich zainteresowanych odsyłamy do bloga internetowego, dotyczącego wsi zlokalizowanych na dawnych
ziemiach sieradzkich – sieradzkie wsie: https://sieradzkiewsie.blogspot.com/search?q=Światonia
Wólki (gmina Wartkowice, sołtys Urszula Kowalska)

Fot. Fragment topograficznej karty Królestwa Polskiego z 1843 r., na
której oznaczono Ładawy.

Ładawy położone są w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. Wchodzą
w skład Parafii Wielenin w Diecezji Włocławskiej.

Fot. Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich – Ładawy, ok. 1880 r.
Fot. Fragment mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1930
r. z zaznaczoną Kolonią Wólka.

Stemplew (gmina Świnice Warckie, sołtys Mirosław
Stasiak)

Wólki położone są w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. Wchodzą
w skład Parafii Wielenin w Diecezji Włocławskiej.
Na terenie miejscowości zlokalizowane są stanowiska
archeologiczne kultury łużyckiej i halsztackiej.
Tolów (gmina Świnice Warckie, sołtys Henryk
Lubczyński)

Fot. Fragment niemieckiej mapy wojskowego z 1943 r., na której
zaznaczono Tolów.

Tolów położony jest w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Świnice Warckie. Wchodzi
w skład Parafii Wielenin w Diecezji Włocławskiej.
Nazwa miejscowości pochodzi od imienia właściciela

Fot. Fragment topograficznej karty Królestwa Polskiego z 1843 r. z
zaznaczonym Stemplewem.

Stemplew położony jest w województwie łódzkim,
w powiecie poddębickim, w gminie Świnice Warckie.
Wchodzi w skład Parafii Wielenin w Diecezji Włocławskiej.
Stemplew po raz pierwszy odnotowano w źródłach
pisanych w 1412 r. Opisano go jako wieś szlachecka,
lokowana na prawie niemieckim. W początkach XVI
w. miejscowość uległa przejściowemu spustoszeniu.
W późniejszym czasie w Stemplewie znajdował się zespół
folwarczny należący do hrabiego Tolla, który wybudował
dwór, gorzelnię i budynki gospodarcze.
W drugiej połowie XX w. budynek dawnej rezydencji został przebudowany. Z dawnych elementów architektonicznych widoczny pozostał jedynie ganek dworu
oraz okazała brama wjazdowa do kompleksu. Obecnie
w dawnym dworku mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-
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Wychowawczy. W parku podworskim zachowały się: topola
czarna i dwa dęby bezszypułkowe, jeden z nich jako pomnik
przyrody prawem chroniony.

Fot. Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich – opis Stemplewa, ok. 1880 r.
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W najbliższych numerach przedstawione zostaną̨ następujące miejscowości: Józefów, Gibaszew,
Krępa, Lipnica, Balin, Sempółki, Boczki, Niewiesz,
Grocholice, Leśnik (gmina Poddębice), Kozanki
Podleśne, Cichmiana, Augustynów, Krzykosy (gmina
Dąbie), Kaczka (gmina Dobra).
Serdecznie zapraszamy mieszkańców opisywanych miejscowości do kontaktu oraz przesyłania
ciekawostek, opowieści i legend na e-maila: jedrzej.
kaluzny@interia.pl
				
Poznajmy się̨ lepiej!
				
Jędrzej Kałużny

Agnieszka Olczyk

Masz dużo zapału i pasji do tego, co robisz?
Koniecznie przyjedź do Uniejowa!
Uniejów to urocze miasteczko, które ciągle się rozwija i zmienia swoje oblicze. Chcielibyśmy
jednak nieco ożywić jego przestrzeń, sprawić, by stała się ona jeszcze bardziej wyjątkowa…
Ciekawa przestrzeń to przede wszystkim ciekawi ludzie. Z tego właśnie
powodu zapraszamy do nas wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować
swoje umiejętności i talenty artystyczne, np. na uniejowskim rynku.
Każdy z nas może mieć inne zainteresowania, a ich lista tak naprawdę nie
ma końca. Dlatego nie ograniczamy się tylko do muzyków, wokalistów czy
tancerzy… Każda umiejętność będzie odpowiednia, jeśli tylko towarzyszyć jej
będzie charyzma, kreatywność i pasja.
A jeśli potrafisz dorzucić do tego odrobinę dobrego humoru, sporo
uśmiechu i duuuużo pozytywnej energii, możesz być pewien, że to Ty jesteś
tą osobą, na którą czekamy.
Nieważne, czy występujesz solo, czy w duecie. Nawet jeśli tworzysz mały,
kilkuosobowy zespół – jesteśmy na tak!
Zabierz ze sobą wszystko to, co będzie Ci potrzebne podczas występu
– niezbędny sprzęt, wszelkie rekwizyty… Kiedy jednak uznasz, że bez naszej
pomocy się nie obejdzie, wcześniej daj nam o tym znać. Sprawdzimy, czy
jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw Twoim oczekiwaniom.
Za swój pokaz przed zgromadzoną publicznością nie zaoferujemy
Ci wynagrodzenia. Mamy jednak inną, także atrakcyjną nagrodę: nocleg
w jednym z naszych obiektów na terenie Uniejowa wraz z wyżywieniem
(śniadanie + obiadokolacja) oraz bezpłatne wejście na „Termy Uniejów”.
Co ważne – nie musisz przyjechać sam. Takie same warunki zapewnimy
również Twojej osobie towarzyszącej lub jeśli nie jesteś osobą pełnoletnią –
także Twojej najbliższej rodzinie (rodzice, rodzeństwo).
Jeśli jesteś zainteresowany naszą propozycją, odezwij się do nas mailowo (aleksandra.zielonka@uniejow.pl lub agnieszka.olczyk@uniejow.pl).

Opowiedz nam o swoim talencie,
załącz zdjęcia przedstawiające Twoje
występy, prześlij nagranie, w którym
będziemy mogli zobaczyć Cię w akcji.
Dodatkowych informacji udzielimy Ci
również telefonicznie: (63) 288 97 87
lub 288 97 53.
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Aleksandra Zielonka

Muzyczne rozpoczęcie lata

Pod hasłem Muzyczne Rozpoczęcie Lata, po raz pierwszy w tym roku w Uniejowie, odbyło się plenerowe
wydarzenie muzyczne.
Lockdown zastopował branżę muzyczną na kilka
miesięcy. Ostatnie koncerty miały miejsce we wrześniu zeszłego roku. Artyści przez ten czas nie mieli
możliwości zaprezentowania się przed widownią.
Obie strony bardzo się za sobą tęskniły. Powolne
luzowanie obostrzeń spowodowało, że możliwe stało
się organizowanie niedużych wydarzeń z ograniczoną
liczbą widowni.
Korzystając z okazji, Burmistrz Uniejowa wraz
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Uniejowie,
18 czerwca zaprosili mieszkańców na Muzyczne Rozpoczęcie Lata. Na scenie rozstawionej przy deptaku
„Term Uniejów” zaprezentowały się nasze rodzime
zespoły oraz gwiazda z podhala – zespól Tatrabalkan.
Koncert rozpoczął Zespól Śpiewaczy „Włościanki”
z Wielenina. Panie oraz występujący w zespole panowie
przypomnieli nam jak brzmią melodie ludowe, sięgając
swoim repertuarem do polskich przyśpiewek. Zaraz po
nich na scenie zaprezentowały się nasze dwie orkiestry:
Orkiestra Dęta OSP Spycimierz oraz Młodzieżowa
Orkiestra Dęta ZHP-OSP Uniejów. W repertuarze
można było usłyszeć charakterystyczne dla orkiestr
marsze, ale również muzykę filmową i rozrywkową.
Z miejscowych zespołów wystąpił również G.D.P.
SQUAD, który, jak pokazał występ, ma całkiem
spore grono swoich sympatyków. Zresztą nie bez
powodu. Wszyscy mamy w pamięci, jak zespół został
doceniony przechodząc do półfinału programu „Must
be the music”. Koncert zakończył Band Uniejów – nowa
formacja dęta, która, co należy pochwalić, zgromadzi-

ła w swoich szeregach znaczne grono muzykujących
pań.
Gościem specjalnym wydarzenia był zespół góralski
Tatrabalkan. Grupę założyli muzycy z podhala: Andrzej
Polak, Małgorzata Polak, Przemysław Wesołowski,
Stanisław Galica, Piotr Kret, Paweł Szaflarski, Robert
Czech oraz Jan Trebunia Tutka, który już po raz kolejny
gościł w Uniejowie z muzycznym projektem. Warto
nadmienić, że zespół w tym składzie wystąpił po raz
pierwszy, a zaprezentowane w Uniejowie utwory
niedługo znajdą się na debiutanckiej płycie formacji.
Górale zagrali z charakterystyczną dla siebie energią.
Jak wskazuje nazwa zespołu, muzycy zabrali nas
w podróż, która rozpoczęła się w polskich Karpatach
i przeniosła słuchaczy po muzycznych zakamarkach
Bałkanów.
Tego dnia dla uczestników wydarzenia atrakcję
przygotowało również Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej „Termy Uniejów”, które zaprosiło
wszystkich mieszkańców na grilla. Dzięki uprzejmości
Term, każdy, kto odwiedził ogródek gastronomiczny,
mógł skosztować dania z grilla za symboliczną
złotówkę. Promocja cieszyła się dużym powodzeniem.
Wśród osób, które zechciały skorzystać z oferty
kulturalnej i gastronomicznej było widać wielką radość ze wspólnego spotkania. I choć trudno mówić
o przełomie w luzowaniu obostrzeń, to z optymizmem
patrzymy w przyszłość, mając nadzieję na to, że
w tym sezonie będziemy mogli jeszcze nie raz spotkać
się na różnego rodzaju wydarzeniach.
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Agnieszka Owczarek

Mecz charytatywny dla Zbyszka

20 czerwca na boiskach termalnych został rozegrany charytatywny turniej piłkarski. Na murawie nie
brakowało zaciętej walki i emocji, ale to nie wygrana była najważniejszym celem.
a przy refundacji w ramach NFZ Bartosz musiałby na
operację czekać ponad 10 miesięcy.
Burmistrz Józef Kaczmarek przekazał na leczenie
Bartka 5000 zł (o czym pisaliśmy wcześniej), a niedawno
w akcję włączyła się firma K-Flex. Za wykonaną, drobną
pracę pan Dyrektor Gröbner przekazał na rehabilitację
chłopca 3600 zł, którą w dniu dzisiejszym kapitan
drużyny wręczył koledze.
Emocji i dobrej zabawy było mnóstwo i oto też
chodziło. Z jednej strony był sport, integracja, a z drugiej
to co najważniejsze – pomoc. Aktywność fizyczna oraz
zdrowa rywalizacja w połączeniu z wielkim sercem
potwierdziły dużą wrażliwość na los drugiego człowieka.
Wydarzeniu towarzyszył poczęstunek dla wszystkich
wspierających
Zbyszka,
zorganizowany
przez
sponsorów: PGK „Termy Uniejów, Zakład RzeźniczoWędliniarski p. Stanisława Katuszę i GS Samopomoc
Chłopską, KGW Domanin i Marcina Jankowskiego,
którzy zapewnili przekąski z grilla. Przy grillu była
również puszka, którą na koniec przekazano panu
Zbyszkowi. Wszystkim uczestnikom Turnieju serdecznie
dziękujemy. Uczestnicy wszyscy razem i każdy z osobna
pokazali, że są ludźmi o wielkich sercach, zdolni by dać
cząstkę siebie drugiemu człowiekowi.
Organizatorami turnieju byli Urząd Miasta w
Uniejowie wraz z burmistrzem, PGK Termy Uniejów oraz
Stowarzyszenie Aktywni.
Panu Zbyszkowi życzymy wytrwałości w dążeniach
do zdrowia i odwagi w starciach z przeciwnościami losu.
Trzymamy kciuki za powodzenie leczenia i rehabilitacji, a
także dziękujemy za obecność podczas Turnieju.

arch. UM Uniejów

Były gole, piękne akcje i zacięta rywalizacja, jednak
najważniejszy był szczytny cel meczu. Podczas spotkania
prowadzono zbiórkę na leczenie i rehabilitację mieszkańca
gminy Uniejów, pana Zbyszka Kosa, który oprócz oficjalnej
funkcji sołtysa Lekaszyna, jest także działaczem sportowym
i zanim został dotknięty chorobą, sam organizował tego
typu turnieje charytatywne, a także sam w nich aktywnie
uczestniczył.
- „Spotkaliśmy się tutaj, aby zagrać w turnieju, który
zorganizowaliśmy dla naszego społecznika, przyjaciela,
kolegi, sąsiada Zbyszka Kosa” – mówił Piotr Kozłowski,
dyrektor SP Uniejów otwierając wydarzenie.
Nie dziwi zatem, że ogłoszenie o turnieju spotkało się
z dużym odzewem. Mecze rozegrano na kompleksie boisk
piłkarskich imienia Włodzimierza Smolarka w Uniejowie.
W rozgrywkach wzięło udział 8 drużyn, które rywalizowały
w kategorii OPEN. Każde spotkania trwało 20 minut.
Do półfinału awansowały dwie najlepsze drużyny
z dwóch grup: Trzpienie i UNWEPDFC z grupy A oraz
Zmieszani i Rangers z grupy B. W meczu finałowym
zmierzyli się Zmieszani z Trzpieniami i to oni wygrali
rozgrywki z ostatecznym wynikiem 1:0.
Sportowe zmagania to jednak nie tylko wydarzenia
na boisku, ale też kibice na trybunach. Tam była dobra
zabawa. Głośny doping, przyśpiewki i radość po golach.
Wszyscy uczestnicy, zarówno piłkarze jak i kibice
wrzucali dowolną kwotę do specjalnie przygotowanego
na ten cel pucharu, który zwycięska drużyna przekazała
wraz z całą zawartością finansową na ręce pana Zbyszka.
Mecz towarzyski nie był jedynym elementem
zbiórki. Samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej w
Uniejowie zorganizował niedawno kiermasz sprzedaży,
w którym wzięła udział cała społeczność szkolna wraz
z nauczycielami, a dochód w kwocie bisko 2000 zł
przekazano panu Zbyszkowi podczas meczu z życzeniami
powrotu do zdrowia i na boisko.
Spotkanie to było także okazją do przekazania wsparcia
dla Bartka, kapitana drużyny Juniorów Młodszych
MGLKS Termy Uniejów, rocznik 2005. Chłopiec doznał
kontuzji kolana podczas meczu sparingowego. Powrót
do sprawności wymagał przeprowadzenia kosztownej
operacji (ok. 12 tys. zł), którą rodzice młodego piłkarza
musieli sfinansować z własnych środków, ponieważ
wykonania takiego zabiegu nie obejmuje ubezpieczenie,

Pierwszy od prawej Pan Zbyszek Kos

numer

3 / 79 / 2021

arch. UM Uniejów

94 | UNIEJOWSKIE STRONY

Agnieszka Owczarek

Złote Gody po 50 latach małżeństwa
12 par odebrało z rąk burmistrza Józefa Kaczmarka „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,
nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote
Gody to rocznica niezwykła. Tak samo jak niezwykli są
ludzie, którzy przeżyli ze sobą pół wieku. Właśnie ta piękna
okazja była powodem uroczystości, która odbyła się w dniu
28 czerwca 2021 r. w Domu Pracy Twórczej w Uniejowie.
Podczas wydarzenia, w dowód uznania społecznego
dla trwałości małżeństwa i rodziny, Jubilaci odebrali
„Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które wręczył
Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek, gratulując pięknego
jubileuszu oraz życząc kolejnych rocznic przeżytych wspólnie w zdrowiu i miłości. Oprócz medali Jubilaci otrzymali
pamiątkowe listy gratulacyjne oraz kwiaty.
Uroczystość poprowadziła Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego – pani Anna Kowalska. W mowie otwierającej
podkreśliła, że prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo
to takie, które przetrwa wszelkie życiowe zawirowania i
bolączki, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję oraz wzajemny szacunek.
Bez wątpienia Złote Gody to niezwykła rocznica ślubu, nie
tylko dla samych Jubilatów, ale też dla ich rodzin i przyjaciół.
To także piękny przykład dla młodego pokolenia. Co więcej,
jedna para została szczególnie uhonorowana – to państwo
Antoni i Lucyna Pietrzakowie ze Spycimierza, którzy przeżyli
ze sobą jako małżeństwo 70 lat i to najprawdopodobniej
najstarszy tego typu jubileusz na terenie naszej gminy. Tzw.
Kamienne Gody to bardzo rzadko spotykany małżeński
Jubileusz i najlepszy certyfikat – jak kochać i związać ze sobą
życie trwające w przysiędze małżeńskiej przez tak wiele lat.
Dyplom oraz kwiaty, w imieniu ojca i zmarłej niedawno
mamy Lucyny, odebrała córka Państwa Pietrzaków – pani
Maria Pełka.

Tegoroczne Złote Gody miały wyjątkowy charakter
z uwagi na nową rzeczywistość spowodowaną pandemią
koronawirusa. Zazwyczaj uroczystości odbywają się
jesienią. Jednakże wprowadzony lockdown nie tylko
spowodował opóźnienia proceduralne, ale też uniemożliwił organizację wydarzenia. Ze spotkania jednak nie
zrezygnowano, a jedynie przesunięto w czasie.
- „Mieliśmy już wszystko przygotowane, czekaliśmy
jedynie na moment, w którym będzie można zorganizować wydarzenie. Tak doniosły jubileusz wymaga
wyeksponowania i odpowiedniej oprawy. Cieszę się, że
stopniowe luzowanie obostrzeń pozwoliło nam się dziś
spotkać” – mówiła kierownik USC, Anna Kowalska.
Ze względów bezpieczeństwa wydarzenie zorganizowano na zewnątrz, na tarasie przy DPT. Nie zabrakło również symbolicznego toastu oraz pamiątkowej, wspólnej
fotografii.
„Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” odznaczeni zostali Państwo: Janina i Kazimierz Olejniczakowie,
Irena i Eugeniusz Synakiewiczowie, Władysława i Jan
Szczepaniakowie, Bolesława i Florian † Pająk, Aleksandra
i Lesław Janiccy, Janina i Władysław Łysiakowie, Genowefa i Jerzy Pająk, Jadwiga i Tadeusz Józefowiczowie,
Kornela i Wojciech Sztybrychowie, Kamila i Wacław
Urbańczykowie, Wiesława i Zdzisław Sieradzcy Anna
i Stanisław Grzelakowie.
Uroczystość uświetnił występ „Kapeli spod Baszty”.
Dziękujemy panu Marianowi Pięgotowi (Kapela Spod
Baszty), pracownikom DPT oraz Jakubowi Pruchlatowi za
pomoc w zorganizowaniu uroczystości.
Wszystkim parom, które zostały odznaczone, serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne, wspólne lata i doczekania się kolejnych jubileuszy.
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Maciej Bartosiak

Integracyjne ogniska świętojańskie
Tradycją stało się, że wieczór w wigilię św. Jana mieszkańcy poszczególnych miejscowości na terenie
gminy Uniejów spędzają przy ogniskach, wspólnie organizowanych przez sołtysów, rady sołeckie, koła
gospodyń wiejskich oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych.
Wielenina i Wielenina-Kol.), Wilamowie i Zaborowie.
Całą akcję na terenie gminy pilotował Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Uniejowie, a wsparcia finan-sowego
wszystkim sołectwom – organizatorom udzielił Burmistrz
Miasta Uniejów.
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W ubiegłym roku, ze względu na obostrzenia, należało
podjąć decyzję o ograniczeniu świętojańskiej integracji, a na
spontaniczne puszczanie wianków zdecydowali się jedynie
mieszkańcy Czekaja oraz Lekaszyna. Nie dziwi zatem
fakt, że w tym roku ogniska zapłonęły na terenie niemal
wszystkich sołectw. Były kiełbaski pieczone nad ogniem
lub z grilla, była muzyka i dobra zabawa, przeprowadzono
także konkursy na najciekawsze wianki, w których autorów
nagrodzono słodkościami. Była też pierwsza okazja, by w
miejscowościach, do których przewieziono altany handlowe
z remontowanego tar-gowiska miejskiego, przetestować
nowe nabytki.
Mieszkańcy przygotowali ogniska świętojańskie w:
Czekaju, Czepowie, Człopach, Felicjanowie, Hipolitowie,
Kuczkach, Lekaszynie, Ostrowsku, Pęgowie, RożniatowieKolonii (dla mieszkańców Dąbrowy, Rożniatowa i Rożniatowa-Kolonii), Spycimierzu, Wieleninie (dla mieszkańców

„Wreszcie płynę”

Ryszard Troczyński

Uniejów się rozrasta, staje się modny, atrakcyjny. Na terenie gminy i samego miasta przybywa
domów jednorodzinnych, a w mieście bloków. Ci nowi mieszkańcy, to często ludzie przedsiębiorczy,
aktywni, z dobrymi pomysłami na życie. Dzięki temu zyskuje na tym sam Uniejów i gmina. Cztery lata
temu przybył do nas z Kutna Pan Piotr Łukasiewicz, organizator turystyki, nauczyciel historii, wiedzy
o społeczeństwie i przedsiębiorczości.
Dobrze, że są u nas tacy ludzie z inicjatywą, którzy realizują
swoje pasje, zarabiają na tym i jednocześnie uatrakcyjniają
spędzanie czasu, kurację w Uzdrowisku Uniejów. Dobrze,
że mamy w naszym społeczeństwie tych pozytywnie zakręconych, bo oni ubogacają pobyt w Uniejowie.

fot. R. Troczyński

Pan Piotr w Kutnie prowadził drużynę harcerską. Po przybyciu
do Uniejowa przez rok był komendantem hufca ZHP Uniejów.
Jest też pracownikiem (nauczycielem) w szkole specjalnej
w Stemplewie. Dzięki swym umiejętnościom, o czym sam
się przekonałem, nie ma problemu z kontaktowaniem się
i rozmową z ludźmi, młodzieżą i dziećmi. Świetnie sobie radzi
w pracy, ale też w drugiej działalności, a mianowicie firmie
turystyczno-kajakowej, którą posiada w Uniejowie. Aby
utrzymać dobrą tradycję, którą uruchomił Krzysztof Ochocki,
odkupił od niego kajaki i sprzęt. Od zeszłego roku z sukcesami
organizuje spływy po Warcie. Te spływy to wyjątkowa przygoda,
możliwość podziwiania przyrody – flory i fauny od strony
i z perspektywy kajaka płynącego w meandrującej wartkiej, ale
spokojnej i bezpiecznej rzeki. Trasy spływów można wcześniej
uzgadniać. Start może być z Księżych Młynów, a nawet kończyć
się w Kole. Po drodze przewidziane są przystanki na ognisko,
grilla, odpoczynek, zwiedzanie. Pan Piotr ma również pomysły
na nowe przedsięwzięcia kulturalne w naszym mieście, które
urozmaicą pobyt w Uniejowie.

Pan Piotr Łukasiewicz
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Marek Jabłoński

Zakłady pracy w gminie Uniejów

W dzisiejszych czasach, w jakiejkolwiek formie działalności gospodarczej, nie jest łatwo znaleźć „niszę”,
która może gwarantować sukces. W pewnym sensie na taką okoliczność, w branży gastronomicznej, liczy…

Mateusz Mik
– MikSer w Uniejowie

wędlin – wędzenia, kuchni molekularnej, obróbki
ryb i owoców morza, wołowiny, strusiny, dziczyzny,
podrobów, a także kiszenia warzyw.
Ma za sobą znaczące doświadczenie zawodowe.
Jako młody kucharz rozpoczął pracę w Łodzi, a następnie w Poznaniu (w 5-gwiazdkowym hotelu Grażyny
Kulczyk), w Piotrkowie Trybunalskim. Od 2014 r. był
szefem kuchni w Hotel Uniejów, w którym razem
z zespołem zajął pierwsze miejsce w dwóch kategoriach
w Uniejowskim Festiwalu Smaków; współtworzył
gastronomię w Browarze Wiatr.
- Przez pandemię zmuszony byłem do stworzenia dla
siebie miejsca pracy, ponieważ w mojej branży przez pół
roku nie było możliwości jej podjęcia. Od lutego br. starałem się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poddębicach
o dofinansowanie dla bezrobotnego na otwarcie własnej
działalności. Natomiast, gdy dowiedziałem się, że w Rynku
w Uniejowie jest do wynajęcia mała budka gastronomiczna, nie zastanawiałem się i przejąłem ją. Pomysł na takie
miejsce, łącznie z menu, miałem od daw-na. Nazwa tego
punku gastronomicznego (tel. 609 449 828) – MikSer –
powstała od nazwiska Mik i Sera, bowiem nawiązuje do
miksu smaków z całego świata, które przywiozłem z żoną

fot. M. Wodnicka

Jest przykładem osoby, która jakby od początku
wiedziała co będzie robiła w przyszłości. Dziś 30-letni
Mateusz wspomina: – Od dziecka interesowałem się
gotowaniem, jako 6-latek zrobiłem pierwszą jajecznicę,
zawsze pomagałem mamie w kuchni. Trochę później
udzielałem już porad przy gotowaniu, udostępniałem
przepisy.
W Zespole Szkół Ekonomicznych w Bełchatowie
ukończył technikum gastronomiczne, ze specjalnością
organizowania okolicznościowych imprez. O tym okresie powiedział następująco: – Byłem pierwszy na
liście przyjęć do technikum. Szczególnie przykładałem
się do nauki przedmiotów gastronomicznych, z których
miałem najlepsze oceny, pomagałem kolegom w tych
przedmiotach. Będąc w drugiej klasie powierzono mi
organizację wigilii szkolnej. Do pomocy przydzielono mi
uczniów starszych roczników, którzy podporządkowali
się moim poleceniom.
Podjął studia w najlepszej uczelni gastronomicznej w Polsce – Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu z obowiązkową praktyką zagraniczną
w Grecji z programu Erasmus. Ukończył również
podyplomowe studia w Akademii Sztuk Pięknych
w Łodzi na eksperymentalnym kierunku „Projektowanie
kulinariów”. – Miałem możliwość nauczenia się: jak od
zera zbudować ciekawe miejsce kulinarne, zaplanować
swój biznes, zrobić logo firmy, zaprojektować niebanalne,
funkcjonalne meble, poprawnie złożyć wniosek o unijne
dotacje. Mieliśmy zajęcia z osobami znanymi w branży
gastronomicznej – Wojciechem Modestem Amaro, Tomaszem Dekerem – dodaje Mateusz.
Doskonaląc się przyswoił przepisy z zakresu BHP,
rachunkowości, prawa pracy, udzielania pierwszej
pomocy, odbył szkolenie pedagogiczne. Uzyskał
uprawnienia mistrzowskie w zawodzie kucharza.
Ponadto ukończył kursy: cukiernicze, sushi, swojskich
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fot. M. Wodnicka

fot. R. Troczyński

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Pan Mateusz Mik

Jaśminą z podróży po różnych krajach. Zamiast stołować
się w restauracjach, czyniliśmy to głównie w ulicznych
kramach, poznając smaki lokalnych mieszkańców –
uzasadnia swoją decyzję Mateusz, a lista krajów jest
imponująca: Grecja, Turcja, Egipt, Maroko, Tajlandia,
Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Słowacja, Węgry,
Ukraina.
Rozpoczęcie działalności w majówkę br. poprzedziło zwizualizowanie wewnętrzne i zewnętrzne małego obiektu, stworzenie loga i oprawy graficznej. Dzięki
dofinansowaniu z Urzędu Pracy oraz znajomościach
w firmach sprzedających sprzęt udało się skompletować bardzo funkcjonalną „kuchnię”, wyposażoną
w sprzęt godny pozazdroszczenia. – Z tyłu obiektu otworzyliśmy malutki ogródek, aby można było przyjemnie
przysiąść, zjeść, napić się, popatrzeć na otaczającą
infrastrukturę, poczuć klimat Uniejowa… – rozmarzył się
właściciel.
– Mamy też opcję, aby można było przy ladzie, popatrzeć
jak robi się jedzenie. Niczego nie ukrywam, robię najlepiej
jak potrafię.
Proponuje – jak sam mówi – menu dość dziwne, jak
na lokalny rynek: krewetki, kalmary, ale ma też burgery,
czy grecką pitę. Wiele osób kupuje te dania z ciekawości
i oczywiście wraca. Mateusz ma wiele pomysłów, ale
mając pewne ograniczenia podpiera się podwykonawcami.
Mateusz Mik stwierdza, że zawód kucharza nie
jest łatwym, jak niektórzy sądzą... To praca w święta,
weekendy, do 250 godz. miesięcznie. Z jego 35-osobowej klasy w technikum w zawodzie tylko on pracuje.

Ale ma też powody do satysfakcji i swoich dokonań.
W przeszłości współtworzył grupę łódzkich szefów
kuchni „Gotowi”, zorganizowano zlot ok. 100 szefów
z całej Polski. Brał udział w kolacjach degustacyjnych,
organizowanych w ramach „Transatlantyk Festival”,
w których głównym założeniem było stworzenie kolacji
na podstawie wcześniej obejrzanego filmu.
Współpracując z Zespołem Szkół Zawodowych
w Turku, z klasami gastronomicznymi, powoływany był
jako juror lub szkoleniowiec. Pozyskał wielu praktykantów, z niektórymi nawiązał dłuższą współpracę.
Z zamiarem osiedlenia się na stałe w Uniejowie kupił
dom z budynkami gospodarczymi przy ul. Sienkiewicza. Z czasem myśli o hodowli zwierząt, uprawie
warzyw, owoców – wszystkiego związanego z szeroko
pojętą gastronomią. A może będzie tu w przyszłości
gospodarstwo agroturystyczne? – Hobbystycznie wędkuję, pasjami lubię zbierać grzyby. Do strzelby też mnie
ciągnie, marzy mi się zostać myśliwym; skończyłem
również kurs na sternika motorowodnego – mówi o swoich zainteresowaniach Mateusz.
Natomiast podsumowując to, co osiągnął i jakie
ma plany, powiedział: – Myślę, że sporym sukcesem jest
założenie małej restauracji, choć wbrew pozorom jest to
droga długa i wyboista. Pomimo obostrzeń covidowych
stworzyłem sobie miejsce pracy, którego mam nadzieję nie
zamknie pandemia i będę mógł pracować, karmić ludzi.
W przyszłości chciałbym mieć jeszcze bliższy kontakt
z ludźmi, dzielić się swoją wiedzą, prowadzić warsztaty.
To marzenia, które mam nadzieję powinny się spełnić.

>
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Pokażmy wspólnie ciekawe miejsca z przeszłości Uniejowa
Nikogo nie trzeba przekonywać, że Uniejów jest miastem o długiej i interesującej historii. Zachowało się do dziś
wiele miejsc i zabytków świadczących o niezwykłej przeszłości naszego miasta. Dumni jesteśmy z Zamku Arcybiskupów
Gnieźnieńskich i Kolegiaty pw. Wniebowzięcia NMP, dworku i cerkiewki. Niestety, większość innych historycznych
obiektów zaniknęła, zatarła się wraz z upływem lat i wieków.
Zapraszamy mieszkańców do współtworzenia projektu
oznaczenia w przestrzeni miejskiej miejsc, wydarzeń i ludzi
dawnego Uniejowa.
Projekt składać się będzie z kilku elementów, ściśle ze sobą
związanych i tworzących jednorodną graficznie i merytorycznie
całość. W mieście pojawią się tablice przedstawiające ważne
zabytki, miejsca i wydarzenia z historii Uniejowa. Ich opracowaniem
zajmą się zawodowi historycy. Warte pokazania są także istniejące
kiedyś w mieście budynki, warsztaty, sklepy, zakłady i inne miejsca.
Jakie to będą miejsca – zależy od Was, mieszkańców Uniejowa.
Jeśli macie w swoich domowych archiwach zdjęcia, grafiki,
dokumenty dotyczące przeszłości naszego miasta i chcielibyście,
aby poznali je inni, prosimy o kontakt.
Do wysłania wiadomości zachęcamy również mieszkańców oraz
osoby pochodzące z Uniejowa, które nie posiadają dokumentów

czy zdjęć, a być można znają ciekawe, acz dziś
zapomniane historie dotyczące dawnych punktów
na mapie naszego miasta. Dzięki temu w wielu
miejscach pojawią się tablice, z których będzie
można dowiedzieć się, co w tym miejscu znajdowało
się kilkadziesiąt lub nawet kilkaset lat temu.
Pokażmy przeszłość Uniejowa, pokażmy ludzi,
którzy tu kiedyś mieszkali, ich warsztaty, sklepy,
firmy, działalność i aktywność.
Osoby zainteresowane przekazaniem informacji
bądź umieszczeniem w pobliżu swojej posesji
tabliczki z informacjami historycznymi, dotyczącymi
tego miejsca, prosimy o kontakt z Urzędem Miasta
w Uniejowie pod numerami telefonu: (63) 288 97
87 lub 288 97 53.

Agnieszka Owczarek

Na rynku wydawniczym ukazała się właśnie nowa pozycja poetycka, oparta na
życiowym dorobku, pracy artystycznej oraz wyznawanym wartościom. Marek Krok
dostrzega, co w życiu naprawdę ważne i na kilkudziesięciu stronach publikacji
pragnie się tym podzielić ze swoim czytelnikiem.
Jest takie powiedzenie, które mówi „jesteś tym, czym się
karmisz”, innymi słowy stajesz się taki jak to, czym karmisz swój
umysł. Dlatego warto wejść w siebie, wsłuchać we własną naturę
i koncentrować się przede wszystkim na tym co dobre, piękne
i prawdziwe, bo jak twierdzi sam autor: „Wygrane życie – robić coś
w zachwycie”.
Marek Krok był tancerzem, choreografem, pedagogiem, tworzył
kostiumy, żył teatrem i baletem. Jak każdy artysta, cechuje się
wrażliwością duszy, wyczuleniem na piękno, które przez wiele
lat manifestował tańcem. Jego życie zmieniło się, gdy 2009 r.
jego rodzice postanowili spędzić jesień życia w Spycimierzu, a on
postanowił im towarzyszyć. Wówczas zaczął przelewać na papier
swoje myśli, sentencje, wiersze. Początkowo tylko do szuflady,
ale za namową przyjaciół zdecydował się opublikować swoje
przemyślenia, które zostały wydane w tym roku.

Jeden z wierszy prezentujemy poniżej:
„Moim szczytem czuć wspaniale
trzymać myśli doskonałe
niczym lejce.
I gnać w przestworza
nawet gdy natłok absurdów
to po nich przez niego.
Do Miłości
Wybranej, rozumnej.
Resztę wysyłam na WYGNANIE”.
Tych z Państwa, którzy chcieliby zapoznać się
z treścią tomiku, informujemy, że wzbogacił już
zbiory Biblioteki Miejskiej w Uniejowie. Książka jest
także w sprzedaży w księgarniach internetowych.

arch. M. Krok

Krok w stronę ducha – poezja pełna światła

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Podziękowania
Od pożaru, który miał miejsce w naszym
gospodarstwie minęły 4 miesiące. To tragiczne
wydarzenie, które dotknęło naszą rodzinę
pokazało nam, że istnieją ludzie o wielkim
sercu, którzy bezinteresownie przyszli nam
z pomocą.
Z całego serca chcielibyśmy podziękować
sąsiadom: Radosławowi Pietrzakowi, Ignacowi
Pajorowi, jednostkom straży pożarnych i rodzinie, którzy, narażając własne zdrowie i życie,
przybyli gasić pożar w naszym gospodarstwie.
Serdecznie dziękujemy Panu Sołtysowi
Karolowi Kaźmierczakowi za zainicjowanie
akcji porządkowej następnego dnia po pożarze. A potem zaczęła napływać do nas
pomoc rzeczowa i finansowa, a także zewsząd
życzliwe słowa i gesty dodające otuchy. Za
wszystko, co otrzymaliśmy i okazaną dobroć
jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Bez Państwa
pomocy nie poradzilibyśmy sobie w tych trudnych chwilach.
Nie poradzilibyśmy sobie także bez osób
i instytucji, które z dużym zaangażowaniem
organizowały tę pomoc, poświęcając swój
prywatny czas i energię: Pana Burmistrza –
Józefa Kaczmarka, Przewodniczącego Rady
Miejskiej – Pana Mirosława Madajskiego,
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uniejowie, Zarządu i Pracowników
firmy K-FLEX w Wieleninie, Firmy Roll-drob
z Tomaszowa Mazowieckiego, Społeczności
Szkoły Podstawowej w Wilamowie, Fundacji
,,Pomerdało mi się” z Lekaszyna, Koła Gospodyń Wiejskich z Wilamowa i WieleninaKolonii, Pana Daniela Trzebińskiego, Państwa
Marzeny i Kazimierza Woźniaków, Wszystkich
darczyńców wpłacających na portal Zrzutka pl.
O wszystkich pamiętamy, wszystkich mamy w naszych sercach i życzymy Wam, aby
dobroć, którą nam okazaliście wróciła do Was
ze zdwojoną siłą.
Dziękujemy
Rodzina Siekaczów z Brzozówki

W imieniu całej naszej Drużyny Juniorów Młodszych MGLKS
Termy Uniejów z całego serca pragniemy wyrazić głęboką
wdzięczność Panu Burmistrzowi – Józefowi Kaczmarkowi, Radzie
Miejskiej w Uniejowie, Prezesowi PGK „Term Uniejów” – Panu
Marcinowi Pamfilowi oraz Dyrektorowi firmy K-Flex – Panu Bartłomiejowi Gröbnerowi za nieocenioną pomoc finansową na tak
ważną i kosztowną rehabilitację dla naszego Przyjaciela z drużyny.
Dziękujemy również Naszym Trenerom: Panu Piotrowi Kozłowskiemu i Panu Tomaszowi Bartosikowi za wsparcie naszej
inicjatywy i stworzenie nam możliwości rozwoju w Uniejowskim
Stowarzyszeniu „Aktywni”.
Cieszymy się, że jako młodzież nie zostaliśmy odrzuceni, a w
pełni wysłuchani. Napotykając ludzi dobrych serc, uwierzyliśmy
w siebie, a to dało nam wiarę w drugiego człowieka oraz siłę do
pomagania. Dziękujemy za dobre słowo, wyraz dobroci i chęci
niesienia pomocy.
Nie ukrywamy naszej wdzięczności, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dzięki wsparciu dobrych ludzi możliwy jest dalszy rozwój
oraz realizacja planów i marzeń naszego kolegi z klubu Bartosza
Kąpielskiego.
Naszym sponsorom pięknie dziękujemy, a Kapitanowi Drużyny życzymy szybkiego powrotu do zdrowia oraz zapraszamy
jak najszybciej na boisko.
		
		
		

Z wyrazami szacunku i wdzięczności
Drużyna Juniorów Młodszych
MGLKS Termy Uniejów

arch. UM Uniejów

,,Każdy gest, nawet najdrobniejszy 		
zmienia świat – czyjś świat”.

Drużyna Juniorów Młodszych MGLKS Termy Uniejów podczas przekazania
pieniędzy Bartoszowi Kąpielskiemu
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Nim stare, potężne drzewo
drwale do przeróbki zabiorą,
trzeba by się przekonać
co się znajduje pod korą.
Czerwiec 2021
Witold Smętkiewicz

Czy mnie jeszcze pamiętasz?
FOTO Za g a d k a

Taki kres

> Ryszard Troczyński

FOTO Ko nt ra st y

W poprzednim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto zagadką
było odgadnięcie przysłowia na podstawie zamieszczonego
zdjęcia. Prawidłowo brzmi ono: „Dopóty dzban wodę nosi,
dopóki mu się ucho nie urwie”.
Otrzymaliśmy kilka poprawnych odpowiedzi. Nagrodę
wylosował Pan Łukasz ze Stanisławowa. Kolejną foto zagadką
jest także 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 lipca 2021 r.

> Ryszard Troczyński

