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Startuj po sukces – rozmowa z Panią Jolantą Pęgowską,
Prezes Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

Owocna wymiana wiedzy i doświadczeń na III Seminarium Spycimierskim
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Podpisanie przez Uniejowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych umowy o powierzenie grantu
na realizację zadania pn. Wydanie przewodnika turystycznego „Co w trawie piszczy - Uniejów i okolica”

Dominika Rospara

Startuj po sukces

– rozmowa z Panią Jolantą Pęgowską,
Prezes Lokalnej Grupy Działania „PRYM”
Uniejów przedsiębiorczością stoi. Dzięki środkom unijnym powstały liczne inwestycje, które
nieustannie wyróżniają się swoją oryginalnością i atrakcyjnością. O możliwości pozyskiwania
unijnych dofinansowań i wyzwaniach stojących przed beneficjentami opowiada pani Jolanta
Pęgowska, Prezes Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.
Jakie cechy wg Pani wyróżniają prawdziwego przedsiębiorcę?
Przedsiębiorca, jak sama nazwa wskazuje, musi być przedsiębiorczy, czyli przede wszystkim powinien wiedzieć, czego
chce. Jeśli ktoś jest zorientowany na zbyt wiele branż i przedsięwzięć oraz nie brnie do celu jasną, wytyczoną drogą, to jego
emocje i ambicje rozchodzą się na wiele różnych kierunków
i często brakuje wtedy tego spektakularnego sukcesu.
Dużą szansą zarówno dla przyszłych, jak i obecnych
przedsiębiorców jest możliwość skorzystania ze środków
unijnych. Jakie programy cieszyły się dotychczas największą
popularnością w Lokalnej Grupie Działania „PRYM”?
Lokalna Grupa Działania „PRYM” i Rybacka Grupa Działania
„Z Ikrą” to dwie instytucje udzielające wsparcia unijnego
oraz posiadające bardzo bogatą ofertę. W LGD „RYM” było
to prawie 5 mln złotych, a w Rybackiej Grupie Działania
„Z Ikrą” 4,5 mln złotych skierowanych zarówno na powstawanie nowych firm, jak i nowych miejsc pracy w firmach

już istniejących. Aktualnie jako LGD „PRYM” otrzymaliśmy
dodatkowo 1 mln złotych premii ukierunkowanych na ten cel.
Dofinansowanie w Lokalnych Grupach Działania jest bardzo
atrakcyjne, ponieważ przy uruchamianiu działalności jest to
dotacja w stu procentach, w tym wypadku to 90 tys. złotych.
Dofinansowanie poprzedzone jest zaliczką, możliwością
otrzymania aż 80% kwoty w dwa miesiące od podpisania
umowy. Wtedy przedsiębiorca lub osoba planująca
uruchomić działalność nie musi posiadać tak dużego kapitału.
Nasze działania skierowane są głównie dla osób młodych,
bezrobotnych i osób powyżej 50 roku życia. Chcielibyśmy, aby
były to osoby wykształcone kierunkowo, osoby, które nie mają
zdolności kredytowych oraz wsparcia, często także w swoich
rodzinach lub po prostu nie stać ich na to, żeby zainwestować
z własnych środków, a potem pozyskać refundację. Pozostałe 20%. beneficjent musi posiadać, ale zaraz po wykonaniu zadań z zestawienia rzeczowo-finansowego i złożeniu wniosku o płatność końcową Urząd Marszałkowski
przelewa je na konto. W przypadku rozwoju działalności
gospodarczych dofinansowanie także było bardzo wysokie.
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Wynosiło ono 70% kosztów kwalifikowalnych, gdzie z reguły
w Grupie Rybackiej jest to 50% kosztów. Wsparcie, które
oferujemy nie jest skierowane dla wszystkich. Wspieramy
przede wszystkim branżę przetwórczą i usługową w tych
rodzajach usług, których na naszym terenie brakuje, czyli
usług skierowanych dla dzieci, dla młodzieży, dla osób
starszych, np. punkty przedszkolne, żłobki, dzienne domy
pobytu dla osób starszych oraz usługi związane z rekreacją
i ochroną środowiska. Zależy nam, aby przedsiębiorcy byli
przygotowani na nowe technologie, które na przykład
pozwolą naszym mieszkańcom walczyć ze smogiem. Istotny
dla nas jest także rozwój turystyki, powstawanie nowych
miejsc noclegowych i lokali gastronomicznych, gdzie serwowane będą potrawy z produktów regionalnych.
Obszar działania LGD obejmuje kilka gmin. Jedną z nich jest
gmina Uniejów, która wielokrotnie korzystała ze środków
unijnych. Jakie uniejowskie projekty szczególnie wpisały
się w ramy strategii lokalnego rozwoju?
Bardzo się cieszymy, że w Uniejowie znalazła się spora
grupa stowarzyszeń zainteresowanych zakupem strojów
obrzędowych. Związane jest to ze świętem Bożego Ciała
i słynnymi procesjami w Spycimierzu. Zakupiono ponad
70 strojów obrzędowych, które w przyszłości mogą być
także wykorzystywane w innych parafiach oraz na różnego
rodzaju imprezach, które odbywają się podczas sezonu
turystycznego w Uniejowie. Wielu przedsiębiorców
skorzystało z naszych środków. Jednym z przykładów jest
Gościniec „Nad Wartą” w Uniejowie, czy Pan Patryk Brożek,
który jest członkiem Stowarzyszenia Przedsiębiorców
Turystycznych w Uniejowie, jeśli chodzi o miejsca noclegowe.
Jednym z uniejowskich, nie związanych sensu stricte z turystyką, przedsiębiorców jest Pan Maciej Łuczak, który
zakupił łódź motorowodną oraz zainwestował w utworzenie
Parku Linowego przy Zamku w Uniejowie. Są to inwestycje
sfinansowane z Grupy Rybackiej. Poza branżą turystyczną
dotacje otrzymały także przedsiębiorstwa z zakresu
robót drogowych czy firm stolarskich. Dofinansowanie
przeznaczono na zakup nowego, zaawansowanego technologicznie i spełniającego wszystkie wymagania ochrony
środowiska sprzętu. Przykładem jest Pan Dariusz Charuba,
który skorzystał z dofinansowania i otworzył własną
stolarnię. Stowarzyszenie OSP w Orzeszkowie otrzymało
dofinansowanie na zagospodarowanie terenu przy świetlicy
wiejskiej. Doposażono także Orkiestrę Dętą w Spycimierzu.
Z dotacji skorzystało także Stowarzyszenie „Dworzanie”,
które stworzyło warsztat garncarski oraz zakupiło elementy
obozowiska średniowiecznego. Największym projektem
z Grupy Rybackiej w zakresie dziedzictwa historycznego
i kulturowego okazał się projekt Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa, polegający na przygotowaniu elektronicznej
wersji monografii pod redakcją profesorów z Towarzystwa
Historycznego z Łodzi. Było to dofinansowanie o wartości
100 tys. zł.

UNIEJOWSKIE STRONY

|

3

Który z projektów uważa Pani za największy sukces?
Myślę, że te, które okażą się sukcesem, będziemy mogli ocenić
za dwa, trzy lata. Kiedy firma przetrwa ten okres, będziemy mogli
sprawdzić, czy był to dobry kierunek, czy dotacja ułatwiła start,
czy niewiele pomogła. Myślę, że nowy trend kosmetologiczny
w Uniejowie to szansa na wsparcie przedsiębiorców, którzy
będą chcieli zainwestować w poszerzenie oferty turystycznej
Uniejowa, dzięki której turysta zostanie tam jak najdłużej.
Uważam, że jeśli ta baza kosmetologiczna, fryzjerska, medyczna
czy szkoleniowa zostanie poszerzona, będzie to dla Uniejowa
ogromną szansą na sukces. W Uniejowie powstaje coraz więcej
sal konferencyjnych, gdzie mogą przyjeżdżać całe grupy osób
i korzystać ze szkoleń. Uniejów ma za sterami ciekawych,
mądrych i dobrze wykształconych ludzi. Baza oparta na
ich wykształceniu oraz przygotowanie spersonalizowanej
oferty dla konkretnego typu przedsiębiorcy, czy pasjonatów
konkretnej dziedziny, czy to historycznej, czy przyrodniczej,
jest ciekawym kierunkiem. Inwestycja w dziedzictwo
historyczne w Uniejowie, która umożliwia przyciągnięcie
pasjonatów historii, to znakomite rozwiązanie. Oczekujemy
też, że inwestycje w miejsca noclegowe i gastronomię powinny
się zwrócić, a bardzo nam zależy na tym, by turysta, który
przyjedzie do Uniejowa mógł ze sobą zabrać produkt lokalny,
np. konfiturę z naszego regionu, sok, miód pitny, piwo, czy też
kosmetyki na bazie wód termalnych. Chcemy wspierać nawet
najmniejszych przetwórców, tłocznie olejów, regionalnych
producentów naturalnych kosmetyków. Stąd nasza marka
„Smak Wsi”, którą promujemy. Jeśli uda nam się pozyskać środki
na kolejny okres programowania, to wesprzemy szczególnie
tych przedsiębiorców, którzy wraz z nami przygotują zarówno
produkty, jak i swoją ofertę z logiem „Smak Wsi”, certyfikując te
usługi będziemy wraz z nimi współodpowiedzialni za powstałe
produkty. Wtedy dofinansowanie przełoży się na dużą kampanię lokalnej marki.

arch. LGD „Prym”

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz podpisuje umowę o powierzenie grantu
na zadanie pn. Zakup strojów obrzędowych dla parafii w Uniejowie

>
>>>

4

| UNIEJOWSKIE STRONY

numer

5 / 69 / 2019

>

Jak dziś funkcjonowałby Uniejów gdyby nie środki unijne?
Bez ogromnego zaangażowania Władz Gminy Uniejów,
szczególnie Pana Burmistrza, nie byłoby ani uniejowskich
Term, ani Domu Pracy Twórczej czy też Zagrody Młynarskiej.
Myślę, że nie byłoby również rozwojowego podejścia zarówno
mieszkańców, jak i przedsiębiorców. Te wszystkie inwestycje
zmieniły też bardzo dużo w samych ludziach. Mieszkańcy
Uniejowa od zawsze byli ciekawi świata i podnoszenia swoich
kompetencji. Skierowanie środków unijnych na inwestycje
wręcz wymusiło na mieszkańcach przystosowanie się do
zaistniałej sytuacji oraz przebranżowienie się i podszkolenie.
Wiele osób odkryło w sobie nową energię. Dostrzegamy
w LGD „PRYM”, że najwięcej wnioskodawców zgłasza się
z gminy Uniejów. Moim zdaniem jest to prawidłowość, że
faktycznie ludzie czują, iż z tej turystyki będą w stanie się
utrzymać. I oni i ich dzieci.
Jakich wskazówek jako ekspert udzieliłaby Pani osobom,
które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z przedsiębiorczością?
Na pewno trzeba mieć wsparcie w rodzinie, w najbliższych,
bowiem bardzo trudno jest te pierwsze dwa lata utrzymać
firmę na rynku. Jest sprawdzona teoria, że pierwsze dwa lata
są najtrudniejsze i najwięcej firm likwidowanych jest właśnie
w tym okresie, ale też statystyki wskazują, że najlepiej mają
się firmy rodzinne, czyli firmy, gdzie doświadczenie jest
przekazywane z ojca na syna, gdzie kwalifikacje nabywa się
z domu, że o biznesie, o zawodzie, rzemiośle czy o fachu
rozmawia się codziennie przy rodzinnym stole.
A co w przypadku osób, które takich możliwości nie mają?
Jeżeli chodzi o osoby, które nie mają takiego wsparcia i nie
mogą oprzeć się na firmach rodzinnych, to priorytetem staje
się wiedza. Trzeba mieć wszechstronną wiedzę, jeśli chodzi
o przygotowanie do prowadzenia biznesu. Najlepiej sprawdzi
się przedsięwzięcie, w którym najwięcej wykonujemy
własną głową i własnymi rękoma i nie liczymy tylko na
pracowników. Jeżeli młody człowiek myśli, że zatrudni od
razu dwóch fachowców i on tylko będzie szefem, nie będzie
sam pracował, a sami pracownicy na firmę zarobią na jego
firmę, to jest w absolutnym błędzie. To on musi być pierwszą
osobą najbardziej chętną do pracy i najciężej pracującą. Jeśli
jest się osobą młodą, to nie jest się od razu fachowcem,
a jeżeli się nie jest fachowcem, to trzeba mieć poczucie, że
jeszcze się czegoś nie wie. I przede wszystkim mieć w sobie
dużo pokory. Dla młodego przedsiębiorcy zapał, ambicja
i przebojowość to bardzo ważne kwestie, ale trzeba mieć też
dużo pokory wobec innych, bo nie od razu się świat zwojuje.
W biznesie ekonomia jest najważniejsza, ale zaraz za nią jest
też dużo samozaparcia, wsparcie najbliższych i minimalny
kapitał.

Jakie błędy najczęściej popełniają wnioskodawcy na różnych
etapach naboru?
Pierwszym błędem jest to, że nie przychodzą na oferowane
przez nas szkolenia. W ciągu dwóch tygodni odbyło się sześć
szkoleń w godzinach dogodnych dla wnioskodawców. Podczas
szkolenia przez cały dzień, a także w przerwach odpowiadamy
na pytania. Szkolenie jest ukierunkowane pod konkretne
potrzeby i pomysły biznesowe. Jeżeli ktoś korzysta z naszego
doradztwa, stosuje się do naszych zaleceń, to nie popełnia zbyt
wiele błędów. Staramy się wspólnie przygotowywać dokładnie
zarówno wniosek, jak i biznesplan. Wiele osób zawodzi się,
słysząc, iż dofinansowanie nie może zostać przeznaczone na
ich pomysł na biznes. Środki z dofinansowania skierowane
są w szczególności na innowacje, na nowe usługi, czy zakup
maszyn i urządzeń, które umożliwią wykonywanie zlecenia
lepiej niż konkurencja. Maszyny muszą być przede wszystkim
zaawansowane technologicznie. Kolejnym błędem jest
przygotowywanie wniosku i biznesplanu na ostatnią chwilę.
Wniosek przygotowuje się co najmniej dwa miesiące wcześniej.
W tym czasie jesteśmy w stanie zgromadzić wszystkie
załączniki oraz przygotować ponad trzydziestostronicowy
biznesplan.
Od momentu wejścia Polski do UE minęło 15 lat. Jak widzi
Pani nasz region za kolejne 15?
Jestem wielką optymistką. Marzę, aby za 15 lat, jak będę
jeździła rowerem po naszych wioskach, rozstawione były
tabliczki promujące markę „Smak Wsi”. Zakupię przy okazji
regionalne konfitury czy inne smakołyki oraz będę mogła
napić się świeżo tłoczonego soku. Pojadę z moim dzieckiem
do zagrody edukacyjnej, a w naszych przedszkolach zamiast
wody z syropem będą lokalnie tłoczone soki. Stołówki
szkolne zaopatrywane będą przez naszych rolników i lokalnych
przetwórców, a nie przez duże firmy wyłonione z przetargów.
Moim marzeniem jest, by pojawiło się wtedy jak najwięcej
regionalnego jedzenia w restauracjach, abym mogła zabrać
moich gości z drugiego końca Polski na pyszny, regionalny
obiad. Jestem przekonana, że uniejowskie Termy wciąż będą
ogromną atrakcją turystyczną oraz że przybędzie jeszcze
więcej innowacyjnych elementów tej oferty. W szczególności
za 15 lat chciałabym tutaj dalej mieszkać. Marzę też o tym,
żeby firmy, orkiestry dęte czy zespoły, które uzyskały od nas
dofinansowanie przez 15 lat cały czas do nas przychodziły
i relacjonowały, jak rozwija się ich działalność. Aby wraz z nami
współtworzyły rozwój naszego regionu. Jeżeli te marzenia się
spełnią to i Lokalna Grupa Działania „PRYM” oraz Rybacka
Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” będą miały się dobrze
Przepiękne marzenia i przepiękna wizja. Optymizm już jest,
pozostaje tylko ułożyć dobry plan. Dziękuję za inspirującą
rozmowę.
				Dominika Rospara
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Mirosław Madajski

Z działalności Rady Miejskiej
w Uniejowie

[ wrzesień – październik 2019 r. ]

W okresie od września do połowy października 2019 r. odbyły się cztery sesje
Rady Miejskiej w Uniejowie (sesje nr: XVI, XVII, XVIII i XIX).
Podczas XVI sesji, która odbyła się 2 września
2019 r., wprowadzono zmiany do budżetu gminy
Uniejów na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej. Zdecydowano się także udzielić
z budżetu gminy Uniejów powiatowi poddębickiemu pomocy finansowej w wysokości 70 000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.:
„Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu
poddębickiego 2526 E odc. Wielenin – Miniszew o dł. 2,49 km”. Uchwalono również zmianę
„Regulaminu określającego wysokość stawek oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także
wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania”,
polegającą na zwiększeniu wysokości dodatku
z tytułu wychowawstwa klasy (oddziału przedszkolnego) do kwoty 300 zł miesięcznie. Radni
zajęli się też tematem nieruchomości z ruinami byłego młyna w Uniejowie, wyrażając
zgodę na nabycie, w drodze komunalizacji na
rzecz gminy Uniejów, nieruchomości Skarbu
Państwa położonej w Uniejowie oraz na zawarcie porozumienia w przedmiocie roszczeń restytucyjnych i odszkodowawczych byłych właścicieli
nieruchomości położonej przy ul. Bł. Bogumiła 56A
w Uniejowie - działki nr 1613/1. Ponadto wyrażono
zgodę na wydzierżawienie dotychczasowym
dzierżawcom, w trybie bezprzetargowym, części
działki nr 2079/15 położonej w Uniejowie
oraz części działki rolnej, oznaczonej numerem
geodezyjnym 986, położonej w Kuczkach. Określony został również wzór wniosku o przyznanie
dodatku energetycznego.

9 września br. odbyła się XVII sesja, na której
wprowadzono zmiany do budżetu gminy Uniejów na
2019 r.
Dwa tygodnie później, 25 września 2019 r., odbyła
się XVIII sesja, na której zdecydowano się zaliczyć
do kategorii dróg gminnych - drogę wewnętrzną
o długości ok. 168,00 m, położoną na działce
o nr ewid. 398, obręb Spycimierz, gm. Uniejów.
Podjęto decyzję o dalszym wydzierżawieniu
Spółce Geotermia Uniejów, na okres jednego roku, nieruchomości gruntowych, zabudowanych
infrastrukturą geotermalną, oznaczonych jako
działki ewidencyjne o numerach: 1805/11, 2074,
1861/4, 2077, 2084, 2078 położonych w Uniejowie,
stanowiących własność gminy Uniejów.
Na XIX sesji, która odbyła się 4 października 2019
r., wprowadzono kolejne zmiany do budżetu gminy
Uniejów na 2019 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz dokonano zmian w wykazie inkasentów opłaty
uzdrowiskowej. Następnie podjęto dwie, związane
ze sobą uchwały. W pierwszej uchwale radni wyrazili
zgodę na dokonanie przez gminę Uniejów na rzecz
Skarbu Państwa darowizny położonej w Uniejowie,
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2088/4,
z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości,
na której znajduje się Komisariat Policji w Uniejowie.
Natomiast w drugiej uchwale wyrażono zgodę na
przyjęcie przez gminę Uniejów od Skarbu Państwa
darowizny położonej w Uniejowie, nieruchomości
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1523/2
z przeznaczeniem na rozwój gminnego budownictwa
mieszkaniowego.
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Szanowni Państwo,
Obecne, 69. wydanie „Uniejowskich Stron” to przedostatni w tym roku zbiór artykułów o podjętych
inwestycjach oraz wydarzeniach zorganizowanych w gminie, których we wstępie nie jesteśmy w stanie wymienić
wszystkich, dlatego zapowiadamy wybraną większą część z nich…
„O stracie po sukces” rozmawialiśmy z Panią Jolantą Pęgowską, Prezes Lokalnej Grupy Działania „PRYM”, która
opowiedziała o możliwościach otrzymania pieniędzy unijnych na rozwój własnej firmy oraz o beneficjentach,
którzy już skorzystali z dofinansowań. „Dlaczego Islandia? Dlaczego Grindavík?” - dlaczego jest tak atrakcyjna
i dlaczego warto z nią współpracować – opowiedział Piotr Mikołajczak, przewodnik po Islandii.
Autorzy artkułów inwestycyjnych opisują tematy dotyczące m.in: „Nowej drogi w Kozankach”, „Trwającej
rozbudowy drogi gminnej w Ostrowsku…”, „Przeprowadzki Biblioteki Miejskiej do nowej siedziby”, „Ogrodzenia
kapliczki ku czci bpa Owczarka”, „Tajemniczych słupków w parku”, „Trwającej rozbudowy oświetlenia publicznego”,
„Rozbudowy sieci gazowej w Wieleninie”, „Renaturyzacji Strugi Spycimierskiej…”, „Nowych inwestycji
mieszkaniowych w Uniejowie” oraz relacjonują o tym, że „W Kolegiacie znowu pojawiły się rusztowania”,
a „Skwer prze ulicy Targowej zyskał nowoczesny wygląd”.
Z bieżącego numeru dowiecie się Państwo „Kogo wybrali mieszkańcy gminy Uniejów do Sejmu i Senatu?”,
oraz o „Nowych władzach Hufca ZHP Uniejów” i „Owocnej wymianie wiedzy i doświadczeń na III Seminarium
Spycimierskim”, o tym „Czy wycinka drzew przy kościele była konieczna?”, że „Uniejów ma swoją winnicę…” i że
„O istotnych sprawach rozmawiano podczas konferencji w Uniejowie, a także o „Programie priorytetowym „Mój
Prąd” i „Uldze termomodernizacyjnej”.
O nowo powstałym, nowoczesnym centrum hotelowo-konferencyjnym będzie można dowiedzieć się
z artykułu „Zakłady pracy w gminie Uniejów”, a o ludziach z pasją do uprawiania sportu z artykułów „Germanistka,
pedagog, triathlonistka”, „Antek Stępień powołany do reprezentacji Województwa Łódzkiego U-13” i „ Zawodnicy
Uniejowskiego Klubu Karate BASSAI z medalami Pucharu Polski”. Bohaterom tych artykułów gratulujemy zapału!
Raz jeszcze będzie można wrócić wspomnieniami do wydarzeń kulturalnych, patriotycznych i sportowych:
„Zawodów Wędkarskich o Puchar Prezesa 2019”, „Dożynek Gminnych w Spycimierzu”, „Wielenina najlepszego
na Regionalnym Turnieju Sołectw w Szadku”, „Święta Chorągwi Łódzkiej w Radomsku”, „Muzycznego pożegnaniu
lata z Siłą muzyki Radia ZET”, „Święta Seniorów”, „Spotkania autorskiego z Agatą Kołakowską”, „Inauguracji roku
akademickiego UTW”, „Uniejowskiego Startu Hufcowego 2019/2020”, „Kalendarium Czepowa, „Piłkarskiego
święta w Uniejowie…”, „Trzynastej edycji Biegu Do Gorących Źródeł…”, do oddanej „Czci i chwale Bohaterom
w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej”; o tym, że: „Oddaliśmy hołd poległym w Czekaju”, „Upamiętniliśmy
Ofiary Zbrodni Katyńskiej”, a „Ułani oddali hołd broniącym Uniejowa we wrześniu ’39” i że „W Uniejowie
zainaugurowano po raz 10. Wojewódzki Sportowy Rok Szkolny”…
O podróżach tych bliskich i dalekich, i wrażeniach z nich: „Na pielgrzymkowym szlaku” i „Tym razem Trójmiasto”
napisali mieszkańcy gminy, a o swoich uzdolnionych uczniach, konkursach, spotkaniach i wydarzeniach szkolnych
– nauczyciele w „Gminnych wiadomościach szkolnych”.
Zachęcamy do przeczytania artykułów informujących o tym, kto „Odrestaurował szkolną armatę i stał się
wzorem do naśladowania”, o „Otwarciu AQUA Restaurant” i „Jeździe konnej – zdrowej passie w gminie Uniejów”.
Przyjemnego czytania życzy Redakcja

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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Ułani oddali hołd broniącym Uniejowa we wrześniu ’39 – Szwadron
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Zawodnicy Uniejowskiego Klubu Karate BASSAI z medalami
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Trzynasta edycja Biegu „Do Gorących Źródeł – Sanus per aquam” –
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Start przed startem – Paweł Wroniszewski
Antek Stępień powołany do Reprezentacji Województwa Łódzkiego
U-13 – Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka
Dlaczego Islandia? Dlaczego Grindavík? – Paweł Wroniszewski
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Redakcja: /63/ 28 89 787
Marek Jabłoński, Joanna i Grzegorz Kostulscy (skład i opracowanie graficzne), Agnieszka Owczarek, Marta Pokorska, Ryszard Troczyński.
Dariusz Adamiak, Małgorzata Antoniak, Elżbieta Bartnik, Maciej Bartosiak, Tomasz Bartosik, Joanna Binkiewicz, Anna Bugajak, Szymon Bugajak, Jolanta
Chajdas, Magdalena Derlacz, Roman Dudkowski, Małgorzata Dzieran, Anna Gazda, Paulina Jaśkiewicz, Agnieszka Kaczmarek, Józef Kaczmarek, ks. Piotr
Kasprzak, Małgorzata Kaźmierczak, Ewelina Kołata, Beata Kos, Agnieszka Krzesłowska, Milena Kudanowska, Angelika Kurpik, Michał Łuczak, Mirosław
Madajski, Karolina Marosik, Agnieszka Olczyk, Anna Pająk-Kowalska, Agnieszka Pajor, Marta Pajor, Mariola Ewa Pawłowska, Renata Pełka, Katarzyna
Pruchlat, Dominika Rospara, Aneta Sowa, Urszula Świerczyńska, Ewa Trzmielewska, Halina Wielogórka, Anna Wiktorska, Mirosława Wiśniewska, Alicja
Własny, Joanna Wójcik, Sylwia Wrąbel, Paweł Wroniszewski, Anna Zbytniewska, Aleksandra Zielonka, AQUA Restaurant, Narodowy Instytut Samorządu
Terytorialnego, Sołtys, Rada Sołecka i Mieszkańcy Wielenina; Szwadron Kawalerii Ziemi Konińskiej, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Uniejowska
Akademia Futbolu Ebiego Smolarka, Uniejowski Klub Karate BASSAI.
Wsparcie finansowe: Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku.
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Z prac Samorządu

Józef Kaczmarek

[ wrzesień - październik 2019 ]

Decyzją komunalizacyjną Wojewody Łódzkiego
uregulowaliśmy stan prawny nieruchomości zajętej pod
drogę gminną nr 111152 E, o powierzchni 0,2200 ha,
w miejscowości Spycimierz.

technologiczne, takie jak: stanowiska z dostępem
do Internetu, rezerwacja książek online, bibliomat,
audiobooki, serwer ftp, książki w formie e-booków –
artykuł na str. 19.

Zakończyliśmy inwestycję polegającą na pokryciu
nawierzchnią asfaltową drogi w Kozankach Wielkich artykuł na str. 15.

Został ogłoszony przetarg na zadanie pn.: „Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Uniejów,
w miejscowości: Spycimierz, Wilamów, Uniejów”.

Trwają prace nad przebudową drogi gminnej nr
111162E w miejscowości Ostrowsko. Zamówienie
jest realizowane z budżetu gminy Uniejów i dotacji
z budżetu Państwa – z „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infra-struktury drogowej na lata 20162019”. Wykonawcą robót jest LUKPOL Krzysztof
Łuczak, ul. Dąbska 26, 99-210 Uniejów. Wartość robót
wynosi 1 894 200,00 zł, z dofinasowaniem w wysokości
50% - artykuł na str. 16.

a) Prace budowlane w Spycimierzu obejmują:
wykonanie elementów rzeźbiarsko-architektonicznych
szlaku krajobrazowego wraz z instalacjami elektrycznymi oraz zagospodarowaniem terenu przyległego
(utwardzeniu terenu i urządzenie zielenią). Otwarcie
ofert przewidziane jest na 29.10.2019 r.

Podpisaliśmy umowę na dotację uzdrowiskową
z Wojewodą Łódzkim o wartości 314,868 zł. Dotacja
zostanie przeznaczona na remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Uzdrowiska Uniejów – ulic:
Krasińskiego, Mickiewicza, Makowej, Tęczowej w Uniejowie. Wykonawcą robót jest F.H.U Wiesława Łuczak.
Realizację robót o wartości 273 611,04 zł zaplanowano
do 31.11.2019 r.
Jesteśmy po otwarciu przetargu na roboty budowlane dotyczące budowy drogi gminnej (wewnętrznej)
w miejscowości Spycimierz, gm. Uniejów - obecnie
trwa weryfikacja ofert.
Ogłosiliśmy przetarg na „Przebudowę drogi gminnej
Nr 111167E w miejscowości Hipolitów, gm. Uniejów”.
Ogłoszony został przetarg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111167E w miejscowości
Hipolitów, gm. Uniejów”. Planowany termin otwarcia
ofert zaplanowany jest na 25.10.2019 r.
Jesteśmy również po ogłoszeniu przetargu na zadanie
pn.: „Budowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid.
398, obręb Spycimierz”.
Dobiegają końca prace związane z przeniesieniem
Biblioteki Miejskiej w Uniejowie do nowej siedziby
(budynek po starej plebanii). Biblioteka została
wyposażona w nowe meble i nowoczesne rozwiązania

b) Przedmiot zamówienia w Wilamowie przewiduje
wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i modernizacji placu w rejonie kościoła parafialnego oraz wymianie/przebudowie chodników
przy drogach gminnych. Otwarcie ofert nastąpiło
18.10.2019 r. – jesteśmy na etapie weryfikacji.
c) Roboty budowlane w Uniejowie zakładają
kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenów wokół Kolegiaty, stanowiących
elementy atrakcji turystycznej. Otwarcie ofert zaplanowano na 22.10.2019 r.
Podpisaliśmy umowę na wykonanie placów zabaw
w miejscowościach: Człopy, Ostrowsko i Wola Przedmiejska z grantów sołeckich.
Wysłaliśmy zapytanie ofertowe do firm na dostawę
sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Wilamów.
Trwają prace budowlane w ramach inwestycji pn.
„Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia
publicznego w Uniejowie” – artykuł na str. 23.
Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na
zadanie pn.: „Budowa infrastruktury turystycznej
oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty
w Uniejowie”. W pierwszym etapie planowany jest
remont kładki pieszej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Tureckiej.
Gmina Uniejów otrzymała zgodę od Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na
przedłużenie terminów realizacji projektów dofinan-
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sowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

darowania terenu Parku Zamkowego, obejmujące m.in.
powstanie pergoli artykuł na str. 21.

a) „Spycimierski Gród atrakcją turystyki kulturowej
i ludowej Uzdrowiska Uniejów” - termin realizacji uległ
wydłużeniu do dnia 30 czerwca 2021 r.

W uniejowskie Kolegiacie po raz kolejny pojawiły
się rusztowania w związku z rozpoczętymi pracami
konserwatorskimi - artykuł na str. 16-17.

b) „Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia
publicznego w Uniejowie” - termin realizacji uległ wydłużeniu do dnia 30 czerwca 2021 r.

„Dworzanie”, w ramach projektu grantowego pn.
„Zakup wyposażenia warsztatu garncarskiego dla Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego Dworzanie ze
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, doposażyli się w sprzęt
niezbędny do funkcjonowania warsztatu garncarskiego
- artykuł na str. 38.

c) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w aglomeracji Uniejów” - termin realizacji uległ wydłużeniu do dnia 30 czerwca 2021 r.
Dodatkowo w ramach ww. programu złożono wniosek o płatność kończącą projekt pn. „Uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w gminie
Uniejów”. W chwili obecnej gmina Uniejów oczekuje na
weryfikację wniosku.
Gmina Uniejów w dniu 27 maja 2019 r. zwróciła się
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
z prośbą o rozwiązanie umowy pn. „Rozwój uzdrowiska
Uniejów poprzez rozbudowę oraz dostosowanie do
nowych funkcji istniejącej infrastruktury turystycznej”.
W październiku nastąpiło podpisanie porozumienia
w sprawie rozwiązania ww. umowy.
Rozpoczęliśmy realizację projektu pn.: „Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 - poddziałanie Kształcenie ogólne.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy
dostosowaniu pomieszczeń w Szkole Podstawowej
w Uniejowie, Wieleninie i Wilamowie. Wykonawcą
robót, wyłonionym w trybie przetargowym, jest firma
R.M. JAGIEŁA Marta Jagieła Felicjanów 32,99 - 210
Uniejów. Prace adaptacyjne w szkole w Uniejowie
wyceniono na 23 985,00 zł brutto, w szkole w Wieleninie
na 24 477,00 zł brutto, w szkole w Wilamowie na 15
744,00 zł brutto. Zamówienie będzie zrealizowane do
31.11.2019 r.
Przeprowadziliśmy kontrolę bezpańskich zwierząt
zabranych z terenu gminy Uniejów i przebywających
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Psia Ostoja”
w Wieruszowie - artykuł na str. 20.
Wykonane zostało stalowe ogrodzenie wokół kapliczki upamiętniającej bpa Wojciecha Owczarka w Łęgu
Balińskim przez Firmę Z.U.H. BRAMEX z Rożniatowa
Kolonii – artykuł na str. 20.
W parku, w pobliżu Uzdrowiska Uniejów Park,
prowadzone są prace w ramach projektu zagospo-

W październiku rozpoczęliśmy pierwsze winobranie
z winnicy położonej przy starym Młynie, przy ulicy Bł.
Bogumiła 56A – artykuł na str. 14.
Gmina przygotowuje się do inwestycji polegającej
na odbudowie części cieku Strugi Spycimierskie
w celu poprawy stanu środowiska przyrodniczego
oraz zapobiegania klęskom żywiołowym - artykuł na
str. 38-39.
Mieszkańcy gminy mogą uzyskać informacje o dofinansowaniach m.in. z programu priorytetowego „Mój
Prąd” i ulgach termomodernizacyjnych w punkcie
konsultacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Uniejowie (ul. Orzechowa 6, II piętro, pok. 38) - artykuł na
str. 37.
Rozpoczęła się rozbudowa gazociągu w Wieleninie
realizowana przez Polską Spółkę Gazownictwa - artykuł
na str. 37.
We wrześniu rozstrzygnięta została trzecia edycja
Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa
Łódzkiego na rok 2020. Największe zainteresowanie
mieszkańców powiatu poddębickiego wzbudziły
warsztaty integracyjne pt. „Historie Zagubione”, których efektem finałowym będzie wspólny koncert
muzyczny 50-osobowej grupy wokalnej ze znanymi
w Polsce artystami.
Osoby zainteresowane zakupem mieszkań w Uniejowie informujemy, że PGK „Termy Uniejów” udziela
informacji i prowadzi zapisy na zakup bloków mieszkalnych - artykuł na str. 41.

Wydarzenia:
Mieszkańcy Wielenina 1 września wzięli udział
w Regionalnym Turnieju Sołectw w Szadku, podczas
którego, pokonując drużyny 25 innych sołectw, wywalczyli pierwsze miejsce i otrzymali nagrodę pieniężną
w wysokości 2 500 zł – artykuł na str. 44.
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2 września obchodziliśmy w Uniejowie 80. rocznicę
wybuchu II wojny światowej. Obchody połączone
zostały z inauguracją nowego roku szkolnego.
Uroczystości patriotyczno-religijne przy Pomniku
Bohaterów Września 1939 roku na Rynku Miejskim
poprzedziła Msza Święta – artykuł na str. 56-57.
Uzdrowisko Uniejów Park stało się 4 września
siedzibą konferencji naukowej „Onkologia wyzwaniem
XXI w. dla medycyny – zadania dla polityków, szanse
dla pacjentów”, inaugurującej „Program rehabilitacyjny
dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa
łódzkiego” współfinansowany przez Europejski Fundusz
Społeczny.
7 września mieszkańcy Czekaja i zaproszeni goście,
w asyście Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii
Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15.
Pułku Ułanów Poznańskich, uczcili pamięć rodaków
zamordowanych 80 lat temu. W ramach obchodów
odbyła się msza święta polowa, przypomniana została
historia tamtych wydarzeń, odczytany został Uroczysty
Apel, a pod pomnikiem złożono kwiaty– artykuł na
str. 57-58.
W tym samym dniu uczestniczyliśmy w kolejnej edycji
Narodowego Czytania. Przy kompleksie termalnobasenowym młodzież oddała się lekturze „Katarynki”
B. Prusa. Każdy z uczestników na przyniesionym przez
siebie egzemplarzu książki otrzymał okolicznościową
pieczęć, która będzie przypominać o uczestnictwie
w akcji – artykuł na str. 30.
8 września w Wartkowicach odbyły się Dożynki
Powiatowe i Festiwal Folklorystyczny. Podczas uroczystości obrzędowych gminę Uniejów zaprezentowały
delegacje z Koła Gospodyń Wiejskich oraz z Publicznej
Szkoły Podstawowej w Spycimierzu.
W dniach 11-13 września na Zamku w Uniejowie
odbyła się ogólnopolska konferencja „Fundusze
Unijne a gospodarowanie nieruchomościami publicznymi”, w której udział wzięli urzędnicy ze wszystkich
wojewódzkich wydziałów gospodarki nieruchomościami w naszym kraju. Spotkanie było okazją
do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między
urzędnikami, którzy merytorycznie zajmują się tym
tematem artykuł na str. 49.
Za nami dwa dni piłkarskiego święta w Uniejowie.
12 i 13 września na murawie boisk sportowych im. W.
Smolarka odbyły się integracyjne spotkania w ramach
projektu pn. „Połączeni Pasją”, zorganizowane przez
Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”, w oparciu o
pozyskane środki zewnętrzne. Niepełnosprawni i pełnosprawni zawodnicy rywalizowali ze sobą o Puchar

Marszałka Województwa Łódzkiego - artykuł na str.
73-75.
17 września, w 80. rocznicę sowieckiej agresji na
Polskę w 1939 r., obchodzony był Dzień Pamięci
Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Tego dnia młodzież
z poddębickich szkół, przedstawiciele Narodowego
Instytutu Samorządu Terytorialnego oraz Starostwa
Powiatowego w Poddębicach złożyli pod pomnikiem
symboliczne wieńce i znicze –artykuł na str. 60.
W tym samym dniu na Zamku Arcybiskupów
Gnieźnieńskich przeprowadzona została konferencja
nt. ochrony przyrody: „Funkcja prewencyjna prawnych form ochrony przyrody”. Wydarzenie stanowiło okazję do wymiany doświadczeń, uzyskania
informacji nt. możliwości pozyskiwania przez jednostki
samorządu terytorialnego funduszy zewnętrznych
ukierunkowanych na wspieranie zadań z zakresu
ochrony przyrody. Organizatorem wydarzenia był NIST
– artykuł na str. 50.
Kolejne spotkanie, którego organizatorem był NIST,
miało miejsce 18 września. Podczas bezpłatnego
szkolenia „Profilaktyka zdrowotna w samorządzie”
poruszone zostały takie tematy jak: prawa pacjenta,
programy profilaktyki zdrowotnej i samobadanie piersi
– artykuł na str. 50-51.
21 września był dniem oficjalnego otwarcia
Aparthotelu „Termy Uniejów”. Na tę okazję zorganizowana została konferencja prasowa, podczas
której zaprezentowano ofertę obiektu – artykuł na str.
86-90.
Również 21 września, przy okazji otwarcia
Aparthotelu „Termy Uniejów”, odbył się w Uniejowie
koncert „Siła Muzyki Radia ZET”. Na scenie wystąpiły
legendy polskiego rocka: Kult, Lady Pank, Krzysztof
Cugowski, MrPollack, Baila&Goza. Koncert poprowadzili
prezenterzy Radia – Kamil Nosel i Michał Korościel.
Widowisko zakończyło się pokazem sztucznych ogni –
artykuł na str. 65-66.
23 września w sali OSP Uniejów zorganizowane
zostało spotkanie autorskie z cyklu „Dobre książki
i kawa” z Agatą Kołakowską – pisarką, dziennikarką,
autorką wielu powieści obyczajowych. Organizatorem
wydarzenia był Dyskusyjny Klub Książki, działający przy
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie –
artykuł na str. 64.
24 września w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Uniejowie odbyło się szkolenie „Świadczenie
uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencji” przeprowadzone przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych II Oddział w Łodzi.
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Wojewódzki Sportowy Rok Szkolny został
zainaugurowany 25 września na kompleksie boisk
piłkarskich im. W. Smolarka w Uniejowie. Podczas
spotkania, za sportowe zmagania w roku szkolnym
2018/2019, nagrodzono najlepsze szkoły z woj.
łódzkiego oraz powiaty. Ponadto ponad 500
zawodników wzięło udział w Indywidualnych Biegach
Przełajowych – artykuł na str. 76-77.

8 października słuchacze Uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli nowy rok akademicki.
W tym roku grono Uniwersytetu liczy 264 słuchaczy.
Podczas spotkania przedstawiony został plan zadań
na kolejny rok, wręczone zostały legitymacje nowym
członkom UTW, a na koniec przedstawiony został
wykład: „Perła architektury – zamek w Uniejowie.
Fakty, tajemnice i ciekawostki” – artykuł na str. 71-72.

26 września przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Poddębicach oraz Oddziału Łódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zorganizowali w sali OSP
w Uniejowie akcję, podczas której można było wyrobić
sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
potwierdzającą prawo do korzystania na koszt NFZ
z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu
na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej.

Tego samego dnia w Sali Rycerskiej uniejowskiego
zamku odbyła się kolejna konferencja zorganizowana
przez NIST, podczas której dyskutowano o związku
odzyskania przez Polskę niepodległości z budową
podstaw samorządu terytorialnego oraz jego roli
w budowaniu państwowości – artykuł na str. 51-52.

28 września gościli w Uniejowie przedstawiciele
Szwadronu Kawalerii Ziemi Konińskiej, którzy pojawili
się tu, aby oddać hołd bohaterom broniącym Uniejowa
we wrześniu 1939 r. Kawalerzyści złożyli kwiaty
pod pomnikiem na uniejowskim Rynku – artykuł na
str. 61.
Także 28 września, w hali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Uniejowie, odbyła się „Senioriada”,
a więc spotkanie, w którym udział wzięło ponad
250 Seniorów z 11 miejscowości woj. Łódzkiego.
W programie artystycznym każda z grup zaprezentowała
obszar własnych zainteresowań. Seniorzy wykazali
się także aktywnością sportową. Wydarzenie zostało
zorganizowane dzięki współpracy Stowarzyszenia
Forum IV Czerwca z Towarzystwem Przyjaciół Uniejowa
i Uniejowskim Uniwersytetem III Wieku – artykuł na
str. 62-63.
W pierwszy weekend października odbyło się III
Seminarium Spycimierskie poświęcone tradycji układania kwietnych dywanów i jej ochronie. W wydarzeniu
uczestniczyli specjaliści, naukowcy oraz goście
zagraniczni z Włoch i Litwy, a dyskutowali o obchodach
uroczystości Bożego Ciała, wpisie tradycji na krajowe
listy dziedzictwa niematerialnego, wspólnym wpisie
na światową listę UNESCO i dalszej współpracy
międzynarodowej – artykuł na str. 66-68.
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa zorganizowało
w swojej siedzibie, 3 października, warsztaty „Jak liczy
się Twój głos”, zachęcające uczestników do wzięcia
udziału w wyborach, a także podniesienie ich wiedzy
z zakresu prawa wyborczego i sposobów przeliczania
oddanych głosów na wyniki wyborcze w ramach
różnych stosowanych w Polsce ordynacji wyborczych.

Dwa dni później, 10 października, także na zamku
w Uniejowie, podczas seminarium poświęconemu
Seniorom została omówiona polityka społeczna
Samorządu Województwa Łódzkiego wobec osób
starszych. Zaprezentowane zostały aspekty podniesienia bezpieczeństwa seniorów, projekty realizowane dla osób starszych oraz zagadnienia zdrowotne
– artykuł na str. 52.
12 października 6 gromad zuchowych oraz 7 drużyn harcerskich wzięło udział w inauguracji roku
harcerskiego 2019/2020. Uczestnicy Hufcowego
Startu, w kompletnym umundurowaniu, z plecakiem
oraz dodatkowym sprzętem, po polowej mszy świętej
i uroczystym apelu, przystąpili do zajęć odbywających
się na punktach kontrolnych rozmieszczonych na
terenie Uniejowa – artykuł na str. 72.
Za nami pełna emocji i rywalizacji 13. edycja Biegu
„Do Gorących Źródeł – Sanus per aquam”, który odbył
się w Uniejowie 13 października - wystartowało 894
zawodników – artykuł na str. 78-79.
W tę samą niedzielę na Rynku w Uniejowie odbyła się
akcja honorowego krwiodawstwa. Wszystkim, którzy
się do niej włączyli, dziękujemy za godną naśladowania
postawę.
21 października, przy Ośrodku Zdrowia w Uniejowie,
stanęła mobilna pracownia mammograficzna LUX MED,
która przeprowadziła bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi,
finansowanego przez NFZ.
Serdecznie dziękuję organizatorom i współorganizatorom wydarzeń organizowanych na terenie
gminy. Dziękuję za wkład pracy, zaangażowanie i czas
poświęcony w przygotowanie imprez i uroczystości.
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Kogo wybrali mieszkańcy gminy Uniejów do Sejmu i Senatu?
W wyborach do Sejmu i Senatu, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., wzięło udział 3543 wyborców
na 5929 uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyniosła 59,76%.
W poszczególnych obwodach gminy Uniejów wyniki do Sejmu przedstawiają się następująco:
Liczba wyborców

Głosy oddane na poszczególne listy

uprawnionych

głosujących

głosów
ważnych

PSL

PiS

SLD

KONFEDERACJA
WOLNOŚĆ
I NIEPODLEGŁOŚĆ

KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL
ZIELONI

KOALICJA BEZPARTYJNI
I SAMORZĄDOWCY

Obwód Nr 1
Wilamów

1 058

605

595

49

452

29

20

39

6

Obwód Nr 2
Wielenin

807

421

411

32

310

26

12

23

8

Obwód Nr 3
Spycimierz

642

374

372

28

270

19

10

43

2

Obwód Nr 4
Uniejów
(MGOK)

882

532

527

60

345

44

30

41

7

Obwód Nr 5
Uniejów
(Szkoła)

1 201

751

744

74

374

99

38

147

12

Obwód Nr 6
Uniejów
(Przedszkole)

1 339

860

845

95

415

94

65

171

5

Razem:

5 929

3 543

3 494

338

2 166

311

175

464

40

9,67%

61,99%

8,90%

5,01%

13,28%

1,14%

Nr obwodu

Procent głosów

Liczba

Najwięcej głosów w gminie Uniejów otrzymał pan Piotr Polak – 1 401.
Okręg wyborczy nr 11 do Sejmu, w którym mieszkańcy gminy Uniejów głosowali, obejmuje część
województwa łódzkiego, tj. obszary powiatów: kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, pabianickiego,
pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego, zgierskiego.
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 12.
W wyniku głosowania mandaty posłów otrzymali:
1. BEJDA Paweł Jan – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
2. HANAJCZYK Agnieszka Małgorzata – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
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JOŃSKI Dariusz – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
4. LICHOCKA Joanna Katarzyna – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
5. MATEUSIAK-PIELUCHA Beata Anna – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
6. MATUSZEWSKI Marek – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
7. MATYSIAK Paulina – KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
8. POLAK Piotr Stanisław – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
9. RYCHLIK Paweł Piotr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
10. RZYMKOWSKI Tomasz Piotr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
11. TOMCZYK Cezary Józef – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
12. WOŹNIAK Tadeusz Jacek – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
3.

W poszczególnych obwodach gminy Uniejów wyniki do Senatu przedstawiają się następująco:
Liczba wyborców

Głosy oddane na poszczególnych kandydatów
Debich Krzysztof
Mariusz

PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŚĆ

KOALICJA
OBYWATELSKA
PO .N IPL ZIELONI

głosujących

Błaszczyk Przemysław
Jacek

uprawnionych

Liczba
głosów
ważnych

Obwód Nr 1
Wilamów

1 058

605

588

456

99

33

Obwód nr 2
Wielenin

807

421

405

306

69

30

Obwód Nr 3
Spycimierz

642

374

365

274

80

11

Obwód Nr 4
Uniejów
(MGOK)

882

532

522

335

134

53

Obwód Nr 5
Uniejów
(Szkoła)

1 201

751

726

367

281

78

Obwód Nr 6
Uniejów
(Przedszkole)

1 339

861

834

422

299

113

Razem:

5 929

3 543

2160

962

318

62,79%

27,97%

9,24%

Nr obwodu

Procent głosów

Pigłowski Dariusz
Andrzej
PRZYWRÓĆ PRAWO

Okręg wyborczy nr 25 do Senatu obejmuje część województwa łódzkiego, tj. obszary powiatów:
kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1. W wyniku głosowania mandat
senatora otrzymał:
BŁASZCZYK Przemysław Jacek – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
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Agnieszka Owczarek

Uniejów ma swoją winnicę.
Pierwszy zbiór w tym roku
W uniejowskiej winnicy Bachus rozpoczyna swoje rządy. W październiku rozpoczęło się pierwsze
winobranie. Uniejowska winnica działa już od trzech lat, ale dopiero w trzecim roku od posadzenia krzewów
można zbierać owoce. Wiele również zależy od pogody i ewentualnych niepowodzeń z nią związanych.
Pierwsze uniejowskie winobranie rozpoczęło się w połowie października.

arch. UM Uniejów

Na liczącym 25 arów terenie, na stoku w pobliżu młyna,
rosną takie szczepy jak: Leon Milot, Regent, Cabernet
Cortis, Johanniter i Bianca, a więc gatunki odpowiednie dla
naszych warunków klimatycznych. Działka, na której rośnie
plantacja jest współwłasnością gminy Uniejów oraz braci
Jerzego i Zbigniewa Jankowskich.
Dość późna pora winobrania wiąże się z procesem
tzw. ścięcia cukru – „Gdy owoc rośnie dłużej na krzaku,
wówczas lepiej ścinają się cukry. Wtedy nie ma potrzeby
dodatkowo dosładzać wina. Nawet jeśli owoc wydaje się
słodki, istnieją specjalne narzędzia pomiarowe szacujące
rzeczywistą ilość cukru” – mówi opiekujący się winnicą
Ireneusz Stańczyk, kierownik Zagrody Młynarskiej.
Zgodnie z posadzonymi szczepami winogrona możemy
spodziewać się wina białego i czerwonego w skali od
półsłodkiego do wytrawnego. „W tym roku nie będziemy
prowadzić sprzedaży, powstałe wino przeznaczone
będzie do celów degustacyjnych, ponieważ najpierw
musimy sprawdzić metodą prób i błędów czy uda nam
się wyprodukować trunek o pożądanych walorach
smakowych. Jeśli tak, w następnych latach wino dołączy
do produktów pochodzących z Uniejowa, jak np. ogórek
termalny” – mówi p. Stańczyk.

Pomysłodawcą założenia winnicy jest burmistrz Józef
Kaczmarek. Nie bez znaczenia jest również bogata, winiarska
tradycja naszych terenów. Termalny gród miał już swoje
winnice w średniowieczu. Wiązało się to zapewne z faktem,
że Uniejów był siedzibą biskupów, którzy chętnie zakładali
własne winogrady zarówno dla celebry, jak i dla stołu.
W połowie XIV wieku arcybiskup gnieźnieński Jarosław
Bogoria Skotnicki założył rozległe winnice w Uniejowie nad
Wartą i zobowiązał wszystkich swoich następców, aby dawali
stamtąd corocznie dwie beczki wina do użytku kapituły
gnieźnieńskiej. Winnice te zostały znacznie rozszerzone za
rządów arcybiskupa Wincentego Kota, a dokument z 1441
roku gwarantuje kościołowi gnieźnieńskiemu po wieczne
czasy dalsze cztery beczki z każdego winobrania. W tym
nadwarciańskim miasteczku uprawy winorośli utrzymały
się do XIX wieku. Pewnie nie były one już tak rozległe jak
dawniej, gdyż proboszcz uniejowski posyłał wówczas do
Gniezna zaledwie jeden antałek wina rocznie – czytamy na
stronie www.winisfera.pl.
Powracamy więc do źródeł. A co zadecydowało o obiegowej opinii, w myśl której produkcja wina jest domeną
krajów takich jak: Włochy, Hiszpania czy Francja? Polska
tradycja winiarska, mimo że długowiekowa, przeżywała
swoje prosperity do XVI w. Wówczas zwiększył się eksport
tego trunku z krajów południowych, a konflikty wojenne
w następnych stuleciach przyczyniły się do wyciszenia
polskiego winiarstwa. Również lata powojenne nie były
sprzyjające. W nowym ustroju doszło do upaństwowienia
gospodarstw winiarskich, propagując tanie i łatwo dostępne
trunki pod szyldem tanich win. Dopiero lata 80-te przyniosły
winiarski renesans. Podczas gdy jeszcze 3 dekady temu na
terenie Polski działało kilkanaście winnic, dziś jest ich ponad
400 z tendencją wzrostową, w tym również uniejowski gród
termalny.
Pierwsze owoce zebrane w Uniejowie są już przygotowywane w specjalistycznych urządzeniach takich jak:
młynko-odszypułkowarka, prasa, a następnie będą leżakować i fermentować w odpowiednich kadziach. Nad procesem
produkcyjnym czuwa pan Kamil Darulewski.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Nowa droga w Kozankach

arch. UM Uniejów

Utwardzana dotąd jedynie kruszywem droga biegnąca
przez Kozanki Wielkie doczekała się pokrycia nawierzchnią
asfaltową – cieszą się mieszkańcy, a o wykonanej przez
gminę inwestycji opowiedział Stanisław Szczepuła, sołtys
miejscowości:
– „Wraz z mieszkańcami bardzo cieszymy się z nowej
drogi. Asfalt był tu bardzo potrzebny. W okolicy jest
mnóstwo pól uprawnych i z tego powodu mamy tu
spory ruch maszyn rolniczych, w tym także kombajnów.
Nowa, szeroka droga pozwala bezkolizyjnie przejechać
nawet bardzo dużym sprzętom. Dotąd asfaltowaną drogą

można było dojechać do nas jedynie dzięki „serwisówce”
autostrady A2, ale ta kończyła się na wjeździe. Przez wieś
prowadziła gruntowa droga przez lata utwardzana przez
gminę. Cieszę się, że wreszcie doczekaliśmy się jezdni
z prawdziwego zdarzenia i to w jakim standardzie! Dziękuję
w imieniu mieszkańców Kozanek Panu Burmistrzowi oraz
Radnym za wieloletnie starania o uzyskanie dofinansowania
i przeprowadzenie inwestycji. Cierpliwość się opłaciła!” –
skomentował sołtys Kozanek.
Prawie 800-metrowy odcinek jezdni został pokryty
nawierzchnią bitumiczną na szerokości aż 5 metrów.
W ramach zadania zostały wykonane rowy odwodnieniowe
oraz zjazdy do gospodarstw z betonowymi przepustami.
Inwestycja została wykonana w dwóch etapach:
w pierwszym powstał odcinek drogi od tzw. „serwisówki” do
rzeki Pisi, a także przeprawa przez ten ciek wodny. W drugim
etapie droga przez wieś aż do wlotu w drogę powiatową.
Przedsięwzięcie zostało wsparte przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ze środków PROW kwotą
552 tys. zł.

Agnieszka Owczarek

Będą pieniądze na drogi
25 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Poddębicach Władze Powiatu Poddębickiego
podpisały umowy na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
wiatu, Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, Radosław Arkusz
– Wójt Dalikowa, Wioletta Krokosz – Skarbnik Gminy Dalików.
Spotkanie prowadziła Joanna Sośniak – Asystentka I Wicewojewody Łódzkiego.
Oprócz Uniejowa, przedstawiciele gmin: Dalików, Wartkowice i Zadzim podpisali dofinansowania na drogi.

arch. Starostwo Powiatowe w Poddębicach

W powiecie poddębickim dzięki dofinansowaniu powstanie ponad 13 km nowych dróg, na które władze wojewódzkie przeznaczą kwotę ponad 8,5 mln zł. Wśród
beneficjentów znalazła się gmina Uniejów, która zrealizuje
dwie budowy: budowę drogi wewnętrznej w Spycimierzu
(dł. 0,170 km, wartość projektu 462.067 zł) i przebudowę
drogi w Hipolitowie (dł. 0,980 km, wartość projektu
1.257.087 zł). Oba projekty będą dofinansowane w 50 procentach. Pozostała kwota to wkład własny gminy.
„Koszt inwestycji spycmierskiej jest wysoki ze względu na
to, że chodzi o budowę drogi, na której aktualnie znajdują
się grunty orne i to trudne techniczne. Jednak wybudowanie
tego krótkiego, ale znaczącego odcinka poprawi komunikację
w Spycimierzu podczas uroczystości Bożego Ciała, bo samochody nie będą musiały wjeżdżać w centrum” – mówił, podczas XVIII Sesji Rady Miejskiej, burmistrz J. Kaczmarek.
W uroczystym wręczeniu dokumentów udział wzięli: Karol
Młynarczyk – Wicewojewoda Łódzki, Piotr Polak – Poseł
na Sejm RP, Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki,
Piotr Majer – Wicestarosta Poddębicki, Jadwiga Zagozda –
Skarbnik Powiatu, Beata Przybylska – Członek Zarządu Po-

Od lewej: Piotr Majer - Wicestarosta Poddębicki, Małgorzata Komajda - Starosta Poddębicki, Karol Młynarczyk – Wicewojewoda Łódzki, Wioletta Krokosz
– Skarbik Gminy Dalików, Jadwiga Zagozda – Skarbnik Powiatu, Beata
Przybylska – Członek Zarządu Powiatu, Radosław Arkusz - Wójt Dalikowa, Józef
Kaczmarek - Burmistrz Uniejowa
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Trwa rozbudowa drogi gminnej w Ostrowsku
- będzie szerzej i bezpieczniej
W ramach realizowanego zadania przebudowywane
jest skrzyżowanie z drogą powiatową. Realizacja inwestycji wpłynie niewątpliwie na podniesienie poziomu
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz znacznie poprawi funkcjonalność i standard drogi gminnej.
Wykonawcą zadania jest przedsiębiorstwo „LuKpol” Krzysztof Łuczak z Uniejowa, natomiast nadzór nad inwestycją
pełni Firma PILAMIS Sp. z o.o. Sp.k. z Łodzi.
Całkowity koszt przewidzianych prac oszacowano na
kwotę blisko 1 mln 900 tys. zł brutto. Połowę tej kwoty pokryje dofinansowanie środkami zewnętrznymi,
pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi, które gmina Uniejów pozyskała
pod koniec ubiegłego roku.

arch. UM Uniejów

W Ostrowsku, już jakiś czas temu, pojawiły się oznaczenia
o prowadzonych na terenie miejscowości robotach drogowych w związku z przebudową drogi gminnej biegnącej
wzdłuż zabudowań. Zgodnie z podpisaną umową, do końca
października powstanie tu jezdnia o szerokości 5 metrów
oraz ścieżka rowerowa i przejścia dla pieszych, co znacznie
poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu.
W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę odcinka
drogi o długości blisko 1,2 km, który pokryje nowa
warstwa ścieralna asfaltu o grubości 4 cm i szerokości 5 m.
Po lewej stronie drogi powstaje dwukierunkowa ścieżka
dla rowerów o szerokości 2 m, także z nawierzchnią
bitumiczną, oddzielona od jezdni za pomocą linii poziomej
oraz tzw. separatorów ruchu.
Wzdłuż jezdni wykonywane jest utwardzone, 10-cio
centymetrowe pobocze z kruszywa o szerokości 75 cm
po lewej stronie pasa drogowego oraz 2-2,5 m po stronie
prawej. Planowana inwestycja obejmuje pogłębienie
i odmulenie istniejących rowów. Wykonywane są również
nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej po prawej i lewej
stronie drogi wraz z przepustami (lewa strona drogi).
W związku z istniejącym transportem drogowym,
obejmującym dowozy dzieci do szkół, urządzony został
przystanek komunikacyjny, wyposażony w peron (prawa
strona drogi). W celu zapewnienia bezpieczeństwa
niechronionym uczestnikom ruchu drogowego wykonano
dwa przejścia dla pieszych, jedno jako wyniesione
dla pieszych, a drugie z oznakowaniem aktywnym, tj.
znaki pionowe umieszczone na tle fluorescencyjnym
z elementami świetlnymi i liniami wibracyjnymi.

Agnieszka Owczarek

W Kolegiacie znowu pojawiły się rusztowania
Kolegiata wciąż pięknieje. Do uniejowskiej świątyni
ponownie zawitali konserwatorzy. Tym razem prowadzonych jest kilka działań jednocześnie.
Znana mieszkańcom Uniejowa firma Stacco Art. Pani
Moniki Bystrońskiej-Kunat po raz kolejny pracuje w Uniejowie. 30 września ustawiono rusztowania pod kątem prac
konserwatorsko-restauratorskich łuku zamykającego od
góry nawę kościoła od prezbiterium, tzw. łuku tęczowego.

Zakres prac obejmuje usunięcie warstw wtórnych, które
odsłonią malowidło autorstwa L. Zdziarskiego z ok. 1904
r., przedstawiające procesję związaną z przeniesieniem
relikwii bł. Bogumiła do uniejowskiej Kolegiaty. Następnym
etapem będzie konsolidacja zachowanego malowidła oraz
uzupełnienie i wzmocnienie ubytków tynku i warstwy
malarskiej. Wygląda na to, że obraz zachował się w dużym
stopniu, co znacznie ułatwi odrestaurowanie kompozycji.

W miarę usuwania warstw wtórnych
farby powoli wyłaniają się kolejne fragmenty w ciepłych barwach sepii. Do
konserwacji zostaną użyte specjalne farby
renowacyjne do tynków, oddychające,
paroprzepuszczalne.
– „W kościele jest zawsze dużo wilgoci,
do tego panują niskie temperatury zimą,
dlatego należy użyć specjalnych farb, aby
zachowały one swoje właściwości przez
cały rok” – mówi p. Monika Bystrońska–
Kunat.
Prace przy łuku mają się zakończyć do
końca bieżącego roku. Parafia otrzymała na
ten cel 69 300 zł dofinansowania, natomiast
całkowity koszt oszacowano na 180 000
zł. Na czas trwania prac prezbiterium nie
zostanie wyłączone z użytkowania. Pomimo
ustawionego rusztowania konserwatorzy
będą pracować bez większych utrudnień dla
wiernych.
Jednocześnie w pracowni trwają prace
przy konserwacji i restauracji gotyckich
drzwi głównych, których koszt wyniesie 90
000 zł. Dębowe drzwi dwuskrzydłowe obite
są plecionką z ozdobnych, metalowych,
pionowych i poziomych listew mocowanych
nitami. Na czas trwania renowacji w świątyni
znajdują się metalowe drzwi zastępcze,
a te właściwe powinny wrócić do końca
bieżącego roku.
Do Kolegiaty przywieziono odnowioną
ramę, która mogła niegdyś być częścią
ołtarza (niestety niezachowanego) i stanowić jego retabulum. Ozdobna rama
datowana jest na okres barokowy, jednak
część elementów wskazuje na to, że jej
autor inspirował się w dużym stopniu
wcześniejszą epoką, a więc renesansem.
Świadczą o tym np. typowe dla epoki główki
aniołów ze złotymi włosami, znajdujące
się po każdej stronie ramy. Jeden z nich
stanowi ciekawostkę – na twarzy znajdują
się wyraźnie widoczne ślady po ospie. Nie
wiadomo, co kierowało zamysłem autora.
Być może w ten sposób chciał nawiązać
do jakiejś lokalnej epidemii, która dotknęła
jego region. Są to jedynie przypuszczenia,
ale zważywszy na fakt, że w zamierzchłych
czasach nawet niewielka infekcja mogła
zdziesiątkować
mieszkańców
danego
obszaru, być może ślady na twarzy aniołka
mają charakter upamiętniający jakieś konkretne wydarzenie.

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

UNIEJOWSKIE STRONY

|

17

arch. UM Uniejów

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Co więcej, gdy ks. Infułat odnalazł zabytek, w ramie znajdował
się obraz św. Rocha, ale sam obraz jest wtórny, jako że datowany
na początek XIX w (dokładnie na rok 1901, a jego autorem jest Jan
Grott). Rama natomiast najprawdopodobniej poświęcona była osobie
św. Wawrzyńca, ponieważ na dole znajduje się nastawa ze sceną
męczeńskiej śmierci Świętego na rozżarzonych kratach. Zdobienie
ramy automatycznie nasuwa wniosek, że obraz główny nawiązywał
do dolnego przedstawienia. Wawrzyniec jest czczony jako patron
ubogich. Uważano, że chroni od pożarów i pomaga w chorobach
reumatycznych i w poparzeniach. Zatem również jego postać może
mieć związek z osobliwą główką wspomnianego aniołka.
Malowidło było bardzo zniszczone, dlatego podczas wykonywania
rekonstrukcji w ubytkach malarskiego przedstawienia męczeńskiej
śmierci konserwatorzy zwrócili się do różnych przedstawień tej sceny
w sztuce, m.in. do „Męczeństwa św. Wawrzyńca”, które wyszło spod
pędzla Tycjana.
Aktualnie rama znajduje się w Kaplicy Krzyża, ale już wkrótce
zawiśnie niedaleko konfesji św. Bogumiła. Jaki obraz ją wypełni?
Na chwilę obecną nie podjęto jeszcze ostateczniej decyzji, ale wiele
wskazuje, że będzie to wizerunek św. Bogumiła, namalowany na
podstawie sarkofagu, z tym że w pozycji stojącej. Całkowity koszt ramy
wynosi 50 000 zł, ale parafia otrzymała od Starostwa Powiatowego
w Poddębicach subwencję w wysokości 13 000 zł. Na tym nie
koniec. Jeszcze w tym roku zdemontowane będą elementy ambony
i przewiezione do pracowni. Prace przy elementach pozostawionych
w kościele prowadzone będą od wiosny.
W międzyczasie do renowacji oddawane są kolejne ławki.
Wprawdzie nie są one wpisane w rejestr zabytków, więc prace mogą
być przeprowadzone w takim tempie i zakresie, na jakie pozwolą środki.
Część z nich zyskała już nowe życie oraz barwę, która komponuje się
spójnie z odrestaurowanymi konfesjonałami i stallami.
Kolegiata pięknieje w ferworze prac. Podczas gdy o wnętrze świątyni
zabiega jej gospodarz - ks. Infułat A. Ziemieśkiewicz, gmina z włodarzem
Uniejowa na czele podjęła się zadania aranżacji terenu wokół Kolegiaty.
Dwie inwestycje (oświetlenie obiektu i zagospodarowanie terenu)
będą miały za zadanie wyeksponować piękno zabytkowego kościoła
i podkreślić jego walory architektoniczne.
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Czy wycinka drzew przy kościele była konieczna?

Choć niektórzy mieszkańcy krytykują usunięcie
drzew z placu kościelnego, wydanie zezwolenia nie
jest tak proste, jak by się mogło wydawać. Nowelizacja
ustawy z 16 grudnia 2016 r., która zniosła słynne „lex
Szyszko” zakładające możliwość swobody wyrębu bez
żadnych formalności, wprowadziła obowiązek zgłaszania
drzew do wycięcia. W przypadku osób fizycznych ustawa
przewiduje zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa, które
kończy się spisaniem protokołu. Natomiast w przypadku
instytucji i przedsiębiorców składany jest wniosek, na
podstawie którego wydawana jest decyzja. Jeśli urzędnicy
będą mieli jakiekolwiek wątpliwości, mogą wnieść
sprzeciw i tym samym zablokować wycinkę. Innymi słowy,
aby włodarz miasta mógł wydać stosowne pozwolenie,
musi najpierw ustalić, czy jest ona w ogóle możliwa
i konieczna.
Oględziny przeprowadzone na drzewach przy Pl.
Kolegiackim pokazały, że część drzew była w bardzo
złym stanie fitosanitarnym. Posiadały ubytki, miały
zdeformowane, spróchniałe pnie z widocznymi ubytkami
wgłębnymi. Jedno z drzew, które jeszcze kilka lat
temu cieszyło się statusem pomnika przyrody, zostało
pozbawione tytułu na mocy Uchwały Rady Miejskiej
(nr XXV/197/2016 r.) ze względu na utratę wartości
przyrodniczych, krajobrazowych i estetycznych.
O ile niektóre drzewa wyglądały „okazale” na
pierwszy rzut oka i dopiero dokładne oględziny pokazały
ich rzeczywisty stan, w przypadku byłego pomnika
przyrody (przy wejściu od ulicy Kościelnej) drzewo było
puste w środku, a dziura w pniu funkcjonowała jako
„kosz na odpadki”. Jak powiedział nam ks. Infułat Andrzej
Ziemieśkiewicz, stan tego drzewa rodził najwięcej obaw
pracowników prowadzących wyrąb: „Chodzi bowiem
o to, żeby usunąć drzewo bez uszczerbku dla żadnego
z pobliskich obiektów, a także samych pracowników”.
Wizytacja terenowa wykazała wreszcie, że pozostałe drzewa stanowiły zagrożenie dla linii energetycznej,
użytkowników drogi oraz uczestników uroczystości
kościelnych i zabytkowego Kościoła Parafialnego
(budynek kościoła został objęty wpisem do rejestru
zabytków). Rozrost systemu korzeniowego drzew
objętych wnioskiem powodował uszkodzenie ogrodzenia,
a powiększające się konary drzew doprowadzały do
zawilgocenia obiektu zabytkowego kościoła. Warto

arch. UM Uniejów

W związku z wycinką drzew na terenie przy Kolegiacie pw. Najświętszej Maryi Panny w Uniejowie
część mieszkańców dopytuje o zasadność postępowania. Magistrat odpowiada: drzewa były w bardzo
złym stanie fitosanitarnym i stanowiły zagrożenie.

również przypomnieć sytuację z niedalekiej przeszłości,
gdy konary z drzew działki parafialnej spowodowały
uszkodzenie samochodów osobowych. Z uwagi na
sąsiedztwo drzew z zabytkowym obiektem Wojewódzki
Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi (po otrzymaniu pisma
z Parafii Rzymskokatolickiej w Łodzi) już w 2016 r. wyraził
pisemną opinię, iż drzewa są w złym stanie zdrowotnym
i zagrażają bezpieczeństwu.
Włodarz Gminy Uniejów, mając na względzie
bezpieczeństwo mieszkańców, osób odwiedzających
Uzdrowisko Termalne oraz dbając o mienie obywateli,
zdecydował o wydaniu przedmiotowej decyzji.
Od zawsze priorytetem dla gminy Uniejów była
dbałość o ochronę środowiska, czyste powietrze.
Troszcząc się o ład przestrzenny, zaplanowano w sposób
profesjonalny zagospodarowanie terenu wokół kościoła.
Planuje się m.in. rozbiórkę nawierzchni płyt betonowych,
kostki betonowej, wykonanie nawierzchni utwardzonej
z płyt i kostki granitowej, wykonanie schodów wejściowych
na teren kościelny z płyt granitowych, renowację murów
wokół kościoła, wykonanie murów z cegły w miejsce
rozebranych odcinków ogrodzenia i renowację krzyży
znajdujących się na terenie przy Kolegiacie.
Według posiadanego projektu budowlanego wykonane będą nasadzenia na terenie przykościelnym,
m.in: lipą drobnolistną, bukszpanem wiecznie zielonym,
mahonią pospolitą, różą okrywkową, cisem pospolitym,
cisem płożącym, jałowcem płożącym, czy żurawką ‚Lime
Rickley’. Układ nasadzeń będzie jedynie eksponował
walory architektoniczne obiektu zabytkowego kościoła,
a nie dominował nad nimi.
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Przeprowadzka Biblioteki Miejskiej do nowej siedziby
W połowie września pracownice biblioteki zaczęły przygotowywać się do przeprowadzki do nowej
siedziby przy ulicy Kościelnickiej. Zaczęły uwijać się jak przysłowiowe mrówki przy pakowaniu
księgozbiorów, które następnie zostały przetransportowane na nowe miejsce.

Nowe miejsce i meble to nie jedyna zmiana, jaka
czeka Czytelników. Choć w tym ostatnim przypadku warto
wspomnieć o udogodnieniach w postaci wygodnych puf
i siedzisk dla osób, które chcą przyjść i przejrzeć książki.
Ciekawym elementem wyposażenia będzie bibliomat
umieszczony w ścianie od strony ul. Bojakowskiej,
w którym będzie można zostawić przeczytaną książkę
bez konieczności wchodzenia do budynku. „To dobre
rozwiązanie dla tych, którzy pracują w godzinach otwarcia
biblioteki” – powiedziała dyrektor biblioteki - Beata
Szymczak.
Nowa biblioteka jest nowoczesna nie tylko w wystroju. To również nowe rozwiązania technologiczne.
Niektóre z nich, jak stanowiska z dostępem do Internetu
czy rezerwacja książek online funkcjonowały już w starej
placówce. A co poza tym?
Bibliotece udało się nawiązać współpracę m.in.
z Biblioteką Narodową w Warszawie w zakresie cyfrowej
wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism
naukowych. Wprawdzie z zasobów będzie można
korzystać jedynie na miejscu, w bibliotece, ale nie zmienia
to faktu, że platforma jest innowacyjnym narzędziem
pozwalającym na udostępnienie w bibliotekach naukowych
i publicznych na terenie całego kraju kilkuset tysięcy
publikacji naukowych. Dzięki systemowi elektronicznych
wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu do
współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy
z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego.
Dzięki porozumieniu ze Stowarzyszeniem Larix
biblioteka będzie wyposażona w audiobooki z myślą
o osobach z dysfunkcją wzroku lub osobach niepełnosprawnych, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą czytać normalnego druku.
Zabezpieczone książki można odtwarzać na urządzeniu
Czytak (dostępnym w bibliotece). Urządzenie odtwarza
również pliki mp3, więc z powodzeniem można na nim
słuchać audiobooków.

arch. UM Uniejów

Do nowej biblioteki przywieziono meble, niezbędne
wyposażenie oraz przeniesiono ponad 13 000 książek,
nie licząc roczników gazet, dokumentów, filmów itp. Była
siedziba biblioteki została zamknięta, gdy prace weszły
w ostateczną fazę.

Książki udostępniane są poprzez serwer ftp, do
którego biblioteka ma dostęp po zalogowaniu się.
Można je wówczas pobierać samodzielnie w dowolnym
momencie. Po pobraniu książek kopiuje się je na kartę
pamięci, w którą jest wyposażone każde urządzenie.
Wreszcie, na drodze współpracy z Biblioteką
Wojewódzką w Łodzi i Wydawnictwem Naukowym PWN,
udostępniane będą książki w formie e-booków poprzez
platformę Ibuk Libra. Czytelnicy otrzymają specjalny
kod, dzięki któremu będą mogli korzystać z e-booku
na własnym urządzeniu. Warto przy tym wspomnieć,
że kilka czytników e-booków będzie w wyposażeniu
bibliotecznym.
Nowa biblioteka pachnie więc nowościami. Nie
tylko książkowymi. Choć i tych nie brakuje, bo pracownice
biblioteki dbają nieustannie o to, aby wzbogacać
księgozbiory o nowości wydawnicze, czego przykładem
było ostatnie spotkanie z autorką powieści obyczajowych
- Agatą Kołakowską.
Dyrektor biblioteki podkreśla, że nowa siedziba
była już koniecznością ze względu na rosnący księgozbiór
i malejącą dostępną przestrzeń dotychczasowej placówki.
Oznacza to jednak, że mieszkańcy gminy lubią czytać,
a to akurat bardzo dobry kierunek. „Kilka tygodni temu
zakupiliśmy około 100 książek. Wszystkie rozeszły się
w dwa, trzy dni”. A po jaką literaturę sięgają mieszkańcy?
„Obecnie dominuje polska literatura współczesna oraz
książki z kategorii biografia i dokument”.
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Anna Pająk-Kowalska

Wyniki kontroli w schronisku
10 września 2019 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Uniejowie wraz z pracownikiem Urzędu
Miasta w Uniejowie przeprowadzili kontrolę zwierząt przebywających w Gabinecie Weterynaryjnym
Lek. Wet. Andżeliki Barczak Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Psia Ostoja (ul. Szkolna 14,
Pieczyska, 98-400 Wieruszów).

Zachęcamy do adopcji zwierząt z terenu gminy
Uniejów przebywających w schronisku. Dodatkowe informacje dotyczące adopcji czworonogów można uzyskać
na stronach: www.psiaostoja.pl (w zakładce „Adopcje”)
i www.uniejow.pl (w zakładce „Dla mieszkańców – Adopcje zwierząt”) oraz pod numerem tel. 603 394 731 lub

kontaktując się z pracownikiem Urzędu Miasta w Uniejowie pod tel. 63 288 97 49.

arch. UM Uniejów

W trakcie wizytacji dokonano sprawdzenia dobrostanu zwierząt pochodzących z terenu gminy Uniejów
oraz przeprowadzono analizę prowadzonej dokumentacji
(papierowej i elektronicznej). Przeprowadzający kontrolę
dokonali oględzin boksów oraz sektorów, w których
znajdują się zwierzęta. Stwierdzono, iż w schronisku
przebywa 13 kotów oraz 20 psów. Przeprowadzona
kontrola nie wykazała nieprawidłowości dotyczącej
warunków przetrzymywania zwierząt w schronisku.

Maciej Bartosiak

Ogrodzenie kapliczki ku czci bpa Owczarka
W ubiegłym roku w Łęgu Balińskim stanął pomnik
upamiętniający założyciela Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Z inicjatywy Burmistrza
Józefa Kaczmarka, w miejscu drewnianej kapliczki, która
w tym miejscu – z upływem czasu niestety już coraz słabiej
– przypominała o miejscu narodzin biskupa Owczarka,
ustawiono kamienny obelisk.

metodą cynkowania i pomalowano w lakierni proszkowopiecowej w kolorze „stara miedź”. Ogrodzenie wykonała
Firma Z.U.H. BRAMEX z Rożniatowa Kolonii.

W tym roku inwestycję ostatecznie zakończono,
wykonując wokół kapliczki ogrodzenie ze stali z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Płot o łącznej długości
ponad 15 metrów osadzono na 9-ciu stalowych słupach,
zakończonych daszkiem z kulką. Wejście umożliwia dwuskrzydłowa furtka. Całość zabezpieczono przed korozją

arch. UM Uniejów

Poświęcenie kapliczki odbyło się w dniu potrójnego
jubileuszu (120. rocznica święceń kapłańskich, 100.
rocznica sakry biskupiej i 80. rocznica śmierci) Biskupa
Wojciecha Owczarka.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Agnieszka Owczarek

„Tajemnicze” słupki w parku
Na terenie uniejowskiego parku pojawiły się konstrukcje ceglane, które wzbudzają duże zainteresowanie. Niektórzy nawet określają je mianem „Uniejowskiego Stonehenge”.
Przechadzając się alejkami parku okalającego Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich, można natrafić
na wiele urzekających zakątków oraz usłyszeć kojące odgłosy ptaków.

Przeprowadzone działania mają docelowo poprawić
walory użytkowe oraz wyeksponować potencjał szaty
roślinnej i pokazać jej piękno w pełnej krasie. W trakcie
trwania prac, raz po raz kolejne alejki wyłączane są z użytkowania w celu rewitalizacji, a jakiś czas temu pojawiły
się w dwóch miejscach słupki tworzące okrąg. Słupki
stanowią podpory do powstających pergoli, które będą
tworzyć nastrojową atmosferę i umożliwią wypoczynek
z przepięknym widokiem na użytek ekologiczny. Ponadto,
pergole stosowane w architekturze ogrodowej już od
czasów średniowiecza są idealnym dopełnieniem krajobrazu parków angielskich, bo takim właśnie jest park
w Uniejowie, założony w latach 1860-1870.
Na czym dokładnie polega styl angielski? Ogrody
angielskie, szczególnie popularne w XVIII w., powstały

w opozycji do ogrodów francuskich, cechujących się
sztuczną symetrią i geometrią kształtów. W odróżnieniu
od uporządkowanych kompozycji, stanowią apoteozę
dziewiczego piękna przyrody, a projektowanie zieleni
nawiązuje do naturalnego krajobrazu. Warto dodać, że
ogrody w stylu angielskim cechują się różnorodnością
i bogactwem roślinności, a ich dopełnieniem są elementy
wodne, takie jak: oczka wodne czy fontanny oraz elementy architektury: pergole i trejaże, które obficie oplatają rośliny pnące.
Park w Uniejowie jest wpisany w rejestr zabytków,
a opiekę nad nim sprawuje Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Łodzi, w związku z tym wszelkie działania
wykonawcze zostały skonsultowane z konserwatorem
zabytków i odbywają się bez uszczerbku dla istniejącej
szaty roślinnej.
Przypominamy, że wartość całej inwestycji wynosi 3
159 147, 95 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania
wynosi 1 932 880, 00 zł, a planowany termin realizacji
zadania przewidziany jest na wiosnę 2020 r.

arch. UM Uniejów

Od grudnia ubiegłego roku trwają prace związane
z realizacją projektu zagospodarowania terenu Parku
Zamkowego, które polegają na pielęgnacji wiekowego
drzewostanu oraz budowie i modernizacji infrastruktury
turystycznej w ramach inwestycji pn. „Przeciwdziałanie
degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez
budowę i modernizację infrastruktury turystycznej”.

>
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Skwer przy ulicy Targowej zyskał
nowoczesny wygląd

Przebudowa skweru leżącego u zbiegu ulic Ireny
Bojakowskiej i Targowej w Uniejowie miała na celu
przede wszystkim poprawę walorów użytkowych oraz
wizualnych istniejącego terenu zieleni. Skwer znajdujący
się w sąsiedztwie zabytkowej Kolegiaty, której otoczenie
także wkrótce zostanie uporządkowane, stał się miejscem
wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców oraz turystów
odwiedzających uzdrowisko. Przestrzeń skweru została
odpowiednio dostosowana – zarówno dla potrzeb osób
niepełnosprawnych, jak i dla spacerujących z wózkami
dziecięcymi. Z alejek zniknęły sfatygowane i wystające
płyty chodnikowe, a na nowej podbudowie położono
nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, łagodny podjazd
zastąpił schody, stanowiące przejście do ul. Kościelnej.
Wykonawcą zadania, wyłonionym na drodze przetargu, było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mariusz
Forfecki ze Zgierza, które zakres prac zawartych w projekcie
wyceniło na kwotę 750 tys. zł (druga oferta, złożona przez
firmę z Chlebowa k. Turku, była o ok. 250 tys. zł droższa).
Inwestycja została dofinansowana ze środków Programu
Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” w kwocie blisko 300 tys.
zł, a więc prawie połową sumy całkowitej.
W ramach tej kwoty wykonawca był zobowiązany
do: rozebrania kamiennego kwietnika oraz nawierzchni
alejek wraz z podbudową i wykonania w ich miejscu
chodników z kostki brukowej, montażu obiektów małej
architektury w postaci ławek z oparciem, koszy na śmieci,
toalety dla psów oraz tablic informacyjnych, wbudowania
murków oporowych wypełnionych kamieniem z siedziskami, zamontowania fontanny z niecką i pomieszczeniem technicznym, wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnych, montażu lamp oświetlających teren oraz
wykonania instalacji elektrycznej do oświetlenia i zasilania
fontanny, posadzenia roślin i trawników oraz wykonania
systemu nawadniania zieleni.
Rosnące na skwerze drzewa „okiełznały” cięcia
pielęgnacyjne, a dzięki nowym nasadzeniom zieleni w
tym miejscu przybyło kwitnących bylin oraz krzewów ozdobnych, które zasila automatyczny system nawadniania
roślin. Całość oświetla pięć lamp parkowych. Na skwerze
zamontowano również monitoring.

arch. UM Uniejów

W ramach przebudowy skweru przy ul. Targowej i ul. Ireny Bojakowskiej w Uniejowie pojawiła
się efektowna, miejska fontanna, wytyczono wygodniejszy układ ścieżek, które nie stanowią już
bariery dla osób poruszających się na wózku. Jest też nowe, energooszczędne oświetlenie, estetyczne
nasadzenia oraz… toaleta dla psów.

Zupełnie nowym elementem jest fontanna typu Dry
Plaza, którą zamontowano w centralnej części deptaku. Na
obraz wodny urządzenia składa się 11 strumieni lekko
spienionej wody, zasilanych przy pomocy niezależnych
dysz, dzięki czemu wysokość tryskających pionowo w górę
słupków wody może być dynamicznie zmienna. Wszystkie
dysze są osadzone w płycie chodnika, pod którą znajduje
się system pomp i filtrów, wymuszający zamknięty obieg
wody. Fontanna sterowana zegarem astronomicznym może
wykonywać kilka różnych programów pracy np. program
dzienny oraz program nocny z oświetleniem.
Plac, na którym znajduje się fontanna, z uwagi
na różnicę poziomów terenu, został ograniczony od strony
skweru murkami oporowymi, które dzięki zamontowaniu
drewnianego siedziska służą także jako dodatkowe miejsce
do wypoczynku. Na terenie skweru rozmieszczono elementy
małej architektury: 12 ławek, osadzonych na betonowych
donicach, w których na wiosnę pojawią się dodatkowe
nasadzenia kwiatów oraz 8 koszy na śmieci z zabudową
z drewna, nawiązującą do całości spójnej aranżacji placu.
Przy wejściu na skwer od strony ul. Targowej znajduje
się tzw. piesuar, czyli przydatna miłośnikom czworonogów
– toaleta dla psów. Ma ona postać niewielkiego okrągłego
placyku, pośrodku którego umieszczono betonowy słupek
z otworami. „Oznakowanie” słupka przez jednego psa

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

prowokuje kolejne do załatwiania się w tym konkretnym
miejscu. W sąsiedztwie piesuaru znajduje się kosz na psie
odchody.
Dawna brama lokacyjnego miasta Uniejów
Przeprowadzone przez zgierską firmę prace wymagały rozkopania dużej powierzchni skweru, co jednak
było konieczne, aby uniknąć ewentualnego demontażu
nowej infrastruktury w przypadku awarii. Przy okazji
tych robót pracownicy przekopując teren natknęli się na
szczątki ludzkiego szkieletu. W pobliżu miejsca, gdzie
znaleziony został szkielet, przebiegały dawniej granice
miasta lokacyjnego i brama miejska. W trakcie prac
znaleziono także fragmenty starych chałup oraz resztki
ceramicznych naczyń. Archeolodzy odnaleźli w tym miejscu
478 fragmentów ceramiki naczyniowej, 6 fragmentów szkła
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naczyniowego, 4 przedmioty metalowe, 2 ułamki kafla
piecowego, 2 fragmenty ceramiki budowlanej oraz 2 bryłki
żużla żelaznego. Zbiór ceramiki był nieliczny, a zachowane
fragmenty w większości małe i niecharakterystyczne.
Udało się zrekonstruować jedynie dzban, garnek oraz
dno kolejnego dużego garnka. Obecnie trwają rozmowy
z konserwatorem zabytków z uniejowskiego skweru o wyrażenie zgody na umieszczenie eksponatów w Muzeum
Okręgowym w Sieradzu.

arch. UM Uniejów

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Maciej Bartosiak

Trwa rozbudowa oświetlenia publicznego
W ramach „Budowy, przebudowy i modernizacji oświetlenia publicznego w Uniejowie” podświetlona
będzie nie tylko Kolegiata. Projekt uwzględnia także iluminację kładki na rzece Warcie, Zamku Arcybiskupów
Gnieźnieńskich oraz elementów małej architektury w parku zamkowym. Rozpoczęcie prac montażowych wokół
zamku było uzależnione od zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – firma sprawująca nadzór nad
przebiegiem inwestycji złożyła w imieniu Gminy stosowne dokumenty i otrzymała pozwolenie na rozpoczęcie
prac.
Prowadzone obecnie prace mają na celu rozprowadzenie sieci elektrycznej wzdłuż mostu, która po
zmroku oświetli i wyeksponuje obiekt. Projekt – poza
budową systemu iluminacji obiektów – zakłada także
wymianę oświetlenia na ledowe w centrum miasta.
Warto dodać, że są to energooszczędne lampy, które
zasilane będą z naszej własnej elektrociepłowni.
Inwestycja obejmie: Rynek oraz ulice: Bogumiła, Turecką,
Ogrodową, Spacerową, Dąbską, Przechodnią, Kilińskiego
oraz Reymonta.

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3. Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza.

arch. UM Uniejów

Wykonawcą prac oświetleniowych jest F.H.U.
Instal Bogdan Wieczorek z Uniejowa. Miejscowa firma
rozpoczęła zadanie od montażu słupów oświetleniowych
na ul. Reymonta w Uniejowie. Firma realizuje to zadanie
w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj”.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
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Gminne wiadomości szkolne
Publiczna Szkoła Podstawowa w Spycimierzu

Szkoła Podstawowa w Wilamowie

Szkoła Podstawowa w Uniejowie

Sportowy kalejdoskop szkolny
arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie/PSP Spycimierz/SP Uniejów/SP Wilamów

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Miejskie Przedszkole w Uniejowie
Przedszkolaki w Komisariacie Policji w Uniejowie

| Marta Pajor

12 września 2019 r. odbyła się wycieczka dzieci 5- letnich z oddziału IV i V, natomiast 23 września 2019 r. dzieci
3-4- letnich z oddziału II i III do Komisariatu Policji w Uniejowie. W czasie spotkania Komendant Komisariatu Policji
w Uniejowie wraz z dzielnicowymi zapoznali przedszkolaków z ich pracą, przypomnieli numery alarmowe, ważne
zasady bezpieczeństwa na ulicy i w domu, a także zwrócili uwagę na konieczność noszenia elementów odblaskowych,
które są niezbędnie podczas drogi do szkoły, jazdy rowerem lub spacerów. Mundurowi pokazali również dzieciom
policyjne radiowozy: do transportu aresztantów i wozy patrolowe. Niezwykłą frajdą podczas wizyty było oczywiście
przebywanie w radiowozie. Największym powodzeniem cieszył się fotel kierowcy, a włączone sygnalizatory dźwiękowe
dodawały powagi całej sytuacji. W ramach wdzięczności za atrakcyjnie spotkanie przedszkolaki wręczyły policjantom
podziękowanie. Na zakończenie dzieci zostały obdarowane słodkościami. Te niecodzienne odwiedziny były dużym
przeżyciem dla wszystkich przedszkolaków.

Pasowanie na przedszkolaka

| Angelika Kurpik

„Pasowanie na przedszkolaka” odbyło się 20 września 2019 r. To pierwsza wyjątkowa uroczystość w życiu
najmłodszych dzieci z naszego przedszkola - grupy I i II, ale był to szczególny dzień także dla dzieci z pozostałych grup,
ponieważ obchodziliśmy wówczas również „Dzień przedszkolaka”.
Uroczystość rozpoczął występ przedszkolaków z grupy I i II, które z uśmiechami na twarzach śpiewały piosenki
i zostały nagrodzone gromkimi brawami. Po złożeniu uroczystej przysięgi pani dyrektor - Romana Kozińska za pomocą
czarodziejskiego ołówka, poprzez dotknięcie nim ramienia każdego dziecka, dokonała aktu pasowania, a Zastępca
Burmistrza- pan Janusz Kosmalski rozdał dzieciom pamiątkowe dyplomy. Później wszystkie przedszkolaki śpiewały
piosenki i recytowały wierszyki z okazji „Dnia przedszkolaka”.
Mali artyści spisali się na medal. Na zakończenie uroczystości każdy otrzymał słodki upominek i w dobrym nastroju
wraz z wychowawcami udali się do swoich sal.

„Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!
Ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata”

| Marta Pajor

20 września 2019 r. przedszkolaki po raz kolejny wzięły udział w Ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Tematem
tegorocznej edycji było „Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!”.
To ważne, aby od najmłodszych lat wdrażać dzieci do podejmowania działań, dzięki którym wszyscy nauczymy
się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami,
a w konsekwencji nie będziemy zaśmiecać, ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska. I rzeczą istotną,
jak nieśmiecenie i sprzątanie, jest zmiana tak naszych indywidualnych nawyków, jak też zmiana procedur w instytucjach
i firmach na przyjaźniejsze środowisku (np. rezygnacja z jednorazowych plastików).
W dniach poprzedzających akcję przedszkolaki zostały zapoznane z zasadami dbania o środowisko, sposobami
segregowania śmieci, z kolorami pojemników, do których należy wrzucać posortowane odpady, jak również co robić,
aby było ich coraz mniej. Natomiast 20 września dzieci razem z nauczycielkami, z wielkim zapałem, zaangażowaniem,
zaopatrzone w jednorazowe rękawiczki i worki, wyruszyły na sprzątnie najbliższej okolicy przedszkola.
Cieszymy się, że pomogliśmy poprawić stan naszego środowiska. Dzięki takim akcjom u dzieci rozwija się potrzeba
dbania o przyrodę. Ważne, by nauczyć je dbać o nią na co dzień, a nie tylko od święta.
Zapraszamy wszystkich naszych przedszkolaków i ich rodzinki oraz przyjaciół i znajomych do stałej troski
o środowisko!

Wycieczka przedszkolaków do lasu i na łąkę

| Marta Pajor

27 września 2019 r. dla 5-latków z oddziału IV i V był dniem pełnym wrażeń. Przedszkolaki wraz z Paniami (Martą
Pajor, Małgorzatą Dzieran, Lidią Marańdą, Marleną Budziarek) i Panem Błażejem Chmieleckim (tatą Wojtusia, lekarzem
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medycyny rodzinnej w Uniejowie, ale również doktorem nauk przyrodniczych), zaraz po śniadaniu, wyjechały autokarem
na wycieczkę do lasu i na łąkę w okolicach Biernacic.
Pierwszym punktem naszej wycieczki była łąka, będąca siedliskiem różnorodnych składników flory doliny rzeki
Pisi. Wędrując wzdłuż stawu dotarliśmy na miejsce, gdzie Pan Błażej zapoznał przedszkolaków z roślinnością porastającą
brzeg rzeki Pisi, tj. turzyce, kielisznik. Dalej wyruszyliśmy na spacer leśnymi dróżkami. W czasie wędrówki tata Wojtusia
zapoznał dzieci z warstwową budową lasu, z różnorodnymi gatunkami drzew liściastych i iglastych, krzewami, paprociami,
a także pokazał szkółkę leśną. W czasie spaceru przedszkolaki słuchały odgłosów lasu, a do kącików przyrodniczych
zbierały „skarby”, które pani Jesień zostawiła w lesie. Niesamowitym przeżyciem dla pięciolatków było wejście na
wysoką wydmę.
Podczas wycieczki dzieci poznawały przyrodę patrząc, słuchając i dotykając. Obserwowały las, który kryje
w sobie wiele ciekawych tajemnic, nauczyły się prawidłowego zachowania w lesie, by nie ucierpiała przyroda, jak
również zrozumiały znaczenie lasu dla ludzi i zwierząt. Najmłodsi spędzili miło czas na świeżym, zdrowym powietrzu, w
otoczeniu pięknej, malowniczej przyrody. Możliwość bezpośredniego kontaktu z nią dostarczyła im ogromnej radości
oraz wielu doskonałych przeżyć. Zajęcia te uświadomiły im, że przyrodę należy kochać i szanować. Pełne wiedzy o lesie
i niezapomnianych wrażeń oraz z leśnymi pamiątkami pięciolatki wróciły do przedszkola.
Składamy serdeczne podziękowania Panu Błażejowi za ciekawą lekcję przyrody, która umożliwiła przedszkolakom
lepsze poznanie naszych lasów i łąk, a także uwrażliwiła na otaczające ich piękno.

Dzień Chłopaka w naszym przedszkolu

| Małgorzata Kaźmierczak

„W tym dniu szczególnym – września trzydziestego,
Witamy serdecznie chłopaka każdego.
Dzisiaj święto Wasze, dzień prezentów, życzeń,
Innych przyjemności już nawet nie zliczę.”
Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczystościach w życiu rodziny czy życiu przedszkola.
Równie ważne jest więc Święto Chłopców, które obchodzimy 30 września 2019 r. W tym dniu we wszystkich grupach
dziewczynki wręczały chłopcom upominki, własnoręcznie namalowane laurki, złożyły życzenia, uściskały i ucałowały.
Nie brakło także w tym dniu słodkiego poczęstunku dla wszystkich dzieci. „Dwóm tańczyć się zachciało”, „Nie chcę cię
znać”, „Taniec przyklejaniec” to niektóre z wielu utworów, przy których przedszkolaki bawiły się w tym dniu.
Radość, zadowolenie, przyjemność to uczucia, które towarzyszyły wszystkim dzieciom i dorosłym z okazji
obchodów tego święta.

Owocowy zawrót głowy

| Marta Pajor

Owoce są źródłem witamin, dlatego na zajęciach zachęcamy dzieci do ich spożywania. Najlepszym sposobem
na przekonanie przedszkolaków do spożywania owoców są działania praktyczne. Dlatego też 3 października 2019 r.
pięciolatki z oddziału V zrobiły pyszne owocowe szaszłyki. Była to również okazja do porównywania wyglądu i smaku
wybranych owoców polskich i egzotycznych. Po skończonej pracy wszystkie dzieci ze smakiem zjadły owocowe
przysmaki. Przedszkolakom bardzo smakowała własnoręcznie wykonana potrawa. Z chęcią także podzielili się nią
z pracownikami przedszkola. Przygotowanie szaszłyków dało dzieciom wiele satysfakcji i radości.

Jesienny koncert dla Pań

| Małgorzata Dzieran

W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, czyli 14 października każdego roku, obchodzony jest
Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty.
W naszym przedszkolu uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 15 października 2019 r.
Uczestniczyli w niej zaproszeni goście, pracownicy i emeryci przedszkola, przedszkolaki ze wszystkich grup oraz
przedstawiciele rodziców.
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Uroczystość rozpoczęła dyrektor Romana Kozińska, która powitała zebranych i złożyła wszystkim pracownikom
życzenia. Podziękowała za codzienny trud, zaangażowanie, czujność, a także za poświęcenie i troskę o dobro
wychowanków.
Dzieci 5-letnie z grupy IV i V, najpiękniej jak potrafiły, podziękowały swoim paniom i wszystkim pracownikom
za uśmiech, serce i poświęcenie. W uroczysty nastrój, przedszkolaki wprowadziły wszystkich słowami piosenki „Dzień
dobry dzieci”. Następnie zaprezentowały wiersze, w których zapewniły, że ich przedszkole jest najlepsze i dlatego do
niego chodzą i o nim mówią. Dzieci zaprosiły gości oraz swoje koleżanki i kolegów do wspólnej zabawy przy piosence
„Bo w przedszkolu” i do obejrzenia inscenizacji „Kto z nami chodzi do przedszkola ?”. Nie zabrakło również piosenki
w języku angielskim „I love my teachers”. Jednak niezapomniane wrażenie wywarł na wszystkich taniec z pomponami
i gitarami. Na zakończenie 5-latki złożyły wszystkim pracownikom przedszkola życzenia, dziękując za trud włożony
w wychowanie, zapewniając jednocześnie swoje panie, że mocno je kochają. Czerwone serduszka i słowa piosenki
„Dziękujemy” spowodowały, że wielu osobom zakręciła się łezka w oku.
Oczywiście, tak jak co roku, nie zabrakło również podziękowań od rodziców i miłych słów od zaproszonych gości,
a także własnoręcznie wykonanych przez dzieci upominków.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Spycimierzu
Dożynki gminne
Sierpień, pomimo wakacji dla społeczności naszej szkoły, był bardzo pracowity. Przez ostatnie dwa tygodnie wakacji
spotykaliśmy się wraz z uczniami i rodzicami u sołtysa – Pana Stanisława Pełki, gdzie zajmowaliśmy się tworzeniem
wieńca dożynkowego. Pomysłów było mnóstwo! Ostatecznie podjęto decyzję, że wieniec będzie miał kształt ula.
Konstrukcję przygotował Pan Franciszek Górka. Wspólnymi siłami ustalono etapy pracy i każdemu przydzielono
zadania do wykonania. Wszyscy zastanawiali się nad materiałami, jakie można by wykorzystać do ozdobienia wieńca.
Wielokrotnie padały pytania: Lepszy będzie groszek większy, mniejszy, a może jednak ładniejsza będzie kukurydza czy
też mak itd.? Jedno jest pewne, nikt się nie nudził.
Do wykonania wieńca wykorzystano różnorodne materiały: kłosy różnorodnych zbóż, kukurydzę, groch, mak,
makaron, pestki dyni, mech oraz mnóstwo kleju na gorąco. Wieniec w postaci ula nie mógł obyć się bez pszczół, które
własnoręcznie wykonała na szydełku Pani Janina Kubacka - babcia naszego ucznia. Zdolności manualne tej Pani nie
znają granic i zawsze bardzo miło zaskakuje nas swoimi dziełami. Ul z pszczołami, ale bez miodu? - Niemożliwe! Do
zakupionych na te okoliczność słoików w kształcie misia wlewaliśmy miód z miejscowej pasieki Pana Józefa Wielogórki.
Miód był słodkim poczęstunkiem dla gości. Część osób zajęła się tworzeniem wiązanek z różnych zbóż z dodatkiem
lawendy oraz suszonych kwiatów. Zapach lawendy roznosił się po całej stodole.
Mając przygotowany ul, miód oraz wiązanki zbóż, nadszedł czas na ozdabianie traktora oraz przyczepy, na której
miał być przewieziony wieniec. Przyczepę udekorowano własnoręcznie wykonaną girlandą z bukszpanu, kłosami zboża
oraz słonecznikami zrobionymi także przez Panią Janinę. Niektórzy tatusiowie wykonali Minionki z kostek słomy, które
stanęły przy trasie korowodu dożynkowego. Z kolei na placu przed sceną można było zobaczyć wykonane przez rodziców
kanapy ze słomy i postacie dzieci.
W ostatni wieczór przed dożynkami można było odetchnąć z ulgą, że wszystko zostało zrobione zgodnie z planem.
Pomimo wielu dni pracy oraz wysiłku, ten czas minął bardzo miło przy wspólnej rozmowie.
W sobotę, 30 sierpnia 2019 r. podczas Mszy św. poświęcono wśród innych także nasz wieniec dożynkowy.
Następnie przeszliśmy na dalsze uroczystości na plac szkolny. Na czele barwnego korowodu jechał na małym traktorze
Mateusz Karniszewski. Na przyczepie wiózł ul – nasz dożynkowy wieniec. Obok szły z rodzicami dzieci z naszej szkoły
- młodsze miały na głowie czapeczki pszczółek, zaś starsze dumnie kroczyły w kapeluszach na głowie. Nie zabrakło
także własnoręcznie wykonanych drewnianych kos, sierpów, grabi oraz cepów. Po części oficjalnej i przywitaniu gości
nadszedł czas na zaprezentowanie przygotowanych wieńców. Jako pierwsi weszli na scenę tanecznym krokiem nasi
uczniowie przy piosence „Pszczółka Maja”. Dzieci przekazały wieniec gospodarzowi naszej gminy - Panu Burmistrzowi
Józefowi Kaczmarkowi. Mateusz Karniszewski, uczeń III klasy, nawiązując do koncepcji wieńca powiedział, że dzieci
z naszej małej szkoły chcą być pracowite jak pszczółki. Pan burmistrz w podziękowaniu za wieniec obdarował dzieci
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koszem pełnym słodyczy. Następnie zwracając się do Pani Starosty Małgorzaty Komajdy zaprosił społeczność szkolną
z wieńcem na dożynki powiatowe. Propozycja została przyjęta oklaskami. Schodząc ze sceny dzieci wręczały gościom
słoiki z miodem i wiązanki zbóż. Z kolei rodzice częstowali ich pachnącymi, domowymi wypiekami.
Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie wieńca, wyrażali swoje zdanie i zgłaszali
pomysły na tworzenie naszego dzieła. Ogromne słowa uznania kierujemy w stronę Pani Magdaleny Karniszewskiej, która
była koordynatorką przedsięwzięcia. Pani Madzia zajmowała się kupowaniem, zamawianiem potrzebnych materiałów,
kontrolowaniem oraz nadzorowaniem etapów pracy. Każdego dnia, podczas krótkiej przerwy na omówienie dalszych
działań, mogliśmy liczyć na pyszną kawę, herbatę i ciasto. Jeszcze raz wszystkim wyrażamy nasze słowa uznania dziękujemy!

Dożynki powiatowe
8 września 2019 r. pojechaliśmy na dożynki powiatowe. Szkołę reprezentowała grupa dzieci wraz z rodzicami
i panią dyrektor. Wynajętym w tym celu przez pana sołtysa Stanisława Pełkę pojazdem przewieziono nasz wieniec – ul
do Wartkowic, gdzie odbywały się tegoroczne uroczystości. Po Mszy św. wraz z innymi uczestnikami dożynek szliśmy
w barwnym korowodzie. I tak jak wcześniej w Spycimierzu, Mateusz wiózł nasze dzieło na małym traktorze, a obok szły
z rekwizytami dzieci, tatusiowie i mamy w pięknych wiankach na głowach. Szliśmy zadowoleni, uśmiechnięci, bowiem
byliśmy obiektem dużego zainteresowania…
To była długa uroczystość, nie wszystkie nasze maluchy dotrwały do końca imprezy. Na jej zakończenie otrzymaliśmy
nagrodę pieniężną, z której bardzo się cieszymy.

I znowu czas do szkoły…
Po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej ponownie wróciliśmy do naszej szkoły. Jeszcze niedawno żegnaliśmy się
ze sobą i opowiadaliśmy o swoich wakacyjnych planach. Tradycyjnie nowy rok szkolny rozpoczęliśmy od porannej mszy
świętej sprawowanej przez ks. Dariusza, który bardzo miło przywitał rodziców, nauczycieli, a zwłaszcza dzieci. Następnie
udaliśmy się do szkoły, gdzie po części oficjalnej z Panią Dyrektor, uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami.
Po krótkim spotkaniu z nauczycielami wszyscy poszli do domu, aby jeszcze przez kilka godzin cieszyć się ciepłym
i słonecznym dniem. Czas szybko leci…, dzień za dniem, tydzień za tygodniem, nawet nie obejrzymy się kiedy minie 10
miesięcy i znowu będziemy odpoczywać wśród słonecznych promieni, ale bogatsi o nowe doświadczenia i umiejętności.

Sprzątanie Świata
20 września 2019 r. nasi uczniowie po raz kolejny brali udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. Jej celem
było rozwijanie w dzieciach szacunku do naszej planety i dbania o jej czystość. Ten dzień był wspólną lekcją poszanowania
środowiska i najbliższego otoczenia. Przed rozpoczęciem poszukiwań, dzieci otrzymały jednorazowe rękawiczki oraz
worki na śmieci. Nasi najmłodsi podopieczni z oddziału przedszkolnego sprzątali teren należący do szkoły, zaś starsi
uczniowie wyruszyli na dłuższą wyprawę, poszukując śmieci na poboczach i obrzeżach lasu. W tym roku było ich mniej
niż w latach ubiegłych, co bardzo nas cieszy, ale jeszcze lepiej byłoby, gdyby nie było ich wcale. Po zasłużonej pracy
w terenie na dzieci czekał słodki poczęstunek.

Warsztaty kwiatowe
4 października 2019 r. w murach naszej szkoły odbyły się warsztaty dla dzieci z cyklu Spycimierskie Boże Ciało,
przeprowadzone przez Panią dr Marzenę Makowską-Iskierkę z Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu
Łódzkiego.
Spotkanie rozpoczęło się od zabawy przy piosence „Mucha w samolocie” oraz pogadanki połączonej z prezentacją
multimedialną. Uczniowie opowiadali o przygotowaniach do Bożego Ciała, o wzorach, które wymyślane są przez członków
ich rodzin oraz poszukiwaniu i zrywaniu kwiatów w jakże upalne dni. Kiedy nadszedł czas praktycznego działania,
dzieci rysowały kredkami, malowały farbami oraz wydzierały z kolorowego papieru. Ich zadaniem było samodzielne
przygotowanie wzoru kwiatowego dywanu. Pomysłów nie było końca. Niektóre dzieci wymyśliły nawet więcej wzorów.
Patrząc na powstałe prace można powiedzieć, że mają bardzo dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Na zakończenie zajęć
czekał na wszystkich poczęstunek.
W podziękowaniu za przeprowadzone warsztaty, uczniowie wręczyli przybyłym gościom pięknie udekorowane
kwiaty doniczkowe, które na dłużej będą nas przypominać.
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Ślubowanie pierwszoklasistów
Tradycyjnie, jak co roku, w Dzień Nauczyciela odbyło się w naszej szkole ślubowanie pierwszoklasistów. W tym
roku do klasy pierwszej uczęszcza troje chłopców: Kacper, Wojtek i Herman. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni
goście: Radna Rady Miejskiej w Uniejowie - Pani Jolanta Ilska i sołtys Spycimierza - Pan Stanisław Pełka oraz nauczyciele,
rodzice i uczniowie. Po krótkiej części artystycznej nastąpił moment ślubowania, a następnie pasowania. Pani dyrektor
dużą stalówką dotykała każdego z uczniów i wypowiadając ich imiona mówiła: „Pasuję cię na ucznia Publicznej
Szkoły Podstawowej w Spycimierzu”. A potem były prezenty – od Pani Radnej, Pana Sołtysa, Rady Rodziców, Banku
Spółdzielczego w Poddębicach, Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Spycimierza i Okolicy. Rodzice przygotowali także
dla swoich pociech wspaniałe rogi obfitości. Na koniec wszyscy gościli się przy zastawionych na stołach pysznościach
przygotowanych, jak zawsze, przez niezawodnych rodziców pierwszoklasistów.
										

| Paulina Jaśkiewicz

Szkoła Podstawowa w Uniejowie
U nas uczą się nie tylko uczniowie

| koordynatorka projektu - Agnieszka Kaczmarek

6 września 2019 r. ruszyły szkolenia dla nauczycieli w ramach realizacji projektu
pn. Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych z zakresu 4 zadań:
1. Formy i metody sprzyjające rozwijaniu kompetencji kluczowych.
2. Metoda eksperymentu w procesie nauczania.
3. Wykorzystanie narzędzi TIK.
4. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Nauczycieli czeka pracowita, czasochłonna i twórcza jesień – 12 dni szkoleń po 8 godzin.
Życzę wszystkim szkolonym ciekawych i inspirujących zajęć.

Obchody 80. rocznicy mordu
ludności wiejskiej w Czekaju

| opiekunowie pocztów sztandarowych: Aneta Sowa, Tomasz Bartosik

W dniu 7 września 2019 r. delegacja młodzieży Szkoły Podstawowej w Uniejowie wzięła udział w uroczystościach
patriotyczno-religijnych upamiętniających mord mieszkańców wsi Czekaj oraz z okolicznych miejscowości we wrześniu
1939 r.
Sztandar Szkoły Podstawowej godnie prezentowali następujący uczniowie z kl. VIII a, VIII b: Marianna Stefańska,
Maja Matusiak, Marta Sałata, Oliwia Kujawiak, Bartosz Kąpielski oraz Bartłomiej Adamczyk, natomiast Sztandar Związku
Kombatantów absolwent naszej szkoły - Błażej Kujawa. Po uroczystej mszy polowej, młodzież złożyła wiązanki kwiatów
pod pomnikiem ku czci pomordowanych.

XLIV Rajd Szlakiem Bohaterów Walk nad Bzurą

| Ewa Trzmielewska, Renata Pełka

Dnia 8 września 2019 r., w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, odbył się rajd zorganizowany przez
PTTK w Łęczycy. Grupa chętnych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie uczciła pamięć żołnierzy poległych
podczas Bitwy nad Bzurą. Dalsza część rajdu to kilkukilometrowa wędrówka, podczas której uczestnicy wzięli udział
w konkursach. Po raz pierwszy sami byli autorami pytań dotyczących największej bitwy kampanii wrześniowej, a następnie
odpowiadali na pytania przygotowane przez inną drużynę. Jak zwykle w czasie rajdów, można było się wzmocnić zupą,
tym razem pyszną grochówką. Atrakcją tegorocznego rajdu była inscenizacja fragmentu walk nad Bzurą, przedstawiona
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przez grupę rekonstrukcyjną (można było zobaczyć między innymi oryginalne pojazdy z czasów II wojny światowej). Rajd
zakończył się przy mogiłach żołnierskich na cmentarzu w Łęczycy odczytaniem Apelu Poległych, złożeniem wiązanek
kwiatów i salwą honorową.

Akcja - Narodowe Czytanie

| Agnieszka Owczarek, Jolanta Chajdas, Anna Zbytniewska

W sobotę, 8 września 2019 r. odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania. Narodowe Czytanie jest akcją
wspólnego czytania klasyki rodzimej literatury. Zainicjował ją Prezydent Bronisław Komorowski lekturą „Pana Tadeusza”.
W kolejnych latach odbyło się wspólne czytanie utworów Aleksandra Fredry, „Trylogii”, „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza,
„Lalki” Bolesława Prusa, dramatu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego oraz „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.
W tym roku zaczytywaliśmy się w zaproponowanych przez Parę Prezydencką nowelach polskich: „Dobra pani” Elizy
Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnicka, „Katarynka” Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru:
„Sanatorium pod Klepsydrą”) Bruno Schulza, „Orka” Władysława Stanisława Reymonta, „Rozdzióbią nas kruki, wrony…”
Stefana Żeromskiego, „Sachem” Henryka Sienkiewicza, „Sawa” (z cyklu: „Pamiątki Soplicy”) Henryka Rzewuskiego.
„Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi,
refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która
pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą
nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką
krzywdę ani zapomnieć o naszej historii” – napisał w specjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda.		
W Narodowym Czytaniu uczestniczył również Uniejów. W przedsięwzięcie włączyła się Miejsko – Gminna
Biblioteka Publiczna we współpracy ze Szkołą Podstawową w Uniejowie. Przy kompleksie termalno-basenowym
młodzież czytała fragmenty „Katarynki” B. Prusa. Każdy z uczestników, na przyniesionym przez siebie egzemplarzu
książki, otrzymał okolicznościową pieczęć, która będzie przypominać o uczestnictwie w akcji.

Wybory do Samorządu | opiekunki SU: Ewelina Kołata, Anna Bugajak, Joanna Wójcik, Katarzyna Pruchlat
Uczniowskiego
W dniu 13 września 2019 r. w Szkole Podstawowej w Uniejowie odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Największą ilość głosów uzyskała uczennica kl. VIII a – Łucja Majda, która w bieżącym roku szkolnym obejmie stanowisko
prezydenta szkoły. Premierem został Patryk Bugajak, uczeń kl. VIII a, z drugą, co do ilości liczbą głosów. Stanowisko
skarbnika objęły: Marianna Stefańska z kl. VIII a oraz Patrycja Przeganiała z kl. VIII b. Dodatkowo w pracę Samorządu w
roku szkolnym 2019/2020 zaangażowani będą: Szymon Kowalczyk z kl. VI b, Jakub Warych z kl. VII a, Michał Włazałek
z kl. VII a, Tomasz Grabarczyk z kl. VI a, Julia Figurska z kl. V c, Hanna Pająk z kl. V b, Jeremi Pamfil z kl. V b.
Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy. Liczymy na godne reprezentowanie społeczności uczniowskiej oraz
pomysły na ciekawe wydarzenia i imprezy szkolne.

Wycieczka do Torunia

| Elżbieta Bartnik

19 września br. uczniowie klasy VI a, b, c i VII b udali się na wycieczkę do Planetarium w Toruniu (z projektu
„Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).
Pierwszym punktem programu było obejrzenie seansu „Makrokosmos”. Po zajęciu miejsc, pod okrągłym sklepieniem, na
40 minut nasi uczniowie przenieśli się ponad atmosferę ziemską i odbyli niesamowitą podróż po Drodze Mlecznej i innych
galaktykach, których są we wszechświecie miliardy. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem potęgi i wielkości kosmosu.
Następnie odwiedziliśmy wystawę interaktywną Baza Mars#17. Wystawa przypominała laboratorium kosmiczne i również
wymagała zaangażowania uczniów. Sprawdzali oni m.in. czy mają odpowiednie cechy, aby zostać dobrym astronautą i badali
swój refleks. Prowadzili także wirtualnie łazika zbierającego próbki kosmicznych skał. Mogli zaprojektować kosmiczny
jadłospis, biorąc pod uwagę wartość kaloryczną oraz ilość tłuszczu, białka czy węglowodanów w diecie kosmonauty.
W planie wycieczki było zwiedzanie toruńskiego rynku, gdzie uczniowie dokonali zakupu pamiątek i pierniczków.
Program wycieczki był bardzo interesujący i dostarczył uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń.
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| Elżbieta Bartnik

Temat tegorocznej edycji to „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”. Nasi uczniowie klas szóstych wraz
z wychowawcami 20 września br. wybrali się w wyznaczone miejsca, by włączyć się do międzynarodowej kampanii
odbywającej się na całym świecie. Jak co roku, akcja przypomina, że pozostawianie śmieci na terenach zielonych to nie
tylko problem estetyczny. Rozkładając się, często uwalniają one chemiczne substancje, które mogą skazić powietrze,
glebę i wodę, także wodę pitną.
Akcja przebiegła bardzo sprawnie, a efekty pracy były zadowalające. Czynny udział w akcji dał uczniom do
zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko, o konieczności segregacji i jakie mogą być negatywne skutki zaniechania
tych działań w przyszłości.
W doskonałych humorach, zadowoleni, wróciliśmy do szkoły.

Ogródek Gier Rozwojowych

| Elżbieta Bartnik

 	 To projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej poddziałania 19,3” Przygotowanie i realizacja działań
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
mający na celu utworzenie placów zabaw połączonych z terenową, strategiczną grą rozwojową, w celu udostępnienia
mieszkańcom i turystom infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej.
Serdecznie dziękujemy za spiralną zjeżdżalnię, ściankę wspinaczkową i huśtawki, które dostarczają wiele radości
uczniom i uniejowianom.

Trwa akcja „Rolety dla każdej klasy”

| Agnieszka Kaczmarek

By było piękniej i wygodniej, montujemy rolety okienne. Tylko nieliczne klasy miały komplet rolet, część nie
miała ich w ogóle albo tylko w jednym oknie. Dzięki funduszom wypracowanym przez sklepik uczniowski (opiekunki:
Teresa Gadzinowska, Jolanta Wieczorek) uzupełniamy braki w pomieszczeniach lekcyjnych i w stołówce. Rolety będą
nie tylko zdobić, ale przede wszystkim służyć zaciemnianiu w słoneczne dni, by można było skutecznie korzystać z tablic
interaktywnych.

Pamięć i przestroga

| Mirosława Wiśniewska

27 września 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny
światowej. Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Uniejowie nie mogli
pominąć tej daty i rocznicy. Imię szkoły, jak i Bitwa nad Bzurą w kampanii wrześniowej, rozegrana w naszym regionie, nie
pozwoliły przemilczeć tamtych wydarzeń.
Uczniowie klasy VIII a i VIII b zaprezentowali na akademii: wiersze, wspomnienia i listy o tematyce wojennej i o
bohaterstwie polskich żołnierzy w różnych częściach Europy, o poświęceniu powstańców warszawskich, okrutnych losach
wysiedlonych polskich rodzin, o tragedii katyńskiej. Przywołali również wspomnienia losów uniejowian z pierwszych
tygodni wojny. Pieśni i piosenki w wykonaniu zuchów podkreśliły stan ducha narodu w tamtych dniach. Uroczystość
odbywała się w poważnym, pełnym szacunku nastroju. Minutą ciszy uczczono bohaterów tamtych wojennych lat.
Uczniowie wszystkich klas, dla podkreślenia wagi tego wydarzenia, w tym dniu przybyli do szkoły w strojach galowych.
Scenariusz, oprawę muzyczną i plastyczną przygotowały: Mirosława Wiśniewska, Joanna Pawlak, Elżbieta Bartnik, Lidia
Zaradzka, Agnieszka Pajor, Magdalena Derlacz, Agnieszka Krzesłowska.

Doświadczamy i eksperymentujemy

| Małgorzata Antoniak, Magdalena Derlacz

Z okazji zbliżającego się Dnia Chłopca, uczniowie klas II c i III c w sobotni poranek 28 września br. wyruszyli do
Łodzi. Mali chemicy podczas „Spotkania z Profesorem Einsteinem” wykonywali ciekawe eksperymenty z wykorzystaniem
artykułów znajdujących się w każdej kuchni. Na warsztatach nie zabrakło także profesjonalnych odczynników, które
sprawiły, że uczniowie poczuli się jak prawdziwi naukowcy! Spotkanie to pokazało, że można dobrze bawić się i uczyć,
a wówczas nauka nie jest ani nudna ani trudna.
Relaksem po wykonaniu doświadczeń był odbiór sztuki filmowej pt. „Angry Birds 2”. To pełna przygód animowana
historia dla całej rodziny, w której każdy znalazł coś dla siebie. Przesłaniem wychowawczym seansu było ukazanie,
iż wspólne porozumienie i złączenie sił prowadzi do osiągnięcia celu.
Po chwilach pełnych atrakcji i przeżyć, w wyśmienitych nastrojach uczniowie wrócili do domu.
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Pielgrzymka VIII klas szkół podstawowych
z terenu diecezji włocławskiej

|

ks. Piotr Kasprzak

W poniedziałek, 30 września br. uczniowie klas VIII wraz z opiekunami: ks. Piotrem Kasprzakiem, ks. Piotrem
Dąbrowskim, s. Alicją Śmiałek uczestniczyli w diecezjalnej pielgrzymce do Lichenia pod hasłem „Eucharystia daje życie”.
Pielgrzymka rozpoczęła się od modlitwy w Lesie Grąblińskim, gdzie miały miejsce objawienia Matki Bożej.
Następnie uczniowie zwiedzili Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu, uczestniczyli w ewangelizacji oraz Eucharystii pod
przewodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa.
                                 

Audycja muzyczna

| Elżbieta Bartnik

Muzyka w życiu jest bardzo ważna. Pomaga poszerzać swoje horyzonty, rozwija wyobraźnię i sprawia, że życie
staje się bardziej kolorowe. Dlatego też każdy powinien mieć z nią jak najwięcej do czynienia od najmłodszych lat.
4 października br. odbyło się spotkanie klas V i VI z „Akademią Pana Feliksa”, które było połączone z warsztatami
przybliżającymi uczniom przeboje wielkich mistrzów.

Spotkanie z Oliwią Olczyk

| Elżbieta Bartnik

4 października br. było spotkanie dla dziewcząt z klas IV-V zachęcające do udziału w zajęciach tańca mażoretkowego.
Zajęcia prowadziła Oliwia Olczyk - wicemistrzyni Świata mażoretek. Oliwia tańczy od dziewięciu lat. Na początku
trenowała w rodzinnych Poddębicach, a od roku reprezentuje Uniwersytet Łódzki. W maju na Mistrzostwach Polski
uplasowała się na czwartym miejscu w kategorii solo buława seniorki.
Pierwsze zajęcia, w których udział wzięła Lena Pięgot, rozpoczęły się od poznania podstaw baletu, wykonania
szeregu wyrzutów, tricków i elementów twirlingowych z batonami.

„Wstańcie, chodźmy!” - XIX Dzień Papieski

|

ks. Piotr Kasprzak

13 października 2019 r. w Polsce obchodzimy XIX Dzień Papieski ph. „Wstańcie, chodźmy!”. Tematem rozważań
tegorocznego Dnia Papieskiego jest nauczanie Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w dniach 2-10 czerwca
1979 roku.
Pierwsza w całej historii Polski wizyta papieża w naszej Ojczyźnie była niełatwa i zarazem niezwykle doniosła
w skutkach. Władze komunistyczne zdecydowanie się jej sprzeciwiały, przeczuwając, że może ona odmienić serca
i umysły Polaków i w konsekwencji zmienić przyszłość kraju.
11 października br. uczniowie z klasy V b i VII a wraz z opiekunami: ks. Piotrem Dąbrowskim i ks. Piotrem
Kasprzakiem przygotowali akademię upamiętniającą to wydarzenie. Montaż słowno-muzyczny był wyrazem podziwu
i ogromnej wdzięczności naszemu rodakowi za jego posługę miłości Kościołowi i Rodzinie ludzkiej. Św. Jan Paweł II niósł
orędzie wiary i nadziei współczesnemu światu, nękanemu przez wojny i niesprawiedliwość. Podziękowaliśmy za to, że
brał w obronę chorych, ubogich, kochał dzieci, młodzież i dla wszystkich pozostał prawdziwym Ojcem.

Uroczystość Ślubowania
Pierwszoklasistów

| wychowawczynie: Urszula Świerczyńska, Halina Wielogórka, Anna Wiktorska

W dniu 11 października br. 67 pierwszoklasistów wzięło udział w uroczystości ślubowania i pasowania na uczniów
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r.
Po zaprezentowaniu wiedzy i umiejętności przez uczniów, dyrektor Piotr Kozłowski stwierdził, że dzieci zdały
swój pierwszy egzamin w szkole i po złożeniu słów ślubowania zostały pasowane na uczniów. Od zgromadzonych gości
otrzymały gromkie brawa, dyplomy, upominki, a rodzice przygotowali dla nich słodki poczęstunek w klasach.
Naszym Uczniom życzymy najlepszych stopni i pięknych przyjaźni.
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„Nauczyciel… to doradca, idol, często przyjaciel. Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi.
Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się.”
Taylor Mackenzie

Niezapomniany koncert

| Agnieszka Pajor, Agnieszka Krzesłowska

11 października br. odbył się uroczysty koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dyrektor Piotr Kozłowski
serdecznie przywitał gości, nauczycieli, pracowników obsługi i całą społeczność szkolną. Ponadto złożył piękne życzenia.
Następie prowadzący koncert: Maja Mazur z kl. VII a i Cyprian Antreou z kl. VII b wraz z uczniami klas: II a, III a, III c,
V c, VI c, VII a, VIII b podziękowali Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej i wszystkim Pracownikom szkoły za cierpliwość,
trud, pracowitość i codzienny uśmiech. Dedykowali im wzruszające i zabawne wiersze, pełne życzeń piosenki i utwory
instrumentalne. Nie zabrakło humorystycznych opowiastek z życia szkolnego oraz układów tanecznych.
Niespodzianką koncertu był wspólny taniec Kaczuchy, do którego uczniowie klas: I-IV zaprosili szanownych gości,
nauczycieli i pracowników szkoły.
Panował pełen serdeczności i humoru nastrój, dlatego ten wyjątkowy koncert na długo zostanie w naszej pamięci.

Sportowy kalejdoskop szkolny
Swim for a dream, czyli płyń po marzenia po raz drugi….

| Karolina Marosik

Już po raz drugi, tym razem 7 września br. największa sztafeta w Polsce popłynęła w Łodzi na basenach sportowych
w Zatoce Sportu. Wszyscy uczestnicy pokonali dystans 761 625 metrów, co oznacza 30 465 przepłyniętych basenów
25 metrowej długości.
W imprezie wzięło udział ponad 1000 osób, w tym całkiem spora grupa śmiałków (30 osób) ze Szkoły Podstawowej
w Uniejowie wraz ze swoimi opiekunami: p. Karoliną Marosik, p. Moniką Jabłońską i p. Szymonem Bugajakiem.
W zeszłym roku dołożyliśmy jako szkoła cegiełkę i ustanowiliśmy Rekord Guinnessa w 24 godzinnej sztafecie
pływackiej, więc tegoroczne zmagania nie mogły się odbyć bez naszego udziału.
W tym roku organizatorzy wprowadzili kilka zmian w formule sztafety. Pływano na 30 torach i każdy z uczestników
musiał przepłynąć co najmniej jeden basen. Dla tych, którzy w wodzie czują się jak ryba, organizatorzy przewidzieli
maksimum 30 min. na pływanie. Ze względu na duże zróżnicowanie wiekowe i poziom umiejętności naszych młodych
pływaków zasada ta okazała się strzałem w dziesiątkę. Każdy pływał w swoim tempie i dowolnym stylem. Najmłodsi
kończyli po dwóch długościach, inni po 25 przepłyniętych basenach. Najważniejsze, że wszyscy dobrze się bawili. Podczas
dekoracji każdy z uczestników usłyszał ważne zdanie, „Twój świat jest w Twoich rękach”, które stało się symbolem Dnia
Marzyciela.
Oprócz pływania, na terenie kampusu Politechniki Łódzkiej przy Zatoce Sportu, można było m.in. pograć we
frisbee, siatkówkę lub poskakać na trampolinie.
Na koniec mieliśmy okazję poznać i chwilę porozmawiać z pomysłodawcą przedsięwzięcia, panem Adamem
Jerzykowskim, oraz wielokrotną medalistką Mistrzostw Świata i Europy na basenie 25 metrowym, wielokrotną Mistrzynią
i rekordzistką Polski w pływaniu, panią Aleksandrą Urbańczyk-Olejarczyk, no i oczywiście strzelić sobie pamiątkową
fotkę.
          

Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe

| Szymon Bugajak

Biegi odbyły się 17 września br. obok Kompleksu Boisk Piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie.
W zawodach wystartowało 201 uczniów z prawie wszystkich szkół podstawowych z powiatu poddębickiego (brakowało
tylko jednej), którzy rywalizowali w czterech biegach, w czterech kategoriach wiekowych.
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Biorąc pod uwagę liczbę startujących osób, to można śmiało powiedzieć, że to największe zawody sportowe
w powiecie poddębickim pod auspicjami Szkolnego Związku Sportowego. Organizatorem wydarzenia była Szkoła
Podstawowa w Uniejowie (nauczyciele: Karolina Marosik, Sebastian Napieraj, Tomasz Bartosik, Szymon Bugajak ).
W zawodach bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły. W rywalizacji klas szóstych bezkonkurencyjny
okazał się Konrad Tomczak, który w pięknym stylu wywalczył tytuł Mistrza Powiatu. Dzielnie sekundował mu Antoni
Stępień, kończąc rywalizację na trzecim miejscu. Bardzo dobrze wypadła Maria Plak, która przybiegła do mety na drugim
miejscu i zdobyła tytuł Wicemistrzyni Powiatu. Nieźle pobiegła Nina Bartosik, zajmując 6 miejsce. Wśród starszych
chłopców 8 miejsce wywalczył Gracjan Madajski.

Szkoła Podstawowa w Wilamowie
Zaczynamy nowy rok szkolny

| Joanna Binkiewicz

Wybiła już godzina.
Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite
Nad szkolną książką, nad zeszytem.
Życzę wam wszystkim na początek
Szkolnego roku – samych piątek!
Uczcie się, jak mówicie: „w dechę”
I niech z was szkoła ma pociechę!
2 września 2019 r. rozpoczęliśmy rok szkolny 2019/2020. Najpierw razem z pocztem sztandarowym szkoły
uczestniczyliśmy we Mszy świętej w kościele parafialnym w Wilamowie, później wróciliśmy do szkoły, gdzie wszystkich
zgromadzonych radośnie przywitała dyrektor Edyta Miśkiewicz. W trakcie swego przemówienia pani dyrektor
opowiedziała o zmianach, jakie zaszły w szkole, między innymi o wyremontowaniu łazienek oraz zakupie szafek
szatniowych. Na koniec odbyły się krótkie spotkania klas z wychowawcami.
Z okazji rozpoczętego nowego roku szkolnego życzymy wszystkim Uczniom licznych sukcesów i radości ze
zdobywania wiedzy, Rodzicom dumy z postępów pociech, a Nauczycielom satysfakcji płynącej z pracy z dziećmi!
							

Spotkanie z panią policjantką

| Anna Gazda

9 września 2019 r. na zaproszenie pani Anny Gazdy w naszej szkole gościliśmy funkcjonariusza policji - panią
Małgorzatę Rzepecką. Celem spotkania była pogadanka o bezpieczeństwie podczas drogi do i ze szkoły, w czasie
przejazdu autobusem oraz w szkole. Uczniowie z uwagą słuchali naszego gościa. Wszyscy mamy nadzieję, że cenne
uwagi przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa.
							

„Walka ze śmieciem” – akcja Sprzątanie Świata 2019

| Beata Kos

W tym roku w akcję Sprzątania Świata, która miała miejsce 20 września 2019 r., włączyły się głównie klasy młodsze
i te, które akurat miały zajęcia związane z ekologią lub techniką.
Uczniowie zaopatrzeni w worki i rękawice wyruszyli do „walki ze śmieciem”. Młodsi sprzątali teren wokół szkoły,
a starsi pozostały teren Wilamowa. Budującym był fakt, że śmieci w porównaniu z poprzednimi akcjami było niewiele, co
świadczy o wzroście świadomości społeczeństwa dotyczącej niezaśmiecania Ziemi.
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| Mariola Ewa Pawłowska

Jak co roku, 30 września 2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Chłopaka, tym razem na sportowo.
Dziewczęta z Samorządu Szkolnego pod okiem pani A. Gazdy i M. E. Pawłowskiej zorganizowały dla chłopców kilka
konkurencji sportowych w dwóch kategoriach wiekowych - klasy 1-3 i 4-8.
Do rywalizacji stanęło dziesięciu chłopców, którzy przy dopingujących okrzykach widowni musieli zaprezentować
swoje umiejętności skakania na skakance, biegania z woreczkiem na głowie czy szybkiego chodzenia wzdłuż skakanki.
Ostatecznie tytuł Super Sportsmana w kategorii juniorów otrzymał Adam Palka, a seniorów – Szymon Wojech.
Uczestników nagrodzono słodyczami i dyplomami. Oczywiście, nie zabrakło tego dnia życzeń i wspólnego zdjęcia!

Dzień Chłopca w klasach

| Joanna Binkiewicz

Z okazji Dnia Chłopca dziewczyny z każdej klasy przygotowały niespodzianki dla swoich kolegów. Uczniowie
świętowali, jedząc pizzę lub inne zamówione zestawy, tańcząc i bawiąc się w zabawy zaplanowane przez koleżanki
lub uczestnicząc w różnego rodzaju konkursach zręcznościowych. Chłopcy otrzymali też niespodzianki – dyplomy
Superchłopaków i drobne upominki. Uśmiechy na twarzach uczniów wskazywały, że są bardzo zadowoleni z przygotowanych dla nich atrakcji.
							

Jak oni ślubują! Uczniowie z Wilamowa przyjęci do szkolnego grona

| Sylwia Wrąbel

14 października 2019 r. w naszej szkole od rana panowała świąteczna atmosfera, ponieważ nadszedł długo
wyczekiwany dzień ślubowania pierwszoklasistów. Dzieci w pięknej scenerii, ubrane na galowo, zaprezentowały swoje
umiejętności w programie „Jak oni ślubują!”.
Pierwszoklasiści musieli wykazać się znajomością zasad zachowania, ruchu drogowego, zdrowego odżywiania
i własnego kraju. Zarówno jurorzy, jak i wszyscy obecni na uroczystości nagrodzili ich umiejętności gromkimi brawami.
Najwięcej emocji wzbudził układ taneczny do piosenki „Zupa Romana”, w czasie którego uczniowie przebrani za kucharzy
stworzyli „orkiestrę” grającą na łyżkach.
Znakomita komisja, w skład której wchodziły takie sławy, jak: Dorota Zawadzka – Superniania, Magda Gessler
– mistrzyni kuchni i specjalistka od zdrowego odżywiania, Komendantka Główna Komisji oraz przedstawiciel Pana
Prezydenta – Pan Morawiecki, jednogłośnie orzekła, że dzieci są gotowe, aby przyjąć je w poczet uczniów szkoły.
W niezwykle podniosłej atmosferze, przed sztandarem szkoły, uczniowie pierwszej klasy ślubowali godnie
reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Po złożeniu ślubowania Dyrektor Szkoły - Edyta Miśkiewicz dokonała symbolicznego pasowania na
pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej–Curie w Wilamowie, a wychowawczyni Sylwia Wrąbel
wręczyła pamiątkowe dyplomy. Na koniec wszyscy wysłuchali programu przygotowanego przez uczniów klasy drugiej.
Gratulacjom, życzeniom i upominkom nie było końca. Składali je zaproszeni goście, jak i starsi koledzy.
							

Dzień Nauczyciela

| Anna Gazda

Jak co roku, uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej poprowadził i przygotował Samorząd Uczniowski.
Aby urozmaicić obchody tego święta, zaserwowano zaskakujące widowisko, którego uczestnikami stali się sami
pracownicy szkoły. Zostali oni zaproszeni do uczestnictwa w symbolicznej podróży pociągiem, a każda stacja
zobowiązywała pasażera do wykonania pewnych zadań o profilu sprawnościowym, matematycznym lub logicznym.
W tle muzyki Ryszarda Rynkowskiego „Jedzie pociąg z daleka” mieliśmy okazję obserwować doskonałą zabawę zarówno
uczestników, jak i obserwatorów. Śmiech, oklaski, niepewność na twarzach podróżników, to wszystko było wspaniałym
dodatkiem do atmosfery wypełniającej mury naszej szkoły. Po dotarciu do ostatniej stacji, w ramach sprawdzianu
ostatecznego, musieli wypić niewielką porcję soku z cytryny, po czym skwitować ją szczerym uśmiechem.
Dziękujemy uczestnikom oraz wszystkim wspierającym podróżników za wspaniałą zabawę i doping. Do zobaczenia
w przyszłym roku!
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Mirosław Madajski

Nie pal śmieci – nie truj siebie i bliskich
Coraz częściej słyszymy w mediach o pogarszającym się w zastraszającym tempie stanie naszego środowiska
i jakości wdychanego codziennie powietrza. Problem ten szczególnie nasila się w sezonie grzewczym. Pomimo rosnącej
świadomości społeczeństwa o konieczności codziennego dbania o ekologię, gdyż zanieczyszczenie środowiska
naturalnego pociąga za sobą wiele katastrofalnych skutków, zdarzają się osoby, które nadal nie zdają sobie sprawy, jak
niebezpieczne dla ich zdrowia i bliskich, jest spalanie zimą w piecach domowych różnych odpadów. Dlatego apelujemy
o zachowanie zdrowego rozsądku.
W Uniejowie za sprawą odnawialnych źródeł energii do celów ciepłowniczych (dostawa ciepła w skali 80% do
budynków użyteczności publicznej, mieszkań oraz firm) możemy w dużym stopniu ograniczyć niską emisję, będącą
główną przyczyną smogu.

Nie spalajmy odpadów w gospodarstwach domowych!
Paląc w domowym piecu odpadami szkodzimy sobie, najbliższej rodzinie i sąsiadom. Konsekwencje spalania
śmieci w piecach domowych to nie tylko bezpośrednie zagrożenie dla naszego zdrowia i dla powietrza, którym
oddychamy oraz zagrożenie pożarowe, lecz także – zgodnie z ustawą – możliwa kara aresztu lub grzywny. Obowiązuje
ustawowy zakaz spalania odpadów zawierających substancje niebezpieczne w urządzeniach, które nie są do tego
przeznaczone.
Spalanie śmieci w domowych piecach to złudna oszczędność węgla, powodująca jedynie odczuwalny dla
najbliższego otoczenia efekt wzrostu ilości substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne.

Przypominamy, że tych odpadów nie można spalać w piecu domowym:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mebli
opakowań z tworzyw sztucznych (butelek)
pudełek po chemikaliach
baterii
farb, lakierów, klejów
gum (opon)
sprzętu RTV i AGD
odzieży z tworzyw sztucznych, obuwia, sztucznej skóry
styropianu
przewodów, kabli
papieru z kolorowym nadrukiem, kolorowych gazet

Poniższe odpady możemy spalać w piecu domowym:
•
•
•
•

papier, tekturę i drewno (jeżeli nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi!)
odpady z gospodarki leśnej
odpady kory i korka
czyste trociny, wióry, ścinki (z wyłączeniem ścinek z obróbki płyt wiórowych!)

Dla przypomnienia: Czym oddychamy, gdy z komina wydobywa się dym ze spalania śmieci?
Procesowi spalania różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych towarzyszy emisja wielu
zanieczyszczeń do atmosfery: tlenku węgla (CO), nieorganicznych związków chloru (HCI), nieorganicznych związków
fluoru (HF), tlenków azotu (NO i NO2), dwutlenku siarki (SO₂), metali ciężkich - zaliczanych do klasy I (kadm, rtęć,
tytan), II (arsen, kobalt, nikiel, selen), III (ołów, chrom), wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).
W czasie spalania odpadów w przydomowych piecach powstają dymy zawierające: chlorowodór, cyjanowodór oraz
rakotwórcze związki: dioksyny i furany.
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Pozbywanie się odpadów w piecach domowych to żadna oszczędność, ponieważ śmieci pochodzące
z gospodarstw domowych (przeważnie są to: opakowania z tworzyw sztucznych, folie, butelki po napojach) spalają się
bardzo szybko, ale wytworzone w ten sposób ciepło błyskawicznie uwalnia się przez komin na zewnątrz, mając tym
samym znikomy wpływ na oszczędność węgla. Oprócz tego, spalając odpady w domowych piecach, przyczyniamy się
do pogorszenia stanu technicznego urządzeń i przewodów kominowych, powodując ich zapchanie, oraz do powstania
zagrożenia pożarowego. Powoduje to zwiększone osadzanie się w przewodzie kominowym sadzy smołowej i szklistej
zawierającej dużo domieszek smołowych oraz kwas octowy.
Powstające w wyniku spalania odpadów: tlenki siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, para wodna oraz wszelkiego
rodzaju chemikalia przyczyniają się do stopniowego niszczenia pieca (korozja), czego następstwem są: wżery, pęknięcia
oraz kruchość elementów pieca, a w konsekwencji spadek jego wydajności cieplnej. I co najważniejsze, wydatek
związany z zakupem nowego pieca przewyższa wielokrotnie koszty odbioru zebranych odpadów.
Przypominamy również o tym, że Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazuje właścicielem
nieruchomości pozbywanie się zebranych odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny
z przepisami.

Michał Łuczak

Rozbudowa sieci gazowej w Wieleninie
Polska Spółka Gazownictwa rozpoczęła rozbudowę gazociągu w Wieleninie, który będzie ciągnięty do Stemplewa
w Gminie Świnice Warckie. To kolejny etap rozbudowy sieci gazowej w gminie Uniejów, co pozwoli mieszkańcom podłączyć
się do sieci i korzystać z dostaw gazu ziemnego. Na dzień dzisiejszy złożono już 34 wnioski o warunki przyłączenia.
Wykorzystanie niskoemisyjnego surowca może doprowadzić do znaczącego ograniczenia emisji m.in. dwutlenku węgla,
ale także innych związków zanieczyszczających powietrze, co ma znaczący wpływ na samopoczucie i zdrowie mieszkańców.
Mieszkańcy, którzy zdecydują się na zmianę źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny mogą ubiegać się
o dofinansowanie z rządowego Programu „Czyste Powietrze”. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych
i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.
Należy pamiętać, iż wszelkie poniesione opłaty za przyłącze oraz faktury za zakup pieca i instalacji muszą być poniesione
po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie. Jedynie koszty dokumentacji projektowej mogą być poniesione przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie.

Program priorytetowy „Mój Prąd”
Program jest finansowany z budżetu Skarbu Państwa, a kwota, jaką rząd przeznaczył na realizację założeń w nim
zawartych, to 1 mld złotych. Dofinansowanie jednej instalacji i montażu w gospodarstwie domowym wynosi maksymalnie
50% wartości inwestycji, ale kwotowo nie może przekroczyć 5000 zł. Dotowane są instalacje o mocy 2-10 kW. W koszty
inwestycyjne wliczają się panele, a także inwertery, okablowanie i usługa montażowa – a więc konieczne oprzyrządowanie.

Ulga termomodernizacyjna
To ulga podatkowa w wysokości do 53 tys. zł dla właścicieli domków jednorodzinnych wprowadzona 1 stycznia
2019 r. Wśród usług, które można odliczyć od podatku, jest m.in. docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej, montaż
kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznej, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła olejowego kondensacyjnego
lub pompy ciepła.
Pomoc w wypełnieniu wniosku i szczegółowe informacji można uzyskać w Punkcie Konsultacyjnym, który mieści się
w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Orzechowej 6, pok. 38 lub pod nr. tel. 538 810 414.

>

38 | UNIEJOWSKIE STRONY

numer

5 / 69 / 2019

>
Elżbieta Bartnik

U Dworzan „Warsztaty ceramiczne”

arch. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Dworzanie”

W ubiegłym roku Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Dworzanie” złożyło wniosek o przyznanie, ze
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, grantu na realizację projektu
pn. „Zakup wyposażenia warsztatu garncarskiego dla Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Dworzanie”.

Warsztaty garncarskie

Celem jest prowadzenie działań w zakresie promocji i edukacji regionalnej oraz historycznej, służącej
podtrzymywaniu tradycji w zakresie lokalnych obrzędów
i zwyczajów związanych z kulturą średniowieczną Uniejowa – zaginione zawody, promocja i kultywowanie aspektów pracy garncarza.
Operacja była realizowana od marca do końca
września 2019 r. Całkowita wartość projektu wyniosła
20 906,98 zł. Grant uzyskał 100% dofinansowania
w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania
„PRYM”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokal-

nego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W wyniku realizacji projektu Stowarzyszenie zostało
doposażone w sprzęt niezbędny do funkcjonowania
warsztatu garncarskiego. Sprzęt ten będzie służył do
organizowania zajęć dla członków Stowarzyszenia,
uczniów szkół i mieszkańców naszej gminy. Wykonane
wyroby będą prezentowane i wykorzystywane podczas
organizacji różnorodnych uroczystości i wydarzeń, jak
jarmark czy turnieje rycerskie. Na zajęciach można
zrealizować swoje pomysły na wykonanie glinianych
naczyń, biżuterii, czy rzeźb, a po wypaleniu zabrać je
do domu. Dla osób uczestniczących w zajęciach to miły
sposób na spędzenie wolnego czasu, możliwość zrobienia
unikatowych rzeczy, niedostępnych w sklepach.
Chcemy w ten sposób zachować i kultywować
nasze dziedzictwo lokalne. W czasach średniowiecza
w Uniejowie funkcjonowały warsztaty garncarskie.
Uczestnicy naszych zajęć będą zatem mieli możliwość
przenieść się w te odległe czasy.

Agnieszka Owczarek

Renaturyzacja Strugi Spycimierskiej
odpowiedzią na problemy ekologiczne
Gmina Uniejów planuje przeprowadzić inwestycję związaną z odbudową części cieku Struga Spycimierska
dla poprawy stanu środowiska przyrodniczego i zapobiegania klęskom żywiołowym.
Coraz częściej powtarzające się susze i ich rosnące
ryzyko stanowią poważny problem zarówno dla samego
środowiska, jak i działań ludzkich, takich jak choćby uprawy.
U jego podstaw z jednej strony stoją zmieniające się warunki
klimatyczne, ale także błędy w gospodarce wodnej. Od czasu
powstania zapory i Zbiornika Jeziorsko w górnym biegu Warty
(ok. 26 km od Uniejowa) widoczne są negatywne zmiany
w korycie rzeki, jej dorzeczach i najbliższej okolicy. Naturalnie,

istnienie zbiornika zredukowało znacznie występowanie
powodzi występujących na naszych terenach, ale z drugiej
strony niesystematyczne zrzuty wody doprowadziły do erozji
koryta Warty, braku cyklu naturalnego wylewania wody
oraz pogorszenia się stanu wałów przeciwpowodziowych.
W konsekwencji nadwarciański obszar dotknięty jest
problemem wyschniętych łąk i torfowieniem Strugi Spycimierskiej. W związku z powyższym gmina Uniejów
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planuje przedsięwzięcie pn. „Renaturyzacja cieków
wodnych i odbudowa naturalnej retencji na terenie gminy
Uniejów” realizowane w ramach projektu „Przeciwdziałanie
degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez
budowę i modernizację infrastruktury turystycznej”. Chodzi
o odbudowę ciągłości naturalnego przepływu w korycie
Strugi Spycimierskiej oraz poprawę warunków wodnych na
przylegającym terenie.
Głównym celem prac będzie umożliwienie wykonania dodatkowego zrzutu wody ze Zbiornika Jeziorsko do
Strugi Spycimierskiej (Siekiernika) poprzez dotychczasową
infrastrukturę hydrotechniczną, a następnie skierowanie
części wody z dolnego odcina Strugi poprzez istniejący rów
przywałowy i dalej rurociągiem aż do Uroczyska Zieleń.
W ramach działań przewiduje się oczyszczenie i odmulenie starorzeczy występujących na terenie inwestycji oraz
rowów, kanałów melioracyjnych stanowiących dopływy
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Strugi. Oprócz przebudowy zaplanowano budowę rurociągu
o dł. 276 m aż do ujścia na Uroczysku Zieleń. W planach
przewiduje się także powstanie przegrody drewnianokamiennej oraz kilku spiętrzeń wody, które umożliwią
kierowanie wód na starorzecze Warty.
Koszt sporządzenia samej dokumentacji to blisko 300
tys. zł. Jeśli realizacja inwestycji dojdzie do skutku, działania
poprawią stan środowiska przyrodniczego rzeki, co zaowocuje
zwiększeniem różnorodności biologicznej oraz odtworzeniem
ciągłości ekosystemów.
Działania rewitalizacyjne, choć nie powodują istotnych
zmian morfologii samego koryta, przywrócą funkcje
ekologiczne cieków wodnych. Nie bez znaczenia są również
względy ekonomiczne uzyskane poprzez racjonalizację gospodarczego wykorzystania rzek. Wykorzystanie możliwości
retencyjnych pozwoli na naturalną ochronę przed suszami
i powodziami. Nie mówiąc już o poprawie walorów krajobrazowych i turystyczno-rekreacyjnych.

Zawody Wędkarskie o „Puchar Prezesa 2019”
25 sierpnia 2019 roku Koło Wędkarskie nr 16 w Uniejowie zorganizowało Zawody Wędkarskie o „Puchar
Prezesa 2019” na Starorzeczu „Kaczka” w miejscowości Człopy, na których spotkało się czterdziestu dwóch
miłośników wędkowania.
Turniej rozpoczęto już o godzinie 6.00 rano. Na wstępie
zawodów przywitano opiekuna naszego koła z ramienia
Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Konin - Prezesa
Jakuba Kamedułę oraz Sędziego Klasy Krajowej - kol. Marlenę
Kamedułę. Po przeczytaniu obowiązujących regulaminów
oraz zachowania bezpieczeństwa nad wodą, wędkarze
przystąpili do losowania stanowisk. Sędzia Główny Zawodów
- Rafał Przybylak o godzinie 7.00 rozpoczął czterogodzinne
zawody. Pogoda tego dnia była wyśmienita, a ryby bardzo
dobrze współpracowały z wędkarzami. Sędziowie pomocniczy
- Dariusz Adamiak i Krzysztof Kulczycki bacznie obserwowali

poczynania wędkarzy oraz czuwali nad przestrzeganiem
przepisów, które obowiązują na wszystkich zawodach
wędkarskich. Niestety, czas nad wodą biegnie bardzo szybko
i o godzinie 11.00 zakończono zawody.
Sędzia Główny, po przeliczeniu ilości złowionych ryb
oraz wagi, ogłosił wyniki: 1. miejsce - Mariusz Maj - 2510 pkt.,
2 miejsce - Grzegorz Linke - 2370 pkt., 3 miejsce - Henryk
Pełka - 1930 pkt., 4 miejsce - Piotr Walczak - 1740 pkt., 5
miejsce - Robert Gralka - 1680 pkt. Wszyscy wędkarz złowili
łącznie 335 ryb o łącznej wadze 23,02 kg.
Choć zawody wędkarskie za każdym razem są
stanowczo zdominowane przez mężczyzn, to już po raz
kolejny w zawodach wystartowała reprezentantka kobiet Katarzyna Dzierbicka, którą nagrodzono tytułem Najlepszej
Zawodniczki.
Wszyscy zawodnicy otrzymali okolicznościowe puchary
i statuetki. Prezes Okręgu Konińskiego - Jakub Kameduła
wręczył upominek dla najmniej aktywnego wędkarza.
Po wręczaniu nagród wędkarze oraz zaproszeni goście
przystąpili do biesiadowania, które trwało do późnego
popołudnia.
			
Dariusz Adamiak
			
Prezes Koła nr 16 w Uniejowie
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Mirosław Madajski

Kalendarium Czepowa
•

19 sierpnia – Pokaz karate na potrzeby realizacji programu TVP 3 Łódź – „Turniej Miast”.

•

28 sierpnia – „Starożytny Egipt” – spotkanie z podróżnikami Grzegorzem i Pawłem Królickimi.

•

30 sierpnia – „Piknik Rodzinny” w Poddębicach – pokaz karate.

•

31 sierpnia – Dożynki Gminne w Spycimierzu – wystawa prac.

•

5 września – Uruchomienie „Sali wyciszeń” z elementami terapii doświadczania świata.
Wyposażenie sali sfinansowane zostało z dotacji kompleksowego wsparcia pn. „Za życiem”.

•

8 września – Dożynki Powiatowe (powiatu poddębickiego) w Wartkowicach.

•

10 września – XVII Przegląd Piosenki Wakacyjnej w Łęczycy – wyróżnienie.

•

12 września – Integracyjny Festiwal Piłkarski w Uniejowie.

•

13 września – III Turniej Piłki Nożnej „Połączeni Pasją” o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego.

•

17 września – Zebranie społeczności.

•

18 września – Miting Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych w Kutnie.

•

20 września – Wycieczka do ZOO Safari w Borysewie.

•

24 września – Wycieczka do Warszawy, dzięki wsparciu Pana Senatora RP Przemysława Błaszczyka.

•

2 października – Dzień Chłopaka w PŚDS w Czepowie.

•

14 października – Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

•

16 października – Festiwal Piosenki Różnej w Sieradzu.

•

18 października – Wędkujemy nad rzeką Ner.

Od 1 czerwca br. w PŚDS w Czepowie realizowany jest projekt pt. „Sport i rekreacja samo zdrowie”. Zadanie
realizowane jest przez Centrum Promocji Sportu i Rekreacji DRAGON w Poddębicach. Bierze w nim udział 15-tu
uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie.
Beneficjenci zadania próbują swoich sił w: zajęciach ze strzelectwa sportowego, rekreacji wodnej, kąpielach na
basenie, treningach karate, indywidualnych i zespołowych grach plenerowych, a także w wędkarstwie.

arch. PŚDS w Czepowie

Zadanie „Sport i rekreacja samo zdrowie” wspófinansowane jest ze środków z województwa łódzkiego. Zajęcia
projektowe można śledzić na profilu facebookowym PŚDS w Czepowie.

Wizyta w Sejmie

Spotkanie ze „starożytnym Egiptem”

Na Olimpiadzie Specjalnej w Kutnie

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

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

Nowe inwestycje mieszkaniowe w Uniejowie
Osoby zainteresowane zakupem mieszkań informujemy,
że w planach jest budowa nowego osiedla z blokami mieszkalnymi.
PGK „Termy Uniejów” prowadzą zapisy.

Nowe bloki będą zlokalizowane przy ul. Targowej,
za skrzyżowaniem z ul. Reymonta, naprzeciwko osiedla
700-lecia. Gmina Uniejów przeznaczy na ten cel blisko
2 ha obszaru. Atutem lokalizacji jest bliskość terenów
rekreacyjnych w postaci lasów.
Realizatorem inwestycji będzie zewnętrzna firma
deweloperska. PGK „Termy Uniejów” jako spółka
komunalna nie może już dłużej bezpośrednio zajmować
się budową budynków mieszkalnych ze względu na
duże ograniczenia prawne i finansowe, dotyczące deweloperów i wynikające z przepisów regulujących budownictwo mieszkaniowe. Niemniej, nowe osiedle zostanie
wybudowane we współpracy i pod nadzorem „Term
Uniejów”. Należy więc spodziewać się dobrze przemyślanej
koncepcji zagospodarowania terenu i architektury budynków, spójnej i nawiązującej do dotychczasowej
estetyki architektonicznej wybudowanych już bloków
mieszkalnych „osiedla termalnego”. Budynki będą
cechowały się podobnym standardem. Przewiduje się
również kontynuację elementu termalnego w postaci
przyłącza z wodą termalną. Innymi słowy, nowe budynki
będą nawiązywały do poprzednich osiedli realizowanych
przez „Termy Uniejów”. Ponadto po wybudowaniu nowych
bloków, jeżeli taka będzie wola powstałych wspólnot
mieszkaniowych, Spółka PGK „Termy Uniejów” będzie
administratorem również nowych budynków, co wiąże się
z niskim czynszem ponoszonym przez mieszkańców lokali,
który od kilku lat utrzymuję się na poziomie 2 zł za mkw
mieszkania miesięcznie, nie licząc zużywanych mediów.
W kwestii ceny zakupu, metr kwadratowy nowych
mieszkań może oscylować w okolicach 5 tys. zł. Taki wzrost
ceny w stosunku do wcześniej budowanych bloków wynika
z drastycznej od 2017 r. zmiany na rynku budowlanym,
w tym również na rynku budowy mieszkań. Aktualnie nie
ma różnicy w ko-sztach budowy, niezależnie od lokalizacji,
czy jest to Łódź, czy Uniejów. Koszt wybudowania metra

kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania, zarówno w małej miejscowości, jak też w metropolii wynosi ok.
4 tys. zł netto. Do tego dochodzą koszty zaprojektowania
i obsługi inwestycji. Dlatego różnice w cenach zakupu
mogą wynika jedynie z cen gruntów przeznaczanych pod
zabudowę mieszkaniową. W ostatecznym rozrachunku
w przy-padku Uniejowa wynikowo wychodzi w przybliżeniu
w/w cena zakupu.
Aktualnie prowadzone są zapisy i rezerwacje na
lokale mieszkalne. Warto dodać, że powodzenie i szansa
realizacji inwestycji w bardzo dużym stopniu uzależniona

arch. UM Uniejów

W północnej części miasta z dużym prawdopodobieństwem powstaną kolejne bloki z lokalami mieszkalnymi.
Będzie to kontynuacja dotychczasowych inwestycji
mieszkaniowych przeprowadzonych w Uniejowie.

Najnowsze bloki wybudowane przez PGK „Termy Uniejów”

jest od zainteresowania potencjalnych nabywców. Jest to
kluczowy element dla opłacalności inwestycji. Jeśli dojdzie
do realizacji, budowa może rozpocząć się już wiosną
przyszłego roku, a nowe mieszkania w takim scenariuszu
zostaną oddane do użytku jesienią 2021 r.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie
się do siedziby PGK Termy Uniejów sp. z o.o. w Uniejowie,
przy ul. Polnej 37, do pani Sylwii Bukowskiej, dostępnej
pod numerem tel. 506 040 534.
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Aleksandra Zielonka

Nowe władze Hufca ZHP Uniejów
31 sierpnia 2019 r. odbył się Zjazd Zwykły Hufca ZHP Uniejów im. Marii Konopnickiej.
Podczas spotkania instruktorzy ZHP wybrali nowego komendanta oraz nowy skład Komendy
Hufca i Komisji Rewizyjnej.
Co cztery lata instruktorzy ZHP zbierają się na
Zjeździe Zwykłym Hufca, aby podsumować działalność,
dokonać wyboru władz na nową kadencję oraz
przedyskutować plan działania na najbliższe lata.
Zjazd rozpoczęła część robocza spotkania, podczas
której wybrano przewodniczącego zjazdu, protokolanta
oraz trzy komisje zjazdowe: wyborczą, uchwał i wniosków
oraz skrutacyjną. Przewodniczącą zjazdu została hm.
Jolanta Chmielecka.
Po przejęciu prowadzenia zebrania przez przewodniczącą nastąpiła część oficjalna zjazdu, którą rozpoczęło
wprowadzenie sztandaru oraz odśpiewanie Hymnu ZHP.
Podczas zjazdu obecni byli przedstawiciele Chorągwi Łódzkiej ZHP: hm. Łukasz Woźniak – Pełnomocnik
Komendanta Chorągwi na Zjeździe oraz hm. Tomasz
Jachimek – Członek Komendy Chorągwi.
Komendantka Hufca ZHP Uniejów - phm.
Małgorzata Rosik złożyła sprawozdanie z czteroletniej
działalności hufca, której towarzyszyła prezentacja
fotograficzna. Poinformowała, że w ostatniej kadencji
do grona harcerzy dołączyło 17 dorosłych osób,
które identyfikują się z misją harcerską i pracują jako
wolontariusze. W strukturach przybyło również harcerzy.
Komendantka poinformowała, że według ewidencji z
2015 roku hufiec liczył 123 harcerzy, a obecnie 255 z
tendencją wzrostową. Podkreśliła, że na obecną chwilę
w hufcu pracuje 34 instruktorów.
Dziękując za pomoc, Komendantka skierowała
swoje słowa do tych, którzy na co dzień pomagają
harcerzom w pracy: „Wokół hufca tworzy się front
instytucji i osób prywatnych, które chętnie nas wpierają
i pomagają. Przy każdym działaniu potrzebne są
pieniądze, jedzenie, transport, a my zawsze możemy
liczyć na pomoc, dlatego staramy się dać z siebie tyle,
ile możemy. Jest nas coraz więcej, więc coraz więcej
możemy zdziałać”.
Osobiste podziękowania od Komendantki Hufca
odebrali obecni na Zjeździe goście: Burmistrz Uniejowa
– Józef Kaczmarek, Prezes Koła Łowieckiego „Gęgawa”
– Witold Ochapski, Redaktor uniejow.net.pl – Michał
Kubacki oraz wspierający w działaniach phm. Małgorzatę

Rosik, mąż – Mirosław.
Z rąk Komendantki Hufca pochwały odebrali drużynowi, a wyróżnienia i nagrody druhny i druhowie
instruktorzy oraz obecni na Zjeździe najstarsi stażem
instruktorskim członkowie Hufca: dh Roman Matusiak i
dh. Nela Gąsiorowicz.
Szczególne
podziękowania
Komendantka
skierowała do swoich najbliższych współpracowników,
którzy przez ostatnie cztery lata tworzyli Komendę
Hufca: „To piękny wyjątek, że w świecie, w którym
zdawałoby się wszystko jest wycenione, można trafić
na ludzi, którzy tej tezie przeczą i są gotowi ofiarować
bezinteresownie swoją pomoc. Jedynie ludzie wielkiego
serca dostrzegają potrzeby innych i wyciągają pomocną
dłoń. To zaszczyt i honor mieć takich ludzi w Hufcu
Uniejów.”
Gratulacje dla władz hufcowych za pracę w obecnej
kadencji przekazał również Burmistrz Uniejowa – Józef
Kaczmarek.
Część formalną Zjazdu wypełniły sprawozdania
z działalności statutowej, programowej i finansowej,
zakończone przedstawieniem przez Pełnomocnika
Komendanta Łódzkiej Chorągwi ZHP - hm. Łukasza
Woźniaka informacji o realizacji zadań statutowych
przez komendanta i komendę.
Przedstawione sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie. Również jednogłośnie Zjazd, na wniosek
Komisji Rewizyjnej, udzielił absolutorium dla poszczególnych członków komendy.
Najważniejszym punktem porządku Zjazdu było
wybranie nowej Komendy Hufca na rozpoczynającą się
kolejną, czteroletnią kadencję. Na liście kandydatów do
funkcji Komendanta znalazło się nazwisko hm. Piotra
Łukasiewicza. Jeszcze przed formalnym głosowaniem
hm. Piotr Łukasiewicz zaprezentował swoją wizję
osobową składu Komendy Hufca. Informacja wywołała
dość żywą dyskusję.
W wyniku przeprowadzonych rozmów i głosowań
nowa struktura organizacyjna Komendy Hufca ZHP
Uniejów im. Marii Konopnickiej, przyjęta przez Zjazd
na najbliższe cztery lata, przedstawia się następująco:
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Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Władze i członkowie Komendy Hufca ZHP Uniejów

Komendant Hufca ZHP Uniejów – hm. Piotr Łukasiewicz,
Zastępca Komendanta Hufca oraz Szef Biura Komendy
– pwd. Sylwia Wojtczak, Skarbnik Hufca – dh. Marta
Ożadowicz, Członek Komendy ds. programowych – pwd.
Elżbieta Łukasiewicz, Członek Komendy ds. kształcenia
– phm. Anna Walczak.
Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: przewodniczący – hm. Marian Pięgot, v-ce przewodniczący – phm. Waldemar Terlecki, sekretarz – pwd.
Damian Hync, członek – pwd. Piotr Kozłowski.
Nowo wybrany Komendant - hm. Piotr Łukasiewicz
przedstawił na Zjeździe swoją wizję funkcjonowania
Hufca ZHP Uniejów. Poinformował, że w hufcu musi
kontynuować swoją działalność Hufcowa Komisja Stopni
Instruktorskich.

hufcowi i które mają w sobie wolę działania. Jest to forma
zatrzymania ich przy sobie, uszanowania i zachęcenia do
wspólnych działań”.
W przedstawionej wizji Komendant wyraził
również chęć poszerzenia działalności hufca, poprzez
podjęcie kroków w celu reaktywacji harcerstwa na
terenie Poddębic.
Zjazd zakończyło wyprowadzenie sztandaru oraz
pieśń i obrzęd tradycyjnego pożegnania harcerskiego
„Bratnie słowo”.
Ustępującej Komendzie Hufca składamy serdeczne
podziękowania za pracę w ostatniej kadencji, a nowej
gratulujemy i życzymy wielu sukcesów na nowej
harcerskiej ścieżce.

Przedstawiając swoją koncepcję pracy Komendant
oświadczył: „Moim marzeniem i ambicją będzie
powołanie środowiskowej drużyny harcerskiej o profilu
pożarniczym. Mam nadzieję, że znajdę osoby, które
będą chciały poprowadzić taką drużynę i zachęcić do
tego typu działalności (…). Ważna kwestią jest podjęcie
działań w celu stworzenia kręgu instruktorów i przyjaciół
harcerstwa, czyli tych osób, które przychylne są naszemu

arch. UM Uniejów

Komendant do składu komisji zaproponował
doświadczonych instruktorów i byłych komendantów:
phm. Małgorzatę Rosik, hm. Barbarę Zwolińską oraz
hm. Mariana Pięgota. Nadmienił, że tak jak do tej pory
przy Hufcu kontynuować będzie pracę Hufcowy Zespół
Programowy, którego zadaniem będzie organizowanie
pracy hufca. Skład osobowy zespołu zaproponował:
pwd. Elżbietę Łukasiewicz, phm. Waldemara Terleckiego,
pwd. Sylwię Wrąbel oraz pwd. Milenę Kudanowską.

Komendantka Hufca ZHP Uniejów – Małgorzata Rosik wręcza podziękowania
za współpracę i pomoc: burmistrzowi Józefowi Kaczmarkowi, Prezesowi Koła
Łowieckiego nr 16 „Gęgawa” w Uniejowie - Witoldowi Ochapskiemu oraz
Mirosławowi Rosikowi.
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Cichmiana świętowała w Wilamowie stulecie jednostki
Cichmiana to wieś położona w województwie
wielkopolskim, w powiecie kolskim i gminie Dąbie,
ale ciągle w Parafii Wilamów. Dlatego obchody 100leci OSP Cichmiana rozpoczęło się na mszy świętej
w kościele w Wilamowie. Związki druhów z Cichmiany
z Wilamowem, to wieloletnia tradycja. Każde święto
strażaka obchodzimy wspólnie. Wspólnie też biorą
druhowie udział w świętach kościelno-narodowych.
Dlatego też podczas obchodów 100-lecia byli obecni
strażacy z Wilamowa z pocztem sztandarowym oraz
Proboszcz Parafii.

Tymi obchodami oddali hołd druhom i ludziom
dobrej woli, którzy na przestrzeni 100 lat przyczynili
się do bogatej historii OSP w Cichmianie. Druhowie
z Wilamowa i całej uniejowskiej gminy życzą sąsiadom
kolejnych 100 lat.

arch. R. Troczyński

OSP Cichmiana powstała prawdopodobnie
w 1918 roku, bo fakt ten udokumentowano fotografią,

gdzie straż otrzymuje sztandar z grotem, który wieńczy
do tej pory drzewce sztandaru. OSP Cichmiana była
i jest zawsze aktywna. Miała zespół muzyczny i teatralny.
W 1920 roku strażacy zakupili sprzęt i wykonali
specjalny wóz strażacki. W 1933 roku stanęła w Cichmianie pierwsza remiza. Druhowie z Cichmiany całe
100-lecie działają, unowocześniają się, ale zdają sobie
sprawę, że wiele prac i zadań przed nimi.

Wielenin najlepszy na Regionalnym Turnieju Sołectw w Szadku
1 września 2019 r. reprezentacja mieszkańców Wielenina podjęła wyzwanie i udała się autokarem
do Szadku na Regionalny Turniej Sołectw, aby spróbować swoich sił i wspólnie z 25 innymi sołectwami
powalczyć o nagrodę.

arch. Mieszkańcy Wielenina

Nie ukrywamy, iż lubimy integrować pokolenia,
dlatego pod hasłem: „Dziadek, ojciec, syn, wspólnie

wiodą prym…- taniec wielopokoleniowy” - wzięliśmy
udział w kategorii występów artystycznych i uzyskaliśmy
największy aplauz, a co za tym idzie, nagrodę w wysokości 2 500 zł za zajecie I miejsca. Cieszymy się
niezmiernie, że nasze starania zostały docenione
i mimo tak wysoko postawionej poprzeczki, stanęliśmy
na najwyższym podium. Ale chcemy podkreślić, iż
najważniejszy jest dla nas klimat…klimat, który tworzą
ludzie, ludzie z pasją i ciepłym spojrzeniem na świat.
Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i przepiękną oprawę tej imprezy. Doceniamy ogrom pracy
jaką włożyliście. Nieskromnie podpowiadamy, że czekamy z niecierpliwością na kolejne zaproszenie.
Sołtys, Rada Sołecka, Mieszkańcy Wielenina
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Cześć i chwała Bohaterom w 80. rocznicę
wybuchu II wojny światowej

Oddaliśmy hołd poległym w Czekaju

Upamiętniliśmy Ofiary Zbrodni
Katyńskiej

Ułani ze Szwadronu Kawalerii Ziemi
Konińskiej oddali hołd broniącym
Uniejowa we wrześniu ’39
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Dożynki Gminne w Spycimierzu

Muzyczne pożegnanie lata z “Siłą Muzyki”
Radia ZET

arch. UM Uniejów / W. Olczyk

Uniejowski Start Hufcowy 2019/2020
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Święto Seniorów

Owocna wymiana wiedzy i doświadczeń na III Seminarium Spycimierskim

Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniejowie

arch. UM Uniejów

>>>
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Piłkarskie święto w Uniejowie integruje, bawi oraz uczy!

numer

W Uniejowie zainaugurowano po raz
10. Wojewódzki Sportowy Rok Szkolny

Trzynasta edycja Biegu „Do Gorących Źródeł – Sanus per aquam”

arch. UM Uniejów / www.uniejow.net.pl
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O istotnych sprawach rozmawiano
podczas konferencji w Uniejowie

Fundusze unijne a gospodarowanie nieruchomościami publicznymi na przykładzie Uniejowa
Przez trzy dni, 11-13 września 2019 r., w Uniejowie gościli urzędnicy ze wszystkich wojewódzkich
wydziałów gospodarki nieruchomościami w naszym
kraju. I była to pierwsza taka konferencja w województwie łódzkim.
Uniejów był gospodarzem ogólnopolskiej konferencji skierowanej do wszystkich wydziałów zajmujących
się gospodarką nieruchomościami w urzędach wojewódzkich naszego kraju. Celem trzydniowego spotkania
była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między
urzędnikami, którzy merytorycznie zajmują się tematem.
– „Chodziło o to, aby podzielić się praktykami,
jak dane sprawy w poszczególnych województwach są
rozstrzygane” – tłumaczyła Ilona Balcerzyk, Zastępca
Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. – „Trzydniowa konferencja była tez okazją, by podzielić się
swoimi codziennymi problemami, które są spotykane,
po to, żeby znaleźć na nie wspólne rozwiązania. A trzeba
wiedzieć, że na terenie gospodarki nieruchomościami
jest wiele rzeczy, które trzeba przedyskutować”.
Przedstawiciele
poszczególnych
urzędów
wojewódzkich omawiali wybraną przez siebie tematykę,
ustaloną wcześniej z organizatorami uniejowskiej
konferencji. Wśród prelegentów był też przedstawiciel
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Województwo Łódzkie na konferencji reprezentował Mirosław Suski, Dyrektor Generalny ŁUW
w Łodzi.
Na konferencji jedną z osób, która reprezentowała
województwo łódzkie był Burmistrz Uniejowa. –
„Uniejów świetnie się rozwija. Tamtejszy zamek
doskonale jest przygotowany do organizowania tego
rodzaju wydarzeń, zarówno od strony hotelowej, jak
i konferencyjnej. Nie chcieliśmy, aby to było w Łodzi.
Burmistrz Uniejowa zgodził się, abyśmy taką konferencję

arch. UM Uniejów

W okresie wrzesień-październik 2019 r. odbyło się kilka ważnych konferencji,
jakie tematy zostały podczas nich poruszone, przeczytacie Państwo poniżej.

zorganizowali, a ostatniego dnia sam wystąpił z prezentacją miasta, przedstawiając plany rozwoju oraz
odpowiedział na liczne pytania uczestników konferencji”
– mówiła llona Balcerczyk.
Burmistrz Kaczmarek na przykładzie Uniejowa pokazał, jak fundusze unijne wpływają na gospodarowanie nieruchomościami publicznymi. Zasób
nieruchomości gminy Uniejów z uregulowanym stanem prawnym wynosi 273,75 ha. Gmina Uniejów
posiada uregulowany stan prawny do 626 działek
ewidencyjnych ujętych w 160 księgach wieczystych.
Spośród nieruchomości gminy Uniejów 77,08 ha zostało
nabytych do zasobu w drodze zakupu, zaś w drodze
licytacji komorniczych – 3,85 ha. Pozostałe 192,82 ha
gmina pozyskała w drodze komunalizacji.
Gmina Uniejów posiada udziały we współwłasności
w 21 działkach ewidencyjnych o pow.3,81 ha.
Spośród gruntów będących własnością gminy Uniejów
największy obszar zajmują grunty zajęte pod drogami
gminnymi o powierzchni 95 ha, następnie grunty
orne o powierzchni 53 ha oraz place, skwery i parki
o powierzchni 35 ha. Gmina Uniejów oddała ze swojego
zasobu w dzierżawę łącznie 98 ha gruntów.

				Maciej Bartosiak
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Funkcja prewencyjna prawnych
form ochrony przyrody
17 września Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich
w Uniejowie gościł uczestników konferencji, którzy
dyskutowali o ochronie przyrody. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialego.
Konferencja pn. „Funkcja prewencyjna prawnych
form ochrony przyrody” skierowana była do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego. W wydarzeniu wzięło udział ponad
160 osób, wśród których zaleźli się: samorządowcy,
przedstawiciele organizacji pozarządowych, licealiści
i studenci.
Wydarzenie stanowiło okazję do wymiany doświadczeń, uzyskania informacji na temat możliwości
pozyskiwania przez jednostki samorządu terytorialnego
funduszy zewnętrznych ukierunkowanych na wspieranie
zadań z zakresu ochrony przyrody.
Pierwszą sesję poświęcono zadaniom administracji samorządowej w skutecznej ochronie zasobów
środowiska przyrodniczego. Prelegenci reprezentujący
środowisko akademickie przybliżyli aspekt formalny
oraz proceduralny prezentowanego zagadnienia.
Podczas drugiej sesji omówiono rolę i zadania
samorządu terytorialnego w ochronie przyrody. Karolina
Rzetelska, p.o. Kierownika Zespołu ds. Projektów
Nieinwestycyjnych WFOŚiGW i Jacek Kazimierski, p.o.
Naczelnika Wydziału Sieci Punktów Informacyjnych
Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Łódzkiego zapoznali uczestników z możliwościami zewnętrznego finansowania projektów z zakresu ochrony przyrody.
Ostatnia sesja dotyczyła wymiany doświadczeń
oraz prezentacji dobrych praktyk przez wybrane
samorządy województwa łódzkiego. Uczestnicy konferencji zapoznali się z projektami zrealizowanymi przez:
Tomaszów Mazowiecki, Uniejów, Strzelce Wielkie i Wolę Krzysztoporską.
Prelegentem reprezentującym Uniejów był Zastępca Burmistrza Uniejowa - Janusz Kosmalski, który
mówił m.in. o uniejowskim systemie produkcji ciepła
i energii elektrycznej przy użyciu odnawialnych źródeł
energii, który funkcjonuje w Uniejowie.
Pokłosiem wydarzenia będzie audycja telewizyjna
dotycząca realizowanego przez NIST projektu nt.
„Funkcja prewencyjna prawnych form ochrony przyrody
przeznaczona dla przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego z województwa łódzkiego”.
Konferencja oraz program telewizyjny są elementami projektu, na który Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego uzyskał dofinansowanie ze środ-

ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jednym z gości spotkania
w Uniejowie był Prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Wojciech Miedzianowski.
Profilaktyka zdrowotna w samorządzie
Prawa pacjenta, programy profilaktyki zdrowotnej
i warsztaty z nauki samobadania piersi – tak w skrócie
można podsumować szkolenie NIST, które 18 września
odbyło się w Uniejowie.
Bezpłatne szkolenie nt. „Profilaktyka zdrowotna
w samorządzie” otworzyła dr Iwona Wieczorek, Dyrektor
Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego,
organizatorka wydarzenia. Było ono okazją do wymiany
doświadczeń oraz uzyskania przydatnych informacji
w zakresie profilaktyki zdrowotnej, z silnym akcentem
na choroby onkologiczne.
Prelekcje wygłosiła w/w dr Iwona Wieczorek
omawiając zadania własne jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia równego dostępu
do świadczeń opieki zdrowotnej. Agnieszka Jóźwik,
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, w swoim
wystąpieniu mówiła o najważniejszych prawach pacjenta oraz złożoności czynników leżących u podstaw
problemów, z którym pacjenci spotykają się na co dzień.
Zainteresowaniem żeńskiej części uczestniczek
cieszyły się przedstawicielki z Fundacji Amazonki Łódź
Centrum, które prowadziływarsztatyz nauki samobadania
piersi na fantomach medycznych. Magdalena Góralczyk
z Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
zaprezentowała programy profilaktyczne finansowane
przez NFZ. Nie zabrakło nowości, które NFZ już
wdraża lub które niedługo pojawią się w zakresie opieki
zdrowotnej. Warto w tym miejscu przytoczyć choćby
część z tych informacji ze względu na ich przydatność
dla mieszkańców naszej gminy.
NFZ prowadzi obecnie kilka programów profilaktyki zdrowotnej. W pierwszej kolejności należy
przywołać profilaktykę raka piersi. Na terenie województwa łódzkiego działają 24 punkty stacjonarne
oraz 47 mammobusy, w których kobiety między 50
a 69 rokiem życia mogą bezpłatnie i bez skierowania
wykonać badanie mammograficzne. W przypadku kobiet
starszych lub młodszych wymagane jest skierowanie
ginekologa. Od 1 marca 2019 r. NFZ refunduje zabieg
mastektomii z jednoczasowa rekonstrukcja piersi przy
użyciu implantu. Uruchomiono również programy
lekowe po operacji lub w przypadku przerzutów.
Kolejnym programem jest profilaktyka chorób
układu krążenia. Dla pacjentów pomiędzy 25 a 55
rokiem życia przygotowano specjalne programy badań
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biochemicznych krwi, które może zlecić lekarz pierwszego kontaktu. Badania maja na celu ocenę ryzyka
wystąpienia zawału serca i udaru.
Nowością jest profilaktyka stomatologiczna
skierowana do dzieci i młodzieży do 18 roku życia.
Łódzki NFZ posiada tzw. dentobus, który odwiedza
na zaproszenie miejscowości, w których nie ma
gabinetu stomatologicznego. Ten mobilny gabinet
oferuje bezpłatne badania i leczenie (w tym również
endodontyczne i zdjęcia RTG). Warto również przytoczyć program, w myśl którego szkoły będą miały obowiązek zapewnienia opieki dentystycznej dla uczniów
i w związku z tym będą podpisywać umowy z gabinetami
na te właśnie usługi.
Tym, co dopiero czeka pacjentów od następnego
roku jest Internetowe Konto Pacjenta oraz e-recepty.
IKP to internetowy portal pacjenta z historią choroby.
Może go założyć każdy pacjent i logować się w dowolnym momencie. Od 1 stycznia 2020 r. lekarze
będą wystawiać tzw. e-recepty, które będą przesyłane
na komórkę. Aby zrealizować taka receptę, wystarczy
przedstawić farmaceucie specjalny kod oraz nr PESEL.
Taka recepta, poza antybiotykami, będzie ważna
przez 365 dni i będzie ją można realizować w różnych
aptekach. Oznacza to, że pacjent będzie mógł w jednej
aptece wykupić część lekarstw, a w innej resztę. Co
więcej, pacjent może otrzymać na recepcie zlecenie
na roczny zapas leków i co miesiąc kupować kolejne
opakowanie. Pacjenci przywiązani do formy tradycyjnej
będą otrzymywać recepty w formie wydruku z komputera, co pozwoli uniknąć wydania niewłaściwych leków
przez farmaceutów.
Wreszcie, została uruchomiona infolinia – telefoniczna informacja pacjenta pod nr 800 190 590,
dostępna od pon. do pt. w godz. 8.00 – 16.00, gdzie
można zwrócić się w celu pozyskania informacji, choćby
takiej, w której placówce jest krótsza kolejka na dany
zabieg.
			
Agnieszka Owczarek
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Samorząd terytorialny w trosce
o zdrowie mieszkańców
Kolejna konferencja, zorganizowana przez
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego wspólnie z Biurem Programu „Niepodległa” na zamku
w Uniejowie, została poświęcona również jakże ważnej
w dzisiejszych czasach, w obliczu rosnącej w zastraszającym tempie skali chorób cywilizacyjnych, tematyce
profilaktyki zdrowotnej mieszkańców województwa
łódzkiego.
Konferencja stanowiła miejsce do wymiany doświadczeń, opinii i informacji na temat programów
podejmowanych na rzecz ochrony zdrowia na terenie
naszego województwa.
Skierowana była do przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego województwa łódzkiego oraz
organizacji pozarządowych, w tym: Uniwersytetów
Trzeciego Wieku, Klubów Seniora, stowarzyszeń i fundacji działających w obszarze ochrony zdrowia. Wzięło
w niej udział niemal 150 osób.
Jeden z wykładów, dotyczący postępom w profilaktyce i leczeniu raka piersi, poprowadził prof. dr hab.
n. med. Jan Lubiński z Międzynarodowego Centrum
Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie.
Podczas pierwszej sesji wykładowej Anna Leder
- Rzecznik Prasowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przekazała informacje na temat badań profilaktycznych finansowanych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast zadania
z zakresu zdrowia publicznego oraz ich zgodność z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia
i Priorytetami dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej
omówiła Karolina Piekarska - Inspektor Wojewódzki
w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
Sesja druga poświęcona została prawom pacjenta, które przybliżyła Agnieszka Jóźwik - Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii
Skłodowskiej - Curie w Zgierzu.
Podczas trzeciej sesji poświęconej wyzwaniu
dla samorządów, jakimi jest zdrowie mieszkańców,
głos zabrali: dr Iwona Wieczorek – Dyrektor NIST i dr
Grzegorz Leśniewicz - Przewodniczący Rady Miasta
Zgierza, członek Rady Społecznej Miejskiego Zespołu
Przychodni Rejonowych w Zgierzu.
Rola samorządu terytorialnego
w budowaniu państwowości
Tym razem celem konferencji, zorganizowanej
8 października w Sali Rycerskiej uniejowskiego
zamku, było omówienie związku odzyskania przez
Polskę niepodległości z budową podstaw samorządu
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terytorialnego oraz jego roli w budowaniu państwowości.
Również ta konferencja przygotowana została
przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
z Biurem Programu „Niepodległa” i stanowiła m.in.
okazję do wymiany doświadczeń i uzyskania informacji
na temat możliwości współpracy jednostek samorządu
terytorialnego oraz organizacji pozarządowych z
Biurem Programu „Niepodległa”.
Podczas konferencji odbyły się dwie sesje. Na
pierwszej z nich głos zabrał burmistrz Józef Kaczmarek
na temat roli samorządu terytorialnego w budowaniu
państwowości. Związek odzyskania Niepodległości
z budową podstaw samorządu terytorialnego i jego rolę
w budowaniu państwowości omówili przedstawiciele
środowiska naukowego: dr hab. Przemysław Waingertner, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, z Katedry
Historii Polski Najnowszej -prezentacja dotyczyła
samorządu łódzkiego i jego relacji z władzą państwową
w II Rzeczypospolitej; dr hab. Wojciech Wytrążek,
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
z Katedry Nauki Administracji i Samorządu
Terytorialnego – prezentacja na temat genezy i rozwoju
samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej.
Podczas drugiej sesji głos zabrali: Wojciech Kirejczyk, Zastępca Dyrektora Biura Programu „Niepodległa”,
który mówił o możliwości zaangażowania się jednostek
samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych
we wspólne świętowanie odzyskania Niepodległości
i odbudowy polskiej państwowości; Kamil Wnuk,
Rzecznik Prasowy Biura Programu „Niepodległa” opowiedział o możliwościach aplikowania o środki z programów dotacyjnych „Niepodległa” i „Koalicje dla Niepodległej”.
Podsumowania konferencji i jej zamknięcia dokonała Dyrektor NIST – dr Iwona Wieczorek.

Zdrowy, aktywny i bezpieczny senior
W każdym okresie życia można cieszyć się w pełni
jego urokami, ale aby tak się stało i było to możliwe,
należy przede wszystkim zadbać o swoje zdrowie
i aktywny tryb życia.
Podczas seminarium poświęconemu Seniorom
w dniu 10 października na zamku w Uniejowie
została omówiona polityka społeczna Samorządu
Województwa Łódzkiego wobec osób starszych.
W ramach tego spotkania zaprezentowane zostały
aspekty
podniesienia
bezpieczeństwa
seniorów, projekty realizowane dla osób starszych
oraz zagadnienia zdrowotne. Stanowiło ono tradycyjnie okazję do wymiany doświadczeń i zdobycia informacji w kwestii współpracy jednostek
samorządu terytorialnego na rzecz wsparcia seniorów
w naszym województwie.
Seminarium zostało podzielone na trzy sesje
tematyczne: bezpieczny, aktywny oraz zdrowy senior.
W czasie pierwszej z nich mogliśmy wysłuchać asp.
sztab. Grzegorza Mikołajczyka z Wydziału Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, który
mówił o wspólnych działaniach podejmowanych
dla bezpieczeństwa seniorów. W drugim wykładzie
wystąpiła Anna Mroczek, Dyrektor Regionalnego
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, omawiając
politykę
społeczną
Samorządu
Województwa
Łódzkiego wobec starszych osób. Jako trzeci głos zabrał dr n. med. Zbigniew Jarosik, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Geriatrii i Ordynator Oddziału
Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu, który mówił
o problemie nadciśnienia tętniczego jako jednostki
chorobowej u osób w podeszłym wieku.
W seminarium uczestniczyły m.in. przedstawicielki
gminy Uniejów: Jolanta Figurska – Kierownik MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uniejowie
i Urszula Urbaniak – Prezes Uniwersytetu III Wieku
w Uniejowie i Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa oraz
Panie z Uniejowskiego Uniwersytetu III Wieku.

arch. UM Uniejów

Na zakończenie w imieniu Organizatorów głos
zabrała dr Iwona Wieczorek, która podsumowała spotkanie.
Informacje uzyskane od Narodowego Instytutu
Samorządu Terytorialnego
Sale konferencyjne znajdujące się w pięknym
XIV-wiecznym Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich
w Uniejowie, w otoczeniu parkowej przyrody, jak widać
sprzyjają poruszaniu ważnych i aktualnych tematów…

>
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Roman Dudkowski

Tym razem Trójmiasto
Mieszkańcy sołectwa Pęgów zwiedzają różne zakątki Polski. W poprzednich latach były
to wycieczki do Wrocławia, Kłodawy, Torunia. W tym roku postanowiliśmy zobaczyć Trójmiasto.
Na organizację wycieczki środki pozyskane
od Burmistrza Miasta Uniejów i Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” uzupełniliśmy
składkami od uczestników. I tak, 31 sierpnia 2019 r. 15
mieszkańców Pęgowa i 4 z Kozanek Wielkich o godz.
4.45 wyjechało busem do Gdańska. Dotarliśmy tam
o godz. 9.30, by spotkać się z przewodnikiem.

darzenia i miejsca z tamtego okresu. Odwiedziliśmy
też miejsce pobytu papieża Jana Pawła II podczas
wizyty w Trójmieście. Wieczorem zakwaterowano nas
w Gdańsku – Sobieszewie. Po obiadokolacji i spacerze
nad morze była możliwość zorganizowania integracyjnego grilla.
Następnego dnia po śniadaniu wyjechaliśmy do
Gdyni. Pierwszą atrakcją był rejs statkiem po porcie
gdyńskim. Później zwiedzaliśmy statek „Dar Pomorza”
i udaliśmy się do Spotu. Przemieszczając się ulicami
miasta przewodnik wskazywał na najważniejsze miejsca
i wydarzenia. Po obiedzi była okazja przespacerowania
się po słynnym molo. Trzygodzinny czas wolny do
odjazdu uczestnicy uatrakcyjniali sobie we własnym
zakresie.

W południe byliśmy na Westerplatte. Trwały
akurat przygotowania do mającej nastąpić następnego
dnia rocznicy wydarzeń i rekonstrukcji wybuchu II
wojny światowej. Przewodnik szczegółowo opisał wy-

O godz. 18.30 wyruszyliśmy w drogę powrotną.
Do prawie 23.00 był czas na podzielenie się wrażeniami
z wycieczki i zbieranie planów na wyjazd w przyszłym
roku.

arch. Mieszkańcy Pęgowa

Biuro Turystyczne „Fifi Travel” z Gdańska zapewniło nam atrakcyjny program. Przemieszczając się do
Oliwy przewodnik wskazywał najważniejsze mijane
po drodze miejsca: znaczące budowle, tory kolejowe
prowadzące do portu, ważniejsze ulice itp. Po przybyciu
do Oliwy zwiedzaliśmy słynną Katedrę, wysłuchaliśmy
koncertu organowego, by później dokładniej dokończyć
poznanie bogatej historii Katedry.
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Maciej Bartosiak

Dożynki Gminne w Spycimierzu
31 sierpnia 2019 r. w Spycimierzu odbyły się lokalne obchody święta plonów. Uroczystość
rozpoczęła polowa msza święta, koncelebrowana przez ks. Infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza
oraz ks. Dariusza Ziemniaka, proboszcza parafii – gospodarza Dożynek Gminy Uniejów 2019.

Ostatnie dni wakacji były rekordowe pod względem
wysokich temperatur. Także podczas dożynek, przez całe
sobotnie popołudnie słońce prażyło niemiłosiernie. Kto
mógł, szukał schronienia w cieniu drzew lub wewnątrz
kościoła. O uciążliwości i kaprysach pogody, których
doświadczaliśmy wspomniał podczas homilii ksiądz
proboszcz: „Było to ciężkie lato dla każdego z nas,
ale najtrudniejsze zapewne dla rolników, którzy tutaj
z nami dziękują Bogu za plon, który mimo wszystko udało
się im zebrać” – zwrócił uwagę ks. Dariusz. „Dlatego,
podczas nabożeństwa w sposób szczególny módlmy
się za gospodarzy oraz ich rodziny. Dziękujmy za trud
i wysiłek, który podejmują każdego dnia, stawiając czoło
przeciwnościom, na które nikt z nas nie ma wpływu.
Polecajmy ich bożej opiece”.

arch. R. Troczyński

Po zakończeniu kazania nadszedł moment poświęcenia wieńców dożynkowych, przygotowanych na sobotnią uroczystość. Autorami pięciu kompozycji, składających
się z kłosów zbóż, płodów rolnych oraz kwiatów, byli
mieszkańcy: Spycimierza, Lekaszyna, Wielenina oraz
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „Rożniatowianki”,
uczniowie wraz z rodzicami, pracownicy Szkoły Podstawowej w Spycimierzu. Poświęcenia ich dokonał ks.
Infułat, który następnie wraz z ks. Proboszczem przyjęli
chleb oraz dary dożynkowe, wniesione na ołtarz przez

delegacje miejscowości wchodzących w skład Parafii
Spycimierz. Gdy msza święta dobiegła końca, obchody
zostały przeniesione na plac przy szkole, gdzie w imieniu
wszystkich organizatorów uczestników powitania Jolanta
Ilska, Radna Rady Miejskiej w Uniejowie i mieszkanka
Spycimierza, niezwykle zaangażowana w życie tutejszej
społeczności lokalnej.
Pierwszym punktem programu był koncert Orkiestry Dętej OSP Spycimierz. W dalszej części Robert
Palka, prowadzący sobotnią uroczystość, przedstawił
starostów tegorocznych dożynek: Anna Ilska, mieszkanka
Spycimierza oraz Roman Sękowski z Woli Przedmiejskiej
powitali wszystkich zebranych, podziękowali obecnym za
przybycie, a rolnikom za ich ciężką pracę oraz tegoroczne
zbiory i – życząc radosnego świętowania – ustąpili
miejsca na scenie pozostałym gospodarzom dożynek oraz
gościom.
Nadszedł czas na oficjalne wystąpienia. Jako pierwszy głos zabrał burmistrz Józef Kaczmarek. W swoim
przemówieniu odniósł się do odczytanej w trakcie
mszy dziękczynnej ewangelii o mnożeniu talentów, zachęcając mieszkańców do aktywnego działania na rzecz
społeczności lokalnej. Pan Burmistrz wspomniał przy tej
okazji o przygotowywanych oraz będących już trakcie
realizacji inwestycjach – mowa m.in. o budowie Centrum
Spycimierskiego Bożego Ciała, w k tórym nową siedzibę
mogłyby znaleźć szkoła oraz działające na terenie parafii
koła i stowarzyszenia.
W dalszej kolejności przemawiali zaproszeni goście:
w imieniu Senatora Przemysława Błaszczyka – żona,
Monika Kilar-Błaszczyk, Piotr Polak – Poseł na Sejm RP,
Jolanta Zięba-Gzik – Radna Samorządu Województwa
Łódzkiego, dr Iwona Wieczorek – Dyrektor Narodowego
Instytutu
Samorządu Terytorialnego,
Małgorzata
Komajda – Starosta Powiatu Poddębickiego, Jan Tygielski
– Prezes Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego
w Malanowie oraz Maciej Obrębski – Członek Zarządu
Banku Spółdzielczego w Poddębicach.
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Jedną z tradycji gminnych obchodów święta
plonów jest przekazanie wieńców dożynkowych na ręce
władz samorządowych oraz zaproszonych gości. Kiedy
nadeszła ta – wyczekiwana zwłaszcza przez delegacje
sołectw i stowarzyszeń – podniosła chwila, do odebrania
pierwszego wieńca poproszono gospodarza gminy, Józefa
Kaczmarka.

arch. UM Uniejów

Pan Burmistrz zaprosił autorów pierwszej dekoracji – uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Spycimierzu – na scenę. Stąd „pracowite pszczółki” mogły
zaprezentować wszystkim zebranym swój wieniec – ul,
poprzez który informują i przypominają o obecności
niejednej pasieki na terenie gminy Uniejów, jak i samego
Spycimierza. Aby nie pozostać gołosłownym, Mateusz
Karniszewski – chłopiec, który prowadził pochód
spod kościoła na plac uroczystości, sięgnął do pudełka
i wydobył z niego słoiczek miodu lokalnej produkcji,
z pasieki Józefa Wielogórki. Takim samym, słodkim
upominkiem, w towarzystwie kolorowych wiązanek

z kłosów zbóż, kwiatów oraz płodów rolnych, dzieci w mig
obdarowały wszystkich gości.
Pan Burmistrz, nie szczędząc pochwał na temat
przebojowych dzieciaków, podziękował im za wspaniały
występ oraz ich przemiły gest, wręczając młodym
gospodarzom dożynek kosze ze słodyczami. Zwrócił
się przy tym do Pani Starosty, Małgorzaty Komajdy
z propozycją zaproszenia dzieci wraz ze zbożowym ulem
na Dożynki Powiatu Poddębickiego do Wartkowic –
odpowiedź była oczywista. A zatem, 8 września gmina
Uniejów pojawiła się na powiatowym święcie plonów
z bardzo silną reprezentacją.
O artystyczną oprawę sobotniego święta – zarówno
w czasie dziękczynnej mszy polowej czy pochodu
z wieńcami na plac szkolny, a także już bezpośrednio na
terenie, na którym odbywała się dalsza część uroczystości
– zadbała, jak zawsze niezawodna, miejscowa Orkiestra
Dęta OSP Spycimierz pod batutą Włodzimierza Smolarka.
Na scenie wystąpili: Chór Żeński ,,Kantylena”, Zespół
Śpiewaczy „Włościanki” z Wielenina, „Kapela ze Wsi
Wilamów” oraz Kapela Ludowa z Orzku. Gwiazdą wieczoru był JAMPER, a podczas zabawy tanecznej na zakończenie imprezy wystąpił duet ,,Colloseum”.
Organizatorami tegorocznych dożynek gminnych byli:
Burmistrz Miasta Uniejów, Radni Rady Miejskiej w Uniejowie,
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu wraz
z należącymi do niej sołectwami: Spycimierz i Spycimierz
Kolonia, Zieleń; Parafialne Stowarzyszenie „Spycimierskie
Boże Ciało”, Publiczna Szkoła Podstawowa w Spycimierzu,
PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie oraz MiejskoGminny Ośrodek Kultury w Uniejowie.
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Cześć i chwała Bohaterom w 80.
rocznicę wybuchu II wojny światowej
Tegoroczna, szczególna, bo 80. rocznica wybuchu
II wojny światowej połączona została w Uniejowie
z inauguracją nowego roku szkolnego 2019/2020.
Uroczystości patriotyczno-religijne przy Pomniku
Bohaterów Września 1939 roku na Rynku Miejskim
poprzedziła Msza Święta w Kolegiacie. Nabożeństwo
w intencji Ojczyzny oraz uczniów rozpoczynających
nowy rok szkolny odprawił ks. Infułat – Andrzej
Ziemieśkiewicz, Proboszcz Parafii Uniejów, który zwrócił
się do zgromadzonych ze słowami: „Gromadzimy się
zawsze na początku września, aby podziękować Bogu
za pięknie przeżyte wakacje, ale zarazem, aby prosić o
Boże Błogosławieństwo dla wszystkich (…)”. Ks. Infułat
wspomniał o międzynarodowych uroczystościach obchodzonych w Warszawie upamiętniających 80. rocznicę
wybuchu wojny: „Ile cudownych słów padło pod adresem
Naszego Narodu, Naszej Ojczyzny, tylu Prezydentów
mówiło o tym, jakim bohaterskim Narodem są Polacy
(…)”, kończąc kazanie słowami: „Niech ten, który nas
umacnia, będzie w Naszym życiu na pierwszym miejscu,
wtedy wszystko będzie na właściwym miejscu i wtedy
wszystko dobrze się ułoży, w oparciu o najpiękniejsze
wartości, jakimi są: dobro, miłość, patriotyzm (…).
Po zakończeniu Mszy Świętej nastąpił przemarsz
na plac przy Pomniku Bohaterów Września 1939 r. Tam
odbyły się uroczystości jubileuszowe, które poprowadził
Robert Palka – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Uniejowie.
Uroczystości, według obowiązującego ceremoniału,
rozpoczęły się od złożenia meldunku przez Dowódcę
Uroczystości – kpt. Łukasza Szczesnego Dowódcy
Garnizonu Łęczyca – mjr. Tomaszowi Nowickiemu oraz
podniesienia przy dźwiękach hymnu państwowego flagi
państwowej na maszt przez poczet flagowy w składzie:
dowódca pocztu – mł. chor. Tadeusz Kwiecień, flagowy
– kpr. Antoni Jóźwiak, asysta – sierż. Robert Majewski.
Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Uniejowie – Piotr Kozłowski, kierując do uczestników
słowa: „Szanowni Państwo, uczestnicy uroczystości,
nauczyciele, rodzicie, uczniowie szkoły. Pamiętamy
i będziemy pamiętać o Bohaterach Września 1939 roku,
którzy 80 lat temu zginęli po to, abyśmy my dzisiaj mogli
żyć w wolnym kraju. Abyśmy mogli rozpocząć kolejny
rok szkolny inaczej niż Ci sprzed 80 laty. Od ponad 40
lat szkoła w Uniejowie nosi imię Bohaterów Września

1939 roku. Każdy uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły
w szczególny sposób przeżywa wydarzenia 1 września.
Od wielu lat rozpoczynając rok szkolny składamy hołd
pomordowanym mieszkańcom Uniejowa, którzy 80 lat
temu zapłacili najwyższą cenę. Uczczenie ich pamięci
nie powinno polegać wyłącznie na złożeniu kwiatów
pod Pomnikiem raz do roku. Najlepszym sposobem
na pokazanie, że ich śmierć miała znaczenie, jest życie
w zgodzie i zrozumieniu drugiego człowieka, poszanowaniu jego wolności. Dlatego na tej ziemi, w tym
kraju, we wspólnocie Europejskiej, żyjmy i pracujmy na
nasze wspólne dobro. Nie szukajmy tego, co nas dzieli,
ale tego, co nas łączy. Również dziś w dniu rozpoczęcia
roku szkolnego nie mogło nas zabraknąć na uniejowskim
Rynku. Jesteśmy świadomi, że takie będą Rzeczpospolite,
jakich ich młodzieży chowanie. Pamiętamy i będziemy
pamiętać. Cześć ich pamięci!”.
W kolejnej części uroczystości nastąpiło odczytanie
Apelu Pamięci przez ppor. Kamila Daszutę oraz
oddanie salwy honorowej poległym w czasie wojny
przez Wojskową Asystę Honorową dowodzoną przez
Dowódcę Kompanii Honorowej – ppor. Kamila Koska.
W obchodach wzięły udział poczty sztandarowe,
w tym jednostki wojskowej w składzie: dowódca
pocztu – ppor. Jonasz Kaczor, sztandarowy – plut. Marcin Adameczek, asysta – kpr. Robert Piszczałkowski.
Posterunek honorowy przy Pomniku pełnili: st. szer.
Rafał Bogdański i st. szer. Mariusz Grzelak.
Wiązanki kwiatów pod Pomnikiem złożyli: Poseł
na Sejm RP – Piotr Polak, Dowódca Garnizonu Łęczyca
– mjr Tomasz Nowicki, Dyrektor Narodowego Instytutu
Samorządu Terytorialnego – Iwona Wieczorek, Starosta
Poddębicki – Małgorzata Komajda wraz z Wicestarostą
– Piotrem Majerem i Członkiem Zarządu Powiatu
Poddębickiego – Piotrem Kozłowskim, Proboszcz
Parafii Uniejów - ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz
wraz z księżmi wikariuszami, Burmistrz Miasta
Uniejów – Józef Kaczmarek z Zastępcą – Januszem
Kosmalski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie
– Mirosław Madajski z Radnymi Rady Miejskiej,
Komendant Komisariatu Policji w Uniejowie - nadkom.
Adam Czerwiński, Prezes Parafialnego Stowarzyszenia
„Spycimierskie Boże Ciało” - Maria Pełka wraz członkami
stowarzyszenia, Przełożona Zgromadzenia Sióstr
Zakonnych Wspólnej Pracy „Od Niepokalanej Maryi” -
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arch. R. Troczyński
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s. Alicja Śmiałek z siostrami zakonnymi, harcerze Hufca
ZHP Uniejów, uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Bohaterów Września 1939 roku w Uniejowie, delegacja
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej –
Koło w Uniejowie, delegacja Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa, słuchacze Uniejowskiego Uniwersytetu III
Wieku, Prezes Związku Wysiedlonych Ziemi Łódzkiej
Koło w Uniejowie – Roman Koziński, delegacja Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Uniejowie z Prezes
Marianną Koperek; Dyrektor Banku Spółdzielczego
w Poddębicach Oddział Uniejów – Cecylia Józefiak,
delegacja Uniejowskiego Stowarzyszenia Aktywni
z Prezesem Piotrem Woźniakiem, delegacja Sołtysów
Gminy Uniejów, Prezes Gminnej Spółki Wodnej –

Wiesław Skórka, Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Uniejowie – Andrzej Zwoliński,
przedstawiciele Koła Miejsko-Gminnego Polskiego
Stronnictwa Ludowego w Uniejowie, Prezes Zarządu
Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniejowie – Rafał Wincenciak, delegacja Cechów Parafii
Uniejów, Prezes Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Uniejowie – Krzysztof Janiak, strażacy z Jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilamowie, Spycimierzu,
Zaborowie i Czepowie.
O uroczystą oprawę muzyczną zadbała Orkiestra
Dęta ZHP-OSP Uniejów pod batutą Jakuba Pięgota oraz
uczennica Szkoły Podstawowej w Uniejowie – Amelia
Perkowska.

Maciej Bartosiak

Oddaliśmy hołd poległym w Czekaju
Rankiem 8 września 1939 roku dotarła do wioski od strony południowej około 100-osobowa grupa
żołnierzy niemieckich. Cześć mieszkańców w obawie przed wrogiem opuściła wioskę.
Niektórzy z nich niebawem wrócili, by strzec
wraz z pozostałymi swego dobytku. Niemcy natomiast
rozpoczęli swe okrutne
dzieło. Kolejno podpalali
zabudowania i zabijali bezbronnych mieszkańców. Nie
oszczędzali nikogo. Ich ofiarami byli młodzi i starcy,
kobiety i mężczyźni. Okrucieństwo, którego dopuścili
się hitlerowcy nie znało żadnej miary, gdy w pełnej
zboża stodole zamknęli pięciu mężczyzn. Na oczach

zrozpaczonych matek i żon, braci, sióstr i dzieci, przed
którymi ustawili karabin maszynowy, oblali budynek
benzyną, a następnie podpalili go, drwiąc przy tym z ofiar
i ich najbliższych. Ogółem tego tragicznego dnia z rąk
niemieckich oprawców zginęło we wsi 18 osób: Wincenty
Antoniak, Władysław Antoniak, Bronisław Fijałkowski,
Józef Fijałkowski, Tomasz Glinka, Władysław Kamiński,
Antonina Kowalska, Marianna Kowalska, Stanisław
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Pamięć o tamtych wydarzeniach jest wciąż żywa
wśród rodzin pomordowanych i mieszkańców wsi, dlatego
7 września 2019 r. mieszkańcy Czekaja i zaproszeni
goście uczcili pamięć rodaków zamordowanych tam
przez niemieckiego okupanta 80 lat temu.
Uroczystość poprowadził Dyrektor M-GOK
w Uniejowie - Robert Palka. A rozpoczęła się mszą
świętą polową, odprawioną przez księdza infułata
Andrzeja Ziemieśkiewicza, przy pomocy wikariusza - ks.
Piotra Dębowskiego. Po zakończeniu nabożeństwa, pan
Tomasz Wójcik – historyk i regionalista – przedstawił
historię tamtych wydarzeń, w świetle nowych badań
historycznych. Kolejnym w porządku uroczystości
był Uroczysty Apel odczytany przez ułana Zdzisława
Pilarskiego z Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii
Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku
Ułanów Poznańskich, który to Oddział corocznie
wzbogaca oprawę wizualną wydarzenia.
Obchody w Czekaju zwieńczyło złożenie pod
pomnikiem wieńców przez delegacje i przedstawicielstwa:
rodzin Ofiar pomordowanych w Czekaju 8 września
1939 r., mieszkańców wsi Czekaj, Społecznego
Komitetu Budowy Pomnika w Hołdzie Zamordowanym
Mieszkańcom Wsi Gminy Uniejów, Szkoły Podstawowej
w Uniejowie, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej – Koło w Uniejowie, Miejsko – Gminnego Koła
PiS w Uniejowie, władz Powiatu Poddębickiego, Szkół
Podstawowych w Spycimierzu, Wieleninie i Wilamowie;
samorządu gminnego – Burmistrza Miasta Uniejów
- Józefa Kaczmarka i Zastępcę Burmistrza - Janusza
Kosmalskiego, Radnych Rady Miejskiej w Uniejowie,
Parafii Uniejów – ks. Inf. Andrzeja Ziemieśkiewicza wraz

z ks. Piotrem Dąbrowskim, Sołtysów Gminy Uniejów,
Miejskiego Publicznego Przedszkola w Uniejowie,
Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniejowie,
Uniejowskiego Stowarzyszenia „Aktywni”, Gminnej
Spółki Wodnej - Wiesława Skórkę, Geotermii Uniejów im.
Stanisława Olasa – Jacka Kurpika, Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” – Andrzeja Zwolińskiego.
W dalszej kolejności kwiaty złożyli: przedstawiciele
Hufca ZHP w Uniejowie, delegacje Cechów Parafii
Uniejów oraz Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa,
członkowie Miejsko – Gminnego Koła PSL w Uniejowie,
Zarząd Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie
Boże Ciało”, Dyrektor PKO Banku Polskiego Oddział
w Uniejowie - Jarosław Klonowski, a także delegacje
Ochotniczych Straży Pożarnych z Uniejowa, Zaborowa,
Biernacic, Czepowa, Spycimierza, Felicjanowa, Wilamowa
oraz Wielenina. Jako ostatni wiązankę złożył Komendant
Honorowy Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii
Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 25. Pułku
Ułanów Poznańskich - Andrzej Walter.

arch. R. Troczyński

Kowalski, Feliks Kurzawa, Franciszek Piechowski,
Roman Piechowski, Jan Zwoliński, Kazimierz Zwoliński,
Władysław Zwoliński oraz dwie niezidentyfikowane
ofiary…
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Agnieszka Olczyk

Odrestaurował szkolną armatę
i stał się wzorem do naśladowania

Od wielu lat jednym z elementów stanowiących
dekorację terenu Szkoły Podstawowej w Uniejowie
jest pochodząca jeszcze z okresu II wojny światowej
armata. Jej obecność w tym miejscu nie jest
przypadkowa, szkoła nosi przecież imię Bohaterów
Września 1939 roku. Została ona sprowadzona
z inicjatywy Pana Józefa Kaczmarka, pełniącego
wówczas funkcję wicestarosty poddębickiego, dla
uczczenia jubileuszu 25-lecia nadania szkole imienia.
Tego dnia młodzież wsunęła do lufy armaty wiązankę
kwiatów, aby dać wyraz temu, że nie chce, aby
kiedykolwiek więcej ginęli ludzie.
Armata przez długi czas stała pod gołym niebem,
była więc poddana szkodliwemu działaniu warunków
atmosferycznych. Sprawiło to, że jej stan techniczny
nie był już najlepszy. Jej losem zainteresował się jeden
z naszych mieszkańców, były żołnierz zawodowy,
ojciec chłopca uczęszczającego do uniejowskiej szkoły.
Pan Ryszard Trzuskowski, przechodząc pewnego
dnia przez teren szkoły, za pewne z zamiłowania do
swojego zawodu, postanowił przyjrzeć się armacie z
bliska. Szybko zauważył, że eksponat jest już bardzo
zniszczony i wymaga jak najszybszej renowacji. Jak
twierdzi, bez wahania podjął decyzję, że to właśnie on
zajmie się odrestaurowaniem działa. Bohater naszej
historii, po uzgodnieniu tego z władzami szkoły, zabrał
armatę i na własny koszt dokonał jej odnowienia.
Pomocną ręką w pracach służyli mu panowie Rafał
Jagieła oraz Adam Trzuskowski.
Działania Pana Ryszarda polegały na oczyszczeniu warstwy wierzchniej, wykonaniu piaskowania,
pomalowaniu i konserwacji eksponatu. Proces
piaskowania, do którego użyte zostało sprzężone
powietrze oraz piasek kwarcowy, pozwolił na
oczyszczenie elementów działa w trudno dostępnych
miejscach, usunięciu starych powłok lakierniczych

arch. W. Olczyk

Kto może być dziś osobą godną naśladowania? Jak należy postępować, aby cieszyć się
uznaniem innych? Czy są jeszcze tacy, którzy potrafią działać bezinteresownie i czynić dobro
wobec drugiego człowieka? Jeśli dokładnie rozejrzymy się dookoła, odnajdziemy wśród nas
ludzi, którzy wciąż zasługują na miano autorytetu. Nam udało się taki autorytet odnaleźć…

i rdzy. Dzięki temu na powierzchni armaty ukazały
się „nadgryzione” zębem czasu sygnatury i numery.
Teraz widać wyraźnie, że armata pochodzi z 1945
roku. Ostatni etap prac polegał już tylko na nadaniu
armacie nowego, „bojowego” koloru.
Zabytkowy eksponat powrócił na swoje miejsce
w ostatnim tygodniu wakacji. Odtąd cała społeczność
szkolna, a także przechodzący wzdłuż ogrodzenia
szkoły mieszkańcy Uniejowa mogą spoglądać na
niego z podziwem. Działo prezentuje się znakomicie.
Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko z uznaniem pochylić czoła przed Panem Ryszardem, jego
bezinteresownością i ofiarnością. To dzięki niemu
armata odzyskała dawną świetność, a jej dalsza
ekspozycja będzie możliwa przez kolejne lata.

>

60 | UNIEJOWSKIE STRONY

numer

5 / 69 / 2019

arch. M. Charuba

>

Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

Upamiętniliśmy Ofiary Zbrodni Katyńskiej
W 80. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę w 1939 r. uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach odwiedzili Plac Dębów Katyńskich
w Uniejowie.

arch. M. Charuba

Plac Dębów Katyńskich w Uniejowie, przygotowany
i pielęgnowany przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa,
od 11 lat jest miejscem pamięci na mapie gminy Uniejów,
mapie powiatu poddębickiego, mapie województwa
łódzkiego.
17 września 2019 r. młodzież z poddębickich szkół
oraz przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu
Terytorialnego z dr Iwoną Wieczorek oraz Dorotą Kubiak
– Zastępcą Naczelnika w Wydziale Zdrowia, Pomocy
Społecznej, Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego
w Poddębicach złożyli pod pomnikiem symboliczne
wieńce i znicze.
O historii tego miejsca opowiedziała zebranym
gościom Urszula Urbaniak – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa.
Plac Dębów Katyńskich to dla rodzin pomordowanych symboliczny cmentarz, a pomnik jest symboliczną
mogiłą. Rodziny, którym przez wiele lat nie wolno nawet

było pytać o tych, którzy stamtąd nie wrócili, wreszcie
doczekały się miejsca, gdzie mogą przyjść i zapalić znicz.
Choć zostali daleko, wciąż są obecni wśród nas poprzez
chwile zadumy (…) Pamięć wydobywa moje pokolenie,
ale gdy obok staje młoda generacja, możemy mieć
gwarancję, że ta pamięć nie zginie – mówiła Prezes TPU
podczas wystąpienia.
W 2008 roku, 17 września, posadzono tu pierwsze
Dęby Pamięci w ramach ogólnopolskiej akcji „Katyń…
ocalić od zapomnienia”, aby upamiętnić osoby, które
zamordowano m.in. w Bykowni, Charkowie, Miednoje
i Kuropatach, a w roku 2010 odsłonięto pomnik, na
którym jest urna z ziemią katyńską.
W 70. rocznicę zbrodni katyńskiej wydano również
książkę „Tam zostali. Z ziemi uniejowskiej, z ziemi poddębickiej”, w której zamieszczono biogramy ofiar katyńskich ze wszystkich gmin powiatu poddębickiego.
Co roku, 13 kwietnia na Placu Dębów Katyńskich
w Uniejowie obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
W wydarzeniu nie mogło zabraknąć pana Jana
Adamiaka, mieszkańca Uniejowa, który w 2008 roku brał
udział w sadzeniu dębów na uniejowskim placu. I od tego
czasu z wielką pieczołowitością pielęgnuje „swój” dąb.
Po spotkaniu pod pomnikiem, uczniowie wzięli
również udział w prelekcji historyka Marcina Walickiego
pt. ,,Zagadnienia związane z wybuchem II wojny
światowej”, w Domu Pracy Twórczej w Uniejowie. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Samorządu
Terytorialnego.
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Ułani oddali hołd broniącym Uniejowa
we wrześniu ’39
28 września 2019 roku do Uniejowa przyjechali kawalerzyści ze Szwadronu Kawalerii Ziemi Konińskiej,
którzy pokonali konno trasę z miejscowości Janiszew, aby oddać hołd bohaterom broniącym Uniejowa
we wrześniu 1939 roku.

Szwadron Kawalerii Ziemi Konińskiej powstał
w 1999 roku z inicjatywy Piotra Chojnackiego, jednego
z założycieli Stowarzyszenia Szwadronu Jazdy RP
w Warszawie, i funkcjonował w jego ramach do stycznia
2017 roku. Od wiosny 2017 roku posiada niezależną
osobowość prawną w postaci Stowarzyszenia z siedzibą
w Koninie.
Prezesem i jednocześnie dowódcą Szwadronu jest
Maciej Chojnacki. W pierwszych latach swojego istnienia szwadron liczył 6 kawalerzystów, obecnie należy do
niego 18-tu.
W chwili obecnej wyposażenie, umundurowanie
i wyszkolenie Szwadronu niczym nie odbiega od tego, co
reprezentowali kawalerzyści z okresu międzywojennego.

arch. UM Uniejów

Około godziny 15:30 ułani na koniach pojawili się
na Rynku Miejskim, aby złożyć kwiaty pod Pomnikiem
Poświęconym Bohaterom Września 1939 roku. Następnie
udali się do Zagrody Młynarskiej, gdzie zakończyli rajd.

Kawalerzyści Szwadronu Kawalerii Ziemi Konińskiej
kultywują pamięć przodków, którzy w obronie ojczyzny
krwi i życia nie szczędzili. Wyznają maksymę Marszałka
Józefa Piłsudskiego, który 10 lipca 1921 r. na konińskich
błoniach spotkał się z mieszkańcami Konina:

arch. UM Uniejów

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku,
teraźniejszości ani prawa do przyszłości.”
Trwanie przy tej tradycji pojmują jako obowiązek
wynikający z potrzeby serca i patriotyzmu, jaki zaszczepili
im ich przodkowie. Wierni ich ideom, są też wierni tradycji
i etosowi kawalerii II Rzeczypospolitej Polskiej.
Szwadron zapoczątkował obchody Dnia Podchorążego w Bieniszewie. Ponadto uczestniczy on w uroczystościach patriotycznych zarówno w Koninie, jak i Warszawie oraz w miejscowościach powiatu: konińskiego,
kaliskiego, sieradzkiego, tureckiego, słupeckiego, kolskiego i wielu innych.
W 2012 r. rozpoczął współpracę z 33. Bazą Lotnictwa Transportowego w Powidzu i 3. Skrzydłem Lotnictwa Transportowego.
Mecenat nad Szwadronem od początku istnienia
sprawuje Prezydent Miasta Konina. 11 listopada 2014
r. odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru dla
Szwadronu przez Prezydenta tego miasta.
Informacje otrzymane od Szwadronu Kawalerii
Ziemi Konińskiej
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Święto Chorągwi Łódzkiej w Radomsku
W dniach 20-22.09.2019 r. VIII DH im. Mikołaja Kopernika z Wielenina, wspólnie z drużynami
z Szadku i Zadzimia, reprezentowała Hufiec ZHP Uniejów na obchodach Święta Chorągwi Łódzkiej
ZHP w Radomsku. Ośmioosobowy patrol harcerzy wyruszył wraz z opiekunami dh. pwd. Milena
Kudanowską i dh. pwd. Karoliną Powłoką.
W sobotnie popołudnie przygotowano dla wszystkich
piknik, na którym można było do woli korzystać z trampolin,
dmuchańców, postrzelać z łuku w wiosce słowiańskiej,
poćwiczyć sumo i skorzystać z mnóstwa innych atrakcji. Na
zakończenie dnia przygotowano ciekawy koncert piosenek
harcerskich i turystycznych. Wystąpiły m.in. „Wołosatki”
i „Dom o zielonych progach”.
Niedzielny program obejmował Mszę św. i zakończenie
apelem. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta ZHPOSP Uniejów. W obchodach uczestniczyło w sumie 2000
zuchów, harcerzy i instruktorów.
Wydarzenie było wielkim wyzwaniem dla organizatorów,
którzy dopięli wszystko na ostatni guzik. Harcerze wrócili
zmęczeni, ale za to z bagażem nowych doświadczeń.		
							
		
Czuwaj! pwd. Milena Kudanowska

arch. Komenda Hufca ZHP Uniejów

W piątkowy wieczór, po uroczystym otwarciu obchodów przez Komendantkę Chorągwi Łódzkiej hm. Natalię
Patorską-Grzelewską, przygotowano dla wszystkich kino
na leżakach. Następnego dnia czekało nas wiele wyzwań.
Harcerze wzięli udział w grze miejskiej, która tematycznie
nawiązywała do hasła święta „Barwy przeszłości”.
Naszym celem były tzw. wioski z ciekawymi zadaniami
do wykonania: Szare Szeregi 1939, Puszczaństwo, Las,
Spała 1935, Birmingham. Jak same nazwy wskazują, było
to nawiązanie do powstania harcerstwa i jego losów na
przestrzeni ostatnich lat. Każdy patrol miał swoją trasę do
pokonania i wykonywał zadania, za które zdobywał punkty.
Na najlepszych czekały nagrody. Był to sprawdzian z wiedzy
i umiejętności harcerskich, ale również zabawa. Ciekawym
przeżyciem była przejażdżka zabytkowym UAZem.

Agnieszka Owczarek

Święto Seniorów

28 września 2019 r. należał do tych mieszkańców województwa łódzkiego, którzy mimo dojrzałego
wieku pozostają nadal aktywni i w pełni cieszą się życiem.
Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki współpracy
Stowarzyszenia Forum IV Czerwca z Towarzystwem
Przyjaciół Uniejowa i Uniejowskim Uniwersytetem III
Wieku. Efekty współpracy były już widoczne w ubiegłym

roku, kiedy to zorganizowano koncert fortepianowy I. J.
Paderewskiego. W tym roku przygotowano spotkanie
integracyjne Seniorów w ramach projektu „Mądre życie
Seniora”.
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szkle i metalu prezentowaną przez UTW w Łasku
oraz uczestniczyć w warsztatach florystycznych
układania kwiatów z bibuły przygotowanych przez
grupę z Łowicza.
Uczestnikom nie można było odmówić energii
i młodego ducha. Seniorzy pokazali, że radość
życia we wszystkich jego aspektach nie zależy
od metryki. Po zakończeniu zawodów odbyła
się uroczysta dekoracja. Na zwycięzców czekały
nagrody. Nie zabrakło również podziękowań
i kwiatów.

arch. UM Uniejów

„Mamy szczęście, aby uczestniczyć w projekcie „Mądre życie Seniora”. Mądrość wyraża się
w aktywności fizycznej, co pokazuje dzisiejsze
spotkanie, ale i umysłowej na wszystkich
organizowanych zajęciach. Senior – to brzmi
dumnie. Pokazujemy, że nawet w wieku dojrzałym
można zmienić swoje przyzwyczajenia, tryskać
energią i radością” – mówiła na spotkaniu Prezes
UTW w Uniejowie - Urszula Urbaniak.
Spotkanie odbyło się w hali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Uniejowie. W wydarzeniu wzięło udział
ponad 250 Seniorów z 11 miejscowości województwa
łódzkiego (Uniejowa, Łowicza, Przyłęku, Inowłodza, Miedznej
Drewnianej, Drzewicy, Rokocin, Ujazdu, Niemojowic, Łasku
i Opoczna), co tylko potwierdziło fakt, że środowisko
senioralne jest prężną grupą, której nie brakuje pasji pomimo
dojrzałego wieku.
Imprezę otworzył Prezes Stowarzyszenia – pan Andrzej
Machowski, który powitał wszystkich obecnych i podziękował
władzom Szkoły Podstawowej za możliwość zorganizowania
spotkania. Szczególne słowa uznania skierował również
do kadry projektowej, w której składzie znaleźli się m.in.
ratownicy medyczni: Piotr Woźniak i Maciej Marszałek.

Senioriada w Uniejowie była częścią projektu
„Mądre życie seniora”, realizowanego przez
Stowarzyszenie Forum IV Czerwca. Od marca do
listopada 2019 roku biorą w nim udział seniorzy
z terenu województwa łódzkiego, należący do
UTW, klubów seniora czy stowarzyszeń emerytów.
W ramach projektu organizowane są warsztaty
prawnicze, zarządzania oraz kursy z udzielania
pierwszej pomocy. Projekt dofinansowany jest
z programu rządowego na rzecz aktywności
społecznej osób starszych na lata 2014-2020.
Oszacowano, że do zakończenia tegorocznej edycji
projektu przeprowadzonych zostanie łącznie
ponad 600 godzin edukacyjnych.

Program podzielono na część artystyczną oraz warsztatowo-integracyjną w grupach tematycznych, a więc coś dla
ducha i ciała. W pierwszej części uczestnicy zaprezentowali
swój dorobek artystyczny, a ten cechował się dużą
różnorodnością. Seniorzy pokazali swoje umiejętności
wokalne, aktorskie i kabaretowe. Występy otworzył Zespół
Śpiewaczy „Włościanki” reprezentujący UTW w Uniejowie
i wykonał trzy utwory. Program artystyczny zaplanowano
tak, aby każda z grup mogła jak najszerzej pokazać obszar
własnych zainteresowań.

arch. UM Uniejów

Nie zabrakło też prezentacji twórczości poetyckiej,
którą poprowadziła Joanna Wicherkiewicz. Wystąpiły
w niej m.in. reprezentantki UTW – Jolanta Borycka,
Maria Pastwińska, Stanisława Pietrzak i Anna Włodarska.
W kolejnej części integracyjno-warsztatowej seniorzy grali
m.in. w: ringo, tenisa stołowego i w bule. W międzyczasie
można było obejrzeć wystawę prac malarskich na drewnie,
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„Od kiedy tylko pamiętam, lubiłam pisać. Ale lubi się także lody pistacjowe, czy ten cudowny moment,
kiedy po zimie przychodzi kwiecista wiosna. Zatem pisanie to jednak coś więcej. To nieodłączny
element mnie samej. Taki sam, jak to, że mam niebieski kolor oczu czy jasne włosy” – powiedziała
pisarka podczas spotkania z nią w Uniejowie.

Spotkanie autorskie z Agatą Kołakowską
dla której powieść „Płótno” miała wręcz wymiar terapeutyczny, bo przywróciła nadzieję.
Jedno z zadawanych przez uczestników pytań
dotyczyło źródeł inspiracji. Autorka przyznała, że
natchnienie przychodzi czasem w zupełnie przypadkowych sytuacjach. I tak np. dla książki „Niechciana
prawda” inspiracją był krótki wpis znaleziony na blogu
internetowym, a dla najnowszej powieści „Lista obecności” żart uczestnika jednego ze spotkań autorskich. Kto
wie, być może i uniejowskie spotkane stanie się bodźcem
do powstania kolejnej powieści…
Po prezentacji i rozmowie z pisarką można było zakupić
książki autorki oraz otrzymać autograf i pamiątkowe zdjęcie.
Agata Kołakowska, wrocławianka z urodzenia i zamiłowania, ukończyła dziennikarstwo i komunikację
społeczną na Uniwersytecie Wrocławskim. W trakcie
studiów współpracowała z Polskim Radiem Wrocław. Od
kiedy tylko pamięta, nosiła się z myślą napisania książki
dla kobiet, która doda im otuchy i odwagi w wyrażaniu
siebie. Lubi koty (szczególnie swojego), piątkowe wieczory
i czerwone wytrawne wino. Do tej pory ukazały się
powieści obyczajowe o tytułach: „Patrycja”, „Przyjaciółki”,
„Siódmy rok”, „Niechciana prawda”, „Płótno”, „Wszystko
co minęło” i „Zaciszny Zakątek”, „Lista obecności”.
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Dziennikarka i autorka powieści dla kobiet przyjechała do nas 23 września 2019 r. z Wrocławia. Spotkanie
zorganizowała Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna
w Uniejowie ze środków finansowych Instytutu Książki
w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki.
Pisarka opowiedziała najpierw o swojej pasji i dojrzewaniu do pisarstwa, w czym niewątpliwie pomogły
studia dziennikarskie, szlifujące warsztat autorki.
Przypomniała również o swoich pierwszych próbach
pisarskich, których owocem była debiutancka powieść
Patrycja (2009), będąca w jakimś stopniu literacką
biografią, bo inspirowana własnym życiem.
Specjalnością Agaty Kołakowskiej są powieści
pisane z myślą dla kobiet. Jej historie poruszają tematy
aktualne i ważne (niepełnosprawność, homoseksualizm
itp.), wzruszają, bawią i skłaniają do refleksji. Wspólnym
mianownikiem jest psychologiczna głębia – autorka
poprzez swoich bohaterów i historie w jakich ich stawia,
odkrywa i zgłębia zakamarki ludzkiego umysłu. Pokazuje,
jak dana sytuacja wpływa na umysł i psychikę człowieka.
W swojej twórczości chętnie podejmuje zagadnienia
związane ze sztuką, a jej bohaterami są często artyści.
Dlaczego? „Wynika to przede wszystkim z mojego
zamiłowania do psychologii oraz sztuki. Ukazuję
bohaterów w trudnych sytuacjach, a jeśli bohaterem jest
artysta, a więc z definicji osoba o szczególnej wrażliwości,
wówczas mam szersze spektrum działania i pole do
popisu twórczego” – mówiła pisarka.
Pani Agata przyznała również, że w procesie twórczym przede wszystkim kieruje się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Mimo to sięga czasem
do fachowej literatury, a nawet konsultacji specjalistów,
takich jak: lekarze czy psychoterapeuci. Co więcej jedna
z powieści „Pokrewne dusze” była napisana we współpracy z psychoterapeutą, co bez wątpienia jest wartością
dodaną historii.
Pisarka podkreśliła, że pisząc zawsze myśli o czytelniku, a jej książki mają charakter zadaniowy: „Staram
się tworzyć historie, które mają coś dać drugiemu
człowiekowi, zostawić w nim jakiś ślad, uwrażliwić. Nie
tylko na drugiego człowieka, ale i na siebie, bo często
pomagamy innym zapominając całkowicie o sobie”. Na
potwierdzenie p. Kołakowska przywołała wzruszającą
historię listu od czytelniczki, przebywającej w szpitalu,
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Kazik
Staszewski
z zespołem
Kult

Agnieszka Owczarek

Muzyczne pożegnanie lata
z „Siłą muzyki” Radia ZET
21 września 2019 r. Uniejów bawił się razem z Radiem ZET. Koncert był zwieńczeniem letniej trasy
Radia Zet pn. „Siła muzyki” oraz wydarzeniem towarzyszącym wielkiemu otwarciu Aparthotelu „Termy
Uniejów”. Na scenie wystąpiły legendy polskiego rocka.
Takiego zakończenia lata jeszcze nie było. Sobota
upłynęła pod znakiem oficjalnej inauguracji Aparthotelu
– największego centrum konferencyjno – hotelowego w
Uniejowie. Tak duża i ważna inwestycja winna być okraszona
równie wielkimi emocjami. Z tej okazji PGK „Termy Uniejów”
Sp. z o.o. z oraz Gmina Uniejów we współpracy z Radiem
ZET zorganizowały muzyczne wydarzenie z udziałem gwiazd
wielkiego formatu.
Uniejowski event był kolejnym, a zarazem ostatnim
przystankiem na trasie letnich koncertów Radia ZET,
które rozpoczęły się w połowie lipca pod hasłem „Siła
muzyki”. Pierwszym miejscem, do którego zawitała ekipa
Radia ZET były Siemiatycze, a ostatni zorganizowano
właśnie w Uniejowie. Jak na pożegnanie lata przystało, nie
zabrakło również słońca. Mimo że aura wcześniejszych dni
wskazywałaby raczej na to, że pogoda nie dopisze, około
południa wypogodziło się i ciepła pogoda utrzymywała
się przez cały wieczór ku uciesze licznie zgromadzonych
miłośników dobrej muzyki.
Widowisko rozpoczęło się około godziny 16.00 na
scenie ustawionej na boisku sportowym przy kompleksie
termalno-basenowym. Zgromadzona publiczność mogła
liczyć na wspólną zabawę z prezenterami Radia – Kamilem
Noselem i Michałem Korościelem, którzy poprowadzili
koncert oraz konkursy z nagrodami. Warto przy tym dodać,

że sami prowadzący, jako właściciele rozpoznawalnych
głosów, zdawali się również być atrakcjami i publiczność
chętnie robiła sobie z nimi zdjęcia. Ponadto, w pobliżu
mostu powstało koncertowe miasteczko - rozstawiono
m.in. platformę, z której żądni adrenaliny śmiałkowie mogli
skoczyć na bungee.
Pierwsza część spotkania upłynęła pod znakiem
latynoskich i gitarowych rytmów, o które zadbały zespoły
Mr. Pollack i kubański Bayla & Goza. Muzyczną ucztą
dla fanów polskiego rocka była kolejna część koncertu,
w której wystąpiły absolutne gwiazdy. Przed publicznością
zaprezentował się m.in. Krzysztof Cugowski, który wraz
z Zespołem Mistrzów wykonał największe przeboje Budki
Suflera, takie jak: „Cień wielkiej góry” czy „Twoje radio”.
Na deskach sceny pojawił się także zespół Lady Pank,
znany szerokiemu gronu publiczności z utworów takich
jak: „Zawsze tam gdzie ty”, „Kryzysowa narzeczona” czy
„Marchewkowe pole”. Jako ostatni wystąpił Kazik Staszewski
z zespołem Kult, dając ponad dwugodzinny koncert. To już
drugi występ charyzmatycznego wokalisty przed uniejowską
publicznością (pierwszy koncert odbył się w maju 2013 r.).
Lider Kultu, jak zawsze, dał z siebie wszystko. Kazik wyznał
ze sceny, ze jest związany z Uniejowem osobiście, ponieważ
ma tutaj przyjaciół, których czasem odwiedza i dlatego latem
można go spotkać prywatnie z rodziną w grodzie termalnym.
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Występ Kultu był prawdziwą maszynką koncertową,
która grała bez wytchnienia. Podobnie bez wytchnienia bawili
się fani Kazika, którzy wspólnie śpiewali przeboje: „Arahja”,
„Polska”, „Czarne słońca”. Fani bawili się fantastycznie. Mimo
ponad dwugodzinnego występu, nie chcieli wypuścić swoich
ulubieńców ze sceny. Po skończonym koncercie jeszcze przez
kilkanaście minut publiczność skandowała bezustannie nazwę
zespołu, raz po raz wybuchały gromkie brawa, a z gardeł
wydobywały się krzyki zachęcające artystów do powrotu na

scenę. W konsekwencji Kult kilkakrotnie bisował. Na
czym polega fenomen zespołu? Jego siła leży przede
wszystkim w chwytliwych i buntowniczych tekstach
lidera grupy. A co mówią sami fani? „Kult to jakość sama
w sobie, jest autentyczny i niepowtarzalny. Bawi widzów
w charakterystyczny dla siebie, niewymuszony sposób,
a jego teksty poruszają ważne tematy. Występ zgromadził
wierną publiczność zespołu i był bardzo energetyczny”–
komentuje Aleksandra, uczestniczka koncertu.
Widowisko zakończyło się pokazem sztucznych ogni.
Koncert można uznać za udany, mimo wrześniowego
terminu.
Gwiazdy, które pojawiły się w ramach koncertu,
określane są mianem legendy, klasyki ideałów polskiej
sceny muzycznej. Na swoich kontach mają kilkanaście,
jeśli nie kilkadziesiąt płyt i zdecydowanie nie można
powiedzieć o nich, że są „zespołami jednego przeboju”.
Przy ich utworach dorastały kolejne pokolenia, co widoczne było podczas koncertu - wszyscy bez wyjątku,
młodsi i starsi fani wspólnie bawili się i razem śpiewali
ponadczasowe przeboje. Na tym właśnie polega „Siła
muzyki”.
Specjalne relacje ze spotkania w Uniejowie można
było usłyszeć w Radiu ZET, a to co działo się podczas
koncertu od kulis – w mediach społecznościowych – na
Facebooku i Instagramie.

Maciej Bartosiak

Owocna wymiana wiedzy i doświadczeń
na III Seminarium Spycimierskim
III Seminarium Spycimierskie, które odbyło się w dniach 4-5 października 2019 r. w Uniejowie i Spycimierzu, jest
częścią projektu „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu – ochrona i wzmocnienie
tradycji”, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Kultura ludowa
i tradycja”. Projekt został stworzony z myślą o upowszechnieniu oraz ochronie unikatowej w skali kraju tradycji
układania kwietnych dywanów w uroczystość Bożego Ciała w Spycimierzu.
Okrągły stół dziedzictwa niematerialnego
Pierwszego dnia, 4 października, na Zamku w Uniejowie
odbył się tzw. okrągły stół niematerialnego dziedzictwa.
Wzięły w niej udział zagraniczne delegacje z Włoch oraz
z litewskiej gminy Anykščiai (czyt. Onikszty). Goście z południa to członkowie włoskiego stowarzyszenia Infioritalia:
Andrea Melilli (prezes), Fausto Sabellico (wiceprezes) oraz
radni: Oriana Montoneri, Ginetto Villani, Andrea Bergallo.
W grupie Litwinów znaleźli się: Sigutis Obelevičius (burmistrz
miasta), Kristina Kiaušaitė (specjalista ds. kultury), Aistė

Čepukė (specjalista ds. turystyki) oraz Edyta Owczarzak
(tłumacz). Mieszkańcy Anykščiai, miasta położonego ok. 100
km od Wilna, podobnie jak spycimierzanie, układają dywany
z kwiatów. Nasze delegacje poznały się w maju tego roku
podczas największego w Europie festiwalu kwietnych obrazów
„Pietra Ligure in fiore”.
W piątkowej części Seminarium wzięli również udział
przedstawiciele duchowieństwa – ks. prał. Wojciech Krzywański, Proboszcz Parafii Spycimierz w latach 1977-93 i Parafii
Uniejów w latach 1993-99 oraz ks. Zbigniew Łukasik, Dyrektor
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Muzeum Diecezjalnego. Zarówno w piątek, jak i w sobotę licznie
dopisał zespół naukowców - pracowników uniwersyteckich
z Łodzi, Poznania i Lublina, którzy prowadzili badania terenowe
w Spycimierzu podczas tegorocznego Bożego Ciała.
Gremium naukowe stanowili: dr hab. Katarzyna Smyk
(profesor nadzwyczajny UMCS, Przewodnicząca Rady ds.
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze
Kultury i Dziedzictwa Narodowego), dr hab. Bogdan
Włodarczyk (profesor nadzwyczajny UŁ, Dziekan Wydziału
Nauk Geograficznych, kierownik Instytutu Geografii Miast
i Turyzmu), dr Beata Krakowiak (starszy wykładowca
w Zakładzie Geografii Miast i Turyzmu UŁ), dr hab. Magdalena
Ziółkowska-Kuflińska (profesor nadzwyczajny UAM, Zakład
Metod i Technik Badań Socjologicznych) oraz dr Arkadiusz
Jełowicki (kustosz w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie).
W roli gospodarzy wystąpili: Burmistrz Miasta Uniejów
– Józef Kaczmarek, członkowie Parafialnego Stowarzyszenia
„Spycimierskie Boże Ciało”: Maria Pełka (prezes), Jolanta Ilska
(Radna Rady Miejskiej w Uniejowie), Stanisław Pełka (sołtys
Spycimierza oraz Prezes OSP Spycimierz) oraz przedstawiciele
instytucji kultury w Uniejowie: Beata Szymczak (Dyrektor
M-GBP w Uniejowie), Robert Palka (Dyrektor M-GOK
w Uniejowie), Anna Kurzawa (pracownik M-GOK w Uniejowie), przy wsparciu Agnieszki Owczarek i Beaty Czyszek
(pracowników Urzędu Miasta w Uniejowie). Moderatorem
dyskusji był Andrzej Szoszkiewicz, koordynator działań na
rzecz ochrony i wzmocnienia tradycji kwietnych dywanów
w Spycimierzu z ramienia gminy Uniejów.
Zanim rozpoczęto obrady okrągłego stołu, prezes Maria
Pełka wręczyła ks. prał. Wojciechowi Krzywańskiemu tytuł
honorowego członka Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało”. Odznaczony za zasługi na rzecz promocji
tradycji kwietnych dywanów ksiądz prałat, dziękując, przekazał
– w imieniu ks. biskupa Wiesława Meringa – słowa uznania dla
efektów realizowanego projektu.
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Dzięki konferencji online, jej uczestnicy mogli połączyć
się z mieszkającym w Argentynie ekspertem, badaczem
i dokumentalistą w dziedzinie tradycji układania kwietnych
dywanów na świecie - Eduardo Carbone, który w bardzo
obszernej prezentacji omówił wyniki przeprowadzonych badań.
Połączenie dało możliwość natychmiastowej konfrontacji
wiedzy z naukowcami z zespołu badaczy, uczestniczącymi
w Seminarium, którzy natychmiast po zakończeniu prezentacji
dopytali eksperta o warte szczegółowego omówienia kwestie.
Piątkowa konferencja online stała się w ten sposób
niezwykle praktyczną platformą wymiany wiedzy. Niestety,
ze względu na napięty program dyskusji przy okrągłym stole,
uczestnicy byli zmuszeni zawiesić dyskusję. W związku z tym
Eduardo – przed zakończeniem połączenia – zaprosił zespół
naukowców z Polski do prowadzenia dalszych prac badawczych
wspólnie.
Warsztaty dla uczniów i społeczności spycimierskiej
Drugi dzień Seminarium rozpoczęły warsztaty dla
uczniów oraz społeczności Spycimierza, których tematyką
była identyfikacja zagrożeń i zadania związane z ochroną
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Efektem końcowym
wszystkich warsztatów będzie opracowany raport.
Pierwsza część, którą poprowadzili wspólnie dr hab.
Katarzyna Smyk oraz dr hab. Bogdan Włodarczyk, była
kontynuacją warsztatów kwietniowych. Na początku podjęto
próbę identyfikacji zagrożeń, wśród których wymieniono:
postępujące procesy globalizacji i industrializacji, pogarszanie
warunków społeczno-ekonomicznych, zanik przekazu
międzypokoleniowego, nadmierny ruch turystyczny oraz
niezrozumienie potrzeby ochrony dziedzictwa. W dalszej
kolejności nastąpiła część warsztatowa. Uczestnicy podzieleni
na grupy próbowali ocenić, kto może przeciwdziałać
zagrożeniom, jakie działania powinien podjąć w tym celu i co
mogą przynieść zamierzone efekty.
Druga część spotkania miała na celu pokazanie dobrych
praktyk ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego
w skali globalnej i lokalnej. Zajęcia przeprowadziły: dr Beata
Krakowiak oraz dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska.
Jako przykłady omówiono m.in.: Nadaam – doroczny festiwal
sportowy w Mongolii obejmujący trzy tradycyjne konkurencje
(zapasy, łucznictwo i wyścigi konne), tradycje tkackie
społeczności z okolic Sucre w Boliwii oraz Hula – tradycyjny
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W czasie dyskusji poruszono m.in. tematy tegorocznych
obchodów uroczystości Bożego Ciała, wpisów tradycji na
krajowe listy dziedzictwa niematerialnego, wspólnego wpisu na
światową listę UNESCO i dalszej współpracy międzynarodowej
w zakresie promocji sztuki ulotnej.
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Pani Maria Pełka wręczyła ks. prał. Wojciechowi Krzywańskiemu tytuł
honorowego członka Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało”

taniec hawajski wykonywany z towarzyszeniem pieśni mele,
w którym przy pomocy dłoni oraz ciała obrazuje się historię
zawartą w pieśni. Pokazano również przykłady promocji
układania kwietnych dywanów w Hüfingen (Niemcy), w Sitges
i Bueu (Hiszpania) oraz w Santiacho (Chile).
Warsztaty zakończono zadaniem, które także wykonywano
w grupach. Każdy zespół pracował nad pomysłem promocji
i ochrony tradycji układania kwietnych dywanów w Spycimierzu.
Grupa mogła wykorzystać praktyki istniejące, zainspirowane
przykładami przedstawionymi na warsztatach lub wymyślić
nowe. Z ciekawszych propozycji, jakie padły wśród
mieszkańców na promocję tradycji, wymienić można: stworzenie elementów przestrzennych, które wskazywałyby
przebieg trasy Bożego Ciała dla turystów odwiedzających
Spycimierz w ciągu roku, zaangażowanie chętnych turystów
do współtworzenia kwietnych dywanów, promocja pieśni
o uroczystości Bożego Ciała napisanej specjalnie dla Spycimierza przez Witolda Smętkiewicza.
Kolejne warsztaty odbyły się w Publicznej Szkole
Podstawowej w Spycimierzu. Zajęcia służyły podtrzymywaniu
tradycji oraz wzmocnieniu przekazu międzypokoleniowego
w najmłodszej grupie mieszkańców społeczności spycimierskiej.
Dzieci podczas warsztatów wykonały prace nawiązujące do
tradycji układania kwietnych dywanów w Spycimierzu. Podczas
wykonywania prac mogły kolorować zdjęcia z kwietnymi
dywanami, wzory kwiatowe, zaprojektować własne ornamenty
lub narysować symbole związane z tradycją Bożego Ciała.

Wpis tradycji Spycimierskiego Bożego Ciała na polską
listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO oraz rozwój tzw.
sztuki ulotnej wiąże się z dalszymi inwestycjami na terenie
Spycimierza, o których podczas prezentacji opowiedział
burmistrz Józef Kaczmarek. Jedną z nich jest projekt
„Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej
Uzdrowiska Uniejów”. W ramach inwestycji powstanie
nowoczesne centrum informacyjne, muzealne i edukacyjne,
poświęcone kwietnej tradycji. Dla ułatwienia i usprawnienia
ciągów komunikacyjnych przewidziana jest też ścieżka pieszorowerowa z Uniejowa do Spycimierza oraz nowy odcinek
drogi, który zwiększy przepustowość, a jednocześnie odciąży
centrum miejscowości z ruchu kołowego zwłaszcza przy okazji
uroczystości Bożego Ciała, na które tylko w tym roku przybyło
blisko 20 tys. osób.
Kolejnym projektem jest poszerzenie i przedłużenie trasy
Bożego Ciała, wykonanie nasadzeń i oświetlenie trasy. Jeśli uda
się znaleźć wykonawców tego zadania, prace mogłyby zostać
wykonane przed świętem Bożego Ciała w przyszłym roku.
Co więcej, Spycimierz ma szansę na to, aby w parafii powstało
Sanktuarium, co przy wsparciu władz kościelnych umocniłoby
znacznie znaczenie samej miejscowości.
Ciekawym punktem programu były prezentacje wyników
przeprowadzonych podczas tegorocznych obchodów przez zespoły badawcze z Uniwersytetów w Łodzi i Poznaniu. Również
goście zagraniczni opowiedzieli o swoich kwietnych tradycjach
na rodzimym terenie.
Także drugiego dnia Seminarium wręczono tytuły honorowych członków Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie
Boże Ciało”. Podobnie jak w dniu poprzednim, odznaczenia
powędrowały do duchownych, którzy pełnili funkcję Proboszcza
Parafii Spycimierz - do ks. Floriana Pełki oraz ks. Wojciecha
Kaźmierczaka.
Zarówno w piątek, jak i w sobotę uczestnicy Seminarium
wspomnieli ś.p. Andrzeja Godlewskiego, dzięki któremu starania o wpis na krajową listę UNESCO były tak owocne.
Ostatnim punktem programu III Seminarium Spycimierskiego była projekcja filmu „Spycimierskie Boże Ciało”
w reżyserii Janusza Tatarkiewicza.
Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez
portal internetowy KulturaLudowa.pl.

arch. UM Uniejów

Drugi dzień Seminarium
Część wykładowa sobotniego Seminarium rozpoczęła się
o godz.15.30 w sali OSP w Spycimierzu. Wzięli w nim udział:
mieszkańcy Spycimierza, akademickie zespoły badawcze pod
kierownictwem prof. Smyk oraz Goście zagraniczni z Litwy
i Włoch.
Tematem głównym spotkania było omówienie zagadnień
związanych z liczącą sobie ponad 200 lat tradycją układania
kwietnych dywanów w kontekście ochrony niematerialnego
dziedzictwa kulturowego.

>>>
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Alicja Własny

Na pielgrzymkowym szlaku
Portugalia, mały kraj trzymający się kurczowo zachodniego rąbka Europy, nieoczekiwanie okazuje
się bardzo urozmaicony, ukazując zachwycające pejzaże, wielokulturową przeszłość, tradycje chrześcijańskie, majestatyczne zabytki i soczyste dania kulturowo-regionalne. A sami Portugalczycy to
serdeczni poligloci. I tam właśnie zaprowadziły nas drogi pielgrzymki do Fatimy.
Miejsce to wydaje się zarówno odległe, jak i tajemnicze. Oglądając zdjęcia czy relacje z tego miejsca inaczej je sobie wyobrażałam. A tymczasem idąc wąską
wybrukowaną ulicą wchodzi się na rozległy plac pokryty
asfaltem, gdzie na wprost siebie stoją dwa kościoły:
Bazylika Matki Bożej Różańcowej z grobami Franciszka
i Hiacynty i bazylika Trójcy Przenajświętszej, przed którą
stoi pomnik Jana Pawła II. Z tyłu majestatyczny krzyż,
górujący nad całym placem, w podziemiach zaś historia
tego cudownego miejsca. W kąciku przycupnięta dokładnie w miejscu objawień Matki Bożej trójce pastuszków - kapliczka Objawień. Miało być prosto i skromnie.
I jest. Biała kapliczka, przed którą czuwa skromna figurka
Matki Boskiej, ołtarz, kilka ławek dla modlących się.
Nad całością dach ufundowany przez Jana Pawła II.
Tuż obok dąb, rówieśnik tego, nad którym objawiała się
Matka Boska rodzeństwu: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi.
Wzdłuż placu jest ścieżka wyłożona płytkami. To droga,
którą kiedyś miała pokonać na kolanach Łucja, zgodnie
z poleceniem Matki Boskiej, by wyzdrowiała jej mama. Tę
samą trasę pokonują i dziś pielgrzymi, którzy tu przynoszą
swoje intencje. Kiedy przyszliśmy całą grupą o 21.30
na różaniec i procesję światła, miejsce to nabrało zgoła
innego wymiaru. Pierwsze skojarzenie - wieża Babel z tą różnicą, że wszyscy się rozumieją. I procesja światła…,
niesamowita, zwłaszcza oglądana z pewnej odległości.

objawień Anioła Portugalii oraz do wioski Aljustrel, gdzie
znajdują się odrestaurowane, udostępnione zwiedzającym
domy pastuszków.
Podczas pielgrzymki zwiedziliśmy zespół klasztorny
Matki Bożej Zwycięskiej w Batalha. Dziś wpisany na
listę UNESCO, olbrzymie arcydzieło gotyku, w którym
znajdują się grobowce władców portugalskich. Budowla
charakteryzuje się piękną architekturą, koronkowymi
wręcz zdobieniami, niezwykłą prostotą i przestronnością.
Jedyną dekoracją są przepiękne witraże ze scenami z życia
Chrystusa oraz cieszące oko detale stylu manuelińskiego
w niedokończonej kaplicy nieprzykrytej sklepieniem.
Następnie zwiedziliśmy gotycki okazały klasztor cystersów, ukazujący czystość formy o surowym, ale nastrojowym obliczu, wycyzelowany do najdrobniejszych
szczegółów. Ta największa świątynia w Portugalii w Alcobaca ma 109 m długości. Znajdują się w niej grobowce
bohaterów romantycznej legendy - króla Pedro i Ines.
Po uczcie duchowej było coś dla ciała, czyli odpoczynek
(nie za krótki nie za długi, taki w sam raz) w uroczej wiosce rybackiej w Nazare i nad brzegami Atlantyku. Przepiękne wąskie uliczki często były ozdobione praniem
rozwieszonym nad głowami przechodniów.

Droga krzyżowa, którą podążaliśmy, ufundowana
przez emigrantów węgierskich, rozpoczyna się przy
Rondzie Południowym w Fatimie i biegnie wśród drzew
oliwkowych. Ma kilka kilometrów. Prowadzi do miejsca

arch. M. Kuśmierek

Każdy z uczestników modlitwy miał świecę, którą
potem spalało się w specjalnym piecu wraz z przyniesioną
intencją. Nas zaskoczyło to, że można było kupić świece
różnej wielkości - nawet 1,5 m lub jakąś część ciała
wykonaną ze sztucznego tworzywa - jeżeli była to
intencja o uzdrowienie np. nogi, ręki itp. Ot, taki zwyczaj.
Przedstawiciele naszej pielgrzymki mieli to szczęście, że
prowadzili cząstkę modlitwy różańcowej, a mężczyźni
nieśli w procesji światła figurę Matki Bożej Fatimskiej.
To wielki zaszczyt. Plac w zasadzie nie pustoszeje nigdy,
nawet w nocy. Nikomu też nie przeszkadzają głośne
dzwony bijące co kwadrans.

Przed Katedrą w Santiago de Compostella

>

70 | UNIEJOWSKIE STRONY

numer

5 / 69 / 2019

>

arch. A. Własny

(lub Dobrego Jezusa z Gór) prowadzą wspaniałe barokowe
schody ozdobione kamiennymi posągami, przyściennymi
fontannami z alegoriami Pięciu Zmysłów oraz trzem
cnotom: Wierze, Nadziei i Miłosierdziu.

Uczestnicy pielgrzymki przed Bazyliką Matki Bożej w Fatimie

Hiszpania. Santiago de Compostela. Kolejne miejsce
pielgrzymowania wielu chrześcijan, po Jerozolimie i Rzymie.
Niestety nie obejrzeliśmy katedry z grobem św. Jakuba
Starszego, ponieważ przygotowywano się do jubileuszu
i trwały prace remontowe. Mogliśmy jedynie dojść do
popiersia św. Jakuba, a wąskimi schodami zejść do miejsca,
gdzie modlił się św. Jan Paweł II. Uliczki miasta, podobnie
jak w Portugalii, wąziutkie (najwęższa ma szerokość
rozłożonych rąk), urokliwe, pełne sklepików, cukierni
częstujących przechodniów ciasteczkami zachęcającymi
do kupna, niewielkich knajpek z owocami morza, a przede
wszystkim pielgrzymów, często przybywających pieszo
albo na rowerach do grobu Jakuba. Uważny obserwator
zauważy kolorowe oznaczenia tras pielgrzymkowych.

Niezwykłe wrażenia z Lizbony to mosty, w tym
16 kilometrowy, najdłuższy most Vasco da Gama rozciągający się nad ujściem Tagu. Klasztor Hieronimitów
miał być symbolem wielkości Portugalii, która w okresie
jego powstania zasłynęła z odkryć geograficznych,
czego kolejnym dowodem jest monumentalny pomnik
odkrywców usytuowany na nabrzeżu. Jest to miejsce
szczególnie odwiedzane przez lizbończyków również ze
względu na najsłynniejszą cukiernię pochodzącą z XIX
wieku. Jej zawiłe wnętrza wyłożone azulejos przyciągają
rzesze turystów chętnych spróbować słynnej budyniowej
tarty i ciasteczek upieczonych wg przepisu mnichów.
Tutaj też naturalną rzeczą jest spotkać zabytkowy tramwaj
z początku XX wieku kursujący obok tych nowoczesnych,
dużo szybszych i cichszych pojazdów szynowych.
I wreszcie tutaj uczestniczyliśmy w mszy u św. Antoniego
Lizbońskiego, patrona rzeczy zagubionych. Następnie
udaliśmy się do najdalej wysuniętego na zachód przylądka
Europy, by oglądać piękno Atlantyku z perspektywy
urwiska (140 m) - na którym stoi latarnia morska,
a wokół oszałamiająca panorama fal rozbijających się
o skały na tle zachodzącego słońca. Następnego dnia
czekała nas dłuższa podróż do Santiago de Compostela
położonego w Hiszpanii. Po drodze wstąpiliśmy do
Coimbry, pierwszej stolicy Portugalii i przez długie wieki
rezydencji monarchów. Dziś jest to miasto studentów,
których widuje się w tradycyjnych czarnych pelerynach
kwestujących na rzecz uczelni. Uniwersytet przypomina
fortecę, do której wiodą brukowe, strome i wąskie uliczki,
z trudem mieszczące przejeżdżający samochód. Coimbra to
też miejsce, gdzie przebywała siostra Łucja. W klasztorze
s. Karmelitanek obejrzeliśmy muzeum poświęcone s. Łucji,
najstarszej z trójki pastuszków.

Po Ponteareas, mieście partnerskim gminy Uniejów,
gdzie istnieje zwyczaj układania kwietnych dywanów,
odbyliśmy krótki poranny spacer. Urokliwe miasto powitało
nas niedzielną ciszą i spokojem. Kilka fotek i jedziemy dalej,
do Porto - drugiego pod względem liczby mieszkańców
miasta Portugalii, słynącego także ze wspaniałych win oraz
mostów. Po mszy udaliśmy się na spacer po mieście. I tu,
podobnie jak w całej Portugalii, słynne azulejos-ceramiczne
płytki, często malowane ręcznie, zdobiące domy i wnętrza,
jak np. Dworzec Sao Bento. Jego ściany przedstawiają
historię transportu i sceny rodzajowe z życia mieszkańców.
Największe wrażenie zrobiło na nas wnętrze kościoła św.
Franciszka, najgenialniejsze dzieło barokowe w Porto,
kipiące wprost od złoceń. Podobno na złocenia zużyto ok.
700 kg złota (które Portugalia czerpała z podbitej Brazylii),
ale po wojnach i rabunkach pozostało ich ok. 300 kg.
W kościele nie wolno robić zdjęć, nie odbywają się też msze,
za wyjątkiem szczególnych uroczystości. Niezapomniane
wrażenia to spacer nabrzeżem rzeki Douro. Pogoda
dopisywała, więc można było korzystać i ze spacerów
i chwil ze słońcem, popróbować pieczonych kasztanów,
pobuszować na kramach, popróbować wina. Powrót do
Fatimy poprzedził przygotowania do powrotu. Jeszcze
tylko jedna modlitwa różańcowa, jeszcze jedna procesja
światła, ostatnie zakupy. Rano msza i przygotowanie
do wyjazdu. Jeszcze spacer po placu, jeszcze ciche
westchnienie do Matki Bożej Fatimskiej i powrót do domu.

Braga, to kolejne miejsce w czasie podróży do
Santiago. Do niezwykłego Sanktuarium Dobrego Jezusa

Organizatorom dziękujemy za piękne, niezapomniane
przeżycia.

Organizacją pielgrzymki zajął się ks. Dariusz Ziemniak,
proboszcz parafii Spycimierz przy współpracy z biurem
„Misja Travel”. Tę piękną pielgrzymkę finansowo wsparła
gmina Uniejów, za co serdecznie dziękują jej uczestnicy.
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Inauguracja roku akademickiego UTW
Słuchacze Uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli nowy rok akademicki
2019/2020. Zgodnie z tradycją odśpiewali hymn i wysłuchali wykładu.

W tym roku uniwersytet liczy sobie 264 słuchaczy
(w tym 213 kobiet i 51 mężczyzn), wśród nich znalazły
się 42 pary małżeńskie. Ponadto 72 słuchaczy pochodzi
z Uniejów, a 41 osób z terenu naszej gminy. Pozostała
część studentów to mieszkańcy terenów województwa
wielkopolskiego i łódzkiego (gminy: Dąbie, Koło, Przykona,
Turek, Olszówka, Pabianice, Łask, Pęczniew, Poddębice,
Świnice Warckie, Wartowice, Dalików, Zadzim).
Od tego roku podniesiono próg wiekowy dla nowych
słuchaczy, co oznacza w praktyce, że studentem UTW
mogą zostać osoby po 55. roku życia. Warto przy tym
zaznaczyć, że najstarsza słuchaczka ma 89 lat, co tylko
potwierdza fakt, że na naukę nigdy nie jest za późno.
Na początku spotkania Pani Prezes dokonała
podsumowania działań wakacyjnych, wśród których
znalazły się m.in.: wycieczki, wyjazdy i niedawna Senioriada
oraz przedstawiła plan zadań na kolejny rok 2019-2020.

arch. UM Uniejów

„Łatwo coś zacząć, trudniej kontynuować. Nam –
obecnym tu seniorom udało się jedno i drugie. W 2014
roku rozpoczęliśmy działalność, którą nieprzerwalnie
kontynuujemy i dziś po raz siódmy spotykamy się w tej
sali na rozpoczęciu kolejnego roku akademickiego. Jednak
nie byłoby nas tutaj, gdyby nie otwarcie się Samorządu
Uniejowa na takie potrzeby seniorów. Uniejowską
współpracę na linii samorząd - seniorzy postrzega się jako

arch. UM Uniejów

Ci seniorzy nie zalegają na kanapie z pilotem w ręku.
Zamiast tego burzą wszelkie stereotypy dotyczące wieku
dojrzałego i pokazują, że życie na emeryturze dopiero się
zaczyna. Aktywni, ambitni i młodzi duchem – tak można
określić studentów Uniejowskiego Trzeciego Wieku
w Uniejowie, którzy 7 października 2019 r. oficjalnie
zainaugurowali kolejny rok akademicki.

dobry przykład i nie tylko na terenie powiatu” – mówiła
prezes Urszula Urbaniak.
Wręczono również legitymacje nowym członkom
UTW, a jest ich 34 osoby, w tym 27 kobiet i 3 małżeństwa.
Co znajdzie się w tegorocznej ofercie zajęć? Część
z nich będzie kontynuacją aktywności z poprzednich lat.
Studenci będą uczestniczyć w wykładach i warsztatach
zainteresowań. Oprócz koła filmowego i teatralnego,
w tym roku zostaną wprowadzone zajęcia ze śpiewu, które
poprowadzi instruktorka Magdalena Derlacz. W planie są
również zajęcia komputerowe i językowe (j. angielski na
różnych poziomach zaawansowania). Poza tym, jak co
roku, w ramach integracji, studenci mogą spodziewać się
wyjazdów, pikników i imprez kulturalnych. Przewidziano
również aktywności ruchowe, wśród których znajdą się:
basen, yoga, aerobik, kręgle i nordic walking. Uniwersytet
III Wieku w Uniejowie jest zatem platformą stworzoną po
to, aby się wypowiedzieć, poznać znajomych, zrealizować
marzenia, rozwinąć pasję oraz aktywizować się fizycznie.
Na tym jednak nie koniec.
„Do Uniwersytetu kierowane są różne projekty,
np. Łódzka Federacja Sportu kieruje do nas po raz
trzeci dofinansowanie do zajęć ruchowych ze środków
Urzędu Marszałkowskiego. Uniwersytet Łódzki oraz
Stowarzyszenie 4 Czerwca składają propozycje zajęć
edukacyjnych w postaci wykładów i warsztatów. Mamy również swoją dwuosobową reprezentacją w Obywatelskim Parlamencie Seniorów i przedstawiciela
w Radzie Społecznej Seniorów przy Marszałku Woj. Łódzkiego. Dzięki temu Uniejowski Uniwersytet jest również
widoczny na zewnątrz” - mówiła prezes UTW.
W części artystycznej wystąpili Weronika Kujawa
i Kacper Pizulski. Zwieńczeniem inauguracji był wykład
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na temat: „Perła architektury – zamek w Uniejowie. Fakty,
tajemnice i ciekawostki”, który zaprezentował archeolog
Radosław Herman.
W spotkaniu inauguracyjnym wzięli udział goście:
Anna Mroczek – Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Sebastian Romanowski – Przewodniczący Rady Powiatu Poddębickiego, Danuta Pecyna
– Radna Powiatu Poddębickiego, Magdalena Raźniak

w imieniu dr Iwony Wieczorek - Dyrektor Narodowego
Instytutu Samorządu Terytorialnego, Zastępca Burmistrza
Miasta Uniejów – Janusz Kosmalski, Mirosław Madajski –
Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, wykładowcy:
dr Zdzisław Jaskulski, Jarosław Herman., Justyna
Makowska - Naczelnik Wydziału Promocji Starostwa
Powiatowego w Poddębicach, Zarząd Uniwersytetu
z prezes Urszulą Urbaniak. Inaugurację poprowadził
Dyrektor M-GOK w Uniejowie – Robert Palka.

Agnieszka Olczyk

Uniejowski Start Hufcowy 2019/2020

arch. UM Uniejów

Tegoroczny START rozpoczął się Polową Mszą
Świętą w intencji zuchów, harcerzy i instruktorów, której
przewodniczył ks. Wojciech Flasiński – Proboszcz Parafii
Św. Marcina Biskupa w Chwalborzycach. W homilii
uczestnicy usłyszeli słowa mówiące o tym, że każdy z nas
powinien pamiętać o dawaniu innym dobrego przykładu
oraz ukazywać w sobie dobro.
O oprawę muzyczną podczas Mszy Św. zadbały harcerki
z VIII DH im. M. Kopernika z Wielenina z drużynową na
czele, a w tak ważnym dla ZHP momencie nie mogło
zabraknąć także Orkiestry Dętej ZHP-OSP Uniejów.
Po Eucharystii wszyscy zgromadzeni odsłuchali uroczysty apel, a zaraz po nim rozpoczęła się harcerska zabawa. Na punktach kontrolnych gromady i drużyny miały
do wykonania różnej formy zadania. Można się było
wykazać umiejętnościami technicznymi, muzycznymi, sportowymi oraz wiedzą, pamięcią, spostrzegawczością i dobrą
organizacją.

arch. UM Uniejów

Kiedy emocje związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wreszcie opadły, nadszedł czas na
kolejne szczególne otwarcie. W sobotę, 12 października 2019 roku po raz pierwszy po wakacyjnej
przerwie spotkali się zuchy, harcerze i instruktorzy Hufca ZHP Uniejów, aby wspólnie, uroczystym
apelem, zainaugurować nowy Rok Harcerski 2019/2020.

Wreszcie nadszedł czas na podsumowanie. Wtedy to
zuchy, harcerze i instruktorzy spotkali się we wspólnym
kręgu przy ognisku, a warto zaznaczyć, że krąg był naprawdę
ogromny. Spotkanie przy ognisku było także okazją do
wspólnych zabaw i śpiewu, przeplatanych dźwiękami
gitary. Na wszystkich uczestników sobotniej zbiórki czekała
również pyszna harcerska grochówka.
W STARCIE 2019 udział wzięły reprezentacje gromad
zuchowych z: Uniejowa, Szadku i Wilamowa oraz drużyn
harcerskich z: Uniejowa, Szadku, Zadzimia, Łęczycy, Wilamowa, Wielenina i Stemplewa.
Organizatorem „Hufcowego STARTU” był Związek
Harcerstwa Polskiego Hufiec Uniejów, V Szczep Drużyn
Nieprzetartego Szlaku.
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Piłkarskie święto w Uniejowie
- integruje, bawi oraz uczy
Pod znakiem piłkarskich zmagań upłynął 12 i 13 września 2019 r. na murawie boisk piłkarskich
w Uniejowie. Była integracja, były emocje. A wśród zaproszonych gości piłkarz Ebi Smolarek oraz
drużyna AMP Futbol Legia Warszawa.
Integracyjny Festiwal Piłkarski oraz III Turniej
„Połączeni Pasją” to dwa wydarzenia, które organizuje
Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni” w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne. W tym wyjątkowym święcie
futbolu bez granic biorą udział: dzieci, młodzież, osoby
z niepełnosprawnością intelektualną, zawodnicy po
amputacjach (lub wadami wrodzonymi kończyn) oraz
osoby mniej lub bardziej związane z piłką. Wszyscy
bez wyjątku: amatorzy, zawodowcy zapaleńcy oraz
wielbiciele i kibice piłki nożnej udowadniają (i to nie
po raz pierwszy), że „gra w nogę” jest dla wszystkich
i wszystkim daje jednakową radość.
Integracyjny Festiwal Piłkarski dofinansowany został
kwotą 10 tys. zł przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
rozpoczął się od spotkania drużyny AMP Futbol
Legii Warszawa z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej
w Uniejowie. To najmłodsza sekcja klubu piłkarskiego
Legia Warszawa SA, ale już z sukcesami na swoim koncie.
Wśród zawodników AMP Futbol Legia Warszawa gra
sześciu piłkarzy, którzy są jednocześnie reprezentantami
Polski, a sama drużyna jest trzecią w Europie w tej
dyscyplinie. Zespół powstał w wyniku przekształcenia
istniejącej od 2016 roku Glorii Varsovia, ta zaś istniała po
rozwiązaniu Lamparta Warszawa.
Dlaczego było wyjątkowo? Bo AMP Futbol to rodzaj piłki nożnej rozgrywanej przez zawodników po
jednostronnej amputacji (lub wrodzonej wady rozwojowej)
kończyny dolnej w przypadku graczy z pola lub kończyny
górnej u bramkarzy. Uniejowska młodzież miała szansę
spotkać się z osobami, które mimo przeciwności losu
robią to, co kochają najbardziej i realizują swoją piłkarską
pasję.
Zawodnicy odpowiadali na pytania młodzieży,
mówili m.in.: o swoich pasjach (piłkarskich i nie tylko),
celach, ale też trudnościach napotykanych w codziennym
życiu. Piłkarze nie unikali trudnych pytań, a przy tym
dali się poznać jako osoby z dużym dystansem do siebie

i do własnej niepełnosprawności. Inspiracją i przykładem
zwłaszcza dla młodych chłopaków był 14 – letni Maks
Moroz, najmłodszy zawodnik drużyny i jeden z najmłodszych piłkarzy grających w Polsce w AMP Futbol.
Spotkanie podsumował Mateusz Szczepaniak, trener drużyny: „Chętnie uczestniczymy w takich przedsięwzięciach. Jak sama nazwa wskazuje, jest to turniej
integracyjny i możemy się dzielić naszymi emocjami,
przeżyciami. Możemy dzielić się sobą z innymi ludźmi.
Najgorsze, co może spotkać osobę niepełnosprawną, to
zamknięcie i oddzielenie od społeczeństwa. Takie wyjście
poprzez sport, pokazanie swoich możliwości, sprawności,
konkurowanie w tej samej dyscyplinie z osobami
pełnosprawnymi to bardzo dobry kierunek, aby zapobiec
wykluczeniu, co niestety jeszcze w naszych czasach ma
miejsce, aby osoby niepełnosprawne miały szansę się
pokazać i czuć się przyjęte przez społeczeństwo”.
Po spotkaniu w hali sportowej impreza przeniosła
się na kompleks boisk im. Włodzimierza Smolarka.
Tam czekała kolejna niespodzianka dla wychowanków
Uniejowskiej Akademii Futbolu. Ich patron, a aktualnie
Prezes Polskiego Związku Piłkarzy – Euzebiusz Smolarek
poprowadził trening pokazowy. Dla młodych piłkarzy
było nie lada gratką trenować pod okiem światowej klasy
zawodnika.
Po treningu na murawie zostały rozegrane mecze
towarzyskie. Jako pierwsi zagrali zawodnicy Olimpiad
Specjalnych Polska - „Trampka” PŚDS w Czepowie
oraz podopieczni ZPEWIR w Stemplewie. Potem w
rozgrywkach wzięli udział zawodnicy Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego Smolarka w trzech kategoriach
wiekowych (U-10, U-12 i U-14).
Tego dnia można było zobaczyć mecz rozgrywany
przez zawodników APM Futbol Legia Warszawa, a na
koniec „nieco starszych” piłkarzy trenujących w drużynie
OLDBOY Termy Uniejów, z burmistrzem Józefem
Kaczmarkiem na czele.
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(Zduńska Wola), Kinga Wyrwas, Mateusz Kurzawa
(PSV Łódź), Szymon Wojech, Michał Pajor (Wilamów),
Mateusz Skrzynecki, Tobiasz Gdański (Wielenin), Gracjan
Madajski, Bartosz Kąpielski (UAF E. Smolarka – Uniejów),
Witold Leśniewski, Jakub Warych (Termy Uniejów). Trenerzy: Piotr Fura, Daniel Wyrwas (triumfatorzy w swoich
grupach).

Mimo znaczącej daty, w piątek 13-tego zmagania
piłkarskie wcale nie były pechowe. Stawką był Puchar
Marszałka Województwa Łódzkiego w III Turnieju Piłkarskim „Połączeni Pasją”. Jest to niezwykłe wydarzenie
sportowe, w którym na boiskach grają wspólnie niepełnosprawni i pełnosprawni zawodnicy.
Projekt zrealizowało już po raz trzeci Uniejowskie
Stowarzyszenie „Aktywni”. Wsparcie finansowe na to
zadanie w wysokości 9.960,00 zł stowarzyszenie otrzymało w wyniku konkursu ofert ze środków z budżetu
Województwa Łódzkiego.

W drużynie Przyjaciół zagrali: Robert Przybyła
(Zastępca Dyrektora RCPS w Łodzi), Łukasz Nita (Radny
Rady Miejskiej w Uniejowie), Maciej Piszczałkowski (trener
w ZPEWiR), Sebastian Romanowski (Przewodniczący
Rady Powiatu Poddębickiego), Grzegorz Doruch
(przedstawiciel drużyny „Odlboys”), Piotr Woźniak
(Prezes Uniejowskiego Stowarzyszenia „Aktywni”), Piotr
Kozłowski (Dyrektor SP w Uniejowie i Radny Powiatu
Poddębickiego), Zbigniew Kuglarz (opiekun boisk im.
Włodzimierza Smolarka), Piotr Masiera (trener UAF
rocznika 2011/2012), piłkarze Akademii AMP Futbol
„Legia Warszawa” na czele z: Jakubem Kożuchem,
Jakubem Popławskim, Adrianem Staneckim i Maksem
Morozem.

W rozgrywkach o Puchar Marszałka wzięły
udział dwie grupy: drużyny U-14 (UKS Wielenin, UKS
Wilamów, UAF E. Smolarka, Termy Uniejów, PSV Łódź)
oraz najsilniejsze drużyny Olimpiad Specjalnych z regionu
łódzkiego („Olimpijczyk” ze Zduńskiej Woli, ZPEWIR
Stemplew, „Trampek”, PŚDS w Czepowie, „Giganci”
Opoczno, „Helenówek” Łódź). Najlepsi w swoich
kategoriach okazali się piłkarze z PSV Łódź orz Giganci
Opoczno.

Funkcję trenera drużyny Przyjaciół pełnił Mateusz
Szczepaniak – trener AMP Futbol Legii Warszawa. Mecz
był bardzo wyrównany. Przyjaciele długo przegrywali
1:2, ale w ostatnich sekundach doprowadzili do remisu
2:2. Sam wynik nie miał jednak większego znaczenia, bo
w tym meczu, podobnie jak przez całe dwa dni zmagań,
liczyła się radość ze sportowej rywalizacji, odcięcie się od
codziennych problemów i przeżycie emocji piłkarskich.
Drużyny wspólnie uznały, że nie odbędą się rzuty karne,
aby nie rozstrzygać, która ekipa dziś była lepsza. Tak
naprawdę zwyciężyły obie.

Na murawie można było obejrzeć mecz pokazowy
reprezentacji AMP Futbol Legia Warszawa. Drużynom
towarzyszyli i pomagali wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie.

Oprócz gości, którzy wystąpili w meczu Przyjaźni,
swoją obecnością organizatorów oraz uczestników zaszczycili: Piotr Majer – Wicestarosta Poddębicki i Euzebiusz Smolarek – piłkarz i Prezes PZP, Janusz Kos-

Drużynę Reprezentacji stanowili wybrani zawodnicy
spośród wszystkich drużyn biorących udział w turnieju:
Waldemar Kos, Krzysztof Kmiecik (Czepów) Dawid
Mędrecki, Szymon Dąbrowski (Opoczno), Kryspin Cieślik,
Kacper Kwapiszewski (Stemplew), Michał Racki, Robert
Grabowski (Łódź), Krzysztof Grala, Kamil Andrzejczak
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Turniej zakończył się meczem przyjaźni, w którym
u boku zawodników biorących udział w zmaganiach
turniejowych zagrali także zaproszeni Goście. Mecz
Przyjaźni symbolicznie rozpoczęli: Jolanta Zięba-Gzik
– Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Małgorzata
Komajda – Starosta Poddębicki i Sławomir Piętakiewicz
– Zastępca Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
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malski – Zastępca Burmistrza Uniejowa, Jan Bujnowicz
– Prezes Olimpiad Specjalnych Polska – Łódzkie oraz
Krzysztof Baras – właściciel firmy PHU Baras.
,,Piłka nożna jest sportem dla każdego, dlatego na
boisku gościliśmy osoby niepełnosprawne intelektualnie,
osoby po amputacjach, z dysfunkcją kończyn, dzieci,
młodzież oraz oldboyów. Chociaż zawodnicy reprezentują
różny poziom sportowy, to najważniejszy jest fakt, że
podczas każdego meczu widać taką samą radość z gry,
takie same emocje i to, że piłka łączy”. Turniej w Uniejowie
jest unikatowy na skalę województwa łódzkiego, a może
nawet i na skalę ogólnopolską, ponieważ niespotykany
jest nigdzie indziej przekrój wiekowy i jednocześnie
sprawnościowy zawodników – mówił Mirosław Madajski,
przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie.
„Wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz
sportowy Uniejowa jest wielkim świętem futbolu.
Jesteśmy dumni z tego, że gościmy w Uniejowie
wyjątkowych ludzi. Z jednej strony różnych pod kątem
wszelakiej sprawności, a z drugiej mających wspólną
pasję. Dlatego hasło Połączeni Pasją w pełni odzwierciedla

ideę tego turnieju. Wszystkim uczestnikom pozwala na
pełną integrację, a także uczy tolerancji do drugiej osoby”
– podsumował Piotr Kozłowski, trener Uniejowskiej
Akademii Futbolu.
Imprezę Patronatem Honorowym objęli: Grzegorz
Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego, Małgorzata Komajda – Starosta Powiatu Poddębickiego,
Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, a także znakomici
piłkarze: Ewa Pajor i Euzebiusz Smolarek.
Partnerem współfinansującym wydarzenie było
Województwo Łódzkie, natomiast współorganizatorami:
Uniejów Uzdrowisko Termalne, PGK Termy Uniejów Sp.
z o.o.
Partnerami zostali: Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi, Olimpiady Specjalne Polska – Łódzkie, Instytut Zdrowia Człowieka, AMP Futbol Polska,
Akademia AMP Futbol Legia Warszawa, Łódzki Związek
Piłki Nożnej, M-GLKS Termy Uniejów/Ostrowsko, K-Flex
Polska sp. z o.o., Mar-Tools, PHU Baras, sklep sportowy
Olimpiko, Szkoła Podstawowa w Uniejowie.

Zbiórka „Karatecy dla zwierzaków”
Jak co roku, przed zbliżającą się zimą, karatecy zbierają suchą karmę, ryż i koce dla podopiecznych
schronisk. Cały listopad można dołączyć do zbiórki, przynosząc paczkę karmy czy stary, nieużywany koc do
sali treningowej przy ul. Orzechowej 6 (jesteśmy tam w poniedziałki i środy od g. 16 do 18), a wkład w pomoc
schroniskowym psiakom zapewni im spokojną zimę. Pomóż nam zadbać o czworonogi! Zapraszamy!
								
							
Uniejowski Klub Karate BASSAI
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W Uniejowie zainaugurowano po raz 10.
Wojewódzki Sportowy Rok Szkolny

znalazły się kolejno powiaty: zgierski, bełchatowski, skierniewicki,
tomaszowski, pabianicki, wieluński.
Z okazji jubileuszowej, 10-tej Inauguracji Wojewódzkiego
Sportowego Roku Szkolnego 2019/2020 w Uniejowie Zarząd
Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego wręczył podziękowania za współpracę włodarzowi Uniejowa – burmistrzowi Józefowi Kaczmarkowi, dyrektorowi szkoły w Uniejowie – Piotrowi
Kozłowskiemu oraz nauczycielom wychowania fizycznego za
coroczną pracę wkładaną w przygotowanie inauguracji: Sebastianowi Napierajowi, Karolinie Marosik i Szymonowi Bugajakowi.
Podziękowania zostały również przygotowane dla Prezesa
PGK „Termy Uniejów” – Marcina Pamfila i dyrektora Tomasza
Kałużnego oraz obecnych i byłych nauczycieli szkoły w Uniejowie:
Magdaleny Tylki, Tomasza Bartosika i Andrzeja Filasa.
Podczas wydarzenia rozegrane zostały Finały Wojewódzkie
w Indywidualnych Biegach Przełajowych w kategorii szkół pod-
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W uroczystości na terenie kompleksu boisk
piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka wzięli
udział m.in.: Wicemarszałek Województwa
Łódzkiego – Zbigniew Ziemba, Radna Sejmiku
Województwa Łódzkiego – Jolanta ZiębaGzik, Sekretarz Generalny Zarządu Głównego
Szkolnego Związku Sportowego – Dariusz
Abramuk, Prezes i Wiceprezes Łódzkiego
Szkolnego Związku Sportowego – Sylwester
Pawłowski i Wiesław Dębowski, Sekretarz ŁSZS
– Mariusz Kuświk, Członkowie Zarządu ŁSZS,
Prezesi Powiatowych Szkolnych Związków
Sportowych, Zastępca Dyrektora Departamentu
Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi – Sławomir Piętakiewicz, Starostwa
Poddębicki – Małgorzata Komajda, Starosta
i Wicestarosta Bełchatowski – Dorota Pędziwiatr
i Jacek Bakalarczyk, Wicestarosta Zgierski –
Krzysztof Kozanecki, Burmistrz Uniejowa –
Józef Kaczmarek i Zastępca Burmistrza – Janusz
Kosmalski, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Uniejowie – Mirosław Madajski, Dyrektor
i Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Uniejowie
– Piotr Kozłowski i Agnieszka Kaczmarek,
przedstawiciele powiatu skierniewickiego,
tomaszowskiego, pabianickiego, wieluńskiego
oraz szkół z województwa łódzkiego.
Uroczystość poprowadził Szymon Bugajak
– nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole
Podstawowej w Uniejowie.
Wydarzenie było okazją do przekazania
przez Wicemarszałka Województwa Łódzkiego
– Zbigniewa Ziembę symbolicznego czeku z dotacją w kwocie 380 tys. zł dla Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.
Podczas Inauguracji zostały nagrodzone
najlepsze szkoły z województwa łódzkiego oraz
powiaty we współzawodnictwie sportowym za
rok szkolny 2018/2019. Wśród nagrodzonych
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25 września 2019 r. w Uniejowie został zainaugurowany po raz dziesiąty Wojewódzki
Sportowy Rok Szkolny pod auspicjami Wojewódzkiego Łódzkiego Szkolnego Związku
Sportowego. Organizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa w Uniejowie.
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stawowych i średnich z województwa łódzkiego,
w których uczestniczyło ponad 500 zawodników.
Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostali:
Igrzyska Dzieci – chłopcy 2007 i młodsi (SP
kl. VI i młodsze): 1. Igor Frydrysiak, 2. Bartłomiej
Kobyłecki, 3. Szymon Pilichowski, 4. Krzysztof
Mirowski, 5. Kacper Szymański, 6. Igor Cel.
Igrzyska Dzieci – dziewczęta 2007 i młodsi
(SP kl. VI i młodsze): 1. Amelia Zochniak, 2. Julia
Modelewska, 3. Jagoda Nowakowska, 4. Agnieszka Bryszewska, 5. Julia Robaszkiewicz, 6.
Milena Bielica.
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – chłopcy 20052006 (SP kl. VII-VIII): 1. Jakub Rozwadowski, 2.

Artur Petrosyan, 3. Igor Jarmundowicz, 4. Kacper Uliński, 5. Kacper Kurowski, 6. Patryk Darczyński.
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – dziewczęta 2005-2006 (SP kl. VIIVIII): 1. Barbara Woźniak, 2. Martyna Rybak, 3. Amelia Napierała,
4. Martyna Karolczuk, 5. Martyna Wójcik, 6. Amelia Pawelus.
Licealiada – chłopcy 2004 i starsi: 1. Dominik Adamczewski,
2. Maciej Budziński, 3. Eryk Olszewski, 4. Mateusz Depta, 5. Bartosz Subon, 6. Mikołaj Słowiński.
Licealiada – dziewczęta 2004 i starsze: 1. Magdalena Ciołak,
2. Paulina Witaszczyk, 3. Martyna Sęczek, 4. Natalia Zatorska,
5. Aleksandra Karolczuk, 6. Paula Danielik.
Gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom biegów, mając nadzieję
na kolejną, 11. Inaugurację Wojewódzkiego Sportowego Roku
Szkolnego 2020/2021 w październiku 2020 roku w Uniejowie.

W niedzielę, 6 października 2019 r. w Brodnicy odbył się
Puchar Polski w Karate, na którym nie zabrakło reprezentacji
Uniejowskiego Klubu Karate Bassai. Najbardziej utytułowane
zawodniczki nie zawiodły i tym razem. Patrycja Kowalczyk
zdobyła aż 4 złote medale, Weronika Kujawa i Oliwia Staniak
3 złote medale, Julia Krokosz 2 złote i 2 srebrne. Z dwoma złotymi
medalami i jednym brązowym wrócił Wojtek Wardziński, Bartosz
Sońda wywalczył sobie 2 srebrne medale i jeden brązowy, a Michał Włodarczyk brązowy.
Na krzesełku sędziego zasiadła, po małej przerwie, Maja
Ostrowska-Gralka. Cała ekipa wróciła do treningów i startów pełną parą.
Gratulujemy sukcesów i życzymy powodzenia na kolejnych
turniejach.
			
Uniejowski Klub Karate BASSAI

arch. Uniejowski Klub Karate Bassai

Zawodnicy Uniejowskiego Klubu Karate
BASSAI z medalami Pucharu Polski

Na górze od lewej: Oliwia Staniak, Julia Krokosz, Patrycja
Kowalczyk, Maja Ostrowska-Gralka i Marcel, Mateusz Gralka,
Weronika Kujawa.
Na dole: Bartosz Sońda, Michał Włodarczyk, Wojtek Wardziński
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Trzynasta edycja Biegu „Do Gorących
Źródeł – Sanus per aquam”
Trzynasta edycja Ogólnopolskiego Ekologicznego Biegu „Do Gorących Źródeł - Sanus per aquam”
przeszła do historii.
13 października 2019 roku dokładnie o godzinie
13.30, na znak armatniego strzału, z linii startu w uniejowskim Rynku Miejskim ruszyło 894 zawodników,
w tym 202 kobiety i 692 mężczyzn. Bieg ukończyły 893
osoby.
10-kilometrowa trasa biegu wiodła: ulicą Bł. Bogumiła, mostem na drugą stronę rzeki, na rondzie przy
Aparthotelu w ul. abpa Jakuba Świnki i następnie
w kierunku Zagrody Młynarkiej aż do hotelu Lawendowe
Termy, gdzie zawodnicy robili pętlę i biegli z powrotem
krętą ścieżką wzdłuż „Alei Dębów” posadzonej
w ubiegłym roku na 100-lecie Niepodległości Polski –
w kierunku kompleksu basenów termalnych. „Kolorowy
wężyk” biegaczy mijał baseny deptakiem od strony parku
zamkowego i przeprawił się przez kładkę, a po chwili
znów wypełniał ulice prawobrzeżnej części Uniejowa
(tam, gdzie znajdował się start i gdzie czekała na nich
meta). Uczestnicy biegu, opuszczając kładkę, kierowali
się w ulicę Kościelnicką, a tam – wreszcie kawałek
„długiej prostej”. Przebięgnąwszy kilka przecznic, tuż za
usytuowaną po prawej stronie jezdni siedzibą Geotermii
Uniejów, skręcali w prawo w ulicę Reymonta i jeszcze
raz w prawo – w ulicę Targową. Mijając osiedle bloków

termalnych, zawodnicy biegli dalej, wracając w stronę
Rynku. Jednak od finiszu dzielił ich jeszcze jeden odcinek
– od centrum miasta ulicą Rzeczną do końca i ponownie
ulicą Bł. Bogumiła, ale już w przeciwnym kierunku, czyli
do mety, która czekała u stóp dzwonnicy kościelnej
w Rynku Miejskim.
Pierwszy na linii mety był Andrzej Starżyński, który
ukończył bieg z czasem poniżej 32 minut (31 min 59 sek.).
Tuż za nim, tylko niecałą minutę później (32 min 45 sek.),
do mety dotarł Pavel Szepanenko. Miejsca na podium,
z czasem 34 min 23 sek., zamknął Tomasz Owczarek.
W klasyfikacji kobiet pierwsza na mecie była Ewa
Jagielska z czasem 35 min 52 sek. (miejsce 6. w ogólnej
klasyfikacji). Następne w kolejności były: Monika Kaczmarek z czasem 36 min 02 sek. (co daje 9. miejsce
w ogólnej klasyfikacji) oraz Patrycja Talar (921), zamykająca podium z czasem 37 min 33 sek., który dał jej 15.
miejsce w klasyfikacji generalnej biegu.
Szczegółowe zestawienie wyników i uczestników
biegu znajdą Państwo na stronie Datasport. Gratulujemy
wszystkim biegaczom i zapraszamy na przyszłoroczną
14. edycję.
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Podczas trwania biegu odbyła się akcja oddawania krwi dla mieszkanki gminy - Leny Kolasy, zorganizowana przez
Klub SHDK RP Górnik z Turku, do której zgłosiło się 45 osób. Łącznie oddano ponad 16 litrów krwi. Dziękujemy!
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Komiks Uniejowski Stępień&Wroniszewski

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

arch. UM Uniejów

Zarząd Klubu Biegacza „Geotermia Uniejów” pragnie złożyć podziękowanie za wsparcie w organizacji biegu
dla: Studia Decoral Grzegorza Pawlaka, Zakładu Naprawy Samochodów Leszka Becalika, Z.U.H. Majsterek Tomasza
Pietrzaka, Hotelu&Spa Kasztel Uniejów, Ireny i Eugeniusza Synakiewiczów, FHU Instal Bogdana Wieczorka, Gościńca
nad Wartą Teresy i Zbigniewa Krajewskich, Apteki Akacja Kazimiery Kostulskiej, PH Cembud Janiak Stefański Sp.J.,
Biura rachunkowego Marianny Grubskiej, LeGo Consulting Gospodarczy Małgorzaty Górniak, Pokoje Staromiejski
Jarosława Stasiaka, Hotel Spa Lawendowe Termy, Sklepu spożywczego Wiesława Pietrzaka, Gabinetu Lekarskiego
Marii Urbaniak, Krzysztofa Łuczaka, Wiesławy i Jana Łuczaków, Miejscówki Burger&Pizza.
Organizatorami biegu byli: Klub Biegacza „Geotermia Uniejów”, K-Flex Polska sp. z o.o., Urząd Miasta w Uniejowie, Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa, „Termy Uniejów” PGK Sp. z o.o. w Uniejowie, Szkoła Podstawowa
w Uniejowie, Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.

80 | UNIEJOWSKIE STRONY

numer

5 / 69 / 2019

Paweł.Wroniszewski@onet.pl

Start przed startem

Wszystkich chętnych do uczestnictwa
w tych biegach serdecznie zapraszamy do
walki i zwycięstwa.

Antek Stępień
powołany do
Reprezentacji
Województwa
Łódzkiego U-13

arch. Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka

W tym roku główni organizatorzy Biegu „Do Gorących
Źródeł”, Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa i Klub Biegacza
Geotermia Uniejów, postanowili tuż przed startem wypromować
kolejne imprezy, którymi są organizatorami. Chodzi o VI edycję
biegu przełajowego „ExTERMYnator” i II Otwarte Mistrzostwa Polski
w „Noszeniu Żon”. Oba biegi odbędą się w Uniejowie 6 czerwca 2020
roku. Szczegóły ukazywać się będą na stronie Klubu Biegacza www.
kbgeotermiauniejow.pl
Żywą reklamą biegu „Noszenie Żon” byli reprezentanci
Uniejowa, nasi brązowi medaliści z Mistrzostw Świata tej dyscypliny
z Finlandii, Anna Bobrowska i Artur Świstek. Przebiegli oni kilkanaście
metrów demonstrując styl i technikę tej nietypowej konkurencji.
W Finlandii odbywa się ona już od 25-ciu lat, a i w Polsce, za sprawą
zawodów w Uniejowie, zdobywa coraz większą popularność.

arch. www.uniejow.net.pl

Trzynasta edycja Ogólnopolskiego Ekologicznego Biegu
„Do Gorących Źródeł - Sanus per aquam” przeszła do historii.

Antek Stępień to zawodnik Uniejowskiej Akademii
Futbolu Ebiego Smolarka, który otrzymał powołanie do
Reprezentacji Województwa Łódzkiego U-13. Gratulujemy!
Znalazł się wśród zawodników: ŁKS, Widzewa, GKS
Bełchatów, Lechii Tomaszów. Jest to ogromne wyróżnienie
zarówno dla zawodnika, jak i całej Uniejowskiej Akademii
Futbolu Ebiego Smolarka.
Najpierw w dniach 7-8 października 2019 r. Antek
uczestniczył w zgrupowaniu w Aleksandrowie Łódzkim
oraz w meczu z kadrą Mazowieckiego ZPN. Teraz ponownie zagra w kadrze U-13. Tym razem, w dniach 22-23
października 2019 r., udał się na zgrupowanie oraz mecz
mistrzowski z Kadrą Świętokrzyskiego ZPN.
Cieszymy się i bardzo gratulujemy Antkowi oraz
trenerowi bramkarzy: Piotrkowi Woźniakowi.
Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Kolejnym miastem partnerskim Uniejowa zostanie trzytysięczna islandzka miejscowość o dużych
tradycjach rybackich - Grindavík. Dlaczego tym razem nasze zainteresowania skierowane zostały na
północny zachód Europy? Zapytaliśmy o to Piotra Mikołajczaka - licencjonowanego przewodnika po
Islandii, podróżnika, dziennikarza; współautora, razem z Bereniką Lenard, bloga IceStory oraz dwóch
książek o Islandii: „Szepty kamieni” i „Zostanie tylko wiatr”.

Dlaczego Islandia? Dlaczego Grindavík?
Piotr Mikołajczak: Na Islandię pierwszy raz trafiłem przez miłość. Od lat
kocham północne krańce Europy, czego wyrazem była moja trzyletnia emigracja w
Norwegii. Potem, gdy poznałem moją obecną partnerkę, Berenikę, zdecydowałem
się w ciągu miesiąca zamienić kraje i przenieść życie na Islandię. Wyspę pokochałem
zdecydowanie bardziej niż Norwegię, a Berenikę zdecydowanie bardziej niż
emigrację. Ale ciągle mam sentyment do Oslo, Bergen, Tromso i innych pięknych
miejsc na półwyspie Skandynawskim. Islandia stała się moją drugą ojczyzną
w 2015 roku i zdecydowanie pozostanie nią do końca życia, choć będę ją odwiedzał
już z kraju, bo po siedmiu latach emigracji zdecydowaliśmy się na powrót do Polski.
Paweł Wroniszewski: Czemu Islandia stała się tak bardzo popularna dla Polaków? Jest nas tam tak dużo, że myśli się o wprowadzeniu polskiego języka do
urzędów, a w stolicy kraju - Reykjaviku - bardzo popularny jest polski sklep.
Piotr Mikołajczak: Wszystkie kraje nordyckie są popularne wśród emigrantów
zarobkowych przede wszystkim przez wzgląd ekonomiczny. To tu się najwięcej
zarabia, opieka socjalna jest na wysokim poziomie, stres na niższym, a temperatura
znajduje się gdzieś pośrodku. Lato chłodne, a zimy, wbrew obiegowej opinii są
nierzadko lżejsze niż w Polsce. Komfort życia często nie jest wcale tak wysoki, jak
w wielu wyobrażeniach, a w przypadku „emigracji na chwilę” rzadko przewyższa
to, co nasi rodacy zostawili w kraju. Ponadto na ulicach spotyka się coraz
częściej Polaków, którzy przylecieli tu nie tylko do pracy, ale przede wszystkim
dzięki fascynacji wyspą lodu i ognia. W każdym regionie Islandii można spotkać
np. polskich fotografów. A ponadto jesteśmy narodem odkrywców, kochamy
podróżować, zasiedlać dziewicze tereny, zdobywać szczyty. Islandia jest jednym
z takich miejsc, które ciągle mają dla nas coś do odkrycia.
Paweł Wroniszewski: Uniejów w pewnej kwestii jest bardzo podobny do
Islandii. Wyspa lodu i ognia posiada bogate złoża wody termalnej wykorzystywanej m.in. do energetyki, rekreacji, produkcji kosmetyków i piwa. Czego
jeszcze Uniejów może się nauczyć od tego kraju?
Piotr Mikołajczak: Islandczycy, przynajmniej na etapie produkcji, starają się
nie marnować zbyt wiele surowca. W kraju, który jeszcze 60 lat temu był naprawdę
biedny, nauczono się wykorzystywać wszystko, co można.
Od drugiej połowy 2019 roku plastikowe reklamówki w sklepach zamieniono
w wielu miejscach na biodegradowalne, zaczęto wracać do papierowych toreb,
a do 2021 planuje się całkowity zakaz sprzedaży plastikowych reklamówek.
Warto poczytać o firmie ReSource International, która zajmuje się na Islandii
testowaniem nowych możliwości wykorzystania odpadów, redukcją emisji CO2
i metanu. Rewolucyjnym rozwiązaniem jest także projekt CarbFix z geotermii
w Hellisheiði. Tamtejsi specjaliści opracowali sposób pochłaniania dwutlenku
węgla bezpośrednio z atmosfery, wpompowania go pod ziemię i przekształcania
w zwykły kamień.

Berenika Lenard
i Piotr Mikołajczak

Foto: archiwum prywatne

Paweł Wroniszewski: Jak to się stało, że pierwszy raz pojawiłeś się na Islandii, a kiedy zorientowałeś się, że będzie to Twoja druga ojczyzna?

Paweł Wroniszewski: W Grindaviku działa firma HS Orka, właściciel dwóch elektrociepłowni
geotermalnych. Jedna z nich zasila
ciepłą wodą rekreacyjny kompleks
„Błękitna Laguna”. To najbardziej
znany obiekt tego typu na świecie?
Piotr Mikołajczak: Myślę, że
tak, choć nigdy nie można o takich
sprawach mówić ze stuprocentową
pewnością. Blue Lagoon to piękny
obiekt, ulokowany wśród ostrych
skał wielki basen, spa, restauracja
i hotel. Jest jednym z najbardziej
luksusowych i najdroższych miejsc
na Islandii, gdzie zjeżdżają ludzie
z całego świata. W tym kontekście
rzeczywiście możemy mówić, że
jest to najpopularniejszy tego typu obiekt na kuli ziemskiej, bo
nieczęsto zdarza się, aby odpady
z elektrowni, jak pisał znany podróżnik Andrew Evans, zyskały
status międzynarodowej atrakcji turystycznej.
Dziękuję za rozmowę
Paweł Wroniszewski
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Agnieszka Owczarek

Jazda konna – zdrowa pasja w gminie Uniejów
Jazda konna staje się coraz bardziej popularną formą wypoczynku. Z roku na rok przybywa ośrodków
jeździeckich, stadnin, agroturystyk konnych itp. Również na terenie naszej gminy zlokalizowane są
ośrodki specjalizujące się w hippice, a miłośnicy tej dyscypliny, zamieszkujący lub odwiedzający nasz
region, z pewnością nie będą zawiedzeni.

Jazda w siodle to połączenie sportu, rekreacji i turystyki. Posiada tyle zalet, że nie sposób wszystkich
wymienić. W pierwszej kolejności należy przywołać
dobroczynny wpływ na sferę fizyczną: stymulacja niemal
wszystkich mięśni ciała, korygowanie postawy, poprawa
wydolności krążenia i ogólnej kondycji, to tylko część
z nich. Ponadto bliskie obcowanie ze zwierzęciem ma
zbawienny wpływ na naszą psychikę – relaksuje, uspokaja,
wycisza, a także zwiększa pewność siebie i kształtuje
poczucie odpowiedzialności, nie mówiąc już o typowo
terapeutycznych dobrodziejstwach. Jeździectwo oferuje
zatem coś dla ciała i ducha, a przyjemność i harmonia
płynąca ze współpracy z koniem sprawia, że jest ono
czymś więcej niż zwyczajny sport.
Na terenie gminy Uniejów panują bardzo dobre warunki do jazdy konnej. Oferta ośrodków jest na tyle bogata
i różnorodna, że każdy, niezależnie od wieku i stopnia
zaawansowania, może znaleźć cos dla siebie.

Bocianie Gniazdo w Wieleninie
To idealne miejsce zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą spędzić czas w siodle obcując z bardzo łagodnymi i doświadczonymi końmi. W ośrodku
można rozpocząć naukę oraz doskonalić posiadane
już umiejętności. Instruktorka Dagmara Żurawska –
Michalczuk oferuje lekcje jazdy konnej na lonży oraz
na padoku. Aktualnie głównymi odbiorcami nauki są
dzieci i młodzież. Ci najmłodsi mogą rozpocząć swoją
konną przygodę zaprzyjaźniając się z kucykami. Choć w
przypadku kilkulatków jazda polega głównie na zabawie
i prostych ćwiczeniach, obcowanie z końmi, głaskanie ich
i szczotkowane wyrabia w dzieciach obowiązkowość i poczucie odpowiedzialności, a przy tym stanowi ogromną
frajdę. Radość kontaktu z koniem i przyjazna atmosfera
zajęć sprawiają, że dzieci bardzo chętnie wracają na koleje
lekcje, niezależnie od pogody. Co więcej, wiele dzieciaków, głównie z okolicy, jest tak oddanych „końskiej
sprawie”, że przychodzą jako wolontariusze do stajni na
dyżur, karmią konie, wyprowadzają je na padok, ścielą
w boksach i pomagają instruktorce przygotować kursantów i ich konie do jazdy.

„Przypuszczam, że część z nich może bardziej dbać
o porządek w stajni niż we własnym pokoju” – uśmiecha
się pani Dagmara. Ostatnimi czasy z jazdy zaczyna
korzystać coraz więcej dorosłych zachęconych postępami
swoich pociech. A wkrótce oferta ośrodka wzbogaci się
dodatkowo o zajęcia terapeutyczne.
„Mimo że nie prowadzimy jeszcze tego typu zajęć,
niektóre rodziny przyjeżdżają z niepełnosprawnymi
dziećmi, bo już samo obcowanie, pobycie z koniem
oddziałuje korzystnie na psychikę i emocje dziecka.
Dlatego w przyszłości hipoterapia na pewno znajdzie
się w naszej ofercie. Do tego agroturystyczny charakter
miejsca i infrastruktura, którą mamy do dyspozycji,
umożliwia dłuższy pobyt, co też sprzyja takim zajęciom” –
mówi Pani Żurawska-Michalczuk.
Więcej informacji o Ośrodku na stronie: www.
stajniabocianiegniazdo.pl

Gniazdo w Felicjanowie
Malownicze gospodarstwo agroturystyczne znajduje
się ok. 10 km od Uniejowa, a ze względu na rozległą
przestrzeń jest idealnym miejscem nie tylko do jazdy
wyczynowej, ale także spacerowej. Od blisko 10 lat
prowadzona jest tutaj rekreacja związana z jeździectwem
naturalnym, a więc w dużym uproszczeniu mowa o pracy
z koniem w oparciu o zrozumienie psychologii tych
zwierząt. Wybór tzw. „naturala” nie jest przypadkowy.
„Konie towarzyszyły mojej rodzinie, odkąd tylko
sięgnę pamięcią. Już jako dziecko jeździłam konno i nigdy
nie zastanawiałam się nad stylem. Starałam się natomiast
pracować z koniem w oparciu o jego reakcje i zachowanie,
aby zwierzę miało do mnie zaufanie. W międzyczasie
zaprzyjaźniliśmy się z Andrzejem Makacewiczem, który
przez wiele lat mieszkał za granicą, jeździł z kowbojami
i szkolił się pod okiem najlepszych trenerów, a obecnie
przeszczepia swoje umiejętności na grunt ojczysty.
Od tego czasu organizujemy co jakiś czas kilkudniowe
szkolenia, które opierają się w dużym stopniu na pracy
z ziemi, budowaniu zaufania i nauce czytania koni” – mówi
pani Larysa Lejmana, właścicielka ośrodka.
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Konie porozumiewają się mową ciała, np. mówi się
powszechnie, że komunikują się uszami. Dlatego w budowaniu wzajemnych relacji ważne jest zrozumienie
końskiego języka i zasad obowiązujących w świecie tego
gatunku. Opanowanie tej wiedzy jest kluczem do sukcesu
i dalszej pracy.
Obecnie ośrodek jest bardziej pensjonatem niż szkółką
jeździecką. Wprawdzie w dalszym ciągu organizowane są
wspomniane szkolenia, ale na co dzień funkcjonuje jako
agroturystyka. Część boksów jest pusta i stanowi zaplecze
dla turystów podróżujących z koniem lub na czas zawodów
w powożeniu zaprzęgami.
Więcej informacji o Ośrodku na stronie: www.felicjanow.pl

Zagroda Młynarska
Jest to kolejne miejsce na „mapie” stadnin gminy Uniejów. Chłopska Zagroda Młynarska to mały żywy skansen
z zabytkowymi obiektami przeniesionymi z województwa łódzkiego. Jedną z atrakcji miejsca jest budynek
inwen-tarski, który pełni funkcję stajni, a przygotowane
w niej boksy czekają na tych, którzy przyjeżdżają do Zagrody z własnymi końmi. Od około pół roku mieszkają tu
na stałe dwa konie: Bandzior i Strzałka, ale ich opiekun
pan Henryk Bamberski ma nadzieję powiększyć inwentarz.
W ofercie Zagrody, oprócz wynajęcia boksu, po wcześniejszym uzgodnieniu można udać się na przejażdżkę po
okolicy bryczką. Wprawni jeźdźcy mogą też dosiąść konia
i zwiedzić okolicę w siodle. Zagroda nie jest jednak szkółką,
więc nie możemy liczyć tu na lekcję jazdy.
„Konie wpisują się w tradycję mojej rodziny z dziada
pradziada. Bardzo dobrze radzę sobie w siodle i wiem jak
postępować z końmi, ale nie prowadzę lekcji. Jeśli chodzi
o udostępnienie konia, najpierw rozmawiam z klientem,
bo nie zaryzykowałbym oddania zwierzęcia w ręce kogoś,
kto nie potrafi jeździć. Konie mimo że bardzo łagodne ze
swej natury, to przecież potężne zwierzęta i ktoś, kto nie

potrafi z nimi pracować, ryzykuje własne bezpieczeństwo”
– mówi pan Bamberski.
Warto jednak podkreślić, że malownicze tereny i piękna nadwarciańska przyroda stwarzają znakomite warunki
dla rekreacji konnej, niezależnie czy ktoś decyduje się na
jazdę bryczką, czy na jazdę samodzielną.
Więcej informacji o skansenie na stronie: www.uniejow.pl (zakładka turystyka).

Gospodarstwo Mariusza Pęcherzewskiego
Stadnina położona w Brzezinach ma częściowo charakter rekreacyjny. Można bowiem zadzwonić i umówić
się na przejażdżkę bryczką. Wyjątkowość tego miejsca
wynika z faktu, że właściciel - Pan Mariusz Pęcherzewski
jest pomysłodawcą, współorganizatorem i zawodnikiem
zawodów w powożeniu zaprzęgami konnymi w Uniejowie.
Pan Mariusz od wielu lat interesuje się jeździectwem
sportowym i jako jedyny w naszej gminie jest zrzeszonym
członkiem Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni.
Ponadto na terenie gospodarstwa znajduje się chyba
największe zaplecze dla uczestników wspomnianych
zawodów w powożeniu zaprzęgami, którzy przybywają
do Uniejowa. Dlatego nie sposób pominąć tego miejsca
w opisie najważniejszych ośrodków konnych na terenie
gminy.
Działalność związana z hodowlą, jeździectwem na
różnych poziomach jest dosyć silną stroną naszej gminy.
Wprawdzie w ofercie brakuje wciąż obozów, ale wynika
to najprawdopodobniej z braku zgłoszeń i klienteli. A o
tych warto pomyśleć nie tylko w kontekście pasjonatów.
Również przedsiębiorcy mogliby wziąć pod uwagę
szkolenia z jazdy konnej w ramach proponowanych szkoleń
biznesowych czy wyjazdów integracyjnych. Dlaczego?
Bo oprócz jazdy konnej w malowniczej scenerii naszego
regionu, obcowanie z końmi kształtuje i rozwija nasze
umiejętności interpersonalne.
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Pani Aneta Sowa – absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (germanistka) pracuje jako nauczycielka
w Szkole Podstawowej w Uniejowie i Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach. Jest też
tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego. Ma
naturalnie hobby: muzykę, fotografię i pływanie
(moje klimaty).
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Ryszard Troczyński

Germanistka, pedagog, triathlonistka

Pani Aneta na Zawodach Garmin Iron Triathlon 2019 w Nieporęcie

marzyła o starcie w zawodach, ale brakowało wiary
w siebie i determinacji. W 2018 roku startowała 3 razy,
w 2019 roku już 6 razy (m.in. w Mistrzostwach Polski
Sprint Age Group, gdzie zajęła 5 miejsce w swojej kategorii
wiekowej) i na dodatek w XII Ogólnopolskim Biegu do
Gorących Źródeł w 2018 roku niespodziewanie zajęła
2 miejsce w kategorii mieszkanka gminy Uniejów.
Mieszkanka Uniejowa rozsławia miasto i gminę
w wielu miejscach w Polsce: Ślesinie, Gołdapi, Malborku,
Suszu, Poznaniu, Elblągu, Brodnicy, Nieporęcie. Podczas
zawodów w Nieporęcie (1/8 IM) odbył się finał cyklu
Garmin Iron Triathlon 2019, w którym zajęła 3 miejsce
w klasyfikacji generalnej w kategorii wiekowej. Było to
miłym zwieńczeniem całego sezonu i ogromnie zmotywo-

fot. archiwum prywatne

Pani Aneta wybrała sobie trudną drogę. Być pedagogiem, a w niewielu wolnych chwilach uprawiać triathlon,
to prawie bohaterstwo. Chociaż nauczanie i tłumaczenie
traktuje poważnie, to sport sprawia jej ogromną przyjemność.
Mimo że triathlon to dla niektórych mordercza dyscyplina,
potrafi się z niej cieszyć i traktować jak wspaniałą zabawę.
Zawsze gdy osiągnie dobry wynik i miejsce na podium, jest
mile zaskoczona, szczęśliwa i utwierdza się w przekonaniu,
że warto trenować i startować.
Zawody to za każdym razem wspaniała atmosfera,
wielu pozytywnych ludzi, doskonali kibice, dzięki temu
wraca do domu pełna optymizmu. Pomagają jej w tym
dzieci – Hania i Tomek. Hania robi zdjęcia, dopinguje na
trasie, zagrzewa do walki. Pani Aneta już kilka lat wcześniej
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fot. archiwum prywatne

wało do startów w przyszłym roku. W maju 2019 roku Pani Aneta zapisała się do
klubu triathlonowego w Łodzi. Odbywają się tam treningi, ale nie bardzo może
sobie na nie pozwolić ze względów czasowych i finansowych.
Pani Aneta dziękuje wszystkim, którzy ją dopingują i wspierają. Panu
Burmistrzowi Józefowi Kaczmarkowi za okazaną pomoc, swojej rodzinie,
koleżankom i kolegom, a szczególnie Irenie, Ewie, Andrzejowi i Rafałowi, którzy
byli z nią na początku jej przygody z triathlonem, wspaniałym sąsiadom z ul.
Rzecznej za wsparcie oraz wszystkim wiernym kibicom za każde ciepłe słowo
i dopingowanie na odległość.
Pani Aneta zaprasza do wspólnych treningów na rowerze, do biegów i pływania, bo w Uniejowie mamy do tego wspaniałe warunki. A może kiedyś powstanie u nas klub triathlonowy…
II miejsce zdobyte przez panią Anetę
na Garmin Iron Triathlon Ślesin 2019 Mistrzostwach Klubu Celironman

Powodzenia w zawodzie i miejsc na podium w sporcie.
Ryszard Troczyński

Otwarcie „AQUA Restaurant”
„AQUA Restaurant”, położona w sercu „Term Uniejów” autorska
restauracja jest częścią niedawno otwartego, czterogwiazdkowego
Aparthotelu „Termy Uniejów”.

zinkowych kiszonek, marynat i pikli. W ofercie
znajdują się tradycyjne dania gorące i zimne,
takie jak: jajka na wiele sposobów, kiełbaski,
bekon, pieczone warzywa oraz całe spektrum
płatków i granoli , jogurtów własnej produkcji,
mini sałatek i bakalii.

arch. AQUA Restaurant

Restauracja z eleganckimi wnętrzami i wyjątkowym menu
została otwarta 19 października 2019 r. dla indywidualnych gości
spoza hotelu. W karcie menu znajdują się dania łączące tradycję regionu oraz najlepsze polskie i lokalne produkty, prezentowane w autorskiej aranżacji, m.in.: kremowy pasztet z lokalnej gęsiny, tatar z polskiej
wołowiny dojrzewającej, jajko truflowe, cappucino z leśnych grzybów,
perliczka prowansalska czy sandacz z Mazur oraz na słodko deser leśna
ostrężyna.
„Zachęcamy do skosztowania najlepszej, polskiej, dojrzewającej wołowiny. Tym, co nas wyróżnia, jest metodyka sezonowania
na sucho przez kilkadziesiąt dni, która zapewnia naturalną głębię
smaku oraz najlepsze produkty. Odkryją Państwo na nowo polską
i międzynarodową kuchnię w najczystszej formie” - mówi szef kuchni
- Jan Nawrocki.
Prawdziwi pasjonaci sztuki kulinarnej mogą skosztować menu
degustacyjnego oferowanego przez „Chef’s Table”, będącego
wizytówką Szefa Kuchni, oraz własnych wyrobów pod hasłem „AQUA
Take Away”.
W godzinach porannych lokal oferuje bufet śniadaniowy z różnym
rodzajem pieczywa pszennego, żytniego oraz pełnoziarnistego,
słodkich chałek, rogalików, croissant’ów i bajgli. Proponuje selekcję
regionalnych wędlin i mięs pieczystych z miejscowej masarni, ryb
bałtyckich i wędzonych, serów z kluczowych regionów polski oraz
warzyw od lokalnych rolników. Zachęca do skosztowania szerokiego
wyboru przetworów z hotelowej spiżarni - dżemów, konfitur, nietu-

Szczegółowe informacje o Aparthotelu oraz
o samym szefie kuchni przeczytacie Państwo
na stronach 86-90 w artykule „Zakłady pracy
w gminie Uniejów…”.
„AQUA Restaurant”
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Marek Jabłoński

Zakłady pracy w gminie Uniejów

Z pewnością znaczącą wartość miałoby wydanie albumu ze zdjęciami pt. „Tak było – tak
jest…”. Nie mamy tu na myśli porównywanie miejsc z odległej przeszłości z teraźniejszością
– wystarczyłby okres minionego 30-lecia, czy kilkunastu lat „Samorządowego Uniejowa”.
Na potrzeby niniejszego artykułu porównamy tylko minione półtora roku…

Kompleks hotelowo-konferencyjny

Aparthotel „Termy Uniejów”
Aby jednak porównać to, co zaistniało na opisywanym przez nas terenie, najpierw trzeba się cofnąć do
decyzji podjętych w latach 2004-2005. W pierwszych
latach sprawowania funkcji Burmistrza Uniejowa Pan
Józef Kaczmarek wykazał się dalekowzroczną wizją
turystycznego rozwoju Uniejowa. Nie było jeszcze „Term
Uniejów”, pierwszych inwestycji. Z myślą o nich gmina w
2004 roku zakupiła od Wspólnoty Pastwiskowej (wielki
szacunek dla decyzji władz Spółki) tereny pod przyszłe
inwestycje. Powstały na nich istniejące dziś: Zagroda
Młynarska, boiska sportowe im. W. Smolarka, prywatny
kompleks „Lawendowe Termy” itp.
Od Wspólnoty Pastwiskowej zakupiono też wówczas 2 ha gruntu po drugiej stronie drogi krajowej 72.
Gmina kupiła również wtedy 1 ha od pana Suszyńskiego
(w rozliczeniu był także zakup mieszkania w bloku).
3-hektarowy teren nie był uzbrojony, bez żadnej
infrastruktury. Konieczne inwestycje w tym zakresie
wykonano później.
W tym miejscu należy dodać, że wielką przychylność
wykazały wtedy władze Nadleśnictwa Turek (ówczesna
dyrektor Danuta Lewandowska i obecny Bartosz Perz).
Zakupiony bowiem teren przylegał bezpośrednio do
łąk i uroczyska należącego do Nadleśnictwa. Tereny te
gmina wydzierżawiła i wspólnym wysiłkiem utworzono

tu Ścieżkę Edukacyjną. Uczyniono to już z myślą, aby
przyszłe inwestycje komponowały się z ładnym otoczeniem.
Istniejące na tym terenie urokliwe oczko wodne,
pięknie obecnie wyeksponowane, nie ma aktualnie
zasilania bieżącą wodą (jest przygotowana taka możliwość). W związku z tym burmistrz Kaczmarek,
już 4 lata temu, miał pomysł, aby woda ze Strugi
Spycimierskiej wpływała do Uroczyska Zieleń. Jest
przygotowana dokumentacja na dodatkowy zrzut
wody ze Zbiornika Jeziorsko, poprzez Strugę Spycimierską, do Uroczyska Zieleń. Środki wydane na
dokumentację to 400 tys. zł. Woda zasili oczko przy
nowej inwestycji, a Struga nawodni rolnicze tereny wsi:
Spycimierz, Spycimierz Kolonia, Człopy i Wieścicie.
Burmistrz Kaczmarek chciał również, aby na
całości 3-hektarowej działki powstała inwestycja
komponująca się z sąsiednim kompleksem termalnobasenowym prowadzonym przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów”. Pojawił
się biznesmen z Irlandii z zamiarem budowy hotelu.
Ogólnoświatowy kryzysy sprawił, że nie przystąpił do
realizacji, a wpłacone 100 tys. zł vadium pozostało na
koncie gminy.
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arch. R. Troczyński
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Inwestycja po zrealizowaniu

Postanowiono wówczas część działki sprzedać,
pozostawiając większość dla przyszłej dużej inwestycji.
Wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
powstał pomysł budowy placówki medycznej: szpitala
Uniwersytetu Medycznego, klinik prywatnych. Okazało
się, że nie ma na to wystarczającej ilości środków.
W 2010 roku zaplanowano budowę drogi i uzbrojenie terenu. Starosta poddębicki nie wydał pozwolenia na
budowę drogi i pieniądze unijne na ten cel z poprzedniej
perspektywy (2009-2013) trzeba było zwrócić. Natomiast
nowo powstałe rondo zostało wybudowane przy
okazji budowy Aparthotelu, w tym z udziałem środków
gminnych, unijnych i Aparthotelu. Z kolei wcześniej zaplanowany projekt kładki dla niepełnosprawnych w kierunku
zamku został aktualnie zrealizowany.
Z pomysłem budowy kompleksu hotelowo-konferencyjnego wyszło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” z Panem Prezesem Marcinem Pamfilem. Pomysł ten pojawił się w 2015 roku
podczas budowy ostatnich dwóch bloków termalnych,
których realizatorem było Przedsiębiorstwo. Spółka,
prowadząc działalność deweloperską w sektorze
mieszkaniowym, wybudowała Osiedle Termalne
sta-nowiące wizytówkę uzdrowiska w zakresie wykorzystania wody termalnej w prywatnych mieszka-

niach. Mieszkańcy, przy pomocy tzw. „trzeciego kurka”
znajdującego się w łazience każdego z mieszkań,
korzystają z wody solankowej bez wychodzenia z domu.
Na mapie Uniejowa powstało 5 takich bloków. Razem
to 150 mieszkań.
Natomiast pomysł budowy Aparthotelu był odpowiedzią na potrzebę zaspokojenia rynku w zakresie
przyjmowania w Uniejowie dużych grup biznesowych,
nawet do 400 osób. Liczne zapytania dotyczące
możliwości zorganizowania w uzdrowisku konferencji
dla grup biznesowych powyżej 150 osób, poparte
dobrym położeniem Uniejowa na mapie Polski
>>>
oraz główną atrakcją, czyli kompleksem termalnobasenowym „Termy Uniejów” wraz z planami jego
rozbudowy, stały się przyczyną do rozpoczęcia działań.
Znalezienie prywatnych inwestorów oraz wyłonienie
wykonawcy, pozwoliły na rozpoczęcie inwestycji.
Pierwsza łopata została wbita w marcu 2018 roku.
Kamień węgielny wmurowano w maju tego samego
roku.
Na powierzchni 1,5 hektara, w najlepszej lokalizacji
w uzdrowisku w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu
termalno-basenowego (100 m) strefy uzdrowiskowej
A powstał luksusowy obiekt w standardzie czterogwiazdkowego hotelu (wraz z centrum konferencyjnym),
czynny od 5 września 2019 roku.
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Budowa kompleksu trwała 1,5 roku, a jego generalnym wykonawcą był Budimex SA. Hotel jest
w 100 procentach własnością prywatną, a lokale zakupiło w nim ponad 100 mikroprzedsiębiorców, ze środków których wybudowano obiekt. Część konferencyjną,
restauracyjną oraz rekreacyjną, czyli basen z pozostałymi
elementami, kupiła Firma King Cross. Przedsiębiorcom,
którzy zainwestowali w Aparthotel zapewniony jest
zwrot w wysokości 7-7,5% rocznie. Będzie on wypłacany
przez operatora zewnętrznego wybranego przez Spółkę. Zwrot ten nie jest uzależniony od elementów innych
niż włożony kapitał i przewidziany na około 12 lat.
Oznacza to, że po tym czasie właściciele lokali będą
mogli czerpać zyski z inwestycji, z której sama spółka
zyskała 10% marży. Kompleks został wybudowany za 55
mln zł netto.
Kompleks posiada w ofercie oprócz przygotowania
konferencji, organizację eventów biznesowych, imprez
okolicznościowych, jubileuszowych, rodzinnych, w tym
plenerowych. Kompleksowa organizacja imprez obejmuje: przygotowanie sali na szkolenia, zapewnienie
uczestnikom cateringu, rozrywek w czasie wolnym oraz
noclegów dla uczestników wydarzenia.
Aparthotel „Termy Uniejów” to luksusowy kompleks
ze 172 pokojami, częścią SPA, siłownią, 4 salami konferencyjnymi w różnym układzie, innowacyjną „Aqua
Restaurant” oraz atrakcjami zewnętrznymi, w tym
licznymi dla najmłodszych gości.

arch. E. Majewska

Dyrektorem generalnym Aparthotelu jest Pani
Edyta Majewska, która udzieliła obszernych informacji
dotyczących nowo otwartego obiektu. Goście hotelowi
mają możliwość wyboru spośród czterech rodzajów
pokoi (47 pok. standard, 48 pok. studio, 48 pok. superior,
2 pok. apartamenty). Każdy z nich ma balkon, co wpływa
na znacznie większy komfort wczasowiczów, którzy mogą
spędzać wieczory na świeżym powietrzu. Ponadto jeden
z apartamentów ma taras, który spełnia oczekiwania
nawet najbardziej wymagających gości. Każdy klient
otrzymuje 2-godzinny bilet na basen.

Wszystkie dostępne pokoje w hotelu wyposażone
zostały w: bezprzewodowe łącze Wi-Fi, telewizję
kablową, mini-bar, klimatyzację, suszarkę do włosów,
płaski telewizor typu smart, zestaw kawowy, żelazko
z deską do prasowania, sejf. W 170 pokojach zamontowano w łazienkach trzeci kran czystą wodą termalną,
dwa pokoje przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.
Pomyślano o atrakcjach dla dzieci. Rozbudowana
zewnętrzna strefa gier kreatywnych pozwala na
rozwój wyobraźni i dostarcza najmłodszym gościom
wielu niezapomnianych wrażeń. Przestrzeń Bawilandii
jest strefą gier dla dzieci wewnątrz hotelu. Nie
brakuje tu różnorodnych zabawek, gier i przyjaznego
wyobraźni designu. Kolorowe meble i wykończenie
Bawialni sprawia, że dzieci chętnie spędzają w niej
czas. Szczególną atrakcję stanowi rozbudowany kącik
tematyczny „Łódź”, dzięki któremu dzieci mogą tworzyć
niekończące się scenariusze kolejnych zabaw.
Przestrzeń biznesowa to przede wszystkim centrum konferencyjne o powierzchni ok. 750 mkw
składające się z czterech, w pełni wyposażonych
sal konferencyjnych, strefy work zone z wydzieloną
częścią „board room” oraz obszernego foyer. Wszystkie
sale konferencyjne wyposażone są w rzutniki multimedialne, flipcharty oraz wskaźniki laserowe. Istnieje
możliwość połączenia ze sobą wszystkich sal. Każda
z sal wyposażona jest w inteligentny system zarządzania
sterujący obrazem, nagłośnieniem, oświetleniem
i klimatyzacją. Istnieje możliwość łączenia sal oraz
dzielenia na 4 przestrzenie z dużymi oknami z opcją
zaciemnienia. Oprócz tych sal konferencyjnych
(A – 110 mkw, B i C - po 145 mkw, D – 80 mkw) są
jeszcze sale: E – 35 mkw i kameralna Board Room – 15
mkw. W poszczególnych salach lub po ich połączeniu
istnieje możliwość założenia na podłogowe wykładziny
rozkładanego parkietu.
Organizacja przyjęć, jubileuszy, to wieloaspektowe
przedsięwzięcie, w którym bardzo ważne jest doświadczenie. Zespół Aparthotelu „Termy Uniejów” to
specjaliści, którzy kompleksowo mogą przygotować
każde wydarzenie – z uwzględnieniem wszelkich wymagań. Do każdego zlecenia podchodzą indywidualnie
i dokładają wszelkich starań, aby spełnić wszystkie
oczekiwania klientów. Dysponują kilkoma salami
konferencyjnymi, w których możliwa jest organizacja
jubileuszy, a także innych wydarzeń o charakterze
biznesowym lub rodzinnym. W zależności od potrzeb
przestrzeń konferencyjna może przyjąć do 450 osób.
Tym wspomnianym wyżej Zespołem Aparthotelu
kieruje Pani Edyta Majewska, o której uzyskaliśmy
następujące informacje:
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arch. Aparthotel „Termy Uniejów”
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Jeden z apartamentów

Pochodzi z Mazur. Po ukończeniu liceum przeprowadziła się do Poznania. Zdobyła tytuł magistra w Katedrze Zarządzania Inwestycjami i Nieruchomościami
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Pierwsze
doświadczenie na rynku nieruchomości zdobyła w 2003
roku pracując dla wielokrotnie nagradzanego Centrum
Sztuki i Biznesu Stary Browar w Poznaniu.
W roku 2004 rozpoczęła współpracę z grupą King
Cross realizującą projekt Centrum Handlowego King
Cross Marcelin w Poznaniu. Uczestniczyła w działaniach
poprzedzających otwarcie Centrum, planowaniu i organizacji otwarcia, a następnie bieżącym zarządzaniu
Centrum. Trzy lata później dołączyła do irlandzkiego
dewelopera Howard Property Polska Sp. z o. o. Jako
manager ds. Nieruchomości i Rozwoju odpowiadała za
kontakty Zarządu Spółki z inwestorami zewnętrznymi,
wyszukiwała nowe projekty spełniające założenia
strategii inwestycyjnej Spółki, a także uczestniczyła
w zakupie, realizacji i sprzedaży projektów. Zajmowała
się także zarządzaniem i komercjalizacją portfela nieruchomości komercyjnych należących do Spółki, zapewniając efektywne ich wykorzystanie i maksymalne
zyski.
Od 2008 roku prowadzi także swoją działalność
w zakresie inwestycji, zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Prywatnie inwestuje w nieruchomości, jest fanką
nart, snowboardu i pływania.

Goście, którzy cenią sobie aktywność fizyczną,
połączoną z odpoczynkiem godnym najlepszych salonów
SPA, mają do dyspozycji przestronny, hotelowy basen

z wydzieloną strefą wypoczynku. W ciepłe dni do
dyspozycji gości pozostaje również obszerny taras,
sprzyjający kąpielom słonecznym. W hotelu dostępne
są dwa rodzaje saun – sucha oraz mokra. Na gości czeka
również bogata oferta zabiegów odnowy biologicznej.
Mogą wybierać spośród ceremonii powitalnych, masaży,
zabiegów modelujących sylwetkę i antycellulitowych
oraz różnego rodzaju peelingów. W gabinetach
SPA zabiegi przeprowadzane są na renomowanych
kosmetykach marek Skeyndor, Arashe i Kurland.
Dla gości dbających o formę fizyczną przygotowana
została siłownia, wyposażona w nowoczesny sprzęt,
spełniający wymagania miłośników sportu. W siłowni
znajduje się strefa cardio, wyposażona w bieżnie,
orbitrek, rowery siedzące i leżące, strefa wolnych ciężarów oraz strefa siłowa.
Aktualnie w hotelu zatrudnionych jest ok. 60 osób,
natomiast różne inne usługi świadczą firmy zewnętrzne.
Aparthotelem „Termy Uniejów”, przy ul. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa 1, 99-210 Uniejów (tel.
721 001 001, hotel@aparthotel-termyuniejow.pl,
www.apart-termyuniejow.pl) zarządza Ventury Sp.
z o.o. Sp. Komandytowa, Plac Konesera 6, lok. B2, 03736 Warszawa.
W hotelu znalazła się też autorska restauracja
„AQUA Restaurant”. Szef kuchni Pan Jan Nawrocki
ma za sobą niejedno doświadczenie. Mimo to skusiło
go związanie się z Uniejowem i tworzenie tu kuchni od
podstaw. Twierdzi, że dano mu wolną rękę, sam może
wypracować swoją markę – od organizacji kuchni,
przez logo, nazwę restauracji, po menu. Liczy także na
możliwości obiektu i samego Uniejowa.
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Przewodnik Michelin Dwoma Kompletami Sztućców
i Plakietką). Zwyciężył także w kategorii „Debiut” podczas festiwalu „Fine Dining Week”.
Miał przyjemność przygotować osobiście pierwszą
w historii Polski Uroczystą Kolację Wręczenia Plakiet
Przewodnika „Michelin Main Cities of Europe”, która
odbyła się w restauracji. Serwował autorskie menu.
W tamtym okresie gotował też kilkukrotnie dla Prezydenta Polskiej i Światowej Akademii Gastronomicznej.
arch. J. Nawrocki

Następnie objął stanowisko Szefa Kuchni w restauracji „Miodova Restaurant” znajdującej się na krakowskim Kazimierzu, również mogącej pochwalić się
uznaniem przewodników „Michelin” i „Gault&Millau”.

Szef kuchni (rodowity poznaniak) karierę zawodową
rozpoczął w „Hotelu Remes Sport’s&Spa****” w Opalenicy.
Zdobywał doświadczenie w prestiżowych
poznańskich lokalach („Hugo Restaurant”, „Hotel
Bazar Poznański*****”), gdzie poznał warsztat pracy
takich Szefów Kuchni jak Krzysztof Rabek. Następnie
podjął decyzję o wyjeździe na Pomorze celem rozwoju
zawodowego, pod okiem Szefa Pawla Dołżonka –
Executive Chef prestiżowego „Pałacu Ciekocinko Hotel
Resort&Wellness*****”. Pełnił funkcję Zastępcy Szefa
Kuchni Pałacu. Gotował podczas „Pierwszej Pomorskiej
Kolacji Szefów Kuchni” zorganizowanej dzięki inicjatywie
Szefa Philippe Abrahama, wspomagając projekt „Serce
do Garów”.
Zdobyte doświadczenie pozwoliło mu zostać samodzielnym „Chef de Cuisine”. Objął funkcję Szefa Kuchni
w Poznańskiej restauracji „SPOT to Eat”. W okresie
pracy w Wielkopolsce wielokrotnie brał udział w wielu
wydarzeniach gastronomicznych związanych z miastem
(kolacje magazynu „Food&Friend’s”, druga odsłona
„Kina Kulinarnego Transatlantyk Festival”, Catering dla
Sekcji VIP podczas koncertu Alicii Key’s w Poznaniu,
a także imprezy w charakterze „Private Dinning” dla
rezydentów poznańskiego „City Park Residence”.)
Pragnął dalej doskonalić się w zawodzie, przyjął
zatem propozycję wyjazdu do Krakowa, w charakterze
Szefa Kuchni dużego hotelu („Aparthotel Lwowski1****”,
137 obszernych apartamentów). Miał tutaj okazję
zorganizować wyposażenie całego działu gastronomii,
samodzielnie, od podstaw, a także skomponować
procedury i przygotować część kalkulacyjną projektu.
Z powodzeniem uruchomił hotel.
Kolejnym etapem jego kariery był kilkumiesięczny
kontrakt dla największej spółki restauracyjnej w kraju
„Main Square Hospitality Group”, mający na celu restrukturyzację restauracji „Kogel-Mogel” (odznaczonej przez

Uważa, że bycie Szefem Kuchni to nie praca, to styl
życia. Uwielbia tradycyjne francuskie potrawy, a także
kuchnie „Modern Classic”.
W pięknie wydanej karcie dań Pan Jan wyłożył
swoją filozofię: - Moją kuchnię charakteryzuje eksponowanie tradycji regionu, w nowoczesnej, autorskiej aranżacji,
przy wykorzystaniu lokalnych produktów. Kieruje się ideą
osobistego doboru składników, technik, a także aranżacji
dania na talerzu. Pragnę zaprosić Państwa w świat gastronomii, w którym będą mogli się Państwo delektować
warzywami prosto z pola, ziołami z lasu, bałtyckimi rybami,
czy mięsem z zaprzyjaźnionych hodowli.
Powołując się na „tradycję regionu” powiedział:
- Pragniemy zabrać naszych Gości w kulinarną podróż
do pobliskich lasów i jezior, lokalnych mleczarni, hodowli
bydła oraz na pobliskie łąki. Czerpiąc z bogactwa natury,
kierujemy się filozofią szacunku do produktu. Projekt
Tradycja Regionu ma na celu skrócenie „łańcucha” dostaw
oraz zwiększenie świadomości, na czym polega różnica
pomiędzy produktem lokalnym a przemysłowym. Poza
„dopieszczeniem podniebienia” naszych Gości, chcielibyśmy
również zwiększyć ich wiedzę w zakresie samego surowca.
Systematycznie będziemy prezentować nasze receptury na
niezwykłe wyroby, bazujące na miejscowych produktach.
Zapraszamy także do skosztowania naszych wyrobów,
które można nabyć w naszej restauracji pod hasłem „AQUA
Take Away”.
Od 19 października czynna dla gości z zewnątrz
„AQUA Restaurant” pomieści 200 osób. Aby sprostać
przyjętym na siebie wyzwaniom Pan Jan Nawrocki
kieruje ponad 20-osobowym zespołem. Zapraszając do
restauracji, po większą ilość informacji kieruje na stronę
internetową: www.aquarestaurant.pl
Nowo otwarty Aparthotel „Termy Uniejów” jest imponującym obiektem wzbogacającym atrakcyjną ofertę
hotelowo-konferencyjno-restauracyjną Uniejowa…
		

Marek Jabłoński, Marta Pokorska
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arch. UM Uniejów

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

arch. Termy Uniejów

Teren przed rozpoczęciem inwestycji

Obiekt w trakcie budowy

Od lewej stoją: Dominik Urbański – Kierownik Kontraktu Budimex SA,
Tomasz Ciszewski - Kierownik Budowy Budimex SA, Józef Kaczmarek –
Burmistrz Uniejowa, Marek Janowski – Dyrektor Generalnego Wykonawcy
Budimex SA, Marcin Pamfil – Prezes PGK „Termy Uniejów”, Marcin Trybus
– Prezes Spółki Ventury Sp. z o.o. (Operator hotelu), Jarosław Przybylski –
Główny Architekt, Jakub Pilarski – Szef Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego.

Restauracja „AQUA Restaurant”

arch. UM Uniejów

arch. Aparthotel „Termy Uniejów”

Basen wewnętrzny

fot. R. Troczyński

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Co i gdzie to jest ?
W ostatnim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto zagadką było
zdjęcie przedstawiające niedawno wybudowaną, drewnianą kładkę
znajdującą się przy wale, pomiędzy Aparthotelem „Termy Uniejów”
i kompleksem termalno-basenowym.
Otrzymaliśmy kilka prawidłowych odpowiedzi. Nagrodę wylosował
Pan Jarosław z Lekaszyna. Gratulujemy!
Kolejną foto zagadką jest umieszczona na postumencie figura św.
Floriana. Pytanie brzmi: W którym miejscu znajduje się na terenie
gminy?
Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, wysyłane na
numer tel. 517 138 165, czekamy do 30 listopada 2019 r.

Śmiechem, spojrzeniem,
bezruchem, gestem
pragnę powiedzieć:
„Motylem jestem”.
***
W przestrzeni zawieszona,
jak barwne motyle,
chcę pobujać się jeszcze,
i jeszcze przez chwilę.
Witold Smętkiewicz

> Ryszard Troczyński

