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Pani Joanna na Uroczystości Bożego Ciała w Spycimierzu w 2019 roku

Marta Pokorska

Dominika Rospara

Perspektywa wpisu

Tradycji dywanów kwiatowych na procesje
Bożego Ciała na listę UNESCO
w rozmowie z Panią Joanną Cichą-Kuczyńską,
Radcą Ministra w Departamencie Ochrony Zabytków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pełni Pani funkcję Sekretarza Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Proszę powiedzieć
jaka jest rola i na czym polegają zadania Rady ds.
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego z zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego?
Rada ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego jest organem opiniodawczym, powołanym przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie jest to druga kadencja. Składa się z ekspertów

w dziedzinie ochrony niematerialnego dziedzictwa
kulturowego, przedstawicieli organizacji pozarządo
-wych, samorządowych instytucji kultury, świata nauki. W Radzie zasiada 21 specjalistów.
Rada opiniuje wnioski o wpis na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego i przedkłada
swoje rekomendacje Ministrowi, który na ich podstawie podejmuje ostateczną decyzję o wpisie. Rada
również analizuje wnioski depozytariuszy o reko-
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mendację wpisu na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Należy
zaznaczyć, że w każdym przypadku jest to inicjatywa
oddolna, wypływająca od samych praktykujących
daną tradycję. Listy nie są tworzone odgórnie, przez
ekspertów. To od samych wnioskujących zależy, czy
wyrażają wolę procedowania o wpis, czy to do inwentarza krajowego czy na listę UNESCO. Departament Ochrony Zabytków był inicjatorem utworzenia programu „Mistrz tradycji”, który funkcjonuje
od kilku lat w ramach programu Ministra „Kultura
ludowa i tradycyjna” Zamierzeniem tego programu
jest pomoc w ułatwieniu transmisji międzypokoleniowej w społeczności lokalnej. Chodzi o wsparcie
mistrzów, często zaawansowanych wiekowo, którzy
chcą przekazać swoje umiejętności następnym pokoleniom w danym środowisku. Warunkiem nie jest
liczba uczestników takiego projektu. Czasem wystarczy jeden lub kilku uczniów, zainteresowanych daną
dziedziną. W tym programie można uczestniczyć
z roku na rok. Mile widziana jest długofalowa praca,
nazwalibyśmy u podstaw. Ważny jest przekaz w najbliższym mistrzowi środowisku.

Co rozumiane jest pod pojęciem niematerialne dziedzictwo kulturowe i co ono obejmuje?
Jest to termin wprowadzony przez Konwencję UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego
dziedzictwa kulturowego. Wcześniej posługiwaliśmy
się różnymi terminami – kultura duchowa, kultura
społeczna, folklor, tradycja, zwyczaj.
Definicja, podana w Konwencji jest bardzo długa. „Niematerialne dziedzictwo kulturowe oznacza
praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty,
przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – które
wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. To niematerialne dziedzictwo kulturowe,
przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale
odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich
otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i ich historią
oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości,
przyczyniając się w ten sposób do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej
kreatywności.” Niematerialne dziedzictwo kulturowe
przejawia się m.in. (…) w tradycjach i przekazach ustnych, w sztukach widowiskowych, zwyczajach, rytuałach i obrzędach, wiedzy i praktykach, dotyczących
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przyrody i wszechświata oraz rzemiośle tradycyjnym.
Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego
oznacza środki, mające na celu zapewnienie przetrwania niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym
jego identyfikację, dokumentację, badanie, zachowanie, zabezpieczenie, promowanie, wzmacnianie i przekazywanie, w szczególności poprzez formalne i nieformalne nauczanie, jak również rewitalizację różnych
aspektów tego dziedzictwa.

Procesja Bożego Ciała w Spycimierzu wraz z tradycją
układania kwietnych dywanów od dwóch lat znajduje się na Krajowej liście niematerialnego dziedzictwa
kulturowego, a teraz jest coraz bliżej wpisania jej na
listę UNESCO. Kiedy po raz pierwszy dowiedziała się
Pani o spycimierskiej tradycji kwietnych dywanów?
Z wykształcenia jestem etnografem. Mieszkam od urodzenia w Warszawie. W naturalny sposób wiedziałam
o tradycji procesji Bożego Ciała w Łowiczu i kilkakrotnie w niej uczestniczyłam, zarówno zaraz po studiach,
na których o tej tradycji nauczano, jak również później
już w czasie wykonywania obowiązków służbowych
w Ministerstwie Kutry i Dziedzictwa Narodowego. Na
początku swojej pracy zawodowej w Ministerstwie
pracowałam w departamencie, który zajmował się
mecenatem nad kulturą ludową, a także jako pierwsza osoba z Polski uczestniczyłam w międzynarodowych spotkaniach, w Seulu i Wenecji, poprzedzających
powstanie Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
O tradycji układania dywanów kwietnych na uroczystość Bożego Ciała w Spycimierzu dowiedziałam
się podczas prac w Radzie ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, gdy był rozpatrywany wniosek
o wpis na Krajową listę. W ubiegłym roku wybrałam
się prywatnie, by uczestniczyć w przygotowaniach
i procesji Bożego Ciała w Spycimierzu, by móc porozmawiać z depozytariuszami podczas ich pracy. Obserwowałam, że społeczność Spycimierza i Uniejowa jest
bardzo zaangażowana w kontynuację tradycji, a także
wspaniale współpracuje z ekspertami, której efektem
była realizacja projektu, finansowanego z grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sądziłam,
że społeczność Spycimierza będzie chciała wnioskować o wpis na Listę reprezentatywną niematerialnego
dziedzictwa kulturowego w roku 2020, zatem uroczystość w roku 2019 byłaby ostatnią okazją, by uczestniczyć w niej przed złożeniem wniosku. Jako koordynator
wniosków o wpis na listy UNESCO w zakresie niema-
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terialnego dziedzictwa kulturowego, a także posiadając przygotowanie merytoryczne i warsztat pracy
etnologa, chciałam osobiście obserwować przekaz
międzypokoleniowy tej tradycji. Wtedy znacznie
łatwiej pracuje się i pisze o zjawisku, które się zna
z obserwacji uczestniczącej.

Jak wyglądały przygotowania do napisania wniosku
oraz jak długo trwały prace nad nim?
Można powiedzieć, że przygotowania do złożenia
wniosku trwały 2 lata, sama faza końcowa napisania wniosku kilka miesięcy, ale dzięki zaangażowaniu
społeczności Spycimierza i Uniejowa, wspaniałej
współpracy z ekspertami, a także wspomnianemu
grantowi z MKiDN wiele działań zostało podjętych
przed pracami finalnymi, związanymi z pisaniem
wniosku. Odbyły się 3 Seminaria Spycimierskie
w roku 2018 i 2019, poświęcone zagadnieniom Konwencji, środkom ochronnym, potencjalnym zagrożeniom, związanym z wpisem tradycji na listę UNESCO.
Seminariom towarzyszyły warsztaty, dedykowane
poszczególnym grupom wiekowym depozytariuszy
i lokalnej społeczności. Wszystkie te działania, również wpis na Krajową listę poprzedziło utworzenie
Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże
Ciało” w roku 2016. Dzięki staraniom Stowarzyszenia, Gminy Uniejów i Parafii Spycimierz, jesienią 2018
r. ukazał się album „Boże Ciało w Spycimierzu. Niematerialne dziedzictwo kulturowe”. Powstał także film
„Spycimierskie Boże Ciało” w reżyserii Janusza Tatarkiewicza. Oba projekty mają na celu dokumentację
i popularyzację elementu. W ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020, powstaje placówka kulturalna,
będąca ośrodkiem dokumentacji, badań i popularyzacji tradycji dywanów kwietnych, występującej zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Czy i jakie trudności pojawiły się podczas przygotowań dokumentu?
Podobna jak w Spycimierzu występuje tradycja na
Opolszczyźnie. Jesienią 2019 r. depozytariusze czterech miejscowości z woj. opolskiego złożyli wniosek
o wpis analogicznej tradycji na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wniosek został
rozpatrzony podczas posiedzenia Rady w lutym 2020
r. Jednak znacznie wcześniej Departament Ochrony

Zabytków zorganizował wspólne spotkanie depozytariuszy z woj. łódzkiego i woj. opolskiego. Jednym
z celów UNESCO jest współpraca, porozumienie
i wzajemny szacunek, poszanowanie różnych przejawów dziedzictwa kulturowego. Dyrektywy Operacyjne do Konwencji UNESCO 2003 mówią o jak najszerszym udziale zainteresowanych wspólnot, grup
i jednostek. Chcieliśmy ująć wszystkie wspólnoty,
praktykujące tradycję układania kwietnych dywanów
na procesje Bożego Ciała. Udało się, obie wspólnoty zaangażowały się w pisanie wspólnego wniosku,
czego efektem było złożenie w dniu 30 marca 2020
r. wniosku w imieniu Polski do UNESCO. Od kilku
lat społeczność Spycimierza współpracuje ze stowarzyszeniem włoskim „Infioritalia”, którego Stowarzyszenie „SpycimierskieBoże Ciało” jest członkiem.
Tradycja włoska nie jest jednak wpisana do inwentarza krajowego niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wpis krajowy jest warunkiem starań o wpis
na listę UNESCO. Włosi uznali, że prawdopodobnie
ich tradycja zostanie wpisana w ramach szerszego
wniosku, którego układanie kwietnych dywanów
będzie tylko jednym z elementów. Nazwa elementu, który zgłasza Polska jest na tyle szeroka, że może
w przypadku wniosków innych państw o rozszerzenie polskiego wpisu – zostać ujęta w ramach procedury, przewidywanej przez UNESCO, rozszerzenia
istniejącego wpisu. Bardzo do tego zachęcamy depozytariuszy z innych regionów świata i oczekujemy
na dalszą współpracę międzynarodową. Przykładem
takiego szerokiego wniosku, czterokrotnie rozszerzanego jest „Sokolnictwo – żywa tradycja ludzkości”.
Koordynatorem tego wpisu są Zjednoczone Emiraty Arabskie. W tym roku Polska dołączyła do grona
wnioskujących państw, w łącznej liczbie 24.

Co wyróżniło spycimierską tradycję na tle konkurencyjnych wniosków?
W przypadku Konwencji UNESCO 2003 nie mówimy
o jakiejkolwiek konkurencji. Każde dziedzictwo jest
uznawane przez daną społeczność jako budujące jej
tożsamość. W pracach nad wnioskiem nie używamy takich słów, jak: wyjątkowe, unikalne, itp., gdyż
chcemy uniknąć wartościowania pomiędzy społecznościami i przejawami ich kultury. W danym roku kalendarzowym Państwo-Strona ze względu na możliwości analizy przez ekspertów UNESCO może złożyć
tylko jeden wniosek krajowy, tzn. może złożyć kilka,
ale analizowany będzie jeden; państwo musi wskazać
kolejność rozpatrywania wniosków oraz może wraz
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z innymi państwami wnioskować o rozszerzenie wniosku lub złożyć wniosek międzynarodowy. UNESCO
podkreśla, że szczególnie mile widziane są wnioski
międzynarodowe, gdyż uwypuklają one współpracę
międzyregionalną, stwarzają platformę do wspólnych działań ponad granicami. Wnioski międzynarodowe dają możliwość uniknięcia konkurowania,
a kładą nacisk na obopólne zrozumienie z poszanowaniem różnorodności. Polska w tym roku złożyła
jeden wniosek krajowy i jeden wniosek międzynarodowy (w sensie liczby uczestniczących krajów).

Każdy, kto obejrzy film, dotyczący tradycji spycimierskiej oraz opolskiej układania kwietnych dywanów
podczas uroczystości Bożego Ciała, musi doznać
wzruszenia. Nie wyreżyserowane wypowiedzi depozytariuszy, którzy kontynuują tradycję pokazują
ich szczerość, autentyczność w przeżywaniu emocji,
utożsamianie się z ich dziedzictwem, zaangażowaniem w przekaz międzypokoleniowy od ponad 200
lat nie ze względu na kamery filmujących, wpis na
Krajową listę lub listę UNESCO, podziw turystów,
tylko z potrzeby serca i hołdu przodkom, a także są
wyrazem ich gorącej wiary. Mówimy o tradycji ok.
200-letniej tylko ze względu na pamięć zbiorową
niepisanej tradycji, może być ona znacznie starsza.
W zeszłym roku byłam w Spycimierzu, w tym roku
planowałam pojechać do miejscowości z regionu
Opolszczyzny, niestety obchody w roku 2020 będą
miały inny charakter, bez udziału osób z zewnątrz,
ale jestem przekonana, że rodziny, właśnie tak jak
wiele lat temu, sprzed ery dużej mobilności, przygotowywać będą kwietne dywany, tak jak to było dawno temu w swoich małych społecznościach, jak to
określają dla Pana Jezusa. Jestem przekonana, że ich
dziękczynienie będzie połączone z błaganiem za cały
świat; gdy będą przyklękać przed żywym Chrystusem
jestem pewna nie zabraknie wołania za całą ludzkość.
Myślę, że najpiękniej sami o tym opowiedzą, jak to
robią za każdym razem, gdy pytamy ich o przeżywanie uroczystości i kontynuację tradycji.
Cenna jest tradycja, jaką parafianie podtrzymują od
ponad 200 lat. W jej przekazywanie wykazują duże
zaangażowanie. Co Pani zdaniem jest w tym szczególnego?

arch. prywatne

Co szczególnie zainteresowało Panią w zwyczaju
spycimierskim, że zaangażowała się w koordynację
prac nad aplikowaniem o wpis na listę UNESCO?
Próba własnych umiejętnosci przy wycinance kurpiowskiej

Mieszkańcy wymienionych miejscowości ujmują
swoją bezpośredniością, gdy mówią o swoich uczuciach, emocjach, dotyczących własnej tradycji, własnego dziedzictwa, własnych przodków, rodziny, najbliższego otoczenia, sąsiadów. Kontynuacja tradycji
jest ich wewnętrzną potrzebą, nie inspirowana z zewnątrz, coraz większym zainteresowaniem ekspertów i odwiedzających. Układanie kwietnych dywanów integruje całe rodziny i wszystkich mieszkańców
wspomnianych miejscowości.

Jak Pani zdaniem wpisanie tradycji spycimierskich
dywanów na listę UNESCO wpłynie na dalsze kultywowanie tego zwyczaju?
Dumni ze swojej tradycji mieszkańcy, zarówno woj.
łódzkiego, jak i opolskiego kontynuują zwyczaj bez
względu na wpis elementu na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, czy ew. wpis
na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Są zaangażowani całym
sercem w obchody uroczystości Bożego Ciała, jest to
dla nich ważne wydarzenie, do którego przygotowują
się całymi rodzinami. Przez społeczność Spycimierza
i samorząd Uniejowa zostały podjęte działania
ochronne, by układanie kwietnych dywanów nie
stało się wydarzeniem turystycznym, by uniknąć
komercjalizacji uroczystości religijnej. Wpis przyczyni
się do zwiększenia poszanowania niematerialnego
dziedzictwa kulturowego w różnych regionach, w lokalnych społecznościach, a także różnorodności prze
-jawów tego dziedzictwa i tradycji.
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Dziękujemy za zaangażowanie i koordynację prac
nad wnioskiem. Mamy nadzieję, że wniosek uzyska
pozytywną opinię i w przyszłym roku „Tradycja dywanów kwiatowych na procesje Bożego Ciała” znajdzie się na liście UNESCO, stając się kolejną, pochodzącą z Polski tradycją w prestiżowym zestawieniu
światowym.
Również mam taką nadzieję, byłby to trzeci, po
„Szopkarstwie krakowskim” (wpis 2018), „Kulturze
bartniczej” (spodziewany wpis w roku 2020). Razem
z „Sokolnictwem – żywą tradycją ludzkości” – będzie
rozpatrywany przez Międzyrządowy Komitet ds.
Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

w grudniu 2021 r. Polska jest członkiem tego Komitetu na czteroletnią kadencję (2018-2022). Mamy
nadzieję, że trzeci rok zasiadania w Komitecie zostanie uwieńczony sukcesem dwóch wpisów z Polski na
Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa
kulturowego ludzkości.
Serdecznie gratuluję społeczności Spycimierza integracji, wspólnych działań na rzecz kultywowania
tradycji, prac na wnioskami na Krajową listę i listę
UNESCO. Jestem szczęśliwa, że mogłam osobiście
brać udział w zeszłorocznej uroczystości, rozmawiać
z depozytariuszami, a także bliżej poznać przedstawicieli Parafii w Spycimierzu i Samorządu Uniejowa.

Drodzy Czytelnicy,
W tym szczególnie trudnym dla nas wszystkich czasie próbujemy w miarę możliwości żyć, funkcjonować
i pracować normalnie. Zgodnie z cyklem wydawania czasopisma „Uniejowskie Strony”, również ten niniejszy, 72.
numer udało się wydać bez opóźnienia. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie autorzy artykułów, którzy
zrobili wszystko, aby materiały wpłynęły do Redakcji na czas – za co bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy.
Pomimo że sytuacja wywołana pandemią koronawirusa spowodowała, że nasze życie uległo zmianom
i większość naszych działań, planów, przedsięwzięć, w tym gminnych imprez, byliśmy zmuszeni odłożyć
w czasie, to w tym numerze zamieściliśmy sporo wydarzeń zrealizowanych zanim ta sytuacja nastąpiła.
Znajdziecie Państwo artykuły z dziedzin, które do tej pory były publikowane regularnie na łamach gazety, takie
jak: wydarzenia szkolne, kulturalne i sportowe, zebrania strażackie. Zamieściliśmy informacje o prowadzonych
i zrealizowanych inwestycjach, otrzymanych dofinansowaniach, podjętych przez mieszkańców i młodzież
inicjatywach.
W tym numerze przeczytacie Państwo: wywiad z Panią Joanna Cichą Kuczyńską - Radcą Ministra w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego o Perspektywie wpisu Tradycji dywanów kwiatowych na procesje
Bożego Ciała na listę UNESCO, podsumowanie 20 lat publikowania artykułów o prowadzonych działalnościach
gospodarczych na terenie gminy oraz o bohaterach naszych czasów i ich heroicznej pracy, która zasługuje
na nasz podziw i szacunek.
Mamy nadzieję, że ten trudny czas niebawem się skończy, że będziemy mogli cieszyć się spotkaniami
w gronie rodziny, znajomych i przyjaciół. Będziemy mogli wrócić do codziennego życia i obowiązków, swobody
spędzania wolnego czasu, aktywności na świeżym powietrzu, podróżowania i realizowania naszych planów.
Tego sobie i Państwu z całego serca życzymy.

							
					

Życząc dużo zdrowia i wytrwałości zachęcamy
do przyjemnej lektury artykułów.

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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38. Uszyły maseczki dla szpitala – Maciej Bartosiak
44. Sadźmy drzewa – Bartosz Perz
47. Z działalności Czepowa – Mirosław Madajski

Prace wokół uniejowskiej Kolegiaty trwają
2.

6.
8.
12.
12.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
27.
28.
29.
30.
33.
34.
36.

Spis treści

Perspektywa wpisu Tradycji dywanów kwiatowych na procesje
Bożego Ciała na listę UNESCO w rozmowie z Panią Joanną
Cichą-Kuczyńską, Radcą Ministra w Departamencie Ochrony
Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Pokorska, Dominika Rospara
Od Redakcji
Z prac Samorządu – Józef Kaczmarek
Z działalności Rady Miejskiej w Uniejowie – Mirosław Madajski
Pakiet aktualnych informacji dla Mieszkańców Gminy Uniejów –
Maciej Bartosiak
Spycimierskie Boże Ciało coraz bliżej listy UNESCO –
Agnieszka Owczarek
Blisko 60 tys. zł dofinansowania na komputery dla szkół trafi
do Uniejowa! – Agnieszka Bednarkiewicz, Maciej Bartosiak
Komisja Europejska przyznała grant na realizację projektu
„Europa Przyszłości” – Agnieszka Owczarek
Metamorfoza przestrzeni publicznej w Wilamowie –
Maciej Bartosiak
Przesunięty termin Komunii Świętej – Agnieszka Owczarek
Prace wokół uniejowskiej Kolegiaty trwają – Maciej Bartosiak
By-pass w Spycimierzu gotowy na obchody Bożego Ciała –
Maciej Bartosiak
Kontynuacja Dwuletniego Projektu - Magdalena Jaszczak
Zakończona inwestycja drogowa w Hipolitowie –
Maciej Bartosiak
Rozbudowa Trasy Bożego Ciała w Spycimierzu: kapliczki –
Maciej Bartosiak
Monografia Uniejowa i okolic – Urszula Urbaniak
Przebudowa kładki na półmetku – Agnieszka Owczarek
Nowe zmiany w Programie „Czyste Powietrze” – Michał Łuczak
10-lecie Centralnego Łuku Turystycznego – Marta Pokorska
Kulturalne graffiti, czyli podsumowanie roku 2019 –
Agnieszka Owczarek
Podsumowanie roku przez OSP Rożniatów – Maciej Bartosiak
Druhowie ochotnicy z OSP Spycimierz podsumowali
rok – Maciej Bartosiak

48. Gminne wiadomości szkolne
Miejskie Przedszkole w Uniejowie – Marta Pajor
Publiczna Szkoła Podstawowa w Spycimierzu –
Paulina Jaśkiewicz
Szkoła Podstawowa w Uniejowie - Katarzyna 		
Pruchlat, Halina Wielogórka, Teresa Gadzinowska, 		
Joanna Wicherkiewicz, Agnieszka Krzesłowska,
Ewelina Kołata, Anna Bugajak, Joanna Wójcik,
Małgorzata Antoniak, Monika Jabłońska, Anna
Komodzińska, Elżbieta Bartnik, Agnieszka Kaczmarek,
Piotr Nowak, Renata Pełka, Małgorzata Rybak,
Ewa Trzmielewska, Lidia Zaradzka, Dorota Bamberska
Szkoła Podstawowa w Wieleninie - Daniela
Kwiatosińska, Jolanta Kwaśniewska, Barbara Fligiel,
Magdalena Andrysiewicz, Katarzyna Pruchlat
Szkoła Podstawowa w Wilamowie – Beata Kos,
Joanna Binkiewicz, Wioleta Pietrzykowska,
Izabela Wróbel
60. Dzień Myśli Braterskiej - phm. Anna Walczak
61. Bieg Tropem Wilczym – Agnieszka Owczarek
62. Uczniowie z gminy Uniejów posadzili las –
Agnieszka Owczarek
63. Zabawy z tańcem w bibliotece – Sylwia Szymańska
64. Żywa lekcja historii - Milena Nockowska-Bernardziak
65. Most na niebiesko w geście podziękowania i wsparcia
dla służb medycznych – Maciej Bartosiak
65. Święto Kobiet w gminie Uniejów – Maciej Bartosiak
67. XXII Turniej Piłki Siatkowej im. Zbigniewa Dominiaka –
Agnieszka Owczarek
68. Gminny Strażacki Turniej Tenisa Stołowego –
Agnieszka Owczarek
69. Czy pod Uniejowem powstanie ośrodek dla
niepełnosprawnych dzieci ? – Agnieszka Owczarek
70. Rozmowy przy kawie z Sebastianem Emche –
Agnieszka Owczarek
72. Najważniejsze jest natchnienie – rozmowa
z Joanną Wicherkiewicz
74. Uzdrowisko Termalne - nie tylko dla kuracjusza
- Zespół Uzdrowiska Uniejów Park
76. Niedziela Palmowa w Parafii Wilamów przywraca wiarę
w prawdę o Zmartwychwstaniu – Maciej Bartosiak
77. Pozytywnie zakręceni - „Bohaterowie” –
Ryszard Troczyński
78. Zakłady pracy w gminie Uniejów – Marek Jabłoński

Redakcja: /63/ 28 89 787
Maciej Bartosiak, Marek Jabłoński, Joanna i Grzegorz Kostulscy (skład i opracowanie graficzne), Agnieszka Owczarek, Marta Pokorska,
Ryszard Troczyński.
Magdalena Andrysiewicz, Małgorzata Antoniak, Agnieszka Badnarkiewicz, Dorota Bamberska, Elżbieta Bartnik, Joanna Binkiewicz, Anna Bugajak, Barbara Fligiel, Teresa
Gadzinowska, Monika Jabłońska, Magdalena Jaszczak, Paulina Jaśkiewicz, Agnieszka Kaczmarek, Józef Kaczmarek, Ewelina Kołata, Anna Komodzińska, Beata Kos,
Agnieszka Krzesłowska, Jolanta Kwaśniewska, Daniela Kwiatosińska, Michał Łuczak, Mirosław Madajski, Milena Nockowska-Bernardziak , Piotr Nowak, Marta Pajor,
Renata Pełka, Bartosz Perz, Wioleta Pietrzykowska, Katarzyna Pruchlat, Małgorzata Rybak, Sylwia Szymańska, Ewa Trzmielewska, Urszula Urbaniak, Anna Walczak,
Joanna Wicherkiewicz, Halina Wielogórka, Joanna Wójcik, Izabela Wróbel, Lidia Zaradzka, Zespół Uzdrowiska Uniejów Park.
Wsparcie finansowe: Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku.
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Józef Kaczmarek

[ marzec - kwiecień 2020 ]
Inwestycje/dofinansowania
gminnych projektów

Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu
promocji gospodarczej regionu łódzkiego, w tym
Uniejowa,w ramach Osi priorytetowej II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.
2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie
II.2.2 Promocja gospodarcza regionu. Obecnie trwa
proces weryfikacji wniosku. Ponadto gmina rozliczyła
projekt pn. „Rozwój instytucji kultury”, w ramach
którego zagospodarowano budynek starej plebanii
dla pomieszczeń biblioteki.
W związku z przygotowywaniem się gminy Uniejów do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach odnawialnych źródeł energii, Urząd Miasta
przyjmował zgłoszenia od osób, które zawarły
z gminą umowę na montaż pomp ciepła, instalacji
solarnych lub fotowoltaicznych, celem ostatecznego
potwierdzenia lub rezygnacji z udziału w projekcie
oraz ewentualnych zmian zakresu rzeczowego.
Zgłoszenia były przyjmowane do 31 marca br.
Na początku kwietnia wystąpiliśmy z wnioskiem
o dofinansowanie na realizację projektu grantowego
pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020. Otrzymaliśmy blisko 60
tys. zł dotacji na zakup komputerów starcjonarnych
do szkół – art. na str. 17.
W imieniu Parafian w Spycimierzu, prof. Piotr
Gliński - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożył wniosek
pn. „Tradycja dywanów kwiatowych na procesje
Bożego Ciała” o wpis na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.
Jeżeli wniosek przejdzie, a wierzymy, że tak się
stanie, to spycimierska tradycja znajdzie się na
prestiżowej Liście UNESCO – art. na str. 16.
Dobiega końca inwestycja realizowana wokół
kościoła parafialnego w Wilamowie, jako jedna z

trzech, w ramach projektu pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich –
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Koszt inwestycji wynosi 848 700,00 zł brutto.
Szczegółowy opis wykonanych prac - art. na str. 1920.
Zakończylismy realizację inwestycji drogowej
w Spycimierzu polegającej na budowie „by-passa” położonego pomiędzy dwiema drogami
wlotowymi do miejscowości w celu odciążenia
ruchu komunikacyjnego podczas obchodów Bożego Ciała. Koszt inwestycji pn. „Budowa drogi
gminnej (wewnętrznej) w miejscowości Spycimierz, gm. Uniejów” wyniósł 238 308,31 zł i został dofinansowany ze środków pochodzących
z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 119 154,00
zł – art. na str. 22-23.
Ukończona została inwestycja drogowa w ramach
zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111167E
w miejscowości Hipolitów, gm. Uniejów” polegająca
na budowie blisko kilometrowego odcinka jezdni
z nawierzchni bitumicznej z poboczami i zjazdami do
nieruchomości. Inwestycja została zrealizowana na
kwotę bisko 780 tys. brutto. Połowa kosztów została
pokryta z dofiansowania pozyskanego przez gminę z
Funduszu Dróg Samorządowych – art. na str. 24-25.
Kontynuujemy dwuletni projekt (realizowany
przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
w Uniejowie) pn.: „Procesja Bożego Ciała z tradycją
kwietnych dywanów w Spycimierzu - ochrona
i wzmacnianie tradycji”, który otrzymał w 2019 roku
subwecnję w wysokości 95 000,00 zł z programu
„Kultura ludowa i tradycyjna”. W ubiegłym roku
Ministerstwo przekazało środki w wysokości
45 000,00, a w 2020 roku otrzymaliśmy drugą część
kwoty, czyli 50 000,00 zł na kontynuację zadania.
Projekt ma zadanie upowszechnianie oraz ochronę
unikatowej w skali naszego kraju tradycji układania
kwietnych dywanów na uroczystość Bożego Ciała
w Spycimierzu – art. na str. 23.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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W ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury
turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż
rzeki Warty w Uniejowie”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
prowadzona jest inwestycja związana z kompleksową
przebudową i modernizacją kładki w Uniejowie na
kwotę 1 040 731,29 zł brutto – art. na str. 28.
Nieustannie prowadzone są prace inwestycyjne
wokół uniejowskiej Kolegiaty polegające na zagospodarowaniu terenu wokół Świątyni. Obecnie kończą się roboty nawierzchniowe i prace
nad historycznym murkiem, a także został wylany fundament pod nowe ogrodzenie. Koszt całego przedsięwzięcia to 1 376 682,96 zł, przy dofinansowaniu kwotą 500 tys. zł z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Natomiast
pozostałe środki 876 682,96 zł pochodzą z gminy –
art. na str. 21.
Otrzymaliśmy dofinansowanie z programu „Europa dla obywateli” na projekt dotyczący Partnerstwa
Miast, w którym wezmą udział miasta partnerskie
gminy Uniejów z Węgier, Włoch i Łotwy. Pozyskana
kwota dofinansowania wynosi 7,560 euro, czyli jest
to połowa przewidywanych kosztów na organizację
wydarzenia. W chwili obecnej, ze względu na
panującą sytuację epidemiologiczną, nie jesteśmy
w stanie przewidzieć terminu wydarzenia, które
zaplanowane było na wrzesień/październik br. – art.
na str. 18.
Unieważniliśmy postępowanie przetargowe na
roboty budowlane dla II części zadania pn.: „Budowa
infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie
terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie - Plac Bogumiła”. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała
wartość, jaką gmina mogła przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji.
Jesteśmy na etapie weryfikacji ofert, które wpłynęły w postępowaniu przetargowym na zadanie
pn.: „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie
Uniejów w miejscowości Spycimierz – Trasa Bożego
Ciała – etap III”. W postępowaniu zostało złożonych
6 ofert - art. na str. 25-27.
Rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na wykonanie usługi pn.: „Sporządzenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie,
Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin – Kolonia,
Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów”, obejmującego obszar ok. 240 ha. Jako
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najkorzystniejszą, spośród 4 złożonych, wybrano ofertę, która wpłynęła od konsorcjum Tomasz Kuźniar,
ul. Józefa Sowińskiego 41b/36, 60-284 Poznań oraz
Piotr Szczepański, ul. Wierzbięcice 59/11, 61-574
Poznań.
W uwagi na panującą obecnie trudną sytuacją
związaną z pandemią, przesunęliśmy termin zawarcia umowy z firmą, która wygrała przetarg na realizację inwestycji zagospodarowania skweru przy
ulicy Tureckiej w ramach projektu pn. „Budowa
infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie
terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie – etap
I”, współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Inwestycja zakłada powstanie nawierzchni komunikacyjnej, placu oraz schodów.

Dofinansowania/wnioski/ankiety
W dalszym ciągu mieszkańcy mogą ubiegać się
o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.
W marcu zostały przyjęte w nim zmiany, które mają na
celu przyśpieszyć i ułatwić ubieganie się o otrzymanie
dotacji na wymianę pieców i termomodernizację
budynków jednorodzinnych - o zmianach oraz o wysokości pozyskania dofinansowania informuje art. na
str. 29.
Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach od 2
kwietnia 2020 r. przyjmuje wnioski o udzielenie
jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla
mikroprzedsiębiorców. Wnioski można przesłać
elektronicznie poprzez stronę www.praca.gov.pl
i e-PUAP i pocztą tradycyjną lub osobiście złożyć
w skrzynce w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
przyjmuje wnioski o ubieganie się o odroczenie
terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Specjalny
druk wniosku, dostępny na stronie www.arimr.gov.pl,
należy wysłać za pośrednictwem platformy ePUAP –
www.epuap.gov.pl/wps/portal, pocztą elektroniczną
na adres Centrali ARiMR – INFO@arimr.gov.pl lub
pocztą tradycyjną.
W ramach współpracy Gminy Uniejów z Wojskową
Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego
w Warszawie przeprowadzone zostaną na terenie
miasta Uniejów telefoniczne ankiety z wybranymi
mieszkańcami. WAT realizuje cykl projektów z zakre-
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>
su bezpieczeństwa energetyczno-ekologicznego
społeczności lokalnej.

Funkcjonowanie instytucji/targowiska/
wydarzenia w okresie pandemii:
Panująca na całym świecie pandemia koronawirusa ma ogromny wpływ na bieżącą działalność
wszelakich urzędów i jednostek im podległych.
Podobnie jest w naszej gminie, w celu ograniczenia
rozprzestrzeniania się wirusa placówki usług publicznych uległy zmianom w organizacji i funkcjonowaniu, podobnie targowisko oraz wydarzenia,
które zostały odwołane – art. na str. 12-15.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
od dn. 14 marca 2020 r. do odwołania zostaje
ograniczona działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Podmioty wykonujące taką działalność
nie powinny udzielać świadczeń opieki zdrowotnej.
Do odwołania zostało zawieszone funkcjonowanie
obiektu termalno-basenowego „Termy Uniejów”.
O wszelkich zmianach będziecie Państwa mogli
przeczytać na stronie term: www.termyuniejow.pl

Wsparcie/solidarność
Przekazaliśmy ok. 7 tys. sztuk maseczek dla mieszkańców miasta i gminy Uniejów, które zostały
zakupione z gminnego budżetu na kwotę 30 tys.
zł. Zakupiliśmy również płyny dezynfekcyjne, które
zostały przekazane do trzech jednostek straży,
będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz Komisariatu Policji i jednostek podległych gminie.
Panie z Wilamowa i okolicznych miejscowości
przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji szycia maseczek. Uszyły w sumie 900 maseczek ochronnych,
które przekazały członkom Zespołu Ratownictwa
Medycznego, personelowi i pacjentom Poddębickiego Centrum Zdrowia. Składam wyrazu głębokiego podziwu dla Pań za włączenie się do tak
szczytnej i szczególnie cennej obecnie idei niesienia
pomocy tym, którzy muszą pracować w trudnych
i niebezpiecznych dla zdrowia warunkach - art. na
str. 38.
Obchodzony 7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia,
w tym roku – ze względu na pandemię koronawirusa
– miał szczególny charakter. Aby okazać wdzięczność
pracownikom służby zdrowia, uniejowski most został
podświetlony na niebiesko – art. na str. 65.

Przyłączamy się do akcji branży turystycznej
„Nie odwołuj podróży, zmień termin. Wspierajmy
turystykę”. Pomóżmy branży turystycznej w tym
trudnym czasie. W szczególnie ciężkiej sytuacji jest
branża turystyczna. Zamiast odwoływać, zachęcamy
do zmiany rezerwacji w bezpieczniejszym czasie, aby
hotele, pensjonaty i restauracje mogły przetrwać ten
trudny dla nich czas.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Poddębicach uruchomiła specjalną linię telefoniczną
skierowaną do osób potrzebujących porady w związku z sytuacją spowodowaną koronowirusem. Codzienne dyżury telefoniczne w g. 8.00-20.00 pełnią
psycholodzy, którzy udzielają porad (tel. 43 678 29
77).

Publikacje:
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa we współpracy
z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział
w Łodzi przygotowuje do druku dwutomową monografię. Książka pt. „Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki” zawiera historię Uniejowa i sołectw z terenu gminy Uniejów. W chwili
obecnej TPU pracuje nad składem pierwszego tomu.
Wydrukowanie obu tomów zaplanowane jest do
końca tego roku – art. na str. 27.

Wydarzenia:
kulturalne:
W Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej
w Uniejowie podsumowano najważniejsze wydarzenia
minionego roku w życiu kulturalnym miasta. Podczas
spotkania wyróżniono osoby i instytucje, które przyczyniają się do krzewienia kultury – art. na str. 33.
Przedstawiciele miast i gmin oraz podmiotów
wchodzących w skład „Centralnego Łuku Turystycznego” świętowali jubileusz 10-lecia w Aparthotelu
„Termy Uniejów” – art. na str. 30-32.
Święta Wielkanocne w tym roku znacznie różniły
się od tych, które znamy i kochamy. Mimo że tym
razem nie zorganizowano konkursu na najpiękniejszą
palmę, Proboszczowi Parafii Wilamów na Niedzielę
Palmową przekazane zostały przez mieszkańców
palmy do kościoła – art. na str. 76-77.
Z okazji Dnia Kobiet Panie w gminie Uniejów świętowały podczas wspólnego spotkania przy kawie
i cieście. Dodatkowo w Felicjanowie Koło Gospodyń
obchodziło rok swojej działalności - art. na str. 65-66.
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szkolne:

strażackie:
Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym spotkali
się druhny i druhowie ochotnicy z jednostki OSP
w Spycimierzu i Rożniatowa, aby podsumować ubiegły
rok i przedstawić plany na bieżący – art. na str. 34-37.
W hali sportowej w Uniejowie został rozegrany
Gminny Strażacki Turniej Tenisa Stołowego, w którym
wzięło udział kilkunastu zawodników i sympatyków
OSP - art. na str. 68.
sportowe:

Co roku, 22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji uczniowie klas
7-8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół
ponadpodstawowych wraz z nauczycielami mogli
uczestniczyć w warsztatach on-line pn. „Dzień
Ziemi w Ministerstwie Klimatu”.
Uczniowie z trzech szkół podstawowych w
Uniejowie, Wilamowie i Wieleninie sadzili wspólnie
drzewa. Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach
eko projektu i współpracy z Lasami Państwowymi
Nadleśnictwem Turek – art. na str. 62-63.

Po raz kolejny rozegrano Halowy Turniej Piłki
Siatkowej im. Zbigniewa Dominiaka w hali sportowej
przy Szkole Podstawowej w Uniejowie. W rywalizacji
uczestniczyło 12 drużyn – art. na str. 67.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie wzięli udział w nagraniu programu telewizyjnego „Dance, Dance, Dance” emitowanego na
antenie TVP 2 – art. na str. 58-59.

Tradycyjnie, jak co roku w marcu, mieszkańcy gminy i okolicy wzięli udział w Biegu Tropem Wilczym.
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zorganizowanym
przy Zagrodzie Młynarskiej w Uniejowie. Przy okazji
biegu organizowana jest również akcja charytatywna.
W tym roku fundacja wsparła Gaję, dziewczynkę, która przyszła na świat jako wcześniak – art. na str. 61.

W sali OSP Uniejów odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej ma
na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie
umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii,
ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej – art. na
str. 53.

Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 24 kwietnia
2020 r. w wieku 75 lat zmarł Jerzy Tybura – Sołtys Łęgu Balińskiego.
Jerzy Tybura był osobą najdłużej pełniącą funkcję sołtysa
na terenie gminy Uniejów. Cztery dekady mieszkańcy Łęgu
Balińskiego darzyli go zaufaniem, a On z oddaniem reprezentował ich interesy.
W latach 1998-2006 pełnił również funkcję Radnego
Rady Miejskiej w Uniejowie, a w latach 2010-2014 Radnego
Rady Powiatu Poddębickiego oraz Członka Zarządu Powiatu
Poddębickiego. Był Wiceprezesem Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Spycimierza i Okolicy, Druhem Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Spycimierzu oraz wieloletnim Członkiem Cechu Rzeźników.
Jerzy Tybura był społecznikiem, zawsze chętnym do współpracy. Za swoje dokonania otrzymał odznaki: „Za zasługi dla
województwa konińskiego”, „Wzorowy Sołtys” oraz Złotą
Odznakę „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Uniejów”.

Pogrążonej w żałobie rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia.
Burmistrz Uniejowa wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Uniejowie
Pracownicy Urzędu Miasta w Uniejowie
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Mirosław Madajski

Z działalności Rady Miejskiej
w Uniejowie

[ luty – kwiecień 2020 r.]
W okresie od połowy lutego do połowy kwietnia
2020 r. odbyła się jedna sesja Rady Miejskiej w Uniejowie.
13 marca 2020 r. miała miejsce XXVII sesja Rady
Miejskiej w Uniejowie, podczas której radni nie
wyrazili zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w budżecie gminy Uniejów na 2021 rok, jak również
wprowadzili zmiany do budżetu gminy Uniejów na
2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2020–2040. Ponadto podjęto szereg decyzji
dotyczących gospodarki nieruchomościami, a konkretnie wyrażono zgodę na:
- ustanowienie odrębnej własności 4 lokali mieszkalnych (lokale nr 8, nr 12 i nr 21 przy ul. Targowej
23 w Uniejowie, lokal nr 12 przy ul. I. Bojakowskiej 2)
oraz ich sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy;
- wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego (garażu), stanowiącego własność
gminy Uniejów, położonego przy ul. Orzechowej 6
w Uniejowie;
- wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym po-

mieszczeń nr 36 i 39 w budynku ośrodka zdrowia przy
ul. Orzechowej 6 w Uniejowie;
- wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gminnej nieruchomości położonej w Uniejowie przy ul.
Dąbskiej, na której zlokalizowana jest stacja gazowa
wraz z infrastrukturą;
- sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej
w miejscowości Uniejów.
Następnie radni podjęli uchwały w sprawie przyjęcia:
- Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Uniejów na lata 2020-2022;
- programu osłonowego „Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców gminy Uniejów”;
- „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie
Uniejów na rok 2020”;
- Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy
Uniejów na lata 2020 –2023.
Podjęto także decyzję o przyjęciu i wprowadzenia
zmian do „Koncepcji Rozwoju Gospodarki Turystycznej
w Gminie Uniejów do 2020 roku”.

Maciej Bartosiak

Pakiet aktualnych informacji dla
Mieszkańców Gminy Uniejów
Panująca od przeszło miesiąca pandemia koronawirusa i wprowadzone w związku z zaistniałą sytuacją,
rządowe ograniczenia przewróciły nasze codzienne życie do góry nogami. Mające na celu powstrzymanie
rozprzestrzeniania się wirusa zmiany w organizacji i funkcjonowaniu instytucji publicznych nie ominęły rzecz jasna
również lokalnych, podległych samorządowi gminy Uniejów. Jak działa urząd miasta i podległe mu placówki?
Czy pomimo ograniczeń mieszkańcy mogą załatwić bieżące potrzeby? Co z rozpoczętymi i planowanymi
inwestycjami na terenie gminy? Odpowiedzi na powyższe pytania i aktualne informacje o stanie gminy w czasie
pandemii koronawirusa postaraliśmy się zebrać w niniejszym artykule.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Urząd Miasta w Uniejowie

Od 12 marca br. do odwołania obowiązują specjalne zasady funkcjonowania,
mające na celu ograniczenie do minimum
konieczność poruszania się na terenie
budynku zarówno pracowników, jak
i petentów urzędu miasta. Obsługa mieszkańców w systemie jednego okienka
może wydłużyć terminy rozpatrywania
wniosków, dlatego apelujemy do Państwa
o cierpliwość i wyrozumiałość. Niemniej
jednak, zapewniamy, iż pracownicy dokładają wszelkich starań, by na bieżąco zapoznać się z wpływającymi do kancelarii
urzędu dokumentami i odpowiadać na korespondencję bez zbędnej zwłoki.
Obecnie, w dotychczasowych godzinach pracy urzędu (w poniedziałki w
godz. 9-17, w pozostałe dni powszednie,
tj. od wtorku do piątku w godz. 8-16)
do dyspozycji petentów pozostają tylko
pracownicy pełniący dyżur w sekretariacie.
Prosimy, aby wszystkie sprawy nie
wymagające osobistego stawienia się
w urzędzie, rozwiązywać telefonicznie
(tel. 63 288 97 40/44) lub mailowo (na
adres: urzad@uniejow.pl). Dyżurujący
w danym dniu pracownicy, w miarę
możliwości udzielą Państwu informacji
„od ręki” lub jeśli nie będą w stanie od
razu odpowiedzieć na Państwa pytania,
poproszą o kontakt telefoniczny i przekażą
sprawę do rozpatrzenia pracownikowi
referatu odpowiedniego dla danej dziedziny zapytania, który oddzwoni do Państwa tak szybko, jak to będzie możliwe.
O sprawach wymagających osobistego stawienia się w urzędzie również
warto informować telefonicznie (tel.
63 288 97 40/44), aby uzyskać tą drogą
wiedzę, czy danego dnia istnieje szansa
konsultacji z właściwym pracownikiem
lub pozostawić prośbę o kontakt i umówienie spotkania w dogodnym dla Państwa terminie.
W wejściu do głównego holu budynku Urzędu Miasta w Uniejowie
(drzwi po prawo, od strony rampy dla
osób niepełnosprawnych) znajduje się
tymczasowe biuro podawcze. Wewnątrz,
na stole znajdą Państwo wszystkie podstawowe druki urzędowe, które mo-

żna wypełnić na miejscu. Zarówno wypełniony formularz, jak
i pozostałe wnioski kierowane do Urzędu na piśmie (proszę
pamiętać o załączeniu danych kontaktowych do Państwa,
najlepiej numeru telefonu), należy wrzucić do drewnianej skrzyni,
umieszczonej pod stołem, która jest opróżniana codziennie.
Znajdujące się tam dokumenty są rejestrowane w dzienniku
kancelarii Urzędu i przekazywane właściwym referatom do
rozpatrzenia. Jednocześnie prosimy o stosowanie się do
obowiązujących zasad bezpieczeństwa: w pomieszczeniu może
przebywać maksymalnie 1 interesant, kolejka - z zachowaniem
min. 2 m odległości pomiędzy oczekującymi - powinna ustawiać
się przed wejściem do budynku. W tymczasowym biurze
podawczym znajduje się telefon, za pomocą którego można
połączyć się z pracownikiem dyżurującym na sekretariacie.
Wszystkie ważne dla Państwa informacje są publikowane na
bieżąco na stronie urzędowej (www.uniejow.pl), przekazywane
za pośrednictwem platformy ePUAP oraz naszych sms-owych
kanałów informacyjnych.

>
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Kasa Urzędu Miasta w Uniejowie
W związku z czasową zmianą w trybie funkcjonowania urzędu, wewnętrzna kasa pozostaje zamknięta do odwołania. W związku z powyższym,
podajemy informację dla Interesantów chcących
dokonać wpłat z tytułu:
● PODATKÓW: wpłaty należy dokonać wyłącznie drogą elektroniczną na rachunek
Urzędu Miasta w Uniejowie. Numer rachunku bankowego: 14 8557 0009 2005
0200 0130 0001;
● ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH:
wpłaty należy dokonać wyłącznie drogą
elektroniczną na rachunek Urzędu Miasta w
Uniejowie. Numer rachunku bankowego: 71
8557 0009 2005 0200 0130 0042;
● OPŁATY SKARBOWE za zaświadczenie
wymagające opłaty: wpłaty należy dokonać
wyłącznie drogą elektroniczną na rachunek
Urzędu Miasta w Uniejowie. Numer rachunku bankowego: 14 8557 0009 2005 0200
0130 0001 oraz dołączyć dowód wpłaty do
podania.
Informacje, deklaracje podatkowe, podania
o wydanie zaświadczenia są do pobrania na stronie
bip.uniejow.pl. Koniecznie prosimy o dopisywanie
na składanych dokumentach numeru telefonu do
ewentualnego kontaktu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Uniejowie
Od 16 marca br. do odwołania pracownicy
M-GOPS przyjmują interesantów wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. W związku z zaleceniem,
personel Ośrodka prosi interesantów o kontakt telefoniczny z wybranymi pracownikami:
●
●
●
●

Kierownik 603 935 219;
Opiekunka 667 324 660;
Pracownik socjalny 785 936 458
lub 669 074 889

oraz mailowy pod adresem: mgops@uniejow.pl.
Jednocześnie kierownik M-GOPS w Uniejowie prosi, aby osoby, w szczególności starsze, samotne i niepełnosprawne, które nie są w stanie własnymi staraniami zapewnić sobie podstawowych produktów
żywnościowych, kontaktowały się telefonicznie
z pracownikiem w celu udzielenia Im pomocy.

Punkt konsultacyjny ds. obsługi programu
„Czyste powietrze”
Stacjonarny punkt konsultacyjny dla mieszkańców
gminy, który mieści się w budynku Ośrodka Zdrowia
w Uniejowie, przy ul. Orzechowej 6, pozostaje
zamknięty do odwołania. Pomoc w wypełnieniu
wniosku, informacje dotyczące udziału w programie
oraz możliwości uzyskania dofinansowania na
inwestycje proekoloiczne można nadal uzyskać
drogą telefoniczną oraz mailową. Michał Łuczak konsultant ds. programu „Czyste powietrze”, pozostaje
do dyspozycji mieszkańców w dotychczasowych
godzinach pracy punktu (w poniedziałki w godz. 9-17,
w pozostałe dni powszednie, tj. od wtorku do piątku
w godz. 8-16) pod numerem telefonu: 538 810 414
oraz korespondencyjnie pod adresem e-mail: michal.
luczak@uniejow.pl

Placówki edukacyjne
Od 25 marca, zgodnie z Rozporządzeniem MEN,
trwa nauczanie zdalne. Szkoły działające na terenie
gminy Uniejów zaczęły je wdrażać już od poniedziałku,
16 marca. Zajęcia prowadzone są metodą online
do odwołania. Zarówno praca z uczniami, jak i komunikacja na linii rodzic - wychowawca odbywa się za
pośrednictwem portalu LIBRUS oraz poprzez kontakt
telefoniczny. Szkoły na czas zajęć prowadzonych
w trybie zdalnym, na podstawie zawartych między
rodzicem i placówką protokołów, udostępniły
wszystkim uczniom niezbędny sprzęt komputerowy.

Instytucje kultury
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie oraz
jej filie w Wilamowie i Rożniatowie, a także MiejskoGminny Ośrodek Kultury w Uniejowie zostały
z dniem 13 marca br. zamknięte, a wszelkie zajęcia
i imprezy zaplanowane w ramach działalności wyżej
wymienionych placówek - odwołane.
Bieżące informacje o prowadzonych przez te
instytucje projektach oraz powiadomienia dla użytkowników są publikowane za pośrednictwem kanałów komunikacji w mediach społecznościowych
profili facebook. Zachęcamy do śledzenia wpisów
na tablicach w aktualnościach oraz do kontaktu
z pracownikami poprzez przycisk „wyślij wiadomość”.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Kontakt mailowy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Uniejowie: mgokuniejow@wp.pl
lub mgok@uniejow.pl oraz Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Uniejowie: uniebib@op.pl lub
biblioteka@uniejow.pl.

Wydarzenia kulturalne i sportowe

Postępując zgodnie z zaleceniami Ministra
Zdrowia, a także w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Uniejów oraz Gości odwiedzających Uzdrowisko Termalne, decyzją władz
samorządowych, odwołane lub przesunięte w terminie zostają wszelkie wydarzenia kulturalne, sportowe, obchody świąt i jubileuszy, koncerty, festiwale
oraz wszystkie pozostałe imprezy mające charakter
publiczny, których organizatorem, partnerem lub
gospodarzem jest Urząd Miasta w Uniejowie.
Postanowienie obowiązuje do odwołania i dotyczy
wszystkich bieżących wydarzeń przewidzianych
w gminnym „Kalendarzu imprez 2020”, począwszy
od dnia 12 marca br.
W chwili obecnej nikt z nas nie jest w stanie
przewidzieć jak długo będzie obowiązywać niniejsza
decyzja. Jej podtrzymanie uzależnia się od dalszego
rozwoju sytuacji oraz wynikających z niej, aktualnych
wytycznych przyjętych przez rząd. Zapewniamy, że
o każdej zmianie będziemy Państwa niezwłocznie
informować za pośrednictwem urzędowej strony:
www.uniejow.pl.

Inwestycje na terenie gminy Uniejów

Z uwagi na sytuację kryzysową, panującą na
terenie całego kraju, w Europie, a także na świecie,
władze samorządowe podjęły decyzję, na podstawie
której gmina Uniejów w chwili obecnej nie będzie
zawierała żadnych nowych zobowiązań finansowych.
Dotyczy to zarówno postępowań, które zostały
w ostatnim czasie rozstrzygnięte, jak i tych projektów,
dla których umowy z wykonawcami zostały zawarte,
ale żadne prace w ramach tych porozumień nie
zostały jeszcze wykonane. Mowa tu m.in. o przetargu
na budowę bulwarów, w którym pojawiło się kilka
ofert od potencjalnych wykonawców i to na kwoty,
które w normalnych okolicznościach podlegałyby
rozpatrzeniu. Ale w chwili obecnej - ze względu
na brak przesłanek, pozwalających przewidzieć
jak długo potrwa zagrożenie związane z epidemią
i na ile ta sytuacja wpłynie na funkcjonowanie
gminy, postępowanie musi pozostać rozstrzygnięte
bez wyboru wykonawcy, żeby decyzję podjąć we
właściwym czasie, w okolicznościach sprzyjających
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odpowiedzialnemu inwestowaniu. Na tą chwilę należy
zabezpieczyć środki na pokrycie bieżących zobowiązań
i przedsięwzięć, które niebawem zostaną ukończone.
Te inwestycje, które są w trakcie realizacji gmina
będzie z całą pewnością kontynuować. Wśród nich
są projekty praktycznie już gotowe i oczekujące na
odbiór, takie jak inwestycje drogowe w Hipolitowie czy
Spycimierzu, a także projekty będące w zaawansowanej
fazie prac, czyli remont kładki, kształtowanie
przestrzeni publicznej w miejscowości Wilamów,
przebudowa otoczenia Kolegiaty w Uniejowie czy
budowa ołtarzy - kapliczek w Spycimierzu, w ramach
trzeciego etapu budowy Trasy Bożego Ciała. Te inwestycje są prowadzone zgodnie z dotychczasowym
harmonogramem i na chwilę obecną spodziewamy się
ich terminowej realizacji.
O postępach oraz zakończeniu prac w ramach
poszczególnych projektów informujemy na bieżąco na
stronie urzędu miasta, w dziale „Aktualności” (www.
uniejow.pl).

Targowisko miejskie

Początkowe zamknięcie targowiska miejskiego
w Uniejowie, zarządzone w trosce o bezpieczeństwo
kupujących i handlujących, zbiegło się niemal w czasie
z rozporządzeniem rządowym na temat ograniczeń
dotyczących handlu i usług. W wyniku interwencji
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także z uwagi
na apel Wojewody Łódzkiego (z dnia 30 kwietnia
br.) władze samorządowe przychyliły się pozytywnie
do wystosowanej prośby o przywrócenie handlu
artykułami rolno-spożywczymi na miejskich placach
targowych.
W związku z powyższym, wznowiono działanie targowiska miejskiego na placu przy ul. Dąbskiej w Uniejowie. Jednocześnie, ze względów bezpieczeństwa,
apelujemy o przestrzeganie warunków handlu:
● na targu można sprzedawać wyłącznie artykuły spożywcze i chemiczne;
● osoby przebywające na placu nie mogą tworzyć skupisk;
● sprzedawcy są zobowiązani do obsługi klientów w rękawiczkach jednorazowych, maseczkach i dezynfekowania punktów handlowych;
● klienci muszą zachować dystans min. 1,5 m od
stoiska;
● ogólna liczba klientów na placu nie może
być większa niż 3-krotność liczby punktów
handlowych (maks. 3 osoby robiące zakupy na
1 stoisko handlowe);
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Agnieszka Owczarek

Spycimierskie Boże Ciało
coraz bliżej listy UNESCO

Procesja Bożego Ciała wraz z tradycją układania kwietnych dywanów od dwóch lat figuruje
na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Obecnie, spycimierska tradycja ma
ogromną szansę trafić na światowa listę UNESCO.
30 marca br. prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady
Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, złożył w imieniu społeczności parafii w
Spycimierzu wniosek zatytułowany „Tradycja kwiatowych dywanów na procesję Bożego Ciała” o wpis
na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.
- „Jestem szczęśliwy, że tradycja, która od dwustu
lat kultywowana jest w naszej gminie, w Spycimierzu,
została doceniona i ma szansę dostąpienia tak
wielkiego zaszczytu, jakim jest wejście na światową
listę” – powiedział Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek.
– „Dziękuję Pani Joannie Cichej-Kuczyńskiej, Radcy Ministra, za osobiste zaangażowanie i koordynację prac nad wnioskiem, Pani profesor Katarzynie
Smyk, Przewodniczącej Rady ds. Niematerialnego
Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, za współpracę i nadzór
nad stroną naukową całego przedsięwzięcia oraz
Zarządowi Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało” za uzyskanie poparcia ze stro-

ny Parafian na złożenie wniosku. Jestem bardzo
wdzięczny całemu zespołowi, który pisał wniosek,
tłumaczył na język angielski i przygotował film, za
wiele miesięcy pracy i pokonanie nieprzewidzianych
trudności w końcówce zadania, które spowodowała
epidemia koronawirusa”.
Lista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości prowadzona jest od
2003 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych
ds. Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO. Nasz wniosek
w języku angielskim przejdzie najpierw weryfikację
formalną, a następnie długi proces oceny ze strony
międzynarodowego grona ekspertów. Jeśli uzyska
pozytywne recenzje, to w przyszłym roku nasze
kwiatowe dywany zostaną wpisane na listę UNESCO.
Dotychczas w prestiżowym zestawieniu światowym z tradycji polskich znalazło się jedynie
szopkarstwo krakowskie. Jeżeli spycimierska tradycja
zostanie zaopiniowana pozytywnie, wówczas będzie
drugą tradycją pochodzącą z Polski, która ubogaci
Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa
kulturowego ludzkości.
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Blisko 60 tys. zł dofinansowania

na komputery dla szkół trafi do Uniejowa!
Samorząd z Uniejowa jako jeden z pierwszych aplikował o grant finansowy z puli projektu „Zdalna
Szkoła”, realizowanego w ramach „Polski Cyfrowej”. W drugim dniu od rozpoczęcia naboru opublikowano listę 33 pozytywnie ocenionych wniosków, złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego z całej Polski. W gronie najszybszych beneficjentów programu znalazła się m.in. termalna
gmina, jako jedna z nielicznych z terenu województwa łódzkiego, w wyniku czego... blisko 60 tys.
zł dofinansowania na komputery dla szkół trafi do Uniejowa!

Wraz z początkiem kwietnia gmina Uniejów złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego”. W ramach działania wszystkie gminy oraz
powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej
mogą ubiegać się o sfinansowanie zakupu laptopów,
tabletów oraz dostępu do Internetu dla uczniów,
którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im
realizację zdalnych lekcji.
Wysokość dofinansowania z programu „Zdalna
szkoła” jest uzależniona od ogólnej liczby uczniów,
uczęszczających do szkół na terenie konkretnego
samorządu. Wniosek na dofinansowanie w maksymalnej kwocie, przygotowany przez Agnieszkę
Bednarkiewicz – głównego specjalistę ds. księgowości oświaty w Urzędzie Miasta w Uniejowie,

został złożony do Centrum Projektów Polska Cyfrowa, odpowiadającego za realizację Programu,
w pierwszym dniu naboru (1 kwietnia br.).
Lista rozpatrzonych i pozytywnie ocenionych
wniosków została opublikowana już następnego
dnia. Znaleźliśmy się w gronie pierwszych 33 samorządów w skali kraju, które dostały się do projektu. Dzięki temu samorząd zakupi kolejny sprzęt
komputerowy na potrzeby szkół za prawie 60
000 zł. Ponieważ aplikować można było o środki na komputery stacjonarne, laptopy i tablety,
postawiliśmy na komputery stacjonarne. W ramach
tego projektu już wkrótce w szkołach pojawią się
komputery typu „all in one”, które posłużą zarówno
dzieciom, jak i nauczycielom w tym trudnym okresie
zdalnego nauczania.

Projekt grantowy „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1:
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach”.
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Komisja Europejska przyznała grant na
realizację projektu „Europa Przyszłości”
Gmina Uniejów otrzymała dofinansowanie w programie „Europa dla obywateli” na projekt
dotyczący Partnerstwa Miast. Wezmą w nim udział nasi partnerzy z Węgier, Włoch i Łotwy. Agencja
Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA), w ramach Działania 2.1.
Partnerstwo miast, otrzymała łącznie 287 wniosków z 33 państw. Największa ich liczba pochodziła
ze Słowacji, Włoch, Węgier oraz Rumunii. W ramach naboru przyznano 127 dotacji. Z Polski
o dofinansowanie ubiegało się 26 projektów, których liderami były samorządy lub reprezentujące
je organizacje, z czego nagrodzonych zostało zaledwie 13. Wśród nich znalazł się projekt zaproponowany przez gminę Uniejów.
„Cieszę się, że współpraca międzynarodowa gminy Uniejów oraz promowanie idei integracji europejskiej zostały dostrzeżone na poziomie Komisji
Europejskiej. Dzięki temu projektowi będziemy
mieli okazję spotkać się z naszymi partnerami
w szerszym, międzypokoleniowym gronie, wymienić
się doświadczeniami i zacieśnić współpracę. W obecnych czasach to niezwykle ważne” - podkreślił burmistrz Józef Kaczmarek.
Partnerstwo miast realizuje działania oparte na
współpracy pomiędzy samorządami i nakierowane
jest na mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do angażowania się społecznego,
politycznego oraz wolontariatu, zgodnie z celami programu „Europa dla obywateli”.
Ideą uniejowskiego projektu jest budowanie
silnej i solidarnej „Europy przyszłości”. Zostanie to
osiągnięte dzięki serii interesujących warsztatów
i seminariów z udziałem partnerów z różnych
części Starego Kontynentu, które umocnią poczucie wspólnoty, wzajemnego zrozumienia i pobudzą dialog międzykulturowy. Pozwoli to lepiej
zrozumieć i zaakceptować naszą różnorodność,
a jednocześnie w szerszym kontekście przeciwdziałać eurosceptycyzmowi oraz stygmatyzacji imigrantów i grup mniejszościowych.
Przedsięwzięcie przewiduje udział różnych grup

wiekowych, w tym dzieci, rodziców i nauczycieli, jako
że proces kształtowania się postaw i kultury myślenia
rozpoczyna się już na poziomie najmniejszych komórek
społecznych, jak dom rodzinny czy szkoła. Natomiast
samorządy pełnią rolę mobilizującą i poprzez różne
inicjatywy angażują obywateli w procesy decyzyjne
na szczeblu lokalnym. Dlatego też zaplanowano
debaty i prelekcje ekspertów, które pomogą zbadać
możliwości demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa w kształtowaniu polityki poprzez włączenie
obywateli w procesy decyzyjne przez samorządy
lokalne państw członkowskich UE.
„Chcemy, aby integracyjne działania projektowe
stały się polem dla promocji dialogu kulturowego,
który pozwoli zbudować międzynarodowe, pozytywne i długotrwałe relacje oraz przyczyni się do
wspólnego budowania silnej i bezpiecznej Europy” –
zaznaczył burmistrz Kaczmarek.
Na realizację projektu gmina Uniejów pozyskała
dofinansowanie w kwocie 7,560 euro. Stanowi to
około 50 procent szacunkowych kosztów. Pozostałe
wydatki gmina poniesie z własnego budżetu. Według
początkowych założeń wydarzenie miało się odbyć na
przełomie września i października br., ale w związku
z pandemią termin realizacji z pewnością zostanie
przesunięty w czasie, o czym będziemy informować
na łamach naszej strony internetowej.
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Metamorfoza przestrzeni publicznej
w Wilamowie
Nie tylko otoczenie Kolegiaty w Uniejowie ulega zmianom, prawie na ukończeniu są bowiem
prace budowlane prowadzone od początku bieżącego roku w otoczeniu Kościoła Parafialnego pw.
św. Wojciecha i Stanisława B.M. w Wilamowie.

Nowe chodniki w centrum
Rozpoczęta na początku stycznia br. modernizacja
nawierzchni chodników, położonych wzdłuż drogi
gminnej w centrum miejscowości została już
ukończona. W ramach przedsięwzięcia wymieniono
betonowe płyty chodnikowe po obu stronach odcinka
drogi między skrzyżowaniem z drogą powiatową
(przy sklepie spożywczym), a skrzyżowaniem z drogą
gminną prowadzącą w kierunku miejscowości Góry.
Stąd natomiast, do kolejnego skrzyżowania (przy
szkole podstawowej) nowy chodnik powstał po
lewej, zabudowanej stronie jezdni. Na całej długości
remontowanych odcinków wybudowano nowe,
wyprofilowane wjazdy do posesji. Poza chodnikami
biegnącymi wzdłuż jezdni, wymiany nawierzchni
doczekały się także deptaki położone na terenie

tutejszej strażnicy OSP: przy wejściach do budynku
oraz wzdłuż wjazdu na wewnętrzny plac strażacki.
Łączna powierzchnia wyremontowanych chodników,
tylko w centrum miejscowości, nie uwzględniająca
prac w bezpośrednim otoczeniu kościoła, to ponad
830 mkw. nawierzchni.
Prace przy kościele parafialnym
W zakresie prac przewidzianych na terenie otaczającym budynek kościoła oraz w jego bezpośrednim przedpolu, sfatygowana nawierzchnia
z kostki betonowej oraz płyt chodnikowych jest wymieniana na jednolitą nawierzchnię z płyt brukowych
o grubości 8 cm, imitujących granit. Chodnik wokół
świątyni, stanowiący trasę procesji eucharystycznej,
jest już ukończony. Wszystkie prace rozbiórkowe,
roboty ziemne, podbudowy, krawężniki i obrzeża,
nawierzchnie, prace związane z zielenią oraz przyłączem wodociągowym do podlewaczki zostały
zakończone. Do montażu pozostało przeszklenie przy
wejściu bocznym, które zostało zamówione przez
Wykonawcę. Pozostały do montażu pojedyncze
elementy zagospodarowania terenu. Wykonawca zamontuje między innymi ławki, kosze na śmieci, gablotę

arch. UM Uniejów

Gminna inwestycja, realizowana wspólnie z Władzami Parafialnymi, jest prowadzona równolegle
w trzech miejscowościach. Przedsięwzięcie to część
zakrojonego na szeroką skalę projektu pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Termin zakończenia robót jest dla wszystkich 3
miejscowości taki sam (koniec maja 2020 r.). Spośród postępowań przetargowych, to właśnie dla
Wilamowa udało się najprędzej wyłonić wykonawcę
i już 18 listopada ubiegłego roku podpisać umowę
z Firmą Handlowo – Usługową Wiesława Łuczak,
Jan Łuczak s.c. z Uniejowa. Poza tym, przedmiot
zamówienia, obejmujący zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie kościoła parafialnego
oraz wymianę nawierzchni chodników przy drogach
gminnych w centralnej części Wilamowa, był dużo
mniej skomplikowany w porównaniu z projektami
obejmującymi otoczenie Kolegiaty w Uniejowie czy
rozbudowę Trasy Bożego Ciała w Spycimierzu.
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informacyjną, lampę oświetleniową oraz postacie
Świętej Rodziny.
Na placu południowym, stanowiącym główny
parking dla samochodów i dojazd do plebanii, w miejscu istniejącej nawierzchni szutrowo-żużlowej, na
podbudowie z tłucznia, powstał teren, utwardzony
częściowo nawierzchnią z kostki brukowej, uzupełnioną płytami ażurowymi. Takie połączenie, umożliwiające swobodny przepływ i odprowadzenie wody
w dolne warstwy, powinno ostatecznie roz-wiązać
dotychczasowy problem kałuż oraz błota, powstających na parkingu w wyniku opadów deszczu.
Projekt urządzenia trawników na przedpolu i wokół
kościoła, pozwolił na „okiełznanie” zieleni, która
tworzy jednolitą i uporządkowaną przestrzeń. Budowa
przyłącza wodociągowego zapewni roślinom odpowiednie warunki wzrostu, także w czasie suchszego
z roku na rok lata.
– „Wiosną ubiegłego roku wraz z druhami, w ramach
prac społecznych, wykonaliśmy cięcia pielęgnacyjne
na najwyższych drzewach iglastych, porastających
przedpole kościoła. Ten zabieg pozwolił na odsłonięcie
ponad stuletniej, neogotyckiej bryły świątyni” –
opowiadał Krzysztof Troczyński, Prezes Jednostki
OSP z Wilamowa. – „Teraz, przy okazji demontażu starej kostki wraz z obrzeżami, uporządkowano zieleń

przy głównej alei. Wykonane cięcia pielęgnacyjne
„wpuściły” trochę światła w tej części ogrodu”.
W ramach wymiany lub budowy elementów małej
architektury, w bezpośrednim otoczeniu kościoła
pojawią się ławki parkowe oraz kosze na śmieci, stojak
na rowery, nowa gablota informacyjna oraz dodatkowe
oświetlenie. Naprzeciwko groty powstaje placyk
edukacyjno-religijny, zaprojektowany z myślą o tym,
aby w nowym otoczeniu kościoła stworzyć przestrzeń
publiczną dla miejscowości, a nie tylko stricte zieloną.
Celem inwestycji jest kształtowanie przestrzeni
publicznej poprzez zagospodarowanie terenów
związanych z lokalną tradycją i stanowiącą elementy
atrakcji turystycznej. Termin wykonania wyżej wymienionych prac, zgodnie z zapisami zawartymi
w umowie, przewidziano na koniec maja 2020 roku,
a koszt realizacji inwestycji to w sumie 848 700,00 zł
brutto.
Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowości Wilamów”
i jest współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.

Agnieszka Owczarek

Przesunięty termin Komunii Świętej
Na przełom maja i czerwca przypada tzw. sezon komunijny. Według kalendarium parafii uniejowskiej pierwsza komunia odbywa się w czwartą niedzielę maja. Wtym roku byłaby to data 24
maja. Epidemia koronawirusa wymusiła przesunięcie terminu uroczystości na wrzesień.
Już od kilku tygodni terminy tegorocznych celebracji w całej Polsce stanęły pod dużym znakiem
zapytania. Stan epidemii oraz trwające ograniczenia
dotyczące zgromadzeń sprawiły, że zarówno parafie,
restauratorzy, jak i sami rodzice dzieci komunijnych
znaleźli się w kropce i zakładali możliwość przesunięcia komunii na bardziej bezpieczny termin.
13 kwietnia 2020 r. w tej sprawie oficjalnie zabrała
głos Kuria Diecezjalna we Włocławku wydając
stosowny komunikat.
Przygotowania dzieci będzie można podjąć po
powrocie do szkół, a same komunie – w porozu-

mieniu z rodzicami dzieci, po ustaniu epidemii.
Najwcześniejszy możliwy termin to czerwiec, o ile
minie zagrożenie spowodowane wirusem. Przewidziano możliwość tzw. rodzinnej Pierwszej Komunii
Świętej. Podjęte zostały również ustalenia, co do
bierzmowania – czytamy na stronie Diecezji Włocławskiej.
Jeśli chodzi o naszą parafię, decyzją proboszcza
– księdza Infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza, po
rozmowach z rodzicami postanowiono przenieść
I Komunię Św. w Uniejowie na czwartą niedzielę
września, czyli 27.09.2020 r.
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Prace wokół uniejowskiej
Kolegiaty trwają
W otoczeniu Kolegiaty nieprzerwanie trwają prace remontowe w ramach projektu pn. „Kształtowanie
przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów”. Inwestycja, którą Samorząd realizuje we współpracy z Parafią, jest od samego początku bacznie doglądana przez Księdza Infułata, jak również konsultowana – na
poszczególnych etapach realizacji – zarówno z Władzami Diecezji, jak i Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Z ramienia Urzędu Miasta nad prawidłowym przebiegiem prac czuwa osobiście
Burmistrz Józef Kaczmarek oraz Mateusz Leśniewski, inspektor ds. realizacji inwestycji.

arch. UM Uniejów

Skonieczny z Chlebowa. Największy postęp prac
wykonano w części otoczenia od strony plebanii, gdzie
aleje są już w większości gotowe. W chwili obecnej
trwa profilowanie koryta oraz osadzanie krawężników wzdłuż wytyczonych ciągów komunikacyjnych
w części placu od strony Rynku Miejskiego. Nowe

arch. UM Uniejów

W wyniku demontażu frontowego ogrodzenia,
biegnącego wzdłuż ul. Kościelnickiej i Placu Kolegiackiego (do dzwonnicy) odkryto fragmenty historycznego ogrodzenia Kolegiaty. Kolejne odkrycie,
bezcenne z punktu widzenia nowej wiedzy nt.
historii zabytkowej świątyni, dla wykonawcy wiąże
się niestety z wstrzymaniem prac na czas konsultacji
z konserwatorem. Po wykonaniu pomiarów i sporządzeniu dokumentacji archeologicznej, Wojewódzki
Konserwator Zabytków wydał zgodę na rozbiórkę
starego muru w miejscach, gdzie występują przewyższenia i w chwili obecnej przygotowywany jest już
fundament pod budowę nowego parkanu.
Zakończono już z kolei renowację historycznego
ogrodzenia za Kolegiatą. W miejscach najdotkliwiej
uszkodzonych skuto stare tynki i uzupełniono ubytki. Pracownicy, po przeprowadzeniu rewitalizacji
oryginalnego budulca, zakonserwowali całość,
zapewniając zabytkowej części parkanu trwałość pod
względem technicznym i estetycznym. W minionych
dniach wykonawca (FUH „INS-BUD” Roman Charuba
z Uniejowa) wykonał opierzenie historycznego ogrodzenia za pomocą blachy miedzianej.
Tymczasem, wokół Kolegiaty odbywa się sukcesywna wymiana nawierzchni chodników, którą prowadzi Firma Budowlana „CEGBUD” inż. Krzysztof

nawierzchnie chodników powstają z płyt i kostek
z granitu płomieniowanego. Z tego samego materiału
powstaną główne schody wejściowe na plac.
Równolegle do prac ziemnych w zakresie nowej
nawierzchni, pracownicy firmy SORTED przygotowali
część podziemną systemu nawadniającego, zasilającego w wodę trawniki i nasadzenia, które zostaną
wykonane w otoczeniu Kolegiaty w ostatnim etapie
realizacji projektu.
Koszt realizacji całej inwestycji to blisko 1 mln
400 tysięcy zł, z czego 500 tysięcy złotych to dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020.
Prace prowadzone wokół Kolegiaty są pod stałym
nadzorem konserwatora zabytków.
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By-pass w Spycimierzu gotowy
na obchody Bożego Ciała
Zakończyła się realizacja inwestycji drogowej w Spycimierzu, polegająca na budowie „bypassa” zlokalizowanego pomiędzy dwiema drogami wlotowymi do miejscowości – gminną
i powiatową. Realizacja przedsięwzięcia strategicznego, z punktu widzenia rozwoju Spycimierskiego Bożego Ciała, była możliwa dzięki współfinansowaniu zadania środkami z Funduszu Dróg
Samorządowych.
gruntowego, a następnie wykonanie podbudowy
z mieszanki kamiennej oraz warstwy wiążącej z betonu
asfaltowego. Na tym etapie, na czas zimy i ujemnych
temperatur uniemożliwiających prawidłowe wykonanie ostatniej, ścieralnej warstwy asfaltu, roboty zawieszono.
Przygotowaną w pierwszym etapie prac „bazę”
w marcu bieżącego roku pokryto 4-centymetrową
warstwą z mieszanki mineralno-asfaltowej. Powstała
w ten sposób jezdnia, o długości 168-miu i szerokości
aż 7-miu metrów, została wykończona z każdej strony
2-metrowym, utwardzonym poboczem, które może
służyć za pas postojowy i miejsce do zatrzymania się
pojazdów, nie utrudniając przy tym ruchu kołowego.
Dodatkowo, łuki skrzyżowań nowego łącznika,
w miejscach włączenia do drogi powiatowej nr 3732E
i drogi gminnej nr 111152E zostały wzmocnione konstrukcją z kostki granitowej – z myślą o spodziewanym
nasilonym natężeniu ruchu w tych newralgicznych
punktach, w dniu obchodów Bożego Ciała.
Projekt ma strategiczne znaczenie i wiąże się z rosnącą popularnością spycimierskiej tradycji obcho-
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Pierwsza wzmianka o planowanej budowie drogi
wewnętrznej – łącznika w obrębie Spycimierza – pojawiła się na naszej stronie we wrześniu ubiegłego
roku. Projekt, którego celem było udrożnienie ruchu
samochodowego podczas słynnych obchodów Bożego Ciała i niemal całkowite odizolowanie centralnej części wsi, w której powstają kwietne dywany, był wtedy na etapie kompletowania niezbędnych
pozwoleń i przygotowania procedury przetargowej.
Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w drodze
drugiego postępowania przetargowego, zostało
konsorcjum firm: EVECO Ewa Peraj z siedzibą w Łodzi oraz PPHU EKOINŻBUD Piotr Peraj z siedzibą
w Uniejowie. Umowę na wykonanie prac w ramach
zadania pn. „Budowa drogi gminnej (wewnętrznej)
w miejscowości Spycimierz, gm. Uniejów” podpisano
pod koniec listopada 2019 r.
Z uwagi na zbliżający się (w momencie zawarcia
porozumienia) koniec sezonu w branży budowlanej,
a w szczególności na prognozowany spadek temperatur poniżej zera, uniemożliwiający prawidłowe
i trwałe położenie warstwy asfaltu, w przyjętym przez
strony harmonogramie prac uwzględniono możliwość
ostatecznego zakończenia robót i przekazania inwestycji do odbioru w pierwszym kwartale 2020 roku.
Prace na terenie zakupionej w tym celu przez
gminę Uniejów działki rozpoczęto natychmiast po
podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy wykonawcy. Inwestycja przewidziana do realizacji znajdowała się na terenie przekształconym uprzednio
z gruntu o charakterze rolnym – była to więc praca
od podstaw. Zakres robót, wykonanych na przełomie
listopada i grudnia ubiegłego roku, objął między
innymi: utworzenie oraz pogłębienie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża
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> dzenia uroczystości Bożego Ciała, która z roku na rok

gromadzi coraz więcej turystów, a z uwagi na ilość
aut stanowi poważny problem logistyczny. Mimo
zmiany organizacji ruchu na czas święta (wjazd od
drogi powiatowej, w pobliżu stacji benzynowej na
Zieleniu i wyjazd drogą gminną, prowadzącą do ronda
przy Aparthotelu) natężony ruch kołowy i liczba
samochodów wjeżdżających na teren Spycimierza
przeszkadza zarówno parafianom, jak i samym turystom. Łącznik zwany również potocznie „by-passem”,
pozwoli już podczas tegorocznych obchodów Bożego
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Ciała odciążyć miejscowość z samochodów, które
nie będą wjeżdżać do ścisłego centrum. Budowa
nowej drogi wprawdzie nie wyeliminuje całkowicie
problemu, ale na pewno go zminimalizuje.
Łączny koszt przeprowadzenia inwestycji pn.
”Budowa drogi gminnej (wewnętrznej) w miejscowości
Spycimierz, gm. Uniejów” wyniósł 238 308,31 zł.
Zadanie zrealizowano przy współudziale środków
pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych –
kwota udzielonego dofinansowania to 119 154,00 zł.

Magdalena Jaszczak

Kontynuacja Dwuletniego Projektu
Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego projekt pn.: „Procesja Bożego Ciała
z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu
- ochrona i wzmacnianie tradycji”, zgłoszony do
pro-gramu „Kultura ludowa i tradycyjna”, otrzymał
w 2019 roku dotację w wysokości 95 000,00 zł.
W 2019 r. wykorzystano kwotę 45 000,00 zł,
natomiast w 2020 r. udało się uzyskać drugą część
kwoty w wysokości 50 000,00 zł. Projekt został
stworzony z myślą o upowszechnieniu oraz ochronie
unikatowej w skali naszego kraju tradycji układania
kwietnych dywanów na uroczystość Bożego Ciała.
W minionym roku zrealizowano szereg zadań
ujętych we wniosku dzięki pełnemu zaangażowaniu
depozytariuszy i ekspertów, którzy zgodzili się przystąpić do projektu. Efektem końcowym w 2020 r.
będzie sporządzenie raportu z działań podjętych
w 2019 r.
W 2020 roku pieniądze zostaną wydane na zadania
stanowiące logiczną kontynuację zadań z 2019 roku:
warsztaty dotyczące konsultacji społecznych, które
ze względu na obecną sytuację w kraju i na świecie

spowodowaną pandemią koronawirusa, zostały
przesunięte z kwietnia na termin lipiec-wrzesień
2020 r.; etnograficzne i społeczno-przestrzenne
badania terenowe i opracowanie zebranego materiału; konsultacje społeczne w celu ewaluacji wstępnych założeń planu ochrony; sformułowanie
przez depozytariuszy i ekspertów rekomendacji do
planu ochrony; zaakceptowanie przez społeczność
wypracowanych wspólnie elementów planu ochrony
na lata 2019-2024; przygotowanie raportu z rekomendacjami dot. planu ochrony Procesji Bożego Ciała
z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu na
lata 2019-2024; publikacja raportu i opracowanych
materiałów z 2-letnich badań terenowych w internecie na stronie projektu „Spycimierskie Boże
Ciało” oraz organizacja Seminarium Spycimierskiego,
stanowiącego podsumowanie zadania.
Projekt realizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Uniejowie został dofinansowany ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
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Maciej Bartosiak

Zakończona inwestycja drogowa

w Hipolitowie

Rozpoczęta na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku inwestycja drogowa, dzięki której
w miejscowości zbudowano blisko kilometrowy odcinek jezdni z nawierzchnią bitumiczną,
dobiegła końca.
Przejazd drogą gruntową, na której ruch zdominowały traktory i maszyny rolnicze, pomimo wielokrotnego utwardzania, nie należał do najłatwiejszych,
zwłaszcza w okresach pór roku szczególnie obfitujących w opady deszczu.
Zanim rozpoczęto prace…
Jeszcze na etapie planowania inwestycji obywatelską postawą wykazali się właściciele działek położonych wzdłuż przeznaczonego do przebudowy
odcinka. Mieszkańcy Hipolitowa oraz Wielenina
jednomyślnie zdecydowali się przekazać część swoich gruntów na poczet poszerzenia nowego pasa
drogowego. Wsparcie działań inwestycyjnych gminy
poskutkowało natychmiastowym przystąpieniem do
realizacji przedsięwzięcia. Po dopełnieniu formalności
w zakresie własności gruntów, zlecono wykonanie
pomiarów i sporządzenie dokumentacji projektowej,
niezbędnej do przygotowania i uruchomienia procedury przetargowej.
Wykonawcą zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 111167E w miejscowości Hipolitów, gm.
Uniejów” zostało konsorcjum firm: FHU Wiesława
Łuczak, Jan Łuczak s.c. i LuKpol – Krzysztof Łuczak
z Uniejowa. W postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną, zostały złożone
w sumie 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę (w wysokości ok. 780 tys.zł) złożyło konsorcjum, o którym mowa
powyżej. Najwyższą cenę za przebudowę odcinka
drogi w Hipolitowie zaproponowało przedsiębiorstwo
z Błaszek – ZBD Henryk Mocny (1 mln 340 tys.
zł). Pozostałe dwie oferty wpłynęły od: PRD S.A
z Poddębic oraz konsorcjum firm „Eveco” Ewa Peraj
z Łodzi i PPHU „EKOINŻBUD” Piotr Peraj z Uniejowa
– obie na kwotę w wysokości ok. 1 mln zł.
Pierwszy etap realizacji inwestycji (jesień 2019 r.)
Ze względu na okres, w jakim zawarto umowę z wy-

konawcą (18 listopada 2019 r.), traktowany na rynku
budowlanym jako schyłek sezonu, przyjęto, iż dla
należytego wykonania wszystkich robót budowlanych
termin zakończenia inwestycji należy wyznaczyć na
okres wiosenny 2020 roku.
Przebudowę drogi poprzedziła wizja lokalna
terenu. Po przekazaniu wykonawcy placu budowy
w listopadzie ubiegłego roku, od razu przystąpiono
do rozpoczęcia prac ziemnych, mających na celu
odwodnienie i przygotowanie terenu do realizacji
inwestycji. W dalszej kolejności została wykonana
podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa wiążąca,
utwardzone pobocza oraz część zjazdów do
nieruchomości, także wzmacnianych przy pomocy
kruszywa. W trzech miejscach na terenie objętym
inwestycją, pod jezdnią, umieszczono przepusty
poprzeczne o średnicy 40 cm, łączące rów przydrożny
z urządzeniami melioracyjnymi, odprowadzającymi
wodę z pobliskich pól uprawnych.
Wykonany w ten sposób odcinek jezdni w połowie
grudnia ubiegłego roku został włączony do drogi
powiatowej relacji Wielenin – Stemplew. W okresie
między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym
Rokiem należało przerwać roboty na obecnym etapie,
ponieważ sporo dni wolnych od pracy uniemożliwiłoby
sprawne i jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców
położenie ostatniej warstwy asfaltu.
Zakończenie inwestycji (wiosna 2020 r.)
Wznowione w bieżącym roku prace w Hipolitowie
opierały się głównie na dokończeniu robót w zakresie poboczy, wyprofilowania i utwardzenia rowu przydrożnego oraz wykonania ostatnich zjazdów wraz
z przepustami po stronie pól uprawnych.
Łagodna zima pozwoliła na wykonanie większości
prac budowlanych, poza położeniem warstwy ścieralnej asfaltu – nawierzchni z mieszanki mineralnobitumicznej. W tym przypadku konieczna przerwa
w oczekiwaniu na ocieplenie wstrzymała ostateczne
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zakończenie robót do momentu, aż średnia dobowa
temperatura umożliwi pracę na masie bitumicznej
w sposób optymalny i niezbędny do zachowania
wszystkich właściwości mieszanki. Pośpiech na tym
etapie mógłby negatywnie wpłynąć na późniejszą
trwałość nawierzchni.
Odpowiednie warunki atmosferyczne, panujące
w drugiej połowie marca br., pozwoliły na położenie
4-centymetrowej warstwy nawierzchni z mieszanki
mineralno-bitumicznej na całej długości blisko kilometrowego odcinka. Wzmocnienie poboczy za pomocą
kruszywa oraz montaż pionowego oznakowania
było jednoznaczne z zakończeniem prac po stronie
wykonawcy. Warto w tym miejscu podkreślić, że
inwestycja drogowa w Hipolitowie została wykonana
w standardzie drogi powiatowej, co wskazuje na
rzeczywistą, dużo wyższą trwałość nawierzchni i sze-
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rokość jezdni w stosunku do wymaganych przepisami
parametrów budowy dróg gminnych.
Koszt przeprowadzenia inwestycji w Hipolitowie
wyniósł 779 534,00 zł, z czego połowę pokryło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, które
na ten cel pozyskała gmina Uniejów.

Maciej Bartosiak

Rozbudowa Trasy Bożego Ciała
w Spycimierzu: kapliczki
Spycimierz jest trzecią parafią na terenie gminy Uniejów, ujętą w szeroko zakrojonym projekcie
modernizacji przestrzeni publicznej, pełniących jednocześnie funkcję sakralną, na realizacje którego
samorząd pozyskał blisko 1,5 mln zł dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020.
Choć w przypadku tej miejscowości umowy z wykonawcami zawarto najpóźniej, realizacja zadania
jest już w zaawansowanym stadium, i to zarówno
w przypadku robót rzeźbiarskich w pracowni, jak
i prac ziemnych, przeprowadzanych w Spycimierzu,
w miejscach, gdzie zostaną ustawione gotowe rzeźby.
Przypomnijmy, że projekt dotyczy budowy czterech
ołtarzy na Trasie Bożego Ciała w Spycimierzu.
W artykule w poprzednim numerze „Uniejowskich
Stron” szczegółowo opisaliśmy wygląd ołtarzy
(wraz ze zdjęciami trójwymiarowych modeli rzeźb),
symbolikę i sposób w jaki wizerunki zawartych
w koncepcji świętych odnoszą się do obchodzonej
w wyjątkowy sposób w parafii Spycimierz uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.
Zainteresowanych Czytelników odsyłamy zatem do
wspomnianego artykułu lub treści zamieszczonych
na stronie www.uniejow.pl (art. pt. „Rusza realizacja

III etapu budowy Trasy Bożego Ciała w Spycimierzu:
ołtarze”), by w poniższym tekście skupić się na obecnie trwających pracach.
W czterech punktach na trasie procesji – w miejscach, gdzie zwyczajowo do tej pory wznoszono
ołtarze – wykonano już komplet robót ziemnych.
Burmistrz Józef Kaczmarek kieruje w tym miejscu
serdeczne podziękowania do mieszkańców, którzy
zdecydowali się przekazać działkę na rzecz budowy
„kapliczek”. Chodzi o drugi na trasie procesji ołtarz
„Drzewo Życia”- podziękowania dla Państwa: Zofii
i Wojciecha Górków oraz Pani Marii Winnickiej,
a także o czwartą stację: „Kaplicę Świętego Antoniego”,
która powstaje na gruncie przekazanym przez Pana
Józefa Sikorę.
Za przeprowadzenie dotychczasowych robót ziemnych odpowiada przedsiębiorstwo Katanga Grzegorz Kwapisiewicz, wyłonione w drodze przetargu.
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Mieszkańcy, którzy przekazali grunt na potrzeby
budowy ołtarza: Wojciech Górka, Zofia Górka oraz
Maria Winnicka (trzymają w ręku ołtarz Drzewo Życia)

P. Józef Sikora (trzyma w rękach figurę Kaplicy
Świętego Antoniego) przekazał wraz z żoną grunt
na potrzeby budowy ołtarza. Na zdjęciu z radną ze
Spycimierza – Panią Jolantą Ilską

Mowa o wykonaniu wkopów ziemnych, w których
wykonano ławy fundamentowe i fundamenty żelbetonowe, będące podstawą ołtarzy. W chwili
obecnej, tak przygotowane wzmocnienia czekają
na posadowienie gotowych rzeźb. Z chwilą ich zamontowania pracownicy wykonają pozostały zakres prac ogólnobudowlanych (m.in. wykonanie
ścian murowych i wieńca żelbetowego dla „Kaplicy
Świętego Antoniego”, murowanej ściany „Ołtarza
Świętej Barbary”, murków i ławeczek oraz montaż
więźby dachowej i pokrycia dachu „Kaplicy Świętego
Antoniego”).
Równolegle do opisanych wyżej prac, wykonawca wyłoniony w oddzielnym postępowaniu (przedsiębiorstwo F.H.U. Instal Bogdan Wieczorek)
przeprowadził znaczną część robót elektrycznych,
niezbędnych do późniejszego oświetlenia gotowych
ołtarzy. Przedmiot zamówienia w zakresie elektryki
obejmuje: doprowadzenie instalacji elektrycznej od
wyznaczonych słupów, montaż tablic elektrycznych,
montaż opraw i wykonanie instalacji elektrycznej,
w tym: doprowadzenie kabla elektrycznego, montaż
gniazd wtykowych, instalacji ochrony od porażeń
i oświetlenie rzeźb.
W tym samym czasie, w pracowni rzeźbiarskiej
powstają główne elementy ołtarzy. Nad przebiegiem
prac czuwają wykonawcy zadania: Marek Sak oraz
Janusz Czumaczenko. Dorobek artystyczny pracowników naukowych Akademii Sztuk Pięknych im.
W. Strzemińskiego w Łodzi mieliśmy już okazję poznać
w Uniejowie. Prof. Marek Sak to współorganizator
Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Ulotnej, który
miał miejsce w Uniejowie w 2018 i 2019 roku.
Znany jest także z odbywających się w uzdrowisku
termalnym plenerach malarskich studentów ASP.
Z kolei profesor Czumaczenko wraz żoną są inicja-

Model ołtarza Świętej Barbary
prezentuje Stanisław Pełka - sołtys
Spycimierza

torami zapoczątkowanej w 2009 roku galerii rzeźb
w Parku Zamkowym w Uniejowie. Ponadto, Marzena
Mirewicz-Czumaczenko jest autorką koncepcji chodnika z płyt ażurowych z motywem kwiatowym, zrealizowanej wokół skweru położonego w centralnej
części Spycimierza.
Wracając do ołtarzy, w chwili obecnej gotowe
są dwie z czterech rzeźb stanowiących serce
spycimierskich kapliczek. Wykonano już w całości
płaskorzeźbę z piaskowca z wizerunkiem świętego,
która zostanie umieszczona w ścianie ołtarzowej
Kaplicy Świętego Antoniego. To czwarta w kolejności
chronologicznej stacja procesji, położona na działce
przekazanej przez Państwa Sikorów (na łuku za
dawną strażnicą OSP). Końca dobiegają także prace
rzeźbiarskie elementów trzeciej z kolei „kapliczki”,
z wizerunkiem Świętej Barbary. Ta rzeźba również
została wykonana z piaskowca. Zanim figury zostaną
przewiezione do Spycimierza, wykonawca podda
je procesowi hydrofobizacji, który ochroni materiał
przed wnikaniem wilgoci i zabezpieczy w ten sposób
wizerunki świętych na lata.
***
Badania archeologiczne
- „Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę dla
inwestycji realizowanej w ramach zadania pn. Trasa
Bożego Ciała – etap III, zobowiązani byliśmy uzgodnić
cały zakres zamówienia z Łódzkim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Łodzi, co zostało zrobione, a wynikiem jest uzyskane pozwolenie na
budowę oraz pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych przy ołtarzu św. Julianny” – wyjaśnia
Mateusz Leśniewski, inspektor ds. realizacji inwesty-
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cji Urząd Miasta w Uniejowie. – „Przy pozostałych
obiektach oraz przy robotach elektrycznych prace budowlane odbywają się bez badań archeologicznych”.
W związku z powyższym, w dniach 25-26 marca br. przeprowadzono archeologiczne badania
wykopaliskowe, obejmujące powierzchnię ok. 20
mkw., przeznaczoną pod posadowienie ołtarza św.
Julianny (pierwszy ołtarz przy kościele parafialnym).
W wykopie, sięgającym do głębokości calca (warstwa
piasku), czyli około 1,4 m od powierzchni, odsłonięto
2 jamy grobowe oraz fragmenty poćwiartowanych
części tusz zwierzęcych. W najstarszej jamie
grobowej odsłonięto pochówek kobiety z rękami
złożonymi na brzuchu. Przy zmarłej, po lewej stronie
głowy, znaleziono zdeformowany ołowiany kabłą-
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czek skroniowy, pozwalający stwierdzić, że pochówek
pochodzi z czasów wczesnośredniowiecznych. Drugi
pochówek odsłonięto częściowo (górna część do
wysokości kolan). Zmarły ułożony był w pozycji na
wznak, z prawą ręką złożoną na brzuchu, a lewą
wzdłuż ciała. Przy zmarłym nie znaleziono żadnych
przedmiotów zabytkowych, pozwalających na ustalenie chronologii pochówku. W narożniku wykopu
odkryto ponadto skupiska kości zwierzęcych, kości
udowych wraz z fragmentem miednicy oraz klatki
piersiowej. Nie łączyły się one ze sobą i pochodziły
z poćwiartowanych części zwierzęcych, zakopanych
zapewne po zaprzestaniu użytkowania terenu na
cmentarz. Podczas badań, poza wspomnianym wyżej
kabłączkiem skroniowym, pozyskano 5 fragmentów
wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej.

Urszula Urbaniak

Monografia Uniejowa i okolic
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział
w Łodzi przygotowuje do druku dwutomową monografię pod redakcją prof. Jana Szymczaka i patronatem Burmistrza Uniejowa - Józefa Kaczmarka. Książka pt. „Uniejów i region spycimierskouniejowski poprzez wieki” opisuje historię Uniejowa i wszystkich wsi z terenu gminy Uniejów.
Pierwszy tom (około 560 stron) obejmuje okres
do 1918 roku i zawiera następujące rozdziały: Kasztelania spycimierska i kształtowanie się uniejowskiego regionu osadniczego do końca XXVI
wieku (w tym podrozdziały: Region spycimierski
we wczesnym średniowieczu, Uniejów - pierwsze
wieki miasta, Wiejskie zaplecza Uniejowa w średniowieczu); Uniejów i jego zaplecze gospodarcze
w XVII-XVII wieku (w tym podrozdziały: Dzieje
miasta w XVII-XVIII wieku, Wsie regionu uniejowskiego w XVII-XVIII wieku); Lata zaborów
1793-1918; Wielki kryzys (podrozdziały: Zmiany
przynależności administracyjnej, Sieć osadnicza
regionu uniejowskiego, Uniejów i region uniejowski w latach1793-1870, Osada i gmina Uniejów
w latach 1870-1914, Życie religijne w Uniejowie
i parafiach regionu uniejowskiego, Udział w ruchu
niepodległościowym i aktywność polityczna, Uniejów i region uniejowski w latach Wielkiej Wojny
1914-1918).
Drugi tom (około 600 stron), bogatszy w fotografie i dokumenty, kończy się na 1989 roku. Znajdziemy

w nim rozdziały: W Drugiej Rzeczypospolitej 19181939, Lata wojny i okupacji 1939-1945, W okresie
PRL 1945-1989, Architektura i zabytki, Cmentarze.
Aneksem zamykającym drugi tom będzie rozdział
Samorządowy Uniejów, pokazujący dorobek gminy
Uniejów w ciągu ostatnich 30 lat.
Obecnie trwają prace nad składem pierwszego
tomu, czego nie ułatwia nam epidemia koronawirusa
- pracujemy tylko zdalnie. Po zakończeniu tej części
przygotowania do druku, rozpocznie się praca nad
składem drugiego tomu. Obydwa będą drukowane
równolegle, co powinno nastąpić do końca bieżącego
roku. Wycena książki nastąpi po zakończeniu składu.
Obecnie przyjmujemy przedpłaty, co pozwoli zaplanować nakład i gromadzić środki na druk. Wpływają również darowizny, a lista darczyńców zostanie
umieszczona w monografii. W BS Poddębice otwarte jest konto specjalne: 92 9263 0000 0209 1734
2002 0105, na które można kierować wpłaty
z dopiskiem: przedpłata na monografię lub darowizna
na monografię. Szczegółowe informacje pod. tel. 602
130 270.
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Agnieszka Owczraek

Przebudowa kładki na półmetku
Mimo wprowadzonych w połowie marca zmian w funkcjonowaniu instytucji publicznych na terenie gminy Uniejów, związanych z epidemią koronawirusa, przebudowa kładki nie odsunęła się
w czasie, a prace wykonawcze są już zaawansowane.
prace. Gdy tylko uda się je zainstalować, pojawią się
balustrady, a cała konstrukcja zacznie nabierać swoich
właściwych kształtów. Wykonawcą prac budowlanych
przy kładce jest firma Blumen Group sp. z o.o. z Konina,
która oszacowała koszt realizacji inwestycji na sumę
1 040 731,29 zł brutto.
Jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu przy ul.
Tureckiej, wyłonionym na drodze przetargu wykonawcą została firma Sorted Sp. p. z o.o. z Piaseczna,
która w chwili obecnej prowadzi część prac w ramach innej inwestycji na terenie miasta, dotyczącej
przebudowy otoczenia Kolegiaty. W tym wypadku
realizacja inwestycji została tymczasowo wstrzymana
i przesunięta w czasie. W momencie ogłoszenia stanu
epidemii prace jeszcze nie zostały rozpoczęte. O tyle
łatwiej było podjąć decyzję o odsunięciu robót na
dalszy termin.
Obie inwestycje przygotowano do realizacji w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej
oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty
w Uniejowie”, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa
VI. Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu.
Działanie VI 2. Rozwój Gospodarki Turystycznej.
Poddziałanie VI.2.1 Rozwój Gospodarki Turystycznej.

arch. UM Uniejów

W styczniu podpisano umowy z wykonawcami przebudowy kładki i skweru przy ul. Tureckiej. W związku
z realizacją projektu, z dniem 17 lutego br. przeprawa
przez rzekę została wyłączona z użytku i rozpoczęto
prace budowlane.
Ogłoszenie w marcu stanu epidemii nie spowodowało wstrzymania prac, a wykonawcy otrzymali
wszelkie niezbędne wytyczne o prowadzeniu robór
z zachowaniem bezpieczeństwa i zaleceń sanitarnych. Kontynuacja inwestycji leży w interesie zarówno
wykonawcy, jak i zamawiającego, jest bowiem ważna
społecznie – brak dostępu kładki dla pieszych skazuje
ich na przechodzenie do strefy uzdrowiskowej mostem.
Być może na chwilę obecną, w związku z zaistniałą
sytuacją mieszkańcy nie odczuwają znacznie efektów
zamknięcia kładki, ale przy normalnym funkcjonowaniu
wyłączenie jej z użytku jest uciążliwe.
Przewidziany w dokumentacji projektowej zakres
prac obejmuje kompleksową przebudowę i modernizację kładki, z uwzględnieniem naprawy istniejących
elementów, zwiększeniem bezpieczeństwa i poprawą
estetyki. Dotychczas wykonano wszystkie prace
rozbiórkowe, rozebrano przyczółki (miejsca wjazdowe)
i usunięto barierki. Udało się także oczyścić, naprawić
i odpowiednio wyprofilować wszystkie podpory
oraz zabezpieczyć wystające zbrojenia, które są już
gotowe do malowania. Posłuży do tego specjalna
farba tworząca łatwo zmywalną powlokę antygraffiti, odporną na ścieranie oraz chemiczne środki
czyszczące i rozpuszczalniki. Ponadto zdjęto całą płytę
pomostową. Według pierwotnych planów płyta miała
być jedynie naprawiona, jednak w miarę postępowania
prac okazało się, że jej stan techniczny jest gorszy niż
się początkowo spodziewano. W związku z powyższym
konstruktor mostowy wykonał nowy projekt, który
następnie został poddany ocenie projektantów.
Podobnie rzecz się miała z łożyskami; należało zamówić
i wykonać większe, bardziej funkcjonalne elementy.
Wykonawca szacuje aktualne zaawansowanie prac
na około 50 procent. Obecnie pracownicy czekają na
prefabrykaty i łożyska, aby móc dalej kontynuować
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Michał Łuczak

Nowe zmiany w Programie „Czyste Powietrze”
Zapowiadane zmiany w Programie „Czyste Powietrze” zostały
przyjęte w marcu br. Przyspieszą one i ułatwią ubieganie się
o dofinansowanie na wymianę pieców i termomodernizację
budynków jednorodzinnych. Termin naboru na nowych
zasadach będzie ogłoszony na stronie: www.nfosigw.gov.pl/
czyste-powietrze/aktualnosci/.
W życie wejdzie 10 zmian w programie „Czyste Powietrze”,
które zwiększą efektywność jego działania, aby jeszcze w
szybszym tempie zdecydowanie poprawić jakość powietrza
w naszym kraju.
Są one następujące:
1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji
2. Skrócenie rozpatrywania wniosków z 90 dni roboczych
do 30 dni
3. Uproszczenie wniosku o dotację
4. Wprowadzenie możliwości składania wniosku
na portalu www.gov.pl
5. Włączenie do programu sektora bankowego, który jest

Maksymalna
intensywność
dofinansowania

W poniższej tabeli prezentujemy urządzenia, na które można
otrzymać dotację, pod kątem intensywności dofinansowania
i maksymalnej kwoty możliwej do uzyskania, wraz z podziałem
na poziom dofinansowania. Dodatkowo, w ostatniej kolumnie
została przedstawiona minimalna klasa efektywności
energetycznej, którą musi spełniać urządzenie.

Podwyższony poziom
dofinansowania

Podstawowy poziom
dofinansowania
Urządzenie

źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego
6. Włączeniu do programu Jednostek Samorządu
Terytorialnego;
7. Integracja z programem „Mój Prąd”
8. Powiązanie wysokości dotacji z efektem ekologicznym
9. Dotacje dla tych, którzy już wymienili źródło ciepła
10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych
(a nawet zakończonych).
Osoby, które chcą złożyć wniosek o dofinansowanie oraz
uzyskać informacje o dotyczących zmianach prosimy
o kontakt pod nr. tel. 538 810 414.

Maksymalna
kwota
dotacji (zł)

Maksymalna
intensywność
dofinansowania

Maksymalna
kwota
dotacji (zł)

Wymagana
klasa
energetyczna

Pompa ciepła powietrze/woda

30%

9 000

60%

18 000

A+

Pompa ciepła powietrze/woda
o podwyższonej klasie
efektywności energetycznej

45%

13 500

60%

18 000

A++

Pompa ciepła typu
powietrze/powietrze

30%

3 000

60%

6 000

A++

Gruntowa pompa ciepła
o podwyższonej klasie
efektywności energetycznej

45%

20 250

60%

27 000

A++

Kocioł gazowy kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

A

Kotłownia gazowa

45%

6 750

75%

11 250

A

Kocioł olejowy kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

A

Kocioł na węgiel

30%

3 000

60%

6 000

B

Kocioł zgazowujący drewno

30%

6 000

60%

12 000

A+

Kocioł na pellet drzewny

30%

6 000

60%

12 000

A+

Kocioł na pellet drzewny
o podwyższonym standardzie

45%

9 000

60%

12 000

A+

Ogrzewanie elektryczne

30%

3 000

60%

6 000

Instalacja CO i CWU (w tym
kolektory słoneczne i pompy
ciepła do c.w.u.)

30%

4 500

60%

9 000

Kolektory –
Solar Keymark,
Pompy do c.w.u.– A

Rekuperacja

30%

5 000

60%

10 000

A

Mikroinstalacja PV

50%

5 000

50%

5 000

źródło: globenergia.pl
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Marta Pokorska

10-lecie Centralnego
Łuku Turystycznego
Przedstawiciele miast i gmin oraz podmiotów wchodzących w skład „Centralnego Łuku Turystycznego”
świętowali 28 lutego 2020 roku jubileusz 10-lecia jego działalności podczas uroczystości zorganizowanej
w Aparthotelu „Termy Uniejów”.
Spotkanie rozpoczęło się od powitania przybyłych gości przez Prezesa Lokalnej Organizacji Turystycznej
„Centralny Łuk Turystyczny”, przewodnika turystycznego – Jacka Ziółkowskiego, przy wsparciu Członka
Zarządu – Janusza Jankowskiego.

Uczestnicy jubileuszu
W uroczystości wzięło udział liczne grono zacnych gości: Sławomir Piętakiewicz – Zastępca
Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi – reprezentujący Marszałka Województwa Łódzkiego – Pana Grzegorza
Schreibera, Łukasz Stajuda – Dyrektor Centrum
Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, Wiceprezes
Zarządu ROT WŁ, Aleksandra Stępień – Łódzki
Wojewódzki Konserwator Zabytków, prof. nadzw.
UŁ dr hab. Sławoj Tanaś – Zastępca Dyrektora
Instytutu Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Katarzyna
Krakowska – Zastępca Dyrektora Zespołu Parków
Krajobrazowych
Województwa
Łódzkiego,
Sylwester Lisek – Rzecznik Nadleśnictwa Poddębice,
Jarosław Lichacy – Prezes Zarządu Ogólnopolskiego
Porozumienia Lokalnych Organizacji Turystycznych,
Piotr Kończewski – Dyrektor Biura LOT Kociewie,
Janusz Cwajna – Darłowska Lokalna Organizacja
Turystyczna, Ryszard Bonisławski – senator VIII
i IX kadencji, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi,
Andrzej Danowski – Dyrektor Centrum Fotografii
Krajoznawczej PTTK, Izabela Rucińska – Redaktor
Naczelna kwartalnika „Wędrownik”; przedstawiciele samorządu: Józef Kaczmarek – Burmistrz
Uniejowa, Paweł Kulesza – Burmistrz Łęczycy,
Andrzej Olszewski – były Burmistrz Łęczycy, Wojciech Czaplij – Zastępca Burmistrza Łęczycy, Józef
Chudy – były Burmistrz Kłodawy, Janusz Mielczarek
– Starosta Powiatu Łęczyckiego, Krystyna Pawlak
– była Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego, Ireneusz
Barański – Sekretarz Powiatu Łęczyckiego, Wojciech

Zdziarski – Prezes Stowarzyszenia Powiatów i Gmin
Ziemi Łęczyckiej, Burmistrz Piątku – Krzysztof Lisiecki, Sylwia Bartczak – Wójt Gminy Świnice Warckie,
Krzysztof Próchniewicz – były Wójt Świnic Warckich, Julian Szałański – przedstawiciel Kopalni Soli
Kłodawa S.A., Włodzimierz Frankowski – Wójt Góry
Świętej Małgorzaty, Janusz Jagodziński – Wójt Gminy Grabów, Ryszard Kostrzewski – były Wójt Gminy
Grabów; przedstawiciele duchowieństwa: ks. Piotr
Nowak – Proboszcz Parafii w Tumie, kapł. Mateusz
Szymkiewicz – Proboszcz Parafii w Nowej Sobótce;
Monika Galankiewicz – Dyrektor GBP w Świnicach
Warckich, prof. Ryszard Grygiel, Wojciech Bernasiak z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Łodzi, Andrzej Wojtysiak – Honorowy Członek
Lokalnej
Organizacji
Turystycznej,
Andrzej
Malinowski – pierwszy Prezes LOT „Centralny Łuk
Turystyczny”, Tomasz Koralewski – Prezes Łódzkiej
LOT, Paweł Czarnecki – Prezes PTTK Łęczyca,
Magda Bawej – Prezes Stowarzyszenia „Solna Dolina”, Andrzej Zielonka – Prezes Stowarzyszenia
„Mamy Wielkie Serca”, Jarosław Pruchniewski
z Wioski Indiańskiej „Tatanka”, Konrad Dzięcielewski
z „Doliny Skrzatów”, Małgorzata Brożek – Prezes
i Katarzyna Tybura – Członek Uniejowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych, Agnieszka Łeń z firmy „Katmar”, Marcin Sierakowski
z firmy „Robot Robot”, Przemysław Sowiecki z firmy
„SowiWeb”, Katarzyna Litke – właścicielka pałacu
w Krzewacie, Tomasz Kiersnowski - właściciel dworku w Parskach, Adam Nolbert – przewodnik PTTK
Łódź.
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Podziękowania
Po powitaniu gości nastąpiło wręczenie podziękowań
(dla obecnych i byłych włodarzy miast i gmin, firm, stowarzyszeń, osób wymienionych powyżej) za zaangażowanie i wkład pracy włożony w rozwój „Centralnego Łuku
Turystycznego”. Liczne podziękowania, gratulacje, słowa
uznania za pracę na rzecz LOT „CŁT” oraz upominki od
uczestników uroczystości zostały przekazane na ręce Prezesa Jacka Ziółkowskiego, który nie krył ogromnego wzruszenia i towarzyszących mu emocji.
Prezentacje i część artystyczna
W trakcie jubileuszu prezentacje na temat atrakcji
tury-stycznych „Centralnego Łuku Turystycznego” zaprezentował Prezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, przewodnik
turystyczny po regionie łódzkim – Ryszard Bonisławski;
prezentację „Dworków okolic Kłodawy” – historyk i nauczyciel – Ewa Mroczkowska – Rosiak, a ostatnią o szlaku
pieszym „Bitwy nad Bzurą” – Prezes Jacek Ziółkowski.
Prezentacje przeplatały występy muzyczne w wykonaniu
zespołów wokalnych „Cantabile” ze Świnic Warckich
i „Effatha” z Chwalborzyc. Podczas tych występów w tle
wyświetlane były zdjęcia podsumowujące 10 lat współpracy
– targi, spotkania, wspólne wydawnictwa i publikacje.
Przypomnijmy, czym jest „CŁT” i jak zrodził się pomysł
jego założenia.
Stowarzyszenie „Centralny Łuk Turystyczny” powstało
dzięki współpracy podjętej przez włodarzy kilku miast
i gmin w celu wspólnego i kompleksowego promowania
znajdujących w bliskim położeniu atrakcji turystycznych.
Stworzyli oni w ten sposób produkt turystyczny, który
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zachęca do odwiedzenia kilku miejsc
w naszym regionie, na pograniczu województwa łódzkiego i wielkopolskiego.
Nazwa „Centralny ŁUK Turystyczny”
zrodziła się od pierwszych liter miast założycieli: Łęczyca – Uniejów – Kłodawa.
Pozostałe miasta i gminy do niego należące
położone są również na trasie łuku. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łęczyca.
Oprócz wspomnianych trzech miast do
łuku przystąpiły: Dąbie, Krośniewice,
Grabów, Świnice Warckie, Góra Świętej
Małgorzaty oraz Gmina Piątek, Kopalnia
Soli Kłodawa S.A., stowarzyszenia, muzea,
firmy.
Nasza współpraca rozpoczęła się od
wydanej przez Urząd Miasta w Łęczycy
i Uniejowie ulotki zatytułowanej „Boruta
w Gorącej wodzie kąpany”, której trasa
łączyła miejsca związane ze średniowieczną historią Łęczycy, Tumu i Uniejowa (w tym
z korzystaniem z basenów termalnych).
Produkt ten był promowany na poznańskich targach TOUR – SALON w październiku 2008 roku wśród uczestników
targów i biur podróży. Następnym
etapem w kierunku jego rozwoju było
spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz ościennych miast
i gmin. Na spotkaniu przedstawiona została propozycja podjęcia współpracy
celem przygotowania oferty turystycznej,
czyli wycieczki Study Tour, skierowanej
do przedstawicieli biur podróży. Z tą
właśnie myślą podpisano porozumienie
o współpracy oraz wydano ulotkę o
atrakcjach „Centralnego Łuku Turystycznego”. Oferta przygotowana została
dla różnych grup wiekowych, zarówno
miłośników historii, przyrody, techniki,
jak również zabytków sakralnych. Turyści
mieli do wyboru przemierzanie kilku
szlaków: przyrodniczego, historycznego,
technicznego oraz skorzystanie z kompleksu „Termy Uniejów”. Broszura zawierała szczegółowy opis miejsc godnych
odwiedzenia wraz z praktycznymi informacjami dotyczącymi bazy gastronomicznej i noclegowej.
Oferta turystyczna była przedstawiona
po raz pierwszy na XV Międzynarodowych

>
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Spotkanie założycielskie
Spotkanie założycielskie Lokalnej Organizacji
Tury-stycznej „Centralny ŁUK Turystyczny” odbyło
się 12 lutego 2010 roku w Sali Rycerskiej Zamku
Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie. Celem
powołania stowarzyszenia było promowanie i upowszechnianie produktów turystycznych, a przede
wszystkim popularyzowanie atrakcji, zabytków sakralnych i turystyki rekreacyjnej.
Członkami założycielami „Centralnego Łuku
Turystycznego” zostali wtedy: Miasto Łęczyca,
Powiat Łęczycki, Miatso i Gmina Uniejów, Miasto
i Gmina Kłodawa, Miasto i Gmina Dąbie, Gmina
Świnice Warckie, Gmina Grabów, Gmina Góra Św.
Małgorzaty, Gmina Piątek, PGK „Termy Uniejów”
Spółka z o. o. w Uniejowie, Kopalnia Soli „Kłodawa”,
Muzeum w Łęczycy, Stacja Pa-liw „Katmar”, Oberża
„Na progu Tumu”, Lokalna Orga-nizacja Turystyczna
Ziemi Łęczyckiej, Związek Powiatów i Gmin Ziemi
Łęczyckiej, Firma Robot & Robot.
Podczas spotkania zatwierdzony został Statut
Stowarzyszenua, wybrano członków Zarządu oraz
powołano skład Komisji Rewizyjnej. Na Przewodniczącego Zarządu wybrany został Andrzej
Malinowski (UM w Łęczycy). Z terenu gminy Uniejów w skład Zarządu weszli: Rafał Jałkiewicz (UM
w Uniejowie) – Wiceprzewodniczący Zarządu,
Wojciech Jakubowski (PGK „Termy Uniejów” Spółka z o. o.).

Oprócz przedstawicieli miast, gmin, podmiotów
członkowskich Lokalnej Organizacji Turystycznej
„CŁT” w spotkaniu uczestniczyli: Elżbieta Hibner –
Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Ryszard
Kaliński – Dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Zbigniew Frączyk – Dyrektor Biura Regionalnej Organizacji Tury-stycznej Województwa Łódzkiego,
Tomasz Wiktor – Prezes Wielkopolskiej Organizacji
Turystycznej oraz Grażyna Przanowska – Zastępca
Dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Goście podpisali list poparcia dla
działalności „Centralnego Łuku Turystycznego”.
Od tamtej pory członkowie Łuku uczestniczyli
w różnych targach turystycznych, aby jak najlepiej
zapro-mować wspólnie swój produkt turystyczny.
Obecnie do Łuku należą: Miasto Łęczyca, Miasto
i Gmina Uniejów, Miasto i Gmina Kłodawa, Gmina
Piątek, Gmina Świnice Warckie, Gmina Góra Św.
Małgorzaty, Gmina Grabów, Powiat Łęczycki, Kopalna Soli Kłodawa S.A., Muzeum w Łęczycy, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ziemi Łeczyckiej,
Pracownia Robot Robot, Stowarzyszenie „Mamy
Wielkie Serca” w Stemplewie, Zajazd „Katmar” w
Sierpowie, Pałac i Stadnina Koni Walewice, Stowarzyszenie „Solna Dolina” w Kłodawie, PGK
„Termy Uniejów”, Siedlisko Besiekiery, Wioska Indiańska „Tatanka” w Solcy Małej, Dolina Skrzatów,
Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne
w Łodzi, Muzeum – Zamek w Oporowie, Uniejowskie
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych,
Centrum Wielokulturowości Dom Na Skrzyżowaniu.

arch. UM Uniejów

Targach – Regiony Turystyczne na Styku Kultur
w Łodzi w lutym 2009 roku. Ówczesny wystrój
stoiska składał się z dwóch elementów: ze ścianki
oraz podłogi w kształcie łuku z mapą miejscowości wchodzących w jego skład. Położenie
poszczególnych miejscowości na mapie o promieniu
30 km przypominało łuk. Za pomysł na wykonanie
eksopzycji zostali wyróżnieni przez jury targów.
Inauguracja „Centralnego Łuku Turystycznego”
odbyła się 4 kwietnia 2009 roku, a uczestnikami
wycieczki były osoby związane z branżą turystyczną.
Kolejnym pomysłem na promocję produktu
w ramach „CŁT” był udział w wydarzeniu na Rynku
Manufaktury w dniach 23-24 maja 2009 roku.
Wystąpiliśmy wtedy z kilkoma atrakcjami: były pokazy
tańców dawnych w wykonaniu zespołu „Dworzanie”,
pokazy karatektów z Uniejowskiego Klubu Karate
Bassai oraz rycerzy z Bractwa Rycerskiego. Oprócz
tego uczestnicy imprezy uczestniczyli w meczach
palanta, koncertach kapel ludowych, zespołów
i orkiestr dętych. Osoby odwiedzjące stoisko wzieły
udział w loterii fantowej.

Spotkanie założycielskie LOT „Centralny ŁUK Turystyczny” 12 lutego 2010
roku na zamku w Uniejowie

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Agnieszka Owczraek

Kulturalne graffiti,

czyli podsumowanie roku 2019
21 lutego 2020 roku w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie podsumowano
najważniejsze wydarzenia minionego roku w życiu kulturalnym Uniejowa. Wyróżniono ponadto
osoby i instytucje, których działania na rzecz kultury w 2019 roku były szczególnie istotne.

arch. R. Troczyński

Wydarzenie zgromadziło licznie przybyłych gości tworzących i wspierających kulturalne oblicze Uniejowa. Prowadzący Robert Palka, Dyrektor
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w formie prezentacji multimedialnej
przywołał najważniejsze eventy. Mieszkańcy gminy Uniejów mogli skorzystać
z wielu ciekawych propozycji. Działo się nie mało, gdyż corocznie wydawany
uniejowski kalendarz imprez w 2019 roku oferował blisko 150 wydarzeń
kulturalnych, rozrywkowych, sportowych lub patriotycznych. Część z nich
o charakterze lokalnym lub dedykowana danej grupie społecznej, jak np.
seniorzy, ale wiele też o charakterze masowym, przyciągającym tłumy jak
choćby koncert Eatrh Festival.
Na terenie naszej gminy działa wiele instytucji, stowarzyszeń, organizacji.
W aktywność kulturalno-sportową wpisują się sołectwa gminy, koła gospodyń
wiejskich, parafie, szkoły, przedszkole, ale przede wszystkim utalentowani
artyści i zespoły – mówił dyrektor Robert Palka.
Piątkowy wieczór był okazją do złożenia przedstawicielom w/w instytucji
podziękowań za wkład i zaangażowanie. A skoro mowa o podziękowaniach,
w pierwszej kolejności skierowano je do władz miasta, a więc obecnego na
wydarzeniu burmistrza Józefa Kaczmarka oraz Przewodniczącego Rady
Miejskiej - Mirosława Madejskiego. Większość imprez realizowana jest bowiem przy wsparciu Burmistrza Miasta Uniejów, Rady Miejskiej i PGK „Termy
Uniejów”.
Następnie burmistrz Józef Kaczmarek, z-ca burmistrza - Janusz Kosmalski,
Przewodniczący Rady Miejskiej - Mirosław Madajski, radny miejski - Tomasz
Wójcik i dyrektor biblioteki - Beata Szymczak złożyli podziękowania za wkład
i obecność w życiu kulturalnym przedstawicielom: instytucji, organizacji, sto-

Od lewej: Pani Kamila Szymczak z Zespołu Śpiewaczego „Włościanki” z Wielenina, Pani Halina
Ubraniak z Chóru „Kantylena”, Marcin Jaśkiewicz z Zespołu GDP Squad, Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek, Przewodniczący Rady Miejskiej – Mirosław Madajski

warzyszeń oraz zespołów zaangażowanym w organizację gminnych wydarzeń kulturalnych.
Wieczór uświetnili występem m.in. Justyna
Łomnicka i Marcin Jaśkiewicz oraz Weronika
Kujawa, Amelia Perkowska i Marianna Stefańska.
Wśród wyróżnionych znaleźli się: Chór „Kantylena”, Zespół Śpiewaczy „Włościanki”, „Kapela
ze wsi Wilamów”, Kapela „Spod Baszty”, Zespół
Ranores, Zespół GDP Squad, Towarzystwo
Przyjaciół Uniejowa, Parafialne Stowarzyszenie
„Spycimierskie Boże Ciało”, Stowarzyszenie
Historyczno-Kulturalne „Dworzanie”, Uniejowska
Akademia Rycerska, Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Dzieci i Młodzieży „RTG Duszy”, Uniejowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych, Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”, MGLKS Termy Uniejów, Klub Biegacza
„Geotermia Uniejów”, Koło Wędkarskie nr 16 w
Uniejowie, Uniejowski Klub Karate Bassai, Hufiec
ZHP Uniejów im Marii Konopnickiej, Dziecięca
Orkiestra Dęta ZHP-OSP w Uniejowie, Orkiestra
Dęta ZHP-OSP Uniejów, Ochotnicza Straż Pożarna
w Uniejowie, Orkiestra Dęta OSP Spycimierz,
Ochotnicza Straż Pożarna w Spycimierzu, Orkiestra Dęta OSP Wielenin, Ochotnicza Straż
Pożarna w Wieleninie, Ochotnicza Straż Pożarna
w Rożniatowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Wilamowie, Parafia pw. św. Floriana w Uniejowie,
Parafia Podwyższenia Krzyża Św. w Spycimierzu,
Parafia pw. św. Jakuba i św. Doroty w Wieleninie,
Parafia pw. św. Wojciecha i św. Stanisława BM
w Wilamowie, Sołectwo wsi Czekaj, Sołectwo
wsi Felicjanów, Sołectwo wsi Lekaszyn, Sołectwo
wsi Ostrowsko, Sołectwo wsi Wielenin, Sołectwo
wsi Wilamów, Koła Gospodyń Wiejskich w:
Brzezinach, Człopach, Felicjanowie, Ostrowsku,
Orzeszkowie, Rożniatowie, Spycimierzu, Wieleninie, Wieleninie – Kolonii i Wilamowie; Pani
Maria Pastwińska, Pani Joanna Wicherkiewicz,
Pan Ryszard Troczyński, Pan Michał Kubacki.
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Podusmowanie roku przez OSP Rożniatów
29 lutego br. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniatowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za
rok 2019. Poza członkami tamtejszej jednostki w spotkaniu udział wzięli: druhna Agnieszka Januszewska,
reprezentująca miejscowe KGW „Rożniatowianki”, Radny Rady Miejskiej w Uniejowie i sołtys Pęgowa –
Roman Dudkowski, natomiast – z ramienia Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Uniejowie – dh Lech
Krajewski. Zebranie otworzył dh prezes Wiesław Pawłowski, witając licznie przybyłych druhny i druhów
ochotników oraz zaproszonych gości.

Zanim rozpoczęła się regulaminowa część sprawozdawcza, wszyscy zebrani wspomnieli pamięć honorowych członków – dh. Edwarda Burskiego oraz dh.
Bogdana Pietrzaka, którzy w minionym roku odeszli na
wieczną służbę. Chwilą ciszy uczczono także zmarłego
w tym roku dh. Sylwestra Skibińskiego – członka straży
OSP w Wilamowie, pełniącego przed laty funkcję
naczelnika tutejszej jednostki w Rożniatowie.
Sprawozdanie za rok 2019
Druhowie ochotnicy w minionym roku wzięli
udział w 8 akcjach ratowniczych, przy czym jeden
wyjazd dotyczył gaszenia pożaru, pozostałe 7 – likwidacji miejscowych zagrożeń. Stan organizacyjny
jednostki w dniu zebrania stanowił 51 członków,
w tym 31 członków zwyczajnych i 20 wspierających,
spośród których 12-tka to panie. W stosunku do
ubiegłorocznego sprawozdania, liczebność jednostki
zmalała o 2 członków honorowych (zmarli druhowie,
o których mowa powyżej). Przy OSP Rożniatów działają
następujące drużyny i zespoły: Kobieca Drużyna
Pożarnicza, składająca się z 8-miu pań, Chłopięcaoraz Dziewczęca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
(liczące kolejno 6-oro i 8-oro członków), a także Zespół
Sportowy angażujący 10-ciu członków straży.
Trzynaścioro adeptów Młodzieżowej Drużyny Strażackiej złożyło w minionym roku sprawozdawczym
ślubowanie, stając się tym samym pełnoprawnymi
członkami MDP w Rożniatowie.
W roku sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia
zarządu oraz 5 zebrań zwyczajnych. Istniejące drużyny
i zespoły odbyły w tym samym czasie 8 spotkań
formalnych. W okresie sprawozdawczym nie było
zmian w składzie zarządu jednostki: prezesem OSP
od lat pozostaje dh Wiesław Pawłowski, naczelnikiem
– Gabriel Milczarek, a gospodarzem strażnicy – Piotr
Jaskuła.

Jednostka z Rożniatowa na pewno może pochwalić
się bardzo długą listą członków wyróżnionych w okresie
sprawozdawczym. Za działalność na rzecz straży oraz
społeczności lokalnej w 2019 r. wyróżniono druhny:
Małgorzatę Jaskuła, Elżbietę Kałużną, Renatę Antczak,
Danutę Jaskuła, Irenę Pakuła, Irenę Ewę Łukaszewicz,
Jadwigę Czyszek i Dorotę Korczyńską oraz druhów:
Wojciecha Stasiaka, Jana Nadolnego, Piotra Pakułę,
Mariana Obielaka, Piotra Jaskułę, Lecha Skibińskiego,
Witolda Kozińskiego, Tadeusza Warycha, Mariusza
Drąszczyka, Mieczysława Górkiewicza, Wiesława
Berczyńskiego, Damiana Berczyńskiego, Zbigniewa
Kowalskiego, Gabriela Milczarka, Kazimierza Czubaszewskiego, Ryszarda Antczaka i Marka Wawrzyniaka.
Działalność kulturalna, sportowa, społeczna
i edukacyjna
Przy współudziale Koła Gospodyń Wiejskich „Rożniatowianki” w minionym roku straż zorganizowała
swoją flagową imprezę – „Strażacki Mikołaj ze Śnieżynką” połączoną z Dniem Babci i Dziadka, a także przewidziane w gminnym kalendarzu wydarzeń
spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectw
Rożniatów, Rożniatów-Kolonia i Dąbrowa (np. ognisko
w Wigilię św. Jana). Straż wsparła także organizowany
przez KGW „Piknik rodzin”.
Warto w tym miejscu przypomnieć o wydarzeniu
angażującym zaprzyjaźnione jednostki OSPspoza terenu
gminy Uniejów. „Straż bez granic”, zorganizowana latem
2019 roku po raz trzeci, dzięki inicjatywie dh. prezesa
Wiesława Pawłowskiego, było spotkaniem trzech
jednostek OSP, działających na terenie różnych gmin,
powiatów i województw. Impulsem do zaaranżowania
tego wyjątkowego spotkania strażaków i mieszkańców
była potrzeba manifestacji problemów, wynikających
z obowiązującego systemu organizacji straży, który
zamyka możliwości interwencji poszczególnych jedno-

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

stek w granicach podziału administracyjnego. W wyniku tego niejednokrotnie dochodziło do kuriozalnej
sytuacji, w której druhowie ochotnicy, będąc na miejscu
zdarzenia pierwsi, mieli związane ręce, nie mogąc
rozpocząć akcji ratowniczej – winne są przepisy, które
należy jak najszybciej zmienić. Podczas spotkania także
wracano do tematu i to niejednokrotnie, co najlepiej
świadczy o tym, jak dotkliwym problemem – zwłaszcza
dla jednostek działających na „przygranicznych” terenach administracji samorządowej – jest stan obecny.
W roku sprawozdawczym drużyny MDP i OSP
wzięły udział w gminnych zawodach strażackich
w Spycimierzu. Dziewczęca drużyna OSP zajęła
w nich 2. miejsce w kategorii drużyn żeńskich (seniorki),
natomiast młodzieżowa drużyna MDP przywiozła do
Rożniatowa puchar i nagrodę za zajęcie 1. miejsca
w swojej kategorii.
W grudniu ubiegłego roku dh Prezes zorganizował
i przeprowadził dwudniowe szkolenie . Instruktarz,
w którym wzięła udział cała 13-osobowa drużyna,
składał się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła
zasad udzielania pierwszej pomocy, w ramach której
młodzi kursanci dowiedzieli się w jaki sposób należy
sprawdzić stan poszkodowanego oraz jakie czynności
przeprowadzić do momentu przyjazdu właściwych
służb ratownictwa medycznego. Druga część szkolenia
polegała na zapoznaniu się z obsługą nowego
sprzętu gaśniczego, który straż zakupiła ze środków
przekazanych druhom z MSWiA.
Dokonane zakupy wyposażenia i umundurowania
W ubiegłym roku druhowie, korzystając z ze
środków z dotacji z MSWiA w wysokości 5 tys. zł oraz
częściowo z własnych środków, zakupili następujące
wyposażenie ratowniczo-gasnicze: akumulator do
radiostacji nasobnej (przenośnej), węże tłoczne W 52
i W 75, pompę szlamową elektryczną oraz elementy
umundurowania: po 4 mundury męskie wyjściowe
i koszarowe, komplet oznakowań funkcyjnych na
zawody, po 5 szt. sznurów wyjściowych oraz do ko-
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szuli, 5 koszul z krótkim rękawem i 9 hełmów MDP.
Na potrzeby wyposażenia sali dokonano zakupu elektrycznej dmuchawy do ogrzewania i 40 szt. pokrowców
na krzesła. W formie darowizny jednostka otrzymała
ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie 40 krzeseł oraz
15 stołów.
Plany na 2020 r.
Spośród działań w zakresie prac społecznych na rzecz
OSP i środowiska, dh Pawłowski wymienił dokończenie
ogrodzenia terenu wokół strażnicy, wykonanie docieplenia dachu na garażach i pokrycia z blachy,
konserwację dachu na przybudówkach (malowanie),
docieplenie ściany szczytowej i pomalowanie 3 ścian
budynku remizy, wykonanie i zamontowanie latarni
przy głównej alei oraz modernizację ogrzewania
strażnicy.
Zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania w roku ubiegłym, o którym mowa powyżej, nie wyczerpał
potrzeb prężnie działającej w tym zakresie jednostki
z Rożniatowa. W związku z tym strażacy zamierzają
w najbliższym czasie zakup pompy pływającej, masztu oświetleniowego na wóz bojowy, środka pianotwórczego i agregatu (prądotwórczy, 3-fazowy).
W zakresie umundurowania, potrzebne są: środki
ochrony osobistej i umundurowania MDP (mundury
bojowe szt. 6, mundury MDP 8 szt.), mundury wyjściowe po 3 szt. męskie i żeńskie oraz 4 sztuki wyjściowych kurtek strażackich.
Po zakończeniu walnego zebrania członków straży
i wykonaniu wspólnego pamiątkowego zdjęcia,
druhowie poprosili panie, aby te jeszcze przez chwilę
się nie rozchodziły. Z uwagi na zbliżający się Dzień
Kobiet, panowie postanowili skorzystać z okazji,
by kwiatami, życzeniami i całusami podziękować
druhnom za nieustanną pomoc w działaniach – za
ich zaradność, pomysłowość, pogodę ducha, uśmiech
i wsparcie… Po tej miłej niespodziance wszyscy zasiedli
do poczęstunku, przygotowanego przez panie z KGW
i straży.

arch. UM Uniejów

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Druhowie ochotnicy z OSP Spycimierz
podsumowali rok
7 marca 2020 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym spotkali się druhny i druhowie ochotnicy z jednostki OSP w Spycimierzu. Pierwotny termin zebrania, wyznaczony na 22 lutego, uległ zmianie z uwagi
na odbywające się tego dnia uroczystości pogrzebowe ś.p. Piotra Doniaka. Delegacja straży wzięła udział
w ostatnim pożegnaniu Kolegi, ale także minutą ciszy uczczono pamięć druhów, którzy odeszli na wieczną
służbę.
Na spotkanie do strażnicy przybyło 31 osób. Poza
członkami jednostki OSP w zebraniu udział wzięli
goście: p. Maria Pełka – Prezes Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało”, p. Jolanta Ilska – Radna Rady
Miejskiej w Uniejowie, natomiast z ramienia Zarządu
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Uniejowie – dh Krzysztof Janiak.
Sprawozdania za 2019 rok
Sprawozdanie jednostki z działalności przedstawił
Prezes OSP w Spycimierzu – dh Stanisław Pełka.
Skład osobowy jednostki to 55 członków zwyczajnych
i 5 wspierających. W ubiegłym roku do jednostki
należało jeszcze 2 członków honorowych, byli to zmarli
druhowie. Zarząd jednostki w roku sprawozdawczym
2019 odbył 7 posiedzeń. Podczas spotkania doszło
do niewielkich zmian w składzie zarządu. W związku
z rezygnacją dwóch członków zarządu – dh. Mirosława
Tołoczko i dh. Wojciecha Pełki, walne zgromadzenie
dokonało wyboru nowych członków. Zaproponowane
kandydatury dh. Karoliny Winnickiej i dh. Marcina
Napieraja, zostały zaakceptowane i jednogłośnie przyjęte.
Działalność ratowniczo – gaśnicza jednostki obejmowała 31 wyjazdów (7 pożarów, 12 zagrożeń miejscowych, 12 fałszywych alarmów).
Działalność Orkiestry Dętej
Jednostka OSP organizuje działalność kulturalnooświatową i rozrywkową przede wszystkim dzięki
orkiestrze dętej. Formacja liczy obecnie 33 muzyków,
w tym 11 kobiet. Rok 2020 jest szczególnym w historii
orkiestry, która liczy sobie już 50 lat!
Jubileusz obchodzony w połowie lutego br. stał
się okazją do podsumowania oraz zaprezentowania
bogatego dorobku zespołu. Uroczystość odbyła się

w strażnicy OSP, w której muzycy co tydzień zbierają się na próbach. Podczas urodzinowego koncertu potwierdzili, że są profesjonalistami i pod
batutą dyrygenta dh. Włodzimierza Smolarka zagrali
publiczności popularne, ale wcale niełatwe utwory
z repertuaru muzyki filmowej, klasycznej i popularnej.
Orkiestra zrealizowała w roku sprawozdawczym
projekt pn. „Doposażenie orkiestry dętej przy OSP
w Spycimierzu w instrumenty i stroje”. Grant finansowy
w wysokości aż 34 730,00 zł, pozyskany dzięki
współpracy z Lokalną Grupą Działania „PRYM”, pozwolił
na zakup 45 nowych, jednakowych kurtek (ocieplanych
– na jesienne i zimowe wydarzenia plenerowe) oraz
nowych instrumentów: tuby, 2 sakshornów, saksofonu
oraz klarnetu. Dzięki dotacji z PSP zakupiono także
nową perkusję, której mieliśmy okazję posłuchać
w czasie koncertu otwierającego walne zebranie.
Działalność kulturalna, sportowa, społeczna i edukacyjna
Jednostka ze Spycimierza w minionym roku brała udział w gminnych obchodach rocznic i świąt
patriotycznych oraz strażackich imprezach okolicznościowych (obchody Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Uniejowie), tworzyła asystę honorową w ramach uroczystości parafialnych. Jednostka może
się pochwalić doskonałą współpracą z parafią oraz
działającym przy niej Parafialnym Stowarzyszeniem
„Spycimierskie Boże Ciało”, miejscową szkołą, a także
z tutejszym kołem gospodyń.
Współorganizowana przez straż impreza „Od przedszkola do seniora” miała w minionym roku swoją
czwartą edycję. Inspiracją do stworzenia imprezy
integrującej wszystkie pokolenia mieszkańców Spycimierza i okolicy był obchodzony w styczniu Dzień
Babci i Dziadka.
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Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Wyjątkowe obchody Bożego Ciała, ściągające każdego roku do Spycimierza tysiące pielgrzymów oraz
turystów z całej Polski, stały się w ubiegłym roku
centralnym punktem programu Dni Partnerskich,
których gospodarzem była gmina Uniejów. Ponad 40
gości z różnych zakątków Europy miało szansę na żywo
obserwować oraz wziąć udział w tworzeniu kwietnych
kompozycji. Czwartkowy wieczór zagraniczni goście spędzili wspólnie – przy grillu i muzyce – z mieszkańcami miejscowości położonych na terenie Parafii
Spycimierz.
Także w czerwcu Spycimierz był gospodarzem
i współorganizatorem Miejsko-Gminnych Zawodów
Sportowo – Pożarniczych OSP i MDP. Zawody
rozegrane zostały w konkurencjach: musztra, sztafeta
pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami i ćwiczenie bojowe. W zawodach uczestniczyło łącznie 14 drużyn,
w tym 3 wystawione przez gospodarzy.
W lipcu odbyła się XIV edycja Gminnego Festiwalu
Strażackich Orkiestr Dętych w Spycimierzu. Festiwal
to wydarzenie kulturalne i święto muzyki, które
corocznie przyciąga wielu słuchaczy. Impreza nie ma
charakteru konkursu. Dla artystów stanowi ona pole
do prezentacji swoich muzycznych umiejętności,
natomiast dla publiczności jest doskonałą okazją do
znakomitej zabawy. Organizatorzy zadbali o to, aby
podczas imprezy nikt się nie nudził . Nie zabrakło więc
konkursów, a na zgłodniałych czekała pyszna, nie
wojskowa, lecz strażacka grochówka.
Część sprawozdawczą zakończyło odczytanie
protokołu Komisji Rewizyjnej, w składzie: dh. Alicja
Winnicka-Pizulska, dh Tomasz Grzelak oraz dh Marcin

Antoniak oraz przegłosowanie absolutorium. Walne
Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło absolutorium
Zarządowi OSP w Spycimierzu za rok sprawozdawczy
2019.
Dokonane zakupy wyposażenia i umundurowania
Prezes Stanisław Pełka, podsumowując ubiegłoroczne doposażenie jednostki, przyznał, że bez zewnętrznego wsparcia jednostka nie mogłaby nawet
marzyć o kwotach, za które dokonano zakupów
umundurowania i zainwestowano w zagospodarowanie
terenu strażnicy OSP oraz na rzecz działalności orkiestry:
– „Łącznie udało się pozyskać na rzecz naszej straży
prawie 62 tys. zł” – z dumą podliczył prezes Pełka. –
„Oczywiście, w dużej mierze były to środki na orkiestrę,
także związane z obchodzonym teraz jubileuszem.
Sam projekt z PRYM-u to prawie 35 tys. zł. Co nie
zmienia faktu, że taka sytuacja jest dla naszej straży
niezwykle korzystna i bardzo mnie cieszy! Korzystając
z okazji, chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim
instytucjom, które wspierają nas swoimi środkami oraz
pomagają w pozyskaniu pieniędzy z różnych źródeł, w
szczególności Panu Burmistrzowi i jego pracownikom!”.
Zgodnie z tym, co w podsumowaniu zawarł dh
Stanisław Pełka, największą część stanowiły wydatki
związane z działalnością orkiestry dętej. Z pozostałych
zakupów warto wymienić m.in. doposażenie kuchni
w strażnicy OSP (okap, gaśnice, drabina, piekarnik
z szafką do zabudowy), nagłośnienie do organizacji
imprez, 22 szafki osobiste dla druhów oraz blaszany
garaż za strażnicą, pełniący rolę magazynu.
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Maciej Bartosiak

Uszyły maseczki dla szpitala
Akcja szycia maseczek, organizowana przez koła gospodyń wiejskich we wszystkich regionach
naszego kraju, to dowód ogromnej odpowiedzialności społecznej i solidarności, które tak bardzo
są nam potrzebne w kryzysie. Swoją gotowość do walki z koronawirusem zadeklarowały panie
z Wilamowa i okolicznych miejscowości.
Inicjatywę p. Celiny Bartosiak, wchodzącej w skład
rady sołeckiej, natychmiastowo poparli mieszkańcy,
wraz z miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich i Panią
Sołtys, oferując pomoc w organizacji przedsięwzięcia.
– „Pani Celina, należąca do naszego Koła, zadzwoniła do mnie w ubiegły weekend, tydzień przed
Niedzielą Palmową” – relacjonuje Lilianna Polipowska,
Przewodnicząca KGW w Wilamowie. – „O akcji szycia
maseczek usłyszała w mediach i wiedząc, że w okolicy
jest kilka szwaczek, zapytała czy i my nie mogłybyśmy
ruszyć z podobną inicjatywą na rzecz lokalnych służb
medycznych”.

arch. UM Uniejów

Maseczki higieniczne są rekomendowane przez
służbę medyczną i ratowniczą. Ale musi ich powstać
cała masa, ponieważ trzeba je często zmieniać.

W szpitalach brakuje wszystkiego: rękawiczek, fartuchów, maseczek.
Jeszcze tej samej niedzieli, kiedy narodził się
pomysł, w Wilamowie rozdzwoniły się telefony.
Inicjatorki akcji szycia maseczek w poszukiwaniu osób
skłonnych wesprzeć przedsięwzięcie, przewertowały
swoje książki telefoniczne od A do Z. Podczas gdy
poszukiwano rąk do pracy, do rozwiązania pozostał
dość prozaiczny problem braku materiałów, z których
będą szyte maseczki. Okazuje się, że maseczki
higieniczne, które chronią przed zakażeniem
koronawirusem, można uszyć z wielu materiałów.
Do produkcji masek jednorazowych wykorzystuje
się w tym celu flizelinę medyczną, higieniczne
podkłady ochronne, a nawet agrowłókninę. Mając do

Zespół Ratownictwa
Medycznego karetki
stacjonującej w Uniejowie
z maseczkami otrzymanymi
od Pani Lilianny
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Bieg Tropem Wilczym

XXII Turniej Piłki Siatkowej im. Zbigniewa Dominiaka

Gminny Strażacki Turniej Tenisa Stołowego

arch. UM Uniejów
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Obchody Święta Kobiet w Gminie Uniejów

Podsumowanie roku przez OSP Rożniatów
i podziękowania dla Pań z okazji zbliżającego
się Dnia Kobiet

Podsumowanie roku w OSP w Spycimierzu

arch. UM Uniejów
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By-pass w Spycimierzu gotowy
na obchody Bożego Ciała

Zakończona inwestycja drogowa
w Hipolitowie

Wokół uniejowskiej Kolegiaty
trwają prace

Metamorfoza przestrzeni
publicznej w Wilamowie

41

Rozbudowa Trasy Bożego Ciała
w Spycimierzu: kapliczki
Przebudowa kładki na półmetku

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wilamowie uszyły maseczki dla służby zdrowia

arch. UM Uniejów
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Kulturalne graffiti, czyli podsumowanie
wydarzeń kulturalnych minionego roku
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Zabawy z tańcem dla dzieci w bibliotece w Uniejowie

Uczniowie z gminy Uniejów posadzili las

Gminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”

arch. UM Uniejów/www.uniejow.net.pl
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dyspozycji 100-procentową bawełnę, można przygotować maseczki, które po użyciu należy wyprać,
wysterylizować i można je założyć ponownie, nawet
kilka razy.
Aby jak najszybciej zdobyć materiał na maseczki, słuszną inicjatywę wraz z prośbą o wspar-cie,
opublikowano w gminnych mediach społecznościowych.
Pomysł spotkał się nie tylko z ogromną aprobatą użytkowników, ale przede wszystkim osiągnął
zamierzony cel. Do p. Lilianny zgłosił się przedstawiciel Stowarzyszenia „W Koło Pomagam”
z Koła, które przekazało na rzecz akcji kilkadziesiąt
metrów bawełny, z której szyć można maseczki wielorazowego użytku.
Przewodnicząca KGW z Wilamowa zajęła się odbiorem materiału od Fundacji, z własnych środków
zakupiła przy okazji niezbędne do powstania
maseczek kilka metrów gumki. We wtorek, a więc
zaledwie 2 dni od narodzin pomysłu, materiał trafił
do p. Grażyny Dudzińskiej z Wilamowa, która była
pierwszą krawcową zaangażowaną do projektu.
– „Ja sama nie mam maszyny i w samym szyciu
maseczek nie wesprę Grażynki” – tłumaczyła p.
Celina. – „A pracy, jak okazało się na miejscu, jest
sporo. Na pewno możemy odciążyć koleżankę, biorąc
na siebie krojenie materiału i gumek, ażeby osoby,
które zgłosiły się do szycia, miały do dyspozycji
gotowe elementy. Tym zadaniem podzieliłyśmy się
z przewodniczącą KGW, Lilą Polipowską i jej córką
Nikoliną. Bardzo szybko zgłosili się również kolejni
mieszkańcy”.
Swoją pomoc w krojeniu materiału zaoferowali
państwo Danuta i Tadeusz Chmielewscy, udało się
też znaleźć więcej pań chętnych do szycia maseczek,
w związku z czym w połowie tygodnia do inicjatywy
włączyły się panie: Maria Pastwińska i Kamila
Ludwicka z Wilamowa, Marlena Budziarek z Lekaszyna
i Genowefa Ludwicka z Karszewa. W tym samym
czasie spod igły p. Grażyny Dudzińskiej, wspieranej
przez sąsiadkę – p. Krystynę Grajczyk oraz męża
Leszka, wychodziły już pierwsze gotowe maseczki.
Te należało jeszcze tylko wyprasować i zapakować
do przekazania. Sterylizacją zajęli się już na miejscu
specjaliści w Poddębickim Centrum Zdrowia, dokąd
trafiły maseczki.
Poza tym, że w akcję szycia maseczek zaangażowali
się także panowie, w międzyczasie na facebookowy

apel z prośbą o wsparcie zareagował dh Piotr
Łukasiewicz, Komendant Hufca ZHP w Uniejowie,
który zapewnił dodatkowe materiały do szycia
maseczek i – co najistotniejsze – skontaktował wilamowskie Koło Gospodyń z osobami posiadającymi
maszyny do szycia i chęć włączenia się w akcję.
Blisko 500 maseczek zostało jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi przekazane lokalnym służbom medycznym. W sobotę, 4 kwietnia 2020 r.,
Lilianna Polipowska - przewodnicząca Koła osobiście zawiozła i wręczyła uszyte maseczki. 60
sztuk otrzymali członkowie Zespołu Ratownictwa
Medycznego karetki stacjonującej w Uniejowie przy
ul. Orzechowej.
Resztę, spośród przeszło 400 maseczek, przeznaczonych na potrzeby personelu i pacjentów Poddębickiego Centrum Zdrowia, odebrała lek. med.
Urszula Marjańska, Wiceprezes Zarządu PCZ oraz
przedstawiciele personelu pracowni diagnostyki
obrazowej, w której wykonywane są badania RTG,
USG oraz tomografii komputerowej.
Przez obowiązek izolacji część członkiń KGW dopiero z artykułu na stronie dowiedziała się o akcji.
Napływ świeżych został zagospodarowany, gdy
wprowadzono powszechny obowiązek noszenia
maseczek w miejscach publicznych. Wolontariusze,
już w powiększonym składzie, wznowili szycie, aby
w maseczki wielokrotnego użytku wyposażyć także
mieszkańców. Kolejna partia (400 szt.) już jest w obiegu.
30 marca, gdy na Facebooku pojawił się apel
pań o materiał potrzebny do szycia masek, nie było
pewności czy temat w ogóle ruszy z miejsca. A dziś?
W niespełna miesiąc uszyto 900 maseczek! Serdeczne
dzięki i brawa dla Państwa:
* wolontariusze krojący materiał: Beata Pizulska,
Aleksandra Binkiewicz, Danuta i Tadeusz
Chmielewscy, Kamila i Krzysztof Ludwiccy, Krystyna Grajczyk, Leszek Dudziński, Lilianna Polipowska z
córką Nikoliną, Celina Bartosiak.
* panie szyjące: Grażyna Dudzińska, Marlena Budziarek, Genowefa Ludwicka, Maria Pastwińska, druhna Agnieszka Graczyk.
* zaopatrzenie w materiał: Pan Jarek i Stowarzyszenie „W Koło Pomagam”, dh Piotr Łukasiewicz
- Komendant Hufca ZHP Uniejów.
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Bartosz Perz

Sadźmy drzewa!
Od lat, wraz z zauważalnymi zmianami klimatu trwa, czasem zażarta, dyskusja na temat możliwości
ograniczenia negatywnych zmian zachodzących w otaczającym nas środowisku. Wpływ człowieka
na wszystkie aspekty środowiska jest przemożny, na tyle duży, że fakt ten może doprowadzić do
nieprzewidywalnych zmian na naszej planecie. Z resztą epoka, w której żyjemy zwana jest Antropocenem
od centralnej i hegemonicznej pozycji człowieka w świecie. Wizje przyszłości są mniej lub bardziej
katastrofalne. Jak na razie doświadczamy próbnych anomalii – okresów upałów, susz, zaników zim,
potężnych huraganów, czasem powodzi. Zjawiska atmosferyczne objawiają się z niespotykaną jak do
tej pory intensywnością. Przyroda próbuje się do takich zmian przystosować i jak zwykle przetrwać.
Na niepokojące zmiany próbują zareagować również ludzie, tworząc kolejne programy, konwencje, polityki
klimatyczne. Tworzone są nowe ruchy społeczne i polityczne, urzędy, a nawet ministerstwa. Słowo klimat
stało się słowem roku 2019. Próbuję się za wielką cenę zmienić przemysł, rolnictwo, transport, całe
gospodarki, tak by zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, tak by w perspektywie kilku dziesięcioleci
zmniejszyć wzrost średniej temperatury na Ziemi.

Jedną stroną tych starań jest ograniczenie emisji,
drugą musi być zwiększenie pochłaniania dwutlenku
węgla, jednego z głównych gazów cieplarnianych.
Jak wynika z publikacji zespołu naukowców z Politechniki w Zurychu pod przewodnictwem Jean-Francois Bastin, które zostały opublikowane w czasopiśmie Science, aby ograniczyć wzrost stężenia CO2
i jednocześnie wzrost temperatury należałoby zalesić
na Ziemi około 1 miliard ha – czyli powierzchnię
odpowiadającą terytorium USA. Oczywiście nie jest
to możliwe tylko w tym jednym kraju, ale należy sobie
uświadomić, że istnieją olbrzymie powierzchnie na
naszym globie, które mogłyby do tego celu służyć bez
wyraźnego uszczuplenia powierzchni zajętych pod
uprawy rolnicze. Niestety znajdują się one głównie
w krajach sceptycznie nastawionych do konieczności
szybkiego działania w kwestiach ochrony klimatu –
w Rosji, USA, Kanadzie, Australii, Chinach, Brazylii.
Oczywiście obliczenia naukowców z Szwajcarii
jest pewnym uproszczeniem, estymacją pewnych
średnich, przy spełnieniu odpowiednich założeń.
Obliczono, że przy tak dużej skali zalesień nowo
powstałe lasy wraz z tymi już istniejącymi mogłyby
wchłonąć 75% węgla wyemitowanego przez ludzi
przez ostatnie 2 wieki rewolucji przemysłowej.
Każdy laik może dokładnie stwierdzić różnicę
tem-peratur jaka występuje na otwarty polu lub w
mieście w porównaniu z wnętrzem lasu. Bez trudu
jest sobie również wyobrazić, które z tych środowisk

pochłania CO2, a które emituje. Należy dodatkowo
zdać sobie sprawę, z faktu, że las produkuje drewno,
które staje się magazynem CO2, po ścięciu drzewa
i wykorzystywaniu w ten sposób otrzymanego drewna przez następne kilkadziesiąt lub nawet kilkaset lat
,,więzimy” już pochłonięty węgiel przez te wszystkie
lata, gdy w tym czasie kolejne pokolenia drzew
wbudowują kolejne tony węgla z atmosfery. Stąd też
ów obliczony miliard hektarów miał, według mnie,
wzbudzić zainteresowanie, dyskusję i za pomocą
uznanego na świecie pisma naukowego to zadanie
zostało osiągnięte. Artykuł Bastina był i jest szeroko
komentowany na całym świecie, są gorliwi zwolennicy,
do których ja należę, są przeciwnicy, którzy wskazują
na wady, błędy autorów. Nie zmienia to faktu, że jak
pisze J.F. Bastin z Zurychu: „Moim zdaniem implikacje
naszych badań są takie, że musimy szanować lasy
jako najlepszego sojusznika ludzkości, jeśli chodzi
o ochronę klimatu”.
W tym momencie chciałbym nawiązać do tytułu niniejszej notatki. Każdy przytomnie myślący człowiek zgodzi się, że lepiej upał przeżyć
pod drzewem, niż na gołym polu lub na wybrukowanym albo wyasfaltowanym placu, więc
sadźmy drzewa. Rada ta jest tym ważniejsza, że
żyjemy w miejscu Polski i tym samym Europy
o najniższej lesistości, największych problemach
wodnych, co wiąże się z realnym zagrożeniem procesu stepowienia i brakiem wody. Każde działanie, czy
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arch. UM Uniejów

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Akcja sadzenia drzew nieopodal Uniejowa

to poprzez zalesianie gruntów rolnych, poprzemysłowych, nieużytków, czy tworzenie zadrzewień
parkowych, przydrożnych, śródpolnych jest działaniem
bardzo potrzebnym i pożądanym. Uważam, że istnieje
bardzo duża potrzeba wspierania takich działań,
pomocy fachowej, wsparcia finansowego, np. przez
modyfikację zasad wypłacania dopłat bezpośrednich.
Takiej ich modyfikacji, by posiadaczom ziemi opłacało
się stworzenie i utrzymanie pasów wysokiej zieleni np.
wzdłuż miedz, dróg, cieków wodnych. Ich biologiczny
i przeciwerozyjny sens zyskał teraz podwójnie na
znaczeniu. Nie bez znaczenia jest również wymiar
estetyczny krajobrazu, w którym zamiast bezkresnych
pól wysychających coraz szybciej i dających coraz
mniejsze plony kukurydzy i innych zbóż powstałby
urozmaicony krajobraz leśno-polny, z dużą ilością
różnorodnych zadrzewień. Dotychczasowa polityka
w tym zakresie wręcz eliminowała powstałe na
rolach skrawki pokryte przez krzewy i drzewa, gdyż
deklarowana powierzchnia rolnicza nie zgadzała się
ze stanem na gruncie.
Nadszedł już czas, parafrazując znane powiedzenie
prezydenta Kennediego, że nie możesz już czekać
i żądać czegoś od klimatu, pomyśl co ty możesz
zrobić dla niego. Ja, jako nadleśniczy, wraz z swymi
pracownikami oraz firmami, które świadczą usługi na
rzecz Nadleśnictwa Turek, posadziliśmy w naszych

lasach tej wiosny ponad 500 000 sadzonek różnych
drzew i krzewów leśnych. Prywatnie z moimi dziećmi
posadziłem na osiedlu, na którym mieszkam, aleję
modrzewi wzdłuż drogi, a na działce koło mojego
domu żywopłot grabowy oraz trzy drzewka dębu
szypułkowego, by upamiętnić narodziny trójki moich
dzieci. Twoje dzieci posadziły kilkaset dębów w lesie
nieopodal Uniejowa, w trakcie akcji sadzenia drzew
10 marca 2020. A ty co zrobiłeś? Czy pamiętałeś, by
posadzić drzewo tej wiosny?
Jeżeli nie, to w tym roku będziesz miał na to szansę,
możesz zrobić to sam lub z Nadleśnictwem Turek
i Gminą Uniejów. Planujemy dla Was wspólnie szereg
akcji powiązanych z sadzeniem drzew i krzewów –
obserwuj nasze strony internetowe. Mam nadzieję,
że panująca obecnie epidemia nie pokrzyżuje naszych
planów.
A oto garść informacji o wybranych, rodzimych
gatunkach drzew, których sadzonki dostępne są w naszej szkółce i wielu szkółkach Lasów Państwowych.
Zachęcam do sadzenia rodzimych gatunków, pomimo
pospolitości. Odpowiednio posadzone i prowadzone
mogą być zarazem bardzo efektowne, jak i pożyteczne
przez związanie z miejscową fauną i florą. Zawsze
możecie Państwo wyszukać w centrach ogrodniczych
odmiany ozdobne naszych, jak i obcy gatunków drzew
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i krzewów, zawsze lepiej coś posadzić niż zaniechać
tej pożytecznej czynności.
Sosna zwyczajna – królowa naszych lasów, gatunek
światłożądny, potrzebujący dla dobrego rozwoju dużo
miejsca, światła, za to niewymagająca co do gleby
i wo-dy, woli piaszczyste, przepuszczalne podłoże,
chociaż prawdę mówiąc urośnie na każdej glebie.
Bardzo szybko rośnie, można ją jednak poskromić
przycinając, uwaga tylko w maju, świeże przyrosty
pędów. W ten sposób otrzymuje się ciekawy pokrój
drzewka, z gęstą koroną. Ścięte pędy można użyć do
wyrobu syropu na przeziębienia lub nalewki.
Świerk pospolity – gatunek z dużymi problemami
zdrowotnymi, w ostatnich latach cierpi od skutków
ocieplenia się klimatu. Proponowałbym go hodować
w kilkuletnich cyklach z przeznaczeniem na choinkę.
Sadząc co roku 1 – 2 drzewka koło swojej posesji
możemy zaopatrzyć siebie i swoją rodzinę w drzewko bożonarodzeniowe. To działanie w pełni ekologiczne – przez kilka lat wzrostu drzewko takie
pochłania CO2 i inne zanieczyszczenia, retencjonuje
wodę, daje schronienie dla ptactwa, my nie musimy
jechać samochodem po choinkę, ograniczamy w ten
sposób ,,ślad węglowy produkcji choinek”. Świerk
najlepiej, w naszej okolicy, czuje się na glebie raczej
bardziej zwięzłej, zasobnej w wodę, lecz w warunkach
przydomowych powinien udać się na każdym rodzaju
gleb. Z świerka można stworzyć bardzo szybko
trwałe, zwarte żywopłoty, należy jednak pamiętać
o regularnym cięciu, najlepiej 2 razy w roku.
Modrzew europejski – kolejny, popularny w naszych lasach gatunek iglaka, który jednak zazwyczaj
występuje jako domieszka. Jeszcze bardziej światłożądny niż sosna, nie znosi ocienienia, nie uda się
również na glebach podmokłych, czując się najlepiej
na średnio żyznych, szkiele-towych glebach typu
żwirowego. Sadząc go pamiętajmy, że wymaga bardzo
dużo miejsca – w grupach, odstęp między drzewami
musi wynosić co najmniej 3 – 5 metrów. Najszybciej
przyrastające nasze drzewo rodzime, dające szybko,
bardzo dobrej jakości drewno.
Cis pospolity – drzewo legenda. Przedstawiciel
tego gatunku jest najstarszym drzewem rosnącym
w Polsce – osobnik z Henrykowa koło Lubania na
Dolnym Śląski liczy sobie 1250 lat. Można się wiec
związać z tym drzewem na wiele pokoleń. Bardzo
promowałbym ten rzadki w naszych lasach, a bardzo
popularny w ogrodach gatunek. Jest wytrzymały,
odporny na szkodniki, nadaje się idealnie do założeń
ogrodowych, parkowych. Od kilku lat w Lasach
Państwowych trwa program restytucji tego cennego,
chronionego gatunku.

Dąb – rodzaj drzew o jednym z największych znaczeń ekologicznych i gospodarczych w leśnictwie. Rozróżniamy dwa główne gatunki w naszych lasach: dąb
bezszypułkowy i dąb szypułkowy. Dla laika różnice
mor-fologiczne w budowie i wyglądzie kwiatów,
owoców, liści są raczej niezauważalne. Są za to bardzo
ważne różnice ekologiczne. Otóż dąb szypułkowy to
gatunek o większych wymaganiach wilgotnościowych
i glebowych, to typowy gatunek łęgowy – czyli
lasów nadrzecznych w strefie sporadycznych zalewów. Natomiast dąb bezszypułkowy jest bardziej
tolerancyjny co do gleby, może urosnąć na glebach
lżejszych, często towarzyszy sośnie w borach. Gatunek,
jak żaden inny, nadający się na drzewo pamiątkowe
– sadzone w dawnych czasach dla upamiętnienia
wielkich, ważnych, doniosłych wydarzeń. Odznacza
się długowiecznością, wytrzymałością. Jednak w
młodym wieku, zaraz po posadzeniu wymaga osłony
i opieki przed przymrozkami, suszą, chwastami, zwierzyną. Gatunek wolno rosnący w młodości, a więc
dla cierpliwych i opiekuńczych leśników i ogrodników.
Buk zwyczajny – nazywany twórcą lasów – buczyn,
piękne, majestatyczne drzewo w okresie dojrzałym.
Choć jego optimum występowania leży w Polsce
na Pomorzu i w górach, to dość często występuje
również na naszym terenie, zwykle na żyźniejszych
fragmentach lasów liściastych, najbliżej Uniejowa
w uroczyskach Wielenin, Zieleń. Można go sadzić
pojedynczo, grupowo, dobre drzewo na żywopłot,
a także w sprzyjających warunkach alejowe.
Lipa – sztandarowe drzewo parków, alei, ukochane
przez pszczelarzy i poetów. Wymaga raczej lepszych
warunkówglebowych.WPolsce dziko rosną dwa gatunki
lipa szerokolistna i drobnolistna. Oba powinny dobrze
się czuć na terenie Uniejowa i okolic. Poza tym mamy
dziesiątki odmian ogrodowych, wyselekcjonowanych
i rozmnażanych przez szkółkarzy ogrodników pod
kątem pokroju i formy korony, okresu i długości
kwitnienia, kształtu liści, wysokości.
Klony – w polskich lasach rosną trzy gatunki. Mamy
klona jawora, zwyczajnego i polnego. Każdy z nich
może rosnąc jako domieszka w lasach, nadają się również jako drzewa alejowe, parkowe, jak i pojedynczo
sadzone – tzw. Solitiery. Poza nimi możemy korzystać
z niezliczonych gatunków obcych geograficznie, jak
i ich odmian i mieszańców.
Wiązy – również rodzaj reprezentowany w naszej florze przez trzy gatunki. Mamy wiąz szypułkowy,
górski, polny. Wydaje się, że górski, zwany brzostem,
jest najbardziej ozdobny z nich, zwłaszcza jego
odmiana ‘Pendula’ o zwisłych pędach nadaje się do
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przydomowej hodowli. To obok klona jawora, jesiona
wyniosłego oraz dębu szypułkowego drzewa o największych wymaganiach siedliskowych. Należy wraz
z wymienionymi do grupy megatrofów, dla dobrego
wzrostu potrzebuje dobrze uwilgotnionych, żyznych
gleb.
Grab zwyczajny – idealny gatunek na gęste żywopłoty, bardziej wytrzymały i łatwiejszy w hodowli od
buka. W dawnych czasach stosowany często w założeniach parkowych do obsadzania alei, jako wysokie
żywopłoty. Dla posiadających nieco mniej miejsca
można zastosować odmiany kolumnowe, a dla
ozdoby również o zwisłych pędach. W naszych lasach
spotykany dość często, zwykle towarzyszy dębom,
tworząc drugie (uwaga - leśnicy liczą piętra inaczej niż
wszyscy), niższe piętro lasu.
Brzoza brodawkowata i omszona to dwa główne
gatunki brzóz z naszej okolicy. Zdecydowanie popu-
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larniejsza brodawkowata rośnie wszędzie i ma bardzo małe wymagania. Daje szybki efekt, jedno z najszybciej rosnących drzew w naszych lasach. Brzoza
omszona to gatunek rosnący na bardzo wilgotnych
siedliskach – na bagnach.
Olsza – również w przypadku tego rodzaju, podobnie jak to jest z klonami, czy wiązami, mamy do czynienia w Polsce z trzema przedstawicielami – olszą
czarną, szarą i zieloną. W naszej okolicy najczęściej
spotykamy olszę czarną. To gatunek lasów bagiennych – zwanych olsami. Idealnie nadaje się do
zalesienia nisko położonych, podtapianych miejsc.
Równie dobrze będzie rosła wzdłuż rowów i innych
cieków, wokół stawów, oczek wodnych. Przez nas
leśników używana jest również do rekultywacji –
wzbogacania ubogich, zdegradowanych siedlisk.
Powodzenia w zakładaniu nowych ogrodów, zadrzewień, lasów. Życzę zdrowia i do zobaczenia
w lesie. Darz bór.

Mirosław Madajski

Z działalności Czepowa

arch. PŚDS w Czepowie

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego z dniem 12 marca 2020 roku - w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zostały zawieszone działalności m.in. środowiskowcyh domów samopomocy. Stosując
się do zarządzenia wojewody, placówka w Czepowie również zawiesiła swoją dzialalność. W tym okresie czasu kontakt
z podopiecznymi, zajęcia i terapie były prowadzone on-line za pomocą mediów społecznościowych oraz telefonicznie. Tuż
przed Świętami Wielkiej Nocy 10 kwietnia, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, pracownicy ośrodka odwiedzili wszystkich
swoich podopiecznych, aby złożyć im świąteczne życzenia i wręczyć upominkowe paczki. Miło było się zobaczyć i życzyć sobie
nawzajem Wesołych Świąt. W związku z wprowadzonym obowiązkiem noszenia maseczek ochronnych z dniem 16 kwietnia,
pracownicy placówki podjeli się uszycia maseczek dla podopiecznych, które zostały im osobiście dostarczone.
Wszystkim Czytelnikom „Uniejowskich Stron” uczestnicy oraz pracownicy placówki życzą dużo zdrowia i optymizmu.
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Gminne wiadomości szkolne
Miejskie Przedszkole w Uniejowie
Babciu, Dziadku kochamy Was! |

Marta Pajor

Babcie i dziadkowie to wielki skarb dla wnuków. To oni czynią ich dzieciństwo bardziej pełnym, udanym i szczęśliwym,
mają zawsze dla nich czas, umieją pocieszyć, są cierpliwi, zawsze rozumieją ich dziecięce rozterki, ale przede wszystkim
bezgranicznie je kochają. Wnuczęta są dla nich radością życia.
W tym roku wyjątkowo w lutym w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie zostały zorganizowane uroczystości z okazji
święta babci i dziadka. Dzieci z poszczególnych grup zaprosiły do przedszkola swoje kochane babcie i kochanych dziadków
na przygotowany dla nich specjalny program artystyczny, podczas którego recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły
i grały na instrumentach perkusyjnych. Po występie dzieci wręczyły babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane laurki.
Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość
i szacunek. Nie zabrakło również zabaw muzyczno-ruchowych z gośćmi. Na koniec dzieci wraz z babciami oraz dziadkami
zostali zaproszeni na przygotowany z tej okazji poczęstunek. To były wyjątkowe dni, pełne wzruszeń, uśmiechu i radości.
Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków po raz kolejny ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie
spędzone chwile z wnukami.

Dzień Kobiet |

Marta Pajor

„Za dziewczynami chłopaki biegają
na Dzień Kobiet, na Dzień Kobiet
kwiatuszki rozdają”
Święto Kobiet, które corocznie obchodzimy w naszym przedszkolu, to doskonały sposób do kształtowania u dzieci
nawyku obdarowywania miłym gestem, słowem, upominkami swoich najbliższych. To wyjątkowy dzień, ważny dla wszystkich
kobiet, zarówno tych dużych, jak i małych.
W przedszkolu już od samego rana panowała radosna atmosfera. W tym uroczystym dniu chłopcy z wielką elegancją
złożyli wszystkim kobietkom najserdeczniejsze życzenia, zaśpiewali „Sto lat” i wręczyli kwiaty oraz drobne upominki. Nie
zabrakło także wspólnych zabaw muzyczno-ruchowych, tańców oraz słodkiego poczęstunku. Chłopcy ze szczególnym
zaangażowaniem starali się, aby ten dzień uczynić wyjątkowo miłym. Uśmiechnięte buzie przedszkolaków, a zwłaszcza
dziewczynek świadczyły o miło spędzonym czasie.

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Wszystkie panie i dziewczynki dziękują chłopcom za piękne życzenia, upominki, kwiaty i promienny uśmiech...

W przedszkolu każdy bawić się może - nawet Babcie i Dziadkowie

8 marca wszystkie panie i dziewczynki otrzymały od
chłopców upominki
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Szkoła Podstawowa w Uniejowie
Powiatowy konkurs zespołowy
o Polskim Złotym

|

Opiekunowie SKO: Katarzyna Pruchlat, Halina Wielogórka

Nasza szkoła po raz pierwszy bierze udział w konkursie zespołowym „Co się działo z naszymi pieniędzmi w okresie
Polski Niepodległej w latach 1918-2018?” organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach. Celem
konkursu jest uświadomienie młodzieży ważności stabilizacji pozycji złotego w umacnianiu gospodarki oraz popularyzacja
wiedzy na temat ekonomicznego dziedzictwa Polski.
Konkurs składa się z trzech etapów: I etap - przygotowanie i dostarczenie organizatorowi plakatu na temat historii
polskiego pieniądza na przestrzeni lat 1918-2018 (warunek przystąpienia do II etapu); II etap - rozwiązanie testu składającego
się z 30 pytań zamkniętych i 4 zadań otwartych dotyczących obliczeń procentowych (przeprowadzony w naszej szkole
5 lutego 2020 r.).
Pięcioosobowy zespół z klasy VIII a, w składzie: Bartłomiej Adamczyk, Bartosz Kąpielski, Witold Leśniewski, Bartosz
Łuczak i Gracjan Madajski, osiągnął wysokie wyniki na poziomie obu etapów i zakwalifikował się do etapu III, który zaplanowany
był na 19 marca 2020 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach. Gratulujemy naszym uczestnikom.

Dzień Bezpiecznego Internetu

|

Teresa Gadzinowska, Joanna Wicherkiewicz

Dzień Bezpiecznego Internetu to święto obchodzone w całej Europie. Powstało z inicjatywy Komisji Europejskiej i jego
celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie z zasobów internetowych przez młodzież i dzieci.
11.02.2020 r. klasy III a i III b celebrowały to święto w Bibliotece Publicznej w Uniejowie. Uczniowie wyszli poza
mury szkoły, aby dowiedzieć się, że biblioteka to ciekawa alternatywa dla telewizji i komputera. Zapoznali się z jej ofertą,
która jest bardzo różnorodna i aż kipi nowościami. Mogli również podziwiać wystawę twórczości pań: Lidii Zaradzkiej oraz
Julity Polipowskiej. W sali konferencyjnej obejrzeli filmiki oraz wysłuchali miniwykładu sprzyjającego podniesieniu wiedzy
na temat zagrożeń związanych z Internetem. Zapoznali się z książką elektroniczną jako dobrą praktyką w sieci i sprawdzili
swoją wiedzę w quizie.
Po powrocie do szkoły przygoda z informatyką nadal trwała dzięki wizycie Przemysława Kęcela (taty jednego
z uczniów), który interesująco opowiadał o Sieciakach i Sieciuchach, czyli dobrych i złych stronach bycia uczestnikiem
wirtualnego świata.

Aktywne lekcje

|

Agnieszka Krzesłowska

14.02.2020 r. dla klas I-IV i VII-VIII odbyły się aktywne lekcje wychowawcze z programu profilaktycznego poświęcone
problematyce uzależnień pt. „Retusz”, „Autoagresja”.
Celami wyjątkowych, atrakcyjnych lekcji było określenie własnych marzeń i pragnień, zdobycie umiejętności
wyznaczania sobie celu i planowania jego realizacji, zachęcanie do rozwijania swoich zainteresowań, promocja pozytywnej
aktywności. Pomysłowo przedstawione współczesne problemy i skuteczne sposoby ich pokonania, zaskoczyły i bardzo
zainteresowały uczniów. Na pewno zapamiętali następujące rady: „Warto racjonalnie marzyć!”, „Nie poddawaj się!”, „Jesteś
szczęśliwy, to śmiej się w głos. Jesteś smutny, to płacz. Nie tłum emocji!”.

Walentynki w naszej szkole

|

Ewelina Kołata, Anna Bugajak, Katarzyna Pruchlat, Joanna Wójcik

Do tradycji naszej szkoły przeszedł już coroczny zwyczaj obchodzenia walentynek.
Samorząd Uczniowski przygotował więc dla naszych uczniów kilka atrakcji. Pierwszą z nich była Poczta Walentynkowa.
Od 10.02.2020 r. mogli oni wrzucać do specjalnej skrzynki walentynkowej kartki skierowane do swoich sympatii, koleżanek
i kolegów, które następnie 14 lutego 2020 r. roznoszone były przez listonoszki. Tego dnia już od rana panował w szkole
szczególny nastrój. O tym, że jest to wyjątkowy dzień, przypominały korytarze udekorowane symbolami kojarzonymi ze
świętem zakochanych: girlandami, balonami oraz czerwonymi serduszkami. Kolejną atrakcją był Walentynkowy Koncert. DJ-e
z klasy VIII a zadbali o to, aby przerwy międzylekcyjne wypełniła muzyka. Pomysł ten wyjątkowo spodobał się społeczności
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szkolnej, gdyż podczas każdej przerwy zbierała się duża grupa przysłuchujących się, a nawet tańczących. Nie zabrakło
również wyrazów sympatii pod adresem Dyrekcji Szkoły, nauczycieli, pracowników obsługi i wychowawców.

Wieczór z książką |

Teresa Gadzinowska

„Czytanie książek, to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła.” - Wisława Szymborska
W jeden z zimowych wieczorów, a dokładniej 19.02.2020 r., w Sali 203 naszej szkoły spotkali się uczniowie klasy
III b, ich rodzice i wychowawczyni. Spotkanie było podsumowaniem i jednocześnie zwieńczeniem działań dydaktycznowychowawczych rozpoczętych w klasie pierwszej, a polegających na serii cyklicznych spotkań uczniów, rodziców
i wychowawcy pod hasłem: „Poczytaj mi, Mamo, poczytaj mi, Tato”. Rodzice uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, mieli okazję
poprowadzić spotkanie, podczas którego prezentowali swoje wybrane książki z dzieciństwa i przede wszystkim czytali całość lub znaczące fragmenty. Przekonywali tym, że czytanie to niezła zabawa i wymierna korzyść, uczyli dobrych nawyków.
Zawsze też mieli podsumowujące karty pracy dla dzieci, a na zakończenie, jak mawiał Kubuś Puchatek, małe Conieco.
Po dwóch latach takich spotkań, dzieci postanowiły się odwdzięczyć. Zorganizowaliśmy wieczór z książką, podczas
którego uczniowie czytali rodzicom. Spośród tak szerokiej oferty literackiej zdecydowaliśmy się na teksty z książek „Bajki
pomagajki” oraz „Bajki terapeutyczne” Barbary Stańczuk. Ciekawe, humorystyczne, ale co chyba najważniejsze, historie
z przesłaniem, tak dla dzieci, jak i dorosłych. Rodzice mieli również okazję posłuchać piosenek w wykonaniu uczniów,
nawiązujących do treści czytanych utworów oraz powspominać podczas pokazu slajdów ze zdjęciami z wszystkich spotkań.
Dzieci okazały się doskonałymi lektorami, a rodzice najlepszymi słuchaczami. A ponieważ byliśmy w przededniu
Tłustego Czwartku, spotkanie zakończyło, tradycyjnie, coś słodkiego –pączki. To był bardzo miły wieczór. Chyba nie
przesadzimy, jeżeli powiemy, że bardzo wzruszający i prawdziwie rodzinny.      
				

W imieniu uczniów klasy III b oraz własnym - wychowawczyni Teresa Gadzinowska

Dzień biało-czerwony
- popularyzacja języka polskiego

|

Ewelina Kołata, Anna Bugajak, Katarzyna Pruchlat, Joanna Wójcik

Większości z nas luty kojarzył się dotychczas z walentynkami. Jednak od tego roku dla uczniów naszej szkoły będzie
też, a może przede wszystkim, miesiącem, który przypomina o roli i miejscu języka polskiego w życiu każdego Polaka.
21 lutego 2020 r. przyłączyliśmy się do obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, określanego także
mianem Międzynarodowego Dnia Dziedzictwa Językowego.

I Gminny Konkurs Przyrodniczy. Dyrekcja i zwycięska drużyna: Martyna
Grzelak z kl.VII a, Marta Sałata z kl.VIII b, Weronika Kuśmierek z kl.VIII b,
Sylwia Gortat z kl.VIII b SP Uniejów

arch. SP Uniejów

arch. SP Uniejów

Na datę obchodów Dnia Języka Ojczystego wybrany został dzień upamiętniający wydarzenia 1952 roku, kiedy to
w miejscowości Dhaka (obecnej stolicy Bangladeszu) doszło do demonstracji, a następnie zamordowania pięciu studentów
domagających się uznania ich języka ojczystego - bengalskiego (bangla) - za jeden z dwóch urzędowych języków ówczesnego
państwa Pakistan. Uczniowie wszystkich klas, oprócz ubrania w tym dniu stroju w kolorach białym i czerwonym, przygotowali

Wycieczka do Manufaktury Czekolady w Lodzi - kl.II b z wychowawczynią
Joanną Wójcik
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i wyeksponowali na korytarzach szkolnych oraz drzwiach swoich sal lekcyjnych ciekawostki dotyczące języka polskiego,
aforyzmy, „łamańce językowe”, zagadki, krzyżówki, rebusy, plakaty itp. Informacje przedstawione były w zabawny i rzucający
się w oczy sposób, dzięki czemu przyciągały wielu zainteresowanych.
Taka zabawa z językiem polskim na pewno zagości w naszej szkole na dłużej i na stałe wejdzie do kalendarza wydarzeń
szkolnych.

Szkolne eliminacje ortograficzne |
„W krainie ortografii”

Małgorzata Antoniak, Monika Jabłońska, Anna Komodzińska

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 16 wspaniałych, odważnych śmiałków klas III i IV wzięło udział
w Szkolnych Eliminacjach Ortograficznych pod hasłem „W Krainie Ortografii”. Wicedyrektor Agnieszka Kaczmarek powitała
zgromadzonych i życzyła powodzenia. W ciągu 40 minut dzieci zmierzyły się z zawiłościami polskiej ortografii. Zadaniem było
uzupełnić wyrazy i dyktando z lukami. Pomimo wielu trudności i pułapek, uczestnicy wykazali się dużą wiedzą ortograficzną.
Po wnikliwej ocenie prac wyłoniono 6-ciu najlepszych, którzy zakwalifikowali się do etapu gminnego. Uczniowie otrzymali
dyplomy za udział, a zwycięzcy ordery. Wszystkim życzymy dalszych sukcesów w poznawaniu i stosowaniu zasad polskiej
ortografii.

Nocne zwiedzanie – biwak z Dworzanami |

Elżbieta Bartnik

Na biwak 21.02 2020 r. wszyscy stawili się punktualnie, ponieważ była to długo oczekiwana noc. Po rozlokowaniu
uczestnicy zebrali się w małej sali gimnastycznej, by obejrzeć tańce dworskie i chłopskie w wykonaniu grupy Dworzanie.
Po pokazie wszyscy wzięli udział w nauce tańca maltańskiego i pięciominutowym tańcu Belgijka. Zmęczeni, ale zadowoleni,
szybko szykowaliśmy się, by o godz. 21.00 wyjść na nocne zwiedzanie uniejowskiego zamku. Nie zapominając o bezpieczeństwie, ubrani w kamizelki odblaskowe ruszyliśmy w drogę na drugą stronę rzeki.
Po długim, lecz przyjemnym marszu, dotarliśmy do zamku, gdzie czekał na nas przewodnik pan Andrzej Pietrzak,
który zapoznał nas z historią powstania zamku, zgromadzoną ekspozycją i wieloma ciekawostkami. Największą atrakcją było
wejście na wieżę zamkową, tym bardziej, że niektórzy byli w niej po raz pierwszy. Podziwiając z mostu oświetloną panoramę
miasta, wracaliśmy pełni wrażeń do szkoły, gdzie czekały na nas pączki (był to nasz tłusty czwartek). Po odpoczynku,
w skupieniu wysłuchaliśmy koncertu Asi Gogol, która grała na flecie poprzecznym. Wszyscy byli zachwyceni jej grą i odwagą,
ponieważ po raz pierwszy wystąpiła przed publicznością. Została nagrodzona gromkimi brawami. Po koncercie chłopcy
rozegrali nocny mecz piłki nożnej, a dziewczyny malowały sobie twarze w różne wzory. Aż 85% uczestników nie położyło
się ani na chwilę do końca biwaku. Do rana trwały zabawy w chowanego, podchody, gra w UNO itp. Zmęczeni, niewyspani,
ale zadowoleni wracaliśmy do domów.
Dziękujemy panu Andrzejowi Pietrzakowi za uprzejmość wpuszczenia nas nocą do zamku, z którym związani są Dworzanie. Na pewno znowu powtórzymy tak wspaniały biwak.
                                      

Wychowawca klasy VI b i opiekun grupy Dworzan Elżbieta Bartnik

Klasopracownie nowocześniejsze i piękniejsze! | 

Agnieszka Kaczmarek

W ramach projektu pn. Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych szkoła wzbogaciła się ostatnio o nowe
wyposażenie. Po przetargach niemal przez miesiąc różne firmy i kurierzy dostarczali nam stopniowo zamówiony sprzęt
i pomoce: sprzęt z zakresu TIK-ów za 188.539,10 zł, m.in.: komputery, drukarki, kserokopiarki, niszczarki, szafy do ładowania
tabletów, radiomagnetofony, projektory, monitor dotykowy, sprzęt nagłaśniający itp.; pomoce dydaktyczne za 90.937,90
zł do nauki chemii, fizyki, matematyki, biologii, geografii, j. angielskiego oraz do prowadzenia zajęć logopedycznych
i wyrównawczych z edukacji wczesnoszkolnej; mebleza 39.061,11 zł do pracowni chemicznej i fizycznej, fototapeta do
biologicznej; artykuły biurowe za 2.466,30 zł.
W sumie: 321.004,41 zł - to bardzo dużo, ale pojawiły się jeszcze inne potrzeby (np. szafy do sali fizycznej, krzesła…).
Mamy nadzieję, że to nie koniec zakupów, może uda się uzupełnić „listę naszych życzeń i marzeń”.
					

Koordynator projektu, Wicedyrektor Agnieszka Kaczmarek
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Pierwszy gminny konkurs przyrodniczy | Piotr Nowak, Renata Pełka, Małgorzata Rybak, Ewa Trzmielewska
26.02.2020 r. po raz pierwszy w szkole w Uniejowie odbył się Gminny Konkurs Przyrodniczy. Uczestniczyło
w nim pięć drużyn ze szkół naszej gminy: trzy drużyny z Uniejowa, jedna z Wilamowa i jedna z Wielenina. Uczniowie
klas VII I VIII, w czteroosobowych zespołach, rozwiązywali zadania z biologii, chemii, fizyki i geografii. Konkurs
nie należał do łatwych. Obejmował obszerny materiał z czterech przedmiotów. Dzięki współpracy w grupie
uczniowie poradzili sobie z wszystkimi zadaniami. Zmierzyli się z siłami i prądem elektrycznym, z zagadnieniami
ludnościowymi Polski, problemami Azji i Afryki, budową i fizjologią człowieka oraz kwasami, zasadami, powietrzem.
Po sprawdzeniu prac przez komisję konkursową składającą się z nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Uniejowie ogłosił wyniki. Zwycięska drużyna, w składzie: Martyna Grzelak z kl.VII a SP Uniejów,
Sylwia Gortat, Weronika Kuśmierek i Marta Sałata z kl.VIII b SP Uniejów, pojedzie na wycieczkę na Litwę. Gratulujemy!
                                        

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej |

Elżbieta Bartnik, Lidia Zaradzka, Katarzyna Pruchlat

26.02.2020 r. odbyły się eliminacje szkolne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Uczestniczyło w nich
ośmioro uczniów z klas IV- VIII. Uczniowie przygotowywali się do testu ponad miesiąc, przyswajając wiedzę zawartą w 550
pytaniach. Test składał się z 11 zamkniętych pytań, na które wszyscy poprawnie odpowiedzieli.

VIII RAJD ZIMOWY |

Renata Pełka, Ewa Trzmielewska

„Raz na Cztery”
Raz na cztery lata,
taki rajd zimowy się trafia.
Chociaż zła pogoda,
ona zdrowia nam doda.
Wszyscy razem wędrujemy,
świat przyrody poznajemy.
Na końcu czeka grillowana kiełbasa,
wszyscy razem krzyczymy: hop sa sa!
Autorzy: Łucja Majda, Marianna i Jakub Stefańscy z kl.VIIIa
Tegoroczny rajd zimowy odbył się 26.02. 2020 r. w wiosennej scenerii. Jak zwykle, trasa przebiegała leśnymi
duktami, w tym roku w okolicy Sokolnik. Po drodze rozgrywane były konkursy, których pomysłodawcami byli sami
uczestnicy. Nasza drużyna Szyszuniez z zaangażowaniem przygotowała szyfrogram GA-DE-RY-PO-LU-KI i ułożyła
wiersz, cytowany powyżej. Konkurencje były różnorodne np. puszczanie kaczek, taniec „głowa, ramiona, kolana, pięty….”.
Rajd zakończył się ogniskiem, rozdaniem dyplomów i dla nas miłą niespodzianką – zdobyliśmy pierwsze miejsce!

Akcja zbiórki puszek - I tura zakończona |

Halina Wielogórka, Elżbieta Bartnik, Katarzyna Pruchlat

W I półroczu roku szkolnego 2019/2020 uczniowie Szkoły Podstawowej w Uniejowie zbierali puszki aluminiowe.
28 lutego 2020 r. zakończyła się I tura zbiórki. Dziękujemy za udział w akcji i zachęcamy do udziału w II turze, której
zakończenie planowane jest w maju.
(I a – 1,2 kg, I b – 9,7 kg, I c – 2,3 kg, II a – 4,3 kg, II b – 8,5 kg, III a – 0,9 kg, III b – 5,1 kg, IV b – 3,5 kg, V c – 0,1 kg,
VI b – 7,5 kg, VII a – 1,5 kg, VIII a – 17,6 kg. Razem: 62,2 kg).
                                     

„Góra grosza”

|

Katarzyna Pruchlat, Halina Wielogórka

W naszej szkole przeprowadzono ogólnopolską akcję „Góra grosza”, organizowaną przez Towarzystwo „Nasz Dom”.
Celem tej akcji jest zbiórka funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie
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i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka oraz pomoc dla najbardziej potrzebujących domów dziecka.
Nad sprawnym przebiegiem zbiórki czuwały opiekunki SKO we współpracy z wychowawcami.
W akcji uczestniczyły wszystkie klasy naszej szkoły, które ogółem zebrały 629,14 zł. Spośród klas I-III najwięcej grosików
nazbierali uczniowie klasy II a (94,08 zł). Wśród starszych klas prym wiedli uczniowie z VII b (54,78 zł). W nagrodę klasy te
otrzymają tygodniowy karnet zwalniający z bieżącego odpytywania i niezapowiedzianych kartkówek w określonym tygodniu.
Za ogromne zaangażowanie w akcję serdecznie dziękujemy. Składamy podziękowania także osobom pomagającym
w zliczaniu grosików, które ważyły blisko 40 kg.
                                                                                            

Audycja muzyczna... co to takiego? |

Elżbieta Bartnik

Dla klas szóstych grupa muzyków z Akademii Pana Feliksa poprowadziła 6.03.2020 r. audycję muzyczną pt. „Instrument jak klocki Lego”. Zapoznali uczniów z budową instrumentów oraz z ich pochodzeniem. Każda audycja to inny temat,
instrument, artysta, uczy czegoś nowego.

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju | Elżbieta Bartnik, Lidia Zaradzka, Katarzyna Pruchlat
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
7.03.2020 r. w sali OSP Uniejów 18 osób wzięło udział w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach: klasy I-VI i klasy VII-VIII SP oraz
młodzież szkół ponadpodstawowych. Ostatecznie, najlepsi w poszczególnych grupach okazali się: Kacper Wróbel, Michał
Pajor i Bartosz Miśkiewicz.
Z naszej szkoły II miejsce zajęła uczennica Aleksandra Sroka z klasy VI c i III miejsce Aleksandra Gogol z klasy VI b.
Nagrody i dyplomy wręczyli: Krzysztof Janiak - Prezes Zarządu Oddziału M-G ZOSP RP w Uniejowie oraz członkowie
komisji konkursowej – Jacek Świątczak – Komendant Gminny OSP w Uniejowie, Tadeusz Chmielewski – Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Poddębicach i Mateusz Leśniewski – Naczelnik OSP w Uniejowie.
Podczas konkursu młodzi uczestnicy mogli obejrzeć sprzęt, którego na co dzień podczas akcji używają uniejowscy
strażacy oraz poznać zasady udzielania pierwszej pomocy. Troje zwycięzców będzie reprezentowało gminę w konkursie
powiatowym, a wszyscy uczestnicy Turnieju wezmą udział w wycieczce do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, którą ufundował Pan Burmistrz Józef Kaczmarek.

Wycieczka do Manufaktury Czekolady |

Joanna Wójcik, Dorota Bamberska

arch. SP Uniejów

Z okazji tegorocznego Dnia Kobiet 9.03.2020 r. klasy II a i II b wybrały się na wycieczkę do Manufaktury Czekolady
w Łodzi. Dzieci wzięły udział w warsztatach czekoladowych pt. „Od ziarna do tabliczki”. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzieli
się, jak powstaje czekolada od zebrania nasion kakaowca z plantacji, aż do stworzenia tabliczki czekolady. Dzieci poznały

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – uczestnicy z opiekunami
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tajniki temperowania czekolady na granitowym blacie, a także zapoznały się z całym procesem tworzenia przepysznych
tabliczek czekolady. Największą atrakcją tego wyjazdu było tworzenie własnej tabliczki czekolady z 12 dodatkami do
wyboru. Samodzielne tworzenie słodkości sprawiło dzieciom wiele radości, a zwieńczeniem tego procesu było pakowanie
czekoladek w wybrane przez siebie kolorowe opakowania. Czekoladowe szaleństwo nie miało końca, każdy uczestnik
warsztatów otrzymał kubek prawdziwej, gęstej czekolady do picia. Kto z nas nie lubi czekolady? Jednak wszystko co dobre,
szybko się kończy. Pełni nowych doświadczeń i przepełnieni słodyczą wróciliśmy szczęśliwie do domu.

Wycieczka do Experymentarium w Łodzi |

Joanna Wójcik, Monika Jabłońska, Anna Komodzińska

10.03.2020 r. 44-osobowa grupa uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej w Uniejowie brała udział w wycieczce
do Experymentarium w Łodzi zorganizowanej w ramach projektu pn. Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020.
W Centrum Nauki Experymentarium czekało na nas naprawdę wiele atrakcji. Zwiedzając wystawę Experymentarium
trzeba było uruchomić wiele zmysłów. Uczniowie mogli nie tylko słuchać, patrzeć, ale też dotykać, do czego nie trzeba
było ich specjalnie namawiać. Interaktywne zajęcia w pasjonujący i zabawny sposób objaśniły skomplikowane zagadnienia
z różnych dziedzin nauki. Wystawa zachęcała do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi podczas gry zespołowej
„Odkryj tajemnice Einstaina”, zakończonej otrzymaniem certyfikatu młodego odkrywcy.
Zajęcia te pokazały, że nauka nie musi być nudna ani trudna. Ale, ale… żeby tego doświadczyć, musieli przedostać się
przez kosmiczny tunel. Iluzoryczna gra świateł, barw i dźwięków sprawiała wrażenie utraty gruntu pod nogami i zachwiania
równowagi. To było niesamowite przeżycie!
Następnie uczniowie naszej szkoły brali aktywny udział w warsztatach dotyczących recyklingu. Zajęcia w przystępny
i przyjemny sposób ukazały dzieciom tajemniczy świat nauki i przyrody. Na zajęciach poruszano kwestię recyklingu i segregacji
odpadów. Uczestnicy w ciekawy i aktywny sposób poznali konsekwencje wyrzucania śmieci w niedozwolonych miejscach
oraz dowiedzieli się co mogą zrobić, aby produkować ich mniej. Na koniec każdy uczestnik otrzyma torbę bawełnianą, którą
ozdobił według własnego pomysłu i zabrał ze sobą do domu.
Ostatnim punktem naszej wycieczki był pokaz Profesora Einstaina. Podczas 25 minutowego pokazu Profesor
wprowadził wszystkich uczniów w świat nauki. Uczestnicy obserwowali doświadczenia fizyczne i chemiczne - od prostych
zjawisk i reakcji, które można wykonać w domu, po często skomplikowane – przy użyciu odczynników chemicznych.

Zdalne nauczanie |

Agnieszka Kaczmarek

Od 25 marca, zgodnie z Rozporządzeniem MEN, trwa nauczanie zdalne.
Nasza szkoła zaczęła je wdrażać już od poniedziałku 16. marca. Nauczyciele
oraz Uczniowie przy ogromnym wsparciu Rodziców, pomimo wielu trudności
technicznych i organizacyjnych, próbują stanąć na wysokości zadania.
Dla nas wszystkich nie jest to łatwa sytuacja. Z sentymentem wspominamy
szkołę gwarną, wesołą, kolorową, w której tętniło życie.

arch. SP Uniejów

Wszystkim Rodzicom życzymy zdrowia, spokoju, cierpliwości, a Uczniom
motywacji do nauki pod kierunkiem Nauczycieli i satysfakcji z samodzielnej pracy.
Bądźmy w stałym kontakcie.

Akcja „Uczę się zdalnie” - Igor Ilski z kl. IV a

		

Wicedyrektor Agnieszka Kaczmarek

		

w imieniu Dyrekcji i Nauczycieli
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Szkoła Podstawowa w Wieleninie
Egzamin na kartę rowerową

|

Daniela Kwiatosińska

11 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej w Uniejowie przygotowane zostało miasteczko ruchu drogowego. W tym
wydarzeniu uczestniczyli uczniowie z klasy IV SP w Wieleninie wraz z opiekunką Danielą Kwiatosińską. Pierwsza część miała
charakter teoretyczny, kiedy to uczniowie wraz z instruktorem WORD w Sieradzu przypomnieli sobie podstawowe zasady ruchu
drogowego, a także poznali inne, mniej oczywiste przepisy, które każdy z nas powinien znać. Kolejnym elementem miasteczka
ruchu drogowego były zajęcia praktyczne, kiedy to uczniowie pod okiem egzaminatorów symulowali egzamin praktyczny z jazdy
na rowerze. W tym miejscu należy podkreślić profesjonalizm i dbałość o detale instruktorów z Sieradza, którzy czujnym okiem
nadzorowali całość przedsięwzięcia. Wrażenie robiło również samo miasteczko, które niewiele różniło się od realnych warunków
drogowych i posiadało wytyczone drogi, znaki drogowe, a także sygnalizacje świetlne.
Jak się okazało, była to wspaniała lekcja dla naszych podopiecznych, którzy mogli już teraz zapoznać się z możliwymi
warunkami egzaminu, ale przede wszystkim miasteczko ruchu drogowego w bezpiecznych warunkach i pod nadzorem
profesjonalistów pozwoliło im wcielić w życie wiedzę teoretyczną, którą posiedli w trakcie zajęć lekcyjnych.

Ach, co to był za film…! - wyjazd do kina |

Jolanta Kwaśniewska

Film „Superpies i Turbokot” to główny punkt programu wycieczki, która odbyła się 11 lutego 2020 r. Wzięli w niej udział
uczniowie kl. VII i VIII Szkoły Podstawowej w Wieleninie wraz z wychowawczyniami: Martyną Janiak i Jolantą Kwaśniewską.
Pierwszym odwiedzonym miejscem było kino Helios w Galerii nad Jeziorem. Tam obejrzeliśmy film, który przypomniał nam, za co
kochamy swoich milusińskich. „SuperPies i TurboKot” - ta urocza, przezabawna opowieść o przyjaźni i odwadze czworonogów
utwierdziła nas w przekonaniu, że psy są najlepszymi przyjaciółmi człowieka, a ich przywiązanie do właścicieli jest bezgraniczne.
Podczas seansu towarzyszyły nam najróżniejsze emocje: od wybuchów śmiechu do cichego ocierania łezki wzruszenia. Po
zakończonym seansie nie obyło się oczywiście bez wizyty w KFC na upragnioną przekąskę. Wróciliśmy do domów w doskonałych
humorach, uznając, że dzień był wyjątkowo udany.
Każda wycieczka odpowiednio zaplanowana dostarcza nowych doświadczeń, kształtuje wrażliwość estetyczną, służy
integracji uczniów i wzmacnianiu więzi koleżeńskich. Uważam, że cele zostały osiągnięte.

Dzień Nauki Szkolnej |

Barbara Fligiel

19 lutego 2020 r. po raz pierwszy obchodzimy nowe święto państwowe - Dzień Nauki Polskiej. Dzień urodzin Mikołaja
Kopernika w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii wybrano jako coroczną datę tego święta.
Nauka ogrywała istotną rolę w kształtowaniu kolejnych pokoleń naszego narodu nawet w trudnych dla Polaków okresach:
podczas niszczących wojen, rozbiorów i okupacji. Odkrycia polskich badaczy nieraz wywierały duży wpływ na bieg dziejów całej
ludzkości. Teoria heliocentryczna, lampa naftowa czy odkrycie radu i polonu to tylko kilka przykładów licznych osiągnięć Polek
i Polaków. Wśród najwybitniejszych rodzimych naukowców, oprócz Mikołaja Kopernika, należy wskazać również Jana Heweliusza,
Ignacego Łukasiewicza, Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, Marię Skłodowską-Curie, Henryka Arctowskiego,
Ludwika Hirszfelda, Jana Czochralskiego i Stefana Banacha. Z sylwetkami tych wybitnych Polaków i ich osiągnięciami mogliśmy
zapoznać się z gazetek umieszczonych na dolnym korytarzu.

Karnawał z Babcią i Dziadkiem w SP Wielenin |

Daniela Kwiatosińska, Magdalena Andrysiewicz

W dniu 20 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej w Wieleninie wnuki z młodszych klas spotkali się ze swoimi dziadkami na
uroczystej akademii pod tytułem ,,Karnawał z Babcią i Dziadkiem”. Występ przygotowali uczniowie z klas 0-IV pod kierunkiem
D. Kwiatosińskiej, M. Andrysiewicz i A. Gapsy, ale należy również wspomnieć o L. Zaradzkiej, która pomogła przy dekoracji
przedstawienia. Całość oczywiście poprzedziły staranne przygotowania, w których nasi uczniowie w pocie czoła pracowali
nad detalami swoich przedstawień i szlifowali swoje talenty, aby wszystko wypadło jak najlepiej. Całą uroczystość poprzedziło
wręczenie przez Panią Dyrektor dyplomów z podziękowaniami dla babć, które pomagały w przygotowaniach do kiermaszu
bożonarodzeniowego. Następnie przeszliśmy do głównej części programu, czyli występów naszych uczniów, którzy pokazali
wszystkim swoje najlepsze talenty. Wnuczkowie śpiewali poznane piosenki, tańczyli Poloneza i Kaczuszki, recytowali zapamiętane
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Uroczystość odbyła się w podniosłej atmosferze, ale nie
brakło miejsca na akcenty humorystyczne chociażby, kiedy
dzieci przypomniały swoim dziadkom ich młodsze lata, lub gdy
wyrazili swój podziw dla nich za to, że mimo ogromnej wiedzy
i doświadczenia, nadal są w stanie być na czasie i obsługiwać
komputery, czy uczęszczać na zajęcia sportowe. Dumni ze
swoich wnucząt dziadkowie z zapartym tchem obserwowali te
występy i byli pod wrażeniem ich zdolności, a u niejednej babci
bądź dziadka pojawiła się łezka wzruszenia. Po głównej części
dzieci podarowały symboliczne prezenty w postaci ogromnych
cukierków, a następnie zaprosiły na poczęstunek. Jako że data
przedstawienia zbiegła się z obchodami tłustego czwartku, dzieci
postarały się, aby gościna nie obyła się bez tradycyjnych pączków,
do których podane zostały kawa bądź herbata. Po wszystkim
Uczestnicy Turnieju Wiedzy Pożarniczej
wnuczęta podziękowały za przybycie.

Turniej Wiedzy Pożarniczej 2020 |

arch. SP Wielenin

wiersze, a także występowali w roli aktorów na deskach naszego małego, szkolnego teatru. Wszystko to miało na celu wyrażeni
swojej miłości dla swoich dziadków i babć, którzy licznie przybyli do naszej szkoły, aby podziwiać umiejętności swoich ukochanych
wnuków.

Katarzyna Pruchlat

7 marca 2020 r. w sali OSP Uniejów przeprowadzono eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod
hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Celem turnieju jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży przepisów przeciwpożarowych,
zasad postępowania na wypadek pożaru i innych miejscowych zagrożeń. Turniej przeprowadzono w trzech kategoriach: klasy I-VI
i klasy VII-VIII SP oraz młodzież szkół ponadpodstawowych. Z naszej szkoły Tomasz Cichomski uczeń klasy VIII zajął III miejsce.
Każdy uczestnik otrzymał dyplom i weźmie udział w wycieczce do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, którą
ufundował Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek.

Zdalne nauczanie

|

Magdalena Andrysiewicz

Od 25 marca 2020 r., zgodnie z Rozporządzeniem MEN, w Szkole Podstawowej w Wieleninie rozpoczęło się zdalne
nauczanie. Niektórzy nauczyciele już wcześniej sprawdzali jak to wszystko działa i w jaki sposób najlepiej będzie można prowadzić
zajęcia. Organizując tego typu zajęcia, każdy nauczyciel musiał pamiętać o uwzględnieniu zasad bezpiecznego korzystania przez
uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznaczało to, że nauczyciele musieli uwzględnić aktualne
zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputera, telewizora, telefonu) ich dostępności w domu, wieku
i etapu rozwoju uczniów, a także sytuacji rodzinnej uczniów.

Uczniowie podczas „Karnawału z Babcią i Dziadkiem”

Zajęcia praktyczne w Miasteczku Ruchu Drogowego

arch. SP Wielenin

Nauczyciele i Uczniowie wraz z Rodzicami, pomimo wielu trudności technicznych i organizacyjnych, próbują realizować
wszystkie zadania. Nie jest to łatwe, ale wszyscy razem, chociaż na odległość, starają się sprostać temu wszystkiemu. Nie jeden
z nas czy to nauczyciel, uczeń czy rodzic już tęskni za normalnymi zajęciami w szkole.
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Szkoła Podstawowa w Wilamowie
Przyszli „cykliści” z naszej szkoły |

Beata Kos

Co roku uczniowie klas IV z naszej szkoły, w ramach lekcji techniki, biorą udział w zajęciach dydaktycznych
z wychowania komunikacyjnego organizowanego przez WORD w Sieradzu. W tym roku zajęcia teoretyczne i praktyczne
odbyły się na terenie Szkoły Podstawowej w Uniejowie. Zajęcia prowadzone były dwuetapowo, najpierw z zakresu wiedzy
teoretycznej z przepisów ruchu drogowego, którą uczniowie wykorzystają do przygotowania się do egzaminu na kartę
rowerową. Potem uczniowie mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności praktycznych i sprawdzenia znajomości
znaków drogowych oraz umiejętności poruszania się po drodze w mobilnym miasteczku ruchu drogowego, które powstało
na hali w Uniejowie. Na zakończenie zajęć wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe książeczki, które również związane są
tematycznie z realizowanymi zagadnieniami, a także plany lekcji. Do szkoły wróciliśmy na pyszny obiad, głodni, ale zadowoleni.
Czwartoklasiści zaopatrzeni w dodatkową wiedzę i umiejętności będą mogli, miejmy nadzieję, zostać doskonałymi cyklistami
w przyszłości.
							

Wycieczka klas IV-VIII do Łodzi

|

Joanna Binkiewicz

12 lutego 2020 r. uczniowie klas starszych wybrali się na wycieczkę do Łodzi. Najpierw udali się do kina Silver
Screen, aby obejrzeć film wojenny 1917. Akcja tej brytyjsko-amerykańskiej produkcji w reżyserii Sama Mendesa rozgrywa
się pod koniec pierwszej wojny światowej. Opowiada historię brytyjskich żołnierzy – dwaj szeregowcy, Schofield i Perry,
otrzymują ogromnie ryzykowną misję, od której powodzenia zależy życie ich towarzyszy. Szczególne wrażenie na widzach
zrobił realistycznie ukazany tragizm wojny i cierpienie zwykłych ludzi. Następnie uczniowie pojechali do Parku Trampolin
JumpWorld. Tam, po krótkiej rozgrzewce pod okiem instruktora, uczniowie mogli hulać do woli. Skacząc na trampolinach,
poprawiali jednocześnie kondycję, wzmacniali mięśnie i spalali kalorie. Wracając do domu, uczniowie stwierdzili, że wycieczka
bardzo im się podobała i chętnie uczestniczyliby jeszcze w podobnym wyjeździe.
							

Biwak w Szadku |

Wioleta Pietrzykowska

W dniach 21-22 luty 2020 r. zuchy i harcerze wraz z drużynowymi Sylwią Wrąbel i Wioletą Pietrzykowską wybrali się
na biwak noworoczny połączony z Dniem Myśli Braterskiej w Szadku.
Pierwszego dnia, po zakwaterowaniu i apelu rozpoczynającym biwak, zuchy zostały poprowadzone do Akademii Pana
Kleksa. Pierwszym ich zadaniem było zrobienie wizytówki z imieniem na literę A, potem każdy wykonał kartkę z miłym
słowem dla innego zucha. Na koniec przyrządziły galaretki. Harcerze natomiast uczestniczyli w zajęciach programowych
„Harcerskie działania twórcze”. Po kolacji zuchy obejrzały film „Akademia Pana Kleksa”, a dla harcerzy zaplanowane były
„Harce w Hogwarcie”, czyli zadania i konkurencje związane z Harrym Potterem. Na zakończenie dnia wszyscy wspólnie bawili
się przy rytmach dyskotekowej muzyki.
Kolejnego dnia zuchy wstąpiły do Akademii Pana Kleksa i odwiedziły 10 punków, na których wykonywały przeróżne
zadania. Były to: Szyfrologia, „Wielki Test – Pan Kleks”, Kosmologia, Muzykologia i Łapanie snów, Kleksografia, Bańkologia,
Gimnastyka, Kuchcikowanie i Geografia. Na poszczególnych zadaniach zuchy wykazywały się kreatywnością, muzykalnością,
zwinnością, rozwijały swoje zdolności plastyczno-techniczne, sprawność fizyczną. Najbardziej do gustu przypadło zuchom
kuchcikowanie, gdzie wspólnie przyrządziły desery, a potem skosztowały swoich wytworów. Harcerze natomiast uczestniczyli
w III Szadkowskim Targowisku Aktywności, podczas którego wykonywali gipsowe maski, grali w bilard, strzelali z łuku, uczyli
się prawidłowo opatrywać rany, wspinali się po linie oraz ćwiczyli na siłowni. Później po pysznym obiedzie zuchy udały się na
poszukiwanie „Zaginionego guzika Mateusza”, gdzie zwiedzając miasto Szadek poruszali się zgodnie z otrzymaną mapą. Dla
harcerzy przygotowano trudne, ale bardzo ciekawe zadanie. Mieli rozwiązać quiz „Szadek miasto zagadek”. Drużyna ruszyła
w miasto i pomimo kiepskiej pogody bawiła się świetnie, poznając najciekawsze miejsca w Szadku i szukając ukrytego
skarbu. Na koniec odbył się kominek harcersko-zuchowy, podczas którego mogliśmy bliżej poznać postać Roberta BadenPowella. Każda drużyna harcerska miała za zadanie przedstawić jedną z jego przygód. Wszystkie prezentacje były ciekawe
i pouczające.
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Biwak tradycyjnie zakończył się przekazaniem iskry przyjaźni. Wróciliśmy do domów bogatsi o nowe, niezapomniane
przygody oraz z nadzieją na kolejne tak ciekawe harcerskie spotkania.
							

Czytanie łączy pokolenia |

Izabela Wróbel

Już po raz kolejny w naszej szkole odbyła się akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, którą przygotowały panie Izabela
Wróbel, Andżelika Górecka i Anna Gazda. W tym roku pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia” zaprosiliśmy do szkoły babcie
i dziadków dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III.
Na początek pan Kazimierz Dembowski przeczytał utwór Marii Konopnickiej „Pan Zielonka”. Po wysłuchaniu wszystkie
dzieci wzięły udział w zabawie ruchowej pt: „Figurki”. Następnie pani Halina Fijałkowska przeczytała utwór Tadeusza
Śliwiaka „Szkoła leśnych ptaków”. Potem wszystkie dzieci dobrały się w pary i wspólnie z dziadkami tańczyli i bawili się. Pan
Wiesław Pawłowski przedstawił utwór Aleksandra Fredry o dwóch sąsiadach pt: „Paweł i Gaweł”. Po wysłuchaniu dzieci
ustawiły się w pociągi, które prowadzili nasi goście. Każdy uczestnik otrzymał lizak, na którym była napisana klasa po to, żeby
dzieci wiedziały, do którego pociągu mogą się dołączyć. Po wspólnej zabawie pani Teresa Majerkowska przeczytała utwór
Juliana Tuwima „Lokomotywa”, a pani Urszula Łuczak wiersz Jana Brzechwy „Entliczek-pentliczek. Kolejnym zadaniem było
pokolorowanie przez dzieci - pod czujnym okiem gości - rysunków przedstawiających bohaterów wierszy. Na zakończenie
pani dyrektor wręczyła wszystkim gościom podziękowania, a dzieci nagrodziły ich wielkimi brawami.
							

Nasi uczniowie w telewizyjnym Dance, Dance, Dance |

Beata Kos

Wycieczki to jedne z najprzyjemniejszych atrakcji, które może oferować szkoła. Dodatkowo jeśli są to eskapady do
telewizji, to dzieciom do szczęścia już nic więcej nie jest potrzebne.
4 marca 2020 r. dzięki zaangażowaniu p. Beaty Kos i pomocy pani Magdaleny Szulc-Witkowskiej, pracującej
w telewizji, której bardzo serdecznie dziękujemy, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie mieli okazję uczestniczyć
jako widownia w nagraniach programu TVP ,,Dance, dance, dance”, które odbyło się w Warszawie w STUDIO ATM.
Po przyjeździe do studia zasiedliśmy na widowni i podziwialiśmy na żywo niesamowite występy taneczne. Była to
wspaniała okazja, aby poznać pracę na planie i zza kulis. Dużą atrakcją było spotkanie ze znanymi i popularnymi osobami,
które tworzyły to świetne show. Taneczne duety, które widzieliśmy na żywo, a z niektórymi udało się nawet zrobić zdjęcie,
to: Katarzyna Stankiewicz z siostrą Anną Stankiewicz, jedna z najpopularniejszych par w sieci - Pamela Stefanowicz
i Mateusz Janusz, znani jako Fit Lovers; aktorzy Anna Karczmarczyk i Mateusz Łapka, prowadzący „Pytanie na Śniadanie” Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora, aktorski duet Rafał Mroczek i Przemysław Cypryański oraz bracia akrobaci
- Rafał i Krzysztof Jonkisz.
W tym show celebryci muszą się zmierzyć z układami choreograficznymi ze znanych teledysków. Ich występy
ocenia trzyosobowe jury w składzie: Anna Mucha – aktorka, Ida Nowakowska – tancerka, uczestniczka 1. edycji „YouCan
Dance”, związana z programem „Bake Off Junior” oraz Robert Kupisz – projektant mody, tancerz, choreograf. W programie
prowadzonym przez Tamarę Gonzalez Perea oraz Tomasza Kammela, oprócz gwiazd tańczy także kilkuosobowa grupa
świetnych tancerzy. Miło na nich popatrzeć.
„Proszę Pani, to jeden z najlepszych dni w moim życiu!” – takimi słowami większość uczestników wyjazdu do Warszawy
podsumowała ten dzień. Dlaczego? Dlatego, że był to dzień pełen emocji, niesamowitych wrażeń i chwil, gdy nasze serca
biły kilka razy szybciej. Wszystko to za sprawą udziału w nagraniu 2 edycji programu „Dance, Dance, Dance”. Mieliśmy
okazję zobaczyć, jak wygląda nagranie programu telewizyjnego „od kuchni”. Razem z naszą młodzieżą tańczącym celebrytom
kibicowały panie: Ewa Pawłowska, Andżelika Górecka i Beata Kos.
Po ogromnych emocjach, jakie towarzyszyły w Studio ATM, pojechaliśmy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
ale młodzież z taką dozą nieufności, gdyż centrum nauki kojarzyło się z nudnym pochłanianiem wiedzy. Jednak na miejscu
okazało się, że to fantastycznie zorganizowany ogromny i nowoczesny dom eksperymentowania, gdzie można samodzielnie
poznawać prawa przyrody, fizyki i doświadczać nowoczesnej komunikacji naukowej. Na początku budynek sprawiał wrażenie
zimnego stalowo-betonowego molocha. Jednak po chwili w budynku, kiedy zaczyna dominować adrenalina i ciekawość,
widać jego fascynujący klimat i nowoczesność. Uczniowie, bawiąc się doskonale, jednocześnie zgłębiali wiedzę z różnych
dziedzin nauki: siłowali się na rękę, oczywiście z maszyną – szkieletem; jeździli na wózku inwalidzkim - sprawdzali, z czym
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muszą sobie radzić osoby poruszające się na nim na co dzień; jeździli na rowerze z pedałującym szkieletem, który jechał obok
nich; jechali symulatorem samochodowym, przekonywali się, jak alkohol zaburza procesy myślowe, zmysły i równowagę;
przeprowadzali operację na pluszowym pacjencie, sprawdzali ukrytą perspektywę itd.
Kopernik posiada ponad 450 eksponatów, laboratoria chemii, fizyki, mechaniki, itd., by doświadczyć wszystkiego
trzeba przeznaczyć co najmniej 6 godzin, więc do Centrum wrócimy na pewno, tym bardziej, że atrakcji naukowych jest
tam mnóstwo. A uczniowie chcą poznawać „wielką naukę” łatwymi, niekonwencjonalnymi metodami poprzez bezpośrednie
w niej uczestnictwo.
Czas w tym niesamowitym miejscu upłynął nam bardzo szybko i musieliśmy udać się w drogę powrotną do domu.
Z pewnością był to dla wszystkich czas wykorzystany pożytecznie, bo „To jedyne znane miejsce w Polsce, gdzie nauka
staje się sztuką, a sztuka nauką”. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że wycieczka była fantastyczna. Naszym marzeniem jest, aby
wyjazdy do Warszawy odbywały się cyklicznie, ponieważ można tam dużo zwiedzić i połączyć to z udziałem w nagraniu
telewizyjnym, co roku w innym, gdyż jest to ogromna frajda i niesamowita przygoda.

Uczniowie naszej szkoły podczas nagrania programu telewizyjnego „Dance, Babcie i Dziadkowie czytający najmłodszym w trakcie akcji „Cała Polska
dance, dance”.
czyta dzieciom” (od lewej: K. Dembowski, W. Pawłowski, T.Majerkowska, H.
Fijałkowska, U. Łuczak)

arch. SP Wilamów

arch. SP Wilamów

							

Publiczna Szkoła Podstawowa w Spycimierzu
Wiwat Kobiety! |

Paulina Jaśkiewicz

8 marca w naszej szkole obchodziliśmyDzień Kobiet, który jest wyjątkowym świętem dla wszystkich kobiet, tych
starszych i młodszych. W tym szczególnym dniu chłopcy złożyli swoim koleżankom najlepsze życzenia i wspólnie z rodzicami
wręczyli im piękne upominki. Nie zabrakło także prezentów dla chłopców. Przez cały dzień na wszystkich twarzach gościł
uśmiech. Dzieci z oddziału przedszkolnego wykonały laurki dla swoich mam i podarowały je im przy odbieraniu z przedszkola.
Uff! Pracy miały naprawdę sporo: wycinanie, składanie i przyklejanie, ale efekt końcowy był bardzo ładny. Dzień Kobiet,
który obchodzimy w każdym roku jest miłym wyrazem pamięci.

Warsztaty muzyczne |

Paulina Jaśkiewicz

Już po raz kolejny dzieci miały okazję brać udział w zajęciach muzycznych, przeprowadzanych przez Pana Feliksa.
Tym razem tematem zajęć był instrument dęty drewniany - fagot. Uczniowie krok po kroku poznali budowę instrumentu,
zapoznali się z pojęciami m.in. stroik, es, czara głosowa. Chętne dzieci miały okazję zagrać na tym instrumencie, co wcale
nie było łatwe. Brały także udział w zabawach ruchowych i naśladowczych przy śpiewanych piosenkach. Jak zawsze zajęcia
wywołały w nich dużo śmiechu i radości.
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Anna Walczak

Uczestnicy Dnia Myśli Braterskiej

Dzień Myśli Braterskiej
W dniach 21-22.02.2020 r. społeczność Hufca ZHP Uniejów uczestniczyła w biwaku
z okazji Dnia Myśli Braterskiej.
Drużynowa 6. Gromady Zuchowej z Szadku Marta Frątczak oraz drużynowa 4. Drużyny Harcerskiej z Szadku - phm. Anna Walczak wraz z druhną Justyną Kiedrzyńską podjęły się organizacji
dużego przedsięwzięcia. W biwaku uczestniczyło
blisko 120 osób. Program obfitował w mnóstwo
atrakcji. W piątkowy wieczór harcerze przenieśli się
do Hogwartu. Jednym z zadań było odnalezienie
wyjścia z Komnaty Tajemnic (escaperoom). Harcerze
spędzili też trochę czasu na lekcji eliksirów i w Pokoju
Wspólnym Gryfonów. Mogli wrzucić swoje nazwisko
do Czary Ognia. Zuchy w czasie całego biwaku
realizowały wymagania na sprawność Pan Kleks.
Poznały zasady przyrządzania potraw z „kolorowych
szkiełek”, a oglądając film przeniosły się do Akademii
Pana Kleksa. Był czas na działania twórcze, w czasie
których harcerze przygotowali bajkowe fotościanki.
Późnym wieczorem jeden z harcerzy Adam poprowadził dla wszystkich dyskotekę.
Sobotnie przedpołudnie było okazją do realizacji
III Szadkowskiego Targowiska Aktywności i lekcji
w Akademii Pana Kleksa. Harcerze ćwiczyli się we
wspinaniu na linę, strzelali z łuku, tańczyli, robili
gipsowe maski, grali w bilard i korzystali z siłowni.
Zuchy odebrały między innymi lekcje: kleksografii,
geografii, bańkologii, łucznictwa, muzykowania.
Na lekcji gimnastyki ćwiczyły musztrę pod okiem
zawodowego żołnierza oraz pokonały linowy tor
przeszkód. Harcerze i zuchy mogły fotografować się

z wykorzystaniem przygotowanych własnoręcznie
fotościanek. Po obiedzie harcerze wyruszyli na
trasę questu „Szadek miasto zagadek”. Zuchy
w terenie poszukiwały zaginionego guzika szpaka
Mateusza, później spędziły też trochę czasu na
zabawie w „recznikiadę” w hali sportowej. O godz.
17.00 wszyscy uczestnicy biwaku zasiedli w kręgu
wokół świec. Uroczystym kominkiem uczczono
Dzień Myśli Braterskiej, a hm. Piotr Łukasiewicz Komendant Hufca ZHP Uniejów złożył obecnym
życzenia. Gospodarze i goście pożegnali się iskierką
i wspólnym zdjęciem.
Harcerze i zuchy naszego Hufca spędzili magiczne, aktywne chwile dzięki życzliwości i gościnności Pani Beaty Olczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szadku. Pani Dyrektor umożliwiła
nam wstęp do wielu pomieszczeń i korzystanie
z bogatego wyposażenia szkoły. Dziękujemy również Panu Arturowi Ławniczakowi - Burmistrzowi
Szadku za wsparcie i pomoc otrzymaną w czasie
organizacji biwaku.
Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ !
phm. Anna Walczak
K omeda Hufca ZHP Uniejów przyłącza się do podziękowań. Dziękujemy za otwartość i braterskie
gesty wobec harcerskiej społeczności.
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Agnieszka Owczarek

Bieg Tropem Wilczym
Na starcie Biegu Tropem Wilczym zgromadziło się ponad sto osób. Wydarzenie było okazją do
pomocy charytatywnej małej mieszkance gminy Uniejów. Liczny udział uczestników pozwolił zebrać pieniądze, które zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację 9-miesięcznej Gai Woźniak.

„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” to
największy bieg pamięci organizowany w wielu miastach Polski,
a także na świecie. Jego celem jest uczczenie pamięci żołnierzy
polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego
działającego w latach 1944-1963.

ra została przekazana na konto Fundacji
„Wcześniak”, której dziewczynka jest
podopieczną. Sama zainteresowana,
choć jeszcze za mała by pobiec, wzięła
udział w wydarzeniu.

W biegu można było wystartować na 2 dystansach: tradycyjnym, a więc 1963 m (dla upamiętnienia roku śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka ps. Lalek)
lub na dystansie 10 km (do wyboru). Na dystansie 10 km wystartowało 14 osób, natomiast w krótszym wzięło udział ponad
sto osób.

Gaja urodziła się jako wcześniak i wymaga stałej rehabilitacji. Pozostaje pod
stałą opieką licznych specjalistów, w tym
neurologa, neonatologa, zakaźnika, kardiologa i okulisty. Ma zmiankę w prawym
oczku z powodu toksoplazmozy i do drugiego roku życia będzie poddawana antybiotykoterapii.

arch. UM Uniejów

Bieg organizowany przez Klub Biegacza „Geotermia Uniejów” przy współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja ma
charakter towarzyski, co oznacza, że nie mierzy się czasu i nie
przyznaje nagród. Uczestnicy otrzymali jedynie pamiątkowy
medal i koszulkę. Dodatkowo już od kilku lat biegowi w Uniejowie towarzy-szy inicjatywa charytatywna dzięki Fundacji
PKO BP. To nie pierwszy raz, kiedy dzięki uczestnikom i hojności
banku udało się udzielić wsparcia finansowego w procesie
leczenia dzieci z Uniejowa i okolic. Wystarczyło, że zawodnicy
przyczepili na koszulkę identyfikator akcji – w tegorocznej
edy-cji kartkę z napisem „Biegnę dla Gai”, a fundacja przeliczy
ich zaangażowanie w darowiznę w wysokości 10 tys. zł, któ-

Gaja z mamą

Wysoka frekwencja była najlepszym
świadectwem potwierdzającym fakt, że
sposobność do niesienia pomocy była
dla uczestników największą nagrodą.
W wydarzeniu wzięli udział zawodnicy
m.in. z Turku i Sieradza, aby wesprzeć ten
piękny i szlachetny cel. Dało się również
zauważyć liczny udział młodzieży.
„Uważamy, że musimy uwrażliwiać
naszą młodzież na pomoc dla drugiego
czło-wieka. Jesteśmy przekonani, że małe
rzeczy robione z serca mogą urosnąć do
czegoś naprawdę wielkiego i cieszę się,
że jesteśmy tu w tak licznym gronie” –
mówiła Ewa, przedstawicielka Zespołu
Placówek Edukacyjno – Wychowawczych
ze Stemplewa.
Po biegu na wszystkich czekało ognisko, kiełbaski i napoje przygotowane w
Zagrodzie Młynarskiej. Dodatkowo, z inicjatywy Klubu Biegacza, w rynku w Uniejowie podstawiono Mobilny Punkt Krwiodawstwa, gdzie można było oddać krew.
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Uczniowie z gminy Uniejów posadzili las
10 marca 2020 roku uczniowie z trzech szkół podstawowych w Uniejowie, Wilamowie i Wieleninie posadzili wspólnie drzewa. Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach eko projektu
i w ramach współpracy z Lasami Państwowymi Nadleśnictwem Turek.
Z inicjatywy burmistrza Józefa Kaczmarka hasłem
przewodnim dla tegorocznych działań na terenie
miasta i gminy Uniejów jest ekologia. W trakcie
2020 roku zaplanowanych zostało wiele wydarzeń,
warsztatów skierowanych na zwiększenie świadomości i upowszechnienie wiedzy na temat dotykających nas coraz bardziej problemów związanych
ze środowiskiem, które niestety w obecnej sytuacji
spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia
epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, zostały
wstrzymane.
Pierwszym działaniem w ramach eko projektu było
posadzenie lasu przez uczniów szkół podstawowych
z terenu gminy Uniejów. Samo sadzenie lasu na
stałe wpisało się w kalendarz działań ekologicznych
prowadzonych przez Lasy Państwowe. Warto przy
tym dodać, że co roku polscy leśnicy sadzą blisko
500 mln drzew, co oznacza, że w ciągu każdej minuty
przybywa aż tysiąc nowych drzew. Dzięki temu
lasistość zwiększa się, a jak podaje oficjalna strona
Lasów Państwowych zalesienie w Polsce wynosi
obecnie ok. 30 proc., a tuż po II wojnie światowej
wynosiła niespełna 21 proc. Pod względem
powierzchni lasów (9215 tys. ha) Polska znajduje się
na 6. miejscu, natomiast pod względem wielkości

zasobów drzewnych (2491 mln m3) na 4. miejscu
wśród krajów Unii Europejskiej.
W akcję, która miała miejsce na części lasu
w Orzeszkowie – Kolonii na terenie kompleksu
leśnego uroczysko Brzeziny, zaangażowało się
blisko 45 uczniów. Od samego rana pracowała
ponad 20-osobowa grupa złożona z ósmych klas
szkół podstawowych w Wilamowie i Wieleninie
pod opieką pedagogów: Izabeli Wojtczak, Martyny
Nowakowskiej oraz Piotra Masiery. Uczniowie
posadzili 12 rzędów lasu, czyli 600 sadzonek. Druga
grupa z Uniejowa, czyli klasa 5b wraz z opiekunem
p. Rafałem Wincenciakiem obsadziła niecałe 10
rzędów, co dało 300 nowych nasadzeń . Sadzenie
odbywało się pod fachowym okiem pracowników
Nadleśnictwa Turek: Nadleśniczego Leśnictwa
Uniejów - Witolda Ochapskiego oraz Podleśniczego
Zbigniewa Boczka. Akcję sadzenia dębów otworzył
sam Nadleśniczy Lasów Państwowych Nadleśnictwa Turek - inż. Bartosz Perz.
Uczniowie sadzili dąb bezszypułkowy tworząc
nowe gniazdo lasu liściastego. W tym miejscu przez
blisko 88 lat rosły sosny, które wycięto na łącznym
obszarze 40 arów. Aktualnie, ze względu na dbałość
o różnorodność biologiczną oraz warunki glebowe,

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

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

obszar został obsadzony wspomnianym dębem
bezszypułkowym. Wykorzystane w przedsięwzięciu
jednoroczne sadzonki przez rok rosły na terenie
szkółki Nadleśnictwa Turek, a pozyskano je z zebranych żołędzi.
Przewiduje się, że posadzone drzewa wydadzą
pierwsze zielone listki już za niecałe 2 miesiące,
a za 10 lat osiągną wysokość oscylującą między 1,6
a 2 m. Wiele zależy od warunków klimatycznych,
wilgoci i nasłonecznienia, jednak biorąc pod uwagę
normalną fazę wzrostu drzewostanu, właśnie takich
efektów można się spodziewać. Co więcej, w tym
roku Nadleśnictwo Turek planuje 500 tys. nowych
nasadzeń, a na terenie Leśnictwa Uniejów zalesionych
zostanie aż 15 hektarów.
O tym jak ważne są drzew, chyba nie trzeba nikogo
specjalnie przekonywać. Drzewa to prawdziwe
cuda natury, a ich wpływ na ekosystem jest nieoceniony, zwłaszcza w dobie postępujących zmian
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klimatycznych. Na potwierdzenie wystarczy przywołać kilka faktów, jak choćby ten, że jedno duże
drzewo o wys. około 25 m pochłania tyle dwutlenku
węgla, ile emitują dwa gospodarstwa jednorodzinne,
a jedna wieloletnia sosna uwalnia ilość tlenu
pokrywającą zapotrzebowanie trzech osób. Drzewa
i krzewy chronią przed hałasem, ponadto oczyszczają powietrze z substancji toksycznych i wzbogacają powietrze w substancje lotne o właściwościach
m.in. bakteriobójczych.
Inicjatywy sadzenia lasów są niezwykle potrzebne,
przede wszystkim pod względem edukacyjnym dla
młodzieży. Sami uczniowie chętnie zaangażowali
się w projekt i zapewne to wydarzenie na długo
pozostanie w ich pamięci, bo pozostawili swój ślad
na tej ziemi – komentowali opiekunowie grup.
Akcję sadzenia drzew zakończyło ognisko z kiełbaskami zasponsorowane przez Nadleśnictwo Turek.

Sylwia Szymańska

Zabawy z tańcem w bibliotece
W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie sukcesywnie odbywały się zajęcia pt.
„zabawy z tańcem”. Wraz z upływem czasu cieszyły się one coraz większą popularnością nie tylko
wśród dzieci i młodzieży mieszkającej w Uniejowie.

arch. M-GBP w Uniejowie

Dzieci oraz młodzież spotykały się w określone dni
w książnicy, w której odbywały się zajęcia prowadzone
dla dwóch grup wiekowych. Dla młodszych dzieci zajęcia prowadzone były we wtorki, natomiast dla star-

szych w każdy czwartek. Należy wspomnieć, że dzieci
i młodzież w czasie „zabaw z tańcem” uczyły się nie
tylko tańca, ale także zdobywały wiedzę związaną
z literaturą, a w czasie zabawy z chustą animacyjną
odgadywały tytuły książek i bohaterów książkowych.
Każde zajęcia wzbogacone były o różne układy taneczne, a także ciekawe zabawy, np.: z tunelem animacyjnym, z liną limbo, z balonami, a także o konkursy,
zagadki itp.
Zajęcia te wniosły wiele korzyści dla młodych ludzi,
którzy w czasie zajęć pozalekcyjnych rozwijali swoje
zainteresowania, pasje oraz sprawność fizyczną i intelektualną. Dlatego też z pewnością możemy stwierdzić,
że „zabawy z tańcem” będą częścią działalności naszej
biblioteki, w której nie tylko wypożycza się książki
i czasopisma.
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Zasłuchani uczniowie klas III uniejowskiej Szkoły Podstawowej

Milena Nockowska-Bernardziak

Żywa lekcja historii
5 marca 2020 r. odbyła się niecodzienna lekcja historii w bibliotece w Uniejowie. Wychowawczynie klas
II z uniejowskiej Szkoły Podstawowej - pani Dorota Bamberska i pani Joanna Wójcik zorganizowały spotkanie z panią Krystyną Kwapisz - kombatantką i zasłużoną uczestniczką Powstania Warszawskiego. Wraz
z Miejsko - Gminną Biblioteką Publiczną w Uniejowie włączył się w to piękne wydarzenie Zespół Placówek
Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie.

W ramach edukacji czytelniczo-bibliotecznej
udział w spotkaniu wzięli wychowankowie MOS ze
Stemplewa. Troje uczniów z nagrodą „wychowanka
miesiąca” z niezwykłym zainteresowaniem słuchali
wspomnień z ujmującego okresu życia pani Krystyny. Dzieci i młodzież w poważnym skupieniu
przeżywali każde słowo, które w skrupulatny
sposób odtwarzało wydarzenia sprzed 76 lat...
Wzruszyły nas historie o bólu, cierpieniu i tęsknocie. Powstanie Warszawskie z wysłuchanej relacji
to nie tylko wystąpienie zbrojne przeciwko wojskom niemieckim, to również opowieść o życiu
powstańców przy ulicy Noakowskiego 8 w Warszawie. Opowiedziana codzienność 1944 roku, to
nie tylko walki, ale przede wszystkim życie ludzi

okupowanej stolicy. Otrzymaliśmy przekrój funkcjonowania powstańczej Warszawy - od prac
w kuchni, nabożeństw, pogrzebów, aż po budowanie
barykad i walkę. Zawalone budynki, które stały się
cmentarzami, dzieci noszące płyty chodnikowe na
budowę barykad, to namiastka cennych wspomnień.
Wszystko co usłyszeliśmy to prawda z przeszłości. Opowieść zszokowała autentycznością i realizmem bez zbędnego patosu. Młodzież z szacunkiem
zwróciła się do pani Krystyny dziękując za tak
wspaniałą podróż w lata wojny i okupacji.
Dziękujemy pomysłodawcom za zaangażowanie
naszej placówki w tak piękną żywą lekcję historii.
Uczniowie z niecierpliwością czekają na więcej.
Zatem, do zobaczenia Pani Krystyno!
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Maciej Bartosiak

Most na niebiesko

w geście podziękowania i wsparcia
dla służb medycznych
Światowy Dzień Zdrowia (7 kwietnia) został ustanowiony przez WHO, a jego głównym przesłaniem
jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy
zdrowotne dotyczące społeczeństw. W tym roku
święto ma szczególny charakter – panująca pandemia
koronawirusa zmieniła życie wszystkich ludzi, wystawiając na ciężką próbę personel medyczny, który
walczy z wirusem na pierwszym froncie. Nie tylko
w Polsce, ale i na całym świecie, na różne sposoby
manifestowano wdzięczność pracownikom służby
zdrowia za odwagę oraz poświęcenie. Nasz udział

w akcji wyraziliśmy dzięki iluminacji mostu, który począwszy od 7 kwietnia, każdego wieczora rozświetla
się na niebiesko, w barwie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO):
- „Symboliczny gest jest wyrazem wsparcia dla
pracowników służby zdrowia i podziękowania za
ich ogromną pracę” - komentuje Bogdan Wieczorek
z firmy FHU INSTAL, która jest odpowiedzialna za
montaż i obsługę dynamicznej iluminacji mostu,
Kolegiaty i Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich wraz
z elementami parku.

Maciej Bartosiak

Święto Kobiet w gminie Uniejów
Prawdopodobnie, jako pierwsze w gminie, świętowanie Dnia Kobiet rozpoczęto w Ostrowsku, w sobotę
7 marca 2020 r. punkt 18:00. Z zaproszenia wystosowanego przez druhów tutejszej jednostki OSP panie
skorzystały z chęcią, jednomyślnie odkładając planowaną na ten dzień wycieczkę na inny, sprzyjający ku
temu termin:
Tymczasem panowie ani myśleli zrywać z tradycją,
a wręcz przeciwnie, bo wyliczyli, że Święto Kobiet

arch. OSP Ostrowsko

- „Podczas zimowego zebrania naszego Koła
Gospodyń Wiejskich narodziła się propozycja, aby
tegoroczne święto spędzić ot co, w babskim gronie:
na seansie w kinie, na kabarecie w domu kultury, jakaś
komedia na deskach teatru… pomysłów było dużo,
miałyśmy coś wybrać” – relacjonuje Pani Sołtys, Jadwiga Urbaniak. – „Nasi panowie rok rocznie organizują
spotkanie, wręczają nam kwiaty i my to oczywiście
bardzo lubimy i doceniamy, ale pomyślałyśmy, że może
choć raz zwolnimy ich z tego przemiłego „obowiązku”.
Tym bardziej, że w kasie KGW pozostało jeszcze trochę
środków z dofinansowania, które wkrótce trzeba
będzie rozliczyć – zatem idea wyjazdu tak jakby sama
prosiła się by przekuć ją w czyn!”.
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***
Także tradycją już można nazywać wspólne spotkanie pań z Wilamowa, Brzozówki i Lekaszyna. Te
zawsze licznie zbierają się w miejscowej strażnicy,
spędzając wieczór w biesiadnym klimacie. Tegoroczny
Dzień Kobiet – zorganizowany również w sobotę z inicjatywy Pani Sołtys i Rady Sołeckiej postanowiono
urozmaicić. Podobnie jak „koleżanki” z Ostrowska,
także członkinie KGW z Wilamowa postanowiły
o zaplanowaniu wyjazdu do kina. Tak więc, sobotnie
popołudnie z seansem polskiej komedii romantycznej
było preludium do wieczornego spotkania w strażnicy.
Kilkanaście minut po godz. 19:00, na wracające
z Łodzi (po obejrzanym filmie) panie, czekały: nakryty
odświętnie stół, kolacja, ciasto i oczywiście – panowie. Samorządowo – strażacka delegacja w składzie:
Mirosław Madajski, Krzysztof Bielawski, Zbigniew
Kos, Marian Kokorzycki, Henryk Łukasik, Krzysztof
Troczyński, Artur Dominowski i Tomasz Popiel zło-

żyła obecnym na sali paniom najlepsze życzenia
i podziękowała za: współpracę, wsparcie, kobiecą
rękę, inicjatywę, pomysły, że zawsze mogą na sobie
polegać… i tym „słodkościom” nie byłoby końca,
gdyby nie toast za zdrowie pań, który wzniesiono
lampką szampana.
***
Nazajutrz, w niedzielę 8 marca spotkały się panie
w Felicjanowie.
- „To miał być Dzień Kobiet „na słodko”, czyli takie
spotkanie przy kawie, herbacie, a do tego ciasto” opowiada Pani Sołtys, Nina Kalas. – „Zaczęłyśmy
z dziewczynami z Zarządu Koła wstępnie się organizować i sporządzać listę chętnych mieszkanek
Felicjanowa. Wraz z każdą kolejną panią na liście
zaczęło przybywać deklaracji przygotowania nie samych ciast, ale i sałatek, mięs, zupy... Jednym słowem,
dopadła nas kulinarna fantazja, ale w końcu jesteśmy
kołem gospodyń, to zobowiązuje!
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00 w strażnicy OSP w Felicjanowie. Przybyło 20 pań, ale impreza
nie zamknęła się w damskim gronie! Na wystosowa-

arch. UM Uniejów

arch. UM Uniejów

w Ostrowsku z inicjatywy tutejszej straży będzie
w tym roku miało jubileuszową, 10-tą edycję. A zatem
był tort z fajerwerkami, „sto lat” dla pań, toasty, życzenia i kwiaty…
- „Wobec powyższych, wyjazd - bez dwóch zdań
– odłożyłyśmy i świętowałyśmy z naszymi dżentelmenami! W imieniu wszystkich kobiet obecnych na
sali, bardzo dziękuję za tą przemiłą niespodziankę!” –
podsumowała sołtys Ostrowska.

ne przez Zarząd Koła zaproszenie odpowiedzieli:
wiceburmistrz Janusz Kosmalski, radny Daniel
Szafarz oraz prezes jednostki OSP - Rafał Jagieła.
Panowie, rzecz jasna, byli przygotowani na obchody
Dnia Kobiet: złożyli przedstawicielkom płci pięknej
życzenia i obdarowali je kwiatami, czekoladkami.
Czekające cierpliwie na bocznym stoliku torty
i butelki szampana zdradziły jeszcze jeden motyw niedzielnego spotkania. Panie bowiem świętowały Dzień
Kobiet, a także pierwsze urodziny Koła Gospodyń
Wiejskich w Felicjanowie, a tym samym - rok działalności na rzecz integracji mieszkańców.
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Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Agnieszka Owczarek

XXII Turniej Piłki Siatkowej

im. Zbigniewa Dominiaka
2 marca 2019 roku w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Uniejowie po raz kolejny rozegrano
Halowy Turniej Piłki Siatkowej im. Zbigniewa Dominiaka. Po zaciętej walce „Bioeden Łódź” – zwycięzca
poprzedniego turnieju ustąpił miejsca na podium drużynie „Mamrot Wilkowyje”. Na trzecim miejscu uplasował się „SD Parkiet”.

Turniej miał swoją XXII edycję, a w sportowej rywalizacji wzięło udział 12 drużyn: Auto Centrum Lis
Kalisz, Automobile Torino Turek, Bioeden, Księżyc.pl
Zduńska Wola, Viktoria Zadzim, Mamrot Wilkowyje,
Witonia, SD Parkiet, MKS Malanów, Zygry, TSV
Dalików, Wirtualni.

Imprezę otworzył i obserwował zmagania siatkarzy zastępca burmistrza - Janusz Kosmalski wraz
z wic-edyrektorem Szkoły Podstawowej - Januszem
Sta-wickim. Tym razem, ze względów zdrowotnych,
zabrakło Jacka Dominiaka, brata tragicznie zmarłego w 2009 roku Zbigniewa Dominiaka – uniejowskiego propagatora sportu, którego imieniem
nazwany został rozgrywany cyklicznie turniej halowej piłki siatkowej.
Drużyny podzielono na trzy grupy czterodrużynowe, a zwycięzcy poszczególnych grup przechodzili

arch. UM Uniejów

- „Gościmy drużyny m.in. z Kalisza, Piotrkowa Trybunalskiego, Łodzi. Cieszę się, bo dzisiejszy dzień
pokazuje, że nasz turniej przestał mieść jedynie
zasięg lokalny czy gminny, a stał się już regionalny”
– skomentował Dyrektor M-GOK - Robert Palka.

do rozgrywek finałowych. Dwie pierwsze zwycięskie drużyny prezentowały wysoki poziom i do
samego końca nie było wiadomo, która drużyna
wygra.
Organizatorami turnieju byli: Burmistrz Miasta
Uniejów, Radni Rady Miejskiej w Uniejowie,
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie,
PGK Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie, Szkoła
Podstawowa w Uniejowie.

>
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Gminny Strażacki Turniej Tenisa Stołowego
23 lutego 2020 roku w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Uniejowie został rozegrany Gminny
Strażacki Turniej Tenisa Stołowego. Wzięło w nim udział kilkunastu zawodników i sympatyków OSP z terenu
gminy Uniejów. Niestety, tegoroczna frekwencja była sporo niższa w porównaniu z rokiem ubiegłym, co
jednak nie przeszkodziło uczestnikom w rozgrywkach. Dało się dostrzec, że w turnieju brali udział pasjonaci tenisa stołowego, a bardziej niż zdrowa rywalizacja, liczyła się dla nich po prostu dobra zabawa
i możliwość rozegrania meczów.
Zawodnicy rywalizowali w 4 kategoriach, tym razem jedynie w grupie męskiej, jako że zabrakło reprezencji żeńskiej: 1 – chłopcy – szkoła podstawowa, 2
– 17-40 lat – męska, 3 – powyżej 40 lat – męska,
4 – open.

- „Zdarza się, że młodzi ludzie siegają po dopalacze
z poczucia nudy i braku innych, atrakcyjnych form
spędzania wolnego czasu. W alternatywie proponujemy i promujemy sport. Taki turniej jak ten, to
nie tylko zmagania i rywalizacja, ale także integracja
i okazja do oderwania się od codzienności” – mówił
komendant Miejsko Gminnego Związku OPS RP.

arch. UM Uniejów

Turniej został rozegrany pod hasłem „Dopalacze –
powiedz STOP”. To akcja, której głównym celem jest
zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych
oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań zdrowotnych, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej.

Klasyfikacja turnieju wyglądała następująco:
1. Kategoria uczniowie Szkoły Podstawowej: I miejsce – Bartosz Kąpielski, II miejsce – Błażej Rybak, II
miejsce – Adam Graczyk.
2. Kategoria męska 17-40 lat: I miejsce – Damian
Tarcz, II miejsce – Filip Rybak, III miejsce – Damian
Berczyński.

arch. UM Uniejów

3. Kategoria powyżej 40 lat: I miejsce – Jakub Chaberski, II miejsce – Zbigniew Szypowski, III miejsce
– Piotr Kąpieski.
4. Kategoria Open: I miejsce – Jakub Chaberski, II
miejsce – Damian Tarcz, III miejsce – Zbigniew Szypowski.
Zwyzięcy otrzymali nagrody w postaci statuetek,
dyplomów, medali oraz biletów wstępu na baseny
termalne w Uniejowie.
Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Miasta Uniejów – Józef Kaczmarek, PGK „Termy Uniejów” Spółka z o.o. w Uniejowie, Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Uniejowie, Szkoła Podstawowa
w Uniejowie, OSP Uniejów.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Czy pod Uniejowem powstanie ośrodek
dla niepełnosprawnych dzieci?
Wiele wskazuje, że w jednym z gospodarstw na terenie miejscowości Lekaszyn powstanie ośrodek
dedykowany dzieciom niepełnosprawnym. W rehabilitacji pomogą zwierzęta: alpaki, psy i konie.

Ośrodek, którego budowa właśnie się rozpoczyna, znajduje się pod Uniejowem, w miejscowości Lekaszyn. Choć na
chwilę obecną przypomina nieco podupadłe gospodarstwo,
Państwo Popielowie wierzą, że już wkrótce zacznie nabierać
właściwych kształtów i stanie się placówką, która posłuży
za azyl zarówno dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich
opiekunów i rodziców.
„To niemożliwe – powiedział rozsądek, To ryzykowne –
powiedziało doświadczenie, To bezsensowne – powiedziała
duma, mimo wszystko spróbuj – powiedziało serce.” To nasze
motto do działania – mówi pan Tomasz. Chcemy stworzyć
przytulne pracownie. Docelowo będziemy koncentrować się
na dzieciach, ale nie zapominamy o rodzicach, bo aby pracować
prawidłowo z dzieckiem z zaburzeniami, opiekun również musi
należycie funkcjonować.
Projekt przewiduje salę wyciszenia oraz salę doświadczania
świata wyposażoną w urządzenia sensoryczne. Dodatkowo,
w ośrodku znajdzie się komora baryczna, sala zabaw i biofeedback, czyli zestaw podłączonych do komputera czujników,
dzięki którym można śledzić aktywność organizmu i świadomie
na nią wpływać.
Oprócz fachowych narzędzi, z pomocą terapeutyczną przyjdą zwierzęta. W planowanej zagrodzie zamieszkają: konie,
psy, alpaki (pani Magda właśnie kończy kurs alpakoterapii),
a nawet świnki morskie. Dobroczynny wpływ zwierząt chętnie
wykorzystywany jest w terapii, a badania pokazują, że praca
i integracja dziecka ze zwierzęciem potrafi czynić cuda.

Państwo Tomasz i Magda Popielowie

arch. prywatne

Pomysłodawcy projektu Państwo Tomasz i Magda Popielowie ze Zgierza kilkanaście lat dorastali do decyzji, aby
otworzyć ośrodek. Motywacją były doświadczenia zebrane
w tym czasie w pracy terapeutycznej. O tym, jak trudnym zadaniem jest praca z dzieckiem niepełnosprawnym przekonali
się na własnej skórze, opiekując się synem Szymonem, u którego zdiagnozowano spektrum autyzmu. Rodzina Popielów
od kilku lat współpracuje z Inicjatywą Rodzicielską „Chcemy
Całego Życia”, założyli też własną fundację „Pomerdało mi
się”. Fundacja zaangażowała się w akcję charytatywną zbiórki
pieniędzy na rzecz chorych dzieci - Adriana i Lenki, o czym
informowaliśmy na łamach naszej gazety.

„Choć nie mamy jeszcze ośrodka, już teraz
działamy indywidualnie. Bierzemy ze sobą np.
psa i niesiemy pomoc tam, gdzie jesteśmy potrzebni” – dodaje pan Tomasz.
Projekt „Alpakowo” opiera się na fachowej
wiedzy i doświadczeniu. Pan Tomasz to terapeuta
z zawodu i powołania. Wielkie zaangażowanie
poparte jest studiami z zakresu pedagogiki
i wspomagania rozwoju. Do tego należy dodać
liczne kursy: hipoterapii, dogoterapii, integracji
sensorycznej i masaży taktylnych. Poznana od
podszewki gruntowna wiedza, w połączeniu
z doświadczeniem własnym, bez wątpienia
będą wartością dodaną placówki, która miejmy
nadzieję, jak najszybciej zdoła otworzyć swoje
podwoje.
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Rozmowy przy kawie
z Sebastianem Emche
Młody, utalentowany, aktualnie jest szefem kuchni w Restauracji Termalnej, ale gotował już
jako nastolatek. Właśnie wtedy podjął decyzję, że zwiąże swoją karierę życiową z kuchnią,
którą traktuje jak laboratorium. Pasjonat nowych smaków i inspiracji, choć z chęcią sięga po
schabowego.
AO: Jak zaczęła się Twoja przygoda z gastronomią?
SE: Odkąd sięgnę pamięcią, zawsze lubiłem
gotować. Gdy byłem jeszcze nastolatkiem, kolega
zachęcił mnie, abym zajął się tym na serio. Podjąłem
wówczas pracę we włoskiej restauracji w Łodzi
i tam stawiałem swoje pierwsze kroki. Następnie
pracowałem w łódzkiej restauracji „Chłopska Izba”
poznając tajniki kuchni staropolskiej. Po zaledwie
kilku miesiącach zostałem jednym z szefów kuchni,
co było nie lada osiągnięciem. Byłem wówczas
jednym z najmłodszych szefów kuchni w woj.
łódzkim. Pod szyldem tej restauracji brałem udział
w wielu konkursach kulinarnych, a także miałem
możliwość szlifować swoje umiejętności przy okazji
organizacji naprawdę dużych imprez plenerowych,
liczących niekiedy ponad 2000 uczestników.
W 2011 r. wyjechałem do Anglii w której spędziłem
8 lat. Trafiłem tam do restauracji Al Calamaro, gdzie

również dość szybko objąłem stanowisko szefa
kuchni.
AO: Osiem lat to długo. Jak wyjazd ukształtował
Ciebie jako kucharza?
SE: Praca w wielokulturowym środowisku
pozwoliła mi poznać kuchnię z różnych zakątków
świata,
z których czerpię pomysły na dania także w
naszym Hotelu. W tym czasie odbyłem wiele
podróży po Europie, co pozwoliło mi poznawać
nowe style
i trendy kulinarne, które dziś wzbogacają moje
dania o nowe smaki i struktury.
AO: Która kuchnia lub która podróż odcisnęła na
Tobie największe piętno?
SE: Nasza kuchnia staropolska. W mojej pracy
staram się trzymać kierunek kuchni polskiej,
wzbogacając ją w nowe elementy zaczerpnięte

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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z podróży bądź wedle uznania.
AO: Z jaką kuchnią miałeś do czynienia w Anglii?
SE: Głównie ze śródziemnomorską, z włoską
i meksykańską, ale udało mi się również przemycić
elementy kuchni polskiej.
AO: I jak przyjęła się na zagranicznym gruncie?
SE: I dobrze i źle. Najgorzej było z produktami
o wyrazistych smakach, jak kiszonki czy śledzie.
Myślę, że my Polacy jesteś bardziej otwarci na nowe
smaki. Do tego dochodzą względy kulturowe oraz
religia, które dają nam większe pole do popisu.
AO: Czy różnice kulturowe są dużym problemem
w kuchni?
SE: Jeśli już, w grę wchodzą głównie względy
religijne, które zabraniają spożywania pewnych
produktów. Tworząc kartę dań stawiam na
różnorodność i staram się uwzględnić różne
preferencje albo przygotować danie tak, żeby móc
np. na specjalną prośbę klienta wyeliminować jakiś
„niewygodny element”.
AO: Wróciłeś do Polski w roku 2019 roku.
Jak trafiłeś to Restauracji Termalnej?
SE: Zbieg okoliczności sprawił, że wkrótce po moim
przyjeździe otwierała się część restauracyjna Hotelu
Termalnego i właściciele obiektu zaprosili mnie do
współpracy i stworzenia autorskiej karty.
AO: Skąd czerpiesz inspiracje?
SE: Menu przeważnie układam sam. Inspiruję się
daniami z różnych stron świata, ale nie ograniczam
się jedynie do imitacji. Oczywiście, mamy też międzynarodowe klasyki, ale staram się, aby w każdym
jednym daniu przemycić odrobinę polskości.
AO: Czym się wyróżnia się kuchnia Restauracji
Termalnej?
SE: Celem zespołu, którym kieruję, jest stworzenie
oferty kulinarnej, która będzie łączyć miejscowe
produkty z przepisami z różnych stron świata, choć
najbardziej lubię akcenty orientalne i te są dość
widoczne. Mieliśmy w ofercie m.in. zupę Pho albo
danie Pad thai, czyli makaron ryżowy z krewetkami.
Ponadto, większość produkcji wychodzi od nas.
Stawiając na niepowtarzalny smak, staramy się sami
wędzić np. ryby i mięsa. Wędliny sosy, kiszonki,
marynaty, przetwory, pikle wykonuję samodzielnie.
Używamy warzyw i owoców z naszego ogródka
prowadzonego przez właścicielkę obiektu Panią
Emilię. To czego nie możemy zrobić, pozyskujemy od
lokalnych dostawców.
AO: Twoje danie popisowe?
SE: W obecnej karcie dań, poliki wołowe sous vide,
dzięki czemu mięso zachowuje wszystkie walory
odżywcze i smakowe.
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AO: Czyli naturalność i regionalność?
SE: Dodałbym jeszcze zdrowe odżywianie.
Właściciele obiektu zajmują się dodatkowo
produkcją i sprzedażą zdrowej dietetycznej
żywności, u nas w karcie można znaleźć te
produkty. Nie chodzi jednak o jakiś szczególny
rodzaj diety, ale o wyselekcjonowanie dobrej
jakości produktów oraz sam sposób przyrządzania,
tak aby dania dostarczały organizmowi wszystkich
niezbędnych substancji. Między innymi dlatego
pracujemy z załogą nad sezonowością menu, aby
spełnić oczekiwania gości hotelowych
i mieszkańców Uniejowa.
AO: A propos, czy sezonowość jest ważna?
SE: Bardzo lubię ten trend w gastronomii.
Produkty sezonowe nie tylko uatrakcyjnią menu,
ale z oczywistych względów najlepsze dania
to te wychodzące z produktów, które w danej
chwili są najświeższe. Właśnie dlatego kuchnia
naszych mam i babć jest tak ceniona, bo dania
wykonywane są z użyciem nowalijek i produktów,
które akurat pojawiły się w ogródku.
AO: Lubisz eksperymentować?
SE: Kuchnia to moje małe laboratorium i lubię
bawić się smakami. Jednak docelowo staram się
ująć
w nowym wydaniu to co już znam.
AO: Czyli tradycja połączona z nowoczesnością?
SE: Dzięki temu kuchnia nie jest nudna i zbyt
przewidywalna.
AO: Bycie kucharzem to zawód czy powalanie?
SE: Kucharz to zawód, ale żeby go wykonywać
z satysfakcją, niezbędne jest powołanie i pasja.
To dotyczy wszystkich branż. Aby móc coś zrobić
dobrze, trzeba to lubić.
AO: Zastanawiałeś się kiedyś, jak potoczyłaby się
twoja ścieżka kariery, gdybyś nie był kucharzem?
SE: Nie mam pojęcia, lubię dekorować. Może
poszedłbym w jakąś aranżację wnętrz.
AO: Istotnie, na talerzu tworzysz małe dzieła
sztuki. Jak tworzysz swoje dania?
SE: Zazwyczaj, gdy myślę o nowym daniu, układam
sobie w głowie jego wizualizację. Jednak gdy
wprowadzam swoją myśl w czyn, często trzeba
wszystko modyfikować, bo w głowie wygląda
lepiej niż na talerzu.
AO: Twoje plany na przyszłość?
SE: Moim planem jest dalszy rozwój, a tutejsza
restauracja daje mi takie możliwości.
AO: Zatem życzymy wielu sukcesów i dziękujemy
za rozmowę.
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Najważniejsze jest natchnienie –
rozmowa z Joanną Wicherkiewicz
Niedawno na rynku wydawniczym pojawiła się nowa propozycja autorstwa Joanny Wicherkiewicz.
Oficjalna premiera odbyła się na Targach Książki w Poznaniu w dn. 6-8 marca 2020 r. „Kim jest Zachary”
obok „Okruchów codzienności” i „Dysharmonii” to trzecie i najmłodsze literackie dziecko uniejowskiej
poetki.
Zachariasz. Przypadło mi ono na tyle do gustu,
że stworzyłam jego wariację, czyli Zacharego.
AO: Skoro Zachary i Dysharmonie
powstawały równolegle, czy tomiki są do siebie
podobne czy różnią się?
JW: To inny rodzaj poetyki o odmiennym
języku narracji. Tak, jakbym oddała głos
komuś zupełnie innemu. Oczywiście są pewne
delikatne powiązania, bo nie da się w stu
procentach zmienić swojego stylu, ale ośmielę
się stwierdzić, że jest to zupełnie nowy twór.
AO: W Dysharmoniach były wiersze
refleksyjne, reminiscencje z dzieciństwa,
odniesienia religijne…
JW: Zachary również jest refleksyjny i musi
taki być, bo czym byłaby poezja bez refleksji.
Dzięki temu, że poezja rozszerza znaczenia, pole

arch. A. Łuszczyk

AO: Już podczas naszej ostatniej rozmowy, mniej
więcej rok temu, wspominałaś o wierszach, których
bohaterem jest Zachary. Czy miałaś wówczas plany wydawnicze, których w tamtym czasie wolałaś nie zdradzać
czy pomysł na wydanie przyszedł później?
JW: Zachary powstawał niemal równolegle do
Dysharmonii, dlatego o nim mówiłam, ale wtedy jeszcze nie
wiedziałam, czy uda mi się stworzyć materiał na tyle dobry
i na tyle obszerny, aby ująć go w ramy odrębnej publikacji.
AO: Tomik nosi tytuł „Kim jest Zachary?”. Czy możesz
odsłonić nieco rąbek tajemnicy i wyjawić, kim jest Twój
bohater?
JW: Zachary to twór, w którym chciałam dać ujście
mojemu męskiemu pierwiastkowi.
AO: Męskie alter ego Joanny Wicherkiewicz, brzmi
doprawdy enigmatycznie.
JW: Niezupełnie, w każdym z nas istnieje tak zwana
energia męska i żeńska. Mówi o tym zarówno filozofia, jak
i psychologia; Carl Gustaw Jung jako pierwszy stwierdził,
że każdy mężczyzna ma swoją żeńską stronę, czyli Animę,
a każda kobieta – męską, Animusa.
AO: Zachary to jakiś rodzaj opowieści?
JW: To raczej zapis, który nazywam publicystyką liryczną.
Po Zacharego można sięgać jak po gazetę z danego dnia,
gdzie konkretne wydarzenie staje się natchnieniem do
wiersza. To rodzaj poetyckiego felietonu, chociaż niektóre
wiersze są też formą zabawy literackiej.
AO: Czym się kierowałaś wybierając tytuł? Skoro
bohater rejestruje rzeczywistość, nie myślałaś o czymś na
kształt „Zachary komentuje świat”?
JW: W pierwszym zamyśle chciałam nadać tytuł „Zachary”,
ale ponieważ otrzymywałam zapytania, kim on w ogóle
jest, pomyślałam, że ten tytuł pozwoli czytelnikowi
na odbycie podróży w poszukiwaniu istoty istnienia
Zacharego.
AO: Skąd imię Zachary?
JW: To akurat prozaiczna historia. Usłyszałam ją na
sąsiednim podwórku. Sąsiadka miała gościa o imieniu
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do interpretacji powiększa się. Zachary ma za zadanie zatrzymać
czytelnika, skłonić do zbadania własnej duszy, ale też zachęca, aby
ludzie wypowiadali się, a nie tylko opowiadali. Dzisiejszy świat jest
nasiąknięty tendencją opowiadania się po którejś stronie. Poprzez
mojego bohatera i przetrawienie tego, co ma do powiedzenia,
chciałabym, aby mój czytelnik doszedł do sedna, którym jest jego
własne zdanie. Zachary jest refleksyjny, ale też agresywny. Nie boi
się wypowiedzieć wprost.
AO: Bywa kontrowersyjny?
JW: Bywa, choć kontrowersyjność nie jest celem samym w sobie,
a efektem pobocznym.
AO: Czy poezji można nauczyć się pisać czy potrzebne są
jakieś specjalne predyspozycje?
JW: Coraz częściej mówi się o warsztacie poetyckim. We mnie
budzi to częściowy sprzeciw. Nie można dać po prostu konkretnej
instrukcji, która pozwoli ująć rzeczywistość w słowa. Pewne
wskazówki sprawiają wprawdzie, że poezja jest bardziej czytelna
lub pozbawiona zbędnej gadaniny, ale zawsze uważałam, że
najważniejsze są pokłady wewnętrzne, czyli talent. Poezji, jak
również każdej innej sztuki, nie można ująć w ramy konkretnej
instrukcji. Gdyby nie ta wewnętrzna iskra, nigdy nie powstałyby
nowe kierunki i tendencje w sztuce, jak choćby awangarda
poszukująca nowych form wyrazu.
AO: Czyli najważniejsze jest natchnienie?
JW: Moje wiersze powstawały pod wpływem pewnych emocji.
Co więcej, wrażliwość i zdolność poety do empatii jest na tyle
wyostrzona, aby dać mu prawo do wypowiadania się w kwestiach,
których sam nie przeżył i nie doświadczył.
AO: Mówisz, że Zachary jest twoim męskim alter ego,
tymczasem swoją premierę miał w święto kobiecości.
JW: Racja, ale to akurat nieplanowany zbieg okoliczności.
Co więcej, na naszym stoisku Zachary był jedynym mężczyzną
(śmiech).
AO: Kiedy możemy spodziewać się oficjalnej premiery na
rodzimym gruncie, czyli w Uniejowie?
JW: Mam pewne plany, ale jeszcze niczego nie konkretyzowałam.
Zatem proszę o chwilę cierpliwości.
AO: Co daje Tobie jako poetce najwięcej satysfakcji?
JW: Dobre słowo innych ludzi, ale nie chodzi tu o pochlebstwa.
Czasem otrzymuję podziękowania, że mój wiersz odpowiedział na
jakąś trudną sytuację danego czytelnika i to mnie chyba buduje
najbardziej, bo wtedy czuję, że to co robię ma sens. Z tym większą
radością dzielę się moim słowem z innymi. Nie ukrywam też, że
cieszą mnie inne sukcesy, jak publikacje czy spektakle na podstawie
mojej twórczości. W lutym tego roku, w Żurominie, w którym
spędziłam dzieciństwo, zorganizowano wystawę moich wierszy.
To było niezwykle miłe i wzruszające, że ktoś o mnie pamięta.
AO: Już Horacy miał świadomość wielkiej roli poezji mówiąc,
że dzięki niej „nie wszystek umrze”.
JW: Cóż, nie wiem czy kiedykolwiek uda mi się osiągnąć poziom
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Horacego, chociaż niezmiernie cieszy,
że staję się rozpoznawalna w środowisku
literackim.
AO: Co czyta Joanna
Wicherkiewicz? Po jaką poezję sięga?
JW: Miłosz, Różewicz, Herbert, Rilke,
Bursa, Józef Baran. Głównie klasycy.
AO: Plany na przyszłość?
JW: Chwilowy marazm twórczy.
Czuję na sobie duże brzemię odpowiedzialności, aby stworzyć coś dobrego,
a nie wrócić do czasu przetwórczego.
JW: Z tego miejsca chciałabym
podziękować całemu sztabowi ludzi
i instytucji, na których wsparcie zawsze
mogłam liczyć; wśród nich należy
wymienić Burmistrza Uniejowa - Józefa
Kaczmarka, Starostę Poddębickiego
- Małgorzatę Komajdę, Towarzystwo
Przyjaciół Uniejowa, Bibliotekę Miejską
i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury.
Dzięki wsparciu materialnemu, pomocy
w organizacji wieczorków poetyckich,
miałam szansę przekuć moje marzenia
w rzeczywistość.
		
Dziękuję za rozmowę
		
Agnieszka Owczarek
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Zespół Uzdrowiska Uniejów Park

Uzdrowisko Termalne nie tylko dla kuracjusza
Uniejów jako najmłodsze i jedyne w Polsce termalne uzdrowisko, oprócz swojej młodości, oferuje
bogactwo przyrodnicze – zdrowotną wodę termalną. Jeszcze w latach 90. powstała Fundacja na
rzecz Zagospodarowania Wód Termalnych „Uzdrowisko Uniejów”. To właśnie mieszkańcy jako
pierwsi przyczynili się do radykalnych zmian w zakresie wykorzystania przyrodniczego bogactwa
Uniejowa. Nakreślenie tak ambitnej wizji było możliwe dzięki zaangażowaniu się mieszkańców
w budowę pozycji gminy, jako lidera turystyki termalno-uzdrowiskowej i rekreacyjnej w Polsce
centralnej.

Za strategią i dokumentami zawsze stoją konkretne
osoby. W 2008 roku Burmistrz Uniejowa zaprosił
do współpracy prof. Teresę Latour z Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego – Zakładu Tworzyw
Uzdrowiskowych w Poznaniu, która na podstawie
przeprowadzonych badań określiła szczególne właściwości uniejowskiej, zdrowotnej wody termalnej.
Nie było również przypadkiem, że częstym gościem
w Uniejowie była prof. Irena Ponikowska – ikona
Polskiej Balneologii – Krajowy Konsultant d/s balneologii. Dzięki doskonałej współpracy Burmistrza
Józefa Kaczmarka oraz Rady Miejskiej z wieloma
autorytetami ze świata nauki, w 2011 roku został
zatwierdzony operat uzdrowiskowy oraz wydana
decyzja Ministra Zdrowia potwierdzająca możliwość
prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze
gminy Uniejów. W tym samym roku powstało pierwsze
i jedyne w województwie łódzkim sanatorium
uzdrowiskowe – Instytut Zdrowia Człowieka – Uzdrowisko Uniejów Park. W 2012 r., ze względu na fakt,
że podstawą leczenia uzdrowiskowego w Uniejowie
jest woda geotermalna, miastu Uniejów nadano status
„uzdrowiska termalnego”.
Jest rok 2020. Minęło osiem lat od powstania
Uzdrowiska Termalnego i co zastajemy w dniu dzisiejszym?
Uniejów z małego, rolniczego miasteczka przeistoczył się w pierwsze w Polsce Uzdrowisko Termalne.
Obecny sukces Uniejowa jest wypadkową wielu
różnych czynników, jednak znaczenie priorytetowe

należy przypisać działaniu jego władz i mieszkańcom
oraz konsekwentnie realizowanym, założonym celom strategicznym.
Osoby zarządzające Uniejowem, od kiedy tylko pojawiła się możliwość eksploatowania wód
geotermalnych, zauważyły korzyści ze zrównoważonego rozwoju miejscowości, opartego na wykorzystaniu tego surowca. Uznano wówczas, że geotermia jest szansą na rozwój gospodarczy miasta,
w szczególności w kierunku rozwoju turystyki uzdrowiskowej i rekreacji.
Inwestycje, szczególnie z zakresu infrastruktury
społecznej i technicznej, które w ostatnich latach
pojawiły się na mapie Uniejowa, nie będące oczywiście dziełem przypadku, ale stanowiące realizację
kierunków strategicznych miasta, wśród których
poza Instytutem Zdrowia Człowieka – Uzdrowisko
Uniejów Park, odnajdziemy kompleks termalno –
basenowy „Termy Uniejów”, Kasztel Rycerski, Zagrodę Młynarską, kompleks boisk sportowych im
W. Smolarka, Dom Pracy Twórczej, wyposażony
w infrastrukturę techniczną i zespół parkowozamkowy oraz zrewitalizowany, historyczny układ
komunikacyjny, zmieniły wizerunek miasta, powodując wzrost atrakcyjności turystycznej Uniejowa.
Uniejów stał się – z ospałego miasteczka – doskonałym miejscem do lokowania środków w inwestycje przemysłowe i infrastrukturę turystyczną
przez sektor prywatny: hotele, sanatorium, pensjonaty, kwatery prywatne, punkty gastronomiczne,
które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego
miasta i sukcesów jego mieszkańców.
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Uzdrowisko Uniejów Park
Najistotniejszym inwestorem był Instytut Zdrowia
Człowieka, który jako jedyny prowadzi Sanatorium
Uzdrowiskowe z Zakładem Przyrodoleczniczym,
z szeroką gamą możliwości aktywnej rekreacji,
regeneracji sił i profilaktyki prozdrowotnej – na bazie mineralnej, leczniczej wody termalnej. Oferta
Uzdrowiska skierowana jest do osób szukających
możliwości poprawy kondycji fizycznej i psychicznej,
pragnących skorzystać z kuracji w komfortowych
warunkach. Profesjonalnie dobrane zabiegi, wykonywane z najwyższą starannością, pozwalają szybko
wrócić do formy.
Uzdrowisko Uniejów Park oferuje kompleksową
rehabilitację schorzeń narządu ruchu oraz narządu
głosu, w ramach turnusów z prewencji rentowej ZUS.
W procesie fizjoterapii wykorzystywane są zabiegi
z zakresu: hydroterapii z wykorzystaniem słonej wody
termalnej, fizykoterapii, termoterapii, kinezyterapii
oraz balneologii. Ponadto, w Uzdrowisku Uniejów Park
znajdują się specjalistyczne gabinety: urologiczne,
ortopedyczne, onkologiczne czy foniatryczne. Do
wszystkich tych zabiegów i specjalistów – poza gośćmi – zyskali dostęp na miejscu mieszkańcy miasta
i gminy Uniejów.
W Uzdrowisku Uniejów Park realizowana jest również rehabilitacja w ramach lecznictwa uzdrowiskowego stacjonarnego oraz fizjoterapia ambulatoryjna –
finansowane przez NFZ. Obok pacjentów kierowanych
przez ZUS czy NFZ, dużą grupę stanowią goście indywidualni z okolicy, którzy decydują się na różnego
rodzaju turnusy rehabilitacyjne (pełnopłatne). Od kilku
lat Uzdrowisko Uniejów Park cieszy się szczególnym
zainteresowaniem wśród pracowników resortu spraw
wewnętrznych – MSWiA.
W obraniu przez władze gminy Uniejów właściwego
kierunku rozwoju, takiego, który jest akceptowany
przez jej mieszkańców, świadczy również fakt, że
około 75% badanych przedstawicieli społeczności
lokalnej wskazywało pozytywne efekty wynikające
z posiadania przez Uniejów statusu uzdrowiska.
A jak to przekłada się na wzrost liczby turystów
przybywających do Uniejowa?
W zasadzie, powinniśmy odpowiedzieć sobie na
pytanie: jak status uzdrowiska przekłada się na turystykę uzdrowiskową i miejsca pracy? Turystyka
uzdrowiskowa w Polsce polega na kilku - lub kilkunastodniowym pobycie w miejscowości, która posiada status uzdrowiska, przyznawany ze względu na
leczniczy mikroklimat danego miejsca lub naturalne
właściwości surowców leczniczych, które korzystnie
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wpływają na stan zdrowia kuracjusza. Ponadto,
ośrodki uzdrowiskowe oferują szereg zabiegów
z zakresu fizjoterapii czy balneoterapii. Często także
pobyt w uzdrowisku połączony jest z elementami
aktywności fizycznej, by poprawić kondycję i sprawność ruchową pacjenta. Warto wiedzieć, że turystyka uzdrowiskowa obejmuje również wyjazdy
do uzdrowisk, których celem jest zminimalizowanie
negatywnych skutków przepracowania i przemęczenia organizmu.
W obsłudze turystów i gości zatrudnienie może
znaleźć ca. 600 mieszkańców gminy. Tylko od 1 lipca
2016 r. do końca 2019 r. w Uzdrowisku Uniejów
Park gościło 2 900 osób w ramach prewencji
rentowej ZUS, 1 282 kuracjuszy, którzy przyjechali
na uzdrowiskowe turnusy rehabilitacyjne z NFZ oraz
2 690 gości indywidualnych. Ostatnia grupa z roku
na rok jest coraz większa, co niewątpliwie świadczy
o dużym zainteresowaniu osób, które planują spędzić
kilka lub kilkanaście dni właśnie w Uniejowie, a nie
gdzie indziej.
Jako zobrazowanie opinii gości przybywających
do Uniejowa, można przytoczyć jedną z wypowiedzi
– pamiątkowych wpisów, zawartych w Kronice
Uzdro-wiska Uniejów:
„Świetnie, że w centrum Polski, po odkryciu wód
o takim składzie, miasto otrzymało miano uzdrowiska. Wody, atmosfera parku i zamku mają ogromny wpływ na naszą poprawę zdrowia, nie tylko fizycznego, ale i nastrojów – wypoczynek w pięknej
formie. Dziękujemy Włodarzom Miasta, że wytrwale
realizują plany i rozwijają możliwości tego pięknego,
z wielkimi tradycjami miejsca (…)”.
Czas pokazał zatem, że obrany kilka lat temu
przez Mieszkańców i Burmistrza Miasta Uniejów
kierunek rozwoju był słuszny, a właściwie jedyny. Polityka prowadzona przez władze, polegająca na długofalowym rozwoju potencjału turystycznego, opartego na walorach środowiska
naturalnego (wody geotermalnej) oraz skutecznym
pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych,
to niewątpliwie klucz do sukcesu Uniejowa. Sukces
mieszkańca i korzyści osobiste trzeba zobaczyć
i trzeba wykorzystać. Mieszkańcy mają szansę –
trzeba po nią sięgnąć. Zróbmy to dla siebie i naszych
dzieci. Przecież wielu z nich profilaktyka uchroni
przed problemami zdrowotnymi w dorosłym życiu.
Uzdrowisko Uniejów Park jest również dla dzieci
z okolicy. Jak to jeszcze lepiej zrobić, zastanowimy
się wspólnie. Oczekujemy pytań – „Co możecie zrobić dla mojego zdrowia?”.
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Niedziela Palmowa w Parafii
Wilamów przywraca wiarę w prawdę
o Zmartwychwstaniu
Niedziela Palmowa jest świętem upamiętniającym triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Rozpoczyna
najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym – Wielki Tydzień. Chociaż ze starych
obyczajów wielkanocnych zachowały się tylko niektóre, to palmy wielkanocne nadal są bardzo ważną
częścią tradycji świąt Wielkiej Nocy.
Co roku, w ostatnią niedzielę przed świętami we wszystkich
polskich miastach i wioskach można było dostrzec setki
kolorowych i zielonych palm, niesionych do kościoła. Wierni
gromadzili się przed świątynią, gdzie rok rocznie odbywało się
poświęcenie palm, odczytanie fragmentu ewangelii o wjeździe
Pana Jezusa do Jerozolimy i uroczysta procesja.

– „Nasi Parafianie, pomimo bardzo trudnej dla nas
wszystkich sytuacji, podtrzymali piękną tradycję Niedzieli
Męki Pańskiej i przygotowane w domowym zaciszu palmy,
dostarczyli do kościoła” – relacjonuje ks. Bogusław Karasiński,
Proboszcz Parafii pw. św. Wojciecha i Stanisława Biskupa
i Męczennika w Wilamowie. – „Należy przy tym stanowczo
zaznaczyć, że przekazanie kolorowych wiązanek odbyło się
zgodnie z obowiązującą dyscypliną sanitarną. Staram się
o tym nieustannie przypominać i proszę wszystkich wiernych,
aby dbali o siebie, tym bardziej teraz, kiedy zdrowie i życie nas
wszystkich jest szczególnie narażone”.
Tradycja przygotowywania wielkanocnych palem jest
w Wilamowie wydarzeniem szczególnie ważnym, tym bardziej,
że od 14 lat wierni chętnie rywalizują w – prowadzonym przez
ks. Proboszcza i Radę Parafialną – konkursie na najpiękniejszą
i najwyższą palmę wielkanocną.
– „Choć w tym roku, ze względu na obecną sytuację,
konkursu nawet nie zdążyłem ogłosić, to z pewnością warto
zaznaczyć, kto stoi za przygotowaniem przepięknych i bez
wątpienia, równie imponujących palm wielkanocnych” –
z uśmiechem opowiadał ksiądz proboszcz. – „Z uwagi na
ograniczenie, odnoszące się do liczby wiernych, którzy mogą
wziąć udział w nabożeństwie, trudno byłoby mi przekazać taką
informację naszej wspólnocie parafialnej. Cieszę się zatem, że
za pośrednictwem mediów mogę chociaż w taki sposób podziękować autorom kolorowych kompozycji, które zdobią
wnętrze świątyni – Pani Marii Pastwińskiej oraz rodzinie

arch. UM Uniejów

W tym roku zagrożenie spowodowane epidemią koronawirusa oraz wprowadzone z tego powodu rygory sanitarne
uniemożliwiły wiernym uczestnictwo w obchodach Niedzieli
Palmowej i bez wątpienia wpłynęły na nasze podejście do
przeżywania tegorocznych Świąt Wielkanocnych.

Państwa Kokorzyckich! Najszczersze „Bóg zapłać!” – za wysiłek i włożoną pracę oraz za piękny
gest, który przywraca w nas wszystkich wiarę
w prawdziwe Zmartwychwstanie Chrystusa
i daje nadzieję na lepsze jutro!”.
Pani Maria Pastwińska, lokalna poetka oraz
inicjatorka konkursu, każdego roku zgłasza w
nim wspólną pracę zbiorową Koła Różańcowego
i seniorów, działających przy bibliotece publicznej w Wilamowie. W ubiegłym roku grupa
pod przewodnictwem Pani Marii przygotowała
najwyższą, liczącą blisko 7 metrów palmę,
zdobywając tym samym główną nagrodę. Tym
razem Pani Maria, z uwagi na obowiązujący
zakaz zgromadzeń, w pojedynkę, w domowym
zaciszu przygotowała kilka mniejszych – za to
nie mniej efektownych – kolorowych bukietów,
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które w przededniu obchodów Niedzieli Palmowej
przekazała księdzu proboszczowi.
Autorami imponująco wysokiej palmy – zgodnej
z duchem dorocznej rywalizacji – jest rodzina Państwa
Kokorzyckich: Pani Jadwiga i Pan Marian, wnuczka
Amelia oraz ich córka wraz z mężem – Pani Dorota
i Pan Artur Dominowscy.
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– opowiedziała p. Jadwiga, rzeczywiście znana
w Wilamowie ze swojej twórczości. W ubiegłym roku
przygotowała kilkumetrowy różaniec, składający się
ze specjalnej odmiany orzechów włoskich. Równie
ochoczo angażuje się też w przygotowanie ołtarza na
procesję w dniu obchodów Bożego Ciała.

– „Dla mnie to sposób na pożyteczne spędzanie
czasu z rodziną. Cieszę się, że przy okazji mogę przekazać wnuczce swoje zamiłowanie do rękodzieła.
Zdarza się, że podczas pracy wspólnie coś zanucimy”

arch. UM Uniejów

Rodzinna reprezentacja, podobnie jak drużyna
p. Marii, już od kilku lat zgłasza do parafialnego konkursu palmy swojego autorstwa. W ubiegłorocznym
zestawieniu znaleźli się na drugim miejscu, być może
właśnie dlatego p. Jadwiga już w styczniu zaczęła
skromne przygotowania z myślą o odległych jeszcze
wtedy Świętach Wielkanocnych. To oczywiście tylko
żart, bo ani w tym, ani w poprzednich latach motywacją
do przygotowania palmy nie był udział, ani tym bardziej
zwycięstwo w konkursie:

Państwo Jadwiga i Marian Kokorzyccy z wnuczką Amelią

Pozytywnie zakręceni
- „Bohaterowie”

Ryszard Troczyński

Na mojej prywatnej liście pozytywnie zakręconych w obecnym czasie absolutnie czołowe miejsce zajmują
pracownicy zdrowia. Tak, wszyscy pracownicy: lekarze, ratownicy, pielęgniarki, salowe, pomocnicy. Wszyscy, którzy się decydują i pracują w placówkach – całe sieci szpitali, ośrodków zdrowia, izby przyjęć, domy
opieki. Wszędzie tam, gdzie mają kontakt z chorymi.
Robią to mimo trudności z zaopatrzeniem w środki
ostrożności (maseczki, gogle, rękawiczki, kombinezony,
testy itd.). Poprzednio, często wbrew logice, szerzyły
się pogłoski o różnych grzechach pracowników służby
zdrowia. Teraz okazało się jacy są naprawdę. Praca
w tej służbie to powołanie, poświęcenie siebie i swoich
najbliższych. Przeciążeni pracą, bo ciągle brakuje tam
ludzi, sprzętu, nadmierna biurokracja, no i zarobki
nieadekwatne do pracy. Ci wszyscy, którzy mają
w domu chociaż jednego chorego, przekonują się
często, jak opieka nad nim jest niełatwa. Nawet
zdarza się, że trzeba wziąć wolne w pracy, bo
w domu chore dziecko, rodzice, partnerzy. Teraz
wiemy, jak potrzebna jest nam służba zdrowia! Bez
niej to choroba, cierpienie, a nawet śmierć. Obecnie
wiemy, że trzeba ich wszystkich docenić, szanować,

dbać o nich, bo od nich zależy często nasze życie.
W takich chwilach, jak w czasie pandemii, okazuje
się, że to bohaterowie, że idą na pierwszy front,
tam gdzie wielkie ryzyko. Narażają siebie i swoich bliskich. Pełen szacunek dla nich, wielkie podziękowania i wdzięczność. Decydując się na pracę
w służbie zdrowia, trzeba być naprawdę mega
pozytywnie zakręconym. Wiemy, że medycy muszą
znosić nasze narzekania, często uzasadnione, a czasem nie. Myślę, że gdy ta pandemia (daj Boże) wreszcie zniknie, na pewno przede wszystkim dzięki
nadludzkim wysiłkom pracowników służby zdrowia,
zmieni się diametralnie postrzeganie tych wszystkich
„medyków”. Medyk to każdy, kto pracuje dla ochrony
zdrowia i życia. Pełen szacunek, podziw i wdzięczność
dla pozytywnie zakręconych MEDYKÓW.

>
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Zakłady pracy w gminie Uniejów

Tym razem, w okresie panującej pandemii, nie zaproponowaliśmy nikomu
przedstawienia swojej działalności gospodarczej. Gdy to wszystko minie, miejmy
nadzieję że w miarę szybko, przyjdzie na to czas. Dlatego też w tym numerze…

Zakłady pracy – podsumowanie
Od 20. lat przedstawiamy działalność gospodarczą na terenie naszej gminy. Inauguracyjny artykuł
z tego cyklu ukazał się w 3. numerze kwartalnika
Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa „W Uniejowie”
w 2000 roku. Prezentację pierwszego zakładu
pracy poprzedziliśmy zdaniem: Na terenie miasta
i gminy Uniejów istnieją i powstają nowe, prywatne
zakłady pracy (…). Rok później, w ósmym numerze
tegoż kwartalnika, napisaliśmy: Do historii przeszły
uniejowskie zakłady pracy, jak: SKR, STW, RZBW,
„Dąb, „Próchnik”, „Sandra”. Z kolei w następnym
numerze zamieszczono zdanie: (…) na terenie miasta i gminy Uniejów aktualnie funkcjonuje 191 podmiotów gospodarczych (…). W tym kwartalniku zaprezentowano 11 naszych zakładów pracy.
Od pierwszego numeru z 2004 roku „Uniejowskich Stron”, kwartalnika Urzędu Miasta w Uniejowie,
kontynuowano przedstawianie kolejnych zakładów
pracy. W 35/2012 numerze „US” wpisano informację:
Z „Wykazu przedsiębiorców z terenu Gminy Uniejów…”
wynika, że na naszym terenie zarejestrowanych jest
aktualnie 300 takich osób. Rok później ukazała się
książka pt. „100 lat budowania społeczeństwa
obywatelskiego na Ziemi Uniejowskiej”. Zamieszczony tam „Wykaz osób prowadzących działalność
gospodarczą zarejestrowaną na terenie miasta i gminy Uniejów” zawiera 320 nazwisk.
W Urzędzie Miasta w Uniejowie pozyskaliśmy
informację, że na koniec 2019 roku zarejestrowanych
było 396 osób prowadzących działalność gospodarczą, a stan na 15 kwietnia 2020 roku, to 403
osoby. Obyśmy za jakiś czas, w związku z pandemią,
nie musieli w artykule z tego cyklu wtrącić zdanie,
jak wyżej zacytowane: Do historii przeszły uniejowskie
zakłady pracy, jak…

Póki co, podsumujemy, grupując tematycznie, jakie w 80. artykułach zakłady pracy dotychczas opisaliśmy. Po dziewięć artykułów było, w których
przedstawiliśmy:
- Miejski Zakład Usług Komunalnych (2x), Gminna Spółdzielnia, Urząd Pocztowy, obydwa Banki
Spółdzielcze i PKO, Powiatowy Urząd Pracy
i Stowarzyszenie Bezrobotnych,
- zakłady mechaniczne, naprawa i sprzedaż samochodów, blacharstwo, serwis opon, motoczęści,
diagnostyka,
- hotele, gastronomia, cukiernia.
Pięciokrotnie ukazały się artykuły opisujące działalność:
- materiały ogólnobudowlane, betoniarnie,
- zaopatrzenie rolnictwa, sprzedaż maszyn
rolniczych,
- usługi: kosmetyka, zabiegi SPA, wizaż; gabinet
balneologiczno-kosmetyczny; gadżety 		
dekoracyjne, promocyjne i reklamowe; studio 		
dekoracji; wideo-filmowanie.
O szwalniach, kuśnierstwie, szyciu kołder
i poduszek ukazały się cztery artykuły, a po trzy
prezentacje dotyczyły:
- stolarstwa,
- brukarstwa,
- produkcji materiałów izolacyjnych,
- budownictwa drogowego i sanitarnego,
- zakładów produkcyjnych, wytwórczych,
- usług transportowych, leśnych, kamieniarskich,
- sklepów, hurtowni – spożywczych, przemysłowych, hydraulicznych, elektrycznych,
- a także: „Wytwórni Ciszy”, parku linowego,
czy biura rachunkowego.
Jedenastokrotnie pojawiły się artykuły opisujące
działalność związaną z rolnictwem i produkcją ży-
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wności. Prezentowaliśmy gospodarstwa zajmujące się hodowlą: bydła (3x), trzody chlewnej, kóz, gęsi, czy
prowadzące pasiekę. Było też o gospodarstwach specjalizujących się w produkcji roślinnej, ogrodniczej, sadowniczej, czy uprawie porzeczek.
Jest to dość szeroki przekrój opisywanych różnorodnych form prowadzonej działalności gospodarczej
w naszej gminie. Mamy nadzieję, że w następnym numerze dwumiesięcznika zaprezentujemy kolejny zakład
pracy…
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Nie ma jak u mamy...
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Uniejowska
młoda
Ekospołeczność
Czy będzie las,
gdy nie będzie
nas?
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Co i gdzie to jest ?
W ostatnim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto zagadką było
zdjęcie przedstawiające figurę polskiej fizyczki i chemiczki, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla - Marii Skłodowskiej-Curie na
Rynku w Uniejowie.
Otrzymaliśmy kilka poprawnych odpowiedzi. Nagrodę wylosowała
Pani Teresa z Kończyc (woj. kujawsko-pomorskie).
Kolejną foto zagadką jest budynek. Pytanie brzmi: Gdzie on jest
położony, co się w nim znajduje i co w tym miejscu było wcześniej?
Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, wysyłane na
numer tel. 517 138 165, czekamy do 31 maja 2020 r.

Do ratowania
lasów i my się
przyczynimy
gdy to, co
pozostało
ponownie
zalesimy.
A wtedy
i w przyszłości
lasy róść będą
wszędzie,
w naszym
ekosystemie,
gdy nas już tu
nie będzie.
Witold
Smętkiewicz

