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Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup na Uroczystości Bożego Ciała w Spycimierzu

Marta Pokorska

Nadanie Jego Ekscelencji tytułu Honorowego Obywatela Miasta Uniejów

Dominika Rospara

Rozmowa z Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem

Wiesławem Alojzym Meringiem
– Ordynariuszem Diecezji Włocławskiej
Ksiądz Biskup od kilku lat gości z wizytą w Uniejowie
i Spycimierzu podczas różnych uroczystości. Jak bliskie
są księdzu Biskupowi obie parafie?
Uniejów z różnych powodów jest parafią ponadprzeciętną. Ta cudowna kolegiata budzi zachwyt wielu
ludzi przejeżdżających przez miejscowość. Posiada ona
przecież sławę ogólnopolską, więc choćby z tej racji,
z racji tradycji, historii, która zawsze wpływa i kształtuje
mentalność mieszkańców, współobywateli, a także
tych, którzy się tu zatrzymują, to już jest jakiś powód,
żeby patrzeć na tę miejscowość z szacunkiem. A tu
akurat łączą się dwie wartości – historia, przeszłość
i niesłychanie prężna współczesność. To oczywiście
dzięki odkryciu wód geotermalnych, które pobudziło
rozwój miasta i przyczynia się do tego, że właśnie te
dwie wartości łączą się, określając równocześnie całą
przyszłość, cały kierunek rozwoju, więc to jest jeden
powód, dla którego tak bliski jest mi Uniejów. A drugi
to oczywiście wyróżnienie dotyczące Honorowego
Obywatelstwa. Ogromnie to sobie cenię.
Spycimierz natomiast to niewielka liczebnie
wspólnota, ale za to bardzo żywotna, zintegrowana,
mająca poczucie dumy z pielęgnowanej przez wieki
tradycji kwiatowych dywanów układanych od ponad
dwustu lat na Boże Ciało. To jest fenomen, który przyciąga ludzi z całej niemal Polski, ale przede wszystkim
w tej tradycji wyraża się głęboka wiara, przekazywana

z pokolenia na pokolenie, w rzeczywistą obecność Jezusa
Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.
I jeszcze jedno, od 2018 roku „Boże Ciało z tradycją
kwietnych dywanów w Spycimierzu” to pierwsza i jak
dotąd jedyna w diecezji tradycja wpisana na krajową
listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jest
to niewątpliwa chluba i zobowiązanie dla tej małej
wspólnoty.
Co dla Księdza Biskupa jest wyznacznikiem wzorowej parafii?
To jest tak ważne pytanie i odpowiedź na nie. Parafia
jest wtedy wzorowa, jeżeli ksiądz proboszcz odpowiedzialny za życie religijne parafii, bo na tym polega
jego posługa, umie znaleźć i nawiązać dobre relacje,
stworzyć więzy między sobą a parafianami, oraz wtedy,
kiedy parafia dobrze współdziała z samorządem. To jest
na wagę złota, bo wówczas można zrobić więcej i lepiej
dla ludzi zarówno wierzących, jak i tych obywateli,
którzy akurat do Kościoła nie należą. Inna rzecz, na
którą chcę wskazać: wzorową parafię budują grupy,
które animują, ożywiają jej życie religijne – tu myślę
o Towarzystwie Przyjaciół Uniejowa, które naprawdę
bardzo wiele robi. Będąc na co dzień dość daleko od
Uniejowa, wielokrotnie sięgałem do uniejowskich pism
(„W Uniejowie” i „Uniejowskie Strony” – przyp. red),
żeby znaleźć w nich informacje zarówno te, dotyczące
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działalności samorządu, jak i te, dotyczące właśnie
historii. To się ciągle w Uniejowie przeplata – chlubna
przeszłość i ciekawa, prężna teraźniejszość.
Wielokrotnie Ksiądz Biskup angażował się w działania na rzecz uniejowskiej Kolegiaty, również w te
dotyczące popularyzowania kultu bł. Bogumiła. Czy
posłudze Księdza Biskupa towarzyszy szczególnie
jakiś „święty”, na którym Ksiądz Biskup się wzoruje?
Gdybym miał tu powiedzieć o swoich bardzo
prywatnych elementach mojej religijności, to na
pierwszym miejscu stoi mój patron, czyli św. Alojzy
Gonzaga. Człowiek niezwykły, bo jako młodzieniec
umiał być już dojrzały w swoim chrześcijaństwie. Oddał
życie posługując ludziom w czasie zarazy – jest tu akurat
taka niezwykła aktualność w tej chwili, w której o tym
mówimy. Człowiek z bogatego rodu, a nie gardzący
– wręcz przeciwnie – ludźmi biednymi, poddanymi,
opuszczonymi. To św. Alojzy jest niewątpliwie tym
świętym, który mi towarzyszy. Ale oczywiście również
patronowie diecezji – myślę tu o trzech takich
sylwetkach. Najpierw św. Józef, ten milczący święty.
Ani jednego zdania nie znajdziemy w Piśmie Świętym
wypowiedzianego przez św. Józefa. On mówi swoim
życiem, swoją postawą, swoją wiernością, zaufaniem
do Boga. I tego nas uczy. On jest patronem diecezji
ze względu na Sanktuarium w Kaliszu, które długi
czas przecież tworzyło część Diecezji Włocławskiej.
Drugim jest bł. biskup Michał Kozal – człowiek, który
był tylko trochę ponad miesiąc biskupem pomocniczym
w Kościele włocławskim. Wiedząc doskonale, co go
czeka, zdecydował się zostać i pracować z ludźmi. To
jest heroiczna postawa. I ten heroizm dzisiaj gdzieś
nam się zapodziewa. Zapominamy o tym, że być
chrześcijaninem, to znaczy również umieć decydować
się na bardzo trudne wybory. A trzecim świętym jest
bł. Bogumił. Jesteśmy akurat w miejscu będącym
ośrodkiem jego kultu, czego wymownym znakiem jest
kaplica błogosławionego i sarkofag zawierający jego
relikwie. Trudno, żeby nie podkreślić wymowy życia
bł. Bogumiła. Chciałbym podkreślić, że nie uległ on
żadnym mirażom wielkości, bo w tamtym czasie biskup,
arcybiskup byli faktycznie Urzędnikami Królestwa.
Byli to ludzie bardzo znaczący w życiu społecznym,
politycznym ówczesnej Polski. A on zobaczył, że nie
zawsze ta aktywność zewnętrzna, polityczna sprzyja
rozwojowi wewnętrznemu. Dlatego myślę, że niełatwą
decyzją było pozostawienie wszystkiego i zamknięcie
się w Dobrowie – w pustelni, po to, żeby lepiej służyć
Panu. Pytanie, które ten święty musi stawiać nam
dzisiaj, to: ile my jesteśmy gotowi zostawić, żeby być
wiernymi świadkami Jezusa w świecie? Myślę, że tacy
są najbardziej potrzebni.

UNIEJOWSKIE STRONY

3

|

Czym dla Księdza Biskupa jest otrzymany w 2018 r.
tytuł Honorowego Obywatela Uniejowa?
Mam dwa Obywatelstwa Honorowe w Diecezji. Są
to Ciechocinek i Uniejów. I muszę powtórzyć to jeszcze
raz. Ogromnie sobie to cenię, właśnie ze względu na te
dwa elementy, te dwie wartości, o których mówiliśmy na
początku naszej rozmowy. Być obywatelem danego miasta,
danej społeczności, takim Honorowym Obywatelem, to
jest ogromne wyróżnienie i prawdziwe zobowiązanie. Od
początku byłem przejęty niezwykłym pięknem i wartością
kulturową świątyni, która jest ozdobą Uniejowa. Ale
z drugiej strony, zawsze to też podkreślam, trzeba być we
wszystkich ważnych dla miasta sprawach i problemach.
Te ważne sprawy i problemy wiążą się nie tylko z historią
i tradycją, ale są one też ogromnym wysiłkiem dotyczącym
współczesności. Myślę, że Uniejów doskonale spełnia
tę właśnie rolę. Tak to widzę – pracę samorządu, pracę
duszpasterską, że ciesząc się historią, równocześnie
umiecie patrzeć w zadania aktualne i zadania dotyczące
przyszłości. Dla mnie jest to prawdziwy zaszczyt i prawdziwa radość. Być Obywatelem takiej miejscowości,
w której widzę ludzi miłujących swoje miasto, znających
jego historię, troszczących się o rozwój, pielęgnujących
zabytki – tylko samemu sobie pogratulować.
Jak zareagował Ksiądz Biskup na wieść, że został złożony wniosek o wpisanie tradycji dywanów kwiatowych
na procesje Bożego Ciała na listę UNESCO?
Cała kwestia jest już streszczona w pytaniu: dziedzictwo kulturowe. Każde dziedzictwo zobowiązuje,
a kultura tworzy człowieka i wpływa na niego, dlatego
dobra, mądra kultura służy człowiekowi. Zła kultura
potrafi obniżać jego poziom intelektualny i moralny.
Myślę, że ten niezwykły obyczaj układania kwietnych
dywanów w Spycimierzu, to pokazanie właśnie tych
dwu spraw równocześnie. Czcząc prawdziwego Boga,
równocześnie potrafimy poprzez te elementy kulturowe,
czyli wykładanie kwiatami tych dywanów, być mocno
obecni w swojej teraźniejszości. Raz jeszcze gratuluję
bardzo mieszkańcom Spycimierza układającym zwłaszcza
te dywany, ale także i Samorządowi Uniejowa, bo przecież
wszystko administracyjnie podlega miastu i gminie.
Bardzo gratuluję tego pomysłu, tego starania i osiągnięcia
takiego stanowiska, takiego miejsca na liście dziedzictwa
kulturowego i to jeszcze UNESCO.
Przez ostatnie miesiące konieczne było przeformułowanie sposobu zachowania wierności tego co boskie,
czego wyrazem były obostrzenia dot. zgromadzeń
(w pewnym momencie na mszach mogło uczestniczyć
zaledwie 5 osób). W związku z pandemią również formuła
celebracji tegorocznego Bożego Ciała ograniczyła się
w zasadzie do minimum i miała charakter symboliczny.
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Ten czas często określa się mianem kryzysu albo próby
wiary. Czy zdaniem Księdza Biskupa, na przykładzie
doświadczeń diecezji włocławskiej, Polacy zdali ten
test?
Pewnie nie powiem niczego nowego mówiąc, że
kiedy byliśmy w kościołach sami, przy obecności pięciu osób (tak to było na początku, było to szalenie
trudne przeżycie dla każdego księdza) doświadczyliśmy
wtedy prawdy, której nas uczą już w seminariach: Msza
Święta, liturgia, to jest zawsze wspólne dzieło wiernych
świeckich i duszpasterza. Patrzyłem z niepokojem na
puste kościoły. Nie umiem go ukryć. Boję się, że może
być jakiś procent ludzi, którzy już nie będą mieli ochoty
na powrót do świątyni. Z drugiej strony różne sygnały
pokazują, że ludzie spragnieni Eucharystii chętniej do
niej wracają. Nie wiem, jak będzie dalej, bo to jeszcze
za krótki czas, żeby udzielić jakiejś jednoznacznej
odpowiedzi, ale wiem, że spotkania dwojga osób –
człowieka i Boga nie zastąpi żadna telewizja, ani żadna
Komunia Święta Duchowa. Wtedy, kiedy jesteśmy
ciężko chorzy, przerażeni, zamknięci i nie możemy
uczestniczyć we Mszy świętej, to jest to jakaś namiastka
uczestnictwa we Mszy świętej za pośrednictwem
środków przekazu. Ale tak jak nie najemy się obiadem,
który pokazują nam w telewizji, jak nie wzbogacimy
się pieniędzmi czy złotem, które pojawia się na ekra-

nie, tak nie spotkamy się z prawdziwym Bogiem za
pośrednictwem transmisji telewizyjnej. Nic nie zastąpi
bezpośredniego spotkania dwojga osób – Boga i człowieka. I tylko w tym bezpośrednim spotkaniu może się
umacniać wzajemna przyjaźń. A czym jest wzajemna
przyjaźń? Jest chrześcijaństwem. Tylko ono traktuje
religię jako więź przyjaźni i miłości dwojga osób –
Boga i człowieka. W żadnej innej religii tego nie ma.
Tym się chrześcijaństwo różni od wszystkich innych
religii, jakie spotykamy na świecie. Chciałbym bardzo
mocno zaapelować do serc ludzi, którzy uważają, że
są chrześcijanami, żeby nie zaspokajali się byle czym,
nie zaspokajali się namiastkami, żeby znowu z radością
wrócili do spotkania, które zawsze jest pokarmem
prawdziwej miłości.
Serdecznie dziękujemy Księdzu Biskupowi za rozmowę. Życzymy Jego Ekscelencji dużo zdrowia, siły
i błogosławieństwa Bożego w dalszej posłudze kapłańskiej.
Dziękuję za te dobre życzenia. Cieszę się, że mogę
się wypowiedzieć, ponieważ bardzo cenię „Uniejowskie
Strony”. Uważam, że pismo to jest chętnie czytane
przez mieszkańców miasta i gminy. I życzę tego samego
dynamizmu, który obserwujemy w ostatnich latach,
w nieskończoność.

Ks. Wiesław Alojzy Mering urodził się 10 grudnia 1945 r. w Żukowie koło Gdańska. W wieku 17 lat wstąpił do
Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, jednak po dwóch latach zrezygnował z niego i przeniósł się na
studia filozoficzne na Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie był uczniem prof. Stefana Swieżawskiego. Po uzyskaniu
magisterium z filozofii chrześcijańskiej powrócił do pelplińskiego seminarium.
Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1972 r. w Gdyni z rąk biskupa pomocniczego diecezji chełmińskiej Zygfryda
Kowalskiego. Po dwóch latach pracy duszpasterskiej, jako wikariusz w parafii św. Marcina w Sierakowicach, rozpoczął
studia doktoranckie na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, które ukończył w 1976 r. doktoratem nauk
humanistycznych. Następnie przez rok studiował teologię na Uniwersytecie Nauk Humanistycznych w Strasburgu,
jako stypendysta rządu francuskiego, uzyskując tam stopień licencjata.
Po powrocie do Polski był wikariuszem w dwóch parafiach: Chrystusa Króla w Toruniu (1978) i Matki Bożej
Różańcowej w Gdyni (1978-81). W 1982 r. został proboszczem w Lignowach koło Pelplina. Pełnił również funkcję
duszpasterza rodzin diecezji chełmińskiej (był nim do 1989 r.) i diecezjalnego wizytatora nauki religii (do 1990 r.).
W 1992 r. został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, w którym od wielu lat
wykłada wstęp do filozofii, metafizykę, historię filozofii i antropologię filozoficzną.
W 1994 r. został odznaczony godnością prałata honorowego Jego Świątobliwości i kanonika gremialnego Kapituły
Katedralnej Pelplińskiej.
W 1996 r. ks. Mering opublikował książkę „Wstęp do filozofii”. Jest też autorem skryptu z metafizyki oraz ponad
200 artykułów naukowych, publicystycznych, o tematyce religijnej i światopoglądowej, które ukazały się m.in.
w „Przewodniku Katolickim”, „Gościu Niedzielnym”, „Pielgrzymie” i „Studiach Pelplińskich”.
W dniu 25 marca 2003 r. została ogłoszona decyzja Ojca św. Jana Pawła II o mianowaniu ks. Rektora Wiesława
Meringa Biskupem Włocławskim. Nowy Ordynariusz Diecezji święcenia biskupie przyjął i dokonał ingresu do Katedry
Włocławskiej dn. 26 kwietnia 2003 r. Jako dewizę swej posługi przyjął słowa: „Iustitia, pax et gaudium”, zaczerpnięte
z Listu św. Pawła do Rzymian (14,17): „Królestwo Boże (...) to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym”.
Jest 76. ordynariuszem diecezji włocławskiej.
								
www.diecezja.wloclawek.pl
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Agnieszka Owczarek

Odrestaurowany krzyż
wrócił na swoje miejsce
Konserwacji podjęła się firma Sorted, a nadzór konserwatorski nad ich
przebiegiem sprawował Piotr Grzegorz Mądrach, dyplomowany konserwator
i rzeczoznawca konserwowanych zabytków.
W ramach prac zarówno żeliwny krzyż wotywny, jak i jego elementy
zdobiące zostały przewiezione do pracowni konserwatorskiej, gdzie zostały
poddane gruntowanej renowacji. Elementy żeliwne solidnie oczyszczono za
pomocą metody strumieniowo-ściernej, a następnie pomalowano wysokiej
jakości farbą w kolorze stalowo-szarym. Elementy mosiężne oczyszczono do
naturalnego koloru tego metalu i zabezpieczono bezbarwnym lakierem.
Pracownicy wskazali na względnie dobry stan krzyża, który nie uległ
znacznej korozji, zważywszy na fakt, że przez 120 lat funkcjonował na
świeżym powietrzu w zmieniających się warunkach klimatycznych.
- „To bardzo wymowny znak, że krzyż tak bardzo związany z kultem
św. Bogumiła stanął ponownie na swoim miejscu w dniu swego patrona” –
skomentował Burmistrz Józef Kaczmarek.
Krzyż, który powrócił na Plac Kościelny ma nie tylko wartość zabytkową,
ale jest mocno związany z kultem św. Bogumiła – patrona Uniejowa;
postawiono go na pamiątkę uroczystości jubileuszowych ku czci świętego,
zatem ma również ogromną wartość sentymentalną.
Nawiązując do historii rzeźby, nie sposób pominąć osoby ks. Tomasza
Bukowskiego, dwukrotnego proboszcza parafii Uniejów w latach 18731893 i 1899-1911. O tym, jak niezwykłym musiał być człowiekiem i jak
duże wzbudził w mieszkańcach zaufanie świadczy fakt, że po 1899 roku,
po śmierci ks. Jabłkowskiego, został skierowany ponownie do Uniejowa na
błagalną prośbę parafian.
Podczas swojej 32-letniej służby w Uniejowie wsławił się licznymi
zasługami na rzecz parafii, m.in. wyremontował świątynię, a cmentarz
przykościelny otoczył wysokim murem, przedsięwziął malowanie wnętrza
świątyni (malowidła przetrwały do II wojny światowej) oraz pobudował
okazałą dzwonnicę, montując trzy dzwony (zabrane przez Niemców pod
koniec I wojny światowej na potrzeby wojskowe). Zawdzięczamy mu
założenie obecnego cmentarza grzebalnego przy ul. Dąbskiej i ogrodzenie
go parkanem z cegły (przetrwał do dziś).
Jednak główną misją proboszcza było ożywienie kultu św. Bogumiła, który
znacznie podupadł po zniesieniu pod naciskiem władz zaborczych kapituły
uniejowskiej. W tym celu zbierał wszystko, co się do niego odnosiło, a więc
dawne pieśni, nabożeństwa oraz doznane cuda i łaski. Spisywał zaprzysiężone
zeznania wiarygodnych świadków, a zebrane materiały publikował w formie
broszur i obrazków. W 1879 r. wydał w Warszawie książkę O życiu bł.

arch. UM Uniejów

10 czerwca br. na Plac Kościelny wrócił odrestaurowany zabytkowy krzyż wotywny. Renowacja
była możliwa dzięki pozyskanym środkom unijnym w ramach inwestycji pn. „Kształtowanie
przestrzeni publicznej w gminie Uniejów w miejscowościach: Spycimierz, Uniejów i Wilamów”.

Bogumiła. Jednocześnie informował
władze kościelne o faktycznym
stanie rzeczy oraz nalegał, aby
przeprowadzić diecezjalny proces
beatyfikacyjny. Niestety, kolejni
biskupi włocławscy byli bezsilni
wobec postawy zaborczego rządu,
który
zabraniał
wszystkiego,
co mogłoby przyczynić się do
pogłębienia
życia
religijnego
Polaków. Za wiedzą swojego
Księdza Biskupa, ks. Bukowski
udał się w 1883 r. po pomoc do
urzędującego w zaborze pruskim
arcybiskupa gnieźnieńskiego kard.
Ledóchowskiego, od którego otrzymał szczegółowe instrukcje co do
dalszych poczynań w tej sprawie.
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W międzyczasie, tj. w 1882 r., ks. Bukowski sprawił
miedziany i posrebrzany relikwiarz do czaszki w formie
popiersia z otwieraną infułą.
W Roku Jubileuszowym 1900 uniejowski proboszcz
udał się do Rzymu, by przedstawić stan rzeczy Stolicy
Apostolskiej. Po powrocie skierował się do arcybiskupa
gnieźnieńskiego Floriana Stablewskiego, który podjął
się prowadzenia tej sprawy z ramienia urzędu. Gdy na
początku XX w. rząd rosyjski wydał ukaz tolerancyjny,
sprawa procesu mogła być przejęta przez ordynariusza
włocławskiego, którym od 1902 r. był bp Stanisław
Zdzitowiecki. Zajął się on z całą gorliwością tą sprawą
w oparciu o materiały zebrane przez ks. Bukowskiego.

A zatem jego wieloletnie wysiłki przyczyniły się w dużej
mierze do ostatecznej decyzji Stolicy Apostolskiej
z 1925 r.
Wobec istniejącej w kościele praktyki, że fakty
dokonywane w Stolicy Apostolskiej świętowano rok
później w kraju, którego to dotyczyło, ogólnopolskie
obchody zaplanowano na maj 1926 roku w Uniejowie.
Duchowemu przygotowaniu parafian do planowanych uroczystości w Uniejowie służyły misje, poprowadzone przez ojców jezuitów. Ich pamiątką jest
krzyż, a jednym z jego elementów plakieta z wizerunkiem księdza Bukowskiego, co wobec powyższych
faktów jest wielce uzasadnione.

Od Redakcji
Z ogromną przyjemnością oddajemy Wam, Drodzy Czytelnicy, kolejne wydanie naszego dwumiesięcznika, które pomimo
trudnej sytuacji spowodowanej koronawirusem, ukazuje się w terminie. Wynika to z faktu, że w naszej gminie cały czas dużo
się dzieje, autorzy artykułów mają o czym pisać, mimo iż wstrzymana została organizacja imprez i wydarzeń, które od kilku
lat, co roku urozmaicały wiosenno-letnie weekendy, zapewniając mieszkańcom i turystom wiele atrakcji.
Zamieściliśmy sporo artykułów o gminnych inwestycjach, tych zakończonych, rozpoczętych, jak i zaplanowanych:
zmianach powstałych w parafiach – powstaniu ołtarzy na Trasie Bożego Ciała w Spycimierzu, metamorfozie przestrzeni
w Wilamowie i wokół uniejowskiej Kolegiaty; postawionej stacji meteo przy boiskach im. Włodzimierza Smolarka; pracach
prowadzonych przy młynie koło ronda, czyli artystycznym ogrodzeniu, wielobarwnych ptakach i nasadzeniach zieleni;
budowie ogródka rekreacyjnego przed szkołą w Uniejowie; rozpoczętej przebudowie skweru przy ul. Tureckiej.
Informujemy o podpisanych porozumieniach dotyczących dodatkowych patroli policji w gminie Uniejów w celu
zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów oraz uregulowania stanu prawnego nieruchomości z budynkiem
starego młyna; umowie zawartej na budowę bulwarów wzdłuż rzeki Warty, otrzymanych dofinansowaniach na zakup
sprzętu komputerowego do szkół i termomodernizację budynków użyteczności publicznej.
W niniejszym numerze opublikowaliśmy rozmowę z Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Wiesławem Alojzym Meringiem
– Ordynariuszem Diecezji Włocławskiej i relację dotyczącą uroczystości odpustowej ku czci św. Bogumiła w Uniejowie
z udziałem Jego Ekscelencji.
Przeczytacie Państwo artykuły o obchodach 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II – okolicznej dekoracji, konkursach,
odrestaurowanym wizerunku Ojca Świętego w Wilamowie; odświeżeniu elewacji strażnicy i terenu wokół OSP w Wilamowie;
pracach porządkowych i nasadzeniach na stanicy wędkarskiej w Człopach – inwestycjach poczynionych nakładem pracy
społecznej mieszkańców.
Relacjonujemy o uroczystości Bożego Ciała; przytaczamy refleksje uczniów, rodziców i nauczycieli ze zdalnego nauczania;
komunikujemy o aktywności uniejowskich Mażoretek i wznowieniu treningów sportowców Uniejowskiej Akademii Futbolu.
W cyklach - Zakłady pracy w gminie Uniejów opisaliśmy Studio Dekoral Pana Grzegorza Pawlaka, Zakręcony/a – egzotyczne hobby Pana Piotra Mruka.
Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami pozyskania dofinansowania przez mieszkańców w ramach różnych
programów oraz do udziału w Uniejowskim Festiwalu Smaków już w sierpniu (22-23.08). Wreszcie, ogłaszamy konkurs
na projekty pamiątek ze Spycimierza i liczymy na Państwa udział.
										

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

Życzymy miłej lektury!

www.facebook.com/uniejow
gazeta.us@uniejow.pl
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń
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Akademia Ebiego Smolarka wróciła do gry

Spis treści
2.

5.
6.
8.
13.
14.
15.
15.
16.
20.
21.
22.
23.
24.
26.
26.
27.
28.
29.
30.

Rozmowa z Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Wiesławem
Alojzym Meringiem – Ordynariuszem Diecezji Włocławskiej
– Marta Pokorska, Dominika Rospara
Odrestaurowany krzyż wrócił na swoje miejsce
– Agnieszka Owczarek
Od Redakcji
Z prac Samorządu – Józef Kaczmarek
Z działalności Rady Miejskiej w Uniejowie – Mirosław Madajski
Prace wokół uniejowskiej Kolegiaty dobiegły końca
– Maciej Bartosiak
Łęg Baliński ma nowego sołtysa – Agnieszka Owczarek
Rozpoczęła się przebudowa skweru przy ul. Tureckiej
– Agnieszka Owczarek
Obiekty użyteczności publicznej przeznaczone do remontu
– Agnieszka Olczyk, Maciej Bartosiak, Agnieszka Owczarek
Targowisko przy ul. Dąbskiej czeka gruntowna rewitalizacja
– Agnieszka Owczarek
Budynek urzędu i szkoły na liście rezerwowej dofinansowania
– Aleksandra Zielonka
Stacja meteo powstała w pobliżu boisk – Agnieszka Owczarek
Nasadzenia i ptaki w młynie – Agnieszka Owczarek
Kolejny sprzęt trafił do szkół – Agnieszka Owczarek
Otwarcie kładki pod koniec lipca – Maciej Bartosiak
Przedszkole w obliczu nowych wymogów – Romana Kozińska
Ołtarze na Trasie Bożego Ciała w Spycimierzu – Maciej Bartosiak
Zmiany w otoczeniu Szkoły Podstawowej w Uniejowie
– Maciej Bartosiak
Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości z budynkiem starego
młyna – Andrzej Gawłowski
Więcej patroli policji w Uniejowie – Maciej Bartosiak
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30. Nowy pojazd operacyjny na służbie OSP w Wilamowie
– Maciej Bartosiak
33. Setna rocznica urodzin Jana Pawła II – Agnieszka Owczarek
34. Odrestaurowano wizerunek Ojca Świętego Jana Pawła II
na rocznicę Jego urodzin – Maciej Bartosiak
39. Weź udział w konkursie na projekty pamiątek
– Agnieszka Owczarek
40. Umowa na budowę bulwarów podpisana – Maciej Bartosiak
42. Programy z dofinansowaniem dla mieszkańców
– Michał Łuczak
43. Co nowego na stanicy wędkarskiej w Człopach ?
– Maciej Bartosiak
44. Dzień Strażaka rozbrzmiewał dźwiękiem syren
– Agnieszka Owczarek
45. Akademia Ebiego Smolarka wróciła do gry
– Mirosław Madajski
44. Czy w tym roku będzie kino na leżakach?
– Agnieszka Owczarek
46. Gminne wiadomości szkolne
Publiczna Szkoła Podstawowa w Spycimierzu – Marianna
Polasińska
Szkoła Podstawowa w Uniejowie – Agnieszka Kaczmarek, 		
Agnieszka Krzesłowska, Elżbieta Bartnik, Janusz Stawicki, 		
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna SP w Uniejowie
Szkoła Podstawowa w Wieleninie – Jolanta Kwaśniewska,
Beata Maciejewska, Barbara Fligiel, Daniela Kwiatosińska
Szkoła Podstawowa w Wilamowie – Joanna Binkiewicz,
Edyta Miśkiewicz
60. Mażoretki Driady z Uniejowa w TVP – Maciej Bartosiak
61. Telewizja w Uniejowie – Agnieszka Owczarek,
Maciej Bartosiak
62. Odpust ku czci św. Bogumiła w Uniejowie
– Agnieszka Owczarek
63. Turniej wiosenny rozstrzygnięty – Maciej Bartosiak
64. Ukwiecony Spycimierz na procesję Bożego Ciała
– Maciej Bartosiak, Agnieszka Owczarek
65. W Czepowie uczestnicy wrócili do zajęć
– Mirosław Madajski
65. „W majowy wieczór” – Maria Pastwińska
66. Festiwal Smaków powraca – Agnieszka Olczyk
67. Podziękowanie dla firmy K-Flex – Dzieci wraz Mieszkańcami
Wielenina i Wielenina Kolonii
68. Uniejowskie owce – Agnieszka Owczarek
69. Egzotyczne hobby – Ryszard Troczyński
70. 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.
Współautorzy : Elżbieta Bartnik, Joanna Binkiewicz, Barbara Fligiel, Andrzej Gawłowski, Agnieszka Kaczmarek, Józef Kaczmarek, Romana Kozińska, Agnieszka Krzesłowska,
Jolanta Kwaśniewska, Daniela Kwiatosińska, Michał Łuczak, Beata Maciejewska, Mirosław Madajski, Edyta Miśkiewicz, Agnieszka Olczyk, Maria Pastwińska, Marianna
Polasińska, Dominika Rospara, Janusz Stawicki, Aleksandra Zielonka, Dyrekcja, Rada Pedagogiczna SP w Uniejowie, Dzieci wraz Mieszkańcami Wielenina i Wielenina
Kolonii.
Wsparcie finansowe: Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku.
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Józef Kaczmarek

[ maj - czerwiec 2020 ]

Inwestycje/dofinansowania gminnych projektów/podpisane umowy
• Na placu przed budynkiem Szkoły Podstawowej
w Uniejowie trwają prace związane z wymianą
części nawierzchni chodników i budową altany
edukacyjnej w miejscu po niedziałającej od dawna
fontannie. Przedsięwzięcie pn. „Budowa ogródka
rekreacyjnego w Uniejowie” jest w całości finansowane, w kwocie 50 tys. zł, z działania pn. „Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Wniosek o pozyskanie środków
złożyło Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni” gratuluję i dziękuję Stowarzyszeniu za inicjatywę
i zaangażowanie w pozyskanie środków – art. na
str. 28
• Zawarliśmy porozumienie z Komendą Powiatową
Policji w Poddębicach w sprawie kontynuowania
wyjazdów dodatkowych patroli policji na terenie
gminy, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców – art. na str. 30
• Podpisaliśmy umowę na roboty budowlane z firmą
Park M-Poland ze Starego Sącza na zadanie pn.:
„Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie”- etap II zagospodarowanie bulwarów”. Wartość umowy wynosi 10 198 308,42 zł brutto
• Powtórzyliśmy przetarg na zagospodarowanie
placu Bogumiła naprzeciwko budynku biblioteki
miejskiej. Planowany termin otwarcia ofert nastąpi
7 lipca br.
• W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Trasa Bożego Ciała – etap III” zrealizowana została inwestycja polegająca na wykonaniu elementów rzeźbiarsko-architektonicznych szlaku krajobrazowego
w miejscowości Spycimierz: Ołtarz Świętej Julianny,
Ołtarz Podniesienie Krzyża, Ołtarz Świętej Barbary
i Kaplica Świętego Antoniego; utwardzeniu terenu
wokół ołtarzy i oświetlenia obiektów. Wykonane zostaną jeszcze nasadzenia przy Trasie Bożego

Ciała oraz zrealizowany kolejny etap drogi. Zadanie
otrzymało dofinansowanie z EFR na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach PROW – operacja
pn.: „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie
Uniejów w miejscowościach Spycimierz, Uniejów
i Wilamów” – art. na str. 27
• Od czterech miesięcy prowadzone są prace budowlane związane z przebudową kładki. Ze względu
na opóźnienia w dostawie materiałów - spowodowane sytuacją epidemiologiczną - firma realizująca inwestycję - Blumen Group sp. z o.o. z Konina
wystąpiła o przedłużenie terminu zakończenia prac
do końca lipca br. Przebudowa kładki prowadzona
jest w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury
turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż
rzeki Warty w Uniejowie”. Projekt finansowany jest
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
art. na str. 26
• Rozstrzygnięto konkurs w ramach Osi priorytetowej IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.2
Termomodernizacja budynków, Poddziałania IV.2.2
Termomodernizacja budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
• W ramach konkursu złożyliśmy dwa wnioski na
termomodernizacje budynków użyteczności publicznej na terenie gminy. Dofinansowanie otrzymał projekt pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Człopy,
Góry, Rożniatów, Brzeziny”. W czerwcu br. podpisano umowę o dofinansowanie projektu – art. na
str. 16-20
• Projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej w gminie Uniejów” znalazł się na 14. pozycji listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania. Oznacza to,
że projekt obejmujący termomodernizację budynku
Urzędu Miasta, byłej Biblioteki Publicznej i strażnicy OSP oraz Szkoły Podstawowej w Uniejowie,
będzie musiał poczekać na uwolnienie dodatkowej
puli środków – art. na str. 21

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

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

• Rozpoczęły się prace inwestycyjne związane z przebudową skweru zlokalizowanego przy ul. Tureckiej.
W ramach zaplanowanych prac przewidziane jest
m.in.: formowanie skarp, utworzenie nawierzchni
komunikacyjnej, wykonanie placu i schodów. Całości dopełnią elementy małej architektury. Wykonawcą inwestycji jest firma Sorted Sp. z o.o. z Piaseczna, która została wyłoniona w postępowaniu
przetargowym i wyceniła zadanie na kwotę 1 391
717,79 zł – art. na str. 15
• Gmina Uniejów pozyskała już ponad 100 tys. zł na
zakup nowych komputerów z ministerialnego programu. Niebawem do szkół zostanie przekazany
kolejny sprzęt komputerowy z programu wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego Polski Cyfrowej pn. „Zdalna
szkoła +” – art. na str. 24-25
• W ramach realizowanego przez gminę projektu
pn. „Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020, ostatni zakupiony sprzęt trafił do
szkół. 9 monitorów, 10 mobilnych szafek do przechowywania tabletów, 5 projektorów, 2 niszczarki
i 2 urządzenia wielofunkcyjne zakupiono na kwotę
118 847, 19 zł brutto. Łącznie zakupiono sprzęt za
731 796, 59 zł brutto. Urząd Marszałkowski w Łodzi, z uwagi na panującą sytuację w kraju, przedłużył termin zakończenia projektu do końca listopada
br.
• Podpisaliśmy umowę na roboty drogowe w Spycimierzu, w ramach realizowanego zadania pn. „Trasa Bożego Ciała – etap III”, na kwotę 518 814 zł
brutto. Droga będzie obejmowała odcinek o łącznej
dł. 384 m: od kaplicy św. Antoniego, zlokalizowanej w okolicy posesji nr 88 do posesji nr 68, 68a
i 69 oraz drugi odcinek przy starej strażnicy OSP.
Oferta, która wpłynęła od firmy TIT Bruk Tomasz
Knopik, okazała się najkorzystniejszą spośród 6 złożonych w postępowaniu przetargowym. Pozostałe
oferty złożyły: P.P.H.U. Wellbet s.c. R. Lazarowicz
M. Lazarowicz – 665 364, 06 zł brutto, SORTED
Sp. z o.o. – 984 000 zł brutto, Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych S.A. – 783 191, 98 zł brutto,
PPHU „UNI – BRUK” Paweł Szymczak – 677 791,
75 zł brutto, LuKpol – Krzysztof Łuczak – 824 100
zł brutto. Na kolejne etapy budowy drogi będziemy
starali się pozyskać środki zewnętrzne.
• W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospo-
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darowanie terenu wokół Kolegiaty w Uniejowie” zrealizowana została inwestycja polegająca na: wykonaniu nowego ogrodzenia, częściowej renowacji muru
historycznego, utwardzeniu terenu płytami i kostką
granitową, wykonaniu nasadzeń i nawadniania terenów zielonych wokół kościoła – art. na str. 14
• W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Wilamowie” zrealizowana została inwestycja polegająca na remoncie
nawierzchni chodników na terenie miejscowości
Wilamów oraz wokół kościoła.
Oba powyższe zadania inwestycyjne otrzymały dofinansowanie z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach PROW – operacja pn.: „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w
miejscowościach Spycimierz, Uniejów i Wilamów”
• W pobliżu boisk piłkarskich powstała nowoczesna
stacja meteorologiczna, na której na bieżąco można
obserwować wyniki pomiarów dla naszego miasta:
temperaturę otoczenia, wilgotność powietrza, ciśnienie, opady, prędkość wiatru oraz poziom pyłu
zawieszonego. Podgląd na dane znajduje się w specjalnie utworzonej zakładce na stronie internetowej
Urzędu Miasta. Zakładka przystosowana jest do
wygodnego śledzenia wartości meteorologicznych
na smartfonie, jak również na większych ekranach
– art. na str. 22
• Jesteśmy na etapie weryfikacji siedmiu ofert, które wpłynęły w postępowaniu przetargowym na
przebudowę targowiska miejskiego przy ul. Dąbskiej w Uniejowie. Otwarcie przetargu nastąpiło
15.06.2020 r. Inwestycja otrzymała dofinansowanie
w kwocie 1 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – art.
na str. 20
• Na działce przy rondzie trwają prace mające na celu
zmianę otoczenia ruin spalonego młyna w przyjemną przestrzeń zieloną, którą porosną kwiaty, trawy
i przeróżne gatunki zimozielonych roślin oraz powstanie systemem nawadniania. W dolnych kondygnacjach okiennic młyna zostaną osadzone ule
z pszczołami. Pierwszy etap prac, czyli wykonane
ogrodzenie w formie powiązanych ze sobą gałązek
(brzóz) i ptaków umieszczonych na bramie, jest już
gotowy od dwóch miesięcy – art. na str. 23-24
• W Miejskim Przedszkolu w Uniejowie prowadzone
są prace pozwalające na przystosowanie placówki
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do obowiązujących obecnie wytycznych przeciwepidemicznych. Przedszkole będzie nieczynne
do odwołania. O wszelkich zmianach dotyczących
jego funkcjonowania będziemy informować na bieżąco – art. na str. 26
• Gmina zakupiła od papieskiego fotografa Grzegorza
Gałązki 11 fotografii przedstawiających wizerunek
papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka
w otoczeniu kwietnych dywanów. Ten prestiżowy
wątek dotyczący tradycji układania kwietnych dywanów zostanie docelowo włączony w ekspozycję
planowanej inwestycji budowy Centrum Historyczno – Kulturalnego „Spycimierskie Boże Ciało”.
• Gmina odebrała opracowanie wraz ze sprawozdaniem z badań i nadzoru archeologicznego przy
Kolegiacie w Uniejowie. Do najciekawszych i najcenniejszych zabytków należy pieczęć od bulli papieża Aleksandra IV, która przez trzy lata będzie
przechowywana na terenie gminy. W tym czasie
będziemy dokładali starań, aby temu i innym dotychczasowym znaleziskom zapewnić trwałe przechowywanie w formie ekspozycji muzealnej.
• Podpisaliśmy umowę na realizację kolejnej części
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury
turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż
rzeki Warty w Uniejowie”. Wykonawcą zadania,
wyłonionym w postępowaniu przetargowym, jest
firma Park-M ze Starego Sącza. Na wykonanie inwestycji o wartości ponad 10 mln zł pozyskaliśmy
dofinansowanie ze środków unijnych – art. str. 4041
Gospodarka nieruchomościami
• W siedzibie Urzędu Miasta odbyło się spotkanie z
Panem Jerzym Jankowskim, jednym ze współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Błogosławionego
Bogumiła 56 A. Spotkanie miało na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, na której
stoją ruiny budynku byłego młyna – art. na str. 29
Dofinansowania/wnioski/konkursy
dla mieszkańców
• Z programu „Moja woda”, ogłoszonego przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, każdy właściciel
domu jednorodzinnego może ubiegać się o dofinansowanie do 5 tys. zł na przydomowe urządzenia
zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe w celu
łagodzenia skutków suszy. Wnioski należy złożyć
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Program rusza od
1 lipca - szczegóły na www.wfosigw.lodz.pl – art. na
str. 42
• Nabór wniosków z programu „Czyste powietrze”,
prowadzony na nowych zasadach, pozwala na otrzymanie dofinansowania nawet do 37 tys. zł – art. na
str. 42
• Z inicjatywy Marszałka Województwa Łódzkiego
został stworzony projekt wsparcia przedsiębiorców
z woj. łódzkiego dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. W ramach pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności
firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Pożyczek udziela Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – szczegóły na www.larr.pl
• Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o środki
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
na swoją działalność. Nabór wniosków przewidziany
jest do końca września – chyba, że wcześniej zostanie wyczerpana pula środków przewidzianych na
ten cel, a wysokość otrzymanej pomocy zależy od
liczebności kół – szczegóły na www.arimr.gov.pl
• W ARiMR rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie na
„zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” na terenie swoich gospodarstw. Wnioski można przesyłać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać
na elektroniczną skrzynkę podawczą lub pocztą na
adres biur powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r.
Ponadto do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać premię pielęgnacyjną, która będzie wypłacana
przez 5 lat od zalesienia oraz premię zalesieniową
– szczegóły na www.arimr.gov.pl
• Zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym
przez gminę na projekty pamiątek ze Spycimierza
nawiązujących do tradycji układania kwietnych dywanów, kultury i historii tego miejsca – na prace
czekamy do 15 września 2020 r. – art. na str. 39
• Do 8 lipca 2002 r. trwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Wymagane dokumenty należy
składać osobiście (pok. 9 oraz pok. 6) w godz. pracy
Urzędu Miasta lub pocztą na adres: Urząd Miasta w
Uniejowie, 99-210 Uniejów, ul. Bł. Bogumiła 13, z
dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).
Funkcjonowanie instytucji/obiektów/wydarzenia
• Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Spycimierza i Okolicy kończy po 12
latach, z dniem 31 sierpnia 2020 r. swoją działalność.
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Dziękuję Pani Dyrektor i Nauczycielom placówki za
dobrą współpracę, serce włożone w wychowanie
i kształcenie uczniów oraz wszelkie działania na
rzecz swoich wychowanków, rodziców, nauczycieli
i szkoły.
• Wróciła pełna obsługa bezpośrednia petentów w
Urzędzie Miasta z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Przychodząc do Urzędu każdy zobowiązany jest do zaopatrzenia się w środki ochrony osobistej, tj. maseczki zasłaniające nos i usta. Konieczna
jest dezynfekcja rąk dostępnym płynem do dezynfekcji umieszczonym w dozownikach. Ponadto,
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
16 maja 2020 roku, dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym
pomieszczeniu, nie może być większa niż 1 osoba na
jedno stanowisko obsługi. Nastąpiła zmiana w godzinach otwarcia kasy, która w poniedziałki będzie
czynna od 9 do 13 i od wtorku do piątku w godz.
8-12.
• Ruszyło funkcjonowanie obiektu termalno-basenowego „Termy Uniejów”, który był nieczynny przez
blisko 2,5 miesiąca. Czas, w którym kompleks był
niedostępny dla Gości, wykorzystano na przeprowadzenie gruntownej konserwacji niecek i urządzeń
basenowych oraz drobnych prac remontowych.
Z okazji wielkiego otwarcia uruchomiona została promocja na pierwszy weekend czerwca: każdy
wchodził za pół ceny. Obiekt działa zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi zamieszczonymi
na stronie www.termyuniejow.pl
• Siódma edycja Uniejowskiego Festiwalu Smaków
z kwietnia została przesunięta na przedostatni
weekend sierpnia. Większość restauracji zadeklarowało swój udział w wydarzeniu i chęć przygotowania
potraw na bazie lub z dodatkiem grzybów leśnych
i deserów ze śliwkami. Jakie propozycje menu znajdą
się na uniejowskim kulinarnym szlaku, przeczytacie
Państwo na stronach www.uniejow.pl i www.kulinarny.uniejow.pl. Zachęcam do udział w kulinarnej
podróży po Uniejowie.
Wsparcie/solidarność
• Na Rynku w Uniejowie odbyła się kolejna akcja honorowego krwiodawstwa „Oddaj krew – ocal życie”.
Tym razem akcja poświęcona była Światowemu
Dniu Krwiodawcy, który przypadał 14 czerwca.
Osoby chętne, którym zdrowie pozwoliło, podzieliły
się tym bezcennym darem życia. Przypominamy, że
krwiodawcą może zostać każda osoba pełnoletnia,
która jest zdrowa i waży powyżej 50 kg. Przed oddaniem krwi w ciągu 24 godz. nie należy spożywać
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alkoholu, wskazane jest lekkie śniadanie rano
i odpowiednie nawodnienie organizmu – szczegóły na www.krwiodawcy.org
• W ramach wyzwania #GaszynChallenge wystarczy zrobić 10 pompek lub 10 przysiadów, wpłacić
minimum 5 zł na rzecz chorego dziecka i nominować kolejne trzy osoby. W akcję włączył się:
Urząd Miasta, księża z Parafii Uniejów, koła gospodyń wiejskich, strażacy, radni, sołtysi i wielu
mieszkańców naszej gminy. Dziękuję wszystkim,
którzy włączyli się w inicjatywę, dzięki której chore dzieci będą miało szansę na normalne życie.
Zebrania
• Sołectwo Łęg Baliński dokonało wyboru sołtysa
w związku ze śmiercią poprzedniego gospodarza
Pana Jerzego Tybury. Nowym sołtysem została
córka zmarłego – Pani Katarzyna Tybura. Gratuluję i życzę sukcesów, wytrwałości w dążeniu do
zamierzonych celów oraz satysfakcji z pełnionej
funkcji – art. na str. 15

Wydarzenia
kulturalne
• W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa nie odbyły się tradycyjne procesje ulicami
miejscowości. Mając na uwadze rekomendacje
służb sanitarnych oraz wytyczne biskupów, tegoroczne obchody Bożego Ciała w Parafii Uniejów
i Wilamów zostały ograniczone do procesji
wewnątrz kościoła po sprawowanej Mszy Świętej. W Parafii Wielenin procesja miała miejsce
wokół kościoła, natomiast uroczystości w Spycimierzu rozpoczęły się tradycyjnie o godz. 17.00
z procesją wokół kościoła po kwietnych dywanach ułożonych przez parafian. Na znak solidarności i wzajemnej przyjaźni polsko-włoskiej, miejscowości członkowskie ułożyły w Spycimierzu
i we Włoszech jednakowy kwietny dywan – art.
na str. 64-65
• Uroczystości odpustowe ku czci św. Bogumiła
w Uniejowie odbyły się z udziałem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Wiesława Alojzego Meringa.
Podczas nabożeństwa Ks. Biskup poświęcił odrestaurowany Łuk Tęczowy, Retabulum i Chrzcielnicę. Odpust zbiegł się z powrotem na Plac Kościelny odrestaurowanego zabytkowego krzyża
związanego z kultem św. Bogumiła – art. na str.
62-63
• W związku z 100. rocznicą urodzin Jana Pawła II

>
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(18 maja) w kościołach przygotowano okolicznościowe dekoracje oraz odprawiono Msze święte dziękczynne. W Wilamowie nakładem pracy jednego
z mieszkańców, nad głównym wejściem do świątyni, został odrestaurowany wizerunek Ojca Świętego
oraz Apostołów: Piotra i Pawła. Natomiast dzieci
i młodzież wzięły udział w konkursie plastycznym,
lekcjach on-line związanych z osobą, działalnością
i nauczaniem Jana Pawła II. Uroczystości jubileuszowe zostały zainaugurowane już pod koniec ubiegłego roku wystawą o Janie Pawle II - „Ojciec Święty
we wspomnieniach mieszkańców gminy Uniejów” w
miejskiej bibliotece w Uniejowie – art. na str. 33-34,
54, 57
strażackie
• W Dniu Strażaka strażacy ochotnicy z gminy Uniejów obchodzą swoje święto poprzez udział w uroczystych przemarszach i Mszach świętych odprawianych w Ich intencji. Tym razem, ze względu na
wyjątkową sytuację, strażacy nie zrezygnowali
z jednego punktu corocznych obchodów, czyli przejazdu ulicami miasta o świcie na syrenach alarmowych – art. na str. 44
sportowe
• Wznowione zostały treningi piłkarzy wszystkich
roczników Uniejowskiej Akademii Futbolu, którzy
trenują i jednocześnie przygotowują się do sportowego obozu letniego zaplanowanego w lipcu
w Bieszczadach. Treningi prowadzone są na boiskach sportowych im. Włodzimierza Smolarka
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Rady
Ministrów na temat obowiązujących aktualnie zasad bezpieczeństwa wynikających z zagrożenia
wywołanego koronawirusem. Z okazji Dnia Dziecka
uczestnikom Akademii wręczono pamiątkowe medale. Młodzież korzystała z boisk bezpłatnie – art.
na str. 45
• Na starorzeczu „Kaczka” w Człopach zorganizowano po raz pierwszy w tym sezonie Spławikowe
Zawody Wędkarskie. Dłuższa przerwa, wywołana
zagrożeniem epidemiologicznym, spowodowała,
że do zawodów zgłosiło się 41 uczestników (wśród
nich jedna zawodniczka), którzy zatęsknili za spotkaniem nad łowiskiem. Spotkanie stało się okazją
do wręczenia zasłużonym Odznak Związku – art. na
str. 63
szkolne
• Mażoretki Driady z Uniejowa wystąpiły z autorskim
układem tanecznym w telewizji. Dziewczyny doskonaliły taniec zdalnie, na podstawie filmu z ćwiczeniami, który otrzymały od swojej trenerki. Obowią-

zek zakładania maseczek przyczynił do powstania
pomysłu z wykorzystaniem elementów z komedii
„Maska”. Film z nagraniem układu, krążący po Internecie, zainteresował ekipę Łódzkich Wiadomości
Dnia. Reportaż o mażoretkach i ich układzie ukazał
się w TVP Łódź – art. na str. 60-61
• Pandemia koronawirusa spowodowała, że obecny
rok szkolny był wyjątkowy dla uczniów. Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty
od 12 marca do 28 czerwca 2020 r. Przez ostatnich kilka miesięcy uczniowie, zamiast w szkolnych
ławkach, zasiadali przed monitorami komputerów
i w ten sposób kontynuowali naukę w ramach tzw.
zdalnej szkoły. Zakończenie edukacji w dn. 26
czerwca br. w gminnych placówkach oświatowych
odbyło się z zachowaniem wymogów sanitarnych:
w Uniejowie z udziałem nauczycieli i uczniów tylko
klas VIII, pozostałe klasy uczestniczyły w ostatniej
lekcji on-line, a świadectwa mogą odbierać w szkolnym sekretariacie; w Wilamowie na boisku szkolnym, a każda klasa co pół godziny miała wręczone
świadectwo przez swojego wychowawcę. O godz.
12.00 nastąpiło zakończenie dla kl. VIII z udziałem
wszystkich nauczycieli; w Wieleninie na holu szkolnym z rozdaniem świadectw tylko dla kl. VIII, pozostali uczniowie odebrali świadectwa u swoich wychowawców w salach lekcyjnych, w wyznaczonych
godzinach porannych; w Spycimierzu dla wszystkich
uczniów (kl. I-III) z udziałem nauczycieli. Każdemu
uczniowi zostało wręczone świadectwo. Do szkół,
jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli, uczniowie wrócą
2 września br.
Media
• Uniejów odwiedziła ekipa telewizyjna programu
„Misja skarb” emitowanego na kanale Fokus TV,
aby szukać skarbów w naszym mieście. W czasie
wizyty prowadzącym program towarzyszył łódzki
archeolog Radosław Herman, który prowadził badania naukowe w Uniejowie i Spycimierzu. Co odkryli
pasjonaci historii i przygód, wyświetlono podczas
majowej emisji programu (odcinki programu można
oglądać na www.ipla.tv).
• Na antenie TVN, po raz kolejny już, widzowie mogli obejrzeć wejścia pogodowe na żywo z Uniejowa. Tym razem gośćmi programu było małżeństwo
aktorów: Alżbeta Lenska i Rafał Cieszyński. Ekipa
telewizyjna odwiedziła kompleks „Termy Uniejów”
i Aparthotel „Termy Uniejów”, w którym gościły rodziny - laureaci konkursu rodzinnego, przygotowanego przez hotel i „Termy Uniejów” – art. na str. 61
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Mirosław Madajski

Z działalności Rady Miejskiej
w Uniejowie

[ kwiecień – czerwiec 2020 r.]
W okresie od kwietnia do czerwca 2020 r. odbyły
się cztery sesje Rady Miejskiej w Uniejowie (sesje nr:
XXVIII, XXIX, XXX i XXXI) i wszystkie łączył wspólny
element: nowelizacja budżetu gminy Uniejów na 2020 rok
i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2040.
Decyzje dotyczące nieruchomości zapadły na XXVIII
sesji Rady Miejskiej w Uniejowie, która odbyła się 24
kwietnia br. Wówczas radni wyrazili zgodę na ustanowienie
odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 24 znajdującego
się w budynku komunalnym w Uniejowie przy ul. Targowej
23 oraz na sprzedaż w drodze przetargu kilku działek
położonych w miejscowości Rożniatów. Została też
wyrażona zgoda na zaciągniecie pożyczki na wyprzedzające
finansowanie działań ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku
Gospodarstwa Krajowego na realizację operacji pn.
„Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów
w miejscowościach: Spycimierz, Uniejów, Wilamów”.
Podczas XXIX sesji w dniu 11 maja 2020 r. Rada Miejska
w Uniejowie postanowiła wnieść na podwyższony kapitał
zakładowy Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe”
Sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu, w zamian za objęcie
dodatkowych udziałów, wkład pieniężny w kwocie
4 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji
audytowej i inwentaryzacyjnej, niezbędnej do realizacji
zadania: modernizacja infrastruktury oświetleniowej na
terenie gminy Uniejów w ramach programu priorytetowego
„EKO Latarnia – Poprawa efektywności energetycznej
systemów oświetlenia zewnętrznego” organizowanego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Został także utworzony nowy
przystanek autobusowy w Łęgu Balińskim. Ponadto radni
wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego
pomiędzy Gminą Brudzew a Miastem i Gminą Uniejów
w zakresie udzielania licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówkami. Na koniec zdecydowano się
przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu gminną
zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości
Spycimierz, oznaczoną jako działki o numerach
ewidencyjnych: 321/2, 318/4, 321/1 i 318/3.

28 maja br. odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej
w Uniejowie, na której wyrażono zgodę na udzielenie
dotacji dla publicznych szkół, w których jest realizowany
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzony
przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu
terytorialnego oraz osoby fizyczne w wysokości wyższej niż
określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Następnie
zajęto się tematyką związaną z gospodarką nieruchomości
wyrażając zgodę na:
- wydzierżawienie działek rolnych położonych w Uniejowie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami
ewidencyjnymi: 2146/18, 2146/51, 2144, 2149/2,
stanowiących własność Gminy Uniejów,
- ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
nr 10, znajdującego się w budynku komunalnym w Uniejowie przy ul. Targowej 23 oraz jego sprzedaży na rzecz
dotychczasowego najemcy,
- sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej
nieruchomości położonej w miejscowości Uniejów,
oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym: 1804/4
stanowiącej własność Gminy Uniejów.
Radni zdecydowali również o pozostawieniu bez rozpatrzenia, ze względów formalnych, petycji z dnia 21
marca 2020 roku w sprawie ochrony zdrowia przed
elektroskażeniem.
Podczas XXXI sesji, która odbyła się 10 czerwca 2020
r., rozszerzono o jedną pozycję wykaz inkasentów opłaty
uzdrowiskowej i poprawiono niektóre zapisy w warunkach
i zasadach korzystania z tych przystanków komunikacyjnych
na terenie gminy Uniejów. Radni ustalili też lokalizację
inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu
ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz
z zagospodarowaniem terenu i urządzeniami budowlanymi
na wskazanych w uchwale działkach. Ostatnim punktem
sesji było rozpatrzenie wniesionej w dniu 2 kwietnia 2020
r. petycji dotyczącej interesu publicznego w zakresie
przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej
„tarczy antykryzysowej”) - petycja ta została uznana za
niezasadną.

>

14 | UNIEJOWSKIE STRONY

numer

3 / 73 / 2020

arch. UM Uniejów

>

Maciej Bartosiak

Prace wokół uniejowskiej
Kolegiaty dobiegły końca
W otoczeniu Kolegiaty w Uniejowie dobiegły prace inwestycyjne realizowane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie terenu wokół Kolegiaty w Uniejowie”.
O postępach prowadzonych prac informowaliśmy na bieżąco w artykułach: „Idą zmiany w otoczeniu
Kolegiaty” „Początek zmian w otoczeniu Kolegiaty”, „Prace wokół uniejowskiej Kolegiaty trwają”,
zamieszczanych na łamach „Uniejowskich Stron”.
Robót budowlane polegały na przeprowadzeniu
prac na obszarze ponad 4 tys. metrów kw. Do realizacji
całości inwestycji zaangażowano kilku wykonawców.
Frontową część ogrodzenia, wykonaną z białego
kamienia wyburzono, a w jego miejsce wzniesiono mur
z czerwonej cegły. Podczas demontażu pracownicy
odkryli frag-menty historycznego ogrodzenia Kolegiaty
sięgającego epoki baroku. Po wykonaniu pomiarów
i sporządzeniu dokumentacji archeologicznej, Konserwator
Zabytków wydał zgodę na rozbiórkę. Murarze postanowili
wykorzystać oryginalne cegły z odkrytego znaleziska i te,
które zachowały dostateczną trwałość wkomponowali
w linii odtworzonego parkanu. Dzięki takiemu zabiegowi
symbolicznie zachowano ciągłość architektoniczną
najcenniejszego uniejowskiego zabytku, jakim bez wątpienia jest Kolegiata. Co więcej, wyraźnie różniące się
strukturą cegły ubogaciły estetykę muru. W miejscu
stanowiącym główne wejście na plac kościelny, po obu
stronach nowych, granitowych schodów, budowlańcy
wkomponowali w mur zabytkowy materiał tak, by tworzył
kształt sakralnych symboli – krzyż po lewej oraz kielich
po prawej stronie. Całość pokryło opierzenie z blachy
miedzianej.
Renowacji doczekało się także historyczne ogrodzenie
za Kolegiatą (od strony plebanii). Po uzupełnieniu ubytków,
pracownicy przeprowadzili rewitalizację oryginalnego
budulca i zakonserwowali całość, zapewniając zabytkowej
części parkanu trwałość techniczną i estetyczną.

Wokół Kolegiaty wymieniono całą nawierzchnię
chodników, placu, wejść i portali oraz pozostałych ciągów
komunikacyjnych. Nowe nawierzchnie ułożono z bardzo
trwałego granitu płomieniowanego. Wykorzystane
w tym celu połączenie wielkoformatowych płyt oraz kostki
przy obrzeżach stanowi dodatkową wartość estetyczną.
Równolegle do prac ziemnych w zakresie nowej
nawierzchni wykonawcy przygotowali część podziemną
systemu nawadniającego, zasilającego w wodę trawniki
i nasadzenia, które wykonano w otoczeniu Kolegiaty
w ostatnim etapie realizacji projektu. Aranżacja zieleni,
poprzez wykonanie licznych nasadzeń krzewów i bylin,
podkreśliła walory estetyczne obiektu. Projektowana
zieleń jako zwieńczenie przedsięwzięcia wyeksponowała
Kolegiatę i uczyniła ją bardziej atrakcyjną.
W ramach projektu przeprowadzono także renowację
dwóch krzyży, znajdujących się na terenie przy Kolegiacie.
W ramach prac zarówno żeliwny krzyż wotywny, jak i jego
elementy zdobiące, zostały przewiezione do pracowni
konserwatorskiej, gdzie zostały poddane gruntowanej
renowacji.
Zadanie otrzymały dofinansowanie z EFR na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW – operacja pn.: „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie
Uniejów w miejscowościach Spycimierz, Uniejów i Wilamów”. Całkowita wartość dofinansowanego projektu
w parafiach to prawie 1,5 mln zł.
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Agnieszka Owczarek

Łęg Baliński ma nowego sołtysa
Zebranie dotyczące wyboru nowego Sołtysa Łęgu Balińskiego odbyło
się 12 czerwca 2020 r. Pani Katarzyna Tybura została wybrana niemal
jednogłośnie.

arch. K. Tybura

Wybory odbyły się w związku z niedawną śmiercią poprzedniego sołtysa Jerzego
Tybury. Wysunięcie przez mieszkańców kandydatury Pani Katarzyny, która jest córką
zmarłego sołtysa, jest wyrazem uznania dla jego zasług na rzecz sołectwa oraz dużego
zaufania, którym aktualnie obdarzono następczynię pana Jerzego.
Pani Katarzyna będzie pełnić funkcję sołtysa do 2024 roku, kiedy to – po wyborach
samorządowych – we wszystkich sołectwach będą odbywać się wybory sołtysów i rad
sołeckich.
Nowej Pani Sołtys życzymy wytrwałości w realizacji postawionych przez siebie celów,
gotowości do stawiania czoła nowym wyzwaniom i dobrej współpracy z mieszkańcami.
Niech sprawowana funkcja przynosi jedynie satysfakcję i zadowolenie.

Agnieszka Owczarek

Rozpoczęła się przebudowa skweru przy ul. Tureckiej
Rozpoczęły się prace budowlane na skwerze przy ul. Tureckiej. Na miejscu pojawił się ciężki sprzęt,
a nieco wcześniej dało się zauważyć pewne utrudnienia dla przejeżdżających w pobliżu skweru pojazdów.
Wiązało się to z rozpoczęciem inwestycji dotyczącej rewitalizacji skweru i przy-gotowaniem placu pod
prace budowlane.
dniania. Całość aranżacji dopełni fontanna.
Inwestycję przygotowano do realizacji w ramach
projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej
oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty
w Uniejowie”, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa
VI Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu.
Działanie VI 2. Rozwój Gospodarki Turystycznej.
Poddziałanie VI.2.1 Rozwój Gospodarki Turystycznej.

arch. UM Uniejów

Wykonawcą zadania jest wyłoniona w drodze
przetargu firma Sorted Sp. z o.o. z Piaseczna, która
oszacowała zadanie na sumę 1 391 717,79 zł. Umowę
zawarto już pod koniec grudnia 2019 r., ale dopiero teraz
rozpoczęły się prace budowlane. Opóźnienie wynika
z faktu, że w momencie ogłoszenia pandemii prace przy
skwerze nie zostały jeszcze rozpoczęte. O tyle łatwiej
było podjąć decyzję o czasowym wstrzymaniu realizacji
przedsięwzięcia i przesunięciu robót na inny termin.
Ponadto firma prowadziła część prac w ramach innej
inwestycji - w otoczeniu Kolegiaty.
W ramach przygotowania teren zabezpieczono
i otoczono ekranami. Planowany jest demontaż nawierzchni pod wykopaliska archeologiczne, jako prace
poprzedzające realizację inwestycji. Następnie przeprowadzone zostaną właściwe prace rewitalizacyjne,
których zakres obejmie m.in. kształtowanie skarp
oraz wykonanie nawierzchni komunikacyjnej, placu
i schodów. Wszystko zostanie uzupełnione elementami
małej architektury w postaci bloków granitowych, koszy na śmieci, słupków miejskich, barierek oraz ciekawej
aranżacji zieleni. W tej ostatniej kwestii planuje się
nasadzenie drzew i krzewów w raz z systemem nawa-
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Obiekty użyteczności publicznej
przeznaczone do remontu

Strażnica w Brzezinach
Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej opiera
swoją działalność na pracy społecznej jej członków,
którzy w swoim środowisku prowadzą działalność
kulturalną, oświatową i sportową. Ich podstawowym
zadaniem są jednak szeroko pojęte działania
ratownicze. Elementem cechującym straż pożarną jest
oczywiście remiza strażacka. Historia powstania tej
w Brzezinach jest długa i kręta…
Wieś Brzeziny w czasach II wojny światowej zamieszkiwało kilka rodzin pochodzenia niemieckiego,
które posiadały małe gospodarstwa rolne. Po zakończeniu wojny zaczęli oni opuszczać polskie ziemie.
Państwowy Fundusz Ziemi wszedł wówczas w posiadanie wielu gruntów, wypłacając Niemcom rekompensaty za pozostawione tereny. Gruntami tymi
zaczęli gospodarować mieszkańcy wsi.
Na początku lat 70-tych XX wieku w Brzezinach
powstała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.
Podjęto wtedy decyzję o budowie garażu strażackiego.
Władze Gminy Uniejów wydzieliły działkę o powierzchni 0,1122 ha, zlokalizowaną przy drodze prowadzącej
przez wieś, należącą do PFZ, a będącą w owym czasie
w użytkowaniu jednego z rolników. Działka została
ogrodzona i oddana w zagospodarowanie OSP
w Brzezinach. W 1976 rozpoczęto budowę garażu
strażackiego. Niestety jednostka OSP zawiesiła swoją
działalność, a prace budowlane zostały przerwane.
Na początku lat 80-tych mieszkańcy wsi rozpoczęli
starania o budowę świetlicy wiejskiej. Aby pozyskać

fundusze, w 1981 r. w Brzezinach zawiązało się Koło
Związku Młodzieży Wiejskiej. Na lokalizację świetlicy
wybrano właśnie działkę znajdującą się w użytkowaniu
miejscowej jednostki OSP. Budowę rozpoczęto
w 1983 r., jednak niewielka ilość materiałów
wystarczyła jedynie na postawienie fundamentów.
Dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Wojewódzkiego
zakupiono cegłę, okna, drzwi, materiał na strop
i więźbę dachową. Nieoceniony stał się również udział
mieszkańców Brzezin, którzy własnoręcznie pracowali
przy budowie, a także ze swoich prywatnych lasów
przekazali drzewo na dach i podłogi. W latach 19881989, przy dofinansowaniu z gminy, mieszkańcy
Brzezin dobudowali do świetlicy ganek wejściowy,
a całość przykryli blachą falistą. Opiekę nad budynkiem
sprawował sołtys.
Wreszcie, w 2011 r., po kilkudziesięciu latach
nieobecności jednostka OSP w Brzezinach wznowiła
swoją działalność i przejęła opiekę nad budynkiem.
Dzięki ponownemu dofinansowaniu przez gminę
Uniejów budynek został wyremontowany i zaadoptowany na remizę strażacką.
W 2015 r. rozpoczęto starania o uzyskanie tytułu
prawnego do nieruchomości. Burmistrz Miasta
Uniejów, Józef Kaczmarek, zwrócił się do Wojewody
Łódzkiego o przekazanie na rzecz gminy Uniejów
nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa na
mienie komunalne, w celu realizacji zadań własnych
gminy.
W czerwcu 2018 r. Wojewoda Łódzki przekazał
nieodpłatnie na rzecz gminy Uniejów prawo własności
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie,
w obrębie wsi Brzeziny.
Budynek do dnia dzisiejszego służy przede wszystkim użyteczności miejscowej jednostki OSP. W strażnicy odbywają się zarówno walne zebrania OSP, jak
również sołeckie zebrania wiejskie i inne spotkania
lokalnej społeczności.
Obecnie budynek strażnicy czeka na kompleksową
termomodernizację. Zakres zaplanowanych prac
przewiduje ocieplenie ścian, stropodachu i podłogi,
wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację
układu c.w.u. i oświetlenia wewnętrznego – polegającą
na całkowitym zastąpieniu jej nowymi źródłami
typu LED, a także montaż mikroinstalacji OZE –
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układu paneli fotowoltaicznych. Ponadto strażnica
wyposażona zostanie w zmodernizowany system
grzewczy oraz przeprowadzone zostaną w niej prace
budowlano-instalacyjne. Wprowadzenie powyższych
zmian wpłynie nie tylko na poprawę efektywności
energetycznej budynku, ale także znacznie poprawi
jego stan techniczny i estetykę.
Wszystko to możliwe jest dzięki projektowi pn.
„Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Człopy, Góry, Rożniatów,
Brzeziny”, realizowanym ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV. Gospodarka
niskoemisyjna. Działanie IV.2 Termomodernizacja
budynków. Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja
budynków.
Kwota, jaka została przyznana gminie Uniejów na
ten cel wynosi ponad 850 tys. złotych, a całkowita
wartość projektu przekracza 1,5 mln zł. Termin
realizacji projektu obejmuje lata 2020-2022.
Agnieszka Olczyk

arch. UM Uniejów

			

Strażnica w Górach
Strażnica OSP w Górach, jako jeden z czterech budynków, została zakwalifikowana do wspomnianego
projektu „Kompleksowej termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej w m. Człopy, Góry, Rożniatów,
Brzeziny”.
O potrzebie przeprowadzenia generalnego remontu
strażnicy OSP mieszkańcy Gór apelowali już dawno.
Główną przeszkodą, jak łatwo się domyślić, były
finanse:
– „Natychmiastowej interwencji wymagało tak
wiele spraw, w przypadku naszej strażnicy pieniądze
potrzebne na wykonanie podstawowych remontów
trzeba było liczyć w dziesiątkach tysięcy złotych.
Wiadomo, że takich pieniędzy nie posiadała ani
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nasza straż czy sołectwo, ani nie mogła na ten cel
wygospodarować gmina” – tłumaczy Marek Cybulski,
radny Rady Miejskiej w Uniejowie i zaangażowany
społecznie mieszkaniec Gór. – „Światełko w tunelu
pojawiło się, kiedy burmistrz powiadomił o naborze
do pierwszego projektu termomodernizacji strażnic na
terenie gminy. Spośród wszystkich zgłoszonych wtedy
obiektów, jedynie 6 zakwalifikowało się do realizacji,
niestety nie było wśród nich naszej remizy”.
Burmistrz Józef Kaczmarek prosił wówczas o cierpliwość, twierdząc, że:
- „Jak nie ten, to inny projekt – jeżeli wśród mieszkańców będzie widoczne silne dążenie do przywrócenia strażnicy dawnej funkcji miejsca służącego
integracji społecznej, to pieniądze prędzej czy później
się znajdą”.
Z nadzieją na zmaterializowanie słów włodarza
gminy, mieszkańcy Gór postanowili pomóc szczęściu
i we własnym zakresie wykonać część prac, których
i tak – jeśli środki na termomodernizację się pojawią
– nie będzie można sfinansować w ramach projektu.
U schyłku 2019 roku zorganizowano spotkanie,
podczas którego obecni jednogłośnie zdecydowali
o rozpoczęciu prac remontowych wewnątrz strażnicy.
Wraz z początkiem tego roku grupa mieszkańców
w czynie społecznym zerwała wszystkie tynki oraz
podłogę wewnątrz głównej sali budynku. Wymieniono
także całą instalację elektryczną na nową, zamówiono
dwie pary drzwi wejściowych do głównej sali.
Oczyszczone z zawilgoconych tynków ściany należało
przede wszystkim dokładnie wysuszyć, dlatego
z prowadzeniem kolejnych prac odczekano do wiosny.
Na początku marca br., jeszcze przed ogłoszeniem
stanu pandemii koronawirusa i wprowadzeniem
rządowych ograniczeń dotyczących przebywania
w przestrzeni publicznej, liczna grupa mieszkańców
wróciła do prac budowlanych w strażnicy. Dzięki
sprzyjającej pogodzie bardzo szybko położono nowe
tynki w głównej sali oraz obsadzono dwie pary nowych
drzwi.
W dalszej perspektywie remontów, powziętych
przez społeczność lokalną, znajduje się wylanie
nowej posadzki. Warto zaznaczyć, że pieniądze
zainwestowane w dotychczas wykonane prace
remontowe pochodzą nie tylko z kasy jednostki OSP.
Z pełnym poparciem mieszkańców Gór, przedsięwzięcie
zasiliły środki sołeckie oraz dofinansowania na
integrację z Urzędu Miasta w Uniejowie z lat ubiegłych.
Na tyle, na ile pozwalają możliwości finansowe,
mieszkańcy starają się przywracać funkcjonalność
strażnicy w jej wnętrzach, ale dbają również o otoczenie, które wkrótce – po przeprowadzeniu termo-

>
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Prace zaplanowane w ramach termomodernizacji
Zgodnie z obietnicą Pana Burmistrza, do mieszkańców Gór dotarła długo wyczekiwana informacja o
zakwalifikowaniu remontowanej przez nich strażnicy
do projektu kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy
Uniejów.
W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonane
docieplenie stropu oraz ścian zewnętrznych wraz
z wykonaniem nowej elewacji budynku. Demontaż
istniejącej stolarki drzwiowej i montaż nowej z ciepłego
aluminium (drzwi garażowe), a także demontaż
istniejącej stolarki okiennej i montaż nowej z PCV
wraz z montażem nawiewników higrosterowalnych
z pewnością pomogą pozbyć się strat ciepła oraz
poprawią wentylację i obieg powietrza wewnątrz
budynku.
Zmianie ulegnie sposób ogrzewania budynku, który
po zakończeniu remontu będzie dużo wygodniejszy
dla użytkowników i z pewnością bardziej ekologiczny.
Kompleksowa modernizacja ogrzewania, polegająca
na montażu paneli fotowoltaicznych i grzejników
elektrycznych, zastąpi wysłużony piec opalany
drewnem i węglem. Dotychczasowe źródło ciepła,
powszechnie uważane za tańsze w użyciu, jest na
dłuższą metę nieefektywne, ponieważ w praktyce
w piecu palono doraźnie, przy okazji zebrań sołeckich
czy spotkań integracyjnych, których w okresie zimowym
zwołuje się jak na lekarstwo. W konsekwencji, przez
długie tygodnie, a nawet miesiące wewnątrz budynku
gościł mróz i wilgoć. System grzejników elektrycznych
można ustawić na bezobsługowy zapłon, pracujący
według wskazań termostatu (czyli ogrzewanie będzie
włączać się automatycznie, jeżeli temperatura na
zewnątrz spadnie np. poniżej -7 stopni Celsjusza).
Dzięki temu, w odnowione wnętrze strażnicy już nie
powróci wilgoć, która uprzednio dokonała tak wielu
zniszczeń.
– „Pragnę w imieniu mieszkańców serdecznie
podziękować Panu Burmistrzowi oraz pracownikom
Urzędu Miasta w Uniejowie za wieloletnie starania o to,
by i nasza strażnica doczekała się termomodernizacji”
– powiedziała Monika Mruk, sołtys Gór, podczas
spotkania, na którym przekazano informację o planach remontu budynków użyteczności publicznej.

– „Dziękuję również wszystkim mieszkańcom, którzy
z ogromnym zapałem zaangażowali się w dotychczasowe remonty. To, jak wiele udało się nam wspólnie
dokonać przez ostatnie pół roku, to jest prawdziwy
powód do dumy! Korzystając z okazji, chciałabym
jeszcze w imieniu naszej społeczności podziękować
p. Rafałowi Pajorowi za ufundowanie oświetlenia
kapliczki, która przecież też jest efektem wspólnego
wysiłku mieszkańców”.
Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych
zgodnie z audytem energetycznym pozwoli na
zmniejszenie zapotrzebowania na energię dla przedmiotowego budynku. Termomodernizacja strażnicy OSP
w Górach pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania
na energię dla przedmiotowego budynku o 80,59%.
Udział wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w stosunku do całkowitego zapotrzebowania budynku
na energię będzie wynosił 71,43%.
				
Maciej Bartosiak

arch. UM Uniejów

modernizacji – będzie na pewno ważnym elementem
uzupełniającym estetykę odnowionego obiektu.
Mieszkańcy Gór kierują w tym miejscu podziękowania
do p. Grzegorza Zimniaka, który na własny koszt
wykonał nasadzenia tujek wzdłuż betonowego ogrodzenia placu.

Strażnica w Człopach
Budynek strażnicy OSP w Człopach przejdzie
kompleksową termomodernizację w ramach w/w
projektu.
W ramach inwestycji strażnicę czeka docieplenie
stropu, ścian i demontaż istniejącej stolarki drzwiowej
wraz z montażem nowej z ciepłego aluminium oraz
wymiana okien na nowe z instalacją nawiewników
higrosterowalnych, które zapewnią kontrolowany
przepływ powietrza z zewnątrz do wewnątrz pomieszczeń. Dzięki temu, że nawiewniki są urządzeniami
automatycznymi, a nie elektrycznymi, nie wymagają
zasilania, a ich eksploatacja nic nie kosztuje.
Dodatkowo budynek przejdzie kompleksową
modernizację systemu grzewczego, czemu przysłużą się
grzejniki elektryczne, a na dachu zostaną zainstalowane
panele fotowoltaiczne, które będą produkować
własny prąd, ale też pozwolą wykorzystać pozyskana
energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
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Przeprowadzenie prac termomodernizacyjny zgodnie
z audytem energetycznym pozwoli na zmniejszenie
zapotrzebowania na energię dla przedmiotowego
budynku.
- „Druhowie, jak i mieszkańcy z niecierpliwością
czekają na ogłoszenie przetargu” – mówi radny Rady
Miejskiej w Uniejowie – Lucjan Łukasik, prywatnie
mieszkający w Człopach.
Strażnica jest jedynym miejsc spotkań lokalnej
społeczności, odbywają się w niej zebrania czy to
strażackie, czy urzędowe, ale również wydarzenia
o charakterze kulturalnym i społecznym.
- „Kilkanaście lat temu budynek był niemal
w rozsypce, razem z druhami podjęliśmy starania,
aby podreperować jego stan. Dzięki zaangażowaniu
wielu osób częściowo nam się to udało, ale dopiero
teraz czujemy, że budynek, poprzez tak gruntowny
i kompleksowy remont ma szansę zyskać drugie
życie. Tym bardziej składamy podziękowania na ręce
burmistrza Józefa Kaczmarka, który dokładał starań,
aby nasza strażnica znalazła się w projekcie”.
Kolejnym krokiem na drodze do realizacji zadania
będzie wyłonienie wykonawcy, który podejmie się jego
wykonania.

Kaplica w Rożniatowie
Budynek, w którym mieści się biblioteka publiczna
oraz kaplica, został ujęty w projekcie kompleksowej
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.
Głównym celem inwestycji, oprócz samego
remontu i poprawy estetyki obiektu, jest zwiększenie
udziału energii z odnawialnych źródeł energii, a tym
samym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.
Innymi słowy, budynek po remoncie będzie bardziej
ekologiczny, co będzie miało swoje przełożenie na
środowisko i pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania.
Budynek w Rożniatowie jest względnie młody,
powstał w latach 1987-1988, liczy sobie niewiele
ponad 30 lat. Nie ulega jednak wątpliwości, że na
przestrzeni minionych trzech dekad technologia stała
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się o wiele bardziej zaawansowana, a ponadto w czasie,
gdy obiekt powstawał, nie podejmowano kwestii
poprawy efektywności energetycznej czy tzw. działań
przyjaznych środowisku, stąd decyzja i starania, aby
kaplica była elementem projektu.
Budowa kaplicy, która pierwotnie funkcjonowała
jako szkoła podstawowa była działaniem dość
spontanicznym ze strony lokalnej społeczności.
Powołano nawet specjalny komitet, którego przewodniczącym był Józef Jaruga, zastępcą Wiesław
Pawłowski - obecny sołtys Rożniatowa Kolonii, a kierownikiem budowy został Henryk Pawłowski.
W przedsięwzięcie zaangażowali się niemal wszyscy
okoliczni mieszkańcy; mimo że działali z czynie
społecznym, udało im się zrealizować zamierzony cel
i zaledwie po 18 miesiącach od wylania pierwszych
fundamentów można było wprowadzić dzieci.
Budowa szkoły, podobnie jak każda inna inwestycja,
wymagała nakładów i zaplecza finansowego, a z tym
często bywało krucho. Organizowano więc imprezy
plenerowe, pikniki czy tzw. fantówki, a każdy grosz
odkładany był na szczytny cel.
Rożniatowska podstawówka funkcjonowała do
roku 1999, gdy postanowiono o jej zamknięciu. Po
jakimś czasie budynek wydzierżawiono, a sale lekcyjne
zamieniły się w pomieszczenia barowe. Niewiele
ponad rok później zamknięto również bar, a kolejnym
przeznaczeniem obiektu miała być szwalnia. Aby
podreperować stan techniczny, wymieniono stolarkę
i okna. Ostatecznie jednak planowany zakład nie został
otworzony.
Po blisko 6 latach, 30 grudnia 2005 r. w budynku
odprawiono pierwszą mszę św., która jednocześnie
inaugurowała nową funkcję obiektu – kaplicę.
Zaadoptowanie pomieszczeń na ten cel było inicjatywą
byłego radnego pana Tadeusza Warycha i pani
Krzysztofy Kozińskiej. Od tego czasu do Rożniatowa
co tydzień przyjeżdża ksiądz z Wielenina i odprawia
niedzielną mszę. W październiku 2007 roku kaplicę
wizytował włocławski biskup pomocniczy - Stanisław
Gębicki.
- „To bardzo ważne, zwłaszcza w kontekście starszych osób, dla których przebycie nawet kilku kilometrów, aby uczestniczyć we mszy stanowi poważną
przeszkodę. Dlatego tak doceniamy starania inicjatorów
tego przedsięwzięcia, ale też zrozumienie dla sprawy
i przychylność burmistrza Józefa Kaczmarka, który
zawsze służył nam swoją pomocą” – mówi Wiesław
Pawłowski.
W swojej nowej funkcji budynek przetrwał po
dziś dzień; w międzyczasie jedno z pomieszczeń
przystosowano do potrzeb Biblioteki Publicznej, która
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działa jako jedna z filii Biblioteki Miejskiej w Uniejowie,
a „opiekunem” obiektu pozostaje, wciąż niezmiennie,
wspomniany pan Pawłowski.
Planowana inwestycja nie jest pierwszą realizowaną
w sołectwie Rożniatów. W 2018 r. gmina pozyskała
grant ze środków województwa łódzkiego i przed
budynkiem postawiono plac zabaw w ramach projektu „Plac zabaw – miejsce rekreacji, wypoczynku
oraz integracji mieszkańców” jako element zagospodarowania otoczenia obiektu, a teraz przyszedł czas
na sam budynek.
Planowany remont obejmie demontaż istniejącej
stolarki drzwiowej i montaż nowej z ciepłego
aluminium, a także demontaż istniejącej stolarki
okiennej i montaż nowej z PCV wraz z instalacją
nawiewników higroskopijnych dla poprawy wentylacji

i obiegu powietrza. Docieplenie stropu i ścian pozwoli natomiast pozbyć się strat ciepła. Zmianie
ulegnie system grzewczy; panele fotowoltaiczne
zasilą grzejniki elektryczne, ale posłużą także do
ogrzewania wody użytkowej. Przeprowadzenie
powyższych prac termomodernizacyjnych zgodnie
z audytem energetycznym pozwoli na zmniejszenie
zapotrzebowania na energię dla przedmiotowego
budynku.
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Rożniatowie pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię dla przedmiotowego budynku
o 57,57%. Udział wykorzystania odnawialnych źródeł
energii w stosunku do całkowitego zapotrzebowania
budynku na energię będzie wynosił 72,36%.
			

Agnieszka Owczarek
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Targowisko przy ul. Dąbskiej czeka
gruntowna rewitalizacja
Targowisko miejskie w Uniejowie to miejsce, o którego przebudowie dyskutowano już od dawna. Być może niedługo stanie się to faktem, o ile w przetargu uda się wyłonić wykonawcę zadania.
bram przesuwnych. Ponadto na nowym targowisku
staną wiaty śmietnikowe i kontener sanitarny wraz
z przyłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Całości dopełni oświetlenie fotowoltaiczne.
Wreszcie firma, która wygra przetarg, będzie musiała
przetransportować przenośne altany handlowe, które
aktualnie znajdują się na targowisku. Zakłada się, że
trafią do pobliskich wsi zlokalizowanych na terenie gminy
Uniejów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
oraz sposób jego wykonania określają specyfikacje
techniczne.

arch. UM Uniejów

Otwarcie przetargu na przebudowę targowiska
miejskiego przy ul. Dąbskiej nastąpiło 15 czerwca 2020
r. W postępowaniu wpłynęło siedem ofert, które są
obecnie na etapie weryfikacji.
Zadanie otrzymało wsparcie finansowe z Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 w kwocie 1 mln złotych, o czym informowaliśmy
Państwa na łamach naszej strony internetowej.
Celem przedsięwzięcia jest zmodernizowanie
istniejącej infrastruktury handlowej i usługowej miasta
Uniejów. W ramach planowanej inwestycji zostaną
urządzone i utwardzone miejsca do handlowania.
Projekt zakłada powstanie ok. 80-ciu nowych stanowisk handlowych, z których większość będzie zadaszona. Posłużą do tego rozkładane markizy, a nie
jak pierwotnie zakładano wiaty. Teren zostanie na
nowo zagospodarowany – pojawi się parking, drogi
manewrowe, chodniki oraz 3 zjazdy (2 na drogę
wojewódzką i 1 na drogę powiatową). Całość zostanie
ogrodzona tzw. ogrodzeniem panelowym z użyciem
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Aleksandra Zielonka

Budynek urzędu i szkoły na liście
rezerwowej dofinansowania
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 390/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku zatwierdził listę
projektów rekomendowanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz utworzył listę projektów rezerwowych.

arch. UM Uniejów

• w przypadku budynku stanowiącego siedziby
Urzędu Miasta, Ochotniczej Straży Pożarnej i byłej
Biblioteki Miejskiej: modernizację dachu oraz ścian
zewnętrznych;

• w przypadku budynku Szkoły Podstawowej w
Uniejowie: modernizację dachu na całości budynku
wraz z wymianą instalacji odgromowej, gzymsu
przy górnym stropie oraz zewnętrznej ściany
frontowej.

arch. UM Uniejów

Decyzja Zarządu Województwa Łódzkiego dotyczyła naboru do zamkniętego konkursu wniosków
dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna.
Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków.
Gmina Uniejów w ramach konkursu złożyła dwa
wnioski. Dofinansowanie otrzymał projekt pn.
„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w m. Człopy, Góry, Rożniatów,
Brzeziny”.
Projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej w Gminie Uniejów”
(obejmujący budynek Urzędu Miasta, byłej Biblioteki
Publicznej, strażnicy OSP oraz Szkoły Podstawowej w
Uniejowie) znalazł się na 14. pozycji listy rezerwowej
projektów wybranych do dofinansowania. Oznacza
to, że podstawowa pula środków przeznaczona na
realizację projektów w ramach konkursu została na
chwilę obecną wyczerpana i termomodernizacja
budynku urzędu oraz szkoły musi poczekań na
uwolnienie dodatkowych środków. Wartość całkowita
modernizacji tych dwóch obiektów szacowana jest na
1 420 947,86 zł, natomiast dofinansowanie na kwotę
765 187,66 zł.
Warto nadmienić, że gmina Uniejów już wcześniej, w ramach złożonych wniosków, pozyskała
dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 na termomodernizację 6 obiektów.
Są to strażnice w miejscowościach: Felicjanów,
Czepów, Zaborów, Orzeszków, Skotniki i Wola
Przedmiejska. Gmina Uniejów będzie realizowała
termomodernizację łącznie 10 obiektów na ogólną
kwotę ponad 4,5 mln złotych z dofinansowaniem na
poziomie 2 678 742,34 zł.
Jeżeli procedury przybiorą pozytywny scenariusz,
to do modernizowanych obiektów dołączy budynek
Urzędu Miasta oraz Szkoły Podstawowej w Uniejowie.
Przewidziany w projekcie zakres prac zakłada:

Dodatkowo projekt przewiduje prace termomodernizacyjne na części zajmowanej przez Dom
Nauczyciela oraz demontaż, transport i utylizację
płyt azbestowych z dachu szkoły. Ta część realizacji
inwestycji stanowić będzie koszt niekwalifikowany
projektu.
Przyjmuje się, że prace będące przedmiotem inwestycji mają przynieść wymierne efekty w zakresie
oszczędności energii o co najmniej 25%, a co za tym
idzie korzyści ekonomiczne poprzez zmniejszenie
kosztów utrzymania obiektów.
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Stacja meteo powstała w pobliżu boisk
W Uniejowie powstała nowoczesna stacja meteorologiczna, która monitoruje i rejestruje dane
na temat temperatury, siły wiatru, ilości opadów i innych czynników klimatycznych. Informacje
posłużą do celów naukowych, ale będą też przydatne dla mieszkańców, kuracjuszy i turystów.
mieszkańców i odwiedzających. Aktualizowane na bieżąco dane są widoczne na
stronie internetowej (Na skróty/Pomiary
Stacji Meteorologicznej w Uniejowie) - na
ich podstawie np. lekarz uzdrowiskowy
wyznacza harmonogram zajęć kuracjuszy.
Wykonawcą zadania, opiewającego
na kwotę około 80 tys. zł, jest firma
Press Button z Krakowa, która rozwinęła
skrzydła w sektorze energetyki wiatrowej
i jakości powietrza, a obecnie tworzy zaawansowane systemy pomiarowe, wspiera implementację nowych rozwiązań
pomiarowych i informatycznych. Doświadczenie i wiedza zdobyte na przestrzeni wielu lat działalności stały się
gwarantem jakości świadczonych usług.

arch. UM Uniejów

Uniejów w 2012 r. otrzymał oficjalny status uzdrowiska
termalnego. Tym samym miejscowość stała się jedynym
uzdrowiskiem w województwie łódzkim, najmłodszym polskim
uzdrowiskiem oraz pierwszym uzdrowiskiem termalnym.
Zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.05.167.1399), gmina, która występuje o nadanie obszarowi
statusu uzdrowiska, winna posiadać złoża naturalnych surowców
leczniczych (w tym wypadku wody termalne) oraz klimat o właściwościach leczniczych, potwierdzonych na zasadach określonych w art. 35 i art. 36 tej Ustawy.
Wymogiem koniecznym dla uzyskania przez gminę świadectwa
potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu niezbędne jest
przeprowadzenie kompleksowych badań, których ramy określa
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.04.2006 roku w
sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości
leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości
leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa
potwierdzającego te właściwości (Dz. U. nr 80, poz. 565).
Stacja, która właśnie powstała, posłuży do zebrania
niezbędnych danych, scharakteryzowania i oceny właściwości
uniejowskiego klimatu i bioklimatu, przedstawionej następnie
Ministrowi Zdrowia w tzw. operacie uzdrowiskowym, czyli
dokumencie zawierającym charakterystykę obszaru pod względem możliwości uznania go za uzdrowisko lub obszar ochrony
uzdrowiskowej.
Wyniki pomiarów automatycznej stacji meteorologicznej
w Uniejowie pozwolą na bieżące monitorowanie m.in. temperatury
powietrza, wilgotności, sumy opadów i prędkości wiatru.
Urządzenia pomiarowe oszacują ponadto promieniowanie, sumę
opadów oraz ilość pyłów zawartych w powietrzu.
Na zagospodarowanym i ogrodzonym tzw. ogródku meteorologiczny stanął 10-metrowy maszt i pozostałe niezbędne
urządzenia pomiarowe. Stacja w Uniejowie spełnia najwyższe
standardy WMO (World Meteorological Organization) – według
których buduje się stacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej – zapewnia wykonawca zadania.
Warto podkreślić, że poza względami stricte naukowymi,
stacja meteo ma również funkcjonalny charakter, pomocny dla
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Nasadzenia i ptaki w młynie
W ostatnim czasie udało się zauważyć prace przy młynie niedaleko ronda.
Nie chodziło jednak o typowe wiosenne porządki, a realizację nowego projektu.

Faszyna i roślinne graffiti

Pracownia Architektury Krajobrazu „Soliter” zaprojektuje i wykona nasadzenia przy obiekcie. Pierwszym
etapem prac było wykonanie faszyny ogrodzenia,
a więc zaplecenia w siatkę powiązanych ze sobą
gałązek (brzóz) pozostawiając wolne przestrzenie w
formie okien widokowych, z których roztacza się widok
na powstający ogród. Ponadto ogrodzenie zostanie
podsadzone bluszczem, co dodatkowo wpłynie na
estetykę krajobrazu.
Teren przy młynie zostanie oczyszczony i przygotowany pod łąkę kwietną obsadzoną bujnie
rosnącymi kwiatami, trawami oraz z gatunkami
zimozielonymi roślin, takimi jak ognik czy drzewa
oczaru, do którego będą przybywać zwabione zielenią
ptaki. Naturalistyczne dywany z miododajnych
kwiatów i traw będą nie tylko efektownie wyglądać, ale
też zatroszczą się o środowisko. Badania pokazują, że

jeden metr kwadratowy kwietnej łąki wychwytuje tyle
samo pyłów, co pięcioletnie drzewo.
Kolejnym działaniem będzie zielona ściana w systemie konstrukcji stalowych siatek i lin rozpiętych na
ścianach budynku dawnego młyna. Wobec zaistniałej
sytuacji zmodyfikowano pierwotny plan działań
i przykrywająca ścianę obiektu konstrukcja nie będzie
zdejmowana, ma to jednak nastąpić w przyszłości.
Wykorzystane w tym celu wieloletnie rośliny pnące,
takie jak: rdestówka Auberta (Fallopia aubertii),
hortensja pnąca (Hydrangea petiolaris), winobluszcz
trójklapowy (Parthenocissus tricuspidata), glicynia
kwiecista (Wisteria floribunda) oraz bluszcz pospolity
(Hedera helix), po okresie adaptacyjnym, w przeciągu
kilku lat wytworzą podobną masę liści jak duże drzewo,
przybierając formę zielonego graffiti i przyczyniając się
do akumulacji znacznej ilości pyłów i zanieczyszczeń,
podnoszenia wilgotności powietrza oraz zwiększenia
produkcji tlenu. Pnącza, wykorzystując swoje korzenie
czepne lub przylgi, będą pięły się po rozpiętych
konstrukcjach, a dobór gatunków będzie zapewniał
atrakcyjny wygląd założenia w ciągu całego roku.
Aby nie tracić sezonu wegetacyjnego, konstrukcja
pod pnącza sięgnie dolnych kondygnacji, do wysokości około 3 metrów, a gdy czas pozwoli, będzie
rozprzestrzeniać się na wyższe piętra.

arch. UM Uniejów

Na łamach naszej strony oraz w mediach społecznościowych kilkakrotnie już padała informacja,
że z inicjatywy burmistrza Józefa Kaczmarka hasłem
przewodnim dla tegorocznych działań na terenie
miasta i gminy Uniejów będzie ekologia. Na 2020 rok
zaplanowano wydarzenia, warsztaty skierowane na
zwiększenie świadomości i upowszechnienie wiedzy
na temat dotykających nas coraz bardziej problemów
związanych ze środowiskiem. Niestety ogłoszona w
marcu br. pandemia wymusiła rezygnację z części z nich
lub ograniczenie zakresu działań. Niemniej, aranżacja
młyna jest jednym z przejawów owego projektu.
Dlaczego właśnie młyn? Wiąże się to z dotychczas
nieuregulowanym stanem prawnym działki, na której
znajduje się obiekt. Pozostałości po spalonym młynie
stanowią przestrzeń, której zdjęcie reklam niestety
nie dodaje uroku, natomiast zawarte niedawno
porozumienie między rodziną Państwa Jankowskich
a Gminą dało tej ostatniej szansę na wykonanie interesującego działania artystycznego. Prace przy młynie
stanowią grunt pod przyszłe działania, w których
realizację zaangażuje się trzech wykonawców.
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Z wizytą wśród pszczół

Ptaki w okiennicach

Całości dopełnią działania artystyczne Bogny
Stępień z Zagrody Plastycznej w Dalikowie. Artystka
planuje zaprezentować własną wizję przestrzennych
obiektów plastycznych inspirowanych polskimi
ptakami. Pierwsze ptaki z projektu - dudek, grubodziób,
głuszec - pojawiły się na bramie ogrodzenia.
Nie będą udawać prawdziwych ptaków, będą
ich interpretacją, aby nadać teatralny i artystyczny

arch. UM Uniejów

W ramach współpracy z Gospodarstwem Pasiecznym Pawła Pawlaka z Zaborowa, w dolnych
kondygnacjach okiennic młyna zostaną osadzone
ule z pszczołami. Posłużą do tego celu ule typu
wielkopolskiego, których zarówno kształt, jak i wielkość
ułatwia prowadzenie gospodarki i przeglądów. Ponadto
Pasieka Pawlaka zainstaluje także dwa siedliska dla
owadów zapylających. Tzw. hotele dla owadów są
sztuczną formą pomocy gniazdowej zapewniającą
różnym gatunkom owadów schronienie i możliwość
budowy gniazd. Kształt, użyte materiały i rozmiary
budowli zależą od jej celu i wymagań owadów, jakie
chce się zwabić.

wyraz instalacji w dzień, a także w nocy, kiedy będą
podświetlone. Ptaki będą wykonane z makulatury,
wykończone masą papierową i umieszczone w oknach
starego młyna na elastycznych linkach, aby mogły
poruszać się pod wpływem wiatru.
Gdy projekt zostanie ukończony, oprócz poprawy
estetyki, obiekt otrzyma drugie życie i to dosłownie,
bo o ile nie będzie funkcjonować w swoim starym
charakterze, stanie się domem nowego ekosystemu
tworząc naturalny i malowniczy krajobraz.

Agnieszka Owczarek

Kolejny sprzęt trafił do szkół
11 maja br. Burmistrz Miasta Uniejów – Józef Kaczmarek oficjalnie przekazał do szkół
sprzęt komputerowy. Miasto pozyskało środki w ramach programu „Zdalna szkoła”.
Sprzęt zostanie rozdysponowany między nauczycieli i uczniów.
Sprzęt zakupiono w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej
nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącego
realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła –
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego”.
Projekt umożliwia zakup komputerów ze środków

finansowych z budżetu UE, nie przewidując przy
tym wkładu własnego ze strony samorządów. Gmina
Uniejów pozyskała blisko 60 tys. dotacji, za którą
zakupiono 22 komputery. Są to komputery all-in-one,
które trafiły do szkół w gminie Uniejów i posłużyły do
nauki zdalnej zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Po
zakończonej nauce online, w/w sprzęt zasili pracownie
komputerowe w szkołach.
- „Pandemia koronawirusa, której konsekwencją
było zamknięcie szkół, sprawiła, że uczniowie zamiast

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

arch. UM Uniejów

w szkolnych ławkach zasiadali przed monitorami
komputerów w swych domach. Dzięki takim projektom
jak ten, który właśnie realizujemy, dzieci bez przeszkód
mogły kontynuować naukę na odległość, a szkoły
wzbogacą się w nowoczesny sprzęt, co zaowocuje
z pewnością również po ustaniu trudnej sytuacji” –
podkreślił burmistrz Józef Kaczmarek.
Wyżej wymieniony projekt nie jest pierwszym
tego typu przedsięwzięciem. W 2015 roku gmina
zaopatrzyła placówki edukacyjne w sprzęt o wartości
blisko 4 mln zł w ramach projektu „E-usługi publiczne
w Gminie Uniejów”. Jego głównym celem było
zwiększenie dostępu do usług publicznych oraz
usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej
w urzędzie i jednostkach podległych oraz stworzenie
interaktywnego systemu kształcenia w szkołach.
Również w tym przypadku gmina uzyskała wsparcie
finansowe ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20072013, opiewające na kwotę 2 703 412 zł. Wówczas do
szkół i przedszkola trafiły sprzęty informatyczne takie
jak: ultrabooki, zestawy do wideokonferencji, tablety,
urządzenia wielofunkcyjne.
Podobnie trafionym pomysłem było złożenie
wniosku do Fundacji Promocji Gmin Polskich na
zakup 24 szt. laptopów i przeprowadzenie szkoleń
z zakresu obsługi komputerowej. Projekt w 100%
został dofinansowany ze środków unijnych w ramach
programu Polska Cyfrowa.
Uczniowie placówek edukacyjnych z terenu gminy
są więc sukcesywnie ,,zaopatrywani” w nowinki
elektroniczne, co jest niezwykle ważne w dobie
powszechnej cyfryzacji i globalizacji. Warto też
zaznaczyć, że wszystkie dotychczasowe starania gminy
o pozyskanie środków zewnętrznych jak dotąd zawsze
kończyły się ze skutkiem pozytywnym.
- „W sytuacji, z którą od kilku miesięcy mierzy się
cały świat, gminne placówki oświatowe nie pozostały
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Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Klaudia Wiśniewska podczas nauki zdalnej

nieprzygotowane. Pandemia wprawdzie wymusiła
wprowadzenie nowych standardów prowadzenia zajęć,
ale ilość sprzętu oraz zaangażowanie i profesjonalne
podejście nauczycieli pracujących w systemie zdalnym
pozwoliło kontynuować program i postawione cele
edukacyjne zgodnie z przewidzianym harmonogramem.
Nauczyciele stanęli na wysokości zadania, aby pogłębić
swoją wiedzę i umiejętności cyfrowe, przeszli szkolenie
z zakresu prowadzenia lekcji online, za co składam na
ich ręce serdeczne podziękowania wraz z życzeniami
wytrwałości, zdrowia, szybkiego i pełnego powrotu do
murów szkół” – reasumuje Włodarz miasta.
26 maja br. Burmistrz Uniejowa podpisał kolejną
umowę na grant z kontynuacji programu wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego Polski Cyfrowej pn. „Zdalna
szkoła +”. Natomiast umowa z wykonawcą, który ma
dostarczyć sprzęt komputerowy dla gminy, została
podpisana 15 czerwca br. Sprzęt, podobnie jak
poprzedni, zostanie przekazany do szkół. Posłuży do
nauki uczniom i pracy nauczycielom.
- „Tym razem gmina Uniejów pozyskała kwotę
w wysokości 54 993 zł na zakup sprzętu komputerowego
dla szkół. Wnioskowaliśmy zarówno o zakup laptopów
i komputerów all in, jak również ubezpieczenie sprzętu”
– powiedziała Agnieszka Bednarkiewicz z Referatu
Oświaty, odpowiedzialna za złożone wnioski.
Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
jest finansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020.
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Otwarcie kładki pod koniec lipca
Jednym z tematów poruszonych podczas sesji Rady Miejskiej w Uniejowie były prowadzone przez
samorząd oraz zaplanowane do realizacji inwestycje.
Burmistrz Kaczmarek zwrócił uwagę na przebudowę
kładki. Co do tego przedsięwzięcia mamy już potwierdzoną
informację, że inwestycja zostanie zakończona później
niż przewidywano. Mimo że prace budowlane tu na
miejscu prowadzono zgodnie z harmonogramem,
wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu związania
z inwestycją ze względu na problemy z dostawą
materiałów. Betonowe prefabrykanty, z których będzie
ułożona nawierzchnia przeprawy nie zostały wykonane
na czas ze względu na sytuację spowodowaną epidemią
koronawirusa. W wyniku zawartego porozumienia,
przyjęto nowy termin zakończenia prac w zakresie
przebudowy kładki. Przejście na drugą stronę będzie
możliwe od 1 sierpnia br.
Wykonawcą przebudowy kładki jest firma Blumen

Group sp. z o.o. z Konina, która w toku postępowania
przetargowego złożyła drugą najkorzystniejszą ofertę –
na niewiele ponad milion złotych brutto (przedsiębiorca
z tańszą o ok. 200 tys. zł propozycją – faktyczny
zwycięzca wspomnianego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego – ostatecznie zrezygnował
z udziału w projekcie).
Inwestycja jest realizowana 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.

Romana Kozińska

Przedszkole w obliczu nowych wymogów
Pandemia koronawirusa znacznie skomplikowała funkcjonowanie placówek oświatowych,
stawiając przed dziećmi i dorosłymi zupełnie
nowe wyzwania. W szczególności dotyczy to
najmłodszych - przedszkolaków. Funkcjonowaniu
Przedszkola Miejskiego w Uniejowie w ostatnim
okresie roku szkolnego poświęcone było odbyte
28 maja br. posiedzenie Komisji Społecznej Rady
Miejskiej w Uniejowie.
Wsłuchując się w potrzeby mieszkańców
i wychodząc naprzeciw najnowszym zaleceniom
władz oświatowych oraz rygorom bezpieczeństwa

epidemicznego, Burmistrz Uniejowa, Dyrektor
Przedszkola Miejskiego oraz Radni zdecydowali
o pilnym rozpoczęciu prac w budynku przy ul.
Wiśniowej, obejmujących remont i dostosowanie
pomieszczeń. Wykonane one zostaną w pełnym koniecznym zakresie, tak aby dzieci mogły
z niego bezpiecznie korzystać.
Wszelkie dalsze kwestie organizacyjne (m.
in. liczebności grup, zasad bezpieczeństwa)
zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Przedszkola Miejskiego w Uniejowie (www.przedszkoleuniejow.szkolnastrona.pl).

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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10 czerwca 2020 r., tj. w przeddzień Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
w Spycimierzu zamontowano czwartą „kapliczkę”
– Ołtarz Świętej Julianny, która stanowi element
zadania inwestycyjnego pn. „Trasa Bożego Ciała
– etap III”, realizowanego wspólnie przez Gminę
i Parafię. Kilka dni przed Bożym Ciałem wykonawcom udało się zainstalować 3 z 4 kamiennych
rzeźb: Drzewo Życia ze sceną Podniesienia Krzyża,
Ołtarz Świętej Barbary oraz Kaplicę Świętego
Antoniego. Każdy z czterech ołtarzy stanowi
jedną ze stacji na drodze tradycyjnej procesji
z Najświętszym Sakramentem, przy których wierni
zatrzymują się, by kapłan mógł odczytać fragment
ewangelii. Tegoroczna procesja w Spycimierzu, ze
względu na zagrożenie koronawirusem, zgodnie
z decyzją Biskupa Włocławskiego Wiesława
Alojzego Meringa, odbyła się na placu wokół
kościoła, dlatego na poświęcenie kapliczek i włączenie ich w ceremonię będziemy musieli zaczekać
do przyszłego roku.
O prowadzonej inwestycji informowaliśmy
w poprzednich numerach „Uniejowskich Stron”
w artykułach: „Rusza realizacja III etapu budowy
Trasy Bożego Ciała w Spycimierzu”, „Rozbudowa
Trasy Bożego Ciała w Spycimierzu: kapliczki”.
Wizerunki świętych zawarte w koncepcji „kapliczek” są oczywiście nieprzypadkowe i odnoszą
się do – obchodzonej w sposób szczególny przez
tutejszych parafian – uroczystości Najświętszego
Ciała i Krwi Pańskiej.
Ołtarz Świętej Julianny jest pierwszym, zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła i odnosi się do ustanowienia obchodów
Bożego Ciała. Julianna poprzez wizerunek księżyca przesłoniętego warstwą chmur miała objawienie, zgodnie z którym otrzymała polecenie
doprowadzenia do ustanowienia obchodów tej
uroczystości
Ołtarz Podniesienie Krzyża jest drugim
w kolejności na trasie procesji, prawie 4-metrowy
monument z granitu. Widoczny na szczycie krzyż
nie jest tradycyjnym, z ramionami prostopadle
łączącymi się z jego trzonem. Jest trójkątny,
z ramionami skierowanymi w dół, pod kątem 45
stopni względem osi pionowej. Związane jest to z
krzyżem, który był tu kiedyś w drewnianym kościele.
Jego ostatni element – głowa Chrystusa – znajduje
się w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Jej replika
została umieszczona w ołtarzu. Klasyczna rzeźba
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Ołtarze na Trasie Bożego Ciała w Spycimierzu

Prace montażowe przy Kaplicy Świętego Antoniego Kaplica Świętego Antoniego

w stylu drzewo życia zyskała charakter odnoszący się do historii
Spycimierza.
Ołtarz Świętej Barbary jest figurą średniowieczną i wiąże się
z losami Świętej Barbary, która zamknięta w wieży doznawała
objawień. Został wykonany z czerwonej cegły, a sam wizerunek
świętej z jasnego piaskowca.
Kaplica Świętego Antoniego jest ostatnią na trasie procesyjnej
kapliczką typu domkowego. Obiekt powstał w konwencji architektury lokalnej, czyli z połączenia białego kamienia z cegłą
i został pokryty blachą miedzianą, która jest charakterystyczna dla
tutejszych budynków sakralnych. Wewnątrz, w ścianie ołtarzowej
mieści się płaskorzeźba z reliefem. Ornament zbudowany
z kwiatów lilii, które są atrybutem św. Antoniego, jest głównym
elementem rzeźby, zaś postać świętego to ryt, stylizowany na
płytę nagrobną.
Wszystkie kapliczki są indywidualnie oświetlone, w ich sąsiedztwie stanęły również latarnie zasilane przy pomocy paneli fotowoltaicznych.
Z uwagi na zbliżające się Święto Bożego Ciała, wykonawcy
skupili się na stabilnym posadowieniu rzeźbionych, kamiennych
elementów kapliczek, pozostawiając na koniec „dopieszczenie”
szczegółów. Rzeźby należy jeszcze poddać ostatecznym szlifom
i wykonać elementy maskujące (np. podbitka drewnianej więźby
dachowej w Kaplicy Świętego Antoniego) oraz zamontować detale
dekoracyjne.
Inwestycja w parafii Spycimierz jest jedną z trzech realizowanych
w gminie Uniejów, polegającą na modernizacji przestrzeni sakralnej.
Prace prowadzone były w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Trasa Bożego Ciała – etap III”. Zadanie otrzymało dofinansowanie
z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW
– operacja pn.: „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie
Uniejów w miejscowościach Spycimierz, Uniejów i Wilamów”.
Całkowity koszt dofinansowania we wszystkich parafiach wyniósł
łącznie blisko 1,5 mln zł.
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Zmiany w otoczeniu Szkoły
Podstawowej w Uniejowie
W ramach przedsięwzięcia, w otoczeniu Szkoły
Podstawowej w Uniejowie, powstaje duża altana
z ławostołami w miejscu niedziałającej fontanny, która
została zdemontowana na początku kwietnia. Całkowita
powierzchnia budowanego obiektu wyniesie 32 metry
kwadratowe. Ścieżki prowadzące do zadaszonej „zielonej
klasy” będą miały nową nawierzchnię z kostki brukowej,
a całość zostanie oświetlona przy pomocy ekologicznej
instalacji fotowoltaicznej. Altana posłuży do prowadzenia
lekcji na świeżym powietrzu, poszerzając tym samym
ofertę edukacyjną uniejowskiej podstawówki.
– „Budowa ogródka rekreacyjnego jest kolejnym
etapem zagospodarowania terenu szkolnego” – wyjaśnia
dyrektor Piotr Kozłowski. – „W ubiegłym roku, tuż
obok, w ramach rządowego projektu Otwartych Stref
Aktywności powstały: plac zabaw, siłownia zewnętrzna
oraz miejsce do wypoczynku na świeżym powietrzu.
W planach jest jeszcze kilka inwestycji, które z pewnością
zachęcą zarówno uczniów, jak i dorosłych mieszkańców
Uniejowa do spędzania czasu na zewnątrz, kiedy tylko
pogoda na to powala. Ale o tym wkrótce!”.
Budowa altany, która rozpoczęła się w kwietniu, według przyjętego harmonogramu prac powinna zakończyć
się w wakacje. Oznacza to, że przy sprzyjającej aurze,
być może we wrześniu, wraz z rozpoczęciem nowego
roku szkolnego, uczniowie będą mieli szansę, by jedne
z pierwszych zajęć lekcyjnych odbyć właśnie w formie
tzw. „zielonej szkoły”.
Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogródka rekreacyjnego w Uniejowie” jest w stu procentach dofinansowane ze środków działania: „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Wniosek o grant w wysokości 50 tys. zł,
które pozyskano na ten cel w ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania „PRYM”, złożyło Uniejowskie
Stowarzyszenie „Aktywni”.
Działalność grantobiorcy (tj. „Aktywnych”) opiera
się na współpracy z dziećmi i młodzieżą, na wspieraniu
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Na terenie przy Szkole Podstawowej w Uniejowie trwa częściowa wymiana nawierzchni chodników
i budowa altany, która zajmie miejsce niedziałającej od kilkunastu lat fontanny. Pieniądze na zaaranżowanie
w tym miejscu ogródka rekreacyjnego, umożliwiającego prowadzenie zajęć dydaktycznych na wolnym
powietrzu, pozyskało Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”.

inicjatyw o charakterze sportowym i kulturalnym. Do
tej pory Stowarzyszenie z powodzeniem pozyskiwało
środki na realizację tzw. miękkich projektów (wydarzeń
sportowych, koncertów, etc.). Opisywane przedsięwzięcie
jest pierwszym projektem inwestycyjnym w całości
prowadzonym przez uniejowską grupę zrzeszającą
lokalnych społeczników.
– „Chciałbym serdecznie podziękować Stowarzyszeniu,
które – jak sama nazwa wskazuje – aktywnie współpracuje
ze szkołami od samego początku swojego istnienia –
dodaje dyrektor Kozłowski. – „Szczególne podziękowania
kieruję do prezesa Piotra Woźniaka i pani wiceprezes
Agaty Górki, do pana burmistrza Józefa Kaczmarka za
wsparcie przedsięwzięcia ze strony Gminy oraz do pani
Urszuli Łukasik z Urzędu Miasta w Uniejowie, która
bardzo pomogła „Aktywnym” w przygotowaniu i złożeniu
wniosku. Dziękuję również pani prezes LGD „PRYM”,
Jolancie Pęgowskiej za bardzo dobrą współpracę na
etapie pozyskania środków – mam nadzieję, że będziemy
mieli szansę realizować jeszcze niejeden projekt razem
z Lokalną Grupą Działania z Parzęczewa!”.
W prace przy realizacji projektu zaangażowane są
2 przedsiębiorstwa: w zakresie utwardzenia terenu
i wymiany nawierzchni: firma LuKpol – Krzysztof Łuczak z Uniejowa, natomiast za budowę altany wraz
z umeblowaniem i oświetleniem odpowiada Sklep
Szkółkarsko – Kwiaciarski Grzegorz Gulczyński z Konina.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Andrzej Gawłowski

Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości

z budynkiem starego młyna

18.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie odbyło się spotkanie z Panem Jerzym
Jankowskim, jednym ze współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Błogosławionego Bogumiła 56 A.
Przyczyną spotkania było uregulowanie stanu prawnego nieruchomości na której znajdują się ruiny
budynku byłego młyna.
W obecnej sytuacji możliwe będzie dokonanie
zamiany z współwłaścicielami nieruchomości otaczającej budynek byłego młyna. Gmina Uniejów
przekaże współwłaścicielom nieruchomości swo-je
udziały w działce pod młynem. W zamian współwłaściciele nieruchomości przekażą gminie Uniejów
odpowiednio takie same udziały w działce nad rzeką
Wartą. W wyniku zamiany Gmina Uniejów zostanie
się wyłącznym właścicielem działki nad rzeką
Wartą. Współwłaściciele nieruchomości uzyskają
odpowiednio udział w działce pod budynkiem młyna.
Regulacja stanu prawnego oraz zamiana udziałów
pozwoli Gminie Uniejów zrealizować przyszłe
zamierzenia inwestycyjne, w tym budowę bulwarów
oraz zadbać o budynek młyna i otoczenie.
Z tego miejsca składamy podziękowanie współwłaścicielom nieruchomości za współpracę oraz
pomoc w regulacji stanu prawnego nieruchomości
oraz umożliwienie realizacji inwestycji i naniesień
związanych z planowaną budową bulwarów.

arch. UM Uniejów

W dniu 16 czerwca 2020 r. Wojewoda Łódzki wydał decyzję, na podstawie której Gmina Uniejów
nabyła z mocy prawa własność nieruchomości
Skarbu Państwa położonej w Uniejowie, oznaczonej
jako działka nr 1613/1 o pow. 0,0489 ha. Regulacja
stanu pranego nieruchomości odbywała się na
wniosek gminy Uniejów na podstawie przepisów
wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach samorządowych, za zgodą i
wiedzą byłych współwłaścicieli.
W dniu 10.10.2019 r. Gmina Uniejów złożyła
do Wojewody Łódzkiego wniosek o uregulowanie
stanu prawnego nieruchomości. Możliwe to było
dzięki porozumieniu, które Gmina Uniejów zawarła
z współwłaścicielami nieruchomości otaczającej
ruiny młyna oraz uchwały Nr XVI/122/2019
Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 2 września
w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie
roszczeń restytucyjnych i odszkodowawczych byłych właścicieli nieruchomości położonej przy ul.
Błogosławionego Bogumiła 56A oraz uchwały
Nr XVI/121/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 2 września w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy
Uniejów nieruchomości Skarbu Państwa położonej
w Uniejowie.
Dzięki zapisom porozumienia możliwe stało
się uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
w całości na rzecz gminy Uniejów. Próby regulacji
stanu prawnego nieruchomości były podejmowane
już wcześniej, zarówno przez gminę Uniejów, jak
i spadkobierców. Na obecną chwilę uregulowany stan
prawny posiada nieruchomość, która otacza ruiny
budynku młyna. Gmina Uniejów posiada już udział
we współwłasności nieruchomości otaczającej ruiny
młyna. Jednak sam młyn znajduje się na osobnej
działce, która dotychczas stanowiła własność Skarbu
Państwa.

Od lewej: Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek i jeden ze współwłaścicieli nieruchomości – Jerzy Jankowski
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Więcej patroli policji w Uniejowie
Podobny dokument o działaniu służb ponadnormatywnych, na wniosek komendanta Adama Czerwińskiego, przygotowano i podpisano już w styczniu
tego roku. Z inicjatywy Burmistrza, Rada Miejska
zadecydowała, by okresowo zabezpieczać środki
w budżecie gminy i wspierać przedsięwzięcie raz na
kwartał, skoro jest taka potrzeba.
Dodatkowe patrole to rozwiązanie, które
wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Funkcjonariusze kontrolują miejsca zagrożone przestępstwami i wykroczeniami, szczególnie
uciążliwe dla społeczeństwa. Policja pracuje na tzw.
mapie zagrożeń, która jest na bieżąco aktualizowana.
Jeżeli dostrzegają Państwo obszar na terenie gminy
Uniejów, który wymaga częstszych patroli – prosimy

arch. UM Uniejów

8 czerwca br. Burmistrz Uniejowa, Józef Kaczmarek oraz Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach,
insp. Krzysztof Kotkowski zawarli porozumienie, na podstawie którego będą kontynuowane dodatkowe
patrole policji na terenie gminy.

Od lewej: Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek i Komendant Powiatowy
Policji w Poddębicach - insp. Krzysztof Kotkowski

o zgłaszanie ich bezpośrednio u dyżurnego komisariatu w Uniejowie.

Maciej Bartosiak

Nowy pojazd operacyjny
na służbie OSP w Wilamowie
Druhowie OSP z Wilamowa, którzy ze względu na zakaz organizacji wydarzeń o charakterze
publicznym (wprowadzony jako jeden z elementów walki z koronawirusem), byli zmuszeni odłożyć
– zaplanowane na majówkę – obchody 100-lecia jednostki, umowny – pierwszy miesiąc nowego
stulecia służby kończą jednak z prezentami – i to nie byle jakimi!
Od niedawna tamtejsza straż dysponuje
lekkim pojazdem operacyjnym marki Seat Toledo,
przekazanym jednostce od Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach.
17-letnie auto osobowe służyło dotychczas niezawodnie, wspomagając działania ratownicze w
zakresie transportu strażaków, sztabu dowodzenia
akcją i grup specjalistów do miejsca powstałego
zdarzenia. Jednak w grudniu ubiegłego roku Komenda

Powiatowa otrzymała Toyotę, zakupioną dzięki
finansowemu wsparciu Komendy Wojewódzkiej PSP
w Łodzi, Starostwa Powiatowego w Poddębicach
oraz Gmin: Poddębice, Uniejów, Wartkowice,
Zadzim, Dalików i Pęczniew. Nowa Corolla zastąpiła
całkowicie jeszcze sprawnego Seata Toledo, który
miał wkrótce trafić na dalszą służbę do jednej z
Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na
terenie powiatu poddębickiego.

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

arch. UM Uniejów

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Osobowy Seat z kompletem opon zimowych
trafił do Wilamowa, gdzie będzie wykorzystywany
do spraw dowódczych, jako środek transportu
podczas długotrwałych akcji oraz do ostrzegania
społeczeństwa o powstałym niebezpieczeństwie.
Zgodnie z zapewnieniem druhów z tamtejszej
jednostki, jednej z trzech na terenie gminy
Uniejów, działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, auto zostanie właściwie zagospodarowane:
– „Nie ma takiej szansy, żeby samochód „grzał”
miejsce w garażu. Nasza straż niemal za każdym razem
znajduje się w czołówce rocznych podsumowań i
raportów, uwzględniających liczbę interwencji w
akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu
poddębickiego. Z chęcią włączamy się we wszelkie
inicjatywy i akcje społeczne, na stałe współpracujemy
z Kołem Gospodyń Wiejskich, sołectwami Wilamów, Brzozówka, Lekaszyn, dyrekcją tutejszej
szkoły podstawowej, parafią, urzędem miasta czy
innymi jednostkami strażackimi, co oznacza, że zadań
operacyjnych dla wykorzystania przekazanego nam
samochodu na pewno nie zabraknie” – wyjaśnia
Krzysztof Troczyński, Prezes OSP Wilamów.
– „Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie
podziękować Komendantowi Wojewódzkiemu –
st. bryg. Grzegorzowi Janowskiemu oraz Komendantowi Powiatowemu – st. ktp. Radosławowi
Cieślikowskiemu za podjęcie tak korzystnej dla
jednostki i tutejszej społeczności decyzji! Mimo że
na tak bardzo wyczekiwane świętowanie setnego
jubileuszu rozpoczęcia działalności będziemy musieli
jeszcze poczekać, to już teraz możemy cieszyć się
prezentem od Wojewódzkiej i Powiatowej Komendy
PSP” – dodał z uśmiechem prezes Troczyński.
Seat stał się trzecim pojazdem w obecnej flocie
jednostki. Przypomnijmy, że tamtejsi druhowie
dysponują nowym wozem bojowym marki Volvo
Fl oraz lekkim samochodem pożarniczym marki
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Mercedes. Noszące imię „Błyskawica” Volvo, tak jak
pierwsze strażackie auto w Wilamowie (Chevrolet,
używany w latach 1951-1963), zostało zakupione
dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta
w Uniejowie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz
Komendy Głównej PSP i niezawodnie towarzyszy
we wszystkich wyjazdach ochotników z Wilamowa,
począwszy od sierpnia 2016 r. aż po dzień dzisiejszy.
2 lata dłuższy staż na służbie w tamtejszej jednostce
ma Mercedes, pozyskany z Komendy Miejskiej Straży
Pożarnej w Łodzi. Wykorzystuje się go głównie na
potrzeby społeczności, np. w organizacji wspólnych
przejazdów słuchaczy na zajęcia Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Uniejowie.
Straż OSP w Wilamowie, poza autem osobowym,
otrzymała również urządzenie do mechanicznego
napełniania worków piaskiem, wraz z agregatem
prądotwórczym. Choć workownica została zakupiona
kilka lat temu, to tak naprawdę tzw. „nówka
nieśmigana” – urządzenie będące na stanie Komendy
Powiatowej PSP w Poddębicach, nie było jeszcze
dotąd używane. W Wilamowie, położonym ok. 2 km
od rzeki Warty, prawdopodobieństwo zagrożenia
powodziowego jest dużo wyższe. Podczas ostatniej
powodzi w 2011 r. sprawne uszczelnienie workami
z piaskiem najprawdopodobniej uratowało okolicę
przed przerwaniem wału i podtopieniem.
Dotacje z MSWiA
Jak dowiedzieliśmy się od Tadeusza Chmielewskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Poddębicach, nowy sprzęt na
wyposażeniu OSP w Wilamowie to nie koniec
dobrych wieści dla tej oraz 3 innych jednostek straży
działających na terenie gminy Uniejów.
W ramach dotacji z MSWiA, OSP Zaborów otrzyma
10.900,00 zł z przeznaczeniem na remont strażnicy,
natomiast OSP Wola Przedmiejska 5.000,00 zł na
zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Ponadto,
dodatkowym wsparciem finansowym objęto
jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Druhowie z Uniejowa
otrzymali od MSWiA 7.000,00 zł na wykonanie
niezbędnych remontów, natomiast do Wilamowa
trafi łącznie aż 14.000,00 zł, z czego 12 tysięcy
przeznaczone jest na zakup wyposażenia osobistego
strażaków, a pozostałe 2 tysiące na doposażenie
jednostki w sprzęt.
Skąd tak wysoka kwota wsparcia dla Wilamowa?
Co z trzecią jednostką działającą w KSRG? Zarząd
OSP Spycimierz, bo tej jednostki dotyczy pytanie,
zdecydował o przekazaniu swojej tegorocznej
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przyświeca nam, podobnie jak naszym poprzednikom
przez ostatnie 100 lat działalności straży w Wilamowie” – skomentował prezes Krzysztof Troczyński.
Pomimo spodziewanego odwołania imprezy,
bynajmniej nie porzucono powziętych zimą planów
przygotowania strażnicy na tę okazję. Na klombie,
w którym naprawiono również uszkodzony fragment
kostki brukowej, na nowym maszcie powiewa białoczerwona flaga.
Plany remontowe otoczenia strażnicy OSP
w Wilamowie uwzględniały drobne prace naprawcze
i „odświeżenie” północno-wschodniej części elewacji
zewnętrznej budynku. Realizacji zadania podjęli się
dwaj druhowie: Maciej Kostrzyński i Jacek Kafarski.

Odroczony jubileusz
Skoro wspomniano już kilkakrotnie o – przypadającym w tym roku – stuleciu jednostki OSP
Wilamów, parę zdań na ten temat. Świętowanie
jubileuszu zaplanowano na dzień 2 maja br. Uroczystość miała być połączona z obchodami Gminnego
Dnia Strażaka. Z myślą o tej dacie, jeszcze w lutym
tego roku, podczas walnego zebrania członków,
zaplanowano prace remontowo-porządkowe: pomalowanie elewacji strażnicy od strony podwórza,
montaż nowego masztu na klombie przed strażnicą
oraz zakup dodatkowego umundurowania.
Wprowadzony w marcu zakaz organizowania
wydarzeń o charakterze publicznym, który miał na celu
powstrzymanie epidemii koronawirusa, uniemożliwił
druhom przygotowanie obchodów jubileuszowych
w spodziewanym wymiarze, czyli z udziałem gości
– decydentów przez lata wspierających działalność
i rozwój jednostki, przedstawicieli zarządów struktur
OSP i PSP, delegacji ochotniczych straży pożarnych
z terenu gminy oraz mieszkańców. Zamiast tego
odbyła się skromna msza w intencji strażaków,
sprawowana przez ks. proboszcza Bogusława
Karasińskiego w miejscowym kościele parafialnym.
Druhowie jednak ze świętowania wyczekiwanej
rocznicy wcale nie rezygnują. Obchody wstępnie
przełożono na wrzesień tego roku, ale o tym
czy odbędą się w drugim terminie zadecyduje
bieżąca sytuacja w zakresie opanowania epidemii
koronawirusa w Polsce. Jeżeli duże zgromadzenia
publiczne będą po wakacjach nadal groźne dla
zdrowia uczestników, zarząd zaproponuje kolejną
datę obchodów:
– „Nawet jeśli jubileusz będzie trzeba przełożyć
na następny rok, a na torcie umieścić nie 100,
a 101 świeczek do zdmuchnięcia, to nie stanowi
absolutnie żadnego problemu. Najważniejsze jest
bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców. Troska o nie

Do zaprowadzenia absolutnego ładu w otoczeniu strażnicy brakowało już tylko delikatnego
„okiełznania”
zieleni,
obkoszenia
trawników
i wykonania drobnych porządków na placu wewnętrznym. Ale to nie wszystko! Chęci oraz rąk
do pracy wystarczyło jeszcze, by ogarnąć bramę
wjazdową z furtką oraz drzwi wejściowe od zaplecza,
z których usunięto resztki starej farby i rdzy. Panowie
całość następnie zabezpieczyli przed korozją i pomalowali, kończąc definitywnie pracę, dosłownie
na kilka minut przed nadejściem deszczu. Zdążyli!
W porządkach udział wzięli druhowie: Henryk
Łukasik, Marian Kokorzycki, Krzysztof Chmielewski,
Tadeusz Chmielewski, Jacek Kafarski, Krzysztof Mruk
oraz – mimo że nie jest czynnym członkiem straży,
ale za to mieszka po sąsiedzku i dlatego z chęcią
pomógł – Łukasz Malinowski.
Nie pozostaje nic innego, jak życzyć druhom
z Wilamowa nieustającego zapału i sukcesów, zarówno
podczas wyjazdów do akcji, jak i w zakresie szeroko
pojętej pracy na rzecz społeczności lokalnej. Niech
zdrowie, odwaga i opieka św. Floriana towarzyszą
Wam każdego dnia we wszystkich podejmowanych
działaniach – tak w życiu prywatnym, jak i w czasie
służby!

arch. UM Uniejów

dotacji na rzecz Wilamowa, aby w roku okrągłego
jubileuszu działalności można było sfinansować
zakup umundurowania dla jak największej liczby
członków. W zamian za to, zarząd OSP Wilamów
odwdzięczy się podobnym gestem na rzecz
Spycimierza w przyszłorocznym rozdaniu środków.
Jak widać, jednostki doskonale dogadują się między
sobą i potrafią współpracować w imię dobra ogółu,
nawet na płaszczyźnie finansowej, która – mogłoby
się wydawać – częściej bywa kością niezgody
i przyczyną sporów. Ale na pewno nie w tym
przypadku! Tym bardziej należy pochwalić naszych
druhów ochotników i przywoływać to i podobne
porozumienia jako przykład dobrych praktyk!

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Agnieszka Owczarek

Setna rocznica urodzin

Jana Pawła II

18 maja 2020 r. przypadała setna rocznica urodzin Karola Wojtyły. Dla mieszkańców
Uniejowa niezwykłym znakiem obecności Świętego są relikwie, które dwa lata temu
trafiły do uniejowskiej parafii.
Skoro mowa o Papieżu Polaku we wspomnieniach
mieszkańców naszej gminy, warto przypomnieć
jeszcze jedno, niedawne wydarzenie wyrosłe z inicjatywy ks. Infułata. Mowa o wystawie „Jan Paweł
II – Ojciec Święty we wspomnieniach mieszkańców
gminy Uniejów”, która towarzyszyła otwarciu nowej
siedziby biblioteki w listopadzie 2019 r. Ekspozycja
składała się z pamiątek oraz zdjęć, które uchwycono
m.in. podczas wyjazdów do Watykanu, na Placu
Świętego Piotra czy też w czasie pielgrzymek Ojca
Świętego do Polski.
Galeria udostępniona dla zwiedzających pozwoliła
odkryć interesujące historie i ślady, które wiązały się
z pontyfikatem Ojca Świętego.

arch. Parafia pw. Św. Floriana w Uniejowie

Karol Wojtyła, wszystkim Polakom i ludziom
na świecie znany przede wszystkim jako papież
Jan Paweł II, przyszedł na świat 18 maja 1920 r.
w Wadowicach. Był nie tylko kapłanem, teologiem,
ale także poetą, filozofem. W 1978 roku został
wybrany na 264. papieża w trzecim dniu konklawe.
Zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie.
Rok 2020 ustanowiony jest przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Jana Pawła II. Niestety,
mimo tak zacnej okoliczności, inicjatywy, które
można było podjąć na tym polu, były mocno
ograniczone w związku z pandemią. Wytyczne
sanitarne podyktowane względami bezpieczeństwa
uniemożliwiły zorganizowanie eventów, które mogłyby narazić zdrowie lub życie ludzkie.
Z okazji setnego jubileuszu urodzin Świętego
w kościołach na terenie gminy Uniejów pojawiły
się specjalne dekoracje okolicznościowe oraz
odprawiono msze dziękczynne za pontyfikat Świętego.
Dla mieszkańców Uniejowa pamięć o JP2 jest
wciąż żywa, m.in. za sprawą cennego śladu po
papieżu, który kardynał Stanisław Dziwisz przekazał
w darze uniejowskiej parafii dwa lata temu –
mowa o relikwiach w postaci kropli krwi. Kardynał
Dziwisz, który był osobistym sekretarzem Karola
Wojtyły w latach 1978-2005 oraz jego najbliższym
współpracownikiem i przyjacielem, osobiście
przekazał relikwie podczas spotkania z ks. Infułatem
Andrzejem Ziemieśkiewiczem w Krakowie.
Ten niezwykły dar umieszczony w specjalnym
relikwiarzu przedstawiającym postać Świętego został
uroczyście wprowadzony w dniu 14 października
2018 roku do Kolegiaty pw. NMP, a podniosłej
ceremonii przewodniczył Ksiądz Biskup - Wiesław
Alojzy Mering. Od tego czasu relikwie przypominają
o nieustannej obecności JP2 wśród nas.
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Odrestaurowano wizerunek Ojca Świętego
Jana Pawła II na rocznicę Jego urodzin
18 maja 2020 r. obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. W Wilamowie,
z myślą o tak znaczącym jubileuszu, nakładem pracy jednego z mieszkańców, odrestaurowano wizerunek Ojca Świętego oraz Apostołów: Piotra i Pawła, górujące nad
głównym wejściem do świątyni.
majstrom z pomocą przyszedł także parafianin
– Stefan Bartosiak, który za pomocą zmyślnej
konstrukcji i przy udziale zaledwie kilku osób sprawił,
że wizerunek Ojca Świętego „sam powędrował na
miejsce posadowienia”.
W ubiegłym roku został odnowiony krzyż, który
posadowiono przed kościołem w 1998 roku, na
pamiątkę Misji Świętych, przeprowadzonych w parafii w maju tegoż właśnie roku – po raz pierwszy,
a następnie we wrześniu 2009 roku. Ponad 20-letnie
drewno, wystawione na ciągłe działanie warunków
atmosferycznych, wymagało gruntownego remontu
i ponownej konserwacji, której podjęli się druhowie
jednostki OSP Wilamów. Krzyż zdemontowali,
uzupełnili pęknięcia i uszkodzenia drewna przy
pomocy specjalnego wypełniacza, całość oszlifowali
i zabejcowali, zabezpieczając powierzchnię drewna
na lata. Przed ostatecznym montażem wymieniono
również grawerowane tabliczki upamiętniające
Misje.
- „Serdeczne podziękowania za te i wszystkie
pozostałe prace wykonane na rzecz wspólnoty parafialnej i kościoła, serdeczne „Bóg zapłać!” - pragnie
przekazać ks. proboszcz Bogusław Karasiński.

arch. UM Uniejów

Od początku roku w otoczeniu kościoła
parafialnego pw. św. Wojciecha i Stanisława
B.M. zaszło wiele zmian. Wymiana nawierzchni
chodników wokół świątyni oraz w jej przedpolu,
budowa parkingu, placu edukacyjno-religijnego
czy gabloty informacyjnej, to prace zrealizowane,
wspólnie z Parafią, w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w
Wilamowie” (inwestycja została szczegółowo
opisana w artykułach: „Nowe otoczenie kościoła
w Wilamowie powstanie przed końcem maja
przyszłego roku”, „Metamorfoza przestrzeni
publicznej w Wilamowie” w poprzednich wydaniach
„Uniejowskich Stron”).
W miesiącu poprzedzającym setne urodziny
Papieża Polaka odświeżono również trzy rzeźby z
wizerunkami świętych: Jana Pawła II oraz apostołów
Piotra i Pawła. Za renowacją – czyszczeniem przy
użyciu myjki ciśnieniowej wraz z malowaniem figur
– stoi anonimowy parafianin, który odrzekł jedynie:
„Żyję tak, żeby podobać się Bogu, a nie ludziom”.
Warto w tym miejscu przypomnieć historię
wizerunków świętych, którzy z daleka witają
wiernych, podążających w kierunku kościoła. Rzeźby
nie są aż tak wiekowe, jak licząca sobie sto-kilka
lat świątynia. Zakupu, upamiętniającego posługę
ks. Leopolda Kuźnika w Parafii Wilamów, dokonał
w 2002 roku ówczesny proboszcz ks. Jan Sroka.
Największym wyzwaniem, jakie stanęło wtedy przed
gospodarzem parafii, było znalezienie sposobu na
posadowienie figur w miejscach, w których stoją
do dziś. Przy ograniczonej 18 lat temu dostępności
technologii i przy założeniu, że należy to zrobić na
tyle ostrożnie, by nie uszkodzić przy tym żadnego
elementu elewacji zabytkowej świątyni – trzeba
przyznać, że zadanie należało do arcytrudnych. Ale
skoro figury są tam do dziś – z pewnością było w
jakiś sposób wykonalne. Zachodzącym w głowę
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Odpust ku czci św. Bogumiła w Uniejowie

arch. Izabela Tatarkiewicz-Puk

Ukwiecony Spycimierz na procesję Bożego Ciała

arch. UM Uniejów

budowy bulwarów
36Teren
| UNIEJOWSKIE
STRONY nad rzeką Wartą w ramach

projektu „Budowa infrastruktury turystycznej oraz
zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie”

Ukończona inwestycja pn. „Zagospodarowanie terenu
wokół Kolegiaty w Uniejowie”

arch. UM Uniejów
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Ukończona inwestycja pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Wilamowie”

Nasadzenia i ptaki w młynie

Ołtarze montowane w Spycimierzu w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Trasa Bożego Ciała – etap III”

Budowa ogródka rekreacyjnego przy Szkole
Podstawowej w Uniejowie

Przebudowa skweru przy ul. Tureckiej

Stacja meteo powstała w pobliżu boisk piłkarskich

arch. UM Uniejów
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Agnieszka Owczarek

Weź udział w konkursie na projekty pamiątek
Gmina Uniejów ogłosiła konkurs na projekty oryginalnych pamiątek ze Spycimierza, wsi niedaleko
Uniejowa, słynącej z tradycji układania kwiatowych dywanów na uroczystość Bożego Ciała. Chcielibyśmy,
żeby propozycje pamiątek były niespotykane wcześniej, odwołujące się do tradycji, kultury i historii tego
urokliwego miejsca w dorzeczu Warty.

Zdajemy sobie sprawę, że obecnie turyści pragną czegoś prawdziwego, w miarę możliwości ręcznie wyrabianego, inspirowanego
dziedzictwem kulturowym i przyrodą. Na fali tego trendu, jak również
w związku z planowanym powstaniem Centrum Historyczno –
Kulturalnym „Spycimierskie Boże Ciało”, gmina Uniejów postanowiła
ogłosić konkurs, który pozwoli wyłonić projekty związane ze świętem
i tradycją układania kwietnych kobierców na procesję Bożego Ciała
oraz samym Spycimierzem i jego historią. Mogą to być magnesy,
breloczki, grafiki i wszystko to, co gra w duszy artysty. Istotne, aby
gadżety kojarzyły się i promowały Spycimierz i jego niezwykłą, ponad
dwustuletnią tradycję układania kwiatowych dywanów oraz by były
wykonane w sposób pozwalający na ich powielanie.
Informacje o Spycimierzu można znaleźć na stronach Spycimierskiego Bożego Ciała: www.spycimierskiebozecialo.pl i stronie gminy
Uniejów: www.uniejow.pl.
Uczestnikami mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, twórcy, artyści
prowadzący samodzielną działalność lub zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach.
Na formularze zgłoszeniowe oraz wizualizacje cyfrowe lub prototypy prac czekamy do 15 września br. Formularz zgłoszeniowy
oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.
uniejow.pl (tel. do Działu Promocji UM Uniejów: 63 28 89 753).

Komisja
konkursowa
wyłoni
3 najlepsze prace. Nagrodą będzie
weekendowy pobyt dla dwojga
w jednym z najlepszych obiektów do
wyboru (Aparthotel Termy Uniejów
lub Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich).
Tych, którzy jeszcze nie poznali
Uniejowa informujemy, że… Obiekty,
w których zostaną zakwaterowani
laureaci konkursu, położone są
w strefie uzdrowiskowej termalnego
grodu w pobliżu kompleksu termalno-basenowego. Nowoczesne wnętrza Aparthotelu oraz te z historycznym sznytem w połączeniu
z dozą nowoczesności w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich stanowią doskonałą bazą wypadową do
odkrywania oferty turystycznej miasteczka, walorów przyrodniczych,
zabytków i mnóstwa wodnych atrakcji. Jest zatem o co powalczyć.
Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na naszej stronie
internetowej i fanpage’u tak, aby
wyłonić dodatkowego laureata publiczności, który również zostanie
nagrodzony. Wygrane prace zostaną
zaprezentowane na wystawie przy
okazji IV Seminarium Spycimierskiego.
Prace z dopiskiem „Konkurs na
pamiątkę turystyczną Spycimierza”
należy przesłać na adres: Urząd
Miasta w Uniejowie, Dział Promocji.
ul. Błogosławionego Bogumiła 13,
99-210 Uniejów lub dostarczyć
osobiście na wskazany adres do
sekretariatu lub pokoju nr 6. Liczy się
data stempla pocztowego.
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Umowa na budowę bulwarów
podpisana
W piątek, 19 czerwca br. Gmina Uniejów zawarła umowę na realizację kolejnej części złożonego
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu
wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie”. Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest
firma Park-M ze Starego Sącza. Na przeprowadzenie inwestycji o wartości przeszło 10 mln zł
Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych. Za termin zakończenia wszystkich prac
budowlanych zawartych w projekcie przyjęto koniec kwietnia 2021 r.
Pierwszy etap inwestycji obejmuje przebudowę
kładki pieszej nad rzeką Wartą oraz zagospodarowanie
na
cele
reprezentacyjno-rekreacyjne
terenu
zlokalizowanego w rejonie ul. Tureckiej. Kompleksowa
przebudowa i modernizacja kładki z uwzględnieniem
naprawy istniejących elementów jest już w trakcie
realizacji, a w zasadzie na ukończeniu. W niedawnym
czasie rozpoczęło się także zagospodarowanie
obszaru, zlokalizowanego w rejonie ulicy Tureckiej.
Tutaj zakres prac obejmuje ukształtowanie skarp
oraz wykonanie nawierzchni komunikacyjnej, placu
oraz schodów. Wszystko zostanie uzupełnione
elementami małej architektury w postaci bloków
granitowych, koszy na śmieci, słupków miejskich,
barierek oraz ciekawą aranżacją zieleni. W tej
ostatniej kwestii przewiduje się nasadzenie drzew
i krzewów wraz z systemem nawadniania, a na
ogólną estetykę otoczenia wpłyną dwie oświetlone
granitowe fontanny, które zapewnią atrakcję i skupią
uwagę turystów oraz mieszkańców idących kładką
od strony Term. Jedna z fontann będzie się składać z
pierścienia o zewnętrznej średnicy 2,8 m i podstawy
zamieszczonej na wysokości projektowanej nawierzchni. W pierścieniu, od wewnątrz z trzech
miejsc woda będzie wydobywała się małymi dyszami.
Wzdłuż dysz będzie zamontowana taśma LED dająca

kolorowe obrazy światła. Druga z fontann w postaci
kuli o średnicy 1,5 m i wadze ponad 5 ton będzie
umieszczona w łożysku na skałce o naturalnym
kształcie. Fontanna będzie oświetlona z czterech
stron oprawami kierunkowymi najazdowymi.
W drugim etapie projektu planowana jest budowa
infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie
terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie (bulwarów).
Znalazły się w nim m.in.: szlak rekreacyjny „Bose
stopy”, przystań kajakowa w naturalnej zatoce
rzeki Warty (zakłada obsługę 15 osad kajakowych,
teren zielony jako miejsce rekreacyjne oraz
miejsce do przygotowania kajaków do transportu
kołowego), kino letnie, siłownia terenowa, fontanny,
tryskacze z wodą geotermalną, schody terenowe,
skarpy z siedziskami, pomosty, tarasy, wodny
krąg, szlak rekreacyjno-poznawczy. W ramach
ciągów spacerowych wykonane zostaną szlaki
„Uniejów na przestrzeni dziejów” i „Ptaki środkowej
Warty”. Łącznie projekt obejmie teren od Strugi
Spycimierskiej aż do Zamku, a po drugiej stronie od
mostu do ul. Bojakowskiej.
Inwestycja, mimo że ambitna w założeniach,
jest trudna do zrealizowania. Z jednej strony ze
względu na małą przestrzeń od strony zabudowy
jednorodzinnej miasta. Pierwsze koncepcje oma-
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Od lewej: Główny specjalista ds. realizacji inwestycji – Adam Przytuła, Burmistrz
Uniejowa – Józef Kaczmarek, sekretarz Urzędu Miasta w Uniejowie – Aleksandra
Borowska, pełnomocnik firmy Park-M - Paweł Pobożniak

wiane były z mieszkańcami w ramach konsultacji
społecznej, którą zorganizowano z inicjatywy Burmistrza. Wówczas zaproponowano wstępne plany,
poruszono m.in. kwestię ujednolicenia linii ogrodzeń.
Ponadto, wymogi prawne oraz uwarunkowania
geologiczne i hydrologiczne spowodowały konieczność wprowadzenia pewnych modyfikacji do
pierwotnego opracowania, jak choćby korekta ciągu
pieszo-jezdnego do Strugi Spycimierskiej z tytułów
środowiskowych. Co więcej, wraz z dniem 1 stycznia
2018 r. weszło w życie nowe prawo wodne, które
poskutkowało utratą ważności dla wszystkich
dotychczas wydanych decyzji w ramach projektu.
Niemal cały rok poświęcono na odtwarzanie
dokumentacji. Faza projektowa okazała się więc
przysłowiową drogą przez mękę.
Dla części mieszkańców inwestycja będzie sentymentalnym powrotem do przeszłości. Uniejowskie
bulwary zostały wykonane w latach 60-tych, a ich
centralna przestrzeń została ulokowana w rejonie
mostu. Powstały wówczas dwa pawilony i wieża z
flagą, nawiązująca do kontrolnej roli ratowników
w tym obszarze. Między przystanią a plażą została
wybudowana kawiarnia „Walentynka” o charakterze
modernistycznym. Przestrzeń, która została wtedy
zagospodarowana nad wschodnim brzegiem Warty
stanowiła idealne miejsce wypoczynku, aktywności
zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych.
Wyczekiwana przez mieszkańców budowa
nadwarciańskich bulwarów została dofinansowana
środkami unijnymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na ten cel samorząd pozyskał
przeszło 6 mln zł dofinansowania środkami z budżetu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Nad prawidłowym przebiegiem inwestycji, której
inicjatorem od samego początku jest burmistrz
Józef Kaczmarek, czuwają: Aleksandra Borowska
– sekretarz Urzędu Miasta w Uniejowie oraz Adam
Przytuła – główny specjalista ds. realizacji inwestycji.
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Projektowane tereny rekreacyjne
• Ciągi spacerowe, w tym:
• Szlak Bosych Stóp to ścieżka spacerowo
terapeutyczna o zróżnicowanym podłożu,
przeznaczona do marszu bez obuwia. Rodzaje
nawierzchni: piasek rzeczny, grys, żwir, otoczaki
rzeczne, kocie łby, deski drewniane, kostka
granitowa, pale drewniane, trawa. Łączna długość
Szlaku wraz ze ścieżką powrotną – około 1200 m.
• „Uniejów na przestrzeni dziejów” – ścieżka
edukacyjna wyposażona w tablice informacyjne
i urządzenia interaktywne, wprowadzające
użytkownika w obszary wiedzy z zakresu historii
Uniejowa i jego okolic (m.in. czasy najdawniejsze,
mieszkańcy tej ziemi w okresie neolitu i brązu,
kultura przeworska, średniowieczne grodziska,
Uniejów na prawach miejskich, Krzyżacy w Uniejowie).
• Szlak rekreacyno-poznawczy „Ptaki środkowej Warty” z elementami zawierającymi
przyrodnicze fakty o miejscu, które nas otacza
(m.in. opis doliny rzeki Warty, rzeka jako ekosystem, ekosystemy wodne i ich znaczenie
w przyrodzie, tutejsze ptactwo i ich miejsca
lęgowe, gatunki chronione ptaków w dolinie rzeki
Warty).
• Kino letnie
• Place zabaw, siłownia terenowa
• Fontanny, miejsca odpoczynku i rekreacji:
Wodny krąg
• Schody terenowe, skarpy z siedziskami
• Pomosty widokowo-odpoczynkowe, tarasy,
ławki
• Pochylnie umożliwiające przemieszczanie
się osobom niepełnosprawnym
• Ścieżka pieszo-rowerowa
• Pomosty pływające
• Przystań kajakowa

zlokalizowana w naturalnej zatoce rzeki
Warty

obsługa 15 osad kajakowych (30 osób) –
przewidywany skład jednego spływu

teren zielony jako miejsce rekreacyjne i do
przygotowania kajaków do transportu kołowego

dwie rampy – mostki umożliwiające połączenie z brzegiem

pomost do wciągana kajaków – element integralny

>

42 | UNIEJOWSKIE STRONY

numer

3 / 73 / 2020

>
Michał Łuczak

Programy z dofinansowaniem
dla mieszkańców
„Czyste Powietrze” – kolejne dwa
wnioski z dotacją na koncie

„Moja Woda” – dofinansowanie
na mikroinstalacje wodne

Trzeci i czwarty beneficjent, którzy składali wniosek
o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze” na
zakup źródła ciepła dla nowobudowanego budynku,
otrzymali dofinansowanie w wysokości 70% i 60%
kosztów kwalifikowanych.

Do 5 tysięcy złotych dotacji będzie można uzyskać na instalacje przydomowe zatrzymujące opady
wodne lub roztopowe z programu „Moja Woda”.

Złożono już ponad 50 wniosków, część beneficjentów jest w trakcie realizacji przedsięwzięcia
(termin realizacji od złożenia wniosku można
rozłożyć na 30 miesięcy), natomiast pozostali
zakończyli zadanie ujęte we wnioskach, składają
wnioski o płatność i czekają na wypłatę dotacji. Długi
czas oczekiwania na dofinansowanie związany jest
nierzadko z weryfikacją wniosku lub uregulowaniem
stanu prawnego budynku.

Nabór wniosków z programu „Czyste
Powietrze” na nowych zasadach
Zgodnie z nowymi zapisami w programie
„Czyste Powietrze”, beneficjenci uprawnieni do
podstawowego poziomu dofinansowania mogą
liczyć na wsparcie do 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja
obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania,
czyli pompę ciepła, wtedy można dostać do
25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele
fotowoltaiczne, to łączna wypłacona kwota sięgnie
nawet 30 tys. zł. Do podwyższonego poziomu
dofinansowania – do 37 tys. zł – uprawnieni będą
osoby o przeciętnym dochodzie na jedną osobę
w gospodarstwie domowym nieprzekraczającym
1 400 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1 960
zł (gospodarstwa jednoosobowe). Będzie można
finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy
czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza
niż 15 maja br.

Dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł, lecz
nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych,
przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód
opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości
objętej przedsięwzięciem. W efekcie wody te nie
będą odprowadzane na przykład do kanalizacji
bytowo-gospodarczej,
kanalizacji
deszczowej,
rowów odwadniających odprowadzających poza
teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice,
place itp. Otrzymane pieniądze będzie można
przeznaczyć na przewody odprowadzające wody
opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika
nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego,
instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację
rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub
innego wykorzystania zatrzymanej wody.
Wnioski będzie można składać w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi od lipca br. Program będzie realizowany
w latach 2020-2024.
Aby uzyskać więcej informacji, jak również pobrać
lub złożyć wniosek, zapraszamy zainteresowanych
mieszkańców do punktu obsługiwanego przez
p. Michała Łuczaka w budynku Ośrodka Zdrowia
w Uniejowie (ul. Orzechowa 6, II piętro, pok. 38, tel.
538 810 414).
Punkt funkcjonuje w poniedziałki, w godz. 9.0017.00 i od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
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Maciej Bartosiak

Co nowego na stanicy wędkarskiej w Człopach?
Od 1 maja br. ponownie można wędkować na terenie lokalnego łowiska „Kaczka” w miejscowości Człopy. Na
ten dzień miłośnicy wędkowania czekali z niecierpliwością, bo piękna pogoda sprzyja spędzaniu czasu nad wodą
i oddawaniu się swojej pasji, a zauważalna każdego dnia, począwszy od początku majówki, obecność amatorów
wędkarstwa przy akwenie na starorzeczu, jest tego najlepszym dowodem.
Departament Rybołówstwa poinformował, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zakaz
przemieszczania się osób przebywających na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał do 19 kwietnia
br. Rząd tego konkretnego zakazu nie przedłużył, co
oznacza, że z dniem 20 kwietnia wędkarzom przywrócono
możliwość prowadzenia połowów amatorskich zarówno
na łowiskach stawowych, jak i w obwodach rybackich.

rzuca się w oczy szyld łowiska i regulamin zawieszony
wewnątrz drewnianej tablicy tuż pod nim. To dzieło kol.
Piotra Pająka, stolarza i członka koła, który wykonał oba
elementy we współpracy z zaprzyjaźnioną pracownią
reklamową „Studio W” z Uniejowa.

Pamiętać jednak trzeba o zachowaniu środków
bezpieczeństwa, o czym przypomina kol. Dariusz Adamiak,
Prezes Koła Wędkarskiego nr 16 PZW w Uniejowie:

Dotychczasowe zabezpieczenie przed kłusownikami
i ewentualnymi aktami wandalizmu, których na szczęście
jak dotąd nie zanotowano na terenie stanicy, wspiera
od niedawna rozbudowany monitoring. Zarówno obraz
z kamer, jak i sygnał z umieszczonej w pobliżu fotopułapki,
są na bieżąco udostępniane na urządzenia komórkowe
członków tutejszej Społecznej Straży Rybackiej, która
współpracuje z policją. Ponadto, jak poinformował
nas kol. Rafał Przybylak, komendant Społecznej Straży
Rybackiej w Uniejowie, łowisko jest dodatkowo obserwowane co kilka dni za pomocą drona oraz w czasie
częstych wizyt samych wędkarzy, zrzeszonych w straży społecznej. To powinno skutecznie odstraszyć amatorów kłusownictwa.

– „Proszę wszystkich wędkarzy o rozwagę i odpowiedzialność. Zachowujmy odpowiednie odległości, na
spotkania przyjdzie jeszcze czas, stosujmy się do
aktualnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Rozporządzenie, które aktualnie obowiązuje poniekąd pozwala nam na
prowadzenie połowów amatorskich, ale to od nas będzie
zależało jak długo to potrwa i ile będziemy mogli cieszyć
się tą przyjemnością”.
Zmiany na terenie stanicy
Nawiązując do ubiegłorocznego spotkania podczas Wigilii wędkarzy Koła nr 16 PZW w Uniejowie,
w której prezes Adamiak opowiadał o okresie zimowym
jako czasie, w którym członkowie koła co prawda chowają
wędki w oczekiwaniu nadejścia wiosny, co nie oznacza
absolutnie braku jakiejkolwiek aktywności. Wbrew
przeciwnie, to czas na wykonanie remontów na terenie
stanicy oraz przeprowadzenie konserwacji nadbrzeża
wraz z późniejszą wycinką odrostów, aby stanowiska
łowieckie na powrót nie zarosły krzakami.

Pozostając w temacie prac stolarskich, należy wspomnieć o ogrodzeniu, którego całkiem spora część powstała od strony tarliska i stanowisk wędkarskich nr 1, 2,
3…

Na terenie stanicy wędkarskiej zeszłoroczne nasadzenia tujami (wykonane przez kol. Alberta Niedźwiedzkiego, wiceprezesa koła), wzbogaciły kolejne
młode okazy drzew. W planach są kolejne nasadzenia,
które pojawią się przy łowisku wkrótce, po uprzednim

arch. UM Uniejów

Podczas pierwszej w tym roku i sezonie wędkarskim
wizyty na stanicy przy łowisku „Kaczka” w Człopach,
w niedzielę zamykającą długi majowy weekend, zauważyliśmy sporo zmian, które pojawiły się na terenie
zarządzanym przez Koło Wędkarskie nr 16 PZW
w Uniejowie od ostatnich zawodów, przeprowadzonych
na jesieni ubiegłego roku. Przede wszystkim pierwszy
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przygotowaniu podłoża. Warto w tym miejscu wspomnieć
o przeprowadzonej w ubiegłym sezonie przecince na
terenie niewielkiego, sąsiadującego ze stanicą lasku, za co
podczas jednego ze spotkań dziękował właściciel działki.
Jak widać, dzięki aktywności koła zyskuje nie tylko samo
łowisko, ale i jego najbliższe otoczenie.
Prezes Dariusz Adamiak kieruje serdeczne podziękowania dla członków koła, którzy wzięli udział w wio-

sennych pracach porządkowych na terenie stanicy
wędkarskiej łowiska „Kaczka” w Człopach: wiceprezesa
Alberta Niedźwiedzkiego, Piotra Pająka, Rafała
Przybylaka, Mirosława Pietrzaka, Jana i Ryszarda
Garasimowiczów, Tomasza Bartosika, Piotra Walczaka,
Kamila Zielonki, Mirosława Leśniewskiego, Dominika
Leśniewskiego, Mateusza Pająka oraz Zbigniewa Kuglarza.

Na koniec Apel Zarządu Koła PZW nr 16 w Uniejowie
Uczulamy, aby każdy zabierał ze sobą śmieci – na co słusznie zwrócili ostatnio uwagę najmłodsi wędkarze zrzeszeni
w naszym kole. Prosimy o społeczny dozór podczas wędkowania – jeśli widzicie coś niepokojącego lub jesteście
świadkami wykroczeń/przestępstw, alarmujcie, dzwońcie bezpośrednio do Komendanta Społecznej Straży Rybackiej
w Uniejowie – 600 945 111 lub na Policję.

Agnieszka Owczarek

Dzień Strażaka rozbrzmiewał dźwiękiem syren
Dzień Strażaka, święto ustanowione w dniu wspomnienia św. Floriana, patrona tej grupy zawodowej,
4 maja jest okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim druhnom i druhom za ich ciężką i niebezpieczną
pracę.
Pracują w nieustannej gotowości bez względu na
porę dnia i nocy. Zawsze, kiedy to konieczne, pędzą
z pomocą, by ratować ludzi na miejscu wypadku lub
bronić płonące mienie. Często narażają przy tym
własne życie, a ich służba wymaga wielu poświęceń.
Mowa o Strażakach, którzy każdego dnia wchodzą
tam, gdzie inni uciekają.
OSP z terenu gminy Uniejów współdziałają ściśle
z Państwową Strażą Pożarną, biorą udział w akcjach
ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów,
zagrożeń ekologicznych, wypadków drogowych
oraz innych klęsk i zdarzeń. Oprócz działań stricte
ratowniczych, strażacy ochotnicy z gminy Uniejów
wspomagają i zabezpieczają imprezy masowe i wydarzenia z udziałem szerokiej publiczności oraz
podejmują i wspierają działania angażujące młodzież
i społeczność gminy, czego przykładem jest Strażacki
Turniej Tenisa Stołowego lub Ogólnopolski Turniej
Wiedzy Pożarniczej.
Każdego roku, w dniu 4 maja strażacy ochotnicy
w gminie Uniejów celebrują swoje święto m.in. biorąc
udział w uroczystych przemarszach i mszach św.
odprawianych w Ich intencji. W sytuacji, z jaką przyszło
nam się zmierzyć, należało zrezygnować z części
oficjalnej uroczystości. Sytuacja epidemiologiczna

nie przeszkodziła jednak uniejowskim strażakom
zrezygnować z innej pięknej tradycji, którą jest
przejazd wozami strażackimi ulicami miasta wczesną
porą i symboliczne obwieszczenie mieszkańcom
o swoim święcie dźwiękami syren, które rozlegały się
głośnym echem o godzinie 6.00 w Dniu Strażaka.
Międzynarodowy Dzień Strażaka to okazja,
aby wyrazić wdzięczność i podziw dla Druhen
i Druhów, dziękując za trud i starania, jakie wkładają
w swoje codzienne obowiązki. Z tej okazji wszystkim
jednostkom OSP z terenu gminy Uniejów swe życzenia
przekazał Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek
wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Uniejowie:
- „Strażacy ochotnicy, na Wasze ręce składam
w imieniu własnym i Samorządu w Uniejowie najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za pełną
zaangażowania pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszej gminie. Doceniamy trud Waszej
pracy, dlatego dzię-kujemy za odwagę, poświęcenie
oraz służenie pomocą w ekstremalnych sytuacjach.
Niech ta trudna i odpowiedzialna praca będzie źródłem Waszego zadowolenia i satysfakcji. Życzymy
Wam szczęśliwych powrotów z akcji, a święty Florian
niech zawsze trzyma was w swojej opiece”.
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Mirosław Madajski

Akademia Ebiego Smolarka wróciła do gry
zaproszenie AF Widzew Łódź S.A. oraz MKS Polonii
Warszawa piłkarze akademii: Antoni Stępień, Adam
Graczyk, Bartosz Kąpielski i Gracjan Madajski wzięli
udział w testach oraz konsultacjach szkoleniowych.
Na początku lipca zawodnicy akademii wyjadą na
obóz sportowy do Leska (Bieszczady).

arch. UAF im. Ebiego Smolarka

5 maja 2020 r. zostały wznowione treningi piłkarskie
Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego Smolarka.
Zajęcia odbywają się na boiskach im. Włodzimierza
Smolarka z zachowaniem procedur bezpieczeństwa oraz
zgodnie z zaleceniami dotyczącymi przeciwdziałania
COVID-19. Oprócz systematycznych treningów, na

Od lewej: Antoni Stępień i Adam Graczyk

Od lewej: Gracjan Madajski i Bartosz Kąpielski

Agnieszka Owczarek

Cieszące się dużą popularnością kino plenerowe ponownie zawita do Uniejowa. W związku
z epidemią koronawirusa konieczne było jednak opracowanie formuły, która pozwoli na bezpieczne
korzystanie z filmowej rozrywki.

Czy w tym roku będzie kino na leżakach?
Przez kilka ostatnich lat w okresie wakacyjnym
Uzdrowisko Termalne odwiedzało objazdowe „Kino
na leżakach”, podczas którego można było obejrzeć
nieodpłatnie wielkie produkcje filmowe.
W tym roku, jeszcze do niedawna, impreza stała
pod dużym znakiem zapytania z uwagi na sytuację
epidemiczną i wynikające z niej obostrzenia. Obecnie
organizatorzy podjęli decyzję o uruchomieniu kolejnej edycji projektu. Mając jednak na względzie
bezpieczeństwo widzów, przygotowali nową formułę seansów w postaci motokina (kina w wersji
samochodowej). Wyświetlaną projekcję będzie można
obejrzeć na leżaku albo z własnego samochodu.

Tegoroczne „Kino na leżakach” zawita do Uniejowa
19 lipca z francuską komedią „I znowu zgrzeszyliśmy,
dobry Boże”. Kolejny seans zaplanowano na 22
sierpnia z filmem „Nieznajomi”. Jest to polski remake włoskiego hitu „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”. Jednocześnie organizatorzy
zastrzegają sobie możliwe zmiany i korekty w harmonogramie, wprowadzenie specjalnych zasad
uczestnictwa lub nawet odwołanie konkretnego
wydarzenia, a czynnikiem decydującym będzie bieżąca sytuacja epidemiczna.
O wszelkich zmianach i nowych terminach wydarzeń będziemy informować na naszym portalu.
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Gminne wiadomości szkolne
Szkoła Podstawowa w Uniejowie
Zdalne nauczanie z perspektywy uczniów
Minął kolejny dzień, tydzień, miesiąc nauki na odległość. Powoli i z trudem wypracowaliśmy pewne schematy
pracy indywidualnej. Poprosiłam o wypowiedzi uczniów, rodziców i nauczycieli, jak przebiegało im zdalne nauczanie.
Na początek głos Uczniów…
Klasy I-III
Z wszystkich wypowiedzi wysnułam następujące wnioski:
- dzieci głównie uczyły się z kimś... rodzicem, babcią, czasami starszym rodzeństwem;
- duża grupa dzieci łatwo się zniechęcała, nudziła, nie wierzyła w swoje możliwości;
- brakowało im kontaktu z rówieśnikami;
- w kwestii nauki bardziej słuchały poleceń nauczyciela niż rodzica;
- dom kojarzy im się z rozrywką, odpoczynkiem, zabawą, a nie szkołą;
- istniały dwa modele pracy: do południa lekcje, po południu zabawa lub na odwrót: do południa czas wolny,
po powrocie rodzica z pracy odrabianie lekcji.
Młodsze dzieci (podobny plan pojawia się w większości sprawozdań):
7.45 – 12.00 – Odrabianie lekcji z krótkimi przerwami.
12.00 – 13.00 – Oglądanie telewizji, pomoc w przygotowaniu obiadu, „obijanie się”.
13.00 – 16.00 – Czas wypełniony zabawą, rozmowy z rodzicami, planszówki, gry komputerowe, wyjście na świeże
powietrze, czytanie książek, pomoc mamie w sprzątaniu domu, zabawa w piaskownicy, na trampolinie, jazda rowerem,
hulajnogą i na rolkach, karmienie na podwórku piesków, kotów i królików, oglądanie bajek, zabawy z rodzeństwem...
16.00 – 19.00 – wykonywanie dodatkowych prac plastycznych, dodatkowych ćwiczeń, powtórzenie materiału
z lekcji zadanych rano, ćwiczenie czytania, tabliczki mnożenia i słówek z angielskiego, granie w gry na konsoli, oglądanie
bajek.
Albo na odwrót:
9.00 – 15.00 – czas na zabawę, rozrywkę, telewizję, na powietrzu (rodzice w pracy) lub samodzielne odrabianie
zadań, a po powrocie rodzice sprawdzali i pomagali odesłać.
ok. 17 – 20.00 – odrabianie lekcji, powtarzanie, utrwalanie z pomocą rodzica.
Klasy IV-VI
Starsi uczniowie mieli różne schematy dnia, oto wybrane fragmenty z ich wypowiedzi:
• 10.00-14.00 – odrabianie lekcji... 14.30 – gra z kolegami w Counter Strike (grę komputerową)... 15.00 – obiad...
16.00 – gra na perkusji/gitarze... 17.00 – ćwiczenia... 18.00-21.00 – gra z kolegami... 22.00 – pora iść spać.
• Punkty z Mojego Dnia: higiena, śniadanie… lekcje... lekcje... lekcje... lekcje... obiad... gra na konsoli... lekcje...
telewizja/kosz/noga/rower/spacery z rodzicami... posiłek... nocne gadanie z rodzicami... sen... początki były trudne,
zaskoczeniem były zadawane prace z W-F… wolałem pierwszy, skrócony plan... język angielski sprawiał trudność brakowało lektora.
• W ogóle nie tęskniłem za dzwonkiem szkolnym.
• Mój dzień rozpoczynałem o 12.00... po śniadaniu zabierałem się do odrabiania lekcji, przeciętnie 3 godziny...
nie ze wszystkich przedmiotów radziłem sobie sam, z trudniejszymi pomagała mi mama... zdalne nauczanie nie jest
ani łatwe, ani przyjemne... bardzo brakowało mi spotkań z kolegami i koleżankami i atmosfery szkolnej... około 15.00
kończyłem wysyłanie zadań, jadłem obiad i przychodził czas na rozrywkę - grę w Counter Strike na komputerze,
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z moimi przyjaciółmi aktywnie spędzaliśmy czas na rowerach, w lesie ok. 2-3 godziny dziennie... potem mój ulubiony
serial, obowiązki domowe, grałem też na komputerze... Około godziny 24.00 szedłem spać.
• Wstawałem ok. 8.00... śniadanie i... siadałem do lekcji... zajmowały mi one od 3 do 4 godzin... sprzątałem pokój
i miałem czas dla siebie. Oglądałem jakiś serial, wychodziłem na spacer... Po zjedzeniu obiadu najczęściej bawiłem się
z psem, a później ćwiczyłem i zapisywałem wszystko w dzienniczku treningowym i zamykałem laptopa... W całym tym
nieprzyjemnym dla nas czasie szukałem pozytywów, dużo czasu spędzałem z rodziną, na świeżym powietrzu, uczyłem
się nowego języka i starałem się dużo tego czasu wykorzystać jak najlepiej... Moim zdaniem nie można było siedzieć
i narzekać, a właśnie znaleźć motywację i nad sobą popracować.
• W miarę dawałam sobie radę. Z niektórymi lekcjami nie wyrabiałam się w ciągu godziny lekcyjnej.
• Wstawałam około 7.00 – 8.00 i jadłam śniadanie... Siadałam do lekcji i próbowałam się wyrobić do ok. 12.00... po
lekcjach zazwyczaj czytałam książkę lub grałam na instrumencie i odrabiałam lekcje ze szkoły muzycznej... zazwyczaj
jedliśmy całą rodziną... krótki spacer lub zabawa z psem... pod wieczór ćwiczyłam... po tym zazwyczaj czytałam
książkę albo oglądałam film.... Czekałam na chwilę, kiedy wrócimy do szkoły… Tęskniłam za lekcjami i koleżankami
oraz kolegami i panią wychowawczynią.
• 8.00 – 8.15 zaczynałam odczytywać wiadomości z Librusa, sprawdzałam do kiedy i z jakiego zadania muszę
się wywiązać....najchętniej czytałam zadania z ulubionych przedmiotów np. z matematyki i wf... bardzo częstym
gościem na moim biurku była półtoraroczna siostra... 12.00-14.00 skanowałam i odsyłałam część wykonanych zadań
domowych... wychodziłam na podwórko, słuchałam muzyki w tel., sprawdzałam wiadomości na Messengerze....
Kończyłam zadania 15.00 – 17.00... 2 razy w tygodniu miałam lekcje ze szkoły muzycznej przez aplikację Messenger…
W dniu, kiedy nie miałam szkoły muzycznej, ćwiczyłam grę na trąbce albo śpiewałam ulubione piosenki...Wieczorami
czytałam fragment ciekawej książki albo wychodziłam na podwórko kopać w piłkę... ok. 21.30 przychodziła pora snu.

Zdalne nauczanie z perspektywy rodziców
Na podstawie wypowiedzi rodziców, zaangażowanych, mniej lub bardziej, w zdalne nauczanie nasunęły się
następujące spostrzeżenia:
• Dzieci wymagały pomocy w zakresie przyswajania wiedzy i umiejętności.
• Rodzice musieli być nauczycielami z kilkunastu przedmiotów.
• Służyli pomocą w zakresie spraw technicznych (logowanie, pobieranie, odsyłanie, itp.).
• W większości przypadków musieli łączyć pracę zawodową z nauczaniem domowym.
• Pracują na zmiany, wymiennie zajmują się dziećmi, również tymi w wieku przedszkolnym.
• Sprawdzali, kontrolowali, motywowali, niejednokrotnie zmuszali do zabrania się za lekcje.
• Czuli się zmęczeni i sfrustrowani.
• Widzieli w tej sytuacji też pozytywy (dużo wspólnego czasu, zacieśnianie więzi, wyrabianie w dzieciach
przydatnych życiowo umiejętności, np. samodzielności, planowania, gospodarowania czasem czy odpowiedzialności).
• Chcieli zmian, ale zdania były podzielone (jedni oczekiwali lekcji online, inni obawiali się trudności technicznych
i konieczności pracy dziecka w czasie rzeczywistym, a nie wtedy, kiedy im pasowało).
• Potrafili docenić współpracę z nauczycielem, ale też narzekali na przesadne wymagania (konieczność odsyłania
na czas, zaznaczanie obecności).
• Mieli podzielone zdania co do zaznaczania frekwencji, rozliczania z obecności. (Ale jak to miałoby wyglądać
w dzienniku? Z góry 100% wszyscy – czyli nieważne czy ktoś pracuje czy nie?).
• Martwili się o stracony czas i braki w wiedzy u dzieci, a z drugiej strony buntowali się przeciwko konsekwentnej
realizacji podstawy programowej.

A teraz fragmenty z wypowiedzi rodziców (starałam się wybrać z Państwa głosów te powtarzające się albo podnoszące kluczowe kwestie):
• Wyrabialiśmy się z lekcjami do 13.00-14.00 godziny.
• Mieliśmy problem z zabraniem się do lekcji... groźba, prośba, no i przy odrabianiu trzeba było nad nim cały czas
wisieć, bo inaczej nic by z tego nie było.
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• Ja pracowałam zdalnie, więc byłam z dziećmi w domu. Ze starszym dzieckiem było lżej, bo dużo sam robił, nie
potrzebował tyle pomocy ode mnie. Ogólnie nie mogłam narzekać.
• Jestem mamą trójki wspaniałych dzieci... zamiast jechać do szkoły, jak to było kiedyś, odpalaliśmy komputer...
Niestety mamy jeden... Ja w międzyczasie sprawdzałam czy dobrze wykonały zadania. Zajmuję się też młodszą córką,
która biernie chciała pomagać rodzeństwu w nauce... czułam, że jestem nauczycielem, uczniem i rodzicem w jednej
osobie.
• O godzinie 8.00 przystępowaliśmy do lekcji. Zaznaczaliśmy wszystkie zadania, które były do wykonania w danym
dniu....pytałam czy ma jakiś problem, czy wszystko jest dla niego zrozumiałe i jasne....starałam się w miarę możliwości
mu wytłumaczyć... pilnowałam, by na bieżąco syn odsyłał zadania nauczycielowi... o 16.30 wychodziłam z synem na
działkę, aby mógł pojeździć na rowerze, deskorolce… o 21.00 syn szedł spać. Ja wówczas miałam chwilę czasu dla
siebie.
• Od samego początku pandemii towarzyszył nam plan dnia, dzięki temu nasze działania były uporządkowane
i przynosiły efekty. Mieliśmy czas na naukę, zabawę i odpoczynek. Bardzo wiele czasu spędzaliśmy rodzinnie, dużo
ze sobą rozmawialiśmy i wspólnie dbaliśmy o nasze otoczenie. Oczywiście plan weekendu prezentował się inaczej.
• … (Syn) był przygnębiony tą sytuacją, ja zresztą też. Nie byliśmy na spacerze, nie graliśmy w gry, nie oglądaliśmy
filmu itd. Dzień był fatalny. Jak poprzedni zresztą. Mi nikt nie wstawił złej oceny po całym dniu pracy, nie tłumacząc
mi niczego. Mi nikt nie zarzucał nieobecności na zajęciach, bo nie wysłałam wiadomości, a może nie przeszła...
a jednak czuję ogromny niesmak... Dzieci traktowało się jak studentów, nie jak uczniów podstawówki. Studenci jednak
mają się lepiej, mają wykłady, ktoś im coś tłumaczy nim zacznie odpytywanie... Wiem, że w innych szkołach wyglądało
to inaczej. Nie realizowało się tam materiału kosztem ucznia. Dzieci miały e-lekcje, rozwiązywały zadania razem
z nauczycielem, do domu dostawały zadanie na następną lekcję... W szkołach, gdzie nie ma takich lekcji nikt nie
wymaga od ucznia samodzielnego realizowania całej podstawy programowej. I przede wszystkim nie ocenia ucznia za
to, czego się nie nauczył.
• Mama: pracowała zdalnie, co 2-3 dni również w miejscu pracy. Tata: pracuje przeważnie na nocne zmiany,
10-letnia córka i prawie 3-letni synek... Syn: niesamowity, wszechobecny rozrabiaka, zwykle towarzyszy starszej
siostrze we wszystkich czynnościach… kiedy siostra pisze, on chce robić to samo, tym samym długopisem, w tym
samym zeszycie… Ok. 14.00-14.30 – synek idzie spać (ok. 3 godzin); córka ma czas na naukę i odrabianie lekcji –
obecność małego brata całkowicie wyklucza spokojną naukę we wcześniejszych godzinach.

Konsultacje dla uczniów klas V-VIII

arch. SP Uniejów

arch. SP Uniejów

• Dzieci starały się zrobić jak najwięcej do 12.30, ponieważ wtedy lubiły oglądać szkołę z TVP... w trakcie
odrabiania musiałam być cały czas w pogotowiu, gdyż starszy syn-uczeń 4 klasy z reguły radził sobie sam, jednak córka
- ucz. 1 klasy - wymagała jeszcze przeczytania i wytłumaczenia poleceń... zwłaszcza jeśli chodzi o język angielski,
gdyż musiałam przeprowadzać całą lekcję tak, jakby robiła to pani w szkole, łącznie z odtwarzaniem nagrań. Trochę
współczułam w tym miejscu rodzicom, którzy nie mieli w szkole angielskiego. Moja pomoc była głównie techniczna:

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z udziałem: Leny Ciemęgi z kl. Ia i Oskara
Kaźmierskiego z kl. Ib
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pobieranie plików, tworzenie folderów przedmiotowych, odsyłanie prac... Staraliśmy się spędzać ten czas aktywnie
na świeżym powietrzu, np. łyżworolki, spacer koło domu....Po zabawie znowu szkoła... poczytać codziennie jakiś
przedmiot z podręcznika, np. historię, przyrodę. Uczyliśmy się też śpiewać zadanych piosenek lub gry na instrumencie...
wykonywaliśmy całą rodziną ćwiczenia z w-f przesłane przez nauczycieli... Było przy tym dużo śmiechu... gdy dzieci
zasnęły, często pobieram już ich zadania na następny dzień, gdyż niektóre panie wysyłają wcześniej, a ja jestem
„nocnym Markiem”.
• Mój dzień pracy rozpoczynał się od godziny 8.00 i najczęściej trwał do godziny 16.00. Parę minut po 8.00
logowałam się do Librusa... Drukowałam zadania i zanosiłam do pokoju syna... jedynie go nakierowywałam, a nawet
robiłam podobne zadania tylko z innymi danymi... Staraliśmy się, aby nauka miała przerwy ...W domu trudno uzyskać
warunki szkolne i dyscyplinę, której dzieci powinny się tam uczyć. Dom to miejsce, gdzie wiele rzeczy rozprasza i na
pewno utrudnia skupienie dziecka.

Zdalne nauczanie z perspektywy nauczycieli
W poprzednich artykułach poznaliśmy już punkt widzenia uczniów i rodziców, pora oddać głos nauczycielom.
Jak pracuje nauczyciel w klasach IV–VIII?
• Uczy kilka klas, co oznaczało zdalny kontakt z grupą 80-220 uczniów.
• Ma 4-5 lekcji w dniu, czyli kontakt z ok. 100 ucz. dziennie.
• Nauczyciele uzupełniają etaty w 2-3 szkołach, więc zdalnie też kontaktowali się z uczniami i rodzicami tych szkół.
• Wysyłał zadania do kilku klas/grup, ale odebrać potwierdzenia poprzez wiadomości, zadania domowe w Librusie,
pocztę mailową, telefony, e-podręczniki, inne platformy... musiał od setki uczniów.
• Przeczytać, sprawdzić, skomentować, ewentualnie ocenić mógł wybiórczo, ale to i tak jest dziennie mnóstwo
pracy.
• Przygotowanie zadań, konspektów lekcji, odszukanie filmików, opracowanie karty pracy...
• Wielu nauczycieli pracuje też z własnymi dziećmi albo opiekuje się dziećmi w wieku przedszkolnym.
• Nauczyciele nieśmiało tylko wspominali o prozie życia, która u większości zeszła na dalszy plan (zakupy,
gotowanie, porządki itp.)
• Nie zapominajmy też o rozwoju osobistym, bo należało opanować w szybkim tempie wiele nowych umiejętności
z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, a to kolejne godziny zajęć.
• Nie wszyscy pracują w równym stopniu, to wynika często ze specyfiki nauczanego przedmiotu, stopnia osobistego
zaangażowania i kreatywności.
Aby lepiej zobrazować powyższe wnioski, zacytuję fragmenty z wypowiedzi nauczycieli:
• Praca zdalna (czasem z dzieckiem na kolanach; nigdy nie wiedziałam, kiedy skończę pracę. Często była to nawet
godz. 01:30).
• Przygotowanie materiałów na następny dzień zdalnego nauczania. Karty pracy, nagrania, zadania, ćwiczenia.
Sprawdzanie prac uczniów. Samokształcenie.
• Cały czas byłam dostępna pod telefonem, w razie pytań rodziców lub uczniów.
• Praca przy zdalnym nauczaniu i pomoc w nauce zdalnej córkom...
• Nieustanne śledzenie wiadomości od uczniów i rodziców.
• Odczytywanie informacji w zadaniach domowych i sprawdzanie, kto odczytał tematy przesłane uczniom dzień
wcześniej, zadań w wiadomościach oraz na poczcie e-mail.
• Wielogodzinna praca przy komputerze, czytanie nadesłanych prac z poprzednich dni – ocenianie, odsyłanie
uczniom informacji zwrotnych; przygotowywanie załączników.
• Pisanie rozwiązań zadań i odsyłanie uczniom dla sprawdzenia swoich prac.
• Tworząc karty pracy z j. obcego, wytłuszczałam końcówki, podkreślałam, zmieniałam kolor czcionki... długo tak
można pisać.
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• Cały dzień odbieranie prac w telefonie, odpisywanie.
• Nieraz wysyłałam jeszcze w nocy zadania na następny dzień...
• Ustalanie obecności na podstawie nadesłanych prac oraz informacji w wiadomościach
o zrobionych zadaniach – koszmar, ale nie zaznaczać, to niesprawiedliwe wobec tych pracujących.
• Wieczorem przygotowywanie tematów na następny dzień, analiza podstawy programowej, zadania dla chętnych.
• Oczekiwanie na zadania od „nocnych Marków”.
• By lekcje nie były ciągle takie same - przeglądałam e-podręczniki, lekcje w TVP, szukałam materiałów w Internecie,
tworzyłam zadania i je przesyłałam (najgorzej jak nastąpiła przerwa w Internecie i trzeba było robić wszystko od
początku).
• Uzupełniałam dziennik elektroniczny,... często były to pytania techniczne.
• W porównaniu z dawnym sposobem nauki... czasowo było to wszystko porównywalne.
• Zdalne lekcje towarzyszyły nam przez cały dzień, od laptopów częściej bolały oczy i kręgosłup.
• Miałam poczucie, że samodyscyplina uczniów była na różnym poziomie. Stąd efekty pracy, za które czuję się
odpowiedzialna mogą być mizerne.
• Wiem, że sama wiedza w procesie nauczania nie jest najważniejsza, ale liczy się budowanie atmosfery empatii
i współpracy, zdobywanie umiejętności społecznych. Czas zdalnej nauki,
to także tego typu nauka.
• Uczniowie i ich rodzice zadawali mnóstwo pytań.... z jednym z uczniów prowadziłam rozmowy codziennie, potem
co dwa dni, udzielając wsparcia w zdalnym nauczaniu.
• Czuję satysfakcję z przesłanych prac, zdjęć oraz prac domowych. Tak jak w rzeczywistej szkole, niektórych trzeba
było wielokrotnie prosić.
• Przygotowuję materiały edukacyjne dla 18 klas w Uniejowie i w Wilamowie.....czułam się tak, jak po wielogodzinnym treningu sportowym. Bolało mnie po prostu wszystko, od nóg po plecy, a szczególnie oczy.
• Uczniom, którzy wykonywali zadania na przymusowej kwarantannie należała się nagroda w postaci dobrej oceny.
Jak pracuje nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej?
• Jest nauczycielką – wychowawczynią jednej klasy, czyli ok. 20 dzieci/rodziców.
• Większość nauczycielek uczy też w ramach etatu w innych klasach, np.: j. angielskiego, muzyki, informatyki albo
prowadzi zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia.
• Prowadzi ok. 4 lekcji dziennie x 20 uczniów = 80 prac/zadań/plików itp.
• Utrzymuje kontakt nie tylko z uczniami, ale też (a może przede wszystkim) z rodzicami.
• Czasochłonne odpytywanie, sprawdzanie umiejętności, np. czytania, często przez telefon.
Z wypowiedzi pań uczących w kasach I-III:
• Zadania przygotowywałam i wysyłałam wieczorem na kolejny dzień.
• 9-12 godzin byłam w kontakcie telefonicznym z rodzicami (sprawdzam prace uczniów np. czytanie, recytacje
przez telefon); odpisywałam na informacje w Librusie.
• Pracowałam również w weekend, w sobotę odczytywałam informacje, uzupełniałam dziennik, frekwencję,
a w niedzielę przygotowywałam zadania i wysyłałam na następny dzień.
• Dużo czasu zajmowało zaplanowanie sposobu wykonywania zadań (np. w formie listu do dzieci/prezentacji
multimedialnej/wirtualny spacer po materiale lekcyjnym, link z muzyką relaksacyjną, link z zumbą).
• Nagrywałam czytanki, filmiki do udostępnienia dzieciom.
• Dawałam dzieciom informację zwrotną po wykonaniu zadania, motywowałam, chwaliłam, oceniałam.
• Ok. godz.15.00 robiłam sobie przerwę, ponieważ wiedziałam, że dzieci, które były w domu
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z rodzicami już zadania wykonały i odesłały.
• Po godz.17.00 kontaktowałam się z rodzicami i poprzez komunikator/Skype łączyłam się z dziećmi i sprawdzałam
wykonanie zadania.
• Ok. godz.19.00 siadałam do zadań ponownie, gdyż dzieci, których rodzice chodzili do pracy, odsyłały wykonane
zadania, więc sprawdzałam je, a po godz.20.00 załączałam zadania na następny dzień.
• Ok. godz.20.00 padałam szczęśliwa, gdy widziałam zaangażowanie dzieci w nauką
lub nieszczęśliwa (rzadziej), gdy widziałam, że jednak coś poszło nie tak.
• 20.30 okazało się, że rodzice mieli jeszcze sprawy, które należało niezwłocznie załatwić.
• Nie miałam problemu z ograniczeniem wychodzenia z domu, ponieważ nie miałam na to czasu i z ustawicznym
byciem z członkami rodziny, ponieważ chwile dla rodziny ograniczały się głównie do spojrzeń znad komputera i słów
,,nie przeszkadzaj”.
• Nie narzekałam – lubię moją pracę, czy ona jest w klasie, czy on-line.
• Dzieciaki chętnie pracowały, sumiennie odsyłały prace domowe. Rodzice uczniów są super, świetnie się z nimi
dogaduję.
• Nie miałam problemu Przesyłałam sprawdzone prace z umieszczonymi uwagami i pochwałami.
• Odpisywałam na przychodzące SMS, prowadziłam rozmowy telefoniczne i przez WhatsApp z uczniami.
• Zbierałam opinie od rodziców na temat poziomu trudności przesłanych plików.
• Przygotowywałam materiały do zajęć np. prezentacje, zdjęcia, filmiki 5-10 min., ciekawostki, ćwiczenia
relaksacyjne itp. Tworzyłam krzyżówki, rebusy, rysunki, schematy matematyczne.
• Opracowywałam scenariusze zajęć z poszczególnych edukacji - praca ucznia omówiona ,,krok po kroku”, wraz
z objaśnieniem - przykład rozwiązania zadań i ćwiczeń.
• Praca z dziennikiem – wpisy: tematów, obecności, ocen, rozmów z rodzicami itp.
• 7.40 siadałam do zajęć zdalnych. Wysyłałam dodatkowo treści lekcji na Messengera, żeby uchronić rodziców
i uczniów oraz siebie przed niedogodnościami pracy w Internecie.
Dziękuję Koleżankom i Kolegom, którzy zechcieli podzielić się ze mną swoim planem dnia i refleksjami dotyczącymi
zdalnego nauczania. Wiem, że na Was zawsze mogę liczyć!
							

Zebrała i opracowała: Wicedyrektor Agnieszka Kaczmarek

Dzień Matki
Drogie Mamy! W tym roku szczególnie doceniamy Waszą współpracę ze szkołą w sprawach związanych
z edukacją. Życzymy Wam zdrowia, cierpliwości i wytrwałości oraz bezpieczeństwa ekonomicznego; czasu na relaks
rodzinny i chwili dla siebie; miłości, szacunku i wdzięczności dzieci oraz radości z macierzyństwa.
Pamiętajcie, że każde Wasze dziecko jest wyjątkowe, rozwija się w swoim tempie i nie musi osiągać spektakularnych
sukcesów.
							Dyrekcja, Rada Pedagogiczna SP w Uniejowie
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III
Od 25.05.2020 r. zgodnie z zaleceniami MEN w naszej szkole zorganizowano zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
dla uczniów z klas I-III. Opieką objęto czworo chętnych pierwszaków. Zajęcia odbywały się zgodnie z planem od
godz. 07:00 do godz.15:00 w sali nr 203 oraz w hali sportowej, sali komputerowej, na placu zabaw i boisku szkolnym.
Prowadzone były codziennie przez dwoje nauczycieli.
Uczniowie i Rodzice zostali zapoznani z procedurami. Z zajęć mógł skorzystać uczeń zdrowy i nie pozostający na
kwarantannie lub w izolacji domowej. Uczniowie korzystali z własnych przyborów. Zachowywali dystans i szczególnie
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dbali o higienę rąk, twarzy. Sala była wietrzona co najmniej raz na godzinę. Przerwy spędzali w sali 203 oraz mieli
zapewniony czas na posiłki, przygotowane przez swoich rodziców. Pierwszaki najchętniej rozwijały następujące
zainteresowania: czytelnicze, matematyczne, przyrodnicze, plastyczne, komputerowe, taneczne i sportowe.
Ponadto nie zapomnieli o swoich Kochanych Mamach, którym 26 maja wręczyli: piękne laurki, portret Mamusi,
namalowane kwiaty w wazonie i pomysłową niespodziankę - korale z makaronu, przygotowane podczas zajęć
opiekuńczo-wychowawczych. Dzieci bezpiecznie, wesoło, aktywnie i twórczo spędziły czas.
Konsultacje
Również od 25.05.2020 r. zgodnie z rozporządzeniem MEN w naszej szkole rozpoczęły się konsultacje
indywidualne i grupowe z uczniami klas ósmych, którzy w dniach 16-18 czerwca br. przystąpili do egzaminu
ósmoklasisty, a od 1. czerwca z uczniami pozostałych klas. Konsultacje miały charakter dobrowolny dla uczniów.
Procedury i zezwolenie na udział w konsultacji były dostępne na stronie internetowej naszej szkoły. Nauczyciele
indywidualnie umawiali się z uczniami na konsultację lub poprawę. W sali mogło przebywać równocześnie do
8 uczniów z zachowaniem bezpiecznego dystansu - przy oddzielnej ławce, min. 1,5 m odstępu w każdą stronę. Ponadto
przygotowano salę gimnastyczną, w której można było poprowadzić zajęcia z grupą 12-osobową.
Uczniowie mieli możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy
z nauczycielem. Konsultacje miały również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji. Cieszymy się,
albowiem od 25 maja br. już ponad 80 uczniów skorzystało z konsultacji. Za wszystkich mocno trzymamy kciuki.
									

Agnieszka Krzesłowska

Drodzy Uczniowie! Kochane Dzieci!
Z okazji Waszego Święta, przypadającego 1 czerwca, jeszcze raz z całego serca życzymy Wam wielu sukcesów,
rozwijania pasji i talentów, możliwości spełniania marzeń oraz zdrowych, radosnych, szczęśliwych dni w gronie
prawdziwych przyjaciół i kochającej rodziny.
					

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, SP w Uniejowie

Rok temu w Dzień Dziecka wyszliśmy na ulice miasta, by zamanifestować nasz sprzeciw wobec przemocy
fizycznej i psychicznej. Mieszkańcy Uniejowa i turyści mogli podziwiać barwny, radosny korowód uczniów.
									

Elżbieta Bartnik

W Mitologicznym Świecie – pechowe przedstawienie
Przez dwa miesiące trwały przygotowania do spektaklu z mitologii. Uczniowie klasy 5b i 5c ćwiczyli role, obmyślali
kostiumy i rekwizyty. Powstały dekoracje, dobraliśmy podkłady muzyczne i odbyły się próby sceniczne. Przedstawienie
miało odbyć się 21 lutego z okazji Dnia Języka Ojczystego, niestety, szalejąca wówczas grypa uniemożliwiła premierę.
Kolejny termin wyznaczyliśmy na 8 marca – następni aktorzy zapadli na grypę. Zaplanowaliśmy więc, że 27 marca
uczcimy Międzynarodowy Dzień Teatru – epidemia koronawirusa. Podobno co się odwlecze, to nie uciecze. Trzymając
się tej myśli, wystąpimy po wakacjach.
							

Agnieszka Kaczmarek

Egzamin Ósmoklasisty
W tegorocznej wyjątkowej sesji egzaminacyjnej do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło w naszej szkole 37 uczniów
z klas 8 a i 8 b. W dniach: 16, 17, 18 czerwca 2020 r. rozwiązywali zadania z języka polskiego, matematyki i języka
angielskiego. Żaden z uczniów nie wybrał języka niemieckiego. W czasie egzaminów do szkoły przychodzili również
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wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych. Wspierali uczniów i byli ciekawi, jak im poszło.
Egzaminy odbywały się, tak jak w innych szkołach w kraju, w obostrzonym reżimie sanitarnym. Była to nowa
sytuacja i szkołę należało do niej właściwie przygotować tak, aby egzamin przebiegał w bezpiecznych zarówno dla
zdających, jak i pracowników szkoły warunkach. Dotyczyło to m.in. cyklicznej dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu,
przyborów, przygotowania pomieszczenia do izolacji, itd. Zdający musieli po wejściu do budynku poddać się
obowiązkowej dezynfekcji rąk oraz na terenie całej szkoły zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m),
a także mieć zakryte usta i nos.
Uczniowie klas ósmych naszej szkoły przystąpili do egzaminu w komplecie. Wszystko odbyło się zgodnie
z procedurami i bez jakichkolwiek zakłóceń. To ważne, bo jest on warunkiem ukończenia szkoły podstawowej,
a jego wyniki mają duży wpływ na przyjęcie do szkoły średniej. Egzaminowani uczniowie zachowywali się bardzo
odpowiedzialnie. Widać, że dokładnie zapoznali się z procedurami przebiegu egzaminu i stosowali się do nich. W
porównaniu z egzaminami w poprzednich latach można było zauważyć, że wszyscy byli bardziej skupieni, poważni
w tych dniach. Nie słychać było śmiechów czy żartów. Starali się też wykorzystywać do końca czas przeznaczony na
pisanie. Nieliczni opuszczali salę egzaminacyjną przed czasem.
Uczniowie poznają efekty swojej pracy w ostatnim tygodniu lipca, a zaświadczenia o wynikach będą mogli odbierać
31 lipca. Mamy nadzieję, że mimo nietypowej sytuacji i związanych z nią utrudnień, wyniki naszych tegorocznych
absolwentów też będą satysfakcjonujące. Trzymamy kciuki!
								

Wicedyrektor Janusz Stawicki

Wspaniali Ósmoklasiści!
Za Wami ważne wydarzenie. Mamy nadzieję, że lata nauki były dla Was nie tylko okresem wytężonej pracy, ale
również czasem zawierania pięknych przyjaźni i kształtowania swojej osobowości.
Życzymy Wam, abyście mądrze wykorzystali zdobytą w szkole wiedzę i umiejętności. Życzmy także, aby wyniki,
które uzyskacie na egzaminie, dały Wam możliwość realizacji życiowych planów i marzeń. Powodzenia!
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, SP w Uniejowie

arch. SP Uniejów

			

arch. SP Uniejów

					

W Mitologicznym Świecie - Jeremi Pamfil z kl. Vb jako Dzeus

Egzamin ósmoklasisty
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Szkoła Podstawowa w Wieleninie
A jednak szkoła lepsza niż komputer - przemyślenia uczniów i polonistki z Wielenina

Nikt by się nie spodziewał, że nadejdzie czas, kiedy szkoły zostaną zamknięte, a lekcje będą odbywały się online. Połowa marca zmieniła nasze życie diametralnie – to edukacyjne również. Nagle musieliśmy przeorganizować
nauczanie stacjonarne na zdalne, którego tak do końca nikt nie sprecyzował. Osobiście przekonałam się, że nauka
zdalna jest o wiele bardziej męcząca niż przed tablicą. Dużo więcej wymaga od nauczyciela, a przygotowanie do zajęć
zajmuje dużo czasu. Pobieranie odesłanych prac i czytanie ich to trudna i mozolna praca. Następnie sprawdzanie
i wprowadzanie opisu do e-dziennika to znów kilka godzin, ponieważ uczniowie mają kłopot z załączaniem plików
w dzienniku elektronicznym. Wysyłali swoje prace wszędzie: na prywatnego e-maila, Messengera, często dzwonili,
przysyłali zdjęcia. Najważniejsze, że mimo trudności starali się i ta praca motywowała nas wszystkich.
A jakie emocje, refleksje towarzyszyły uczniom? Czy są zadowoleni, a może zmęczeni, sfrustrowani? Oto kilka
przemyśleń ze zdalnych wypracowań moich uczniów:
• Razem z kolegami cieszyliśmy się, że mamy niespodziewane ferie. Byliśmy szczęśliwi, że w końcu odpoczniemy od
szkoły, prac domowych i codziennych obowiązków. Niestety, nasz entuzjazm nie potrwał zbyt długo. Okazało się, że
lekcje przez Internet zabierają nam więcej czasu, niż byśmy byli w szkole.
• Zaakceptowaliśmy obecną sytuację i wiemy, że nasze zdrowie jest najważniejsze. Choć ranne wstawanie, ciągłe
testy i kartkówki bardzo mnie stresowały i męczyły, to teraz jest to rzecz, której najbardziej mi brakuje.
• Mam nadzieję, że to się skończy. Tęsknię za szkolnym dzwonkiem, spojrzeniem nauczycieli, rozmowami
z przyjaciółmi. Oddałbym wszystko, żeby było tak, jak wcześniej.
• Uważam, że podczas izolacji można rozwinąć swoje umiejętności i skupić się na swoich pasjach, lecz chcę, aby to
wszystko się skończyło, ponieważ brakuje mi kontaktu z ludźmi i tęsknię za „dawnym życiem w normalności.
• Nauka w szkolnych ławkach, szaleństwa podczas przerw i psikusy z kolegami powodują, że każdy dzień jest inny,
ciekawszy i weselszy. Obecna sytuacja nauczyła mnie pokory i innego spojrzenia na świat. Poczucie monotonnej pracy
w domu przed komputerem i codzienna rutyna stała się dla mnie karą.
Wniosek prosty: Szkoła lepsza niż komputer. Uczniowie marzą, by wrócić do klas, spotkać się z kolegami, zasiąść
w ławce i słuchać tego, co mówi nauczyciel.
Na zakończenie przytoczę fragment (z zapisek ucznia), który będzie najlepszym podsumowaniem moich rozważań
na temat zdalnego nauczania: - „Zostając w domu, robimy coś wielkiego. To niby nic, ale dla świata znaczy to dużo.
Każdy z nas staje się bohaterem i ratuje świat. Każdy z nas podejmuje walkę z wrogiem, wrogiem, którego nie widać.
Zostańmy w domu i wygrajmy tę walkę”.
									
Jolanta Kwaśniewska

100. urodziny Papieża Jana Pawła II

18 maja 2020 r. był wyjątkowym dniem - obchodziliśmy 100. urodziny Jana Pawła II - pierwszego Papieża z rodu
Polaków przez dwa tysiące lat istnienia Kościoła. Krakowski kardynał, Karol Wojtyła, 42 lata temu zasiadł na Stolicy
Piotrowej w Watykanie. Przez 27 lat opiekował się Kościołem, prowadząc wierny lud do Chrystusa. Jego zasługi dla
Kościoła powszechnego, świata, dla Polski i Polaków są tak wielkie i znaczące, że nie sposób ich wymienić w kilku
zdaniach. Wielu z nas je zna i osobiście jeszcze pamięta. Jedno jest pewne: za to, co Jan Paweł II uczynił dla Polaków,
w szczególności zasługuje na wielką wdzięczność, szacunek i pamięć, przenoszone w przyszłe pokolenia. Przez długie
lata potomni będą czerpać z ogromnej skarbnicy osobowości, świętości i spuścizny Papieża w różnych obszarach życia.
Społeczność naszej szkoły, we wcześniejszych założeniach, papieskie urodziny miała świętować bardzo radośnie
i różnorodnie: plastycznie, muzycznie, intelektualnie, sportowo, warsztatowo. Niestety, pandemia przestawiła nam
plany. Uczniowie jednak nie poddali się. Z inicjatywy katechetki Beaty Maciejewskiej, przy współpracy nauczycielki
matematyki Barbary Fligiel, dzieci od najmłodszych do najstarszych zaangażowały się w wykonanie darów na setne
urodziny Jana Pawła II. W każdej klasie odbyły się zdalne lekcje poświęcone osobie, działalności i nauczaniu Jana Pawła
II. Uczniowie oglądali tematyczne filmiki w Internecie, słuchali i uczyli się metodą karaoke piosenek o Janie Pawle II.
Jednak najwięcej emocji wzbudzało zrobienie urodzinowych darów. Każda klasa wykonała swój dar dla Jubilata: młodsi
uczniowie - papieskie chorągiewki i kolorowe laurki z życzeniami od serca, starsi - dowolną techniką zrobili prace
plastyczne ułożone w historię życia Karola Wojtyły od urodzenia do Jubileuszu. Zrobili to w następującej kolejności: 1.
Dzieciństwo i młodość Lolka, 2. Papież Jan Paweł II - wierny głosiciel Chrystusa, 3. Podróże Jana Pawła II przez świat,
4. 100. urodziny Papieża Polaka - zaproszenie do świętowania, wspominania i pamiętania o św. Janie Pawle II. To nie
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Prace plastyczne uczniów SP Wielenin wykonane w trakcie zdalnego nauczania
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wszystkie zadania. Dzieci także układały Kalendarium życia Jana Pawła II złożone z 20 ważnych dat jego biografii
i pontyfikatu. Wśród domowników i rodziny przeprowadziły wywiady na temat wspomnień o Wielkim Człowieku,
Polaku i Papieżu. Uczniowie pięknie wywiązali się z zadań: babcia, ciocia, kuzynka, mama, tata wspominali przeżycia
związane z Papieżem. Starsze pokolenie wracało pamięcią do radosnego dnia wyboru Karola Wojtyły na papieża,
osobistych spotkań podczas pielgrzymek do Polski, a nieco młodsi do przeżyć związanych z odejściem do Domu Ojca.
Najmłodsi nie prowadzili wywiadów, ale słuchali opowieści i świadectw bliskich o Wielkim Człowieku. Tym sposobem
w niektórych rodzinach trzy pokolenia ożywiły wspomnienia o Największym z rodu Polaków.
W tym miejscu należy bardzo serdecznie podziękować wszystkim członkom Rodzin naszych dzieci, dzięki którym
następne pokolenie przeżyło tak nietypowe spotkanie z Janem Pawłem II w setną rocznicę urodzin. Podobna
uroczystość już nam się nie zdarzy. Do grudnia trwa Rok Jana Pawła II ogłoszony przez Sejm RP.
Mam nadzieję, że uczniowie jeszcze będą mogli razem w szkole, a nie w formie zdalnej, czcić pamięć Karola Wojtyły.
Wymiar rodzinnego świętowania też ma swoją wartość. Może w niejednej rodzinie te działania stały się inspiracją do
wspólnego spędzenia czasu, do wspólnej modlitwy? Może domownicy prosili świętego Jana Pawła - Patrona Rodzin
i Młodzieży o wstawiennictwo u Boga, o pomyślność i błogosławieństwo dla bliskich? Jeżeli działania uczniów naszej
szkoły - małych i młodych apostołów, których tak bardzo szanował Jan Paweł II, przyczyniły się do cementowania
jedności rodzinnej we wspólnej pracy, wspomnieniach, modlitwie, to Święty Papież, choć inaczej obecny wśród nas,
dalej działa i jednoczy ludzi wokół Chrystusa.
Okazuje się, że odległość uczniów pozostających w domach nie jest żadną przeszkodą, bo nas wszystkich połączyły
szlachetne działania. Niech św. Jan Paweł II czuwa i oręduje za nami u Boga wspierając trudne codzienne zmagania z
szarą rzeczywistością, aby była lepsza i piękniejsza.   
                                                                                                               
											
Beata Maciejewska
26. rocznica nadania imienia płk. pil. Szczepana Ścibiora Szkole Podstawowej w Wieleninie
W tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Wieleninie nie mogli obchodzić tego święta tak, jak to bywało w
latach ubiegłych. Uroczysty apel, złożenie kwiatów pod pomnikiem Patrona, wspólne śpiewanie hymnu szkoły nie były
możliwe do zrealizowania. Ale to nie oznaczało, że można było pominąć tak ważne wydarzenie w życiu naszej szkoły.
Świętowaliśmy je w całkiem inny sposób ze względu na stan pandemii. W ramach nauki zdalnej uczniowie szkoły
wykazali się swoją wiedzą o Szczepanie Ścibiorze, a także talentami malarskimi i literackimi. Każdy uczeń mógł wybrać
dowolną formę zadania do realizacji. Wychowankowie mogli m.in. wykonać rysunek w dowolnej technice, napisać list
do kolegi (koleżanki), w którym wyjaśniali dlaczego szkoła nosi imię płk. pil. Szczepana Ścibiora, bądź odpowiadali na
pytania dotyczące życiorysu Patrona.
Warto przypomnieć, iż postanowieniem Prezydenta RP z dnia 11 marca 2019 roku Szczepan Ścibior mianowany
został pośmiertnie na stopień generała brygady.
Wszyscy wykazali się ogromnym zaangażowaniem oraz pomysłowością. Świadczyły o tym zdjęcia i treści listów,
które pokazały również, że uczniowie pamiętają o Patronie swojej szkoły.
											
Barbara Fligiel
Uczyliśmy się zdalnie i poznaliśmy nowe techniki plastyczne
Nasza szkoła zawsze stawiała na kreatywność podopiecznych, dlatego mimo pracy zdalnej postaraliśmy się o nią
zadbać. Jest to zawsze miła odskocznia od żmudnej pracy umysłowej, która oprócz twórczego myślenia rozwija
zdolności manualne.
Dzieci z edukacji plastycznej otrzymały od swoich nauczycieli zestaw technik oraz filmów instruktażowych
dotyczących wykonania między innymi kwiatów z papieru. Pod bacznym okiem swoich opiekunów, uczniowie zabrali
się do pracy i wykorzystując niemal wszystkie nowopoznane techniki wykonali przepiękne papierowe kwiaty, prace
malarskie oraz rysunki kredką i ołówkiem, których nie powstydziliby się profesjonalni artyści. Co więcej, zaangażowanie
naszych podopiecznych nie zna granicy i zdecydowali się oni wybiec poza przesłane materiały. Zasięgnęli wiedzy
plastycznej z innych źródeł, jak na przykład telewizja. Jak się okazuje, nasi uczniowie potrzebują jedynie bodźca w
postaci kilku materiałów, aby uruchomić swoje niezmierzone pokłady twórczego myślenia, a następnie zamienić
pomysł we wspaniałe dzieło.
Możemy jedynie wyrazić swój podziw i zadowolenie ze współpracy naszych uczniów i ich rodziców z gronem
pedagogicznym, dzięki której powstają tak piękne prace, którymi możemy się pochwalić się. Jesteśmy przekonani, że
takie aktywności rozwiną kreatywność i zdolności manualne dzieci, a jednocześnie cieszymy się, że uczniowie chętnie
uczestniczą w takich aktywnościach.
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Zdrowo się odżywiamy w SP Wielenin
W ramach pracy zdalnej w klasie piątej naszej szkoły zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące zdrowej żywności.
Dbając o kulturę fizyczną naszych podopiecznych uważamy to za kluczowy aspekt ich zdrowia. Dzieci same chętnie
uczestniczyły w zajęciach zadając kłam popularnej opinii, że ciężko namówić naszych podopiecznych do zdrowego
>
żywienia.
Zajęcia obejmowały przede wszystkim temat składników odżywczych, które są zawarte w produktach, które
codziennie każdy z nas spożywa. Dzieci poznały podstawowe informacje dotyczące tego, co każdy z owoców, warzyw,
czy mięs oferuje w swoim składzie. Co więcej, tę wiedzę wzbogaciliśmy o dane, jak każdy z tych składników wpływa
na nasze zdrowie. Bogaci w te informacje mogliśmy dokonać podziału na produkty zdrowe oraz te, których raczej
powinniśmy unikać. W dalszej części przydzieliliśmy każdy produkt do odpowiedniego posiłku, który spożywamy w
ciągu dnia. Dokonaliśmy tego zależnie od zapotrzebowania człowieka na dany składnik w ciągu dnia. Dzięki temu dzieci
dowiedziały się, co powinny jeść na śniadanie, obiad, czy kolację. Ostatnia część wykładowa dotyczyła składników
chemicznych, które są zawarte w spożywanych produktach. Dowiedzieliśmy się o ich przeznaczeniu, ale przede
wszystkim o tym, które z nich są szkodliwe dla naszego życia i zdrowia. W tym momencie każdy z nas może sprawdzić
na etykiecie produktu czy powinniśmy go kupować, czy raczej unikać.
Zgłębiwszy wiedzę teoretyczną podjęliśmy się, oczywiście z pomocą rodziców, zadania przygotowania własnego,
zdrowego posiłku. Rezultaty przerosły nasze oczekiwania, ponieważ dzieci wykazały się nie tylko wiedzą na temat
zdrowego żywienia, ale także nieprzeciętną kreatywnością. Każdy z posiłków nie tylko był zdrowy, ale także
niesamowicie prezentował się na talerzu.
Z tego miejsca chcieliśmy podziękować rodzicom i uczniom klasy piątej za uczestnictwo w zajęciach oraz za
pochwalenie się swoimi umiejętnościami kulinarnymi. Jesteśmy przekonani, że taka inicjatywa była korzystna dla obu
stron i wszyscy dowiedzieliśmy się czegoś ciekawego, co możemy wprowadzić w nasze życie, które, mamy nadzieję,
będzie od tej pory zdrowsze!
											
Daniela Kwiatosińska

Szkoła Podstawowa w Wilamowie
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” - Janusz Korczak

Nietypowy Dzień Dziecka w SP Wilamów
Tegoroczny Dzień Dziecka w dobie epidemii koronawirusa niestety nie mógł odbyć się w szkole. Nie zmieniło
to jednak faktu, by pamiętać o naszych uczniach za którymi bardzo tęsknimy. Z niektórymi nie widzieliśmy się
bowiem od 12 marca, kiedy to zamknięto szkoły i musieliśmy wdrożyć nauczanie zdalne. Nic jednak nie zatrzymało nas przed przygotowaniem choćby słodkiej niespodzianki. Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia
była dyrektor szkoły Edyta Miśkiewicz. Słodkie niespodzianki zostały zakupione ze środków Rady Rodziców.

arch. SP Wilamów

Z samego rana wszyscy wychowawcy przybyli do szkoły, by wyruszyć do swoich wychowanków z życzeniami
i małym, słodkim upominkiem. Z zachowaniem środków bezpieczeństwa nauczyciele wyruszyli w podróż do

Pani S. Wrąbel wręcza upominek swojej wychowance A. Skierze

Uczniowie klasy VIII tuż przed egzaminem
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uczniów. Jakże było wielkie zdziwienie i radość, kiedy przed drzwiami domów dzieciaki ujrzały swoich wychowawców. Życzenia, rozmowa i krótkie spotkania wywołały wiele wzruszeń zarówno u dzieci, jak i nauczycieli.
Uśmiechy na twarzach dzieci dodały nam siły i satysfakcji do dalszej pracy na rzecz edukacji i wychowania
młodego pokolenia. Ten wyjątkowy Dzień Dziecka pozostanie na długo w naszej pamięci.
				

Joanna Binkiewicz

Nauczanie na odległość c.d.
Mijały tygodnie, a nasza szkoła nadal była opustoszała… Nie słychać było gwaru dzieci, nawet na boisku
i siłowni zewnętrznej nie było za dużo naszych uczniów. Nadal trwało nauczanie na odległość, które kontynuowano do 26 czerwca, czyli do zakończenia roku szkolnego. Od 25 maja pojawili się jednak w szkole uczniowie,
którzy przychodzili na konsultacje i zajęcia rewalidacyjne. Jak zauważyliśmy, niektórzy przez ten czas wydorośleli, zmężnieli. Przygotowywaliśmy się do egzaminu ósmoklasisty, który odbył się w dniach 16-18 czerwca.
Należało przygotować szkołę na egzamin tak, aby spełniała wszystkie wytyczne dotyczące przestrzegania reguł
sanitarnych w związku z zagrożeniem COVID-19.
Trzymamy kciuki za Ósmoklasistom, aby wyniki na egzaminie pozwoliły im dostać się do wymarzonej szkoły
średniej, a pozostałym uczniom życzymy bezpiecznych i udanych wakacji.
										

Edyta Miśkiewicz

Publiczna Szkoła Podstawowa w Spycimierzu

arch. PSP w Spycimierzu

Zdalne nauczanie
Takiego scenariusza nie spodziewał się chyba nikt. Oto za sprawą niebezpiecznego wirusa trzeba było opuścić mury
szkolne, a przecież niedawno wróciliśmy po feriach i rozpoczęliśmy naukę w drugim semestrze. Zdalne nauczanie
z wykorzystaniem narzędzi informacyjno-telekomunikacyjnych to zupełnie inny rodzaj pracy. Trzeba było jednak
podjąć wyzwanie, które przed nami postawiło życie. Nawiązaliśmy zatem kontakt z rodzicami, zebraliśmy informację
o możliwościach wykorzystania technologii informatycznej, ustaliliśmy formy współpracy. Sposobów komunikacji
z uczniami było wiele. Szczególnie przydatne okazało się wykorzystanie do zajęć jednej z dostępnych aplikacji.
Taki sposób pracy na odległość dawał wiele możliwości zarówno uczniom, jak i nauczycielowi, a także odciążał od
dodatkowych obowiązków rodziców. Organizowane były także, z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego,
niektóre zajęcia w szkole: rewalidacyjne, logopedyczne oraz konsultacje.
Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca. Dla Społeczności naszej placówki to rok szczególny. Nie tylko ze względu
na zdalne nauczanie, ale również dlatego, że po 12 latach działalności Publiczna Szkoła Podstawowa w Spycimierzu
kończy swoją działalność.
									
Marianna Polasińska
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Do niedawna niewiele osób wiedziało, że w Uniejowie powstał i rośnie w siłę zespół mażoretek.
Formacja, która rozpoczęła swoją działalność we wrześniu ubiegłego roku, współpracuje
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Orkiestrą Dętą ZHP-OSP oraz Szkołą Podstawową im.
Bohaterów Września 1939 roku w Uniejowie. Dziewczynki raz w tygodniu trenowały w tamtejszej
sali gimnastycznej lub sali lustrzanej w MGOK-u pod okiem Oliwii Olczyk, brązowej medalistki
Mistrzostw Świata Tańca Mażoretkowego.

Mażoretki Driady z Uniejowa w TVP

– „Mimo wszystko jakoś dajemy radę i staramy
się trzymać formę – mimo tego, że nie możemy się
spotkać. Nie mamy możliwości razem tańczyć na sali
gimnastycznej, ale… Od czego jest technologia!” –
stwierdziły dziewczyny.
Rozpoczęcie nauki online przetarło ścieżkę powrotu do ćwiczeń w nieco zmienionej formie.
Dziewczyny doskonaliły taniec zdalnie. Każda z uczennic otrzymywała od trenerki film z ćwiczeniami, które
musi opanować. Młode mażoretki w odpowiedzi
przesyłały przez Messengera nagrania ze swoich
prób prowadzonych w domu. Początkowo była to dla
wszystkich frajda, ale ćwiczenie cały czas tego samego
układu szybko zaczęło się nudzić. Na domiar złego,
wkrótce po tym pojawiła się informacja o przełożeniu
Mistrzostw na jesień, co sprawiło, że 16 dziewczyn,
które od września ćwiczyły do tego ważnego występu,
musiały marzenia odłożyć na później.
Trenerka zespołu Driady, która od zawsze lubiła
układy tematyczne, wpadła na ciekawy pomysł.
Obowiązek zakładania maseczek higienicznych
wykorzystała w pozytywnym skojarzeniu ze znaną
komedią „Maska” z Jimem Carreyem. Przygotowała
i nagrała układ do jednego z utworów pochodzących
ze ścieżki dźwiękowej z filmu, a następnie rozesłała
filmik dziewczynkom. Te z kolei, po opanowaniu
kroków, miały odesłać trenerce podobne nagranie, aby
ze wszystkich indywidualnych występów można było
zmontować teledysk z ich wspólnym udziałem.

Zadanie wcale nie było łatwe do zrealizowania.
Z jednej strony dlatego, że w tym sporcie liczy się
współpraca i synchronizacja, a treningi na odległość
sprawiają dodatkową trudność. Ale pomysł udało
się zrealizować, a efekt mogą Państwo zobaczyć na
materiale wideo, który miał swoją premierę 4 maja
w serwisie YouTube.
– „Pomyślałam, że skoro już wszyscy musimy nosić
maski, to można pokusić się o zdalne stworzenie
układu do muzyki z filmu „Maska”. Dziewczyny
były bardzo smutne, że nie możemy pojechać na
zawody i ten filmik miał być na początku takim
właśnie wynagrodzeniem – mówi Oliwia Olczyk.
– „Mam nadzieję, że niebawem wrócimy na normalne
zajęcia, bo pracy przez Internet nie da się porównać
z bezpośrednim kontaktem z dzieckiem”.
Historia się w tym miejscu jeszcze nie kończy się
– wręcz przeciwnie! Film stał się dopiero początkiem
przygody na szklanym ekranie. Pomysłem Oliwii
Olczyk zainteresowała się redakcja Łódzkich
Wiadomości Dnia (programu informacyjnego
w ramówce TVP Łódź), która przygotowała reportaż o uniejowskich mażoretkach, treningach
prowadzonych zdalnie oraz ich pierwszych owocach

arch. Mażoretki Driady Uniejów

Mażoretki Driady z Uniejowa od miesięcy szlifowały
układ na ich premierowy udział w Mistrzostwach
Mażoretek Polski Środkowej, które w kwietniu
miały odbyć się w Poddębicach. Niestety, sytuacja
epidemiologiczna w kraju przerwała przygotowania
już na początku marca. Przez pandemię koronawirusa
i obowiązek społecznej izolacji, wraz z zawieszeniem
zajęć szkolnych, trzeba było zrezygnować także ze
wspólnych treningów…

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

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

w postaci niebanalnego teledysku. Materiał został
wyemitowany w łódzkiej trójce 14 maja br.
Losy zespołu i powiadomienia o kolejnych sukcesach
– czekających do zdobycia przez tancerki z Uniejowa
– mogą Państwo śledzić na bieżąco, wystarczy polubić
ich profil na facebooku: Mażoretki Driady Uniejów.
Za pośrednictwem fanpejdża Mażoretki zachęcają
do spróbowania własnych sił w niełatwym, ale za to
dającym wiele satysfakcji tańcu z pałeczką: „Tańczymy,
maszerujemy i uczymy się tricków z pałeczką
mażoretkową. Dołącz do nas!”.
Treningi odbywają się we wtorkowe popołudnia
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na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
w Uniejowie (obecnie wstrzymane, ze względu na
zagrożenie epidemiologiczne). Do zespołu mogą
dołączyć dziewczynki w wieku powyżej 10 lat.
Wszelkich informacji udziela trenerka „Driad”, p.
Oliwia Olczyk: telefonicznie, pod numerem 725 656
529, a także poprzez kontakt mailowy oliw.olczyk@
gmail.com lub za pośrednictwem Messengera.
Uniejowskie Driady mają już za sobą debiut przed
większą publicznością. W lutym tego roku miały
okazję zaprezentować się na Karnawałowym Balu
Charytatywnym, organizowanym przez Orkiestrę
Dętą ZHP-OSP w Uniejowie.

Telewizja w Uniejowie
Agnieszka Owczarek

Uniejów na kanale Fokus TV
Do uniejowskiego grodu termalnego ponownie
zawitała ekipa kamerzystów, tym razem w poszukiwaniu skarbów. Co odkryli bohaterowie programu,
mogliście się Państwo dowiedzieć podczas
premiery odcinka 16 maja o godz. 20:00 w Fokus
TV. Najnowsze odcinki programu można również
oglądać na bieżąco na ipla.tv.
Program „Misja Skarb” jest autorską produkcją
telewizji Fokus TV, której ideą jest prezentowanie
odkrywania przeróżnych skarbów. Program ma for-

mę serialu dokumentalnego, a dzięki interesującej
oprawie wizualnej stanowi świetną propozycję dla
ciekawych świata, pasjonatów historii, ale też fanów
technologii, jako że bohaterowie do eksploracji
wykorzystują najnowocześniejszy sprzęt.
W odcinku poświęconym naszemu miastu towarzyszył łódzki archeolog Radosław Herman, który
od wielu lat współpracuje z Uniejowem prowadząc
m.in. badania naukowe i angażuje się w działania
popularyzujące historię miejsca.

Maciej Bartosiak

Uniejów w TVN
1 czerwca warto było włączyć TVN, ponieważ w porannym programie śniadaniowym stacji,
już od godz. 8.00 rano, nadawano prognozę pogody
prosto z Uniejowa!
Oczywiście, w porannych wejściach na żywo
– oprócz prognozy pogody na resztę dnia – była
mowa o tym, jak ciekawie można spędzić czas
odwiedzając jedyne w Polsce uzdrowisko termalne.

Ekipa telewizyjna złożyła wizytę na „Termach”,
żeby sprawdzić jak idą przygotowania do wielkiego
otwarcia basenów, które zaplanowano na 6 czerwca.
Gośćmi programu, którzy razem z pogodynką
sprawdzali, co ciekawego dzieje się w Uniejowie,
byli: Alżbeta Lenska i Rafał Cieszyński – popularna
para aktorska.
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Odpust rozpoczęto uroczystą mszą św., której przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Biskup Wiesław
Alojzy Mering. Podczas uroczystości poświęcono odrestaurowany Łuk Tęczowy, Retabulum
i Chrzcielnicę, które ostatnio wzbogaciły wystrój Kolegiaty.

Odpust ku czci św. Bogumiła w Uniejowie
Od dwóch lat odpust w Uniejowie odbywa się nie
w poniedziałek po dniu Zesłania Ducha Świętego, a 10
czerwca – w dzień św. Bogumiła, który jest patronem
Uniejowa i współtworzy jego wizerunek.

Łuk Tęczowy
Zamykający od góry nawę kościoła, od strony prezbiterium, łuk przedstawia scenę figuratywną autorstwa L.
Zdziarskiego z ok. 1904 r., ukazującą procesję związaną
z przeniesieniem relikwii bł. Bogumiła do uniejowskiej
Kolegiaty.
Ukończony w grudniu 2019 r. Łuk to inwestycja opiewająca na sumę 180 000 zł. Parafia otrzymała na ten cel 69
300 zł. Prace konserwatorsko-restauratorskie wykonała
firma Stacco Art. Pani Moniki Bystrońskiej-Kunat.

Retabulum
Znaleziony przez ks. Infułata zabytek konserwowany
był równolegle do prac odbywających się przy Łuku przez
wspomnianą firmę Stacco Art. Ozdobna rama znajdująca
się obecnie w Kaplicy św. Bogumiła mogła niegdyś być
częścią ołtarza (niestety niezachowanego) i stanowić jego
retabulum. Rama datowana jest na okres barokowy, choć
nie brakuje w niej renesansowych inspiracji. Wypełnia ją
obraz św. Rocha autorstwa Jana Grotta z 1901 r.
Całkowity koszt prac konserwatorskich wyniósł 50
000 zł, ale parafia otrzymała od Starostwa Powiatowego
w Poddębicach subwencję w wysokości 13 000 zł.
Chrzcielnica
Ten niezwykły przykład sztuki kamieniarskiej znajdował się jeszcze do niedawna w Kaplicy z obrazem Je-

arch. UM Uniejów

Ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz podkreślił znaczenie
współpracy Gminy, Starostwa i Parafii, czego wyrazem
są podejmowane inwestycje przywracające uniejowskiej
Kolegiacie jej dawny blask. Podczas tegorocznych
obchodów, w przededniu Bożego Ciała, Ks. Biskup poświęcił m.in. Łuk Tęczowy, Retabulum oraz Chrzcielnicę.

arch. UM Uniejów

W uroczystej mszy św. z udziałem świetnej Kapituły
Uniejowskiej oraz Ordynariusza Diecezji Włocławskiej,
Ks. Biskupa Wiesława Alojzego Meringa uczestniczyli
m.in. Burmistrz Uniejowa, Józef Kaczmarek oraz Starosta
Poddębicki, Małgorzata Komajda.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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> zusa Miłosiernego. Trudno wskazać dokładny okres

pochodzenia, m.in. dlatego, że do dziś dzień przetrwała
jedynie czara bez ornamentów i żłobień, które mogłyby
być pomocne w określeniu epoki. Bez wątpienia jednak
ma charakter zabytkowy.
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Z inicjatywy dwóch parafianek, chrzcielnicę poddano
renowacji, misę osadzono na drewnianym korpusie
i wykończono również drewnianą pokrywą. Zabytek,
który właśnie zyskał drugie życie, stanął w prezbiterium.
Łączny koszt prac wyniósł 12 000 zł.

Maciej Bartosiak

14 czerwca 2020 r. na starorzeczu „Kaczka” w Człopach odbyły się pierwsze w tym sezonie
Spławikowe Zawody Wędkarskie ,,Wiosna 2020”. Impreza początkowo zaplanowana na koniec
kwietnia, ze względu na wprowadzone obostrzenia w związku z zagrożeniem epidemiologicznym,
nie mogła odbyć się w pierwotnym terminie.

Ograniczające także działalność kół wędkarskich rządowe obostrzenia, wycofano 30 kwietnia br., w związku
z czym już w weekend majowy można było udać się
na łowisko. Niestety, tzw. odmrożenie nie dotyczyło
organizacji zawodów wędkarskich, o czym w oficjalnych
komunikatach przypominał Zarząd Główny Polskiego
Związku Wędkarskiego.
Nowe zarządzenie centrali związku, zezwalające na
przeprowadzenie spotkania sportowego pod warunkiem
zachowania podstawowych zasad sanitarnych, zaowocowało natychmiastowym ogłoszeniem zapisów na
zawody. Po liczbie zgłoszeń można śmiało stwierdzić, że
tutejszym wędkarzom brakowało rywalizacji i spotkań
w gronie amatorów tego sportu.
Do niedzielnych pucharów zgłosiło się i wzięło udział
41 zawodników i jedna zawodniczka. W klasyfikacji
kobiet niepodzielnie prym wiedzie Katarzyna Dzierbicka.

arch. UM Uniejów

Jeżeli zaś chodzi o klasyfikację mężczyzn, z wynikiem
89 złowionych ryb, zwyciężył Łukasz Arkusz, natomiast
kolejne miejsca na podium zajęli: Łukasz Woźniak, Henryk
Pełka i Mirosław Leśniewski.

arch. UM Uniejów

Turniej wiosenny
rozstrzygnięty

Z kolei klasyfikacja ogólna niedzielnych zawodów
wygląda następująco: 1. Łukasz Arkusz, 2. Łukasz
Woźniak, 3. Henryk Pełka, 4. Mirosław Leśniewski,
5. Przemysław Kuczkowski, 6. Witold Przytuła, 7.
Jarosław Wypyszyński, 8. Mirosław Pietrzak, 9. Radomił
Sztybrych, 10. Lech Kuglarz.
Tradycyjnie, wręczono puchar za największą rybę
– tym razem zwycięzcą w tej kategorii został Łukasz
Woźniak. Zarząd postanowił także wyróżnić najmłodszego uczestnika zawodów – nagroda w tej
kategorii powędrowała do Kacpra Jaszczury.
Po dekoracji zwycięzców przyszedł czas na wręczenie odznak Związku, przyznanych na 70-lecie
Polskiego Związku Wędkarskiego 35-ciu członkom
Koła Wędkarskiego nr 16 w Uniejowie, za zasługi na
rzecz wędkarstwa. Honory czynił – wręczając odznaki –
najstarszy członek naszego koła, Lech Kuglarz.
Zarząd Koła nr 16 PZW w Uniejowie serdecznie
dziękuje uczestnikom oraz sponsorom i zaprasza do
udziału lub kibicowania w kolejnych turniejach wędkarskich.
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Słynne Boże Ciało w Spycimierzu w tym roku odbyło się bez procesji ulicami wsi. Parafianie
jednak nie zrezygnowali z podtrzymania wielopokoleniowej tradycji układania kwietnych
dywanów, która liczy sobie już przeszło 200 lat i znajduje się na Krajowej Liście Niematerialnego
Dziedzictwa Kulturowego.

Ukwiecony Spycimierz
na procesję Bożego Ciała
Piękne kobierce powstały na placu przykościelnym,
gdzie po mszy plenerowej o godz. 17.00 przeszła procesja
z Najświętszym Sakramentem. Tradycyjna Trasa Bożego
Ciała w Spycimierzu ma blisko 2 km długości. Chodnik
biegnący wokół kościoła to zaledwie 170 metrów,
którymi musieli zadowolić się w tym roku parafianie.
Nie da się jednak ukryć, że brak możliwości ułożenia
2-kilometrowego kobierca, tak jak to było dotychczas,
doskwierał chyba najbardziej samym mieszkańcom:
– „Dla każdego jest to ogromne przeżycie, do którego
przygotowujemy się od dawna. Z myślą o swoim odcinku
trasy procesji na Boże Ciało zasiewamy w ogródkach
gatunki kwiatów kwitnących na przełomie maja i czerwca
tak, żeby materiału na dywan było jak najwięcej” –
powiedziała jedna z mieszkanek Spycimierza. – „Nasza
rodzina odkąd pamiętam bierze udział w układaniu, to
zwyczaj pielęgnowany u nas od pokoleń”.

arch. UM Uniejów

Mimo zagrożenia epidemicznego, które rozpoczęło
się już w marcu, mieszkańcy mieli nadzieję, że do połowy
czerwca sytuacja unormuje się na tyle, by tradycyjna
procesja mogła się odbyć. Jeszcze miesiąc temu nie
było konkretnej decyzji, a gdyby wszystko potoczyło się
zgodnie z pozytywnym scenariuszem organizacji procesji
w Spycimierzu, kwiaty trudno byłoby zorganizować z dnia
na dzień. Tak się jednak nie stało, ale materiał absolutnie
nie mógł się zmarnować. Tak powstał fragment dywanu
na ulicy, przed domem rodziny Winnickich. Co prawda,
nie przeszła tędy procesja, ale z pewnością było co po-

Przygotowania do uroczystości

dziwiać. Naprzeciwko własną kompozycję – krzyż i górę
„Kasztelankę” ułożyli przedstawiciele najmłodszego
pokolenia: Kornelia, Kacper, Antoś oraz Maks.
Ze względu na obecną sytuację, już nie tylko w sensie
lokalnym, ale w wymiarze światowym, jeden z fragmentów dywanu był szczególny, ponieważ powstał na
znak nieustającej współpracy z naszymi Przyjaciółmi
z Włoch.
- „Jedno Ciało - żaden dystans nas nie rozdzieli,
a już na pewno nie zatrzyma” – to hasło przewodnie
inicjatywy włoskiego Stowarzyszenia „Infioritalia” dla
uczczenia tegorocznych obchodów Bożego Ciała.
Stowarzyszenie zrzeszające ośrodki kultywujące
tradycję układania kwietnych dywanów od kilku lat
współpracuje z Gminą Uniejów i Parafią w Spycimierzu.
Prezes włoskiego Stowarzyszenia - Andrea Melilli
podczas ostatniego zebrania walnego w formie online,
w którym uczestniczyli również Burmistrz Miasta
Uniejów - Józef Kaczmarek oraz Prezes Parafialnego
Stowarzyszenia Spycimierskie Boże Ciało - Maria Pełka,
wysunął propozycję podjęcia inicjatywy, która mimo
obostrzeń i reżimu sanitarnego pozwoli zjednoczyć siły
oraz wspólnoty. Za idealny moment realizacji uznano
właśnie Boże Ciało, główne święto, przy okazji którego
układane są infioraty (kwietne przedstawienia). Delegaci
jednogłośnie zadecydowali, że o ile to będzie możliwe,
miejscowości członkowskie ułożą na święto Bożego
Ciała jednakowy kwietny dywan w kościele lub na placu
przykościelnym na znak solidarności.
W dniu święta wszyscy członkowie Stowarzyszenia
ułożyli w swoich miejscowościach, z wykorzystaniem
typowych dla siebie technik, identyczny kwietny
kobierzec według szkicu autorstwa Aldo Longobardi
z miejscowości San Valentino Torio. Obraz przedstawiał
symbole związane ze Świętem Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa wraz z kwiatem będącym logo
Stowarzyszenia. Szkic podzielony był liniami na kształt
puzzli. Pomysłodawcą tego elementu był proboszcz
miejscowości Cusano Mutri. Zabieg miał na celu podkreślenie zjednoczenia wielu elementów, które do dnia
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święta były rozdzielone z uwagi na dystans społeczny
narzucony przez służby sanitarne w związku z pandemią
Covid-19.
- „Istotnie, żaden dystans nie jest w stanie rozdzielić
ludzi, których łączy przyjaźń i wspólna pasja. Jesteśmy
jak elementy puzzli, które połączone razem tworzą
wyjątkową kompozycję kwiatową” – skomentował burmistrz Kaczmarek.
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Zaangażowane wspólnoty dały w ten sposób wyraz
zamiłowaniu do sztuki układania kwietnych kompozycji,
a także udowodniły, że nawet w obliczu trudnej sytuacji
i wynikających z niej ograniczeń społecznych zarówno
współpraca, jak i kontynuowanie tradycji jest możliwe.
Koniński Dom Kultury udostępnił w Internecie obraz
„Wieś kwiatami malowana”, który najprawdopodobniej
jest pierwszą dokumentacją filmową uroczystości
Bożego Ciała w Spycimierzu.

arch. I. Tatarkiewicz-Puk

Autorem i współproducentem filmu jest Pan Andrzej
Moś. Premiera produkcji miała miejsce w 1988 r.,
a zdjęcia do reportażu powstały dwa lata wcześniej. Film
był już raz pokazywany podczas pierwszego seminarium
w Spycimierzu. Gościem specjalnym był wtedy pan
Andrzej Moś, który opowiedział o kulisach pracy nad
dokumentem. Mieszkańcy Spycimierza obejrzeli obraz
ze sporym wzruszeniem – po prawie 35 latach wieś się
zmieniła.
Wspomnienia autora i film dostępne są na stronie
Konińskiego Domu Kultury - www.kdk.konin.pl.

Msza święta polowa w Uroczystość Bożego Ciała

Mirosław Madajski

W Czepowie uczestnicy wrócili do zajęć
pl).

arch. PŚDS w Czepowie

Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki wraz z Ministerstwem
Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu
Sanitarnego wznowione zostały zajęcia
w Powiatowym Środowiskowym Domu
Samopomocy w Czepowie. Treningi terapeutyczne dla uczestników ruszyły 28 maja
br. i odbywają się ściśle według zaleceń
dotyczących przeciwdziałania COVID-19.
Pracę uczestników można śledzić na profilu
Facebook oraz na stronie internetowej:
www.psdsczepow.pl. (kontakt z placówką:
63 28 89 126, e-mail: biuro@psdsczepow.

„W majowy wieczór”
W majowy wieczór
Tobie się kłaniam
przenajświętsza Maryjo.
Jesteś mi Matką
nadzieją życia
smutki moje w Tobie się kryją.
Do Ciebie się uciekam
gdy w życiu się nie składa

Zwyczajem moich Przodków
do Ciebie ręce składam
i wierzę – jak rycerze
gdy zbrojni szli do boju
i w sanktuariach Twoich
szukali spokoju
bo Matką jesteś moją
i mej Ojczyzny Królową

w majowy wieczór przychodzę
schyloną pokłonić się głową
modlitwą i śpiewem
wielkość Twą wyznawać
Jak uczył Papież
Tobie się oddawać.

Maria Pastwińska
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Festiwal Smaków powraca
Kiedy na początku roku planowaliśmy siódmą edycję Uniejowskiego Festiwalu Smaków,
nie spodziewaliśmy się, że jego termin trzeba będzie przesunąć z kwietnia na sierpień.
Jak się jednak okazuje, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło…

arch. Restauracja „Zorbas”

Zarówno lipiec, jak i sierpień, to miesiące najbardziej hojne w warzywa i owoce. Nie dosyć, że w tym okresie wszystkie one są wyjątkowo pyszne, aromatyczne i kuszące, to dodatkowo akurat latem
posiadają najwięcej wartości odżywczych.
Podobnie jest z grzybami – na grzybobranie wyruszyć można już
od połowy lata. Wtedy to w naszych lasach pojawia się większość
popularnych gatunków.
Czas, na który zaplanowaliśmy Festiwal Smaków (22-23 sierpnia),
sprzyja więc temu, aby zjeść zdrowo, sezonowo i lokalnie.
Większość restauracji zadeklarowało swój udział w wydarzeniu
już dawno temu. Obecnie, w związku ze zmianą terminu Festiwalu,
właściciele oraz szefowie kuchni miejscowych lokali sprawdzają, czy
w zaproponowanym czasie będą mogli uczestniczyć w Festiwalu, a ci,

Jedna z festiwalowych potraw – propozycja Restauracji „Zorbas”

którzy już wiedzą, że data im odpowiada, przesyłają swoje kulinarne
propozycje.
Zdradzimy niektóre z pomysłów naszych festiwalowych restauracji na
danie główne z wykorzystaniem, jakże by inaczej, grzybów.
Leśne grzyby, niezależnie od tego, czy smażone, duszone, pieczone,
suszone, marynowane, od wieków stanowią o specyficznym aromacie
i smaku kuchni polskiej i niezmiennie pozostają niezastąpionym
składnikiem wielu potraw.
Grzyby suszone to znakomity dodatek do bigosu, farszu na uszka
i pierogów, a także główny składnik zupy grzybowej. Z kolei kurki, rydze,
koźlarze, podgrzybki, borowiki i maślaki wybornie smakują podsmażone
z cebulą, masłem, śmietanką, z koperkiem. Można przyrządzać je
także z jajkami, z mięsem czy z serem żółtym. Z grzybów pieczonych
można robić zapiekanki, tarty i pizzę. Podgrzybki i borowiki znako-

micie smakują w risotto, sosie
grzybowym lub w zupach. Do
marynowania najbardziej nadają się
borowiki, podgrzybki, kurki, rydze,
opieńki, koźlarze, gąski czy maślaki.
Mimo że gatunków grzybów jest
bardzo wiele, uniejowscy kucharze
doskonale wiedzą, które do czego
nadają się najlepiej. Wiedzą i specjalnie dla Was ugotują dania,
których sami będziecie mogli spróbować.
Podczas dwóch przesmacznych
dni wakacyjnego weekendu w
festiwalowym menu znajdą się
m.in.: poliki wieprzowe z musem
grzybowym, pappardelle z borowikami, uniejka w lesie, policzki wieprzowe w medalowym
pilsie, sakiewki na sianie, las
na talerzu, risotto a’la funghi
z wędzonym parmezanem, makaron
gajowego.
Niektóre spośród wymienionych
nazw same wskazują, co będzie
można znaleźć na talerzu. Inne
z kolei brzmią dość tajemniczo.
Jeśli chcecie się dowiedzieć,
co się za nimi kryje, zaglądajcie
na naszą stronę www.uniejow.
pl. Już niebawem pojawią się na
niej kolejne propozycje, a wraz
z nimi opisy festiwalowych potraw
oraz zdjęcia, na widok których aż
ślinka cieknie…
Szczegółowe informacje, lista
lokali oraz festiwalowe menu
wraz ze zdjęciami znajdziecie Państwo wkrótce na naszej stronie
internetowej i facebooku.
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Podziękowanie dla firmy K-Flex

Pragniemy serdecznie podziękować firmie K-Flex za ufundowanie paczek dla wszystkich dzieci
z Wielenina i Wielenina Kolonii z okazji ich święta.
Państwa hojność sprawiła dużo radości i uśmiechu,… a przecież, „kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat”. Za okazane wsparcie, życzliwość i Wielkie Serce z góry pięknie dziękujemy.
				

Dzieci wraz z Mieszkańcami Wielenina i Wielenina Kolonii.

Takie podziękowanie otrzymał dyrektor firmy K-FLEX, Pan Bartłomiej Gröbner, który ufundował
wszystkim dzieciom z miejscowości, w której położona jest firma, atrakcyjne paczki ze słodkościami.
Ten piękny gest sprawił dużo radości i uśmiechu. Włodarze wsi i organizacji KGW i OSP wręczyli
wszystkie ufundowane upominki, życząc naszym młodszym mieszkańcom zdrowia, samych pogodnych
i beztroskich dni.
- „Nasze organizacje bardzo doceniają wszelkie starania dzieci i robią wszystko, aby ten beztroski czas
był dla nich jeszcze piękniejszy” - podkreślają Mirosław Kolasa i Grzegorz Szafarz, sołtysi wsi. Dlatego
jesteśmy bardzo wdzięczni za upominki, które umiliły, jakże ważny dla nas Dzień Dziecka.
				

Bardzo dziękujemy.

>
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Uniejowskie owce

arch. W. Olczyk

30 maja br. w Zagrodzie Młynarskiej można było obejrzeć strzyżenie owiec.
Uniejowskie owce pozbyły się nadmiaru wełny i mocno zmieniły swój wizerunek.

Wiosenne strzyżenie owiec to typowy zabieg
pielęgnacyjny, ale też konieczny w przypadku rasy,
która zamieszkuje zagrodę. Baranek i 20 owczyn
dziewczyn rasy corriedale to zwierzęta mięsnowełniste, co czyni strzyżenie koniecznym raz do roku.
Zważywszy na zbliżające się lato i związany z tym
wzrost temperatur, zwierzaki niewątpliwie odczują
dużą ulgę pozbywając się połaci grubego runa.
O sympatii do owiec świadczy choćby fakt, że
mimo bardzo wczesnej godziny zabiegu na Zagrodę
przybyło kilka rodzin z dziećmi, aby obejrzeć strzyżenie.
- „Sam się tego nie spodziewałem” – mówi Przemysław Rajski, opiekun stada. „Rozpoczęliśmy strzyżenie po godzinie 6 rano. Następnym razem postaram
się zorganizować pokaz strzyżenia o charakterze

edukacyjnym, aby dzieciaki mogły dowiedzieć się
czegoś więcej o życiu i hodowli „wełniaków”.
Ponadto zabieg ten wykonano pod wykoty,
bowiem… już w kolejnych dniach na świecie pojawiły
się młode owieczki.
Corriedale to rasa owiec, które zostały wyhodowane w Polsce w latach pięćdziesiątych dwudziestego stulecia. Hodowla owcy corriedale
ukierunkowana była na pozyskanie rasy wełniastomięsnej takiej, jaka jest hodowana w Nowej Zelandii.
Owce rodzą na stojąco 2-3 jagnięta w ciągu
roku. Młode od razu stają na nogach. Po porodzie
samica dokładnie wylizuje swoje dzieci. Wprawdzie
zwierzęta są płochliwe, ale na wybiegu zagrodowym
można je oglądać z bliska. Zapewne szybko staną się
one ulubieńcami odwiedzających to miejsce dzieci.
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Ryszard Troczyński

Według słownika wyrazów obcych sprzed czterdziestu lat, hobby to szczególne zamiłowanie, upodobanie, czyjeś ulubione zajęcie, traktowane amatorsko jako przedmiot osobistego zainteresowania, jest
źródłem odprężenia w czasie wolnym od pracy zawodowej, konik, pasja.
się okazuje, chyba też romantyk, nie przeszkadza mu
to, by być nowoczesnym i racjonalnym. Na dachu jego
rodzinnej posiadłości są solary i fotowoltaika. Obecnie
na jego podwórzu gromadzony jest materiał na
budowę nowej woliery, lepszej, nowoczesnej i bardziej
komfortowej dla jego pierzastych pod-opiecznych.
Swoje ptaki pan Piotr nabywa dzięki kontaktom
z innymi hodowcami, naturalnie z wszelkimi papierami
i rodowodem.
Hobby - zamiłowanie to piękna sprawa, wzbogaca
życie, uzupełnia i uczy. Namawiałem pozytywnie zakręconego rolnika, muzyka, strażaka, tartacznika, by swoją
fruwającą kolekcję pokazywał szczególnie dzieciom,
ale też wszystkim chętnym. Jest na co popatrzeć
i podziwiać. Nie jest to wcale tak powszechne hobby.
I mimo że to ptaki, to nie taki zwyczajny konik.

fot. R. Troczyński

Niewątpliwie egzotyczną pasją na wsi (w Wilamowie)
jest hodowla papug. Tym pasjonatem (pozytywnie
zakręconym) jest rolnik, strażak ochotnik, były członek
nieistniejącej już orkiestry z Wilamowa, a obecnie
też pracownik tartaku w Uniejowie. Te egzotyczne
ptaki posiada - hoduje mieszkaniec Wilamowa, Piotr
Mruk. Na swojej rodzinnej posesji, zresztą utrzymanej wzorowo, posiada ptaszarnię - wolierę, a w niej
już teraz jest tam 27 ptaków - okazów. Są piękne,
kolorowe, naprawdę egzotyczne. Jako laik byłem
lekko rozczarowany, bo nie gadają. Ich nazwy - gatunki, jak same te ptaki, są równie egzotyczne.
A są tam: papugi faliste, nimfy, świergoty, modrolotki,
rozelle królewskie, aleksandretta obrożna, rozella białolica.
Pan Piotr Mruk to dowcipny, pogodny człowiek, jak

>
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Zakłady pracy w gminie Uniejów

W poprzednim numerze podsumowaliśmy 20 lat prowadzenia tego cyklu artykułów
i 80 prezentacji różnorodnych form działalności gospodarczej w naszej gminie.
Wyraziliśmy też nadzieję, że następnym razem uda się przedstawić kolejny zakład
pracy, a jest to…

STUDIO DEKORAL
GRZEGORZA PAWLAKA
Z UNIEJOWA
Pan Grzegorz Pawlak, dziś 49-letni mieszkaniec
Poddębic, do 15-tego roku życia mieszkał w Uniejowie, który z sentymentem wspomina: - Jako maluch uczęszczałem do żłobka prowadzonego przez
siostry zakonne, potem chodziłem do miejscowego
przedszkola, a później 8-letniej szkoły podstawowej.
Po otrzymaniu pierwszej komunii świętej w kościele
parafialnym służyłem do mszy świętej jako ministrant.
Miałem też taki epizod – śpiewałem w chórze kościelnym oraz uczyłem się gry na akordeonie. Muzyka
tak mnie wciągnęła, że zapisałem się do orkiestry dętej
ZHP-OSP; grałem na trąbce.
Gdy przeprowadził się z rodzicami do Poddębic, rozpoczął naukę w tamtejszym Zespole Szkół
Zawodowych. Jego wyuczony zawód to monter
instalacji budowlanych. Po ukończeniu szkoły
zawodowej w latach 1989-1991 podjął pracę
w Poddębickim Przedsiębiorstwie Budowlanym.
Pracę przerwała dwuletnia służba wojskowa
w oddziałach prewencji policji: - W międzyczasie,
kontynuując swoje muzyczne pasje, założyłem
z kolegami zespół muzyczny „Kwartet”, grając na
różnych imprezach: weselach, balach, a także na
modnych w tamtych czasach zabawach. – Grzegorz

przypomniał mi w ten sposób bal sylwestrowy
w latach 90. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Uniejowie, w którym byłem wówczas dyrektorem.
W 1992 roku zarejestrował własną działalność
gospodarczą. Otworzył sklep chemiczny w Uniejowie w wynajmowanym lokalu o powierzchni 20
metrów kwadratowych przy ul. Kilińskiego 29.
Klientów zachęcał wówczas szyld: „U Pawlaka
nawet Kargul kupuje”. W tym ciasnym pomieszczeniu doskonale radziła sobie sympatyczna
sprzedawczyni Dorota Zwolińska. Chcąc sprostać
wymaganiom klientów pan Grzegorz postanowił
poszerzyć swoją wiedzę uczęszczając na kursy
i szkolenia związane z prowadzoną działalnością.
Po ich odbyciu uzyskał specjalizacje do obsługi
i wykorzystania spektrofotometrów w lakiernictwie
samochodowym (urządzenie, które znajduje zastosowanie w precyzyjnym określeniu barwy). Zdobył
też umiejętności dobarwiania kolorów, obsługi
systemów mieszalni lakierniczych oraz mieszalni
farb i tynków elewacyjnych. Odbył również
szkolenie dotyczące zastosowania produktów do
car refinishu (wiedza, jakich produktów należy użyć
przy naprawie auta).
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fot. R. Troczyński
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Sprzedawczyni – Pani Dorota Zwolińska i właściciel sklepu – Pan Grzegorz Pawlak

W 2019 roku została podjęta decyzja o zmianie lokalu na większy: - Nasza działalność wymaga dla nas, jak i dla
klientów, dużej przestrzeni pozwalającej na wybór w asortymencie sprzedawanych produktów i nadarzyła się okazja
do powiększenia lokalu. Po byłej piekarni przy ul. Bł. Bogumiła 29 wynajęliśmy pomieszczenia o powierzchni 120
metrów kwadratowych. Szybka decyzja i stosowne przeróbki sprawiły, że dostosowaliśmy lokal do naszej działalności.
Od czerwca 2019 roku powstał nowy sklep chemiczny pod szyldem „Studio Dekoral” – nie ukrywa zadowolenia pan
Grzegorz.
Teraz w sklepie chemicznym, w którym niezmiennie sprzedaje pani Dorota Zwolińska/telefony: 794 600 171,
502 119 413/, czynnym od poniedziałku do piątku /8-17/ i w soboty /8-13/ można kupić: farby wewnętrzne
i fasadowe, akcesoria malarskie, farby, lakiery i artykuły lakiernictwa samochodowego, kosmetyki samochodowe,
papiery ścierne i inne. – Cały czas poszerzamy asortyment oraz wiedzę na temat produktów, które sprzedajemy,
by móc sprostać potrzebom klienta. Najlepszą nagrodą dla nas jest zadowolony klient, a także podziękowania od
instytucji, które wspieramy. Przykładem mogą być fundowane fanty na licytacje Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, nagrody na uniejowski Bieg do Gorących Źródeł itp. - dodaje pan Pawlak.
Pan Grzegorz interesuje się ekologią, lubi dobry film, rekreacyjną jazdę rowerem, majsterkowanie, a zapytany
o stan rodziny, odpowiada: - Jestem szczęśliwym mężem Anny i ojcem trzech synów: Tomasza, Bartosza i Kacpra oraz
dziadkiem Igorka i Leosia. Wynika z tego, że kontynuacja funkcjonowania i rozwoju sklepu jest zapewniona…
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Święta Julianna
Święta Julianno
blaskiem księżyca
spowita cała..
Ty od Krwi Pańskiej,
od Eucharystii,
Bożego Ciała.

Co i gdzie to jest ?
W ostatnim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto zagadką było
zdjęcie sklepu Pepco, od strony zaplecza, przy ul. Kilińskiego w
Uniejowie.
Niestety nie otrzymaliśmy żadnej poprawnej odpowiedzi.
Kolejną foto zagadką jest zdjęcie budynku. Pytanie brzmi:
Gdzie jest położony i co się w nim znajduje?
Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, wysyłane
na numer tel. 517 138 165, czekamy do 31 lipca 2020 r.

Witold
Smętkiewicz
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