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Anna Pastuszka – Zańczak na Festiwalu Smaków w Uniejowie

Dominika Rospara

Rozmowa z gościem Festiwalu Smaków

Anną Pastuszką–Zańczak

Tegoroczna edycja Festiwalu Smaków była szczególna. Szczególna, ponieważ tym razem na talerzach dominowały
grzyby leśne i śliwki, ale też dlatego, że gośćmi Festiwalu były wyjątkowe osoby ze świata kulinariów i muzyki – Jan
Trebunia – Tutka – artysta, kontynuujący tradycję rodzinnego góralskiego muzykowania i Anna Pastuszka – Zańczak – dziennika kulinarna, która opowiedziała nam między innymi, dlaczego gotowanie sprawia jej największą
radość i na co szczególnie zwracała uwagę, oceniając dania festiwalowe.
Aniu, jakie emocje towarzyszyły Ci podczas VII Festiwalu
Smaków w Uniejowie? Byłaś tutaj pierwszy raz jako gość i od
razu przyznano Ci poważną rolę - rolę jurora w towarzystwie
równie wyczekiwanego gościa - Jana Trebunia - Tutki.
Festiwal mnie zachwycił. Jestem zadowolona, że kucharze
pokazali wyjątkową kreatywność i w ciekawy sposób przygotowali dania z wykorzystaniem głównych bohaterów tegorocznej, VII edycji, a mianowicie śliwek i grzybów. Spodziewałam
się dobrego jedzenia i takie też dostałam. Cieszę się, że
spróbowaliśmy różnorodnych dań, zarówno nowoczesnej, jak
i klasycznej kuchni polskiej.
Jakie miałaś oczekiwania w związku z festiwalem?
Jestem mile zaskoczona tym, w jak ciepły sposób zostałam
tutaj przyjęta. Zarówno przez organizatorów, jak i restauratorów. Każdy z nich był dla nas, jurorów, bardzo sympatyczny
i ugościł nas we wspaniały sposób. Oczekiwałam, że Festiwal
Smaków nie będzie tylko zwyczajnym zjadaniem potraw, ale
także poznawaniem nowych ludzi, budowaniem wyjątkowych
relacji i byciem razem. Moje oczekiwania zostały spełnione
z nawiązką.
Gotowanie dla kogoś to jest dopiero prawdziwa przyjemność!
Zdecydowanie! Ja też najbardziej lubię gotować właśnie dla
swoich gości, nawet, tych niezapowiedzianych! Nieplanowane, improwizowane kolacje sprawiają mi największą frajdę.

Dlaczego akurat kuchnia pochłania całe Twoje życie? To
ona tworzy w Tobie tak ogromny zasób pozytywnej energii?
Zawsze staram się mieć pozytywne nastawienie. Uważam,
że ludzie są fantastyczni, świat jest piękny, a dobro wraca,
więc… fajnie jest być dobrym i doceniać to, co się ma.
Uważam, że to przyciąga ludzi z podobną energią. Co do gotowania i kuchni. Właściwie gotuję od zawsze. Kuchnia od
moich najmłodszych lat była obecna w życiu moim i mojej
rodziny. Gotowałam już jako 5 latka, z moim dziadkiem, mamą
i babcią. Robiłam sosy, a właściwie dość niejednoznaczne,
kleiste mikstury. Były mocno brejowate i myślę, że musiały
być bardzo niesmaczne, ale moi bliscy dzielnie je zjadali
i bardzo motywowali do kolejnych eksperymentów. Myślę, że
dzięki nim rozwinęła się we mnie ta pasja. Ich wsparcie było
nieocenione.
To bardzo ciekawe spostrzeżenie.
Dla mnie gotowanie od zawsze było sposobem na budowanie relacji z ludźmi i prowadzeniem z nimi otwartego,
szczerego dialogu. Uwielbiam gotować i rozmawiać z moją
rodziną, przyjaciółmi i znajomymi przy stole. Myślę, że mam
w sobie wiele z włoskiej pani domu – uwielbiam mieć gości.
Podczas każdej takiej kolacji, daję swoim gościom cząstkę siebie. Zwykle gotuję też bardzo spontanicznie. Nie zastanawiam
się i nie kalkuluję. Idę za intuicją i staram się, żeby każda kolacja w moim domu była dla wszystkich wyjątkowym doznaniem i ciekawą przygodą.
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Czy zdarza się, że eksperymentujesz?
W zasadzie tak. Obecnie zdecydowanie mniej niż kiedyś,
bo zaufałam sobie i wypracowałam swój własny styl i smak.
Ale kiedyś często eksperymentowałam, szczególnie na
początku mojej kulinarnej drogi. Z uśmiechem wspominam
ten etap w swoim życiu, w którym wszystko, co gotowałam,
było przygotowane z bardzo zdrowych produktów bez odrobiny tłuszczu. Pamiętam, że wiele z tych rzeczy było po
prostu nie do zjedzenia. Chyba każdy z nas musi przejść etap
fascynacji zdrową kuchnią, aby znaleźć równowagę między
jedzeniem smacznym i zdrowym a jedzeniem jałowym i bez
smaku. Dziś zachęcam wszystkich do szukania własnej, kulinarnej tożsamości. Umiem też wyczarować pyszne i zdrowe
potrawy, czym dzielę się w mediach społecznościowych, telewizji i Internecie.
Pamiętasz swoją pierwszą potrawę, którą mogłaś się
pochwalić swoim bliskim? „Patrzcie, zrobiłam coś wyśmienitego!”
Gotuję właściwie od zawsze, więc trudno mi stwierdzić, co
było moją pierwszą udaną potrawą. Przychodzi mi do głowy
sernik, który upiekłam jako nastolatka. Miałam może z 15 lat,
a już wtedy od kilku doskonaliłam swój przepis. Pamiętam
tę radość, kiedy w końcu wyszedł idealnie. Był zjawiskowy!
Gdybym miała go opisać, był to sernik w stylu krakowskim,
z kratką z kruchego, waniliowego ciasta i kremową masą ze
skórkami z cytrusów. To było coś, z czego naprawdę byłam
dumna i coś, co faktycznie zapamiętałam.
Ale mi narobiłaś ochoty na sernik! Masz ulubioną kategorię dań, w której czujesz się najlepiej? Ciasta, dania główne, sałatki?
Tak naprawdę uwielbiam gotować i sprawiać ludziom
radość swoimi potrawami, dlatego gotuję ze wszystkich
produktów i uwielbiam serwować wszystkie dania. Nie
wyobrażam sobie, aby moja kulinarna paleta barw i smaków
mogła być pozbawiona jakiegoś koloru, dlatego gotuję
wszystko, od przystawek przez zupy i dania główne, po słodkie i apetyczne desery.
Kto w świecie gastronomii jest dla Ciebie największą inspiracją?
Największą inspiracją jest dla mnie natura, sezonowość
i dostępność produktów. Czy są to fantastycznej jakości jabłka,
truskawki, jajka czy świeże, dobrej jakości mięso. Jeśli chodzi
o kulinarne autorytety, to na pewno bardzo inspirował mnie
Anthony Bourdain. Był fantastycznym dziennikarzem kulinarnym. Doświadczał kuchni we wspaniały sposób, przebywając
z ludźmi i badając lokalną kulturę, właśnie przy stole. Zdecydowanie identyfikuję się z takim podejściem. Właśnie
tak widzę swoją dalszą karierę, no może z odrobinę mniej
ciętym językiem i mniej burzliwym życiorysem, ale wśród
ludzi, którzy chcą dzielić się swoją historią, poprzez kuchnię
i wspólne gotowanie. Jego podejście było bardzo prawdziwe
i myślę, że docierał do esencji, do głębi i sensu gotowania,
do kuchni, relacji i produktów, które są świetnej jakości. Jeśli
chodzi stricte o szefów kuchni, bardzo podoba mi się wysublimowany styl Wojciecha Modesta Amaro. Szef Amaro zrobił
dla polskiej kuchni coś nieocenionego. Prócz tego, że zdobył
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pierwszą w kraju gwiazdkę Michelin, dotarł do esencji polskiej kuchni – lokalnych, świeżych i niesamowitych produktów,
o których zapomnieliśmy. Wspominam jego schabowego ze
świni Złotnickiej, pyszną sarnę, czy dodatek szczawiku zajęczego
dla przełamania smaku wielu dań. Dla mnie był i jest wizjonerem.
Tylko dzięki ludzkiej, prawdziwej pasji można odkrywać tak
nietypowe zjawiska.
Zdecydowanie. Życie polega na tym, żeby przekraczać własne
granice i ciągle odkrywać coś nowego, nie tylko w kuchni.
Na czym szczególnie skupiasz się, oceniając daną potrawę
festiwalową?
Najbardziej skupiam się na smaku. To jest najważniejszy aspekt gotowania. Następnie zwracam uwagę na wygląd dania.
Ważna jest też obsługa gości, czyli nas jury, ale też festiwalowiczów, każdy powinien dostać takie samo, pyszne danie, ale
i być ugoszczony w wyjątkowy sposób. Z uwagi na to, że jest
to konkurs, chciałabym także przeżyć jakąś przygodę, kosztując
dań festiwalowych, dlatego liczę na jakiś element zaskoczenia.
Gotowanie i jedzenie zawsze powinno być przygodą.
To trudna sztuka.
Oj tak. Jednak uniejowskim restauratorom bezsprzecznie się
to udało.
Teraz możesz już porównać: łatwiej być jurorem czy uczestnikiem?
Zarówno bycie jurorem, jak i uczestnikiem ma swoje plusy.
Plus bycia uczestnikiem jest taki, że towarzyszą temu większe
emocje, doskonalenie się, nauka i przekraczanie swoich granic. Warto wspomnieć o niesamowitym dreszczyku adrenaliny
podczas rywalizacji! Uwielbiam to! Jeśli chodzi o bycie jurorem,
myślę, że najtrudniejsza jest ocena nieudanych dań. Trudno jest
powiedzieć komuś, że coś Ci nie smakowało. W końcu zarówno
kucharze restauracji, którzy podali nieudane dania, napracowali
się przy nich tak samo, jak ci, których dania były przepyszne.
Zapewne wszyscy dali z siebie wszystko, a każdy z gotujących
chciał się z nami podzielić czymś dla niego ważnym. Mimo to,
że w swojej ocenie byłam bardzo sprawiedliwa i bazowałam na
swoim wieloletnim doświadczeniu.
Myślę, że każdy, kto decyduje się wziąć udział w takim
konkursie musi się z tym liczyć.
Pewnie tak, ale zapewne każdy restaurator ma apetyt na
wygraną! Choć dla mnie każdy z uczestników Festiwalu Smaków
już jest zwycięzcą. W ciągu dwóch dni degustacji nakarmił
setki gości, sprawiając im niesamowitą radość! Mi również!
Uważam, że atrakcyjne ceny porcji degustacyjnych zachęciły do
odwiedzenia restauracji także tych, którzy na co dzień nie mogą
sobie pozwolić na takie atrakcje. Właśnie dlatego uważam, że
Festiwal Smaków to fantastyczna sprawa. Daje szansę każdemu
spróbować pysznego jedzenia, zmieniając tym samym ich spojrzenie na codzienne gotowanie. Myślę, że to w jaki sposób
Festiwal Smaków łączy ludzi to jego największa wartość.
Z pewnością przed nami jeszcze wiele edycji Festiwalu
Smaków. Dziękujemy, że mogłaś zaszczycić nas swoją obecnością. Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Od Redakcji
74. wydanie „Uniejowskich Stron” ukazuje się tuż po wakacjach zatem, jak można było się domyślić,
powinno być sporo informacji o imprezach, wydarzeniach kulturalnych i sportowych, których w Uniejowie
i na terenie gminy w tym okresie, w poprzednich latach nie brakowało; wręcz przeciwnie wiele się działo
i na dodatek różnorodnie. Każdy mógł wybrać coś interesującego dla siebie, miło spędzić czas i zrelaksować
się podczas weekendów pełnych atrakcji. Niestety, przygotowany pod koniec ubiegłego roku, bogaty
w imprezy i przedsięwzięcia kalendarz imprez 2020 nie mógł zostać zrealizowany. Wprowadzone
ograniczenia, spowodowane pandemią Covid-19, skutecznie uniemożliwiły zorganizowanie planów.
Wraz z upływem czasu i stopniowym znoszeniem obostrzeń, organizatorzy mogli przygotować kilka
zaplanowanych działań rozrywkowo-sportowo-kulturalnych. Mieliśmy okazję – Mieszkańcy i Turyści,
uczestniczyć w corocznym Królestwie Lilii, Gminnym Pikniku Sołtysów w Ostrowsku, Festiwalu
Lawendy, czy Uniejowskim Festiwalu Smaków - to ostatnie wydarzenie odbyło się w późniejszym niż
zawsze terminie. Na zakończenie wakacji plejada gwiazd polskiej muzyki wystąpiła na Earth Festival
Uniejów 2020, transmitowanym na żywo w telewizji Polsat. Oprócz koncertu, w ramach dwudniowego
Festiwalu działało ekomiasteczko z różnymi strefami oraz wyświetlono filmy podczas kina plenerowego.
O pozostałych, niewymienionych powyżej imprezach, pokazach, zawodach znajdziecie Państwo
informacje na poszczególnych stronach czasopisma.
Warto wspomnieć o wizycie Marszałka Województwa Łódzkiego – Pana Grzegorza Schreibera
w gminie Uniejów, który przekazał czeki pieniężne na wybudowanie dwóch placów zabaw – w Felicjanowie
i Rożniatowie Kolonii.
Obowiązkowo informujemy o otrzymanych dofinansowaniach, zrealizowanych lub prowadzonych
i dobiegających końca inwestycjach, przeprowadzonych badaniach, kontrolach oraz mających miejsce
w miejskim przedszkolu zmianach kadrowych.
W tym numerze przeczytacie Państwo wywiad, którego udzieliła przewodnicząca jury Uniejowskiego
Festiwalu Smaków, dziennikarka, blogerka i youtuberka kulinarna – Pani Anna Pastuszka-Zańczak.
W działach – „Zakłady pracy” przedstawiamy sklep komputerowy i serwis pogwarancyjny Markomp
Marcina Iwańskiego z Uniejowa, w „Zakręcona/y” nową sołtys Łęgu Balińskiego – Panią Katarzynę Tyburę.
							

Życzymy tradycyjnie lekkiej i przyjemnej lektury
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31. Gminne wiadomości szkolne
Publiczna Szkoła Podstawowa w Spycimierzu –
Marianna Polasińska
Szkoła Podstawowa w Uniejowie – Janusz Stawicki
Szkoła Podstawowa w Wieleninie – Jolanta 		
Kwaśniewska
Szkoła Podstawowa w Wilamowie – Izabela
Wojtczak, Joanna Binkiewicz
34. Bal na uniejowskim rynku – Agnieszka Owczarek
35. Niedzielny wieczór z plenerowym seansem
w Uniejowie – Maciej Bartosiak, Agnieszka Owczarek
35. Piętrowy doubledecker z Londynu pod Termami
Uniejów – Maciej Bartosiak
36. Pokaz tańca dawnego w wykonaniu „Dworzan” –
Najmłodsi posadzili dęby
Adrianna, Elżbieta Bartnik, „Dworzanie”
37. VII Festiwal Lawendy w Uniejowie –
Agnieszka Owczarek
38.
Pęgów zwycięzcą XIX Pikniku Sołtysów w Ostrowsku
Spis treści
– Marta Pokorska
Rozmowa z gościem Festiwalu Smaków
39. Z kalendarza placówki w Czepowie –
Anną Pastuszką–Zańczak – Dominika Rospara
Mirosław Madajski
Od Redakcji
40. Earth Festival Uniejów 2020 – Maciej Bartosiak
Z prac Samorządu – Józef Kaczmarek
42. Najmłodsi posadzili dęby – Aleksandra Zielonka
Z działalności Rady Miejskiej w Uniejowie –
43. Konkurs „Bezpieczne wakacje 2020” rozstrzygnięty –
Mirosław Madajski
Magdalena Jaszczak
Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę drogi –
43. Czytanie bajek dla dzieci i książek dla dorosłych
Agnieszka Owczarek
w bibliotece w Uniejowie – Magdalena Jaszczak
Kontrola zwierząt w schronisku – Anna Pająk-Kowalska
44. Konkurs na „Lilię Smakosza 2020” rozstrzygnięty –
Pilotażowy program teleopieki wśród seniorów
Agnieszka Olczyk
gminy Uniejów – Maciej Bartosiak
46. Academica, czyli nowa jakość wypożyczeń
Bezpłatne szczepienia dla psów w przyszłym roku –
międzybibliotecznych – Magdalena Jaszczak
Anna Pająk-Kowalska
47. Biblioteka w Uniejowie zachęca do korzystania
Czy odkryta bulla zostanie w Uniejowie? –
z serwisu IBUK LIBRA - Magdalena Jaszczak
Agnieszka Owczarek
48. Biblioteka w projekcie „Mała książka Konserwacja zabytkowego obrazu w świątyni uniejowskiej –
wielki człowiek” - Miejsko-Gminna Biblioteka
Agnieszka Owczarek
Publiczna w Uniejowie
Zielone dachy i ogród wertykalny, czyli Ekologiczny Uniejów – 49. Nabór na trenerów Uniejowskiej Akademii
Maciej Bartosiak
Futbolu trwa
Budowa altany – zielona klasa gotowa na nowy rok szkolny – 49. Zgłoś się do drużyny Juniorów!
Maciej Bartosiak
49. Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”
Badania drzewostanu na terenie Uniejowa – Maciej Bartosiak
z dofinansowaniem – Piotr Woźniak
Nowa inwestycja mieszkaniowa w Uniejowie –
50. Zawody Wędkarskie o Puchar Prezesa Koła
PGK „Termy Uniejów”
Wędkarskiego nr 16 w Uniejowie – Maciej Bartosiak
Od września dla właścicieli kompostowników będzie taniej – 51. VI Biegowa Pielgrzymka na Jasną Górę –
Maciej Bartosiak
Maciej Bartosiak
Remont szkolnych szatni – Agnieszka Owczarek
51. Uniejowscy sportowcy na obozie w Bieszczadach –
Przebudowa kładki zakończona – Maciej Bartosiak
Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”
Pierwsze wodowanie Helenki – Agnieszka Owczarek
52. Puchar Świata w Karate WUKF – Maja
Marszałek Województwa z wizytą i czekiem u mieszkańców
Ostrowska-Gralka
gminy Uniejów – Maciej Bartosiak
52. Kolejne czarne pasy w klubie Bassai – Maja
Od września zmiany kadrowe w przedszkolu –
Ostrowska-Gralka
Agnieszka Owczarek
53. Zakłady pracy w gminie Uniejów – Marek Jabłoński
Królestwo Lilii po raz X w Uniejowie – Aleksandra
54. „Nowe czasy” – Ryszard Troczyński
Zielonka
55. Spis rolny – Agnieszka Olczyk
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Z prac Samorządu

4 / 74 / 2020

Józef Kaczmarek

[ lipiec - sierpień 2020 ]

Inwestycje/dofinansowania gminnych projektów/
podpisane umowy
• Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał gminie
Uniejów środki w wysokości 180 tys. zł na przebudowę drogi gminnej w obrębie miejscowości Czepów.
Dotacja pozwoli wyremontować odcinek położony
w pobliżu byłej gorzelni i prowadzący do zabudowań
mieszkalnych o długości 0,63 km. Zakres prac obejmie: wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża gruntowego, podbudowy
z mieszanki kamiennej i wiążącej z betonu asfaltowego, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej i zrobienie poboczy.
• W ramach tworzonej ekologicznej dekoracji Uniejowa – będącej odpowiedzią na zmiany klimatyczne
i posiadania wielu korzyści z zielonych nasadzeń,
została założona zielona ściana na ruinach starego
młyna przy rondzie oraz zielony dach budynku przy
kompleksie boisk sportowych im. Włodzimierza
Smolarka. Przedsięwzięcia zostały przygotowane
i wykonane przez firmę - Sklep Szkółkarsko – Kwiaciarski Grzegorz Gulczyński z Konina. Podobne rozwiązanie zaplanowane jest na dachu altany, tzw.
ogródka rekreacyjnego, przy Szkole Podstawowej
w Uniejowie – art. na str. 16-17
• Zakres prac przeprowadzonych przy Szkole Podstawowej w Uniejowie uwzględniał wymianę części
chodników i budowę altany edukacyjnej w miejscu
po częściowo zachowanej, niesprawnej fontannie.
Altana posłuży jako miejsce do prowadzenia zajęć
dydaktycznych dla uczniów placówki. Przedsięwzięcie pn. „Budowa ogródka rekreacyjnego w Uniejowie”
zostało w całości sfinansowane, 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. Środki
na ten cel zostały pozyskane przez Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni” – art. na str. 18
• Przeprowadzony został wyczekiwany przez mieszkańców ulicy Mickiewicza 2 i 2A remont chodnika.
Nawierzchnia drogi była zniszczona i krzywa, nie
wpływała korzystnie na bezpieczeństwo pieszych.
Chodnik wykonany został z szaro-grafitowej kostki

brukowej. Przeprowadzenie prac było możliwe dzięki
zawartemu w maju br. porozumieniu pomiędzy Gminą
Uniejów a Spółdzielnią Mieszkaniową „Tęcza” w Turku. Gmina włączyła się w przedsięwzięcie i zakupiła
kostkę. Całkowity koszt zakupu materiałów wyniósł
26 896,35 zł. Natomiast Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tęcza” zajęła się pracami związanymi z wymianą
chodnika.
• Mając na względzie potrzeby uczniów i niedawny jeszcze wygląd szatni w uniejowskiej placówce
oświatowej, pomimo systematycznego malowania
ścian, wygospodarowaliśmy środki i wyłoniliśmy
w drodze przetargu wykonawcę remontu szatni, które przeszły gruntowną modernizację. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą
na kwotę 153 719,25 zł, okazała się złożona przez
firmę Rem-Bud Dariusza Piasecznego z Wielenina –
art. na str. 21-22
• Pozyskaliśmy środki, jako partner Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich, z Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi, w wysokości 25 tys. zł, na projekt związany z branżą gastronomiczną. W ramach projektu pn.
„Produkty lokalne oraz spójna przestrzeń publiczna
i kulturalna siłą napędową rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Uniejów” planujemy szkolenie dla restauratorów i hotelarzy z zakresu skutecznej promocji
produktów lokalnych.
• Podpisaliśmy umowę na zagospodarowanie terenu
Trasy Bożego Ciała w Spycimierzu – wykonanie nasadzeń. Wykonawcą prac jest firma SORTED sp. z o.o.
z Piaseczna. Wartość przedmiotu umowy wynosi 132
030,00 zł brutto. Inspektorem nadzoru inwestorskiego jest p. Radosław Gulczyński z Konina.
• Prowadzona jest przebudowa drogi w Spycimierzu
w ramach zadania pn. „Kształtowanie przestrzeni
publicznej w Gminie Uniejów w miejscowości Spycimierz – Trasa Bożego Ciała – etap III”. Wykonawcą
inwestycji, na kwotę 518 814 zł brutto, jest firma TIT
Bruk Tomasza Knopika z Nowego Miasta. Realizowana inwestycja o dł. 384 m (od kaplicy św. Antoniego, zlokalizowanej w okolicy posesji nr 88 do posesji
nr 68, 68a i 69 oraz przy starej strażnicy OSP Spycimierz) obejmuje wykonanie: robót rozbiórkowych,
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koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża pod warstwy konstrukcyjne, warstwy
podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
oraz z kruszywa łamanego, nawierzchni z kostki betonowej, poboczy i zjazdów z kruszywa kamiennego
oraz robót wykończeniowych z regulacją wysokościową urządzeń.
• Trwają prace budowlane na skwerze przy ul. Tureckiej
mające na celu jego rewitalizację obejmującą: kształtowanie skarp, wykonanie nawierzchni komunikacyjnej, placu i schodów. Wszystko zostanie uzupełnione elementami małej architektury i aranżacją zieleni
oraz dwoma oświetlonymi granitowymi fontannami.
Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn.
„Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie”.
Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawcą inwestycji jest firma Sorted Sp. z o.o. z Piaseczna, a jej koszt
oszacowano na kwotę 1 391 717,79 zł.
• Termin zakończenia prac, polegających na kompleksowej przebudowie i modernizacji kładki uległ wydłużeniu o kilka miesięcy. Inwestycja dobiegła końca
wraz z zakończeniem wakacji. Przyczyną przedłużenia terminu jej realizacji był brak dostępności na
rynku elementów konstrukcyjnych. Wykonawcą robót budowlanych była firma Blumen Group sp. z o.o.
z Konina. Koszt zadania wyniósł 1 040 731,29 zł brutto i był realizowany 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 – art. na str. 22
• W połowie sierpnia kontenery budowlane stanęły w pobliżu mostu. Staną się wkrótce zapleczem
technicznym i socjalnym dla pracowników firmy ze
Starego Sącza, której Gmina Uniejów zleciła zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Warty. W ramach budowy bulwarów nadwarciańskich, opisanych
w poprzednim numerze, po obu stronach rzeki powstanie zróżnicowana infrastruktura turystyczna.
• Jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie
pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czepów, gm. Uniejów”. Spośród
trzech ofert, które wpłynęły, jako najkorzystniejszą wybrano złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych S.A., ul. Łódzka 108, 99-200 Poddębice.
Pozostałe oferty złożyli: LuKpol Krzysztof Łuczak,
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ul. Dąbska 26, 99-20 Uniejów oraz Konsorcjum firm:
„EVECO” Ewa Peraj, ul. Andrzeja Struga 35/14, 90631 Łódź – lider i P.P.H.U. „Ekoinżbud” Piotr Peraj, ul.
Targowa 54, 99-210 Uniejów – partner.
• Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej uzdrowiska Uniejów”. Zakres zaplanowanych
w Spycimierzu robót obejmuje: rozbiórkę budynku
gospodarczego, ogrodzenia, fontanny, chodników
oraz elementów małej architektury kolidujących
z inwestycją; budowę: budynku muzealno-wystawowo-edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz infrastrukturą towarzyszącą i techniczną; dziedzińca z widownią drewnianą na konstrukcji stalowej;
ramp, schodków, ławek i innych elementów małej
architektury; ogrodzenia terenu oraz wykonanie: ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, nawierzchni utwardzonych oraz oświetlenia zewnętrznego terenu. Budynek zaprojektowany jest jako jednokondygnacyjny
(w części z poddaszem użytkowym) z podwyższeniem
do dwóch kondygnacji w centralnej części. Projekt
współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny
regionu. Działanie VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej. Termin składania ofert upłynął 27.08.2020 r.
• Zamieściliśmy po raz kolejny przetarg na wykonanie
robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu
wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie - etap III Plac Bogumiła”. Zakres prac obejmuje wykonanie robót i obiektów w następującym zakresie: fontanny połączonej
z kaskadowo płynącą wodą, ciągów schodów z obu
stron kaskady wodnej, tarasów ziemnych na pozostałej powierzchni działki oraz ścieżek. Oferty można
było składać do 24.08.2020 r.
• Unieważniliśmy postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Wykorzystanie potencjału gminy Uniejów do
nadania nowych funkcji turystycznych”, polegających
na zagospodarowaniu turystycznym wnętrza parkowego zabytkowego zespołu zamkowo-parkowego
w Uniejowie. W postępowaniu zostały złożone dwie
oferty, jednak cena najkorzystniejszej z nich przekroczyła znacznie kwotę, którą zamawiający - Gmina
Uniejów zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
• Jesteśmy na etapie weryfikacji ofert, które wpłynęły w powtórzonym postępowaniu przetargowym na
„Przebudowę targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejo-
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wie”. Oferty zostały złożone przez trzy firmy: Sorted
Sp. z o.o., Chyliczki, ul. Wschodnia 27b, 05-500 Piaseczno; Dromex FHU Roboty Drogowo-Budowlane
Robert Pleśnierowicz, Pośrednik 1a, 62-840 Koźminek; Konsorcjum – FHU Wiesława Łuczak, Jan
Łuczak s.c., ul. Łęczycka 2, 99-210 Uniejów – lider
i LuKpol Krzysztof Łuczak, ul. Dąbska 26, 99-210
Uniejów – partner.

miejskim runęło na ziemię, a pozostałych kilka uległo
uszkodzeniu. Mając na względzie bezpieczeństwo
ludzi, podjęta została decyzja o zleceniu przeprowadzenia badań stanu drzewostanu na terenie całego
miasta – art. na str. 18-19

• Złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
wniosek o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego woj. łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinasowanie
zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej. Wniosek, za który odpowiedzialna jest
pani Agnieszka Bednarkiewicz z Referatu Oświaty,
dotyczy remontu obecnej siłowni w Szkole Podstawowej w Uniejowie. Całość zadania opiewa na kwotę 98 631,00, z czego wkład własny gminy to 20 000,
pozostałe 78 631,00 to środki z dotacji. W ramach
dotacji planujemy zakupić nowoczesny sprzęt do
ćwiczeń (rowery, atlas, bieżnie, orbitreki). W ramach
środków własnych zaplanowane są usługi remontowe (wymiana oświetlenia na energooszczędne, naprawa dachu).

• Podjęta przez radnych Rady Miejskiej uchwała wprowadza od września zmiany dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami BIO dla osób prowadzących
własny kompostownik. Niższa opłata dotyczy właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy
kompostują bioodpady w kompostowniku na swojej
działce – art. na str. 20-21

Inwestycje prywatne
• Rozpoczęła się budowa nowych mieszkań przy skrzyżowaniu ulic Targowej i Reymonta w Uniejowie. Inwestycja, prowadzona przez firmę King Cross Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przewiduje
powstanie 175 mieszkań w pięciu jednoklatkowych
blokach mieszkalnych z windami na powierzchni
2 hektarów. Zakończenie inwestycji planowane jest
jesienią 2021 r. – art. na str. 20
Badania archeologiczne
• Podczas prac wykopaliskowych, prowadzonych w
ramach inwestycji zrealizowanej wokół uniejowskiej
Kolegiaty, odkryto prawdziwe skarby. Zespół naukowców pod kierownictwem dr Anny Nierychlewskiej i Andrzeja Bartczaka, wspomagany przez ekipę
z Klubu Poszukiwawczo-Eksploracyjnego „Eksplorer”
przy PTTK Łódź Polesie, wydobył XIII-wieczną bullę
papieską papieża Aleksandra IV – art. na str. 14
Bezpieczeństwo
• Gwałtowne burze przechodzące coraz częściej przez
nasze województwo i powiat, ale również przez gminę, spowodowały poważne zniszczenia drzewostanu
na rynku miejskim i stanowiły zagrożenie dla mieszkańców. Podczas nawałnicy drzewo na skwerku

Gospodarka odpadami

Ochrona środowiska/zwierzęta
• Przypominam mieszkańcom Miasta i Gminy Uniejów
o ustawowym zakazie wypuszczania psów poza teren
prywatny, bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub
opiekuna. W myśl art. 10 a ust. 4 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 638) zakaz, o którym mowa powyżej,
nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest
ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.
Właściciele czworonogów zobowiązani są do sprawowania opieki nad zwierzętami w taki sposób, aby
zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia
oraz nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do
użytku publicznego.
• Pracownik Urzędu Miasta w Uniejowie wraz z Komisją
Rewizyjną Rady Miejskiej w Uniejowie przeprowadzili
kontrolę bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy Uniejów i przebywających pod opieką Gabinetu Weterynaryjnego Lek. Wet. Andżeliki Barczak
w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt „Psia Ostoja”
(ul Szkolna 14 Pieczyska, 98-400 Wieruszów). Wyniki
kontroli nie wykazały nieprawidłowości. Jednocześnie
zachęcam do adopcji zwierząt znajdujących się w w/w
schronisku – art. na str. 12
• We współpracy z lekarzami weterynarii, prowadzącymi działalność na terenie gminy Uniejów oraz Gabinetem Weterynaryjnym Lek. Wet. Andżeliki Barczak
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Psia Ostoja”,
planujemy w przyszłym roku objąć bezpłatnymi szczepieniami przeciw wściekliźnie psy na terenie gminy –
art. na str. 13
Konkursy/nabory
• Na rachmistrzów spisowych w powszechnym spisie
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rolnym w 2020 r. złożyło dokumenty do Urzędu Miasta ośmiu kandydatów, którzy zostali przeszkoleni oraz
przystąpili do egzaminu kwalifikacyjnego. O zakwalifikowaniu decydowały punkty z egzaminu. Wyłoniono
3 rachmistrzów, którzy od 1.10 do 30.11.2020 r. przeprowadzą spis rolny – art. na str. 55
• Naborów wniosków, prowadzony przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi, na otrzymanie „Dotacji na usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu woj. łódzkiego w latach
2020-2021” został wstrzymany z dniem 17.08.2020
r. Powodem jest złożenie przez Wnioskodawców bardzo dużej ilości wniosków.
Wsparcie
• Gmina poprzez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Uniejowie przyłączyła się do pilotażowego programu teleopieki świadczonej za pomocą
opasek telemedycznych SiDLY. Opaska umożliwia
24-godzinny kontakt z seniorem – art. na str. 13
• Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie udzielane mieszkańcom powiatu poddębickiego, ze względu na stan zagrożenia epidemicznego
na terenie kraju oraz z uwagi na zwiększenie ilości zachorowań, zostały przedłużone. Porady udzielane są
telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie: www.poddebicki.pl (aktualności) i pod tel. 43 678
78 00 (Starostwo Powiatowe w Poddębicach).
• W biurach powiatowych ARiMR producenci rolni,
których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz Ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy
suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie finansowe do 31.12.2020 r.
• Rolnicy z terenu naszej gminy mogą dostarczać czystą
folię rolniczą na teren oczyszczalni ścieków w Uniejowie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:
605455617, 502675292.
Zmiany kadrowe
• Po ośmiu latach pełnienia funkcji Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Uniejowie – pani Romana Kozińska
podjęła decyzję o rezygnacji ze sprawowania tej funkcji. Od września br. p.o. Dyrektora Przedszkola została
pani Marta Pajor. Dziękuję pani Romanie za 8-letnią
współpracę, za trud i serce włożone w pracę pedagogiczną na rzecz najmłodszych mieszkańców gminy.
Bycie dyrektorem placówki wychowania przedszkolnego to duże wyzwanie i odpowiedzialność, którym
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Pani Dyrektor sprostała. Nowej Pani Dyrektor gratuluję, życzę sukcesów i wytrwałości w pełnej wyzwań pracy dyrektora i pedagoga – art. na str. 25
Wydarzenia
kulturalne
• Marszałek Województwa Łódzkiego - Pan Grzegorz Schreiber wraz z pracownikami Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi odwiedził mieszkańców gminy Uniejów i przekazał symboliczne czeki przedstawicielom dwóch sołectw - Felicjanów
i Rożniatów-Kolonia na budowę placów zabaw. Na
spotkanie przyjechali również: Senator RP – Pan
Przemysław Błaszczyk, Poseł na Sejm RP – Pan
Marek Matuszewski, Radni Sejmiku Województwa
Łódzkiego: Pani Dorota Więckowska, Pani Alicja
Antczak i Pan Zbigniew Linkowski, Starosta Poddębicki – Pani Małgorzata Komajda i Radne Rady
Powiatu Poddębickiego: Pani Danuta Pecyna i Pani
Beata Przybylska – art. na str. 24-25
• 15-osobowa grupa biegaczy z Klubów Biegaczy
„Geotermia Uniejów” i „Maraton Turek” wystartowała w VI sztafetowej pielgrzymce z Uniejowa
na Jasną Górę. Pielgrzymkę poprzedziła Msza św.
w uniejowskiej Kolegiacie, po której uczestnicy wyruszyli do Częstochowy. Na miejsce dotarli następnego dnia wczesnym porankiem – art. na str. 51
• X edycja Festiwalu „Królestwo Lilii”, którego idea
zrodziła się dla uhonorowania symbolu lilii widniejącej w herbie Uniejowa, przygotowana została
w uniejowskiej Kolegiacie i nawiązywała do obchodzonych w maju br. 100. urodzin papieża Jana Pawła II. Liliowe kompozycje kwiatowe powstały dzięki
pracy siostry Jolanty i Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Felicjanowie. Do ich wykonania użyto 800
kwiatów lilii. Dziękuję siostrze Jolancie i Paniom
z KGW Felicjanów za zaangażowanie, poświęcony
czas i wkład pracy włożony w przygotowanie wydarzenia – art. na str. 26
• Rynek miejski w Uniejowie zamienił się w odległe
czasy XVIII-wieczne, za sprawą pokazu tanecznego
w wykonaniu zespołu tańca historycznego „Chorea
Antiqua”. Tańce dworskie i barwne stroje członków
zespołu przeniosły uczestników w świat dawnej
elegancji i etyki dworskiej – art. na str. 34
• Mobilny plac zabaw „Happy Bus” Fundacji „Happy
Kids” przyjechał z atrakcjami dla dzieci do Uniejowa. Wolontariusze fundacji prowadzili bezpłatne
animacje dla wszystkich chętnych, którzy odwiedzili „radosny autobus”. Tematem przewodnim akcji
była aktywność fizyczna i bezpieczeństwo – art. na
str. 35-36
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• Wakacyjne, cieszące się dużym zainteresowaniem
wśród kinomanów „Kino na leżakach” ponownie pojawiło się na plaży przy Termach w Uniejowie. Tym razem z formułą, która pozwalała na bezpieczne obejrzenie francuskiej komedii – art. na str. 35
• Medical Spa Hotel**** Lawendowe Termy po raz
siódmy był organizatorem wydarzenia pn. Festiwal
Lawendy, który oferował odwiedzającym mieszkańcom i turystom stoiska z wyrobami przepełnionymi
wyrobami lawendowymi. Do nabycia były wyroby
rękodzielnicze oraz produkty z lawendą, chętni brali
udział w warsztatach i animacjach – art. na str. 37
• Na uniejowskim rynku zatańczył Zespół Tańca Dawnego „Dworzanie” ze Stowarzyszenia Historyczno
– Kulturalnego. Otwarty dla wszystkich pokaz był
wspaniałą okazją, aby przenieść się w czasy średniowieczne – art. na str. 36
• Coroczny Piknik Sołtysów organizowany w Ostrowsku stanowi rzadką okazję do spotkania się mieszkańców kilku sołectw, integracji, zabawy i mile spędzonego czasu. Tak było i tym razem za sprawą XIX
już Pikniku Sołtysów Gminy Uniejów. Uczestniczyło
w nim 7 drużyn sołeckich oraz reprezentacja radnych
Rady Miejskiej w Uniejowie, rywalizując w ośmiu konkurencjach, zakończonych występem „Kapeli ze Wsi
Wilamów” i wręczeniem nagród. Gratuluję zwycięzcom i pozostałym drużynom, które podjęły wyzwanie
i wystartowały w Pikniku - art. na str. 38-39
• Najsmaczniejsze kulinarne wydarzenie roku, czyli
Uniejowski Festiwal Smaków wystartował w przedostatni weekend wakacji. Do tegorocznej edycji
zgłosiło się 12 lokali, które zaproponowały 12 dań
głównych na bazie lub z dodatkiem grzybów oraz
10 deserów na bazie lub z dodatkiem śliwek. Komisja konkursowa oraz goście wydarzenia wybrali
zwycięskie restauracje w dwóch kategoriach - danie
główne i deser. Restauracje te otrzymały tytuły „Lilia
Smakosza 2020” i „Najbardziej Apetyczne Miejsce VII
Uniejowskiego Festiwalu Smaków 2020”. Uczestnicy
festiwalu, którzy zebrali odpowiednią ilość punktów
w Paszporcie Degustatora i zagłosowali na najlepsze
danie główne i/lub najlepszy deser, wezmą tradycyjnie udział w konkursie. Nagrodzonych ogłosimy na
stronie www.uniejow.pl – art. na str. 44-45
• Dzieci z gminy Uniejów, urodzone w 2018 roku, posadziły z pomocą najbliższych dęby szypułkowe na terenie plebanii parafialnej w Uniejowie. Wydarzenie odbyło się podczas Uniejów Earth Festival 2020 i było
kontynuacją jubileuszu upamiętniającego 100-lecie
odzyskania przez Polskę Niepodległości. W 2018
roku przy Zagrodzie Młynarskiej zostały posadzone
w sumie 123 dęby – art. na str. 42

• Na zakończenie wakacji odbyła się trzecia edycja
„Earth Festival Uniejów 2020”, wydarzenia zwieńczonego koncertem transmitowanym przez telewizję
Polsat. Dwudniowy Festiwal wypełniono atrakcjami
w strefach edukacyjno-rozrywkowych z konkursami
i quizami. W miasteczku festiwalowym znajdowało się
stoisko Uniejowa z animacjami i zabawami. Wieczór
zakończyło kino plenerowe przy uniejowskim zamku. Niedzielny wieczór natomiast należał do gwiazd,
które prosto z Uniejowa zagrały na antenie Polsatu.
Wybierając się do Uniejowa, w tym roku uczestnicy
wydarzenia zostali zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w związku z sytuacją epidemiologiczną – art. na str. 40-41
• I Przygodowo-Historyczny Festiwal Misji Skarb odbył
się w Uniejowie. W programie znalazły się m.in. żywe
lekcje historii, przejażdżki prawdziwym czołgiem, czy
spotkanie z bohaterami programu „Misja Skarb”. Podczas dwudniowego wydarzenia można było spotkać
się z trójką bohaterów w różnych miejscach miasta.
Byli oni obecni podczas prezentowania wielu atrakcji.
Widzowie mieli okazję porozmawiać z prowadzącymi
program oraz usłyszeć wiele pozakulisowych historii.
Na uniejowskim rynku, w kinie pod chmurką miała
miejsce przedpremierowa edycja filmu Misji Skarb.
Festiwal w sposób przyjemny i pożyteczny dostarczył
dużą dawkę rozrywki oraz nauki poprzez zabawę.
• Na boisku przy Szkole Podstawowej w Uniejowie
zorganizowany został Piknik Zdrowia i Urody. Wydarzenie w sposób przyjemny podjęło temat profilaktyki zdrowotnej oraz zagadnień z zakresu urody
i skierowano do mieszkańców powiatu poddębickiego, łęczyckiego i łaskiego, promując zdrowie w formie
pikniku profilaktycznego. Na terenie przyszkolnym
stanęły stoiska, na których można było wykonać
nieodpłatne badania i skorzystać z porad ekspertów
z poradni psychologicznej, rehabilitacyjnej, okulistycznej, dietetyka i kosmetyczki. W programie
uwzględniono aktywności fizyczne, pokazy karate
i wiele atrakcji dla dzieci. O oprawę artystyczną zadbały lokalne grupy artystyczne. Piknik zorganizowała Fundacja „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego”,
przy wsparciu finansowym Województwa Łódzkiego.
Jednym ze współorganizatorów była Gmina Uniejów.
sportowe
• Grupa piłkarzy, głównie podopiecznych Uniejowskiej
Akademii Futbolu Ebiego Smolarka, uczestniczyła
w obozie sportowym w Bieszczadach. Jako miejsce
pobytu sportowców wybrano kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy „LeskoSki” w miejscowości Weremień. Poza codziennymi treningami, piłkarze zwiedzali ciekawe zakątki oraz słuchali legend i opowieści
edukacyjnych. Organizatorami obozu było Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni” – art. na str. 51-52

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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• Zawody Wędkarskie o Puchar Prezesa Koła Wędkarskiego nr 16 PZW zorganizowano – tradycyjnie, na
łowisku „Kaczka” w Człopach. Do walki stanęło 21
zawodników. Po zliczeniu punktów, przyznawanych
zarówno za ilość złowionych ryb, jak i za ich łączną
wagę, sędziowie ogłosili zwycięzcę turnieju i zdobywcę Pucharu Prezesa oraz pozostałych triumfatorów –
art. na str. 50
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strażackie
• Na zbiorniku wodnym w Przykonie przygotowana została uroczystość nadania imienia i poświęcenia łodzi
rzeczno-motorowej, pozyskanej przez gminę i przekazanej jednostce OSP w Uniejowie. Łódź Helenka
posłuży do ratownictwa wodnego – art. na str. 23

>

Mirosław Madajski

Z działalności Rady Miejskiej
w Uniejowie

[lipiec – sierpień 2020 r.]
W okresie lipiec – sierpień 2020 r. odbyły się dwie
sesje Rady Miejskiej w Uniejowie (sesje nr: XXXII i XXXIII),
na których poruszane były głównie kwestie związane
z gospodarką finansami i nieruchomościami.
Na XXXII sesji Rady Miejskiej w Uniejowie w dniu
15 lipca 2020 r. radni znowelizowali budżet Gminy
Uniejów na 2020 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową
na lata 2020-2040. Następnie, w związku ze zmianą na
stanowisku sołtysa sołectwa Łęg Baliński, zmieniono
wykaz inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego,
leśnego i opłaty od posiadania psów. Rozszerzono także o
nowe podmioty wykaz inkasentów opłaty uzdrowiskowej.
W uchwale w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawek tej opłaty wprowadzono zwolnienie w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 18,52% opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wspomniane
zwolnienie będzie obowiązywało od 1 września br.
i będzie wymagało złożenia stosownej deklaracji.
Została ponadto określona średnia cena jednostki paliwa
w gminie Uniejów w roku szkolnym 2020/2021 – ma
to związek z dowożeniem dzieci do szkół i przedszkola.
Następnie przystąpiono do podejmowania decyzji
związanych z gospodarowaniem nieruchomościami
i wyrażono zgodę na wydzierżawienie dotychczasowym

dzierżawcom działek rolnych nr 453, 438 i 473
w Spycimierzu oraz nr 527 i 755/1 w Czepowie.
Kolejne zmiany w budżecie Gminy Uniejów na 2020
rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 20202040 wprowadzono na XXXIII sesji, która odbyła się 11
sierpnia br. Ponadto radni, po przeanalizowaniu raportu
o stanie Gminy Uniejów za 2019 rok, udzielili
Burmistrzowi votum zaufania. Następnie zatwierdzono
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Uniejów za 2019 rok
oraz udzielono Burmistrzowi absolutorium za 2019
r. Wprowadzono również klauzulę informacyjną
dotyczącą RODO do wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez
właścicieli nieruchomości położonych w granicach
gminy Uniejów. Radni przyjęli również raport z realizacji
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Uniejów
na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021” oraz
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Uniejów na
lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2022-2025”, za lata 2017-2018. Na koniec wyrażona
została zgoda na wydzierżawienie dotychczasowemu
dzierżawcy nieruchomości gruntowych Gminy Uniejów,
zabudowanych infrastrukturą geotermalną, oznaczonych
jako działki ewidencyjne o numerach: 1805/11, 1805/17,
1805/15, 1805/16, 2074, 1861/4, 2077, 2084, 2078,
położonych w Uniejowie oraz nr 1057/6 i 1058/3,
położonych w Ostrowsku.

>
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Gmina otrzymała dofinansowanie
na przebudowę drogi
Zawarto umowę pomiędzy Gminą Uniejów a przedstawicielami Samorządu Województwa Łódzkiego na
dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w obrębie miejscowości Czepów.
Zarząd Województwa Łódzkiego przydzielił
środki finansowe na budowę i modernizację dróg
dojazdowych do pól. Poinformował o tym na
konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim Pan
Andrzej Górczyński, Członek Zarządu Województwa
Łódzkiego odpowiedzialny za rolnictwo.
Na budowę i modernizację dróg dojazdowych do
gruntów rolnych przyznanych zostało 21 mln 72 tys.
546 zł. Za te środki zostanie przebudowanych łącznie
ok. 119 km dróg.
- „Nowoczesny sprzęt maszynowy wymaga drogi
szerokiej i utwardzonej. Jest to działanie, które
poprawi jakość życia i pracy zarówno rolnikom, jak
i wszystkim tym osobom, które będą chciały, np.
dojechać i zakupić produkty bezpośrednio u rolnika” –
mówił marszałek Andrzej Górczyński.
Przyznana przez Zarząd Województwa Łódzkiego
kwota pokryje oczekiwane dofinansowanie wszystkich
143 złożonych wniosków. Jednym z beneficjentów jest
Gmina Uniejów, która otrzymała wsparcie w wysokości

180 tys. zł na realizację inwestycji w miejscowości
Czepów. Dotacja pozwoli wyremontować odcinek
o długości 0,63 km położony w pobliżu byłej gorzelni
i prowadzący do zabudowań mieszkalnych.
Założenie projektowe przewiduje poprawę
bezpieczeństwa i komfortu ruchu oraz poprawę estetyki
przestrzeni. Zakres prac obejmie:
– rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe,
– wykonanie koryta z profilowaniem
i zagęszczeniem istniejącego podłoża gruntowego,
– wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki
kamiennej,
– wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
– ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowej,
– wykonanie poboczy,
– roboty wykończeniowe.
Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu
Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu
wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Anna Pająk-Kowalska

5 sierpnia 2020 r. pracownik Urzędu Miasta w Uniejowie
– Anna Pająk-Kowalska wraz z Komisją Rewizyjną Rady
Miejskiej w Uniejowie przeprowadzili kontrolę zwierząt
znajdujących się w Gabinecie Weterynaryjnym Lek.
Wet. Andżeliki Barczak, w Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt „Psia Ostoja” (ul Szkolna 14 Pieczyska, 98-400
Wieruszów).
W trakcie wizytacji dokonano sprawdzenia dobrostanu
zwierząt pochodzących z terenu gminy Uniejów oraz
przeprowadzono analizę prowadzonej dokumentacji
(papierowej i elektronicznej). Przeprowadzający kontrolę
dokonali oględzin boksów oraz sektorów, w których
znajdują się zwierzęta. Na dzień 5.08.2020 r. stwierdzono,
iż w schronisku przebywa 8 kotów oraz 17 psów. Prze-

arch. UM Uniejów

Kontrola zwierząt
w schronisku
prowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości
dotyczącej warunków przetrzymywania znajdujących się
w schronisku zwierząt.
Zachęcamy do adopcji zwierząt z terenu gminy
Uniejów, znajdujących się w schronisku. Dodatkowe
informacje dotyczące adopcji czworonogów można
uzyskać na stronach www.psiaostoja.pl (w zakładce
„Adopcje”) oraz pod numerem tel. 603 394 731 i na www.
uniejow.pl (w zakładce „Dla mieszkańców – Adopcje
zwierząt”) oraz kontaktując się z pracownikiem Urzędu
Miasta w Uniejowie pod numerem tel. 506 362 433.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

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

UNIEJOWSKIE STRONY

|

13

Maciej Bartosiak

Pilotażowy program teleopieki wśród
seniorów gminy Uniejów
Gmina Uniejów, poprzez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie, przystąpiła do
pilotażowego programu teleopieki świadczonej za pośrednictwem opasek telemedycznych SiDLY. Opaska
przypominająca zegarek pozwala na stały kontakt z seniorem, umożliwia mu natychmiastowe wezwanie
pomocy, monitoruje tętno i temperaturę. Największą zaletą takiego rozwiązania jest możliwość pozostania
osoby niesamodzielnej w domu, przy jednoczesnym zapewnieniu jej opieki.
System teleopieki jest oparty o urządzenie medyczne w formie opaski na nadgarstek, platformę telemedyczną oraz aplikację. Opaska zawiera przycisk
SOS, przesyłający natychmiastowe powiadomienie
o zagrożeniu życia, zdrowia lub bezpieczeństwa, a także
detektor upadku, który po wykryciu zdarzenia przesyła
automatyczną informację do opiekuna. W obu tych
przypadkach, dzięki lokalizacji GPS, aplikacja potrafi
zidentyfikować obszar przebywania podopiecznego –
co jest niezwykle istotne dla służb ratowniczych, jeśli
nie ma możliwości nawiązania z nim kontaktu. Wzięto
oczywiście pod uwagę niebezpieczeństwo wezwania
pomocy przez przypadek, dlatego o wszystkich
zdarzeniach, takich jak wciśnięcie przycisku SOS
przez przypadek czy zarejestrowania upadku, opaska
informuje przy pomocy komunikatów głosowych.
Ta funkcja może także przypominać o konieczności
zażycia leków lub potrzebie naładowania opaski.
Opaska SiDLY umożliwia regularny pomiar tętna

i temperatury skóry, a informacje o wymienionych
wartościach są na bieżąco przesyłane do opiekuna.
Jeżeli opaska będzie nieprawidłowo założona lub
zdjęta na czas dłuższy niż wskazywałby na to harmonogram dnia seniora, opiekun zostanie o tym
automatycznie powiadomiony i skontaktuje się w celu
ustalenia przyczyny.
Opaski teleopieki SiDLY umożliwiają pozostanie
w swoim środowisku seniorom, osobom mieszkającym
samotnie i wymagającym wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu, bez konieczności przeprowadzenia
się do placówki opiekuńczej.
- „Gmina Uniejów zawarła umowę na użyczenie
10 opasek na okres do końca bieżącego roku” –
wyjaśniła Jolanta Figurska, dyrektor M-GOPS w Uniejowie. – „Obecnie korzystamy z systemu w charakterze pilotażowym. Jeżeli rozwiązanie się sprawdzi,
rozważymy możliwość wdrożenia teleopieki w szerszym zakresie w kolejnych latach”.

Anna Pająk-Kowalska

Bezpłatne szczepienia dla psów w przyszłym roku
Planowane we współpracy z lekarzami weterynarii
prowadzącymi działalność na terenie gminy Uniejów
oraz Gabinetem Weterynaryjnym, Lek. Wet.
Andżeliki Barczak, Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt „Psia Ostoja” (ul. Szkolna 14, Pieczyska, 98400 Wieruszów) bezpłatne szczepienia psów przeciw
wściekliźnie odbędą się w przyszłym roku. Sołtysi
z poszczególnych miejscowości zostali zobowiązani
do poinformowania mieszkańców o możliwości
bezpłatnego szczepienia swoich czworonogów.
Darmowymi szczepieniami ochronnymi zostaną
objęte wszystkie zwierzęta w 2021 r. zgłoszone przez

jednostki pomocnicze Gminy Uniejów. Jednocześnie
przypominamy, iż obowiązkowemu, ochronnemu
szczepieniu przeciwko wściekliźnie, w myśl zapisów
art. 56 ustawy o ochronie zwierząt, zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1967) podlegają psy powyżej 3 miesiąca życia.
Psy poddane szczepieniu wpisywane są do rejestru
prowadzonego przez lekarzy weterynarii.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przeprowadzania i harmonogramu szczepień będą przekazywane w przyszłym roku.
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Czy odkryta bulla zostanie w Uniejowie?
Badania archeologiczne przy Kolegiacie wydobyły z odmętów historii wiele przedmiotów datowanych
na różne okresy, wśród których na szczególne wyróżnienie zasługuje pieczęć XIII-wiecznej bulli papieskiej.
Czy zabytek o ogromnej wartości historycznej ma szanse pozostać w Uniejowie?
Podczas prac wykopaliskowych, prowadzonych
w ramach ukończonej inwestycji w otoczeniu uniejowskiej Kolegiaty, odkryto prawdziwe skarby.
Zespół naukowców pod przewodnictwem dr Anny
Nierychlewskiej oraz Andrzeja Bartczaka, wspomagany
przez ekipę detektorystów z Klubu PoszukiwawczoEksploracyjnego „Eksplorer” przy PTTK Łódź Polesie,
odkrył XIII-wieczną bullę papieską papieża Aleksandra
IV.
Na awersie pieczęci umieszczony jest wizerunek
dwóch męskich twarzy
rozdzielonych krzyżem,
nad którymi znajduje się napis SPA·SPE (Sanctus
Paulus Sanctus Petrus – św. Paweł i św. Piotr), na
rewersie – napis ALEXANDER PP IIII, nad literami PP
znak kontrakcji. Litery PP są skrótem od łacińskiego
zwrotu Pastor Pastorum (pasterz pasterzy), będącego
określeniem papieża. Papież Aleksander IV (Rinaldo
Conti; ur. około 1185 roku w Anagni – zm. 25 maja
1261 roku w Viterbo), wystawca bulli, sprawował
pontyfikat w okresie od 12 grudnia 1254 r. do 25 maja
1261 r.
Pieczęć znaleziona w Uniejowie należy do jednych
z najstarszych odkrytych na terenie Polski. Starsze
pieczęcie znane są m.in. z grodziska w Przypuście, gm.
Wągrowiec (papieża Klemensa III, pontyfikat w latach
1187 – 1191), Starego Miasta, pow. koniński (papieża
Innocentego III, pontyfikat w latach 1198 – 1216)
oraz ze Starego Miasta w Gdańsku (papieża Grzegorza
IX, pontyfikat w latach 1227 – 1241). Natomiast
analogiczną pieczęć papieża Aleksandra IV odkryto
przy dawnym kościele św. Michała na Wawelu.
Znalezisko to przedmiot wykonany z ołowiu o
średnicy 3,5 cm i wadze zaledwie 47 g. Mimo swoich
niewielkich rozmiarów pod względem fizycznym,
posiada wielką wartość historyczną dla miasta
i otworzyło drogę do wielu spekulacji na temat
okoliczności wystosowania dokumentu papieskiego do
Uniejowa.
Zważywszy na specyfikę pontyfikatu, powodów
mogło być wiele; Papież Aleksander IV odwołał m.in.
wszystkie bulle Innocentego IV wymierzone przeciwko
zakonom żebraczym ograniczającym ich duszpasterską
i kaznodziejską aktywność. W kwietniu 1256 r. połączył

wiele kongregacji pustelniczych i utworzył jedną regułę
św. Augustyna. W kolejnym roku papież Aleksander
IV potwierdził dekrety Grzegorza IX i Innocentego IV
przeciwko herezji szerzącej się we Francji i Italii. W 1255
r. kanonizował założycielkę zakonu klarysek Klarę z Asyżu
(1194 – 1253). Wreszcie za pontyfikatu Aleksandra IV
w 1259 r. powstało dzieło Tomasza z Akwinu „Summa
contra gentiles”.
Trudnym do rozstrzygnięcia pozostaje wskazanie
konkretnego dokumentu, który uwierzytelniała znaleziona bulla. Niezależnie od okoliczności, już sam fakt,
że pismo papieskie trafiło na uniejowskie ziemie jest
niezwykle istotne dla dziejów miasta. Papieskie bulle, choć
pierwotnie wydawane na wiele rodzajów komunikacji
o charakterze publicznym, od XIII wieku rezerwowano
wyłącznie na najbardziej formalne lub uroczyste okazje,
co tylko świadczy o znaczeniu Uniejowa już w czasach
średniowiecznych.
Co stanie się z artefaktem? Bulla oraz inne znalezione
przy kolegiacie przedmioty mają szanse stać się zalążkiem
obiektu muzealnego na terenie miasta. Zgodnie z art. 36
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, znaleziska mogą być
przechowywane na terenie Uniejowa w terminie do
trzech lat od zakończenia badań archeologicznych. Jest
to czas potrzebny na przeprowadzenie szczegółowych,
specjalistycznych badań, sporządzenie dokumentacji
przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania
wyników tych badań w sposób umożliwiający
jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną
lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć,
a także prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych
zabytków. Po tym okresie wszystkie znaleziska, zgodnie
z literą prawa, zostaną przekazane konserwatorowi
zabytków, który podejmie decyzję o miejscu ich depozytu.
Gmina Uniejów z inicjatywy burmistrza Józefa
Kaczmarka zleciła konserwację artefaktu. Ponadto,
zamierza wykorzystać przewidziany ustawowo czas na
przygotowanie izby muzealnej w nowym obiekcie mającym
powstać w Spycimierzu, co pozwoli na umieszczenie bulli
i innych dotychczasowych znalezisk archeologicznych
w formie stałej ekspozycji, bez konieczności rozpraszania
zabytków po innych ośrodkach.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Agnieszka Owczarek

Konserwacja zabytkowego obrazu
w świątyni uniejowskiej
Obraz z 1680 r. przedstawiający Świętą Rodzinę wkrótce zostanie zdjęty z ołtarza bocznego. Na swoje
miejsce wróci po kilku miesiącach, bo tyle potrwają konieczne prace restauratorskie.
chciałbym, aby odzyskał wszelkie walory historyczne
i artystyczne” – powiedział ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz.
Prace konserwatorskie musza się zakończyć do końca
tego roku, ale ich przebieg jest trudny do oszacowania:
- „Każdy obiekt jest inny, a w wielu przypadkach
dopiero po rozpoczęciu prac możemy dokładniej
określić ich przebieg i prognozować zakończenie” –
podsumowała pani Monika Bystrońska-Kunat.

arch. UM Uniejów

Umieszczony w okazałej ramie obraz jest repliką
płótna autorstwa Hermana Hanna z Pelplina z ok.
1630 r., określanego jako polskiego mistrza malarstwa
epoki baroku. Przedstawia wizję Świętej Rodziny tuż
po narodzeniu Dzieciątka. Maria trzyma dziecko tak,
aby wszyscy mogli je zobaczyć, natomiast widoczny
na jej twarzy smutek kontrastuje z ogólną atmosferą
radości emanującą od pasterzy. Smutne oblicze Marii
interpretowane jest jako przeczucie dalszego losu
Jezusa, natomiast pasterze radują się, że to właśnie
do nich przyszedł Mesjasz – Zbawiciel. Podobnie
radośnie zachowują się Aniołowie.
Na obrazie oddano także typowy dla Hanna
światłocień, którym artysta wyprzedzał późniejszego
mistrza tej techniki, Rembrandta (Gdy Han malował
swoje dzieło, Rembrandt miał zaledwie 12 lat).
Malowidło znajdujące się w Uniejowie ze względu
na stan zniszczeń jest dużym wyzwaniem dla
konserwatorów.
- „Płótno, które klejone jest do deski, miejscowo
ulega odspajaniu. Powstały pęcherze, których
wyeliminowanie stanowić będzie największy problem
konserwatorski. Konieczne jest podjęcie próby
zdjęcia obrazu z deski. Niestety zniekształcenia
płótna są już utrwalone i prostowanie podobrazia
płóciennego będzie trudne” – skomentowała pani
Monika Bystrońska-Kunat z firmy Stacco Art, która
podjęła się konserwacji obrazu.
Na prace restauratorskie Parafia otrzymała
dotację z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w wysokości 18 tys. zł, ale przez długi czas nie było
wiadomo czy gospodarz Kolegiaty Wniebowzięcia
NMP w Uniejowie podejmie się zadania.
- „Długo rozważałem, czy zdecydować się na
dotację. Wprawdzie otrzymaliśmy ją, ale planowany
koszt realizacji zadania wyniesie prawie dwa razy
tyle, dlatego jak zawsze muszę liczyć na moich
niezawodnych parafian. Uznałem jednak, że warto
podjąć ten trud, ponieważ obraz z kolegiaty jest
niezwykle wysokiej klasy obiektem zabytkowym,
a zniszczenia widoczne są gołym okiem. Bardzo
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Zielone dachy i ogród wertykalny,
czyli Ekologiczny Uniejów
Zielona ściana, która powstaje na ruinach starego młyna przy rondzie, a także zielony dach budynku
przy kompleksie boisk sportowych to nowe elementy wieloletniej, ekologicznej dekoracji Uniejowa, które
wpisują się w strategię rozwoju Uzdrowiska Termalnego, gdzie zarówno średniowieczna historia, jak
i nowe inwestycje uzdrowiskowe przeplatają się z przyrodniczym bogactwem doliny rzeki Warty
i rozległych terenów zielonych. To pierwsze z wielu działań skierowanych do Mieszkańców oraz Gości
Uniejowa, będące żywym – zielonym dowodem na to, że przyszłość planety nie jest nam obojętna, a hasło
„Uniejów – w zgodzie z przyrodą” znajdzie swoje odzwierciedlenie w kolejnych, realizowanych na terenie
gminy inwestycjach.
Oba wspomniane projekty zostały przygotowane
i wykonane przez firmę - Sklep Szkółkarsko – Kwiaciarski Grzegorz Gulczyński z Konina. Tego rodzaju przedsięwzięcia stanowią część budownictwa odpornego
na zmiany klimatyczne. Przede wszystkim z uwagi na
pozytywne oddziaływanie na bezpośrednie otoczenie.
Wśród zalet zielonego budownictwa należy wymienić
przede wszystkim takie cechy, jak: gromadzenie
wody deszczowej, oczyszczanie powietrza, obniżanie
temperatury otoczenia, zwiększenie bioróżnorodności,
tworzenie uzdrawiającego środowiska czy zmniejszenie
poziomu hałasu. Nie bez znaczenia pozostaje również
fakt, że człowiek w otoczeniu zieleni czuje się
zdecydowanie szczęśliwszy!

arch. UM Uniejów

Młyn się zieleni
O zmianach w otoczeniu ruin, znajdujących się na
działce przy rondzie, wspominaliśmy już w poprzednim
numerze. Pozostałości po spalonym młynie stanowią

przestrzeń, której zdjęcie reklam niestety nie dodaje uroku,
natomiast zawarte wiosną br. porozumienie z rodziną
Państwa Jankowskich dało władzom gminy szansę na
wykonanie interesującego działania artystycznego. Teren
przy młynie został odkrzaczony, oczyszczony z chwastów
i przygotowany pod łąkę kwietną.
Teren od strony ulic bł. Bogumiła oraz Łęczyckiej
będzie pokryty bujnie rosnącymi kwiatami, trawami oraz
gatunkami zimozielonych roślin. Zasilana przy pomocy
zautomatyzowanego systemu nawadniającego łąka
będzie nie tylko efektownie wyglądać, ale też zatroszczy
się o środowisko.
U stóp dawnego młyna powstało też miejsce dla uli
z pasieki p. Pawlaka z Zaborowa. Pracowite pszczoły
zadbają o namnożenie miododajnych kwiatów, które
uprzednio posadzono na działce.
Ostatnim i jednocześnie najistotniejszym elementem
zaplanowanych przy i na budynku nasadzeń jest tzw.
ogród wertykalny. Pnącza, wykorzystując swoje korzenie
czepne lub przylgi, będą pięły się po przygotowanych
uprzednio konstrukcjach, a dobór gatunków zapewni
atrakcyjny wygląd ogrodu w ciągu całego roku. Na
chwilę obecną, aby nie tracić sezonu wegetacyjnego,
konstrukcja pod pnącza sięga dolnych kondygnacji, do
wysokości około 3 metrów, a gdy czas pozwoli, będzie
rozprzestrzeniać się na wyższe piętra.
Jak już wspomniano, inwestycja powstaje jako element
szeroko zakrojonego projektu „Ekologiczny Uniejów”,
w ramach którego – z inicjatywy Burmistrza Józefa
Kaczmarka – na terenie miasta powstają ekologiczne
przyczółki i żywe, zielone dekoracje, które promują
przesłanie potrzeby dbania o czyste środowisko.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Zielone dachy
Podobną inicjatywą jest idea „zielonych dachów”,
która pioniersko powstała niedawno na budynku
przy kompleksie boisk sportowych im. Wł. Smolarka
w Uniejowie. Dach budynku o powierzchni ponad stu
metrów kwadratowych, dzięki naturalnej całodziennej
ekspozycji na słońce, jest idealnym miejscem do
urządzenia ogrodu, w którym znajdą się różnorodne
gatunki roślin, tworzące oazę dla całego mnóstwa
pożytecznych owadów oraz ptaków, szukających
bezpiecznej lokalizacji do założenia gniazda.
W ramach zlecenia pracownicy firmy z Konina
wykonali prace pomiarowe, usunęli nagromadzony
na dachu materiał (ziemia i zachwaszczenia),
wzbogacili podłoże do nasadzeń w sposób zwiększający przepuszczalność i wodochłonność, a także
rozprowadzili system nawadniający wraz z podłączeniem go do automatycznego sterownika. System,
zgodnie z ustawieniem, załącza się 2 razy w ciągu
doby – rano i wieczorem, dzięki czemu możemy być
pewni, że nasadzenia, które znajdą się na dachu, będą
odpowiednio zasilone w wodę.
W dalszym etapie pracownicy wykonali nasadzenia
roślin wieloletnich (wysokich bylin kwitnących, traw
ozdobnych, lawendy, liliowców, etc.) oraz ściółkowanie
przy pomocy agrowłókniny i kory sosnowej, które
utrudnią chwastom ponowną ekspansję w tym miejscu.
– „Choć na chwilę obecną sadzonki rosnące już
na dachu budynku przy boiskach trudno zobaczyć
z poziomu otaczającego obiekt parkingu, to z czasem
ta powierzchnia zazieleni się w sposób dostrzegalny
i odczuwalny” – zapewniają ogrodnicy z pracowni
Soliter, którzy są autorami zielonych dekoracji na
terenie miasta. Oczywiście okazalszy, a przez to
atrakcyjniejszy będzie ogród dopiero za kilkanaście
tygodni. O prawidłowy wzrost roślin zadba wykonawca,
który w ramach zlecenia zobowiązał się ich doglądać.
Podobne rozwiązanie (dach z nasadzeniami) zaplanowano do realizacji w altanie – tzw. ogródku
rekreacyjnym przy szkole podstawowej w Uniejowie.
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• Rośliny w zielonym dachu filtrują pyły zawieszone
w powietrzu oraz przetwarzają CO2 w tlen. Zielone
dachy zdecydowanie przyczyniają się do oczyszczania
powietrza.
• Rośliny znajdujące się na zielonej ścianie filtrują pyły
unoszące się w powietrzu oraz przetwarzają CO2 na
tlen. Jeden metr kwadratowy zielonej ściany pochłania 2,3 kg CO2 z powietrza rocznie oraz wytwarza 1,7
kg tlenu. Zielone ściany znacznie przyczyniają się do
oczyszczania powietrza.
• Rośliny pochłaniają światło słoneczne, 50% jest absorbowane, a 30% odbite, tak więc pomaga to stworzyć
chłodniejszy i bardziej przyjemny klimat. W odniesieniu do warunków panujących we wnętrzach oznacza
to, że klimatyzacja nie musi pracować tak intensywnie, a to z kolei przekłada się na oszczędność energii.
I tu również widać dodatkowy, pozytywny wpływ na
klimat w bezpośrednim sąsiedztwie budynku oraz na
temperaturę w mieście. Reasumując, bezpośrednio
w okolicy zielonych ścian możliwe jest obniżenie temperatury o 3°C.
• Zwiększenie bioróżnorodności – polega na zakładaniu łąk kwietnych oraz sadzeniu roślin miododajnych
w miejscach, gdzie dominowały szczególnie trawy.
Różne gatunki kwitnących bylin, krzewów i innych roślin żywicielskich stanowią wymarzone schronienie dla
ptaków, motyli oraz innych owadów. Szczególne znaczenie ma to w przestrzeniach miejskich, gdzie głównie
znajduje się beton i asfalt.
• Zieleń przyspiesza proces zdrowienia pacjentów, co
przyczynia się do krótszych pobytów w szpitalu. W zielonym otoczeniu zwiększa się odporność na ból. Tego
typu otoczenie nazywane jest również „środowiskiem
uzdrawiającym”.
• Przebywanie i praca w otoczeniu zieleni ma niezwykle korzystny wpływ na poziom samopoczucia. Zielone
środowisko uspokaja oraz przyczynia się do redukcji
stresu.

arch. UM Uniejów

Zalety zielonych dachów i ogrodów wertykalnych:
• Zielony dach chłonie wodę deszczową poprzez buforowanie jej w warstwie roślinnej, podłożu i warstwie
drenującej. Z kolei zielona ściana chłonie wodę deszczową, gdyż rośliny wraz z podłożem działają niczym
zbiornik. Oba systemy opóźniają odprowadzenie
wód opadowych do kanalizacji, oczyszczają wodę
deszczową; woda również odparowuje także przez
rośliny. Wszystko to przyczynia się do stabilizacji poziomu wód gruntowych, zmniejsza obciążenia szczytowe sieci kanalizacyjnej oraz ryzyko powodzi.

>

18 | UNIEJOWSKIE STRONY

numer

4 / 74 / 2020

>
Maciej Bartosiak

Budowa altany – zielona klasa
gotowa na nowy rok szkolny
W Uniejowie, na terenie przy szkole podstawowej, dobiega końca budowa altany, która umożliwi
prowadzenie zajęć dydaktycznych na wolnym powietrzu. Przedsięwzięcie jest realizowane dzięki wsparciu środkami zewnętrznymi w ramach przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.
acyjnego w Uniejowie” jest w stu procentach dofinansowane ze środków: „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”.
Część prac – dotyczących utwardzenia terenu i wymiany nawierzchni chodników oraz miejsca na altanę –
wykonała firma Lukpol – Krzysztof Łuczak z Uniejowa.
Budowę samej altany wraz z umeblowaniem i oświetleniem prowadzi Sklep Szkółkarsko – Kwiaciarski Grzegorz Gulczyński z Konina.

arch. UM Uniejów

Bryła altany, której powierzchnia zajmuje 32 metry
kwadratowe, jest już w zasadzie gotowa. Od strony
ulicy Kościelnickiej oraz Szkolnej, w ścianach altany
zostaną wykonane przepierzenia, które oddzielą
wnętrze od hałasów i zapewnią cień. Obiekt będzie miał
dwa wejścia, znajdujące się – naturalnie – od strony
szkoły. Ekipa budowlana wykończyła zadaszenie, które
zgodnie ze specyfikacją projektu zostało wzmocnione
i przygotowane pod przyszłe nasadzenia. Kiedy na dachu
oraz w otoczeniu altany pojawią się całoroczne rośliny
i pnącza, nowa przestrzeń dydaktyczna będzie „zieloną
klasą” już nie tylko w przenośni, ale i dosłownie!
– „Budowa ogródka rekreacyjnego jest jednym
z etapów zagospodarowania terenu szkolnego” – wyjaśnił
dyrektor Piotr Kozłowski. – W planach jest jeszcze kilka inwestycji, związanych z budową zupełnie nowych
urządzeń oraz nasadzeń zielonych, które z pewnością
zachęcą zarówno uczniów, jak i dorosłych mieszkańców
Uniejowa do spędzania czasu na zewnątrz, kiedy tylko
pogoda na to pozwoli.
Wewnątrz powstaną ławostoły, które umożliwią prowadzenie zajęć dydaktycznych. Oświetlenie altany będzie
– jak łatwo można się domyślić – ekologiczne, bo zasilane
za pomocą panelu solarnego.
Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogródka rekre-

Maciej Bartosiak

Badania drzewostanu na terenie Uniejowa
Gwałtowne burze, których doświadczyli mieszkańcy całego województwa, również na terenie
naszej gminy dokonały poważnych zniszczeń. W Uniejowie, na skwerze przylegającym do miejskiego
Rynku, wiatr dokonał spustoszenia w koronach kilku drzew, a jedno z nich „położył” w całości –
razem z korzeniem. Całe szczęście – w pobliżu nie było ludzi – tym razem. Ale podczas kolejnej burzy
może się okazać, że dużo więcej drzew, które z pozoru wyglądają zdrowo, w rzeczywistości zagrażają
bezpieczeństwu. W związku z tym należy jak najszybciej zlecić oględziny i badania drzewostanu na
terenie całego miasta.
>
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Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Burza, o której mowa powyżej miała miejsce 19 lipca br.
Kilkuminutowa ulewa, gnana silnym wiatrem spowodowała
złamanie gałęzi w koronach drzew, mieszczących się
przy lodziarni „Chatka Puchatka”. W usunięciu szkód
interweniowała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
z Uniejowa.
Mimo że po kilku dniach od zdarzenia ubytków
w koronach drzew prawie nie było widać, to zniszczenia
wyrządzone przez spadające na tablicę „Łódzkiego szlaku
konnego” gałęzie są namacalnym dowodem na to, że sprawa
jest poważna i nie należy jej bagatelizować. Strach pomyśleć
co było by, gdyby w tym miejscu znajdował się człowiek.
Korona drzewa zawiera ogrom liści, gałązek i gałęzi,
często może być krzywa lub wygięta, pozostawiając zbyt
nieregularny wygląd, a także nierównomierne obciążenie
podstawy drzewa. Podczas burzy całe drzewo jest
„popychane” przez silne wiatry, które mogą okazać się
zbyt mocne dla systemu korzeniowego. Wcześniejsze
szkody, nieodpowiednia konstrukcja drzewa czy ataki
szkodników kwalifikują drzewo ze słabym zakotwiczeniem
do wywrócenia lub złamania. Tylko dokładne oględziny,
przeprowadzone przez wykwalifikowaną osobę, dają szansę
wykrycia tych często subtelnych pęknięć.
Wkrótce po opisanym zdarzeniu do Urzędu Miasta
w Uniejowie wpłynęły pisma od mieszkańców
zaniepokojonych skutkami ostatnich nawałnic: połamanymi konarami, obalonymi w całości z korzeniami
drzewami, szkodami powstałymi w wyniku uderzenia
oraz wielokrotnymi interwencjami strażaków i służb
komunalnych. Właściciele posesji, zwracający się do
Gminy w tej sprawie, apelują o usunięcie drzew, mogących
stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, zwierząt
oraz mienia. Oczywiście, wpierw należy zlecić wykonanie
przeglądu całego drzewostanu na terenie miasta.
Innym przykładem, przemawiającym za natychmiastową
potrzebą wykonania badań arborystycznych na drzewostanie miejskim, są lipy drobnolistne, które należało usunąć
w związku z przebudową skweru przy ul. Tureckiej. Do
wycinki zgłoszono 7 drzew tego gatunku, mieszczących
się w obrębie chodnika, gdzie nawierzchnia jest obecnie
wymieniana na nową. Okazało się, że wycięte lipy były
w środku całkowicie puste. Choć drzewa zostały usunięte,
z uwagi na prowadzone w tym miejscu prace, a ich wygląd
zewnętrzny wcale nie wskazywał na opłakany stan wewnątrz
pnia, okazuje się, że drzewa już od dawna kwalifikowały
się do wycinki. Oczywiście, w miejscu wyciętych lip
zaplanowano wykonanie nowych nasadzeń. Po zakończeniu
prac remontowych wokół nowego skweru pojawią się
młode okazy grabu pospolitego i surmii bigoniowej oraz

krzewy jałowca nadbrzeżnego i irgi.
Cykl życia drzewa
Drzewo rosnące z dala od siedlisk ludzkich przechodzi
swoiste stadia rozwojowe: od skiełkowania nasiona,
poprzez fazę wzrostu wegetatywnego w fazę generatywną
(wydawania nasion), ku fazie dojrzałości, aż do stadium
senilnego, czyli starości. W fazie starości drzewo stopniowo
obumiera: wpuszcza do swego wnętrza grzyby, odrzuca,
czyli wyłamuje konary, wycofuje koronę – wygląda jakby
zasychało od góry. Potem się przewraca, ustępując miejsca
młodym. W puszczy to naturalne, przy domu lub w parku
raczej już nie takie pożądane.
Kiedy spotykamy się pomiędzy osiedlami ludzkimi
z drzewami w fazie senilnej, która często może być znacznie
przyspieszona przez dokonane w przeszłości radykalne
cięcia lub inne czynniki, to wtedy wkraczamy do akcji z
kompromisem. Uzasadnia to sięgnięcie po większe narzędzia
i cięcia grubszych konarów. Są drzewa o ograniczonym
potencjale wzrostu na danym stanowisku. Klon w miejscu
wystawionym na podmuchy wiatru będzie się łamał. Brzoza
w wieku 50-60 lat lada chwila będzie naturalnie kończyła
swój żywot. Dąb ciskający żołędzie na dach samochodu lub
zasłaniający zbyt dużo słońca również skazany będzie na
dobrą lub złą wolę sąsiadujących z nim ludzi.
Obowiązki zarządcy terenu
To właśnie na właścicielach drzew ciąży największa
odpowiedzialność, gdyż drzewa są im absolutnie poddane,
zdane na łaskę lub niełaskę, absolutnie uzależnione od woli
posiadacza nieruchomości, na której przyszło im rosnąć.
Warto sprawdzać płytę korzeniową każdego drzewa
regularnie, aby ustalić, czy istnieją problemy ze zdrowiem
korzeni czy potrzebna jest pielęgnacja (np. odciążenie
korony) lub w przypadku bardzo złej sytuacji systemu
korzeniowego zareagować w porę, zanim drzewo przewróci
się samo, stwarzając zagrożenie dla ludzi lub zabudowań.
Większe lub bardziej dojrzałe drzewa, które zostały
całkowicie wykorzenione, zwykle nie są możliwe do
odzyskania. Gdy drzewo łamie się w najsłabszym punkcie,
zazwyczaj przyczyną jest połączenie wady drzewa i sił
zewnętrznych. Stare kontuzje są powszechne na pniach
drzew i te uszkodzone obszary mogą prowadzić do złamania
drzewa lub konarów pod wpływem wiatru. Młode drzewa
mogą być bardziej narażone. Pnie mogą pęknąć lub złamać
się, jeśli drzewo jest niezdolne do wytrzymania sił wiatru.
Drzewa z poważnymi wadami na pniu należy dokładnie
zbadać, aby określić stopień ryzyka i w razie dużego
uszkodzenia trzeba prewencyjnie umówić się na wycinkę.
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PGK „Termy Uniejów”

Nowa inwestycja mieszkaniowa w Uniejowie
W sierpniu rozpoczęła się budowa 175 nowych mieszkań w Uniejowie. Nowe osiedle powstanie u zbiegu ulic Targowej i Reymonta. Osiedle jest kontynuacją inwestycji mieszkaniowych
realizowanych przez PGK „Termy Uniejów”. Nowi użytkownicy mieszkań znajdą w nich osobne
krany dostarczające gorącą leczniczą solankę ze źródeł termalnych.
„Termy Uniejów”. Generalnym wykonawcą będzie
Budimex S.A.
Gmina Uniejów zakupi u dewelopera 17 nowych
mieszkań komunalnych, które będą przeznaczone
dla obecnych lokatorów gminnych lokali z ul. bł. Bogumiła w Uniejowie.
Cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej
mieszkania będzie oscylowała w granicy 5 250 zł.
Aktualnie prowadzone są zapisy i rezerwacje. Więcej
szczegółów można otrzymać pod numerem telefonu:
506 040 534.

arch. PGK „Termy Uniejów”

Realizatorem inwestycji będzie firma King Cross
Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która
już zainwestowała w Aparthotel „Termy Uniejów”.
Zakończenie inwestycji planowane jest na jesień
2021 r.
Inwestor przewiduje budowę 5 nowoczesnych jednoklatkowych budynków mieszkalnych z windami
na powierzchni 2 hektarów. W każdym z nowych
bloków, które powstaną w I etapie inwestycji, na
parterze i trzech piętrach znajdzie się około 35
mieszkań. Najmniejsze z nich składać się będą z salonu połączonego z aneksem kuchennym i sypialni,
największe będą miały aneks z salonem i trzy pokoje.
– „Nowe bloki kształtem i charakterem nawiązywać będą do budynków stojących już na Osiedlu
Termalnym. W pierwszym etapie inwestycji
stanie ich pięć, w drugim kolejne trzy. W każdym
z mieszkań, pod prysznicem znajdą się… trzy kurki
z wodą. Dwa z nich służyć będą do odkręcania ciepłej
i zimnej wody, trzeci do leczniczej wody ze źródeł
termalnych” – powiedział Marcin Pamfil, prezes PGK
„Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie. Bloki będą
wybudowane we współpracy i pod nadzorem Spółki

Maciej Bartosiak

Od września dla właścicieli kompostowników

będzie taniej

Radni Rady Miejskiej w Uniejowie podczas XXXII sesji 15 lipca 2020 r. podjęli uchwałę, dzięki
której, prowadząc kompostownik na odpady BIO, gospodarstwa z terenu gminy Uniejów mogą
obniżyć swoje opłaty za odbiór odpadów. Zmiany obowiązują od 1 września 2020 r.
Zgodnie z uchwałą, zniżka dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady (stanowiące

odpady komunalne) w kompostowniku przydomowym.
Mieszkańcy, decydując się na takie rozwiązanie, mogą
liczyć na oszczędność rzędu 18,52% opłaty za gospo-

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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darowanie odpadami komunalnymi (co w praktyce oznacza upust w kwocie 5,00 zł od osoby). Szczegółowych
informacji telefonicznie udziela pracownik Urzędu Miasta
w Uniejowie, Wioletta Majewska, pod numerem telefonu:
63 288 97 61.
Podstawą uzyskania zwolnienia jest złożenie nowej
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Kompostownik zakładamy od wiosny do jesieni,
przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone
na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru
i zacienione, nieco wzniesione, aby woda opadowa nie
zalewała powstającego kompostu. Świetnym rozwiązaniem jest ulokowanie kompostownika w bezpośrednim
sąsiedztwie bzu. Krzew ten jest naturalną barierą dla
zapachów powstających podczas procesu rozkładu substancji organicznych.
Co wrzucamy do kompostownika? Większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: resztki owo-
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ców i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki
z jaj, fusy z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię
z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną
trawę, nadziemne części chwastów, niezadrukowany
papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura
itp.), a także słomę i siano.
Czego nie wrzucamy? Do kompostownika nie wkładamy mięsnych odpadów kuchennych i kości, zainfekowanych roślin ogrodowych, gruzu czy śmieci z odkurzacza.
Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około 18 miesięcy
(w kompostownikach z tworzyw sztucznych proces ten
można skrócić nawet do 2 miesięcy). Dojrzały kompost
ma jednolitą strukturę i zapach świeżej ziemi. Można
go bez ograniczeń wykorzystywać do użyźniania gleby.
Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem ani
zatruciem środowiska, jak to może mieć miejsce w przypadku nawozów sztucznych czy obornika. Dzięki stosowaniu kompostu uboga w składniki odżywcze i mineralne
gleba staje się żyzna, bogata w humus i urodzajna, a my
możemy cieszyć się jej plonami.

Agnieszka Owczarek

Remont szkolnych szatni
W ostatnich dniach lipca rozpoczął się remont szatni uczniowskiej w szkole podstawowej
w Uniejowie. W realizację przedsięwzięcia, finansowanego przez gminę, włączyła się także firma
K-FLEX Polska Sp. z o.o. z Wielenina-Kolonii, która zadeklarowała zakup 320 szafek z własnym
logo na kwotę 40 tys. zł.
Wakacje to czas odpoczynku dla uczniów. Wprawdzie rok 2020 z uwagi na pandemię jest wyjątkowy
i sale lekcyjne od kilku miesięcy świecą pustkami,
jednak stało się już tradycją, że okres wakacyjny
wykorzystywany jest na remonty szkolne, by uczniowie
mogli wrócić do piękniejszych szkół.
Tym razem modernizacji została poddana szatnia
uczniowska, która pomimo odświeżania ścian, od wielu
lat nie zmieniała się w swej estetyce i można rzec, że
aż prosiła się o remont, aby zapewnić dzieciakom
odpowiednie warunki do przebrania się i zostawienia
swoich rzeczy.
Gmina Uniejów, mając na względzie potrzeby uczniów, wygospodarowała środki i wyłoniła w drodze
przetargu wykonawcę zadania. Do magistratu wpłynęły
trzy oferty, z czego najkorzystniejszą, opiewającą na
kwotę 153 719,25 zł, okazała się propozycja firmy
Rem-Bud Dariusza Piasecznego z Wielenina.

Wykonawca zaraz po podpisaniu umowy rozpoczął
prace modernizacyjne, nadzorowane przez inspektora
nadzoru budowlanego.
Zakres prac obejmował m.in. wykucie z muru
ościeżnic drewnianych oraz miejsca na belki obniżające
nadproże, demontaż okien, drzwi i wykładziny
podłogowej PCV, rozebranie schodów betonowych
oraz częściowe rozebranie podłoża z betonu, wykucie
z muru podokienników betonowych, demontaż
istniejących stalowych boksów i istniejącego oświetlenia. Po przygotowaniu rozpoczęła się niemal
praca od podstaw i to dosłownie, bo szatnia przeszła
kompleksową modernizację od posadzki, nowych
schodów, przez częściową wymianę stolarki drzwiowej
i okiennej, przez wykonanie sufitu podwieszanego wraz
z położeniem ocieplenia i odpowiednim zaizolowaniem
stalowego podciągu. Renowacji poddana została ściana z kamienia; stare grzejniki, wymienione na nowe,
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zmieniły lokalizację. Ponadto, zadanie przewidywało wymianę
instalacji elektrycznej wraz z montażem nowych opraw oraz
obniżenie nadproża przy drzwiach wejściowych. Tak przygotowane pomieszczenie zostało wyposażone w nowe szafki.
- „Wraz z dyrektorem szkoły w Uniejowie, p. Piotrem
Kozłowskim, składamy na ręce dyrektora K-FLEX-u Sp. z o.o.
z Wielenina-Kolonii, p. Bartłomieja Gröbnera, podziękowania
za zrozumienie i wsparcie dla naszej inwestycji” – mówił podczas posiedzenia Rady Miejskiej burmistrz Józef Kaczmarek.
Zmodernizowana szatnia jest przystosowana do aktualnych standardów; zyskała na estetyce i poprawiła swoją
funkcjonalność. Natomiast biorąc pod uwagę jej poprzedni
stan i wygląd, można śmiało powiedzieć, że pomieszczenie
przeszło prawdziwą rewolucję.

arch. UM Uniejów
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Maciej Bartosiak

Przebudowa kładki zakończona
Termin zakończenia prac remontowych kładki, o wyznaczenie którego trzy miesiące temu poprosił
wykonawca, pozwolił firmie z końcem wakacji doprowadzić inwestycję do finiszu. Powodem
przedłużenia terminu realizacji zadania był brak dostępności na rynku elementów konstrukcyjnych,
w tym prefabrykatów, które należało wymienić:
szersza. Ustawione w tych miejscach ławki pozwolą
na swobodny postój, odpoczynek czy zrobienie zdjęcia
bez obawy o wstrzymywanie ruchu.
Inwestycja była 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.

arch. UM Uniejów

– „Najdłużej czekaliśmy na łożyska” – poinformował
pracownik firmy Blumen Group sp. z o.o. z Konina,
która zajmowała się przebudową kładki. – „Montuje
się je w przyczółkach, czyli w miejscu, gdzie stalowe
tregry łączą się z brzegiem. Mimo że wszystkie prace,
które należało do etapu ich montażu wykonać, były już
zrobione, to oczekiwanie na niezbędne części opóźniło
kolejne czynności”.
W związku z powyższym, zawarto porozumienie,
w którym koniec sierpnia bieżącego roku przyjęto za
ostateczny termin zakończenia robót.
W połowie lipca na placu budowy pojawił się
dźwig, za pomocą którego układane były prefabrykaty,
stanowiące nawierzchnię przeprawy. To betonowe
bloczki, wykonane w całości w fabryce w Koninie,
stanowiące właściwą nawierzchnię kładki. Pierwsze
położone były odniesieniem dla kolejnych, do montażu
których wystarczył już wózek widłowy. Zanim jednak
to nastąpiło, należało zabetonować przyczółki.
W dalszej kolejności, do zamontowania pozostała
już tylko balustrada. Całkowicie nowym elementem,
którego nie było w dotychczasowej konstrukcji kładki,
są „wyjścia w rzekę”, czyli dwa miejsca – po obu
stronach przeprawy, gdzie nawierzchnia kładki jest
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Agnieszka Owczarek

Pierwsze wodowanie Helenki
Łódź Helenka oficjalnie rozpoczęła swoją pracę w służbie OSP Uniejów w dniu
14 sierpnia 2020 r. na zbiorniku wodnym w Przykonie. Odbyła się tam oficjalna
uroczystość nadania imienia i poświęcenia łodzi rzeczno-motorowej.

arch. UM Uniejów

że łódź będzie wypływać tylko szkoleniowo,
a jeśli już trzeba będzie podejmować działania,
oby służyła długo, wiernie i bezproblemowo” –
mówiła pani Komajda.
Motorówka nosi imię Helenka, dla upamiętnienia
p. Heleny Cieciorek, gospodyni i opiekunki sali
OSP, która przez wiele lat współpracowała z uniejowskimi strażakami.
Klucze do łodzi przekazał z-ca burmistrza Janusz Kosmalski w asyście nadkomisarza Jacka
Piasecznego, z-cy naczelnika Wydziału Transportu
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz
brygadiera Zbigniewa Nastarowicza, z-cy komendanta powiatowego PSP w Poddębicach.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Rady
Powiatu i Rady Miejskiej w Uniejowie.
Uprawnienia do kierowania łodzią posiada
obecnie dwóch druhów, prezes OSP Krzysztof
Janiak oraz p. Witold Szymczak, to oni będą
kierować łodzią, gdy zajdzie taka potrzeba.
Na pierwszą, inauguracyjną przejażdżkę łodzią wybrali się „chrzestni” Helenki wraz z ks.
Infułatem.

arch. UM Uniejów

Helenka, czyli łódź Harpun 550 z 1996 r. przez
długie lata służyła łódzkiej policji. W 2018 roku
została przekazania gminie Uniejów, a następnie,
z inicjatywy burmistrza Józefa Kaczmarka, trafiła
do jednostki OSP w Uniejowie.
To pierwszy tego typu sprzęt w gminie i trzeci
w powiecie. Jesteśmy jednostką przeszkoloną do
ratownictwa wodnego, tym bardziej cieszymy się
z Helenki – mówił podczas uroczystości Prezes
Jednostki OSP Uniejów - druh Krzysztof Janiak.
Blisko dwa lata trwało poszukiwanie mechanika,
który podjąłby się naprawy uszkodzonego silnika.
Obecnie motorówka jest naprawiona, zmodernizowana i przystosowana do warunków strażackich.
Poświęcenia dokonał proboszcz uniejowskiej
parafii, ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, a Starosta Poddębicki - Małgorzata Komajda wraz z Dyrektorem K-Flex Polska Sp. z o.o. - Bartłomiejem
Gröbnerem, jako „rodzice chrzestni”, dokonali aktu
nadania imienia łodzi.
- „To dla nas ogromny zaszczyt, że zostaliśmy
wybrani na chrzestnych Helenki. Mamy nadzieję,

„Rodzice chrzestni” Helenki: Starosta Poddębicki - Małgorzata Komajda wraz Od lewej: ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, Dyrektor Miejsko-Gminnego
z Dyrektorem K-Flex Polska Sp. z o.o. - Bartłomiejem Gröbnerem
Ośrodka Kultury w Uniejowie – Robert Palka i Prezes Ochotniczej Straży
Pożarnej w Uniejowie – Krzysztof Janiak
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Marszałek Województwa z wizytą

i czekiem u mieszkańców gminy Uniejów
8 lipca br. Marszałek Województwa Łódzkiego – Pan Grzegorz Schreiber odwiedził gminę Uniejów, aby
spotkać się z mieszkańcami i osobiście przekazać symboliczne czeki przedstawicielom sołectw Felicjanów
i Rożniatów – Kolonia. Środki z budżetu Województwa Łódzkiego zostaną przeznaczone na budowę
placów zabaw.

Marszałek Województwa Łódzkiego – Pan Grzegorz Schreiber wręcza czek
sołtysowi Rożniatowa-Kolonii – Panu Wiesławowi Pawłowskiemu

Symboliczne czeki, każdy na kwotę 10 tys. zł,
z rąk Marszałka Pana Grzegorza Schreibera odebrali: sołtys Felicjanowa, Pani Nina Kalas i sołtys
Rożniatowa – Kolonii, Pan Wiesław Pawłowski.
Umowy na dofinansowanie odebrał Burmistrz Józef
Kaczmarek, reprezentujący Gminę Uniejów, która
jest beneficjentem dofinansowania.
Wnioski o przyznanie pomocy finansowej z budżetu województwa zostały przygotowane (w porozumieniu z radami sołeckimi i sołtysami) przez
Panią Urszulę Łukasik – podinspektora ds. rolnictwa
w Urzędzie Miasta w Uniejowie i złożone do weryfikacji
na początku tego roku. Maksymalna kwota dotacji
w ramach projektu dla jednej miejscowości nie mogła
przekroczyć 10 000 zł. W dniu 29 czerwca br. Sejmik
Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie
udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok
2020 pomocy finansowej jednostkom samorządu
terytorialnego województwa łódzkiego w formie

arch. UM Uniejów

arch. UM Uniejów

W spotkaniu przy strażnicy OSP w Felicjanowie
wzięli udział mieszkańcy obu sołectw, do których
trafiły granty na realizację małych projektów – w tym
druhowie jednostek OSP, panie z tamtejszego Koła
Gospodyń Wiejskich oraz – bardzo licznie, co nie
umknęło uwadze Pana Marszałka – dzieci.
Spośród gości zjawili się m.in.: Senator RP – Pan
Przemysław Błaszczyk, Poseł na Sejm RP – Pan
Marek Matuszewski, Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Łódzkiego – Pan Zbigniew Linkowski,
Radne Sejmiku Województwa Łódzkiego: Pani
Dorota Więckowska i Pani Alicja Antczak, Pani
Starosta Małgorzata Komajda, Członek Zarządu
Powiatu Poddębickiego – Pani Beata Przybylska,
Radna Powiatu Poddębickiego – Pani Danuta Pecyna.
Panu Marszałkowi podczas wizyty w Felicjanowie
towarzyszył Dyrektor Departamentu Promocji
w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi – Pan Dawid
Mazurkiewicz.
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dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie
zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych
projektów lokalnych realizowanych na terenach
wiejskich. Dotację udzielono 302 projektom,
w łącznej kwocie 2 999 028,00 zł, w tym również
dwóm złożonym przez Gminę Uniejów. W ramach
tzw. grantów sołeckich, na terenie przy strażnicach
OSP w Felicjanowie oraz Rożniatowie – Kolonii
powstaną ogólnodostępne place zabaw. Zadania
objęte wsparciem finansowym powinny zostać
zrealizowane przed dniem 15 listopada 2020 roku.
Miejscowości z terenu gminy Uniejów niejednokrotnie korzystały już ze środków z budżetu
Województwa Łódzkiego, w ramach konkursów na
małe projekty. W 2019 roku place zabaw zbudowano
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w Woli Przedmiejskiej, Ostrowsku i Człopach (granty
sołeckie 2019), natomiast w 2018 roku podobne
urządzenia zainstalowano w Rożniatowie i Czepowie
(granty sołeckie 2018). W tym samym roku – także
przy udziale środków z budżetu Województwa
Łódzkiego – w Wieleninie zrealizowano projekt
pn. „Uzupełnienie wyposażenia gospodarczego
w sołectwie Wielenin”. W 2017 roku dzięki grantom przyznanym przez Zarząd Województwa
sfinansowano 2 projekty: „Siła ciała i ducha podstawą
zdrowia naszych mieszkańców”, w ramach którego
doposażono salkę do ćwiczeń i rekreacji w Wilamowie
oraz „Jest w orkiestrach dętych jakaś siła” – dotacja
dla Spycimierza na organizację festiwalu strażackich
orkiestr dętych (granty sołeckie 2017).

Agnieszka Owczarek

Od września zmiany kadrowe
w przedszkolu
Dyrektor Miejskiego Przedszkola – pani Romana Kozińska po ośmiu latach pełnienia tej funkcji zrezygnowała ze stanowiska. Powodem jest decyzja o przejściu na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
cenne” – powiedział burmistrz podczas sesji.
To nie jedyne zmiany w kadrach oświatowych. W
związku z zamknięciem Publicznej Szkoły Podstawowej
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Spycimierza i Okolicy
w Spycimierzu, Dyrektor placówki – pani Marianna
Polasińska przestała piastować swoją dotychczasową
funkcję, którą pełniła nieprzerwalnie od 12 lat.

Od lewej: dyrektor placówki w Spycimierzu– pani Marianna Polasińska,
była dyrektor przedszkola w Uniejowie – pani Romana Kozińska i obecna
dyrektor – pani Marta Pajor

>

arch. UM Uniejów

Pani Romana Kozińska to pedagog z wykształcenia,
ale i z powołania. W Miejskim Przedszkolu w Uniejowie
spędziła blisko 36 lat, początkowo jako nauczyciel od
01.09.1984 r., a od 01.09.2012 r. w funkcji dyrektora
placówki. Jej pierwsi podopieczni to dziś dorośli ludzie,
którzy sami posyłają swe dzieci do przedszkola, pod
skrzydła p. Romany.
Rezygnacja ze stanowiska i przejście na nauczycielskie
świadczenie kompensacyjne nie zakłóci funkcjonowania
placówki. Od września br. nowym dyrektorem zostanie
pani Marta Pajor, nauczyciel dyplomowany z 10-letnim
stażem, z czego osiem lat spędziła w przedszkolu
w Uniejowie.
O zmianach poinformował oficjalnie burmistrz Józef
Kaczmarek podczas XXXIII posiedzenia Rady Miejskiej
w Uniejowie.
- „Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Pani
Dyrektor za lata pracy. Przedszkole pracuje w trudnych
warunkach, a jednak jest bardzo dobrze prowadzone
i oceniane, zwłaszcza przez rodziców i dzieci. Dziękuję
także za wkład w przygotowywanie wnętrz planowanego
nowego przedszkola, Pani wskazówki były dla nas bardzo
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Aleksandra Zielonka

„Królestwo Lilii” po raz X w Uniejowie
W weekend 11-12 lipca 2020 r. odbyła się w Uniejowie dziesiąta edycja Festiwalu „Królestwo
Lilii”. Wydarzenie, które powstało dokładnie dekadę temu miało za zadanie popularyzację
kwiatu lilii, jako symbolu uniejowskiego herbu nawiązującego do dawnej przynależności
Uniejowa do arcybiskupów gnieźnieńskich.
czyli szatę liturgiczną. Stuła zakończona jest złotymi
krzyżami. W centralnej części herbu, na błękitnym polu
tarczy, umieszczony jest złoty krzyż łaciński i złota litera
M symbolizująca Maryję. Litera ta nawiązuje do dewizy
wybranej przez Jana Pawła II, która brzmiała Totus Tuus
(Cały Twój).
Symboliczne elementy związane z Papieżem zostały
udekorowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Felicjanowie liliami w kolorze żółtym i białym,
nawiązując tym samym do kolorystyki Flagi Watykanu.
Warto nadmienić, że dosyć nietypowe były warunki,
w jakich przyszło tworzyć tegoroczne kwiatowe kompozycje. Tuż po przybyciu do Kolegiaty pań z KGW
Felicjanów nad Uniejowem przeszła burza, która
spowodowała awarię i brak prądu. Dzielne panie doskonale poradziły sobie z tą sytuacją, rozświetlając sobie
przestrzeń komórkami.
W tym roku Festiwal „Królestwo Lilii” połączony
był z odbywającą się w ten sam weekend w Uniejowie
uroczystością Pierwszej Komunii Świętej. Z tego tytułu
dekoracje mogli również zobaczyć towarzyszący pierwszokomunijnym dzieciom goście.
Tegoroczne dekoracje wykonały: siostra Jolanta, Nina
Kalas – sołtys Felicjanowa, członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich w Felicjanowie: Emilia Stempel, Iwona Przytuła,
Anna Kubis, Mirosława Pilarek, Barbara Trzuskowska,
Wiktoria Trzuskowska oraz uniejowianka Inga Olczyk.
Organizatorem wydarzenia była Parafia Uniejów
i Urząd Miasta w Uniejowie.

arch. UM Uniejów

Tegoroczne wydarzenie w swoim charakterze nawiązywało do obchodzonej w tym roku 100. rocznicy
urodzin Papieża Jana Pawła II.
Pierwsze liliowe dekoracje powstały dzięki pracy
siostry Jolanty. Znana ze swoich florystycznych zdolności
siostra zakrystianka stworzyła przepiękne liliowe
bukiety, które udekorowały ołtarz główny oraz kaplicę
Bł. Bogumiła w uniejowskiej Kolegiacie. Dopełnieniem
liliowych dekoracji, stworzonych przez siostrę, była
dekoracja tematyczna, którą wykonały panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Felicjanowie - wspomagane przez
uniejowiankę, która w tym roku przystąpiła do Pierwszej
Komunii Świętej. Do dekoracji Kolegiaty wykorzystano
800 sztuk lilii.
W tym roku kościół obchodzi wyjątkową rocznicę.
18 maja minęło 100 lat od narodzin ukochanego
Papieża Polaków. Tak wyjątkowy jubileusz organizatorzy
postanowili wykorzystać jako akcent tematyczny X edycji
„Królestwa Lilii”.
Centralnym punktem stworzonej dekoracji był
wizerunek Papieża Jana Pawła II na tle górskiego
krajobrazu. Powszechnym jest bowiem fakt, że Papież
kochał góry i wyjątkowo uwielbiał górskie wędrówki.
Dekoracja zawierała także herb papieski. Warto w tym
miejscu przytoczyć jego symbolikę. Głównym motywem dekoracyjnym herbu są skrzyżowane ze sobą
dwa klucze św. Piotra (jeden srebrny, drugi złoty), nad
którymi zawieszona jest tiara (korona papieska), spod
której wyłania się czerwona wstęga symbolizująca stułę,

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Felicjanowie podczas
wykonywania dekoracji

>
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Marszałek Województwa z wizytą i czekiem
u mieszkańców gminy Uniejów
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Pierwsze wodowanie Helenki

„Królestwo Lilii” po raz X w Uniejowie

arch. UM Uniejów

28 | UNIEJOWSKIE STRONY

numer

Pokaz tańca dawnego w wykonaniu „Dworzan”

Piętrowy doubledecker z Londynu
pod „Termami Uniejów”

Bal na uniejowskim rynku - zespół tańca historycznego Chorea Antiqua

VII Festiwal Lawendy w Uniejowie

Uniejowscy sportowcy na obozie w Bieszczadach

arch. UM Uniejów/Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni/Zespół Tańca Dawnego „Dworzanie”

4 / 74 / 2020

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

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

UNIEJOWSKIE STRONY

|

29

VI Biegowa Pielgrzymka na Jasną Górę

Zawody Wędkarskie o Puchar Prezesa Koła Wędkarskiego nr 16 w Uniejowie

Pęgów zwycięzcą XIX Pikniku Sołtysów w Ostrowsku

arch. UM Uniejów

>>>
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Najmłodsi posadzili dęby

Earth Festival Uniejów 2020

arch. UM Uniejów
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Gminne wiadomości szkolne
Szkoła Podstawowa w Uniejowie
Uroczyste pożegnanie klas ósmych

|

Janusz Stawicki

26 czerwca 2020 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019-2020. Uczestniczyli w niej uczniowie
klas VIII, ich rodzice oraz nauczyciele i pracownicy Szkoły.
Podczas uroczystości wręczono nagrody uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu, a także za pracę na rzecz
Szkoły i środowiska lokalnego. Najlepsza absolwentka i absolwent zgodnie z tradycją otrzymali statuetki. Wręczono
również podziękowania rodzicom, którzy okazali znaczącą pomoc naszej placówce.

arch. SP Uniejów

Uroczystość, ze względu na bezpieczeństwo jej uczestników, przebiegała zgodnie z wymogami sanitarnymi. Brak
oficjalnego zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas I-VII spowodowany był właśnie dbałością o ich bezpieczeństwo.
                                                                                                   

Szkoła Podstawowa w Wieleninie
Pożegnanie absolwentów |

Jolanta Kwaśniewska

…Szkoła to miejsce takie najdziwniejsze,
które z upływem lat staje się piękniejsze,
I najcudowniejszą mają ją w pamięci,
Nie Ci, co tu chodzą – lecz Absolwenci.
26 czerwca 2020 r. kolejny rocznik absolwentów Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie
odebrał świadectwa i opuścił mury naszej szkoły. Niełatwe było to pożegnanie, w tak trudnych okolicznościach. Bez
uroczystego apelu…, bez poloneza …, bez przekazania sztandaru…, bez gości… i bez serdecznych uścisków. Natomiast
w zupełnie innej scenerii… z maseczkami…., z rękawiczkami… i z dystansem… podsumowaliśmy wyniki w nauce
i wręczyliśmy świadectwa. Trzy absolwentki otrzymały z rąk pani Dyrektor świadectwa z wyróżnieniem i nagrody
książkowe. Bank Spółdzielczy ufundował nagrody dla uczniów systematycznie oszczędzających w SKO. Wszyscy
ósmoklasiści odebrali od wychowawczyni dyplomy – upominki, a od siódmoklasistów oryginalne statuetki i życzenia.
Nie zabrakło chwil wzruszeń i słów podziękowań dla nauczycieli, rodziców i kolegów. Wszystko zakończyło się
pożegnalnym występem absolwentów, młodszych kolegów i koleżanek. Wychowawczyni zaprezentowała prezentację
multimedialną, upamiętniającą ich kilkuletni pobyt w szkole. Podziękowania odebrali także rodzice, którzy aktywnie
włączali się w życie szkoły i klasy.
Bez wątpienia rok szkolny 2019/2020 przejdzie do kronik Szkoły jako niezwykły, a uczniowie klasy ósmej na pewno
zapiszą się w naszej pamięci i na kartach historii szkoły, bo byli wyjątkowi i niepowtarzalni. Naszym wspaniałym
Absolwentom życzę powodzenia we wszystkich aspektach życia.

>
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Szkoła Podstawowa w Wilamowie
Zakończenie roku szkolnego |

Izabela Wojtczak, Joanna Binkiewicz

arch. SP Wilamów

26.06.2020 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego. Tego dnia również uczniowie klasy VIII kończyli naszą szkołę.
W pożegnaniu absolwentów wzięli udział m.in. Janusz Kosmalski - zastępca burmistrza Uniejowa, Edyta Miśkiewicz dyrektor, nauczyciele, rodzice i uczniowie klasy VII. Na początek głos zabrała pani dyrektor szkoły, która podsumowała
trudny mijający rok szkolny, życzyła ósmoklasistom wielu sukcesów, zachęcała do podejmowania nowych wyzwań,
ale też do wspomnień o swojej szkole i godnym jej reprezentowaniu. Głos zabrał także pan Janusz Kosmalski, który
pogratulował uczniom wyników w nauce, podziękował nauczycielom za pracę i życzył bezpiecznych wakacji. Odbyło
się również uroczyste przekazanie Sztandaru uczniom klas siódmych. Chorążym został Patryk Skiera, asystę stanowią
Nikolina Polipowska i Wiktoria Stołowska. Następnie absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły.
Podczas uroczystości nastąpiło wręczenie listów gratulacyjnych i podziękowań dla rodziców. Wyróżnieni zostali
najlepsi uczniowie, którzy otrzymali z rąk pani dyrektor świadectwa i nagrody. Tytuł „Primus Inter Pares” otrzymały
dwie absolwentki: Justyna Rosiak i Amelia Józefowicz. Nagrody za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
otrzymali Justyna Rosiak, Amelia Józefowicz i Michał Pajor. Ci sami uczniowie otrzymali nagrody za wielokrotne
reprezentowanie szkoły w konkursach i za pełnienie pieczy nad Sztandarem Szkoły. Szymon Wojech otrzymał nagrodę
za wielokrotne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych. Następnie wręczono pozostałym absolwentom
świadectwa ukończenia szkoły. Na koniec siódmoklasiści ciepło pożegnali starszych kolegów opuszczających mury
naszej szkoły.
Po części oficjalnej wszyscy obejrzeli prezentację multimedialną ukazującą naszych ósmoklasistów na przestrzeni
9 lat. Krótkie wspomnienie, którego autorem była wychowawczyni kl. VIII, pt.: „Tak niedawno…” wzruszyło i rozbawiło
wszystkich.
W dniu zakończenia roku szkolnego przyznano uczniom klas I-VII wyróżnienia za wysokie wyniki w nauce i świetne
zachowanie. Otrzymali je:
Klasa I – Nikola Dembowska, Wiktor Groberek, Alan Mruk, Oliwia Pacześna, Aleksandra Skiera, Jan Tomaszewski,
Igor Winkowski.
Klasa II - Amelia Spytkowska, Jan Kołodziejek, David Pietrzak, Maksymilian Biernacki.
Klasa III – Witold Fijałkowski, Kamil Groberek, Cyprian Kowalczyk, Szymon Pacześny Szymon.
Klasa IV – Oliwier Kolasa, Mikołaj Polipowski, Filip Szafarz, Ewa Tomaszewska.
Klasa V – Zuzanna Adamczyk, Maja Gapsa, Nikola Grajczyk, Filip Paczesny.
Klasa VI – Agnieszka Bamberska, Wiktoria Kokorzycka, Karolina Ludwicka, Kacper Wróbel.
Klasa VII – Nikolina Polipowska, Wiktoria Stołowska.

Klasa VI wraz z wychowawczynią Wioletą Pietrzykowską podczas uroczystego Wręczenie świadectw uczniom klasy IV przez wychowawczynię Joannę Binkiewręczenia świadectw
wicz oraz Katarzynę Pajor
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Nagrodę za największy postęp w nauce otrzymali: Marika Kolasa z kl. II, Patryk Banach z kl. III oraz Elżbieta Maruszak
z kl. IV.
Za pracę w sklepiku szkolnym nagrody otrzymali: Amelia Józefowicz, Michał Pajor, Justyna Rosiak, Szymon Wojech
z klasy VIII; Dominik Budziarek, Nikolina Polipowska, Patryk Skiera, Wiktoria Stołowska z klasy VII; Agnieszka
Bamberska, Kacper Wróbel z klasy VI.
Upominki za pracę w Samorządzie Uczniowskim odebrali: Błażej Pietrzak, Filip Szafarz, Mikołaj Polipowski z klasy
IV; Maja Gapsa, Maja Kowalczyk, Zuzanna Adamczyk, Filip Paczesny z klasy V; Agnieszka Bamberska, Kacper Wróbel,
Karolina Ludwicka, Wiktoria Kokorzycka z klasy VI; Nikolina Polipowska, Wiktoria Stołowska, Szymon Chaba z klasy
VII; Amelia Józefowicz, Justyna Rosiak z klasy VIII.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Publiczna Szkoła Podstawowa w Spycimierzu
W Spycimierzu po raz ostatni zadźwięczał dzwonek |

Marianna Polasińska

„Kart w kalendarzu było niemało
Codziennie jedną zdejmował czas
I cóż powiecie? Ot przeleciało
Rok szkolny minął jak z bicza trzasł”

arch. PSP w Spycimierzu

Fragment wiersza Hanny Łochockiej jak najbardziej pasuje do tej sytuacji. Dla Publicznej Szkoły Podstawowej
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Spycimierza i Okolicy 26 czerwca 2020 r. był ostatnim dniem funkcjonowania
placówki. Z dniem 1 września br., po 12 latach działalności, nastąpiła jej likwidacja.
W roku szkolnym 2019/2020 do naszej szkoły uczęszczało 15 uczniów. Na początku ubiegłego roku szkolnego
wystąpiliśmy z wykonanym samodzielnie wieńcem na dożynkach gminnych w Spycimierzu i powiatowych
w Wartkowicach. Przy wielkim zaangażowaniu całej społeczności szkolnej zorganizowano coroczne spotkanie
integracyjne „Od przedszkola do seniora”. W planach były inne duże przedsięwzięcia. Niestety niespodziewanie
pokrzyżował je wirus. Także zakończenie roku szkolnego/tym bardziej, że ostatni raz w historii szkoły/miało mieć inny
przebieg. Zmuszeni przez ograniczenia staraliśmy się, aby ten dzień był wyjątkowy. Zaczęło się tradycyjnie, jak co
roku, mszą świętą sprawowaną przez ks. proboszcza Dariusza Ziemniaka. Potem było spotkanie w szkole. Jak zawsze
- świadectwa, dyplomy i nagrody dla wyróżniających się w nauce: Szymona Jarosa, Wojciecha Grubskiego i Hermana
Myroniuka. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe książki. Przedstawiciel organu prowadzącego - Stowarzyszenia
Promocji i Rozwoju Spycimierza i Okolicy rozdał dzieciom słodkie upominki i bilety wstępu do Zoo Safari w Borysewie.
Obecny na uroczystości burmistrz - pan Józef Kaczmarek wspomniał w jakich okolicznościach przed 12 laty powstała
placówka. Wręczając bukiet kwiatów podziękował za wieloletnią współpracę i złożył całej społeczności szkolnej
najlepsze życzenia. Podziękowania skierowane do dyrektora przekazali także przedstawiciele lokalnej społeczności
– radna Rady Miejskiej - pani Jolanta Ilska i sołtys Spycimierza - pan Stanisław Pełka, a w imieniu stowarzyszenia
panie: Marzenna Dopierała i Mariola Urbankiewicz. W tym dniu podziękowaniom nie było końca. Było miło i trochę
smutno, że nadszedł koniec. O dalszą część spotkania zadbali, niezawodni jak zawsze, rodzice. Rada Rodziców na
czele z jej przewodniczącym - panem Kazimierzem Grubskim i pozostali rodzice przygotowali moc niespodzianek. Był
okolicznościowy tort i grill. Zaproszone panie animatorki umilały czas dzieciom poprzez zabawę, śpiew i malowanie.
Wszyscy uczestnicy spotkania korzystali także z przejażdżki bryczką, która najbardziej podobała się najmłodszym.
Czas płynął miło, ale także nieubłaganie.

Michał Grzelak - Członek Zarządu Stowarzyszenia rozdaje dzieciom upominki

Podziękowania na ręce dyr. szkoły - Marianny Polasińskiej od burmistrza
Józefa Kaczmarka
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Bal na uniejowskim rynku
13 lipca rynek w Uniejowie zamienił się w scenę dla pokazu tanecznego, który zabrał
widownię w podróż do XVIII wieku. Widowiskowe tańce dworskie: poloneza i newcastle
zaprezentował zespół tańca historycznego Chorea Antiqua.
że choć abdykował do Francji, zabrał ze sobą nuty „danse
polonaise”.
Nie wiadomo, kiedy polonez zatańczono po raz pierwszy
i jak ukształtowała się jego nazwa, ale niewątpliwie
podbił serca i dwory ówczesnej Europy dostojną postawą
mężczyzn i delikatną postawą kobiet. Na salonach była
to także jedyna okazja, by poznać przyszłą małżonkę,
poflirtować czy ubić interes.
Członkowie zespołu opowiadali o strojach, które sami
szyją na podstawie pochodzących z epoki dokumentów.
Zaprezentowali prawdziwe jedwabne pasy kontuszowe,
haftowane na XVII-wiecznych krosnach. Piękne widowisko
zatem, oprócz wymiaru artystycznego, spełniło również
funkcję edukacyjną.
Gościem specjalnym pokazu był pies dogoterapeuta,
pracujący na co dzień w szpitalu, w diagnostyce uszkodzeń
okołoporodowych. Puchaty czworonóg przypadł do gustu
szczególnie najmłodszej części publiczności.
- „Jest nam niezmiernie miło móc wystąpić przed
Państwem. Jesteśmy w mocno okrojonym składzie,
ponieważ wracając z innego występu postanowiłam
zabrać kilkoro przyjaciół do miasta, w którym zakochałam
się wiele lat temu i po dziś chętnie wracam. Dziękujemy
za ciepłe przyjęcie, za zaproszenie ze strony władz miasta
i niezwykle szybkie działanie, aby zorganizować dzisiejsze
wydarzenie” – mówiła na koniec Maria Czerwińska.
Widowisko oklaskiwano gromkimi brawami. Artyści
chętnie pozowali do pamiątkowych zdjęć. Niestety,
z uwagi na obostrzenia pandemiczne, nie można było
za-angażować mieszkańców i zaprosić ich do wspólnego
odtańczenia poloneza.

arch. UM Uniejów

Artystyczne wydarzenie odbyło się o godz. 18.00.
Członkowie zespołu muzyką i barwnymi strojami z epoki
przenieśli widzów w świat, którego już nie ma. W świat
dawnej elegancji, etykiety dworskiej, dostojeństwa i umiaru w zachowaniu, tajemniczych flirtów, romantyzmu.
Zespół Tańca historycznego Chorea Antiqua powstał
w 1988 r. przy Klubie Tanecznym FAN – TAN, a jego
kierowniczką i założycielką jest Maria Czerwińska, która
zdobywała umiejętności i doświadczenie pod okiem
choreografów francuskich i włoskich. Za swoją działalność
w dziedzinie kultury została odznaczona przez Ministra
Kultury Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, przez
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Medalem im. Henryka
Jordana, a przez dzieci za działalność charytatywną
Orderem Uśmiechu.
Obecnie Zespół jest częścią Fundacji Przyjaźni Ludzi
i Zwierząt CZE-NE-KA, która popularyzuje dogoterpapię
w Polsce i na świecie oraz organizuje kursy dla przyszłych
dogoterapeutów. Fundacja dzieli się na trzy sekcje:
dogoterapię, sportowy klub psów zaprzęgowych i zespól
tańca historycznego.
Od ponad 30 lat zespól popularyzuje oryginalne
choreografie tańców dworskich, w barwnych strojach
z epoki, począwszy od renesansu poprzez barok, aż po wiek
XIX. Artyści wielokrotnie gościli na prestiżowych imprezach
i festiwalach, brali również udział w rekonstrukcjach bitew.
Od 2014 r. Fundacja CZE-NE-KA i Zespół CHOREA
ANTIQUA organizują Międzynarodowy Festiwal Poloneza
w Polsce, który z roku na rok cieszy się coraz większym
zainteresowaniem.
Właśnie poloneza oraz angielski taniec newcastle
zaprezentowano na uniejowskim rynku. Piękne brzmienie
oryginalnych dawnych instrumentów oraz interesujące
kostiumy tancerzy sprawiły, że spektakl został przyjęty
bardzo ciepło przez publiczność.
Według legendy nazwa polonez sięga XVI w., kiedy
na tronie zasiadał Henryk Walezy. Na przybycie władcy
do Krakowa przygotowano uroczyste przyjęcie, jako
że młody władca znany był ze swojego upodobania do
pląsów. Zaproponowano taniec, który zachwycił króla.
Dostojny korowód pełen ukłonów, w którym tancerze
ujmowali swoje tancerki za dłonie i wspólnie składali
pokłon władcy, tak bardzo oczarował Henryka Walezego,
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Niedzielny wieczór z plenerowym
seansem w Uniejowie
Cieszące się dużą popularnością podczas wakacji „Kino na leżakach” ponownie
zawitało do Uniejowa. Tego lata, z uwagi na zagrożenie koronawirusem, konieczne było
opracowanie formuły, która pozwoliła na bezpieczne korzystanie z filmowej rozrywki.
Przez kilka ostatnich lat w okresie wakacyjnym
Uzdrowisko Termalne odwiedzało objazdowe kino
plenerowe, umożliwiające oglądanie filmów z pozycji
plażowego leżaka. W tym roku, jeszcze do niedawna,
organizacja wydarzenia stała pod dużym znakiem
zapytania z uwagi na sytuację epidemiczną i wynikający
z niej obowiązek dystansowania społecznego.
Najbardziej optymalnym rozwiązaniem, uzględniającym
bezpieczeństwo widzów, okazało się kino w wersji
samochodowej. Nowa formuła seansów sprawdziła się
podczas pierwszych tegorocznych projekcji motokina
na Pomorzu.
Seans 19 lipca br. uczestnicy obejrzeli na leżakach oraz
z wnętrza własnego samochodu. Bez zmian pozostała
lokalizacja projekcji w plenerze. Projekcja odbyła się na
terenie boiska przed kompleksem basenów termalnych
w Uniejowie.
Tym razem zagraliśmy francuską komedię „I znowu
zgrzeszyliśmy, dobry Boże!”, kontynuację doskonałego
filmu „Za jakie grzechy, dobry Boże?”. Religia, tożsamość
i narodowe stereotypy znów trafiły na ołtarz krytyki.
Projekcja przewidywała możliwość udziału zarówno

zmotoryzowanych kinomanów, jak i tych, którzy dotarli
na film w inny sposób. Na miejscu została przygotowana
„tradycyjna” widownia w postaci leżaków plażowych, ale
liczba miejsc była ograniczona. Organizator przewidział
100 leżaków, które były rozstawione w odległości 1 m
od siebie.
Jeżeli zaś chodzi o widzów zmotoryzowanych, za strefą
leżaków został wytyczony parking. Na teren pokazu
można było wjechać już godzinę wcześniej. Dźwięk
z filmu był transmitowany za pomocą fal radiowych
FM. Przed rozpoczęciem filmu obsługa poinformowała
kierowców na jaką częstotliwość ustawić odbiornik
w aucie. Po „złapaniu” transmisji z nagłośnieniem
filmu wystarczyło już tylko upewnić się, że mamy
w samochodzie wszystko, czego będziemy potrzebować
w trakcie oglądania i cieszyć się komfortem oraz
bezpieczeństwem, jakie zapewnia formuła motokina.
Ze względu na obowiązujące zasady bezpieczeństwa,
podczas pokazu nie było możliwości opuszczenia
samochodu, ani przemieszczania się po terenie pokazu.
Zarówno wstęp, jak i wjazd na teren kina plenerowego
był bezpłatny.

Maciej Bartosiak

Piętrowy doubledecker z Londynu
pod „Termami Uniejów”
Dzieci w wieku od 3 do 15 lat, dzięki współpracy Fundacji „Happy Kids”, Burmistrza Uniejowa oraz
Prezesa PGK „Termy Uniejów”, w wakacje mogły skorzystać z bezpłatnych zabaw i animacji przy „Termach
Uniejów”. Mobilny plac zabaw „Happy Bus” odwiedził nasze uzdrowisko kilka razy.
Fundacja „Happy Kids” działa od 19 lat, pomagając
potrzebującym dzieciom. Otacza opieką osierocone
maluchy oraz dzieci, które nie mogą wychowywać
się w domach rodziców biologicznych. Tworzy dla
nich Rodzinne Domy Dziecka, starając się, aby były

wypełnione – od podłogi po sam dach – miłością,
ciepłem i dobrem. Jednym z działań fundacji jest
przystanek Happy Bus, który w 2019 r. swoim zasięgiem
objął 25 miejscowości i ponad 10.000 dzieci wraz z ich
rodzicami i starszymi członkami rodzin, mieszkającymi
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który będzie nam już od tej pory towarzyszył.
Mamy nadzieję, że atrakcje przygotowane przez
Fundację „Happy Kids” sprawiła wiele frajdy wszystkim
dzieciakom odwiedzającym strefę animacji.

arch. UM Uniejów

na terenie woj. łódzkiego oraz województw ościennych.
Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji, takich
jak: zabawy na sprzętach rekreacyjno-sportowych,
malowanie buziek, budowanie zwierząt z balonów
i przede wszystkim wizyty w megazabawnym autokarze,
który w swoim wnętrzu krył całe mnóstwo niespodzianek.
Opiekę nad nimi sprawowała grupa wolontariuszy,
mając na uwadze wszelkie wymogi sanitarne, chętnie
pokazywała, jak bezpiecznie i zdrowo można spędzić
czas na powietrzu.
Tematem przewodnim tegorocznej akcji Happy Bus
była aktywność fizyczna i bezpieczeństwo. Aktywność
fizyczna po okresie kwarantanny i zdalnej nauki
oraz nowe zasady zabaw i przebywania w miejscach
publicznych to tematy, o których mówi się w domach,
szkole, sklepie… nowa rzeczywistość jest z nami od
niedawna, ale wspólne zrozumienie i poszanowanie
bezpieczeństwa innych musi stać się nowym nawykiem,

Pokaz tańca dawnego
w wykonaniu „Dworzan”

			
Adrianna, Elżbieta Bartnik		
			
Był to nasz pierwszy pokaz od czasów pandemii.
Niestety w związku z reżimem sanitarnym nie można
było organizować spotkań zespołu. Od końca czerwca
wznowiliśmy próby i wzięliśmy się do pracy nad nowym
projektem. Obecnie przygotowujemy się do reaktywacji
sekcji fireshow, czyli pokazów ognia. Mamy nadzieję
pokazać nasze nowe umiejętności jak najszybciej, na razie

przy świetle ledowym. Następny pokaz tańca dawnego
odbył się także w sierpniu przy zamku uniejowskim.		
							
				
„Dworzanie”
Organizatorami pokazu byli Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne „Dworzanie” i Miejsko – Gminny
Ośrodek Kultury w Uniejowie.

arch. Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne „Dworzanie”

Zespół Tańca Dawnego „Dworzanie”, który prowadzony jest przez Elżbietę Bartnik, wystąpił 2 sierpnia
br. na uniejowskim rynku. Zespół zaprezentował kilka
skocznych tańców z epoki średniowiecza i renesansu.
Widzowie nie tylko biernie mogli brać udział w występie,
ale także nauczyć się jednego z tańców, co zrobili bardzo
chętnie. Turyści i mieszkańcy Uniejowa podczas pokazu
mogli „dotknąć” historii. Pomiędzy poszczególnymi
tańcami, historyk Robert Peciak opowiadał ciekawostki
z życia codziennego ludzi minionych epok. Nowe stroje
dziewcząt i dodatki do nich wywołały spore zaciekawienie ze strony widzów.
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VII Festiwal Lawendy w Uniejowie
Cała sobota, 25 lipca 2020 r. upłynęła pod znakiem lawendy – w ramach VII festiwalu tego krzewu,
organizowanego przez Medical Spa Hotel **** Lawendowe Termy.
animacji. Również dzieci mogły wziąć udział w warsztatach plastycznych.
Mocnym punktem programu był przygotowany
na świeżym powietrzu pokaz kulinarny, tzw. live
cooking. Szef kuchni - Urszula Czyżak zaprezentowała
grzanki z mięsiwem z mlecznego prosięcia z miodem
i chili, które następnie mogli skosztować uczestnicy
imprezy.
O oprawę artystyczną zadbały występy: zespołu
ludowego „Włościanki”, akordeonisty Andrzeja
Ceglarka oraz grającego na fortepianie Jakuba
Czecha. Natomiast po południu odbył się występ
zespołu „Club de Paris”, który zabrał gości w klimat
Paryża z lat 30-tych.
Zespół „Włościanki” powstał z inicjatywy burmistrza
Józefa Kaczmarka i Prezesa Stowarzyszenia Kultury
Ludowej - Bogdana Sroczyńskiego. Zespól angażuje
się w życie społeczne gminy, promując kulturę
ludową.
Zwieńczeniem festiwalu było rozstrzygnięcie
konkursu na najbardziej lawendowy strój, który
wygrała Pani Renata. By po raz kolejny wziąć
udział w Festiwalu Lawendy, pokonała ponad
500-kilometrową trasę do Uniejowa.
Podczas Festiwalu swoje najnowsze modele aut
promowały marki Lexus i Toyota z Łodzi.

arch. UM Uniejów

Odwiedzający Uniejów turyści lub mieszkańcy
mogli z łatwością trafić na wydarzenie, nie używając
map, a kierując się jedynie wonią lawendy. VII
Ogólnopolski Festiwal Lawendy witał gości nie tylko
urzekającym zapachem, ale i straganami przepełnionymi lawendowymi wyrobami, na których można
było znaleźć rękodzielnicze wyroby dekoracyjne
oraz pyszne przetwory i słodkości. Spragnieni mogli
uraczyć się lawendową lemoniadą.
Lokalni artyści prezentowali swoje prace malarskie,
nawiązujące tematyką do lawendy. Ponadto, na kilku
stoiskach można było zakupić produkty typowo
regionalne, takie jak: sery czy wędliny. Nie zabrakło
wreszcie uniejowskich kosmetyków produkowanych
na bazie cechującej się wyjątkowymi właściwościami
wody termalnej.
Goście chętnie spacerowali po ogrodzie, które
zdobi blisko 4 tys. nasadzeń lawendy, robili zdjęcia
na tle fioletowej plantacji, a umieszczone na długich
szypułkach kwiaty kołysały się na wietrze rozsiewając
upajający zapach.
Festiwal rozpoczął się o godz. 10.00. Chętni mogli
wziąć udział w bezpłatnych zajęciach jogi z Rahulem
Pathare, warsztatach florystycznych, antystresowych
i motywacyjnych. Wiele atrakcji czekało na najmłodszych, dla których przygotowano specjalną strefę
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Pęgów zwycięzcą XIX Pikniku
Sołtysów w Ostrowsku
Stało się tradycją, że mieszkańcy kilku sołectw gminy Uniejów spotykają się w połowie sierpnia,
nieprzerwanie od 2001 r. w Ostrowsku, podczas zmagań na Pikniku Sołtysów Gminy Uniejów.
Zatem spotkanie jest rzadką okazją do integracji mieszkańców kilku sołectw, aktywnego spędzenia
czasu na powietrzu, doprawionego sporą dawką humoru. Wydarzenie wzbudza niemałe emocje
wśród samych drużyn oraz osób kibicujących swoim faworytom. Trzeba wykazać się niezwykłą
sprawnością fizyczną, szybkością, zręcznością, precyzją oraz licznymi talentami, m.in. malarskimi
czy kulinarnymi.

Na zawodników czekało 8 konkurencyjnych zmagań,
zarówno sprawnościowych, jak i wymagających od
nich ujawnienia i pochwalenia się talentami malarskimi.
Podczas pierwszej konkurencji, zatytułowanej
kultura ludowa, zawodnicy zaprezentowali zdolności
manualne swoich mieszkańców poprzez namalowanie
obrazu na drewnianej desce i zaprezentowanie swojej
miejscowości. Jedni o niej opowiadali, a inni, jak
drużyna z Wilamowa, zaśpiewali.
W trakcie kolejnych, niektórych tajemniczo
brzmiących nazw konkurencji – dwie redliny, koło
z punktami, bieg przez kostki, hydronetką jak najdalej,
owijka, supeł, czy 4 wiadra – wykazywali się szybkością, sprawnością i celnym okiem.
Po „zaciętej”, ale zgodnej z zasadami gry fair play
rywalizacji nadszedł czas na szybkie podliczenie
punktów przez członków jury (nad prawidłowym
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Również niedzielne popołudnie 16 sierpnia br.
dostarczyło wielu pozytywnych i „gorących” z pomocą pogody emocji, a to za sprawą XIX już Pikniku
Sołtysów. Rozpoczął się kwadrans po godzinie 14-tej
po raz pierwszy na boisku przy remizie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Ostrowsku powitaniem uczestników
przez jego Organizatorów i Gospodarzy.
Jako Gospodarze wystąpili: sołtys Ostrowska –
Jadwiga Urbaniak, Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek, Zastępca Burmistrza – Janusz Kosmalski,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie –
Mirosław Madajski i Prezes OSP w Ostrowsku –
Marian Nita.
Niezawodny w roli konferansjera Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie
– Robert Palka poprowadził konkurencje z pomocą strażaków OSP w Ostrowsku z Prezesem
Marianem Nitą na czele. Życzył udanej, a przede
wszystkim bezpiecznej zabawy! Ze względu na
wyjątkową i trudną od marca br. sytuację związaną
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, uczestnicy Pikniku poproszeni zostali o
dostosowanie się i przestrzeganie obowiązujących
zasad sanitarnych, o których przypominano kilka razy
w trakcie wydarzenia.
Tym razem w Pikniku wzięło udział 7 drużyn
sołeckich na 30 sołectw gminy Uniejów; swoje
reprezentacje wystawili mieszkańcy: Felicjanowa,
Lekaszyna, Ostrowska, Pęgowa, Wielenina, Wielenina
Kolonii, Wilamowa oraz Radni Rady Miejskiej w Uniejowie.
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przebiegiem czuwali – Przewodniczący Janusz Kosmalski i Członek Karolina Szafran) i ogłoszenie
zwycięzców, którymi zostali przedstawiciele sołectwa
Pęgów; tuż za nimi uplasowały się ex aequo drużyny
z Ostrowska i Wilamowa, a jako trzeci na podium
znaleźli się reprezentanci Wielenina Kolonii. Zanim
jednak zwycięzcy stanęli na podium, uczestnicy
Pikniku wysłuchali występu „Kapeli ze Wsi Wilamów”.
– „Dziękuję Organizatorom, szczególnie Pani Sołtys, Panu Prezesowi, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ostrowsku, Panu Radnemu, Komisji, Panu Dy-
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rektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
Kapeli, Drużynom, Kole Gospodyń Wiejskich,
wszystkim osobom zaangażowanym we wszelkie
przygotowania. Wszystkie drużyny są wygrane.
Myślę, że nikt nie czuje się przegrany. Rywalizacja
do końca była bardzo sprawiedliwa” – powiedział
burmistrz Kaczmarek.
Dla wszystkich drużyn Organizatorzy przygotowali
bilety wstępu do „Term Uniejów” oraz bony pieniężne
o wartościach: za I miejsce – 2000 zł, za II – 1500 zł,
za III – 1000 zł, za pozostałe – 500 zł, które zostały
uroczyście wręczone na ręce gospodarzy sołectw
przez Burmistrza Miasta Uniejów – Józefa Kaczmarka
i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Uniejowie –
Mirosława Madajskiego.
Na zakończenie Pani Sołtys zaprosiła wszystkich
na zasłużony posiłek do remizy strażackiej.
Organizatorami XIX Pikniku Sołtysów Gminy
Uniejów byli: Burmistrz Miasta Uniejów, Radni
Rady Miejskiej w Uniejowie, Rada Sołecka Wsi
Ostrowsko, Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowsku,
Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowsku, PGK „Termy
Uniejów”, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie.

Mirosław Madajski

Z kalendarza placówki w Czepowie

arch. PŚDS w Czepowie

W okresie letnim zajęcia w czepowskiej placówce odbywały się głównie w plenerze. Codziennie dbaliśmy
o sprawność fizyczną, porządkowaliśmy otoczenie domu, jeździliśmy na wyprawy wędkarskie i wycieczki rowerowe.
Nasz piękny park sprzyja także organizacji zajęć plenerowych z rękodzielnictwa oraz z gier stolikowych.
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Maciej Bartosiak

Earth Festival Uniejów 2020
Ideą Earth Festival jest inspirowanie oraz uświadamianie społeczeństwa, jak w prosty sposób można wprowadzić
zmiany na lepsze, dla dobra naszej planety i przyszłych pokoleń. Poza wspaniałym koncertem dla Ziemi, czekało na
uczestników Festiwalu stworzone specjalnie na tę okoliczność – eko miasteczko, wypełnione aktywnościami, które
poprzez zabawę uczyło jak niewiele trzeba, by nasze zwykłe, codzienne czynności dały Matce Naturze odetchnąć
z ulgą.
Na terenie zielonym pomiędzy mostem i basenami znajdowały się następujące strefy edukacyjno-rozrywkowe: namiot Uzdrowiska Termalnego Uniejów, który zapraszał razem z naukową
reprezentacją strefy wodorowej „ZE PAK”; strefa
Stowarzyszenia Programu Czysta Polska oraz
Fundacji Polsat, a także stoiska: operatora sieci
Plus, Cyfrowego Polsatu i dostawcy instalacji
fotowoltaicznych Esoleo.
Strefa Uniejów - tutaj udzielano praktycznych
wskazówek, m.in. o tym, jak prawidłowo segregować
odpady, jak wykorzystać niewielką przestrzeń, by
mieć w niej miejsce na każdy rodzaj śmieci oraz co
zmienić w codziennych nawykach, by opakowań do
wyrzucenia było mniej. Sporo uwagi poświęcono
pielęgnacji ciała przy pomocy naturalnych kosmetyków, przygotowanych z produktów dostępnych w każdym domu. Nie zabrakło quizów
oraz konkursów sprawdzających wiedzę Gości na
tematy związane z właściwościami wody termalnej,
czy sposobami jej wykorzystania w gminie Uniejów.
Przewidziano rzecz jasna nagrody!
Sobotnią strefę animacji otworzył Hotel&Spa
Kasztel Uniejów. Podczas warsztatów pracownicy
kasztelańskiej strefy SPA wprowadzili uczestników w
tematykę ekologicznych kosmetyków, używanych do
przygotowania regenerującej kąpieli, peelingu i maseczki z produktów z domowego zaplecza.

bonusa” były do wygrania kosmetyki na bazie
leczniczej wody z Uniejowa.
Uniejowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców
Turystycznych pokazywało Gościom odwiedzającym strefę, jak przygotować bomby nasienne.
Własnoręcznie zrobione sadzonki zabierali ze sobą,
by na działce, w przydomowym ogródku lub na
balkonie „zdetonować” tę zieloną artylerię.
Równie gorąco – na dwudniowe warsztaty
z dobrej zabawy i nabywania pożytecznej wiedzy
o ekologii – zapraszała ekipa animatorów z Aparthotelu „Termy Uniejów”.
Przez weekend na terenie eko miasteczka
można było oglądać jedyną w Polsce Toyotę Mirai
– samochód, który napędza energia elektryczna
powstająca z reakcji wodoru z tlenem. Jedynym
efektem ubocznym tej reakcji jest para wodna.
Model został wyposażony w system ogniw TFCS,
który łączy w sobie rewolucyjne ogniwa paliwowe
i sprawdzony napęd hybrydowy. Wodorowa Toyota
oferuje zasięg 550 km, możliwość zatankowania
do pełna w niecałe cztery minuty i zerową emisję
spalin.

arch. UM Uniejów

„Termalnie zakręceni”? W tej zabawie można
było spróbować szczęścia i sprawdzić swoją wiedzę
na temat Uzdrowiska Termalnego i jego skarbów
w kategoriach: uniejowska solanka, aspekty
ekologiczne jej wydobycia, kosmetyki naturalne
na bazie wody geotermalnej, zdrowie i rekreacja.
Wystarczyło zakręcić kołem fortuny i prawidłowo
odpowiedzieć na pytanie, by zgarnąć wejściówki
na basen albo gadżety. Za wykręcenie „termalnego

>
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Strefa Stowarzyszenia Programu Czysta Polska
i Fundacji Polsat była miejscem dla prawdziwych
eko-maniaków z warsztatami „zero waste” z Sylwią
Majcher, warsztatami eksperckimi o odnawialnych
źródłach energii i quizami ekologicznymi. Z pomocą animatorów przygotowywano tu własną, niepowtarzalną kompozycję kwiatową. Warto było też
poświęcić kilka minut, by dowiedzieć się, jak zamienić
uciążliwy trawnik w piękną łąkę kwietną.
W Strefie Esoleo doradcy kompleksowo wyjaśniali, jak działa instalacja fotowoltaiczna oraz pomagali dobrać odpowiedni wariant dla potrzeb
gospodarstwa domowego.
W pozostałych Strefach: Cyfrowego Polsatu –
w strefie TV przeprowadzano quizy ekologiczne; F1 –
można było zobaczyć i sprawdzić refleksomierz i tor
wyścigowy napędzany za pomocą energorowerów,
a także sprawdzić swoich sił w wyścigu o bezpłatny
dostęp do serwisu IPLA. Natomiast w Strefie Plusa
znajdowało się stoisko 5G, muzyczne, gamingowe
i z eko warsztatami, na którym uczestnicy przygotowywali własne mydło, a za pomocą eko ładowarki
ładowali swój sprzęt.
Podczas niedzielnego koncertu 23 sierpnia
2020 r. w Uniejowie, wieńczącego Earth Festival,

wystąpiła plejada artystów. Widzowie mogli obejrzeć „Gwiazdy dla Czystej Polski” osobiście lub
w Telewizji Polsat. Gospodarzami wieczoru byli:
Karolina Gilon, Paulina Sykut-Jeżyna oraz Krzysztof
Ibisz. Na scenie wystąpiły gwiazdy, którym bliskie
są działania na rzecz ochrony środowiska. Po raz
pierwszy wystąpiły u nas: Natalia Nykiel, Viki Gabor
i sanah, ale także największe gwiazdy polskiej
estrady, których mieliśmy już okazję posłuchać
w Uzdrowisku Termalnym, takie jak: Kayah,
Beata Kozidrak i BAJM, Ewa Farna, Mrozu, Golec
uOrkiestra, Kamil Bednarek, Feel, Enej oraz LemON.
Festiwal został zorganizowany z zachowaniem
aktualnych wytycznych dotyczących organizacji
imprez masowych, zgodnych z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020, dotyczącego możliwości organizacji imprez masowych.
Partnerami strategicznymi Earth Festival Uniejów
2020 byli: Uniejów Uzdrowisko Termalne, PGK
„Termy Uniejów” Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie
Program Czysta Polska.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
Ministerstwo Klimatu oraz Marszałek Województwa
Łódzkiego.

>
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Aleksandra Zielonka

Najmłodsi posadzili dęby
W sobotnie południe 22 sierpnia 2020 r. Uniejów zyskał 30 nowych dębów, które posadzili najmłodsi
mieszkańcy gminy urodzeni w 2018 roku, czyli w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Nowa „zielona aleja” powstała przy ul. Ireny Bojakowskiej pomiędzy nową siedzibą biblioteki i uniejowską
plebanią. Aby utrwalić wydarzenie, na każdym z dębów
znalazła się tabliczka z imieniem dziecka, które posadziło
drzewo. Na pamiątkę wydarzenia Burmistrz Uniejowa –
Józef Kaczmarek wręczył maluchom specjalne certyfikaty
oraz maskotki wiewiórki – symbol zwierzątka zjadającego
żołędzie, czyli owoce dębu. Na wydarzeniu obecny był ks.
inf. Andrzej Ziemieśkiewicz, który udostępnił teren pod
zieloną aleję oraz wręczył dzieciom pamiątki.
Swoje drzewa posiadają: Anastazja Andrysiewicz,
Marcel Banasiak, Klaudia Fijałkowska, Matylda Gierada,
Dominik Gortat, Natalia Gruszczyńska, Nikola Jezierska,
Maciej Kalinowski, Ksawery Kałużny, Antonina Klata,
Melania Kos, Lilianna Kosiorowska, Jan Kosmalski, Emilia
Kosmalska, Wojciech Kosmalski, Tymon Kowalczyk, Alicja
Kozłowska, Julia Kubas, Maksymilian Michalak, Antoni
Mikołajczyk, Amelia Opas, Klaudia Pajor, Maria Pizulska,
Aleksander Rutkowski, Kacper Włazałek.
Sadzenie dębów miało podwójny wymiar: ekologiczny
oraz historyczny. Akcja doskonale wpisała się w trwający
przez weekend Earth Festival Uniejów 2020, którego
ideą jest wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz poprawy
środowiska naturalnego, dlatego w wydarzeniu wzięli
udział przedstawicie Stowarzyszenia Program Czysta
Polska – współorganizatorzy trwającego Festivalu. Misją
Stowarzyszenia jest inicjowanie zmian, edukowanie
społeczeństwa oraz nagłaśnianie ważnych tematów
i akcji związanych z ekologią i ochroną środowiska.
Akcja sadzenia dębów była doskonałym przykładem
takiej inicjatywy, dlatego Fundacja przyłączyła się do
wydarzenia i posadziła pamiątkowy dąb w powstałej alei.
Warto również nadmienić, że akcja odbyła się w dniu,

który w 2020 roku New Economics Foundation ogłosiła
tzw. Dniem Długu Ekologicznego. Oznacza to, że
w tym dniu ludzkość wykorzystała zasoby przypadające
na rok 2020 do produkcji dóbr i usług, przekraczając
tym samym zdolność ziemi do ich odnawiania
i samoregeneracji. Z ekonomicznej perspektywy, po
Dniu Długu Ekologicznego ludzkość żyje na koszt
ziemi i przyszłych pokoleń. Dług taki można zmniejszyć
m.in. poprzez zmniejszenie CO2, a jak wiadomo nie ma
lepszych naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla niż
drzewa. Posadzona aleja niewątpliwie przyczyni się do
poprawy równowagi ekologicznej w Uniejowie.
- „Historycznego aspektu wydarzenia należy szukać
w 2018 roku, kiedy to z inicjatywy Burmistrza Miasta
powstała w Uniejowie pierwsza dębowa aleja z okazji
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Jak podkreśla sam Burmistrz: „Tę aleję nazywam aleją
„przestrogi”. Tam nie rośnie 100 dębów, tylko 123. Tyle,
ile lat czekaliśmy na Niepodległość”.
Posadzona w weekend druga aleja dębów niesie za
sobą radosne przesłanie i dedykowana jest tym, którzy
na świat przyszli w 2018 roku, czyli w roku, w którym
Polska świętowała niezwykle ważny Jubileusz.
Mamy nadzieję, że posadzone dęby będą rosły
wraz z pociechami, a w przyszłości będą powodem ich
osobistej dumy.

arch. UM Uniejów

Na akcję sadzenia dębów przybyły całe pokolenia.
Dwulatków wspierali nie tylko rodzice, ale również
rodzeństwo i dziadkowie. Wspólnymi siłami dokonali
symbolicznego posadzenia dębów. Rodzaj sadzonych
drzew to dąb szypułkowy ‚Fastigiata’. (Quercus robur
‚Fastigiata’). W przyszłości dęby wyrosną na drzewa
kolumnowe o wąskiej, strzelistej koronie.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Magdalena Jaszczak

Konkurs „Bezpieczne wakacje
2020” rozstrzygnięty
Spośród wszystkich nadesłanych prac wyłoniono trzy
nagrody główne, które trafiły do: Aleksandry Wójcik,
Marii Jurkiewicz i Anny Jurkiewicz oraz wyróżnienie
do Patrycji Drzewoszewskiej. Wszystkie uczestniczki
konkursu nagrodzono atrakcyjnymi nagrodami

Prace nagrodzone w konkursie „Bezpieczne wakacje 2020”

Praca wyróżniona w konkursie „Bezpieczne wakacje 2020”

arch. M-GBP w Uniejowie

14 lipca 2020 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie ogłosiła konkurs dla dzieci i młodzieży na najbardziej kreatywną pracę plastyczną
w tematyce „Bezpieczne wakacje 2020”. Konkurs trwał
do 21 lipca 2020 r. Prace przesyłane były drogą online.

Magdalena Jaszczak

Czytanie bajek dla dzieci i książek
dla dorosłych w bibliotece w Uniejowie

arch. M-GBP w Uniejowie

Od 16 lipca 2020 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece
Publicznej w Uniejowie odbywało się cotygodniowe
czytanie fragmentów bajek dla dzieci oraz literatury
dla dorosłych. Akcja, która trwała do końca wakacji,
miała na celu zwiększenie czytelnictwa i zachęcenie
do wypożyczania książek w naszej bibliotece. W każdy
czwartek na naszym fanpage na Facebooku pojawiał
się nowy filmik z czytaniem, które prowadziła Sylwia
Szymańska.
Mimo że wakacje to czas odpoczynku i dobrej
zabawy, warto też znaleźć czas na chwilę relaksu
przy dobrej książce, a przy okazji wyrabiać w naszych
pociechach od małego nawyk czytania.

>
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Agnieszka Olczyk

Konkurs na „Lilię Smakosza
2020” rozstrzygnięty
VII edycja Uniejowskiego Festiwalu Smaków już za nami. Wydarzenie po raz kolejny stało się okazją,
by weekend spędzić apetycznie – racząc się festiwalowymi propozycjami.
Do rozsmakowania się w nowoczesnych i zaskakujących w swym połączeniu potrawach, ale także tych
przygotowywanych tradycyjnymi metodami, które przywołują smaki dzieciństwa i kojarzone są z kuchnią
domową, zaprosiło nas 12 restauracji.
• Paszporty ważne: 226.
• Paszporty nieważne (brak wymaganej liczby
pieczątek w obu kategoriach, brak danych osobowych, brak podpisu): 40.
• Paszporty ważne w kategorii Danie główne: 218.
• Paszporty ważne w kategorii Deser: 156.
Drodzy Restauratorzy i Szefowie Kuchni, z całego serca dziękujemy Wam za udział w VII
Uniejowskim Festiwalu Smaków. Bez Waszej pracy
i zaangażowania to wydarzenie nie mogłoby się
odbyć.

arch. UM Uniejów

Festiwal Smaków to jednak nie tylko znakomite
jedzenie. Jak na konkurs przystało, imprezie towarzyszy też odrobina rywalizacji. Oto jej wyniki:
W ocenie Komisji konkursowej w kategorii Danie Główne nagrodzone zostały następujące restauracje:

12 dań głównych oraz 10 deserów ocenionych
zostało przez Komisję konkursową oraz Gości
Festiwalu. Zarówno jedni, jak i drudzy w swoich
ocenach pod uwagę wzięli kompozycję smaków,
a także estetykę podania. Jak się okazało, także
i w tym roku szefowie kuchni nie zawiedli. Wykazali
się kreatywnością i wyobraźnią, a więc cechami
dobrego szefa kuchni.
We wszystkich urnach znajdowało się łącznie 266
paszportów, z czego:

arch. UM Uniejów

Motywem przewodnim tegorocznego konkursu
było przyrządzenie potraw z wykorzystaniem grzybów leśnych oraz śliwek.
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Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Jury Festiwalu Smaków ocenia dania festiwalowe

• I miejsce – Aparthotel „Termy Uniejów”, Aqua Restaurant za danie: „Polędwiczka wieprzowa pieczona w runie leśnym” - 19 pkt.

• I miejsce – Aparthotel „Termy Uniejów”, Aqua
Restaurant za danie: „Polędwiczka wieprzowa
pieczona w ru-nie leśnym” - 93 głosy.

• II miejsce – LOKAL za danie: „Chrupiąca kurka” 14 pkt.

• II miejsce – Hotel Uniejów**** ecoActive&Spa,
Restauracja LaRegina za danie: „Policzki wieprzowe w medalowym Pilsie” - 71 głosów.

• III miejsce – Zagroda Młynarska za danie: „Las na
talerzu” - 13 pkt.
W ocenie Komisji konkursowej w kategorii Deser nagrodzone zostały następujące restauracje:
• I miejsce – Aparthotel „Termy Uniejów”, Aqua Restaurant za deser: „Tarta śliwkowa z wanilią” - 23
pkt.
• II miejsce – Pizzeria Pico Bello za deser: „Uniejowskie śliwki” - 18 pkt.
• III miejsce – LOKAL za deser: „Jak śliwka w wafel!”
- 13 pkt.
W ocenie Gości w kategorii Danie Główne nagrodzone zostały następujące restauracje:

• III miejsce – Restauracja Zorbas za danie: „Sakiewki na sianie” - 69 głosów.
W ocenie Gości w kategorii Deser nagrodzone zostały następujące restauracje:
• I miejsce – Aparthotel „Termy Uniejów”, Aqua
Restaurant za deser: „Tarta śliwkowa z wanilią” 77 głosów
• II miejsce – Hotel Uniejów**** ecoActive&Spa,
Restauracja LaRegina za deser: „Pralina śliwkowa”
- 71 głosów.
• III miejsce – LOKAL za deser: „Jak śliwka w wafel!”
- 44 głosy.
			
			

Gratulujemy!
Agnieszka Olczyk
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Na terenie powiatów poddębickiego
oraz łęczyckiego ruszył bezpłatny program
rehabilitacji onkologicznej, wspierającej
wzrost aktywności zawodowej u pacjentów
będących w trakcie leczenia lub po
zakończonym leczeniu onkologicznym.
Placówki zdrowotne czekają na zgłoszenia.
Program realizowany jest przez
Uzdrowisko Uniejów Park w Uniejowie
oraz Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęczycy.
Adresatami programu są mieszkańcy
województwa łódzkiego w wieku aktywności
zawodowej, w trakcie leczenia lub po
zakończonym radykalnym leczeniu z powodu
choroby nowotworowej.
Osoba zgłasza się do Programu:
telefonicznie pod nr. 63 288 89 59
wew. 55
e-mailowo: onkologia@izc.pl
poprzez formularz zgłoszeniowy
na stronie: www.rehabilitujsienazdrowie.pl

Magdalena Jaszczak

Academica, czyli nowa jakość
wypożyczeń międzybibliotecznych
Przypominamy, że w Miejsko-Gminnej Bibliotece
Publicznej w Uniejowie działa cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica, która
jest innowacyjnym narzędziem pozwalającym
na udostępnienie w bibliotekach naukowych
i publicznych na terenie całego kraju kilkuset tysięcy publikacji naukowych. Dzięki systemowi
elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych
użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji
ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem
zapisów prawa autorskiego. Głównym celem systemu

Academica jest zastąpienie tradycyjnej formy
wypożyczeń międzybibliotecznych wypożyczalnią
publikacji w postaci cyfrowej. Wysyłka książek
drogą pocztową została zastąpiona dostępem
do zbiorów Biblioteki Narodowej za pomocą
dedykowanych
terminali,
zlokalizowanych
w bibliotekach naukowych i publicznych w całej
Polsce. Rejestracja czytelników korzystających
z systemu Academica odbywa się za pomocą kart
bibliotecznych. Nie jest to zatem tylko kolejna
biblioteka cyfrowa, lecz system, który ułatwia
codzienną pracę bibliotekarzom i czytelnikom.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Zasoby
Academica udostępnia zasoby cyfrowe, w tym
współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. Udostępniamy 3 248 896
dokumentów.
Rezerwacje
System rezerwacji online pozwala zarejestrowanemu użytkownikowi zarezerwować wybrane publikacje na określoną godzinę w wybranej bibliotece.
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Rejestracji użytkowników systemu Academica dokonują biblioteki.
Projekt Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica, realizowany pod auspicjami
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej przez Bibliotekę
Narodową oraz Naukową i Akademicką Sieć
Komputerową, finansowany jest z funduszy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem
infrastruktury informatycznej nauki.

Magdalena Jaszczak

Biblioteka w Uniejowie zachęca do korzystania
z serwisu IBUK LIBRA
W okresie wakacyjnym Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie przygotowała propozycję ciekawych
pozycji książkowych z listy IBUK LIBRA. Zachęcamy do korzystania z nich w okresie objętym pandemią Covid-19.
To bardzo wygodne: siadasz przed swoim komputerem, tabletem czy nawet telefonem i masz dostęp
do wybranych pozycji wydawniczych przez 24
godziny. A zatem, nie zwlekaj i jak najszybciej odwiedź
naszą bibliotekę – jesteśmy do Twojej dyspozycji od
poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00.
Od czego zacząć?
Zajrzyj do siedziby i poproś bibliotekarza o pin,
który umożliwi Ci dostęp do serwisu. Następnie,
wypełnij formularz on-line. Potem pozostaje już tylko
rejestracja w serwisie www.libra.ibuk.pl.
Jak to działa?
Czytanie książek w IBUK LIBRA umożliwia oprogramowanie, dzięki któremu do udostępnionych
publikacji wejdziesz przez przeglądarkę WWW
(np. Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer,
Opera, itp.) i to niezależnie od posiadanego systemu
operacyjnego oraz bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji. Pamiętaj jednak, aby używać

aktualnej wersji przeglądarki internetowej. Uruchomienie programu wymaga włączonej obsługi
Javascript, zaakceptowania obsługi „cookies” oraz
zainstalowania wtyczki Adobe Flash Player.
Co na Ciebie czeka?
Do Twojej dyspozycji oddajemy 58 tytułów
ibuków. Znajdziesz tu: podręczniki, poradniki i albumy. Nie brakuje książek z psychologii, socjologii,
zarządzania, prawa, finansów, bankowości, pedagogiki czy medycyny. Pod adresem www.libra.ibuk.pl
dostępna jest także literatura popularna. Wystarczy,
że klikniesz na wybraną publikację, a wtedy zobaczysz informację o książce wraz z podglądem treści.
W e-czytelni zrobisz notatki bezpośrednio
w książce, dodasz zakładki, wyszukasz słowa i frazy,
możesz tagować ważne fragmenty albo stworzyć
własną półkę z e-książkami.
Zainteresowany? Masz pytania? Chcesz spróbować jak to działa? Zapraszamy!

>
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Biblioteka w projekcie
„Mała książka - wielki człowiek”
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie
zakwalifikowała się do udziału w projekcie pn. „Mała
książka – wielki człowiek”.
Projekt dedykowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i realizowany w ramach ogólnopolskiej
kampanii „Mała książka – wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić
rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego
czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku
przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej
udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową
Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
W tym roku do projektu zgłosiło się 5861 bibliotek posiadających oddziały dziecięce – to o ponad
700 placówek więcej niż w roku ubiegłym i aż 75%
wszystkich bibliotek publicznych w Polsce. Już jesienią Mali Czytelnicy będą mogli odebrać w naszej
bibliotece przygotowane specjalnie dla nich Wyprawki
Czytelnicze:
Książkę „Pierwsze czytanki dla…” - starannie dobrany zestaw utworów wybitnych polskich poetów
i pisarzy dziecięcych, w którym przeczytamy zarówno
pozycje klasyczne, jak i współczesne. W gronie
autorów znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę
Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę
Januszewską. W publikacji obecni są również Liliana
Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska,
Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał
Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin
Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke –
twórcy tak różni, jak różne są perspektywy spoglądania
na świat.
Broszurę dla rodziców „Książką połączeni, czyli
przedszkolak idzie do biblioteki” – praktyczny poradnik
o korzyściach wypływających z codziennego czytania
dziecku i odwiedzania z nim biblioteki. Dzięki broszurze
rodzice dowiedzą się, dlaczego literatura pełni tak
ważną rolę w zrównoważonym, zdrowym rozwoju
dziecka, znajdą też wiele czytelniczych porad i inspiracji.
Kartę Małego Czytelnika – pięknie zaprojektowana
karta biblioteczna do zbierania naklejek za wypożyczone
książki.

Dzięki pełnemu zaangażowaniu i oddaniu bibliotekarzy projekt Instytutu Książki przynosi widoczne
efekty. To nie tylko liczba założonych nowych kart
czytelniczych (w ubiegłym roku nowi czytelnicy, którzy
po raz pierwszy odwiedzili bibliotekę i zapisali się do
niej, stanowili aż 58% wszystkich dzieci biorących
udział w akcji), ale również duży i pozytywny odzew
rodziców i przedszkolaków, dla których książki i biblioteki stały się najlepszymi przyjaciółmi.
Mamy wielką nadzieję, że w tym roku jeszcze więcej
przedszkolaków oraz ich rodziców zapała miłością do
książek i czytania. Już dziś serdecznie zapraszamy do
wzięcia udziału jesienią w projekcie!
Więcej informacji na temat projektu będziemy
przekazywać na bieżąco. Liczymy, że wspólnie
uda nam się sprawić, że czytanie książek stanie się
atrakcyjnym sposobem spędzania czasu przez rodziców i dzieci, a biblioteki będą postrzegane jako
instytucje, gdzie mały człowiek po raz pierwszy zetknie się z życiem kulturalnym.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie
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Uniejowskie
Stowarzyszenie

„Aktywni”

z dofinansowaniem

Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego
Smolarka w związku z rozwojem akademii
nawiąże współpracę z trenerami oraz instruktorami. Zapraszamy!

Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni” otrzymało
dofinansowanie z programu Mikrogranty „Łódzkie na plus”.
W sierpniu Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka
wznowiła treningi. A to za sprawą przyznanej dotacji
w wysokości 5 tys. zł w ramach Wojewódzkiego Programu
Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19, ogłoszonego przez
Zarząd Województwa Łódzkiego.
Projekt Aktywnych nosi tytuł: „Wracamy na boiska”.
Istotą realizacji zadania jest powrót dzieci i młodzieży do
systematycznych treningów piłkarskich. Poprzez realizację
zadania, Uniejowskie Stowarzyszenie pragnie zmotywować
młodych sportowców do powrotu do aktywnego spędzania
wolnego czasu oraz do uprawiania sportu, w szczególności
piłki nożnej, w niezwykle trudnych warunkach - panującej
pandemii SARS–CoV-2, COVID-19.
W ramach realizacji zadania stowarzyszenie przeprowadzi
w sumie 80 godzin treningów dla swoich wychowanków
oraz szkolenie pt. „Skuteczne sposoby ochrony przed
koronawirusem”. Wsparcie finansowe pozwoli wejść młodym
piłkarzom w rytm systematycznych treningów dających solidną
podstawę do pracy w sezonie sportowym 2020/2021.

				

Piotr Woźniak

Zgłoś się do drużyny

Juniorów!

Jeśli od dawna marzyłeś, aby trenować w solidnym zespole
piłkarskim, jeśli chcesz kontynuować swoją przygodę
z piłką nożną lub chciałbyś po przerwie wrócić do uprawiania
futbolu, to jest ku temu świetnia okazja. Klub piłkarski
MGLKS „Termy Uniejów” zaprasza do gry w drużynie
Juniorów z roczników 2005/2006. Zespół powstaje na bazie
wychowanków Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego
Smolarka.

Czekamy na Twoje zgłoszenie.
Szczegółowe informacje pod tel. 691 696 172.
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21 zawodników, zrzeszonych w Kole Wędkarskim nr 16 PZW w Uniejowie, stanęło do walki
o Puchar Prezesa 2020. Zawody odbyły się w niedzielę 16 sierpnia 2020 r. – tradycyjnie, na
łowisku „Kaczka” w Człopach. Oprócz wyłonienia tegorocznego zwycięzcy, poznaliśmy termin
kolejnego spotkania, wieńczącego wakacje.

Zawody Wędkarskie o Puchar
Prezesa Koła Wędkarskiego nr 16
w Uniejowie
O świcie, podczas porannej zbiórki, odbyło się losowanie stanowisk. Ze względu na niewielką ilość
uczestników – sezon urlopowy – z losowania wyłączono
kilka stanowisk, położonych najbliżej drogi krajowej
nr 72. Hałas i drgania dobiegające z jezdni utrudniają
wędkowanie. W dodatku, rosnące w sporych odstępach
od siebie drzewa w tej części dorzecza dają niewiele cienia
– jak łatwo się domyślić, perspektywa spędzenia całego
przedpołudnia na słońcu przy tegorocznych upałach,
zamieniłaby to odprężające zajęcie w prawdziwą katorgę.
Tak więc, po kilkuminutowej krzątaninie, wędkarze
rozlokowani na pozostałej długości łowiska zanęcili,
a następnie zarzucili wędki i zapadła charakterystyczna
dla początku zawodów cisza…
Czas zawodów ustalono na 4 godziny, czyli do
11:00. Koniec wędkowania oznajmił strzał, po którym
sędzia
wagowy, Rafał Przybylak rozpoczął komisyjne
>
sprawdzanie wyników na poszczególnych stanowiskach.
Sumą punktów, przyznawanych zarówno za ilość
złowionych ryb, jak i za ich łączną wagę, sędziowie
wyłonili zwycięzcę niedzielnego turnieju i jednocześnie
zdobywcę Pucharu Prezesa, którym w 2020 roku został
Kamil Zielonka.
W ubiegłorocznych zawodach to znamienite trofeum
wywalczył sobie Mariusz Maj, który wówczas złowił 28
ryb o łącznej wadze 2,51 kg.

Podczas dekoracji zwycięzców niedzielnego turnieju,
prezes Dariusz Adamiak wyróżnił najmłodszego członka
Koła Wędkarskiego nr 16 PZW w Uniejowie – Kacpra
Jaszczurę, któremu wraz z życzeniami nieustającego
zacięcia przekazał voucher na zakup sprzętu wędkarskiego:
– „Kacper od momentu wstąpienia do koła nie opuścił
chyba ani jednego turnieju. W zeszłorocznych zawodach,
zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka, znalazł się na
podium i złowił największą rybę. Chętnie udziela się
w inicjatywach na rzecz łowiska, dba o porządek
w stanicy, mimo swojego młodego wieku, daje dobry
przykład pozostałym członkom. Bardzo cieszymy się
z twojej obecności w naszym gronie. Życzę ci rozwijania
swoich pasji z radością i satysfakcją. I chciałbym, żebyś
działał z nami jak najdłużej!” – powiedział prezes.
Puchary i medale dla zwycięzców niedzielnego
turnieju ufundowano z budżetu koła, ale warto nadmienić, że sponsorem nagród – voucherów do sklepu
wędkarskiego „Krecik” – była firma Mar-Tools Marcin
Mosiagin, co w trakcie podsumowania zawodów podkreślał zarząd koła.
Na koniec wędkarze ustalili termin kolejnych zawodów.

Puchar za największą rybę, 26-centymetrowego leszcza, powędrował do zdobywcy trzeciego miejsca, Piotra
Walczaka.

arch. UM Uniejów

Jeżeli chodzi o dalszą klasyfikację, to na 4-stopniowym
podium (tak – wszystko się zgadza, ponieważ na terenie
stanicy wędkarskiej w Człopach znajduje się oryginalne,
wykonane z drewnianych okrąglaków podium z czterema
miejscami) znaleźli się: 1. Kamil Zielonka – z wynikiem
37 ryb o łącznej wadze 1,21 kg, 2. Zbigniew Kuglarz –
z wynikiem 33 ryby o łącznej wadze 1,13 kg, 3. Piotr
Walczak – z wynikiem 20 ryb o łącznej wadze 0,99 kg,
4. Mirosław Leśniewski – z wynikiem 17 ryb o łącznej
wadze 0,85 kg.

Prezes Koła – Dariusz Adamiak wręcza nagrody zwycięzcom
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VI Biegowa Pielgrzymka na Jasną Górę
W piątkowy wieczór, 10 lipca 2020 r. 15-osobowa grupa biegaczy z Klubu Geotermii Uniejów
oraz Maratonu Turek rozpoczęła VI sztafetową pielgrzymkę z Uniejowa na Jasną Górę. Popołudniowa
nawałnica i późniejsze przelotne deszcze nie zniechęciły pielgrzymów, którzy wystartowali spod
dzwonnicy w Rynku zgodnie z planem.
Bieg poprzedziło krótkie błogosławieństwo o godz.
20.00, którego – w ukwieconej na X Festiwal „Królestwa
Lilii” Kolegiacie – udzielił ks. Piotr Dąbrowski.

Biegli całą noc, osiągając wyznaczony cel następnego
dnia wcześnie rano.

Zaraz po nabożeństwie, korzystając z chwilowej poprawy pogody, 15-osobowa grupa, której na starcie
towarzyszył Jacek Kurpik, prezes Geotermii Uniejów,
rozpoczęła VI Pielgrzymkę Biegową.

arch. UM Uniejów

Pielgrzymka ma charakter sztafetowy. Pierwszy odcinek wszyscy biegacze pokonali wspólnie, a kolejne –
parami, dobierając się na podstawie możliwości i kondycji
fizycznej. W dwójce otwierającej sztafetę pobiegli Jadwiga Szczepaniak i Marek Brzustowicz.
Uczestnicy zmieniali się co 5 lub 10 km, przemierzając
w ten sposób w sumie blisko 150-kilometrową trasę.

Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”

Uniejowscy sportowcy na obozie w Bieszczadach
46-cio osobowa grupa, głównie wychowanków Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego
Smolarka, przebywała w dniach 1-8 lipca 2020 r. na obozie sportowym. Jako miejsce pobytu
tegorocznego obozu wybrano Bieszczady, a dokładniej miejscowość Weremień koło Leska,
w kompleksie rekreacyjno-wypoczynkowym „LeskoSki”.

arch. Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”

Podczas obozu jego uczestnicy, pod okiem trenerów
i opiekunów, brali udział w codziennych treningach
piłkarskich na obiektach Sanovii Lesko, a także w emocjonujących rozgrywkach siatkarskich. Nie zabrakło
niezwykle ciekawych wycieczek z przewodnikiem,
m.in. na Zaporę Wodną w Solinie, Punkt Widokowy w
Polańczyku oraz wędrówki na Hasiakową Skałę (1228
metrów n.p.m.) w Paśmie Połoniny Wetlińskiej. Tak jak
w poprzednich latach, tak i w tym roku organizatorzy
obozu – Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni zadbało
o regionalno-kulturalne akcenty związane z miejscem
obozu. Tym razem Ratownik Górski, Pan Leszek Mnich
przybliżył wiele intrygujących legend oraz prawdziwych,

>
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mrożących krew w żyłach historiach związanych ze
zwierzętami zamieszkującymi Bieszczady. Uczestnicy, na
tzw. zajęciach surwiwalowych, próbowali także swych
sił w budowaniu leśnych szałasów i rozpalaniu ogniska
za pomocą krzesiwa. Obóz był wyjątkowy z uwagi
na działania chroniące przed COVID – 19. Wszyscy
uczestnicy wraz z opiekunami i trenerami korzystali,
zgodnie z aktualnymi zaleceniami, z maseczek, robiony
był także pomiar temperatury, a także dezynfekcja rąk
oraz sprzętu sportowego.
Tegoroczny wyjazd to czwarty obóz organizowany
przez Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”. W poprzednich latach usportowione dzieci za sprawą stowarzyszenia miały możliwość poznać Góry Stołowe

(obóz w okolicach Nowej Rudy – 2017 rok), Tatry (obóz
w Zębie – 2018 rok) oraz Pieniny (obóz w Krościenku
– 2019 rok).
Wyjazd w Bieszczady był możliwy dzięki wsparciu:
Uzdrowiska Termalnego Uniejów, PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o., firmy K-FLEX Sp. z o.o., Spółdzielni
Mleczarskiej Mleczwart w Wartkowicach, PHU
BARAS w Świnicach Warckich oraz sklepu Sportowego
OLIMPIKO w Uniejowie.
Zachęcamy do śledzenia na bieżąco aktywności
uniejowskich sportowców na profilu Uniejowskiego
Stowarzyszenia Aktywni na facebooku.
Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”

Maja Ostrowska-Gralka

arch. Uniejowski Klub Karate „Bassai”

Puchar Świata w Karate WUKF

Reprezentacja Klubu Karate „Bassai” (od lewej):
Julia Krokosz, Maja Ostrowska-Gralka, Weronika
Kujawa, Patrycja Kowalczyk i Oliwia Staniak.

Pomimo pandemii, Polska jako gospodarz Pucharu Świata w Karate
nie zamierza odpuścić. W dniach 10-13 września br. w Szczecinie
odbędą się zawody, które z pewnością przejdą do historii. Poza starciami
na macie z przeciwnikami, stoczy się również walka o przygotowania
i start w warunkach obostrzeń, środków dezynfekujących i zaleceń
sanepidu. W tych niełatwych warunkach trenują od dwóch miesięcy
zawodnicy Uniejowskiego Klubu Karate „Bassai”. Na starcie staną:
Patrycja Kowalczyk, Julia Krokosz, Oliwia Staniak i Weronika Kujawa.
Pierwszy raz w roli sędziego międzynarodowego sprawdzić się będzie
mogła Maja Ostrowska-Gralka. Z orzełkiem na piersi zawodniczki
klubu Bassai już niedługo będą mogły powalczyć o trofea najwyższej
rangi. Trzymamy kciuki!

Kolejne czarne pasy w klubie BASSAI
arch. Uniejowski Klub Karate „Bassai”

W ramach przygotowań do Pucharu Świata, odbyło się seminarium szkoleniowe w Pęczniewie.
Weekendowe spotkanie zakończyło się egzaminami
na stopnie uczniowskie i mistrzowskie. Do tych na
czarne pasy przystąpiły podopieczne Mai Ostrowskiej i z powodzeniem przebrnęły przez sportowe
zmagania. Tym samym szeregi klubu Bassai zasiliły
kolejne posiadaczki stopnia mistrzowskiego 1 Dan.
Serdecznie gratulujemy.
Zawodniczki „Bassai” podczas przygotowań do startu
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Marek Jabłoński

Zakłady pracy w gminie Uniejów

- Swoją przygodę ze światem komputerów zacząłem w 1998 roku. Pierwszy komputer
Intel 486 33 mhz kupiłem od kuzyna, który przywiózł go z Niemiec. Ponieważ nie można
było na nim oglądać filmów, po pewnym czasie sprzedałem go, i to ze sporym zyskiem.
I tak się zaczęło…

MARKOMP

Marcin Iwański z Uniejowa
Profesjonalnie zajął się naprawą komputerów,
laptopów, drukarek, tabletów, telefonów komórkowych
i różnych urządzeń biurowych. Zakupił sporo sprzętu
do świadczenia takich usług. Zajął się też sprzedażą nowych urządzeń i sprzętów, wzbogacił usługi o kserowanie
dokumentów. Z myślą o rozszerzeniu działalności
otworzył dwa nowe sklepy, które funkcjonowały
krótkotrwale, bowiem nie był w stanie dopilnować
każdego z nich. Sklep w Świnicach Warckich istniał
w latach 2009-2011, a w Uniejowie, przy ul. Targowej
– 2010-2012.
Na chwilę obecną prowadzę dwa sklepy: w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 28 (tel. 606 613 964, e-mail:
markompuniejow@wp.pl) i w Poddębicach, Pl. Kościuszki 17, gdzie zatrudniam jednego pracownika.
Swoją wiedzę i umiejętności przekazuję na bieżąco
praktykantom i stażystom. W latach 2009-2020 ze szkół
ponadgimnazjalnych z Poddębic i Turku było to około 50
osób. Kilku z nich otworzyło już własną działalność lub
podjęło pracę w tej branży – uzupełnia informacje pan
Marcin.

fot. R. Troczyński

Zanim 39-letni dziś pan Marcin Iwański zaczął „swoją przygodę ze światem komputerów”, która stała się
jego sposobem na życie, wspomina: - Już w dzieciństwie
interesowałem się elektroniką i majsterkowaniem przy
ówczesnych telefonach komórkowych i starych komputerach. Ciekawiły mnie wszystkie nowinki techniczne
branży IT. Wiedzę zdobywałem ucząc się na własnych
błędach. Niestety, nie miałem nauczyciela, czy też kolegi,
który coś by mi objaśnił lub pokazał.
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Uniejowie
uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach. Podjął studia w Wyższej Szkole HumanistycznoEkonomicznej w Łodzi, a pracę inżynierską obronił
w 2004 r. Jako inżynier sieci komputerowych następnego
roku w tej samej uczelni rozpoczął studia magisterskie
na kierunku „Informatyczne sieci komputerowe”.
Niestety: - Studia przerwałem, kiedy w 2007 roku otworzyłem pierwszy sklep w Uniejowie przy ul. Bogumiła 24.
Nie potrafiłem jednocześnie studiować i prowadzić własnej
działalności. Rodzice zajmowali się rolnictwem i podupadli
na zdrowiu, więc miałem tyle pracy, że nie dało się tego
pogodzić.
Tak więc w wieku 26 lat, bez wsparcia rodziny,
niezbyt zadowolonej z pomysłu na życie rozpoczął
działalność w branży komputerowej. W weekendy
jeździł do Kutna, Zduńskiej Woli, Włocławka czy
Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie kupował używany
sprzęt komputerowy. Po naprawie i konserwacji sprzedawał go na swoim firmowym koncie na Allegro. –
Ponad 20 tysięcy pozytywnych komentarzy świadczyło
o dużym zainteresowaniu takim sprzętem i tym, że robię to
dobrze – zachęcało mnie do dalszego działania i rozwoju –
wspomina pan Marcin.

Pan Marcin Iwański w swoim sklepie komputerowym w Uniejowie
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Od 2012 roku pan Marcin Iwański z rodziną
zamieszkał w Uniejowie. Żona Renata jest nauczycielką,
18-letni Błażej i rok młodszy Jan są uczniami technikum,
a najmłodszy Wojtek – przedszkolakiem. Jak twierdzi
pan Marcin jego hobby, zainteresowania oraz pasje
pokrywają się z zawodowo wykonywaną pracą. Poza
tym lubi wędkowanie, grzybobranie i podróże.
„Markomp” Marcina Iwańskiego wspiera wiele instytucji. Z różnych form (vouchery, nagrody, darmowe
serwisy, wsparcie finansowe) skorzystali: Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy, Rada Rodziców w Uniejowie, Koło

Wędkarskie w Uniejowie, Zespół Placówek EdukacyjnoWychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie,
Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie itp.
W jego sklepie są liczne podziękowania za udzielone
formy wsparcia.
- Dziś mogę stwierdzić, że nie żałuję moich wyborów
i podejmowanych decyzji. Robię to, co lubię, co umiem, co
przynosi dochody i sprawia dużo satysfakcji. A zadowolenie
klienta i dobre słowo są dodatkową nagrodą motywującą
do dalszej pracy – tak swoją „przygodę ze światem
komputerów” uzasadnia pan Marcin.

„Nowe czasy”

Ryszard Troczyński

Coraz częściej tradycyjne męskie funkcje przejmują panie, dlatego język polski ma problem z precyzyjnym, zgodnym z kulturą i dobrym zwyczajem, nazwaniem tych sfeminizowanych funkcji i zawodów.
Przyzwyczailiśmy się już do słów posłanka, dyrektorka. To jest też już nie jedna sołtyska. Kiedyś sołtysem
zostawał uważany za najmądrzejszego, znającego problemy wsi i umiejący te problemy rozwiązywać
mieszkaniec. Obecnie sołtyska- pani sołtys nie dość, że to wszystko potrafi, to jest również gruntownie
wykształcona.
miejsce, w którym stał dom rodzinny biskupa Wojciecha Owczarka, założyciela Zgromadzenia Sióstr
Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Kasia chciałaby
rozbudować ten punkt, by można było tam usiąść,
odpocząć, zadumać się i pomodlić.
Pani Katarzyna Tybura ma nadzieję na owocną
współpracę z gminą i panem Burmistrzem i chciałaby,
żeby mieszkańcy za cztery lata nie żałowali, że obdarzyli
ją takim zaufaniem – wybrali ją na swojego powiernika
- na sołtyskę Łęgu Balińskiego.

fot. R. Troczyński

Pani Katarzyna Tybura ma wykształcenie wyższe, ukończyła Politechnikę Łódzką na Wydziale Biotechnologii
i Nauk o Żywności, podyplomowe kwalifikacje
pedagogiczne na WSGK w Kutnie oraz Nowoczesną
Organizację i Zarządzanie w Gastronomii na SGGW
w Warszawie. Obecnie pracuje jako wychowawca
w internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Poddębicach oraz jako menager w Gospodzie „Pod
Brzozami” w Uniejowie. Niewątpliwie jest pozytywnie
zakręcona, ponieważ działa w Zarządzie Stowarzyszenia
Turystycznego „Bogumiłki”, w którym promuje lokalnych
przedsiębiorców i miasto Uniejów. Niedaleko pada jabłko
od jabłoni, bo funkcję przejęła po ojcu. śp. Jerzym, który
był znany w szerokiej okolicy jako działacz i społecznik.
Jednym słowem ma to w genach, a mieszkańcy Łęgu
Balińskiego na pewno nie zawiodą się i docenią jej
działalność.
Łęg Baliński to malownicze miejsce, ciekawe przyrodniczo i spokojne. Coraz częściej doceniane przez
mieszkańców Uniejowa, okolic i przyjezdnych docierających tam na wycieczkach rowerowych. Nowa
„pani sołtys”, sołtyska Katarzyna spełnia marzenia
swojego taty i mieszkańców, by trwale upamiętnić

Sołtys Łęgu Balińskiego – Katarzyna Tybura

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Powszechny spis rolny
rusza od września
W roku 2020 we wszystkich krajach należących do Unii
Europejskiej przeprowadzony zostanie Powszechny Spis
Rolny.
Odbędzie się on też w całej Polsce w terminie od 1
września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień
1 czerwca 2020 r.
Akcja obejmie:

• gospodarstwa indywidualne;
• gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne;
• gospodarstwa prowadzone przez jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi
w następujących formach:
Od 1 września 2020 r. – samospis internetowy –
każdy rolnik może dokonać spisu we własnym domu, na
własnym urządzeniu, mającym połączenie z internetem
– za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na
stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego:
https://spisrolny.gov.pl/.
Dostęp do stanowiska wyposażonego w sprzęt komputerowy zapewniać będzie również gminne biuro
spisowe, mieszczące się w siedzibie Urzędu Miasta
w Uniejowie, przy ul. Bł. Bogumiła 13, pod warunkiem,
że nie zmienią się obostrzenia związane z zagrożeniem
COVID-19. Informacji o gospodarstwach rolnych udzielić

można także dzwoniąc na infolinię spisową pod numer
22 279 99 99.
Od 16 września 2020 r. – rachmistrzowie będący
pracownikami Urzędu Statystycznego w Łodzi rozpoczną
spis metodą wywiadu telefonicznego.
Od 1 października 2020 r. – rachmistrzowie terenowi
rozpoczną spis metodą wywiadu bezpośredniego;
jeśli nie pozwoli na to sytuacja epidemiczna, wywiad
prowadzony będzie metodą telefoniczną.
Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał
samospisu internetowego albo nie przekazał danych
w formie wywiadu telefonicznego, nie może odmówić
przekazania danych w formie bezpośredniego wywiadu
podczas wizyty rachmistrza w gospodarstwie.
Na terenie gminy Uniejów spis rolny przeprowadzać
będzie trzech rachmistrzów terenowych: p. Anita
Skotnicka, p. Milena Kudanowska oraz p. Agnieszka
Świątek. Osoby te, podczas wykonywania czynności
w ramach wywiadu bezpośredniego, posługiwać się będą
umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem.
Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia
oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa zapewniają
całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie
dostarczone przez respondentów dane objęte są
tajemnicą statystyczną, co oznacza, że będą należycie
i starannie zabezpieczone i nie zostaną nikomu ujawnione.

56atoś
| UNIEJOWSKIE STRONY
L
k u kurydza
ob rodziła

4 / 74 / 2020

FOTO Hi sto r i a

> Ryszard Troczyński

numer

FOTO Ko nt ra st y

FOTO Z a g a d k a

> Ryszard Troczyński

> Ryszard Troczyński

FOTO Fra sz k a
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Co i gdzie to jest ?
W poprzednim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto zagadką było zdjęcie magazynu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” przy ul. Ogrodowej w Uniejowie.
Otrzymaliśmy kilkanaście prawidłowych odpowiedzi. Nagrodę
wylosowała Pani Ela z rodziną z Warszawy. Kolejną foto zagadką
jest nazwa ulicy. Pytanie brzmi: Jak nazywa się ulica przedstawiona na zdjęciu?
Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, wysyłane
na numer tel. 517 138 165, czekamy do 30 września 2020 r.

Zmalować coś…!
Piękne plenery malarskie,
choć to przecież nie są
kaczki dziennikarskie,
bo do kaczuszki kaczorek
mówi: „Nie bądź skąpa taka,
daj mi swego dziubka,

albo też buziaka.”
***
Buzi, buzi
od kaczorka
dla kaczusi.
Witold Smętkiewicz

