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„Ludzie są po to, by ich kochać”
– rozmowa z Anną Dymną

Uczciliśmy pamięć mieszkańców w 81.
rocznicę zbrodni hitlerowskiej w Czekaju

Dożynki Wojewódzkie w Uniejowie
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Pani Ania z Mieczysławem Szcześniakiem na koncercie „Niebo chodzi po ziemi” w grudniu 2017 r. w uniejowskiej Kolegiacie

Agnieszka Owczarek

„Ludzie są po to, by ich kochać”

– rozmowa z Anną Dymną
Jest nam niezmiernie miło gościć Panią w Uniejowie.
Dlaczego zdecydowała się Pani na nasze uzdrowisko?
Od wielu lat muszę co roku jeździć gdzieś na rehabilitację. W uniejowskim uzdrowisku nigdy nie byłam,
ale było tu wielu moich znajomych i podopiecznych.
Zawsze wracali stąd zachwyceni opieką i atmosferą.
Opowiadali mi o cudownych wodach termalnych,
wspaniałych zabiegach, a przede wszystkim o życzliwych, profesjonalnych rehabilitantach.
Miała Pani okazję trochę pozwiedzać, skorzystać
z lokalnych dobrodziejstw?
W miasteczku jestem już trzeci raz. Dwa poprzednie
pobyty trwały po kilka godzin i nie miałam czasu na
żadne zwiedzania i atrakcje, a teraz byłam w uzdrowisku na rehabilitacji i tylko dwa razy wyszłam
z budynku. Przyjaciele obwieźli mnie samochodem
po Uniejowie i okolicach, bym chociaż w ten sposób
zobaczyła, w jak magicznym miejscu jestem. Z basenów termalnych, niestety, nie korzystałam, bo są
to miejsca użyteczności publicznej, a z uwagi na mój

wiek i stan zdrowia, muszę być bardzo rozsądna,
unikać kontaktów z przypadkowymi ludźmi i nie prowokować wirusa.
Czy dobrze się Pani u nas czuje? Coś szczególnie
przypadło do gustu?
Rehabilitacja to zawsze „męcząca robota”. Czułam
się jak w innym świecie, koło godziny 17 właściwie
mogłabym już iść spać. To dla mnie stan wyjątkowy
i nadzwyczajny. Byłam w rękach wspaniałych, życzliwych ludzi, w dodatku świetnych fachowców. Mam
porównanie, bo co roku gdzieś się rehabilituję. A do
gustu w Uniejowie przypadli mi… przede wszystkim
ludzie.
Jakiś czas temu przyjęła Pani zaproszenie do
współpracy ze strony Stowarzyszenia „Aktywni”.
Co Panią skłoniło do takiej decyzji?
Pierwszy raz byłam w Uniejowie, na zaproszenie
Mirka Madajskiego i Uniejowskiej Grupy Integracyjnej, w grudniu 2014 roku. Razem z Adasiem
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Nowakiem i grupą Raz, Dwa, Trzy brałam udział
w koncercie „Dajmy sobie siły” w Sali Rycerskiej
w Zamku Uniejowskim. Prowadziłam ten koncert
rozmowami z różnymi ludźmi o tym „co lub kto daje
ci siły w życiu?”. Było radośnie, wzruszająco, pięknie.
Wróciłam do Krakowa naprawdę silniejsza. Mirek
zaprosił mnie ponownie w 2017 roku. Przyjechałam
z moimi „zaczarowanymi ptaszkami”, czyli laureatami
Festiwalu Zaczarowanej Piosenki i z Mietkiem
Szcześniakiem. Oczywiście, była też Uniejowska
Grupa Integracyjna i jej goście. Prowadziłam koncert
pod hasłem „Niebo chodzi po ziemi”. To są słowa
ks. Jana Twardowskiego z wiersza „Jeden świat”.
W 2016 roku Mietek Szcześniak napisał muzykę
do tego wiersza i nagraliśmy piękny teledysk. Śpiewaliśmy tę piosenkę w finale koncertu. I znowu było
cudownie. Takie chwile oczyszczają ze wszystkiego,
co przykre i złe, są jak najcudowniejszy lek.
Jak Pani ocenia tę współpracę?
Tacy ludzie jak Mirek to prawdziwe skarby. On
przyciąga ludzi. Jak coś robi to naprawdę i sercem.
Współpraca z nim daje wszystkim radość po prostu.
Ma taką umiejętność, że wokół robi się, jest jakoś
normalnie, padają wszelkie bariery, wszyscy są
razem, bo chcą być. Nie ma chorych, gorszych,
lepszych, ładniejszych ani żadnych gwiazd. Wszyscy
świecą po chwili jednym światłem radości. Od
pierwszego spotkania wydaje mi się, że to mój młodszy brat. Dowiedziałam się, że został niedawno przewodniczącym Rady Miejskiej. Uniejów ma szczęście.
Lokalna społeczność ocenia bardzo dobrze
działalność „Aktywnych”, m.in. dlatego, że ich
inicjatywy pokonują bariery, przeciwdziałają
wykluczeniu. Pokazują, że ludzi z niepełnosprawnościami nie powinno trzymać się z dala od
reszty społeczeństwa. Koncerty „Aktywnych” są
przepełnione z każdej strony radością. Pani ma
już dużo większe doświadczenie na tym polu. Jest
Pani inicjatorką festiwalu, który jest swoistym
fenomenem w skali ogólnopolskiej.
To niepełnosprawni artyści są gwiazdami, dla nich
przychodzi publiczność. To ogromna nobilitacja dla
tych dzieciaków. Spełnia Pani marzenia.
Nauczyłam się po prostu patrzeć ludziom prosto
i głęboko w oczy, i widzieć człowieka, a nie wózki,
kalectwa, inności. I zobaczyłam, że w każdym człowieku są marzenia, talenty, ambicje, uczucia. Żadna
choroba, niepełnosprawność nie powinna ich za-
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bijać. To przecież pełnoprawni obywatele. Wystarczy
tylko odważyć się do nich zbliżyć, pomóc, bo mają
czasem różne trudności i tej pomocy potrzebują.
I trzeba tak normalnie na nich popatrzeć. Odkrywa się
wtedy prawdziwe cuda. Dzięki nim zobaczyłam, jak
niezwykły naprawdę jest człowiek, ile ma w sobie siły,
radości, pasji, zdolności… wystarczy wyciągnąć rękę.
Tak naprawdę oni nam często bardziej pomagają niż my
im. Pozwalają dostrzec prawdziwy sens życia i odkryć,
że w nas też drzemią różne uśpione siły i energia,
o których się nawet nie podejrzewamy. Uczą nas
cieszyć się z tego, co mamy, i dostrzegać piękno życia
i świata. Gdy prowadzę koncerty finałowe naszego
festiwalu, to wydaje mi się, że jestem na innej planecie.
Nasi laureaci są naprawdę uzdolnieni. Ocenia ich co
roku jury złożone z najwybitniejszych artystów; wokalistów, kompozytorów, poetów, aktorów, reżyserów.
Po kilkunastu latach nasza praca zaczęła przynosić
owoce. Zwycięzcy zaczarowanej piosenki w kategorii
osób dorosłych już pięć razy śpiewali w Opolu i już dwa
razy wygrali opolskie debiuty. Nasza Ania Dąbrowska
wygrała konkurs The Voice Kids. Nie tylko ich, ale i moje
marzenia się spełniają. Nasza zaczarowana rodzina jest
coraz większa i jest najpiękniejszą, jaką znam.
Praca z niepełnosprawnymi z różnych względów nie
jest łatwa. Powodem może być choćby odczuwana
niechęć ze strony społeczeństwa, co powoduje stres,
agresję i sprawia, że ciężko trafić do takiej osoby.
Patrząc na Pani relacje, można dostrzec wzajemną
życzliwość, przyjemność z obcowania. Jak udaje się
Pani znaleźć klucz do ludzkich serc?
Zawsze staram się wczuć w sytuacją takiej osoby.
Jestem aktorką. Całe dorosłe życie staram się przecież
zrozumieć postać, którą gram, wyobrazić sobie jej
uczucia, wytłumaczyć jej postępowanie, umotywować
reakcje. W życiu, niestety, często mnie to przerasta,
bo nierzadko spotykam ludzi, których cierpienie,
samotność jest niewyobrażalna. Po prostu się z nimi
zaprzyjaźniam. Nie mądrzę się, słucham dokładnie,
co mówią, zapominam o aktorstwie, jestem sobą. Jak
trzeba, to z nimi zapłaczę, ale zwykle się śmiejemy,
nawet mówiąc o cierpieniu. Nauczyli mnie tego. Bywają
też osoby niepełnosprawne opancerzone i najeżone,
pełne goryczy i nawet nienawiści. A jaka ja bym była na
ich miejscu? Pewnie taka sama. Nie oburzam się więc
i nie komentuję. Wystarczy przeczekać i nawet małymi
gestami i reakcją przekonać ich, że świat nie jest tak
do końca zły, że agresja, choć jest niewątpliwie siłą,
tylko wszystko niszczy i nigdy nie da ukojenia. Trudne
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Pani Ania prowadząca koncert „Dajmy sobie siły” w grudniu 2014 r. w Sali Rycerskiej Zamku w Uniejowie

to bardzo i nie umiem o tym mówić, tym bardziej, że
każdy przypadek jest inny.
Praca w fundacji pociąga za sobą wiele trudów
– począwszy od pozyskiwania funduszy, przez
selekcjonowanie ludzi, bo przecież nie ma fizycznej
możliwości, żeby pomóc wszystkim, do pracy
z ludźmi. Czy kiedyś przyszło jakieś zniechęcenie,
poczucie jakiegoś bezsensu?
Przede wszystkim to nie jest moja praca. Pracuję wciąż na scenie i przed kamerami, i z tego żyję.
W fundacji jestem wolontariuszem. To, co tam robię,
to moja pasja i radość, i sens życia. Nie ma więc mowy
o jakimś zniechęceniu czy wątpliwościach. A że bywa
trudno? Owszem. Ostatnio nawet bardzo! Ale nikt
mi nie mówił, że będzie łatwo. Bolesne jest to, że
nie pomoże się każdemu, kto zwraca się o pomoc.
To przecież nie jest możliwe. Trzeba znać priorytety.
Fundację założyłam, by pomóc moim przyjaciołom
z niepełnosprawnością intelektualną, osobom doro
-słym, które mają bardzo trudne życie. Wszystko, co
robię, jest po to, by właśnie im dać chwile szczęścia,
zapewnić godniejsze życie i nadać ich życiu sens.
To są moje „dzieci”. Dla nich wybudowaliśmy „Dolinę Słońca” w Radwanowicach pod Krakowem oraz
warsztaty terapeutyczne w nadmorskim Lubiatowie.
Ale moja fundacja „Mimo Wszystko” prowadzi wiele
projektów: razem z Fundacją Brata Alberta organizujemy Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno

-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
„Albertiana”, Ogólnopolski Festiwal Zaczarowanej
Piosenki dla utalentowanych wokalnie osób z różnymi niepełnosprawnościami, konkurs poetycki „Słowa, dobrze, że jesteście” i wiele innych. O wszystkim
można przeczytać na stronie mimo-wszystko.org
Z drugiej strony jest poczucie robienia czegoś
wartościowego, dla części swoich podopiecznych
jest Pani nie tylko Anią, ale Aniołem, jak np. dla
Janusza Świtaja… za pani przyczyną chłopak
porzucił swoje życzenie eutanazji.
Jestem dla większości po prostu Anią. Janusz Świtaj
jest dla mnie tytanem, bohaterem i kiedy wywołał
ogólnopolską dyskusję o prawa do zaprzestania
uporczywej terapii zrozumiałam, że to jest jego krzyk
o życie, a nie o śmierć. Zatrudniliśmy go w fundacji.
Wprawdzie jest całkowicie sparaliżowany i oddycha
przez respirator, ale obsługuje oczami komputer,
Internet, rozmawia przez komórkę, jest inteligentny
i ambitny. Pomogliśmy mu zdobyć wreszcie wózek,
który sam obsługuje ustami i który dał Januszowi
tzw. wolność. Mógł wreszcie zobaczyć niebo i opuścić cztery ściany. Potem Janusz zdał maturę, zaczął
studiować, skończył psychologię, zdobył tytuł magistra… To niezwykłe jak silny i wspaniały potrafi być
człowiek. Janusz dał mi dużo do myślenia nad życiem.
I nad tym, jak czasem marnujemy czas na głupoty.
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Kim czuje się Pani bardziej - społecznikiem
czy aktorką?

Ludzie postępują nierozumnie

Przede wszystkim jestem zwykłym człowiekiem. Już
ponad pół wieku jestem szczęśliwą, bo potrzebną
aktorką. Ten zawód wyznaczał rytm mojego życia.
On mnie ukształtował, nauczył być odpowiedzialnym
człowiekiem. Był i jest moją pasją. Ratował mnie
w trudnych chwilach. A że pomagam ludziom? To
po prostu odruch, a może jakiś tajemniczy napęd
do życia. To mi daje siły, choć czasem padam ze
zmęczenia. Ale sprawia, że moje życie jest pełne
uśmiechu. Sama się dziwię temu, co mówię, ale to
prawda. Przyjaźniąc się z ludźmi niepełnosprawnymi,
cierpiącymi, uczę się od nich zachwytu nad małymi
rzeczami i radości z każdej chwili. Przez wiele lat
pracy na scenie i przed kamerami uczyłam się od
wybitnych artystów reżyserów, aktorów wrażliwości,
otwarcia na drugiego człowieka, pokory, cierpliwości.
Być może to dzięki nim mam teraz odwagę stawać
naprzeciwko ludzi cierpiących i ich rozumieć, i pomagać. Nauczyłam się też współpracować z innymi,
aktorstwo to przecież praca zbiorowa i może dzięki
temu udaje mi się przyciągać do pracy w fundacji
wspaniałych, oddanych ludzi. Bez nich przecież nic
bym sama nie zrobiła.

kochaj ich mimo wszystko.

Szukam jakiegoś wspólnego mianownika dla
Pani działań, zarówno tych aktorskich, jak i
charytatywnych. Przychodzą mi do głowy trzy
cechy: pracowitość, sztuka i piękno na kształt
„Promethidiona” Norwida.

dawaj światu najlepsze co posiadasz,

Bo nie jest światło, by pod korcem stało,
Ani sól ziemi do przypraw kuchennych,
Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy, praca, by się zmartwychwstało.
To piękno jest zawsze gdzieś w finale wszystkich
Pani projektów, a działania pokonują dystans
społeczny i dają sens moralny.
Lubię pracować. To mi daje napęd do życia. Zawsze
mówię, że jestem od pastowania podłóg, a nie od
reklamowania pasy. Poezja też mi daje chwile wytchnienia, dystansu i pomaga zrozumieć świat. Moja
fundacja nosi swoją nazwę od wiersza angielskiego
poety – „ Mimo wszystko”. Ten wiersz jest moim
mottem i drogowskazem we wszystkich działaniach.
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nielogicznie i samolubnie Jeśli czynisz dobro
oskarżą cię o egocentryzm
czyń dobro mimo wszystko.
Jeśli odnosisz sukcesy
zyskujesz fałszywych przyjaciół
i prawdziwych wrogów odnoś sukcesy mimo wszystko.
To co budujesz latami,
może runąć w ciągu jednej nocy buduj mimo wszystko.
Ludzie w gruncie rzeczy
potrzebują twej pomocy,
mogą cię jednak zaatakować
gdy im pomagasz pomagaj mimo wszystko.
Dając światu najlepsze co posiadasz
otrzymujesz ciosy mimo wszystko.

Jak mi czasem trudno, to czytam sobie ten wiersz
i się uspokajam. A potem przypominam sobie słowa
Wojtka Młynarskiego, które napisał dla mojej fundacji
i uśmiecham się do wszystkich trudności i kłopotów.
Ludzie są po to, by ich kochać.
Dopomóż myśli tej choć trochę.
Pomóż nadziei kwitnąć listkom,
mimo wszystko!

Pomóż podopiecznym Fundacji Anny Dymnej
„Mimo Wszystko”. Razem zmieniajmy świat
na lepszy i piękniejszy.
Nr konta: 65 1090 1665 0000 0001 0373 7343
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Od Redakcji
75. przedostatnie w bieżącym roku wydanie czasopisma informuje o kilku prowadzonych i zakończonych gminnych
inwestycjach: postępującej rewitalizacji skweru przy ul. Tureckiej, przebudowie bulwarów nadwarciańskich – rozpoczętej
budową ścieżki pieszo-rowerowej, modernizacji dróg w Czepowie i Spycimierzu, nasadzeniach zieleni wykonanych
w ramach trzeciego etapu rozbudowy Trasy Bożego Ciała w Spycimierzu oraz rozpoczynającej się już wkrótce przebudowie targowiska w Uniejowie. Na etapie weryfikacji są oferty przetargowe, które wpłynęły na budowę Placu Bogumiła
– zagospodarowanie terenu zlokalizowanego naprzeciwko budynku biblioteki. Pozyskaliśmy też środki na ekologiczne
pracownie w trzech gminnych placówkach oświatowych: w Uniejowie, Wieleninie i Wilamowie.
Gmina Uniejów podpisała dwa porozumienia o współpracy: pierwsze z gminą partnerską Grindavik (Islandia) na
realizację projektu dot. walki z pogłębiającą się suszą, drugie ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko-Ostrowska pod
kątem wymiany doświadczeń i współdziałania w obszarze naukowo-badawczym i promocji turystyki regionalnej.
Z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców wykonano cięcia sanitarne konarów drzew i usunięto suche elementy
drzewostanu na skweru w Rynku oraz w celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid-19, wizyty
petentów ograniczono do biura podawczego przygotowanego w wejściu do budynku urzędu.
Informujemy o akcji Szlachetna Paczka, która ruszyła w naszej gminie oraz o możliwości pozyskania dofinansowania
na wymianę źródeł ciepła za sprawą uruchomionej II części programu „Czyste Powietrze”.
W niniejszym numerze przeczytacie Państwo wywiady z: Anną Dymną, którą mieliśmy zaszczyt gościć niedawno
w naszym uzdrowisku, o jej wrażeniach z pobytu i nie tylko…; archeologiem Radosławem Hermanem o śladach przeszłości
w Uniejowie oraz koordynatorem i inicjatorem powołania Widzew Łódź AMP Futbol – Maciejem Stoczkiewiczem nt.
powołania nowej sekcji.
To wydanie relacjonuje o licznych wydarzeniach: kulturalnych – 1. Przygodowo-Historycznym Festiwalu Misji Skarb
w Uniejowie, Pikniku Zdrowia i Urody, Dożynkach Wojewódzkich, wieczorach poetyckich z Anną Dymną, Misji Przygoda –
Jesiennych Spotkaniach Zamkowych; patriotyczno-religijnych – Jubileuszu 75-lecia Ładu Bożego, obchodach 81. rocznicy
wybuchu II wojny światowej i uroczystości 81. rocznicy zbrodni hitlerowskiej w Czekaju, sportowych – IV Turnieju Piłki
Nożnej „Połączeni Pasją”.
W tym czasie odbyły się spotkania: w Spycimierzu – w ramach projektu „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu – ochrona i wzmacnianie tradycji”, w Uniejowie – Seminarium „Warsztaty z geografii
turyzmu” połączone z Jubileuszem prof. Andrzeja Matczaka, wręczenie nagród „Lilia Smakosza” – przyznanych w ramach
VII Uniejowskiego Festiwalu Smaków oraz w formie online z książką i teatrem w bibliotece.
Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni” pozyskało środki i ruszyło z realizacją warsztatów pn. „Historie Zagubione”,
z kolei Uniejowski Uniwersytet III Wieku rozpoczął zajęcia dla słuchaczy – niestety, w tym roku bez uroczystej inauguracji.
Jak zawsze, sporą porcję informacji z przeprowadzonych zajęć, uroczystości, wyjazdów - aktywności i osiągnięć
swoich wychowanków przekazali nauczyciele gminnych szkół, a pracownicy Ośrodka Kultury zaproponowali zajęcia
rozwojowe dla dzieci i dorosłych, o nowościach książkowych i audiobookach napisali pracownicy Biblioteki Miejskiej.
I na koniec – kim jest „Młoda i Profesjonalistka” przeczytacie Państwo w artykule pod tym właśnie tytułem,
a z czym się wiąże praca pszczelarza w artykule z cyklu „Zakładach pracy” – Wielo-Miód Józef Wielogórka ze Spycimierza.
W tym niełatwym czasie życzymy wszystkim naszym Czytelnikom dużo zdrowia i optymizmu. Uważajcie Państwo
na siebie!
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Józef Kaczmarek

[ wrzesień - październik 2020 ]

Inwestycje/dofinansowania gminnych projektów/
podpisane umowy
• Ukończona została inwestycja drogowa w Spycimie
-rzu w ramach zadania pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowości
Spycimierz – Trasa Bożego Ciała – etap III”. Zakres
przeprowadzonych prac na odcinku o łącznej dł. 400
metrów obejmował m.in. roboty rozbiórkowe, wykonanie warstwy podbudowy z gruntu wzmocnionego cementem oraz z kruszywa łamanego, poboczy
i zjazdów oraz założenie kostki betonowej – art. na
str. 19
• Podpisana umowa z Samorządem Województwa
Łódzkiego na dofinansowanie kwotą 180 tys. zł
przebudowy drogi w obrębie miejscowości Czepów, w ramach modernizacji dróg dojazdowych do
gruntów rolnych na terenie województwa łódzkiego,
pozwoliła zrealizować inwestycję. W ramach dotacji
wyremontowano odcinek o dł. 0,63 km, położony
w pobliżu byłej gorzelni i prowadzący do zabudowań
mieszkalnych. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z Poddębic, wyłonione
w postępowaniu przetargowym, które złożyło najniższą ofertę w wysokości 275 769,69 zł – art. na
str. 18
• Rozstrzygnęliśmy postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych zlokalizowanych na terenie
Uzdrowiska Uniejów” dla części 1 pn. „Przebudowa
drogi gminnej nr 111352E - ul. Awaryjna w Uniejowie”, części 2 pn. „Przebudowa drogi gminnej
(chodnik) nr 111358E - ul. Krasińskiego w Uniejowie”, części 3 pn. „Utwardzenie placu przy ul. Ireny Bojakowskiej i ul. Kościelnickiej w Uniejowie”.
W postępowaniu wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez Firmę
Handlowo-Usługową Wiesława Łuczak, Jan Łuczak
s.c., ul. Łęczycka 2, 99-210 Uniejów. Pozostałe oferty złożyli: konsorcjum firm – PPHU Kupczyk Michał
(lider) i PPHU Kupczyk Grażyna, ul. Mickiewicza 9,
99-210 Uniejów (partner) oraz PRD Markbud Sp.
z o.o., ul. Targowa 7, 99-210 Uniejów. Inwestycja re-

alizowana jest na łączną kwotę 243 327,26 i wsparta
dotacją z budżetu Państwa w wysokości 292 192 tys.
zł na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.
• Jednym z etapów realizacji inwestycji rozbudowy
„Trasy Bożego Ciała” w Spycimierzu było wykonanie
nasadzeń zieleni w postaci bylin i krzewów liściastych
przy trasie uroczystości, aby poprawić estetykę miejsca. Inspiracją doboru zieleni była tradycja układania
dywanów kwiatowych na Uroczystość Bo-żego Ciała
oraz odmiany jabłoni charakterystyczne dla przydomowych, wiejskich ogrodów – art. na str. 24-25
• Podpisaliśmy umowę na przebudowę targowiska przy
ul. Dąbskiej w Uniejowie z Firmą Handlowo-Usługową Dromex Roboty Drogowo-Budowlane Robert
Pleśnierowicz z Koźminka na kwotę 1 897 890 zł.
W postępowaniu przetargowym wpłynęły w sumie
trzy oferty. Pozostałe dwie złożyli: konsorcjum firm
PHU Wiesława Łuczak, Jan Łuczak i LuKpol – Krzysztof Łuczak na sumę 1 959 267,00 zł oraz Firma SORTED z Piaseczna na kwotę 2 846 220,00 zł. Inwestycja zakłada kompleksową przebudowę obecnego
placu – art. na str. 27
• Trzy wnioski o dofinansowanie wyposażenia sal
lekcyjnych z zakresu edukacji ekologicznej w szkołach pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”, złożone
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zostały pozytywnie
rozpatrzone. Kwota przyznanych środków wynosi
110 tys. zł – art. na str. 18-19
• Jesteśmy na etapie weryfikacji ofert, które wpłynęły w ramach postępowania przetargowego na
przebudowę Placu Bogumiła w ramach projektu
pn. „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie”. Inwestycja zakłada uporządkowanie terenu
nad brzegiem rzeki Warty, tuż naprzeciwko placówki
bibliotecznej w celu stworzenia nowego miejsca wypoczynku i rekreacji – art. na str. 26
• W ramach prowadzonej rewitalizacji skweru przy ul.
Tureckiej, w obrębie zejścia do rzeki od strony Rynku
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Miejskiego i ul. Bł. Bogumiła, firma przeprowadziła
już pełną rozbiórkę nawierzchni chodnika i parkingu, wykonała nawierzchnie komunikacyjne – w tym
również schody, zamontowała w ziemi system zasilający nasadzenia i fontanny oraz elementy dwóch
fontann. Wykonawcą inwestycji, na sumę 1 391
717,79 zł, jest firma Sorted Sp. z o.o. z Piaseczna.
Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn.
„Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie”
i dofinansowana Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – art. na str. 22
• Przygotowania terenu pod realizowaną ścieżkę pieszo-rowerową (od mostu - wzdłuż brzegu rzeki w kierunku Strugi Spycimierskiej) rozpoczęły budowę bulwarów nadwarciańskich w Uniejowie. Oprócz
ścieżki, po tej stronie rzeki powstanie przystań kajakowa, rampy w formie pomostów i zielone tereny
rekreacyjne. Działania inwestycyjne będą przesuwały się w stronę zamku. Za mostem powstaną: „Szlak
Bosych Stóp”, pomosty pływające i kino letnie. Kolejnym etapem prac będą atrakcje bulwarowe realizowane po stronie miejskiej. Wykonawcą inwestycji,
dofinansowanej kwotą przeszło 6 mln zł z Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi, jest Przedsiębiorstwo
Budowlane Park-M ze Starego Sącza – art. na str.
23-24
• Unieważniliśmy postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Spycimierski Gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów”. W postępowaniu zostały
złożone dwie oferty: pierwsza przez konsorcjum firm
- Przedsiębiorstwo Budowlane Częstobud Damian
Świącik, al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200
Częstochowa (lider) i Przedsiębiorstwo Budowlane
Budopol Sp. z o.o., ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów (partner) na kwotę 9 319 710,00 zł brutto;
druga przez Przedsiębiorstwo K.J.S., ul. Konarskiego
26, 62-600 Koło na kwotę 9 498 544,42 zł brutto.
Cena korzystniejszej z nich przekroczyła znacznie
kwotę, którą zamawiający - Gmina Uniejów zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Inwestycje prywatne
• Wykonawca rozpoczętej niedawno inwestycji mieszkaniowej u zbiegu ulic Targowej i Reymonta realizuję
budowę 5 bloków ze 175 mieszkaniami. Najmniejsze z nich będą miały salon połączony z aneksem
kuchennym i sypialnią, największe aneks z salonem
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i trzy pokoje. Bloki kształtem i charakterem będą
nawiązywać do budynków stojących już na Osiedlu
Termalnym. Będą gotowe do przekazania lokatorom
najpóźniej w październiku 2021 r. Osiedle zostanie
wybudowane we współpracy i pod nadzorem „Term
Uniejów”. Rezerwacje i zapisy prowadzone są pod tel.
506 040 534.
Porozumienia o współpracy
• Podjęliśmy współpracę z gminą partnerską Grindavik
z Islandii polegającą na realizacji projektu zatytułowanego: „Uniejów – Gríndavik: zabieramy się za klimat”. Celem przedsięwzięcia jest walka ze skutkami
pogłębiającej się suszy. Duży ogród ze specjalnymi
nasadzeniami roślin, które nie wymagają dużych ilości
wody i urządzeń, która zbierają i efektywnie wykorzystują wodę deszczową do nawadniania ogrodu, został
zaplanowany w ramach projektu. Powstanie również
ścieżka edukacyjna, tężnia i altana z zielonym dachem
przy szkole w Uniejowie. Wniosek o dofinansowanie
przedsięwzięcia został złożony do NFOŚiGW w Warszawie – art. na str. 20-21
• Gmina Uniejów podpisała porozumienie ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Dotyczy
ono współpracy pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego oraz instytucjami i organizacjami życia
społecznego i gospodarczego w dziedzinie wymiany
wiedzy i doświadczeń oraz integracji mieszkańców,
współdziałania na polu naukowo-badawczym, promocji turystyki regionalnej – art. na str. 21
Funkcjonowanie instytucji/obiektów
• W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich,
w związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa COVID-19, zmianie uległy zasady obsługi petentów w Urzędzie Miasta i funkcjonowanie kasy urzędowej. Wizyty interesantów zostały ograniczone do
tymczasowego biura podawczego przygotowanego
w wejściu do budynku urzędu. Wszelkie sprawy niewymagające osobistej wizyty prosimy załatwiać elektronicznie – art. na str. 15
• W związku z decyzją polskiego rządu dotyczącą zamknięcia obiektów basenowych i aquaparków, od 17
października 2020 r. działalność kompleksu termalno-basenowego „Termy Uniejów” zostaje zawieszona
do odwołania. Informacje o wszelkich zmianach będą
zamieszczone na stronie internetowej: www.termyuniejow.pl i w mediach społecznościowych.
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Bezpieczeństwo
• Ze względu na zły stan drzew na skwerku w Rynku, stwarzających zagrożenie utraty zdrowia i życia
mieszkańców, podjęta została decyzja o wykonaniu
cięć sanitarnych konarów drzew i usunięciu suchych
elementów drzewostanu przez firmę wyłonioną w
drodze zapytania ofertowego. Spośród dwóch ofert
wybrano korzystniejszą, złożoną przez PPHU „Budmal” Jan Kisiela, ul. Wspólna 1, 99-200 Poddębice.
Drugą ofertę złożyła firma z Koła - Kerria Piórkowski
sp. j, ul. Żeromskiego 80.
Wsparcie
• Na Rynku Miejskim zorganizowana została już po
raz kolejny akcja honorowego krwiodawstwa, dzięki
której możliwe jest oddawanie krwi przez wszystkie
zdrowe i chętne osoby. Każda oddana kropla krwi
jest bezcenna, dlatego chętni do włączenia się w akcję, mogą zapoznać się z zasadami oddania krwi na
stronie: www.krwiodawstwo.pl
• Szlachetna Paczka, dzięki aktywnym mieszkankom
gminy, ruszyła także w Uniejowie. Zgłosili się pełnoletni wolontariusze – chętni do wsparcia i niesienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej,
zwłaszcza w tak szczególnym okresie świątecznym.
Akcja obejmuje opieką biedne rodziny, osoby niepełnosprawne, ubogich seniorów, których dotknął
ciężki los z przyczyn od nich niezależnych – art. na
str. 38
• Starostwo Powiatowe w Poddębicach przywróciło
działalność nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu. Udzielanie pomocy odbywa się według kolejności zgłoszeń
po umówieniu terminu wizyty telefonicznie: 43 678
78 16 lub przez stronę internetową: https://np.ms.
gov.pl/zapisy. Istnieje możliwość umówienia porady
zdalnej. Osoby korzystające z porad zobowiązane są
do zasłaniania ust oraz nosa i do zdezynfekowania
dłoni po wejściu do pomieszczenia budynku Starostwa.
Dofinansowanie
• Ruszył nabór wniosków dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach 2 części programu priorytetowego
„Czyste Powietrze”. Informacje nt. otrzymania dofinansowania można uzyskać w punkcie konsultacyjnym w Ośrodku Zdrowia w Uniejowie lub na stronie:
www.czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie
– art. na str. 28

Konkursy
• Wśród wielu projektów Budżetu Obywatelskiego
Województwa Łódzkiego na 2021 rok znalazła się inicjatywa z Uniejowa. Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Piosenka świadkiem historii” złożyło Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”. Dzięki głosom
oddanym przez mieszkańców na projekt, odbędzie
się cykl warsztatów integracyjnych: historycznych,
wokalno-instrumentalnych z elementami choreografii, emisji głosu oraz multimediów. Efektem finałowym będzie wspólny koncert muzyczny 50-osobowej
grupy wokalnej ze znanymi artystami – art. na str. 78
• Dzieci przedszkolne oraz z klas I-III z terenu gminy
Uniejów, które zgłosiły swoje prace w konkursie plastycznym pt. „Ptaki pól, łąk i lasów”, organizowanym
m.in. przez Uniejów Uzdrowisko Termalne i MISJA
Przygoda Uniejów, zostały nagrodzone na Dziedzińcu Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie. Celem konkursu było pogłębienie zainteresowań
dzieci ochroną środowiska oraz rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży - art. na str. 62-63
• Drugim konkursem, tym razem o tematyce ekologicznej, organizowanym m.in. przez Uniejów Uzdrowisko
Termalne oraz MISJA Przygoda Uniejów dla uczniów
szkół podstawowych, był literacki pn. „Ekologicznie o
ptakach”. Zwycięzcy konkursu zostali także nagrodzeni tego samego dnia na dziedzińcu zamkowym. Celem
konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszego pokolenia, kształtowanie postaw i
zwiększenie świadomości przyrodniczej. Nagrodzone
prace zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie biblioteki - art. na str. 62-63
• Na terenie działania LGD „PRYM”, której członkiem
– wraz z ośmioma innymi – jest gmina Uniejów, powołana została do życia Marka Lokalna „SMAK WSI
przetrwał w naszych produktach”, oparta na najwyższej jakości z zachowaniem szacunku do tradycji. Projekt umożliwia wsparcie promocji lokalnych produktów spożywczych lub artystyczno-rzemieślniczych,
usług turystycznych, rekreacyjnych, edukacyjnych,
gastronomicznych czy noclegowych oraz wydarzeń
na terenie naszej gminy. Do 30.10 br. można było
aplikować o Certyfikat Marki. Szczegóły dot. projektu
znajdują się na stronie: www. makwsi.pl
Badania/spis
• W całej Polsce przeprowadzany jest Powszechny Spis
Rolny. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego obowiązany jest przeprowadzić samospis internetowy.
Może go dokonać za pośrednictwem interaktywnej
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aplikacji dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (https://spisrolny.gov.pl). Spośród użytkowników gospodarstw woj. łódzkiego, którzy spiszą
się przez Internet, 50 pierwszych otrzyma na hasło
„Samospis-Start” prezent – niespodziankę. Użytkownik gospodarstwa może spodziewać się telefonu
od rachmistrza, który zbiera dane w formie wywiadu telefonicznego oraz od rachmistrza terenowego
w formie bezpośredniego wywiadu. Dane zbierane są
według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
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do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
– art. na str. 70
Nagrody
• Uniejów otrzymał IV miejsce, w kategorii małe
miasta, w rankingach zestawionych przez Pismo
Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, podsumowującym wydatki ze środków unijnych w latach
2014-2019 oraz wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2017-2019 – art. na str. 16

Ochrona środowiska
• Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą
zobowiązani są do zawarcia umowy z gminą Uniejów
na odbiór odpadów komunalnych. Zabronione jest
mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa
domowego z odpadami komunalnymi powstałymi
w wyniku prowadzonej działalności. Obowiązek ten
dotyczy wszystkich jednostek usługowych – art. na
str. 28
Projekty
• Konsultacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbyły się dwukrotnie w
sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie. Otwarte dyskusje dotyczyły rozwiązać przyjętych w projekcie zagospodarowania przestrzennego dla części
strefy uzdrowiskowej „B” na terenie miasta Uniejów
i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń oraz fragmentu strefy uzdrowiskowej „C” w miejscowości Zieleń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Mieszkańcy mają prawo do wglądu i zgłoszenia uwag
w projekcie, w siedzibie Urzędu Miasta, drogą pocztową, elektroniczną lub za pośrednictwem platformy
usług administracji publicznej ePUAP – art. na str. 17
• W związku z udziałem Miejsko-Gminnej Biblioteki w
projekcie pn. „Mała Książka – Wielki Człowiek”, popularyzującym czytelnictwo wśród dzieci, najmłodsi
wraz z rodzicami/opiekunami proszeni są po odbiór
Wyprawki Czytelniczej w placówce bibliotecznej.
Projekt obejmuje dzieci urodzone w latach 20142017 – art. na str. 71
• Zasób biblioteki wzbogaciły „wolne lektury”, które zostały pomyślnie włączone do katalogu on-line,
oraz kolejne nowości z literatury pięknej, popularno-naukowej i dla dzieci. Biblioteka internetowa pozwala pobrać książki całkowicie za darmo na dowolne
urządzenie z katalogu bibliotecznego: www.uniejow-mgbp.sowa.pl/ W zbiorach znajduje się 5569
utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych

Wydarzenia
kulturalne
• Warsztaty i debata nad koncepcją działań dot.
planu ochrony tradycji Procesji Spycimierskiego
Bożego Ciała w latach 2019–2024, w ramach projektu „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych
dywanów w Spycimierzu – ochrona i wzmacnianie tradycji”, odbyły się w sali OSP w Spycimierzu.
Warsztaty z udziałem mieszkańców poprowadzili
wykładowcy uczelni wyższych – art. na str. 68-69
• Biblioteka w Uniejowie zaprosiła Czytelników do
włączenia się w coroczną akcję Narodowego Czytania. Tym razem słuchowisko poświęcone było
„Balladynie” Juliusza Słowackiego. Akcja organizowana jest od 2012 roku i ma na celu wzmacnianie poczucia narodowej tożsamości oraz promocję
czytelnictwa – art. na str. 69
• Mieszkańcy gminy Uniejów aktywnie włączyli się
w przygotowania Dożynek Wojewódzko-Parafialno-Gminnych poprze wykonanie witaczy dożynkowych, które stanęły z każdej strony drogi
wjazdowej do Uniejowa oraz dekoracji na placu
przy zamku i boisku przy termach, gdzie odbyły się
uroczystości. Dziękuję za zaangażowanie, pracę
i czas poświęcony na udekorowanie miasta – art.
na str. 52-53
• Wojewódzkie Święto Plonów, połączone z parafialno-gminny obchodami w Uniejowie, rozpoczęło
się Mszą Świętą o g. 12.00 pod przewodnictwem
ks. biskupa Wiesława Alojzego Meringa przy uniejowskim Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich. Po
nabożeństwie uroczysty korowód przeszedł na
teren przy Termach, gdzie odbyły się uroczystości obrzędowe: przekazanie dożynkowego chleba, prezentacja i wybór najpiękniejszego wieńca.
Po południu rozpoczęły się występy muzyczne
z udziałem gwiazdy wieczoru Maryli Rodowicz.
Przygotowano także atrakcje towarzyszące dla
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uczestników wydarzenia. Głównym organizatorem
Dożynek był Urząd Marszałkowski w Łodzi – art. na
str. 53-55
• Gościem specjalnym dwóch spotkań poetyckich
w Uzdrowisku Uniejów Park była aktorka teatralna
i filmowa, Prezes Fundacji „Mimo Wszystko” – Anna
Dymna. Obok strof lirycznych o życiu i uczuciach,
uczestnicy spotkania wysłuchali także utworów na
fortepian – art. na str. 61
• W Ośrodku Kultury prowadzone są zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych m.in. nauka gry
na gitarze, warsztaty wokalne, czy szachowe. Chętni mogą zapisać się na zajęcia pod numerem: 63 28
88 164 – art. na str. 72
• Na dziedzińcu zamkowym odbyła się kolejna przygodowo-historyczna impreza, która rozpoczęła się
poszukiwaniem skarbów z udziałem detektorystów. Eksploracja była połączona z akcją oczyszczania dna Warty. Na terenie parku i na plaży
w pobliżu Term znaleziono zapalnik, pocisk - najprawdopodobniej przeciwlotniczy oraz pocisk artyleryjski. Pociski zabezpieczyła miejscowa jednostka policji, a następnie zostały zabrane przez
patrol saperski z Tomaszowa Mazowieckiego. Poszukiwacze zajrzeli również do studni miejskiej.
W programie wydarzenia znalazły się: występy zespołu tańca dawnego „Dworzanie”, prezentacja
rodzimych ptaków drapieżnych grupy Ptasznik,
rozstrzygnięto gminne konkursy przyrodnicze i wręczono nagrody zwycięzcom. Ważnym punktem programu było podpisanie listu intencyjnego między
gminą Uniejów a Sokolnikiem dot. organizacji zajęć
edukacyjnych – art. na str. 62-63
• Ruszyły zajęcia na Uniejowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, bez uroczystej inauguracji rozpoczynającej Rok Akademicki 2020/21 dla 216 słuchaczy.
Odwołanie uroczystego rozpoczęcia nowego roku
podyktowane było bezpieczeństwem seniorów. W
trakcie semestru będą odbywały się m.in. zajęcia
komputerowe, językowe i ruchowe – art. na str. 67
• XXXV Sesji Rady Miejskiej w Uniejowie była okazją
do wręczenia nagród w konkursie kulinarnym „VII
Uniejowski Festiwal Smaków”. Ocena dań i deserów
komisji konkursowej oraz uczestników Festiwalu był
tym razem identyczna. Nagrody powędrowały do
Aqua Restaurant w Aparthotelu „Termy Uniejów” –
art. na str. 68
• Czwarta edycja Seminarium Spycimierskiego odbyła
się w Sali Rycerskiej zamku w Uniejowie. Gremium
akademickie, przedstawiciele samorządu, ducho-

wieństwa, lokalni liderzy debatowali wspólnie nad
promocją i ochroną spycimierskiej tradycji. Na początku wydarzenia zaprezentowano uniejowskie
„Ciasteczko Herbowe”, które będzie pełniło funkcję
słodkiej pamiątki z Uniejowa oraz glicerynowe mydełka wybrane w konkursie na gadżet spycimierski.
Podczas wydarzenia miała miejsce premiera publikacji naukowej „Procesja Bożego Ciała z tradycją
kwietnych dywanów w Spycimierzu – raport z badań
i rekomendacje do planu ochrony”. Publikacja jest
efektem dwuletniego projektu współfinansowanego
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminę Uniejów. Ponadto program Seminarium
obejmował warsztaty dla mieszkańców i dyskusje
ekspertów.
patriotyczno-religijne
• Jubileusz 75-lecia istnienia diecezjalnego tygodnika
„Ład Boży” odbył się w Uniejowie. Zainaugurowany
został uroczystą Mszą Św. w Kolegiacie pw. NMP,
pod przewodnictwem ks. biskupa włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa. Podczas okolicznościowej homilii została przypomniana historia powstania
tygodnika, ogłoszona decyzja o ustanowieniu patrona czasopisma oraz wręczone przez ks. biskupa
Odznaczenie za Zasługi na rzecz Parafii i Diecezji.
Zwieńczeniem obchodów była konferencja – art. na
str. 43-44
• Gminne obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny
światowej, połączone z inauguracją nowego roku
szkolnego, odbyły się w uniejowskiej Kolegiacie i na
Rynku Miejskim. Uroczystości zainaugurowała Msza
Św. w intencji Ojczyzny oraz uczniów rozpoczynających rok szkolny 2020/21. Po nabożeństwie nastąpił
przemarsz pod Pomnik Bohaterów Września 1939 r.
Tam kontynuowano uroczystości, wraz z oddaniem
hołdu poległym w czasie wojny i złożeniem wiązanek kwiatów przez przybyłe delegacje oraz przy
dźwiękach melodii w wykonaniu orkiestry dętej – art.
na str. 48
• Uroczystości 81. rocznicy mordu na ludności wiejskiej
w Czekaju, z udziałem Reprezentacyjnego Oddziału
Konnego Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół
15. Pułku Ułanów Poznańskich, zostały zorganizowane przy pomniku poświęconym pomordowanym we
wrześniu ’39 roku przez niemieckiego okupanta. Po
Mszy Św. polowej został odczytany m.in. rys historyczny tamtych wydarzeń, apel oraz złożono wiązanki kwiatów. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra
dęta – art. na str. 49-51

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

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

szkolne
• Uczniowie szkół podstawowych w gminie Uniejów
i przedszkolaki wrócili do szkół i rozpoczęli naukę
w formie stacjonarnej. Obecna sytuacja stawia
ogromne wyzwania dla wszystkich, zarówno dla
uczniów, rodziców, jak i nauczycieli. W placówkach
oświatowych obowiązują procedury i zasady bezpieczeństwa sanitarnego: dezynfekcja i higiena rąk, zasłanianie ust i nosa maseczkami lub przyłbicami na
przerwach. Na terenie szkół pojawiły się środki do
dezynfekcji, a przy wejściu należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. Z uwagi na pandemię i konieczność
minimalizowania wydarzeń skupiających większa
liczbę osób, już w pierwszym dniu odbyło się pasowanie na uczniów – art. na str. 29, 32-33
• Przy Szkole Podstawowej w Uniejowie została przeprowadzona dla uczniów żywa lekcja historii z udziałem Reprezentacyjnego Oddziału Konnego Towarzystwa B. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów
Poznańskich i 15. Batalionu XVII Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Poznania – art. na str. 51
sportowe
• Jesienne Spławikowe Zawody Wędkarskie, organizowane przez Koło Wędkarskie nr 16 w Uniejowie,
zostały tradycyjnie rozegrane na zbiorniku „Kaczka” w Człopach. W zawodach wystartowało 30-tu
wędkarzy, wśród nich stała uczestniczka Katarzyna
Dzierbicka. Zwycięzcą został Mirosław Pietrzak, który złowił 43 ryby o łącznej wadze 2,21 kg. Drugi na
podium był Henryk Pełka – 54 ryby o wadze 1,49 kg,
a trzeci Tomasz Bartosik – 19 ryb o wadze 1,47 kg.
Największą rybę, 37-centymetrowego leszcza, złowił
Ryszard Garasimowicz.
• Na kompleksie boisk im. Włodzimierza Smolarka
w Uniejowie rozegrano, pod honorowym patronatem
m.in. Marszałka Woj. Łódzkiego, IV Turniej Piłki Nożnej pn. „Połączeni Pasją”. Turniejowi towarzyszyły nie
lada emocje związane z rozgrywkami drużyn młodzieżowych oraz wybitnych drużyn Olimpiad Specjalnych z regionu łódzkiego. Niespodzianką turnieju
był udział ekipy Widzewa Łódź AMP Futbol, która
od niedawna rywalizuje w AMP Futbol Ekstraklasie.
Rozgrywki zakończył mecz Przyjaźni. Zmaganie są
dowodem na to, że piłkę nożną może uprawiać każdy
człowiek, bez względu różne dysfunkcje i problemy
zdrowotne – art. na str. 74-75
• Sportowcy Uniejowskiej Akademii Futbolu powrócili do intensywnych treningów na boisku piłkarskim.
Wsparciem w ich wznowieniu była dotacja, którą Stowarzyszenie pozyskało z Wojewódzkiego Programu

UNIEJOWSKIE STRONY

|

13

Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19 w ramach
zadania pn. „Wracamy na boiska” – art. na str. 75
Publikacja
„Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu – raport z badań i rekomendacje
do planu ochrony” zawiera wyniki badań naukowych,
prowadzonych pod kierunkiem trzech profesorów:
Katarzyny Smyk, Anny Weroniki Brzezińskiej i Bogdana Włodarczyka. Przedstawione wyniki stanowią
rekomendacje do planu ochrony tradycji, która jest
kultywowana w Spycimierzu już od ponad 200 lat.
Pionierskie dzieło jest efektem wieloetapowej pracy
poświęconej ustaleniu planu ochrony zjawiska niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Publikacja
jest jednym z etapów starań o wpis tradycji układania
kwietnych dywanów w Spycimierzu na Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Koordynatorem projektu, w ramach którego powstała
publikacja, jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Uniejowie. W raporcie znajdziemy m.in. rozdziały
poświęcone: badaniom etnograficzno-antropologicznym i społeczno-przestrzennym, dokumentowaniu,
archiwizowaniu i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego w kontekście spycimierskich kwietnych dywanów, czy dobrym praktykom w ochronie tradycji.
Media
• Program „Budzi się ludzi” emitowany w TVP 3 Łódź
gościł podczas Dożynek Wojewódzkich w Uniejowie.
W programie wystąpili m.in. Marszałek Województwa Łódzkiego, Starosta Poddębicki i Burmistrz Uniejowa, Starostowie Dożynek oraz lokalne zespoły, orkiestra i stowarzyszenia – art. na str. 57
Konferencje/jubileusze
• W Sali Rycerskiej uniejowskie zamku Instytut Geografii Miast i Turyzmu zorganizował dwudniową
konferencję – seminarium pn. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”. Jedna z najstarszych, organizowanych
cyklicznie konferencji stanowi okazję do spotkania
szerokiego grona naukowców i zaprezentowania
aktualnych badań z dziedziny turystyki. Podczas tegorocznego programu seminarium przygotowano
ponad 30 wystąpień. Dodatkowo spotkanie zostało
poświęcone dwóm ważnym Osobom – śp. doktorowi Robertowi Wilusiowi oraz obchodzącemu w tym
roku jubileusz 70. urodzin, uniejowianinowi prof. Andrzejowi Matczakowi, Honorowemu Obywatelowi
Miasta Uniejów art. na str. 58-60
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Mirosław Madajski

Z działalności Rady Miejskiej
w Uniejowie

W okresie wrzesień – październik 2020 r. odbyły
się dwie sesje Rady Miejskiej w Uniejowie (nr: XXXIV
i XXXV), a na każdej z nich wprowadzono zmiany do
budżetu Gminy Uniejów na 2020 rok i Wieloletnią
Prognozę Finansową na lata 2020-2040.
XXXIV sesja Rady Miejskiej w Uniejowie odbyła
się 21 września 2020 r. i zdecydowano na niej
o udzieleniu z budżetu Gminy Uniejów Powiatowi
Poddębickiemu pomocy finansowej w kwocie 20 000
zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.:
„Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu
Poddębickiego 3727E odc. Biernacice – Felicjanów”.
Określono także plan sieci publicznych ośmioletnich
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Uniejów, a także granice obwodów publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Uniejów na okres od 1 września 2020 r. Ponadto
radni zdecydowali o podjęciu wszechstronnej,
wieloletniej i partnerskiej współpracy pomiędzy
Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko-Ostrowska
a Gminą Uniejów i wprowadzili zmiany do „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy

[ wrzesień - październik 2020 ]
Uniejów na lata 2015-2025”. Wykaz przystanków
komunikacyjnych zarządzanych przez Gminę Uniejów został rozszerzony o przystanek w Kuczkach
(rozszerzenie miało związek z dowozami szkolnymi).
Radni rozpatrzyli także skargę na pracownika Urzędu
Miasta w Uniejowie i uznali ją za bezzasadną. Podjęto
również szereg decyzji dotyczących nieruchomości,
a konkretnie wyrażono zgodę na przyjęcie przez
Gminę Uniejów, w drodze darowizny od osoby
fizycznej, prawa własności działek gruntu w miejscowości Czekaj z przeznaczeniem na miejsce pamięci
narodowej. Wyrażono zgodę na ustanowienie odrębnej własności 2 lokali mieszkalnych oraz sprzedaż na
rzecz dotychczasowego najemcy, a także na sprzedaż
w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości
oznaczonej numerem geodezyjnym 1577 położonej
w miejscowości Uniejów.
15 października 2020 r. odbyła się XXXV sesja Rady
Miejskiej w Uniejowie, na której określono zasady
używania herbu i flagi Gminy Uniejów oraz uznano
za bezzasadną skargę na p.o. Dyrektora Miejskiego
Przedszkola w Uniejowie.

Maciej Bartosiak

Nowe miejsca parkingowe
Rozpoczęła się przebudowa placu u zbiegu ulic Ireny Bojakowskiej i Kościelnickiej w Uniejowie.
Na terenie, który w ubiegłym roku Gmina odkupiła od Poczty Polskiej powstaje utwardzony parking miejski.
Działka o powierzchni przeszło 1050 mkw.,
zakupiona za kwotę 170 tys. zł od Skarbu Państwa,
od samego początku była przeznaczona na poczet
zwiększenia miejsc parkingowych, szczególnie
przydatnych w tej lokalizacji.
Do tej pory na placu zostały wykonane roboty
ziemne, tzn. usunięto wierzchnią warstwę gruntu.
W dalszej kolejności teren zostanie utwardzony
materiałem z kruszywa łamanego, powstaną ponadto
dwa zjazdy do dróg powiatowych.
Wykonawcą inwestycji jest Firma Handlowo
– Usługowa Wiesława Łuczak, Jan Łuczak, która
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

złożyła najkorzystniejszą ofertę, w wysokości 55
785,67 zł.
Jak wspomniał burmistrz Józef Kaczmarek podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Uniejowie:
„Być może na najbliższej sesji wprowadzimy do tej
inwestycji wykończenie nawierzchni kostką brukową.
Nie myśleliśmy o tym rozwiązaniu dotychczas, ale
ze względu na oszczędności, które się pojawiły
w przetargach, być może będzie to możliwe. Po
rozstrzygnięciu wszystkich trzech części inwestycji,
dotowanej przez Wojewodę, zostało jeszcze trochę
środków, które pozwoliło, by definitywnie zamknąć
temat parkingu”.
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Maciej Bartosiak

Zmiany w obsłudze interesantów Urzędu Miasta
W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo
mieszkańców, od 12 października 2020 r. Urząd Miasta w Uniejowie przeszedł na pracę w systemie
„jednego okienka”, tak aby do minimum ograniczyć konieczność poruszania się po całym urzędzie.
W tym czasie wizyty interesantów zostają ograniczone do tymczasowego biura podawczego, znajdującego
się w wejściu do budynku urzędu (wejście drzwiami po prawo, podjazdem dla osób niepełnosprawnych).
Wewnątrz znajdą Państwo wszystkie niezbędne druki, które po wypełnieniu należy wrzucić do przygotowanej
w tym celu skrzynki - w której można również zostawić wszelkie dokumenty przyniesione osobiście. Do Państwa
dyspozycji na miejscu działa również telefon, za pomocą którego można połączyć się z sekretariatem lub wezwać
pracownika odpowiedniego działu. Proszę pamiętać, że z uwagi na potrzebę zachowania dystansu społecznego,
w biurze podawczym może przebywać tylko jedna osoba w danym czasie. Prosimy także pamiętać o maseczce
i dezynfekcji rąk płynem umieszczonym we wspomnianym biurze podawczym.
Prosimy o załatwianie wszelkich spraw niewymagających osobistej wizyty w Urzędzie za pośrednictwem:
•

usług internetowych – ePUAP (https://epuap.gov.pl),

•

poczty e-mail – urzad@uniejow.pl,

•

korespondencji tradycyjnej, wysłanej na adres: Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13,
99-210 Uniejów,

•

telefonu: 63 288 97 44/40.

Aby złożyć oferty w prowadzonych przez Gminę Uniejów postępowaniach przetargowych, wykonawcy będą
musieli zadzwonić na podany przy wejściu do budynku numer telefonu w celu wezwania pracownika, który
przyjmie od nich ofertę i potwierdzi godzinę jej wpływu. Lista kontaktowa do pracowników jest udostępniona
w biurze podawczym. Wykonawcy będą mieli możliwość uczestnictwa w sesji otwarcia ofert, pod warunkiem
zastosowania środków ochrony osobistej i z uwzględnieniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.
Zasady wpłat do kasy Urzędu Miasta
Wpłat należy dokonać drogą elektroniczną na rachunek Urzędu Miasta w Uniejowie:
•

Numer rachunku bankowego do wpłat z tytułu podatku: 14 8557 0009 2005 0200 0130 0001;

•

Numer rachunku bankowego do wpłat za odbiór odpadów komunalnych: 71 8557 0009 2005 0200
0130 0042;

•

Numer rachunku bankowego do opłat skarbowych za zaświadczenie wymagające opłaty: 14 8557 0009
2005 0200 0130 0001 (do podania o wydanie zaświadczenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty).

Wpłat można dokonać również w placówce banku lub na poczcie. Koniecznie prosimy o dopisywanie
na składanych dokumentach numeru telefonu do ewentualnego kontaktu.
Informacje, deklaracje podatkowe, podania o wydanie zaświadczenia będą udostępnione w biurze podawczym, w głównym wejściu do Urzędu. Dokumenty można także pobrać w wersji elektronicznej z Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Uniejowie (www.bip.uniejow.pl) i samodzielnie wydrukować do wypełnienia
w domu.
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IV miejsce Uniejowa

w rankingach „Wspólnoty”

Uniejów uplasował się dwukrotnie na 4. miejscuw kategorii małe miasta, w rankingach
opublikowanych przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Rankingi stanowiły
podsumowanie wydatków ze środków unijnych w latach 2014-2019 oraz wydatków
inwestycyjnych samorządów w latach 2017-2019.
Pierwsze zestawienie obejmuje środki pozyskane
przez samorządy, bez rozgraniczenia na subwencje
inwestycyjne i te związane z wydatkami bieżącymi,
w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jeżeli chodzi
o miasta na prawach powiatu, to do wyniku uzyskanego
na podstawie wyliczeń budżetu dodano również informacje o dotacjach pozyskanych przez spółki komunalne
W przypadku Uniejowa, według przygotowanego
zestawienia, wydatki na jednego mieszkańca ze środków
UE w latach 2014-2019, w kategorii małe miasta, wyniosły 7137,36 zł. Pierwsze miejsce zajęła Krynica Morska z 12828,50 zł/os., drugie i trzecie: Dziwnów - 8659,36
zł/os. i Świeradów Zdrój - 8491,54 zł/os.
W klasyfikacji inwestycyjnej, ukazującej się w czasopiśmie od niespełna 20 lat, brana jest pod uwagę
całkowita wartość wydatków majątkowych, które zostały poniesione w ciągu minionych trzech lat. Oprócz
wydatków zapisanych w budżecie, uwzględniane są
również wydatki, które zostały poniesione ze środków
własnych przez spółki komunalne.
Według zestawienia, Uniejów poniósł wydatki
w wysokości 3350,11 zł na jednego mieszkańca w latach
2017-2019. Liderem wydatków inwestycyjnych została
Krynica Morska – 7103,48 zł/os., tuż za nią znalazł się
Świeradów-Zdrój – 5209,51 zł/os., a na trzecim Karpacz
– 3840,94 zł/os.
Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej Gali – Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, w dn.
7-8 października 2020 r., w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym w Katowicach.
Marta Pokorska
(w oparciu o informacje uzyskane ze strony
www.wspolnota.org.pl/rankingi)
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Maciej Bartosiak

Konsultacje dotyczące miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego
6 października 2020 r. odbyła się dyskusja publiczna w ramach wyłożenia do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej „B”
na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowiskowej
„C” w miejscowości Zieleń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Natomiast 19 października
2020 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie (ul. Kilińskiego 14), o godz. 16.30 miała
miejsce pogłębiona, otwarta dyskusja, dotycząca rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

arch. UM Uniejów

Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 17.09.2020 r. do
20.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie, w godz. pracy

Urzędu, a także jest dostępny na
stronach internetowych: www.
cyfrowademokracja.pl lub www.
miastouniejow.geoportalgminy.pl.
Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz art. 54 ust. 3
ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do
projektu planu miejscowego wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
03.11.2020 r. (z podaniem oznaczenia
nieruchomości,
której
uwaga dotyczy, a także imienia,
nazwiska albo nazwy oraz adresu
zamieszkania lub siedziby) jedną
z następujących dróg:
• w siedzibie Urzędu Miasta
w Uniejowie,
• drogą pocztową na adres Urzędu Miasta: ul. Bł. Bogumiła 13, 99210 Uniejów,
• drogą elektroniczną na adres
urzad@uniejow.pl lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta
Uniejów.

>
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Maciej Bartosiak

Przebudowa drogi w Czepowie zakończona
Wraz z początkiem września, na łączniku pomiędzy Czepowem Górnym i Stanisławowem rozpoczęły się
prace ziemne, mające na celu przygotowanie terenu do przebudowy tamtejszej drogi gruntowej. Zgodnie
z zapisami umowy, zawartej z wykonawcą pod koniec sierpnia br., odcinek o długości 0,63 km został już
ukończony.
W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego wykonawcą ww. drogibyło Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych S.A. z Poddębic, które w toku postępowania
przetargowego zaproponowało najkorzystniejszą ofertę (275 769,69 zł). Drugą, o blisko 10 tys. zł wyższą (285
614,24 zł), przedłożyła firma LuKpol Krzysztof Łuczak
z Uniejowa. Najdroższa oferta w omawianym przetargu

(319 185,00 zł) pochodziła od konsorcjum firm „EVECO”
Ewa Peraj z Łodzi i „EKOINŻBUD” Piotr Peraj z Uniejowa.
Zadanie dofinansowane zostało kwotą 180 tys. zł ze
środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących
z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.
Inwestycja polegała na przebudowie drogi gruntowej
na długości 630 metrów, położonej w pobliżu dawnej
gorzelni w Czepowie. Wyremontowany odcinek stanowi
dojazd do zabudowań mieszkalnych, stąd założenie
projektowe w efekcie przewidywało poprawę bezpieczeństwa i komfortu ruchu oraz estetyki przestrzeni.

arch. UM Uniejów

Zakres zrealizowanych robót obejmował: przygotowanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża gruntowego, wykonanie podbudowy
z mieszanki kamiennej oraz położenie warstwy wiążącej
z betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowej. Ponadto, wzdłuż przebudowanego
odcinka drogi powstały utwardzone pobocza, zapobiegające pęknięciom oraz wykruszaniu się brzegów asfaltu.

Maciej Bartosiak

„Nasze Ekologiczne Pracownie”
już wkrótce w szkołach
Wszystkie 3 wnioski o dofinansowanie wyposażenia sal lekcyjnych
w szkołach, które Gmina Uniejów złożyła do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zostały rozpatrzone
pozytywnie. Łączna kwota przyznanych środków to 110 tys.zł!
Środki pochodzą z konkursu: „Nasze Ekologiczne
Pracownie”, ogłoszonego prze WFOŚiGW w Łodzi.
Dla poszczególnych szkół przyznano następujące
dofinansowania: 38 tys. zł dla Szkoły Podstawowej

w Uniejowie, 37 tys. zł dla Szkoły Podstawowej w Wilamowie oraz 35 tys. zł dla Szkoły Podstawowej w Wieleninie.
– „Wnioskowaliśmy o nieco wyższe kwoty, jednakże
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środki, które otrzymaliśmy w zupełności wystarczą
na planowane przedsięwzięcia” – tłumaczyła Agnieszka Bednarkiewicz, główny specjalista ds. księgowości oświaty Urzędu Miasta w Uniejowie. – W
naszych szkołach dużo się dzieje, piszemy projekty
po to, aby dzieci miały jak największy dostęp do
wiedzy i przedmiotów, dzięki którym nauka będzie
przyjemniejsza i łatwiej przyswajalna. Również wy-
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żej wymienione ekopracownie posłużą szczytnym celom. Wyposażymy sale przyrodnicze w nowy sprzęt
audiowizualny, komputerowy, nagłaśniający i tablice
multimedialne, przeprowadzimy w ramach środków
własnych prace remontowe i adaptacyjne. Będą konkursy
i cenne nagrody. Jednym słowem będzie się działo
w placówkach oświatowych. Jesteśmy dumni, że możemy
realizować takie przedsięwzięcia dla szkół”.

Maciej Bartosiak

Nowa droga w Spycimierzu
Zakończono prace budowlane na terenie drogi wewnętrznej w miejscowości Spycimierz, które samorząd
zrealizował w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów
w miejscowości Spycimierz – Trasa Bożego Ciała – etap III”.
Nowa jezdnia obejmuje odcinek o łącznej długości
pra-wie 400 metrów: od kaplicy św. Antoniego, zlokalizowanej w okolicy posesji nr 88, do posesji nr 68, 68a
i 69 oraz drugi, krótszy fragment, przy dawnej strażnicy
OSP, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się jeden
z dwóch sklepów spożywczych na terenie miejscowości.

arch. UM Uniejów

Zakres wykonanych prac budowlanych w Spycimierzu
obejmował przeprowadzenie robót przygotowawczych
i rozbiórkowych, wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża pod
warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz
z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni jezdni
z kostki betonowej i w końcu, formowanie poboczy

oraz zjazdów do gospodarstw przy użyciu kruszywa kamiennego.
Wykonawcą zadania inwestycyjnego w Spycimierzu
była firma TIT Bruk Tomasz Knopik z Nowego Miasta,
z którą Gmina Uniejów zawarła umowę na początku czerwca bieżącego roku.
Oferta na kwotę 518 814,00 zł, która wpłynęła od firmy
TIT Bruk Tomasz Knopik, okazała się najkorzystniejszą
spośród 6 złożonych w postępowaniu przetargowym.
Pozostałe oferty na wykonanie robót budowlanych,
polegających na przebudowie ciągu pieszo-jezdnego
na drodze wewnętrznej w Spycimierzu, w kolejności od
najtańszej do najdroższej, prezentowały się następująco:
P.P.H.U. WELLBET s.c. R. Lazarowicz, M. Lazarowicz
z Domaniewa k. Błaszek (665 364,06 zł); PPHU „UNIBRUK” Paweł Szymczak z Uniejowa (677 791,75 zł);
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z Poddębic (783
191,98 zł); LuKpol – Krzysztof Łuczak z Uniejowa (824
100,00 zł) i SORTED Sp. z o.o. z Chyliczek k. Piaseczna
(984 000,00 zł).
Modernizacja drogi wewnętrznej w Spycimierzu wpisuje
się w szeroko zakrojony projekt modernizacji przestrzeni
publicznych, znajdujących się w obrębie trzech parafii
z terenu gminy: w Wilamowie, Uniejowie oraz Spycimierzu. Na realizację inwestycji Samorząd pozyskał środki
w wysokości prawie 1,5 mln zł z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

>
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Wizualizacje projektu

Agnieszka Bednarkiewicz

Maciej Bartosiak

Uniejów – Grindavik
zabieramy się za klimat

Gmina Uniejów wraz z partnerską gminą Grindavik z Islandii podjęły współpracę, której efektem będzie
realizacja międzynarodowego projektu pn. „Uniejów – Grindavik zabieramy się za klimat”. Kolejne wyzwanie,
postawione przed pracownikami oświaty, zostało zwieńczone złożeniem wniosku do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o wsparcie proekologicznej inicjatywy.
– „Tym razem zabraliśmy się za klimat – dosłownie
i nieco w przenośni. Wspólnie z partnerem z Islandii –
gminą Grindavik, Uniejów podejmie wyzwanie walki
ze skutkami zmian klimatu. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu na kwotę ponad 2 milionów
złotych ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach
Programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu,
Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”– wyjaśniła Agnieszka Bednarkiewicz, główny
specjalista ds. księgowości oświaty w Urzędzie
Miasta w Uniejowie.
Skutki zmian środowiskowych odczuwamy na
co dzień. W środkowej Polsce, gdzie leży Uniejów,
bardzo dotkliwa jest susza, będąca następstwem
globalnego ocieplenia. Zamierzamy pokazać, że nie
jesteśmy bezradni wobec narastającego zagrożenia
ze strony zmian klimatu – postanowiliśmy poważnie
zabrać się za klimat i to nie tylko my dorośli, lecz
także dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej
w Uniejowie. W tym celu opracowaliśmy projekt,

za pomocą którego chcemy pokazać, co możemy
zrobić, by pomimo suszy dobrze nam się tutaj żyło.
Mamy zamiar również walczyć o to, aby problem niedostatku wody się nie pogłębiał.
W szkole zaprojektowaliśmy nowoczesną i świetnie wyposażoną pracownię klimatyczną, w której
uczniowie na ekranach komputerów i pod mikroskopami będą obserwować i analizować informacje
na temat klimatu, przyrody, odnawialnych źródeł
energii.
Na terenie otaczającym szkołę zaprojektowaliśmy
duży ogród ze specjalnymi nasadzeniami roślin, które
nie wymagają dużych ilości wody. Znajdą się w nim
urządzenia zbierające i efektywnie wykorzystujące
wodę deszczową do nawadniania ogrodu. Uczniowie
będą mogli tutaj odpoczywać w czasie przerw, ogród
będzie również otwarty dla mieszkańców i turystów.
Przy szkole powstaną także: ścieżka edukacyjna,
tężnia solankowa i altana z zielonym dachem. Spacer
ścieżką edukacyjną będzie dla jej użytkowników
cenną lekcją pokazującą, jak utworzyć piękny, zielony
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teren, pełen kwitnących roślin, który nie wymaga zużycia ogromnych ilości wody do jego utrzymania.
Partnerem w realizacji tego międzynarodowego
projektu jest gmina Gríndavik z Islandii, z którą
Uniejów od niedawna blisko współpracuje. Oni
też zmagają się problemami skutków zmian
klimatycznych – tam topnieją lodowce i podnosi się
poziom morza. Postanowiliśmy więc wspólnie, razem
z uczniami naszych szkół coś z tym zrobić. W projekcie
po stronie polskiej weźmie udział 300 uczniów
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Szkoły Podstawowej w Uniejowie w różnym wieku.
Współpraca zakłada przeprowadzenie trzech wizyt
studyjnych, w tym dwie odbędą się w Uniejowie,
a jedna w Grindavik. Uczniowie będą przygotowywać
się do udziału w konferencjach podczas dodatkowych
zajęć lekcyjnych, tak zwanych klimatycznych. Na
podstawie wiedzy, którą tam zdobędą będą dzielić
się z rówieśnikami w Islandii swoimi spostrzeżeniami
i doświadczeniami. Podsumowując: wspólnie zabieramy się za klimat!

Agnieszka Olczyk

Rozpoczynamy współpracę ze Stowarzyszeniem

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

25 września 2020 r. gmina Uniejów zyskała nowego partnera – Burmistrz Miasta Uniejów, Józef Kaczmarek,
podpisał Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (SAKO).
morządu terytorialnego wdrażających Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne na podstawie dokumentu pn. „Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
w Polsce” z lipca 2013 r., zatwierdzonego przez Ministra
Rozwoju Regionalnego.
Podstawowym celem SAKO jest wspieranie i rozwijanie
idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych
interesów członków SAKO, a w szczególności wzmacnianie
rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu
terytorialnego oraz współpraca gmin i powiatów w tym
zakresie.
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Podczas spotkania każda ze Stron przedstawiła swoją
dotychczasową działalność, pochwaliła się odniesionymi
sukcesami, a także przedstawiła cele współpracy, wśród
których jako główny punkt wymieniono wspieranie
współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami i organizacjami życia
społecznego i gospodarczego, funkcjonującymi na terenie obydwu Stron. Będzie to współpraca w zakresie
wymiany wiedzy i doświadczeń, integracji mieszkańców,
w dziedzinie naukowo-badawczej oraz promocji turystyki
regionalnej.
Uroczyste podpisy na dokumentach złożyli: Burmistrz
Miasta Uniejów – Józef Kaczmarek, Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Krystian Kinastowski oraz Członek Zarządu
Stowarzyszenia – Józef Podłużny.
Konferencja stała się też doskonałą okazją, aby Stowarzyszenie podpisało jeszcze umowę z Akademią Kaliską
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.
W spotkaniu udział wzięli: Przewodniczący Rady
Miejskiej w Uniejowie, inni członkowie Zarządu SAKO,
Prezydent Miasta Kalisza, Starosta Kaliski, Rektor i Kanclerz Akademii Kaliskiej, włodarze Aglomeracji KaliskoOstrowskiej oraz zaproszeni goście.
Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jest
samorządnym zrzeszeniem 24 jednostek samorządu
terytorialnego – gmin i powiatów Aglomeracji KaliskoOstrowskiej.
SAKO stanowi wspólną reprezentację jednostek sa-

Od lewej: Członek Zarządu Stowarzyszenia - Józef Podłużny, Prezes Zarządu
Stowarzyszenia, Prezydent Miasta Kalisza- Krystian Kinastowski, Burmistrz
Uniejowa - Józef Kaczmarek

>

22 | UNIEJOWSKIE STRONY

numer

5 / 75 / 2020

>
Maciej Bartosiak

Skwer przy ul. Tureckiej coraz ładniejszy

Firma realizująca to zadanie od czerwca br. wykonała już większość prac, przewidzianych w dokumentacji projektowej. Sprawnie przeprowadzona
rozbiórka aż dwóch warstw nawierzchni chodnika
i parkingu (po usunięciu kostki brukowej, oczom
budowlańców ukazał się pierwotny plac, wyłożony
trylinką), pozwoliła na powtórne wykorzystanie
części materiału. Kostką i obrzeżami, będącymi
w bardzo dobrym stanie technicznym oraz wizualnym, poszerzono plac wokół pomnika pamięci
zamordowanych mieszkańców w Czekaju.
Gotowe są nawierzchnie komunikacyjne schodów,
dobiegają końca również prace brukarskie na samym
placu. Na ukształtowanych skarpach niebawem
pojawią się nasadzenia krzewów, które będą zasilane
systemem nawadniającym zamontowanym już na
początku, podczas prac ziemnych. Przestrzeń placu
zostanie uzupełniona elementami małej architektury
w postaci bloków granitowych, na których zostały
wygrawerowane ciekawostki o naszym mieście.
Pojawią się również ławki, kosze na śmieci, słupki
miejskie, barierki – całość dopełni ciekawa aranżacja
zieleni.
Centralnym elementem zrewitalizowanego placu
są dwie fontanny. System zasilający wodne atrakcje

został ukryty w ziemi, a firma zainstalowała główne
elementy obu fontann: kulę o wadze ponad 5 ton oraz
ogromny granitowy pierścień z napisem „Uniejów”.
Wskazuje to na rychło zbliżający się koniec prac
budowlanych na skwerze.
W ramach przebudowy placu, nową nawierzchnię
zyskał chodnik biegnący w kierunku kładki, od skrzyżowania ul. Tureckiej z ul. Bogumiła. Kostka brukowa
zastąpiła wysłużone już płytki chodnikowe, z kolei
w przerwach, w których rosną lipy, zastosowano
ażurowe wypełnienia wokół pnia.
Wykonawcą zadania jest wyłoniona w drodze
przetargu firma Sorted Sp. z o.o. z Piaseczna, która
oszacowała zadanie na sumę 1 391 717,79 zł.
Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn.
„Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa VI
Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu.
Działanie VI 2. Rozwój Gospodarki Turystycznej.
Poddziałanie VI.2.1 Rozwój Gospodarki Turystycznej.

arch. UM Uniejów
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Wyremontowaną kładką przechodzimy już swobodnie na drugą stronę Warty, ale to nie
koniec prac budowlanych prowadzonych w tej części miasta. Mowa o rewitalizacji skweru
przy ul. Tureckiej, stanowiącego zejście do rzeki od strony Rynku Miejskiego i ul. Bł. Bogumiła.
Utrudnienia komunikacyjne, związane z inwestycją niebawem znikną, ponieważ większość prac
przewidzianych w projekcie została już wykonana. Mamy nadzieję, że te chwilowe niedogodności
wynagrodzi Państwu końcowy efekt zagospodarowania dawnego parkingu, który stanie się
miejscem rekreacji, zachęcającym, by usiąść, odpocząć, spotkać się z przyjaciółmi.
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www.uniejow.pl | www.facebook.com/uniejow

UNIEJOWSKIE STRONY

|

23

Maciej Bartosiak

Na terenie bulwarów nadwarciańskich
prace ruszyły na dobre
Rozpoczęła się budowa bulwarów nadwarciańskich. Przedsiębiorstwo budowlane Park-M ze
Starego Sącza, z którym Gmina podpisała w czerwcu br. umowę na realizację zadania, zaczęło
od przygotowania terenu pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Wspomniany szlak to odcinek
w okolicach mostu, wzdłuż brzegu rzekiw kierunku przepustu na Strudze Spycimierskiej.
Nieco inaczej będą wyglądały bulwary na brzegu
po stronie miejskiej. Rozpoczną się zejściem od ulicy
Łęczyckiej (za mostem) i będą ciągnęły się aż do
punktu na wysokości ul. Ireny Bojakowskiej, czyli
wybiegną dużo dalej niż urządzony lewy brzeg rzeki.
Znajdzie się tam mnóstwo atrakcji, m.in.: siłownia
terenowa, fontanny, tryskacze z wodą geotermalną,
pomosty, tarasy, skarpy z siedziskami oraz schody
terenowe, łączące bulwary z wypiętrzoną przestrzenią
miejską. W ramach ciągów spacerowych, biegnących
przez całą długość bulwaru, wykonane zostaną szlaki
edukacyjne „Uniejów na przestrzeni dziejów” i „Ptaki
środkowej Warty” oraz szlak rekreacyjno-poznawczy
„Wodny krąg”.
„Uniejów na przestrzeni dziejów” to ścieżka edukacyjna wyposażona w tablice informacyjne i urządzenia interaktywne, wprowadzające użytkownika
w obszary wiedzy z zakresu historii Uniejowa i jego
okolic (m.in. czasy najdawniejsze, mieszkańcy tej ziemi
w okresie neolitu i brązu, kultura przeworska, średniowieczne grodziska, Uniejów na prawach miejskich,
Krzyżacy w Uniejowie…). Z kolei „Ptaki środkowej
Warty” będzie szlakiem edukacyjnym z elementami
zawierającymi przyrodnicze fakty o miejscu, które

arch. UM Uniejów

– „Prace odbywają się właśnie na odcinku za
mostem” – poinformował kierownik budowy. –„To
głównie roboty ziemne, przygotowujące infrastrukturę
pod budowę ścieżki rowerowej z kostki. Mam na
myśli kanalizację deszczową, odprowadzającą wodę
z nawierzchni do rzeki oraz instalację elektryczną,
która zasili latarnie oświetlające drogę rowerzystom
i pieszym”.
Zgodnie z zapowiedziami i przyjętym harmonogramem, pracownicy będą realizować prace wzdłuż
brzegu w kierunku Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich. Po tej stronie Warty, oprócz ścieżki, powstanie przystań kajakowa w naturalnej zatoce rzeki
(także za mostem), pozwalająca jednorazowo obsłużyć
15 kajaków, czyli tyle ile średnio liczy jeden spływ.
W przystani znajdą się dwie rampy w formie pomostów, umożliwiających połączenie z brzegiem. Na
lądzie, tuż obok, powstanie teren zielony jako miejsce
rekreacyjne i do przygotowania kajaków do transportu
kołowego.
Kolejną atrakcją bulwarów będzie „Szlak Bosych
Stóp”, czyli ścieżka spacerowo-terapeutyczna o zróżnicowanym podłożu, przeznaczona do marszu bez
obuwia. Rodzaje planowanych nawierzchni to: piasek
rzeczny, grys, żwir, otoczaki rzeczne, kocie łby, deski
drewniane, kostka granitowa, pale drewniane, trawa…
Szlak wraz ze ścieżką powrotną będzie miał długość
około 1200 metrów i powstanie w okolicy mostu.
Nieco bliżej basenów, przy istniejącej plaży miejskiej
zaplanowano budowę kina letniego. Rozrywka znana
i lubiana przez mieszkańców, która była dotąd ściśle
uzależniona – tak od terminów dostępnych u operatora
obsługującego objazdowe „Kino na leżakach”, jak i od
pogody, z pewnością będzie po zakończeniu prac dużo
bardziej dostępną formą spędzania letnich wieczorów.
Zarówno przy plaży, jak i na wysokości Zamku, na
wodzie pojawią się pływające pomosty, które połączy
ze sobą ciąg spacerowy, biegnący wzdłuż całych
bulwarów.
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otacza spacerującego (m.in. opis doliny rzeki Warty,
rzeka jako ekosystem, ekosystemy wodne i ich znaczenie w przyrodzie, tutejsze ptactwo i ich miejsca
lęgowe, gatunki chronione ptaków w dolinie rzeki
Warty).
Budowa nadwarciańskich bulwarów została dofinansowana środkami unijnymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na ten cel samorząd

pozyskał przeszło 6 mln zł dofinansowania środkami
z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego.
Nad prawidłowym przebiegiem inwestycji, której
inicjatorem od samego początku jest burmistrz Józef
Kaczmarek, czuwają: Aleksandra Borowska – sekretarz
Urzędu Miasta w Uniejowie oraz Adam Przytuła –
główny specjalista ds. realizacji inwestycji.

Maciej Bartosiak

Nasadzenia i kształtowanie
zieleni w Spycimierzu
W ramach trzeciego etapu rozbudowy Trasy Bożego Ciała w Spycimierzu, w przeciągu ostatnich
kilku miesięcy przeprowadzono szereg inwestycji, które w swoim założeniu mają wesprzeć podtrzymywanie wieloletniej tradycji układania kwietnych dywanów w Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa.
a także w bezpośrednim sąsiedztwie plebanii, boiska
sportowego i skweru przy kościele parafialnym.
W skład terenu objętego nasadzeniami wchodzą
zarówno działki gminne, jak i tereny będące własnością
osób prywatnych. W związku z tym, burmistrz Józef
Kaczmarek kieruje serdeczne podziękowania do
mieszkańców, którzy wyrazili zgodę na wykonanie
pasa nasadzeń kwietnych na ich posesji.

arch. UM Uniejów

W pierwszej połowie roku, na 2-kilometrowej
trasie procesji z Najświętszym Sakramentem, wzniesiono 4 ołtarze z elementami rzeźbiarskimi, zaprojektowanymi i wykonanymi przez artystów związanych
z łódzką Akademią Sztuk Pięknych. Ponadto, dzięki
dofinansowaniu środkami unijnymi, w ostatnim czasie
utwardzono kostką 2 odcinki dróg wewnętrznych,
łączących się bezpośrednio z Trasą Bożego Ciała oraz
zadbano o estetykę terenów zielonych, stanowiących
bezpośrednie otoczenie całego traktu.
Ideą przewodnią, zarówno na etapie projektowania,
jak i wykonania nasadzeń w Spycimierzu, było
podkreślenie roślinnością walorów otoczenia Trasy
Bożego Ciała w sposób możliwie najbardziej naturalny.
Projektowaną zieleń stanowią przede wszystkim
skupiny bylin i krzewów liściastych (w niewielkiej
ilości także krzewów iglastych), sadzonych głównie
w miejscach wymagających uporządkowania.
Przedmiotem zamówienia było zagospodarowanie
Trasy Bożego Ciała w Spycimierzu zielenią, nawiązującą
do tradycyjnych ogrodów wiejskich. Nasadzenia
wykonano w pasach zieleni przy drodze gminnej,
stanowiącej trasę Bożego Ciała, w otoczeniu ołtarzy:
Podniesienie Krzyża, św. Barbary i św. Antoniego,
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Celem projektu jest propagowanie krajobrazu
kulturowego wsi, związanego z tradycyjnymi ogrodami
i założeniami roślinnymi charakterystycznymi dla
ww. terenów, nawiązujących do tradycji kościelnych,
w ramach których wykorzystywany jest materiał
roślinny do obrzędów religijnych np. podczas Święta
Bożego Ciała.
Z uwagi na fakt, iż zakres projektu związany jest
z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych
Spycimierza, tj. trasy Bożego Ciała, inspiracją doboru gatunków była tradycja układania dywanów
kwiatowych w uroczystość Bożego Ciała, podtrzymywana przez parafian od przeszło 200 lat po
dzień dzisiejszy. Ponieważ dywany te powstawały
i powstają nadal, w głównej mierze z kwiatów
roślin wchodzących w skład tradycyjnych ogrodów
przydomowych, toteż one właśnie znalazły się
w niniejszym projekcie. Wśród nasadzeń największą
część roślin kwitnących stanowią: lilaki (bzy),
jaśminowce, kaliny, piwonie, hortensje, a także
kilka odmian róż. Obok nich do wykonania rabat
posłużyły także zielone byliny: bukszpan wiecznie
zielony, bodziszek korzeniasty i wielkopłatkowy,
aster bylinowy, których liście także wykorzystuje się
podczas przygotowania dekoracji na Uroczystość
Bożego Ciała w Spycimierzu.
Ponadto, w projekcie znalazły się historyczne
odmiany jabłoni: Arcyksiążę Albert, Złota Reneta,
Kosztela, Reneta Blenheimska, które uzupełniły
drzewostan niewielkiego, owocowego sadu przy
szkolnym placu zabaw. Nasadzenia o tym charakterze
mają na celu propagowanie zakładania tradycyjnych
sadów wysokopiennych, ze starymi – często
zapomnianymi, a odpornymi na choroby i szkodniki –
odmianami drzew owocowych.
W ramach zleconego przez Gminę zadania, wykonawca wpierw przygotował miejsca przeznaczone na rabaty (o łącznej powierzchni aż 320
metrów kwadratowych) pod planowane nasadzenia:
zdjęto 10-centymetrową, wierzchnią warstwę darni,
a powstałe w ten sposób zadolenia wypełniono
ziemią urodzajną. Dopiero po wykonaniu wszystkich
zabiegów agrotechnicznych oraz zabezpieczeniu
skarp, poprzez zastosowanie koszy siatkowokamiennych, ułożonych na geowłókninie (na terenie
pomiędzy ogrodzeniem boiska szkolnego i drogą,
przy drugiej kapliczce pn. „Podniesienie Krzyża”),
można było przystąpić do właściwego sadzenia roślin.
W sumie na terenie miejscowości posadzono w ten
sposób łącznie przeszło 4 tysiące wieloletnich roślin
ozdobnych. Wśród nich 2 780 szt. stanowią byliny,
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1 250 szt. to krzewy liściaste, a 50 szt. – iglaste.
Z kolei w sadzie owocowym przybyło 8 szt. nowych
jabłonek.
W celu zabezpieczenia rabatek przed pojawieniem
się chwastów, teren wokół roślin okryto agrowłókniną,
a następnie obsypano zrębkami drewna, które
ułatwiają utrzymanie wilgoci w wierzchniej warstwie
gleby, stanowiąc dodatkowo estetyczne wykończenie
gotowych klombów. Do ściółkowania roślin użyto 15
metrów sześciennych zrębków.
W przedmiocie zamówienia, w zakresie obowiązków
wykonawcy, zawarto także roczną pielęgnację:
odchwaszczanie, usuwanie części obumarłych oraz
podlewanie posadzonych roślin.
Wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów
w miejscowości Spycimierz – kształtowanie terenów zielonych” była firma SORTED Sp. z o.o. z Chyliczek k. Piaseczna, która w trakcie postępowania
przetargowego złożyła najkorzystniejszą ofertę
na kwotę 132 030,00 zł. Druga propozycja –
pochodząca od Pracowni Architektury Krajobrazu
„Zielona Przestrzeń” Krzysztof Nowicki z Turku – była
o blisko 60 tys. zł wyższa i wyniosła 190 142,64 zł,
co znacznie przekroczyło kwotę przyjętą dla sfinansowania inwestycji.
Przedsięwzięcie pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowości Spycimierz
– kształtowanie terenów zielonych” wykonano w ramach zadania inwestycyjnego „Trasa Bożego Ciała –
etap III”. Projekt jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich – Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
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Kiedy powstanie Plac Bogumiła?
Budowa Placu Bogumiła jest kolejnym etapem projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej oraz
zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie”. Inwestycja zakłada zagospodarowanie
terenu, który w obecnej chwili jest niezbyt uporządkowanym pasem zieleni nad brzegiem rzeki
Warty, naprzeciwko budynku Biblioteki Miejskiej w Uniejowie, aby stworzyć nowe miejsce rekreacji
i wypoczynku. Projektanci położyli duży nacisk na jakość przestrzeni społecznej, a zadanie zakłada
powstanie nowego, ogólnodostępnego placu na skarpie, który będzie miał szansę stać się kolejnym
„miastotwórczym” elementem przyciągającym ludzi i zapraszającym do spędzania tam czasu.

arch. UM Uniejów

Obecny stan Placu Bogumiła
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Inwestycja w pierwszej kolejności będzie
polegała na odkrzaczeniu i wyrównaniu terenu z nierównomiernym spadkiem w dół
od parkingu przy ul. Kościelnickiej do rzeki.
Wygodne poruszanie się po spadzistej działce
umożliwią schody łączące ul. Kościelnicką
z nowymi bulwarami. Sercem projektu jest
fontanna z kaskadowo płynącą wodą, co
umożliwi instalacja zamkniętego obiegu wody
oraz budowa specjalnego zbiornika na skarpie
i koryta strumienia.
Całości dopełnią tarasy ziemne z nasadzeniami winorośli oraz elementy małej architektury, takie jak: ławki, siedziska czy kosze na
śmieci, a także oświetlenie terenu, które pozwoli
gościom przyjemnie spędzić czas, niezależnie
od pory dnia. Otwarty, zielony plac zapewne
będzie zachęcać do społecznych interakcji i odpoczynku.

Wizualizacja inwestycji

Projekt całkowicie odmieni tę część terenu. Pozostaje
jednak kwestia wyłonienia wykonawcy, który podejmie się
budowy za „rozsądną” cenę. Do magistratu wpłynęły dwie
oferty przetargowe i okazało się, że obie można uznać za
satysfakcjonujące.
- „Jesteśmy na etapie procedury weryfikacyjnej, ale
jeśli przebiegnie ona pomyślnie, istnieje szansa, że rozstrzygniemy przetarg, a budowa
placu rozpocznie się już wkrótce”
– powiedział burmistrz Józef
Kaczmarek.
Wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, uwzględniająca
kompleksową przebudowę obu
brzegów rzeki to przedsięwzięcie
rzędu nawet kilkunastu milionów
złotych.
Na budowę turystycznej infrastruktury i zagospodarowanie
terenu wzdłuż Warty Samorząd
pozyskał 6,5 mln zł wsparcia ze
środków unijnych.
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Maciej Bartosiak

Przebudowa targowiska
rozpocznie się wkrótce
3 września 2020 r. burmistrz Józef Kaczmarek oraz Robert Pleśnierowicz, reprezentujący firmę
DROMEX z Koźminka, podpisali umowę na przebudowę targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie.
Uporządkowanie terenu, długo wyczekiwane zarówno przez handlarzy, jak i mieszkańców
robiących tu czwartkowe zakupy dojdzie wreszcie do skutku.
w Uniejowie. Termin wykonania prac, zawarty w umowie, przewiduje się na połowę sierpnia 2021 r.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w ramach
zamówienia wykonawca dostarczy obecne altany
handlowe do wskazanych miejscowości na terenie
gminy Uniejów: Brzeziny, Brzozówka, Czepów, Dąbrowa, Góry, Hipolitów, Kozanki Wielkie, Kuczki,
Lekaszyn, Pęgów, Rożniatów Kol., Rożniatów, Skotniki,
Wielenin Kol., Zaborów.
Inwestycja jest realizowana przy wsparciu środków
unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

arch. UM Uniejów

W postępowaniu przetargowym złożono trzy oferty.
Najkorzystniejsza, na kwotę 1 897 890,00 zł pochodzi
od wspomnianej we wstępie Firmy HandlowoUsługowej DROMEX Roboty Drogowo-Budowlane
Robert Pleśnierowicz z Koźminka. Niewiele wyższą
kwotę za wykonanie prac zaproponowało konsorcjum
firm z Uniejowa (PHU Wiesława Łuczak, Jan Łuczak i
LuKpol – Krzysztof Łuczak) - 1 959 267,00 zł. Trzecia
najdroższa spośród przedłożonych ofert pochodzi od
firmy SORTED z Piaseczna – to kwota 2 846 220,00
zł.
Zadanie inwestycyjne obejmuje kompleksową
przebudowę istniejącego placu, wydzielenie chodników, miejsc postojowych, dróg manewrowych oraz
utwardzonych miejsc handlowych z zadaszeniami
markizami. W ramach planowanej inwestycji zostaną
urządzone i utwardzone miejsca do handlowania.
Projekt zakłada powstanie ok. 80 nowych stanowisk
handlowych, z których większość będzie zadaszona.
Posłużą do tego rozkładane markizy.
Teren zostanie na nowo zagospodarowany – pojawi
się parking z nawierzchnią z kostki betonowej, drogi
manewrowe oraz zjazdy. Targowisko będzie otoczone
ogrodzeniem panelowym z wejściem na teren poprzez furtki oraz wjazdem przez jedną z 3 bram
przesuwanych automatycznie. Na nowym targowisku
staną wiaty śmietnikowe i kontener sanitarny wraz
z przyłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Na terenie targowiska zostaną wykonane trawniki
i zieleńce. Całość dopełni oświetlenie fotowoltaiczne.
Ze względu na Uroczystość Wszystkich Świętych,
wykonawca rozpocznie prace wymagające użycia
ciężkiego sprzętu dopiero po 4 listopada br., by plac
mógł służyć jako parking dla osób odwiedzających
i porządkujących groby na cmentarzu parafialnym

Od lewej: Reprezentujący firmę DROMEX - Robert Pleśnierowicz
i Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek
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Obowiązek zawarcia przez przedsiębiorców

umowy na odbiór odpadów
Urząd Miasta w Uniejowie przypomina o obowiązku
zawarcia przez właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
indywidualnych umów cywilno-prawnych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym odpowiednie zezwolenie.
Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, w wyniku której
powstają odpady komunalne. Dotyczy to: sklepów, lokali
gastronomicznych, banków, poczty, rzemiosła, wszystkich
innych jednostek usługowych, organizacyjnych, obiektów
produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych, obiektów hotelarskich, prowadzących wynajem prywatnych pokoi
i kwater
Niedopuszczalnym jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami komunalnymi
z działalności gospodarczej.
W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj.
przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na

działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:
• uiszczać do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości
zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;
• zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest
działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia
umowy na odbiór odpadów spoczywa na przedsiębiorcy,
chyba że zapisy umowy najmu lokalu stanowią inaczej.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) właściciele nieruchomości
niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania
posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich
umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Nabór II części programu „Czyste Powietrze”
Nabór wniosków dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach II części
programu „Czyste Powietrze” ruszył 21.10.2020 r.
W ramach II części programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą
złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r. Druga część programu umożliwia również
dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą
złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020r.
Beneficjentem może zostać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku 		
jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wykazany w zaświadczeniu, wydawanym
zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
a) 1400zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960zł w gospodarstwie jednoosobowym
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z tytułu
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny
dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku
o dofinansowanie.
Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.
Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat otrzymania dofinansowania, jak również pobrać lub złożyć
wniosek, zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Uniejów do punktu obsługiwanego w budynku Ośrodka Zdrowia
w Uniejowie (przy ul. Orzechowej 6, II piętro, pok. 38). Punkt otwarty jest w poniedziałki, w godz. 9.00-17.00 oraz od wtorku
do piątku w godz. 8.00-16.00. Informacje można również uzyskać pod tel. 538 810 414.
					

Michał Łuczak (w oparciu o informacje uzyskane ze strony www.wfosigw.lodz.pl)
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Gminne wiadomości szkolne
Szkoła Podstawowa w Uniejowie

Pierwszy dzwonek dla pierwszaków |

Magdalena Derlacz, Teresa Gadzinowska

1 września tradycyjnie inaugurujemy nowy rok szkolny. Tegoroczny był chyba wyjątkowo wyczekiwany – przez
wszystkich. W tym również przez tych, którzy przygodę ze szkołą mieli dopiero przed sobą.
W dwóch klasach pierwszych naukę rozpoczęło 49 dzieci, w tym tylko 13 dziewczynek i aż 36 chłopców.
Pierwszoklasiści swój pierwszy dzwonek usłyszeli w hali sportowej naszej szkoły, w której miało miejsce uroczyste
rozpoczęcie roku szkolnego dla klas najmłodszych połączone z wyjątkowym wydarzeniem – ślubowaniem i pasowaniem
na uczniów.
Uroczystość, biorąc pod uwagę okoliczności i czas, była raczej kameralna i trwała krócej niż jedna godzina lekcyjna.
Uczestniczyli w niej rodzice, dyrekcja, wychowawczynie – te obecne i te z przedszkola oraz oczywiście najważniejsi
tego dnia – Pierwszoklasiści. Po złożeniu ślubowania nastąpiło pasowanie, którego dokonał dyrektor szkoły, pan Piotr
Kozłowski. Każde dziecko dotknięte „wiekową” stalówką - atrybutem pasowania w naszej szkole, jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki stawało się uczniem. Chociaż maseczki zasłaniały znaczną część twarzy zebranych, widoczne
były oczy i to one potwierdzały radość, wzruszenie, dumę, ale też ciekawość i odrobinę niepewności. Tyle wrażeń,
emocji, doświadczeń… Chwile, które najmilej wspomina się po latach. Niech to będzie dobry rok! Rok spędzony
w szkolnych murach, wśród znajomych twarzy. Tylko tyle i (zważywszy na minione miesiące ) aż tyle. Wszystkiego
bardzo dobrego dla Pierwszaka każdego i jego Rodziców też!

Uroczyste obchody w Czekaju |

Mirosława Wiśniewska

8 września w Czekaju - jak co roku - odbyła się uroczystość upamiętniająca poległych w czasie II Wojny Światowej.
W obchodach wzięli udział również uczniowie naszej szkoły, Poczet Sztandarowy i Dyrekcja. Złożono kwiaty i oddano cześć ich pamięci.

Lekcje w altanie |

Mirosława Wiśniewska

arch. SP Uniejów

Chyba jeszcze nigdy pierwszy dzwonek nie sprawił młodzieży tyle radości, jak to się stało w tym roku szkolnym.
Nikt nie ukrywał, że wręcz tęsknił za szkołą. Uczniowie starsi i młodsi w końcu się zobaczyli po tak długiej nieobecności.
Rozmowom nie było końca, ale szkoła – wiadomo – to nauka! I tu spotkała uczniów ciekawa niespodzianka. Na skwerze
przed szkołą, wśród drzew stanęła duża, przestronna altana wyposażona w pięć stołów i ławki.Obiekt jest efektem
wniosku Stowarzyszenia Aktywni złożonego do Lokalnej Grupy Działania „Prym”, przeznaczony dla celów edukacyjnych
i rekreacyjnych, i który natychmiast stał się ulubionym miejscem spotkań młodzieży na przerwach. Nauczyciele już
w pierwszym tygodniu rozpoczęli prowadzenie lekcji w altanie, jeśli tylko tematyka przedmiotu na to pozwalała.
Wrzesień także się spisał, bo rozpieszczał nas pięknym słońcem, więc uczniowie i nauczyciele chętnie wychodzili z klas
na wybrane zajęcia do altany. Przyjemniej się czyta, dyskutuje, notuje w cieniu drzew. Prawie wszystkie klasy miały
okazję być na lekcji na dworze, na powietrzu i były z tego zadowolone. Na pewno jeszcze niejedne zajęcia się tam
odbędą, gdy tylko pogoda dopisze!

Sprzątanie świata

Wycieczka do Centrum Nauki i Techniki EC1w Łodzi
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II wojna światowa - Pamiętamy! |
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Elżbieta Bartnik

W tym roku szkolnym w inny sposób obchodzimy Święto Szkoły. Zamiast akademii, uczniowie wykonali różnymi
technikami prace plastyczne pod hasłemII wojna światowa -Pamiętamy! Efekty pracy są prezentowane dla całej
społeczności szkolnej w formie wystawy, która znajduje się w głównym holu szkoły.

Akcja „Sprzątanie świata” |

Elżbieta Bartnik

I choć tegoroczna akcja niewątpliwie różniła się od poprzednich edycji z powodu pandemii COVID-19, nie
zapomnieliśmy, że Ziemia to nasz wspólny dom. Nie mamy innego. To my musimy o niego zadbać! W tym roku w wyznaczone miejsca wyruszyły klasy szóste, poświęcając szczególną uwagę plastikowi.
W bieżącym roku szkolnym realizujemy edukację ekologiczną w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobieganiu ich powstawaniu. Projekt pn. „Myślimy logicznie - działamy ekologicznie” zyskał akceptację i dofinansowaniez WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 27 tys. zł (plus wkład własny gminy w wysokości 3 tys. zł).

Zwiedzanie Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi |

Mirosława Wiśniewska

23 września 2020 r., po półrocznej przerwie od wszelkich wspólnych wyjazdów, uczniowie klasy V a, VI a, VI b i VI
c, w ramach projektu UAKK, byli na wycieczce w Centrum Nauki i Techniki EC1w Łodzi.
Z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, jak we wszystkich instytucjach, (dezynfekcja, maski) weszliśmydo
największej co do powierzchni tego typu placówki w kraju. Program obejmował zwiedzanie, warsztaty i projekcję filmu
– przemiennie w dwóch zespołach - po 21 uczniów. Po pięknie przystosowanych do zwiedzania przestrzeniach dawnej
łódzkiej elektrociepłowni oprowadzał naszą wycieczkę przewodnik i zapoznał bliżej z tematem: Skąd bierze się prąd,
czyli jak działała elektrownia węglowa EC1. Uczniowie poznali tajniki poszczególnych urządzeń elektrowni. Dowiedzieli
się, czym były konwejer i opłomki; że w elektrowni nie produkowano energii, lecz jedynie ją przetwarzano oraz co
jest jedynym źródłem energii dla człowieka. Pod opieką prowadzącego w części edukacyjnej mogli, w 4-osobowych
zespołach, na wystawionych eksponatach „przetransportować w wagonikach węgiel, rozpalić w kotle, dodawać tlenu
i bacznie obserwować temperaturę” – prawie wszyscy wzięli udział w tych zajęciach. Wiele emocji również sprawiło
samo wejście na punkt widokowy – na wysokość ok.13 piętra i podziwianie panoramy miasta. Na zakończenie dzieci
obejrzały w Kinie Sferycznym film pt. Astronauta, czyli jak się zostaje astronautą, na którym dowiedziały się m.in. ile
kilometrów ponad Ziemię trzeba wzlecieć, żeby stać się astronautą? Jakie niebezpieczeństwa czyhają na człowieka w
chłodnym Kosmosie? Jak trenują astronauci w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, żeby ich organizmy nie odczuły
skutków zmniejszonej grawitacji? Uczniowie z bagażem emocji i refleksji szczęśliwie wrócili do swojej szkoły pod opieką
wychowawców: Tomasza Bartosika, Eweliny Kołaty i Mirosławy Wiśniewskiej.

Wyjazd na paintball |

Anna Zbytniewska

30 września 2020r. z okazji Dnia Chłopca odbyła się wycieczka klasy VII a do Felicjanowa na paintball. Po skończonych lekcjach o godz. 16.00 rodzice przywieźli uczniów na wyznaczone miejsce. Wszyscy stawili się w komplecie.
Klasa podzieliła się na 4 drużyny. Dwie drużyny stanowili chłopcy i dwie dziewczyny. Walka była zacięta, każdy walczył
z każdym. Przewidziane były również dogrywki. Zabawa zakończyła się ogniskiem i wspólnym biesiadowaniem. O godz.
19.00 wszyscy pod opieką rodziców wrócili do domów.

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole
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Joanna Pawlak

Klasy czwarte- IV a i IV c- z okazji Dnia Chłopca wyjechały na wycieczkę do kina do Łęczycy i Tumu. Najpierw
obejrzeliśmy współczesny polski film pt. Tarapaty 2. Potem pojechaliśmy do Tumu położonego parę kilometrów za
Łęczycą. Tam wraz z przewodnikiem zwiedzaliśmy piękną romańską kolegiatę, pełną tajemnic i niezwykłych zabytków.
Było też spotkanie z legendą o diable Borucie. Obok kolegiaty podziwialiśmy zgromadzone w muzeum pamiątki
z dawnych wieków, zarówno religijne, jak i z życia codziennego. Opiekunami wycieczki były panie: Ewa Trzmielewska,
Anna Bugajak, Joanna Pawlak.

Seans w kinie Cinema City w Łodzi |

Aneta Sowa

2 października 2020r., z okazji Dnia Chłopca i w ramach integracji, klasy VIII a i VIII b były w kinie Cinema City
w Łodzi na filmie pt. Mulan. (Ilość uczestników: 39 ogółem, 21 – kl. VIII a, 18 – kl. VIII b. Kierownik wycieczki: Aneta
Sowa. Opiekunowie: Karolina Marosik i Piotr Nowak)

Zuchy i harcerze na start |

Małgorzata Antoniak, Renata Białek, Magdalena Derlacz

W piątkowe popołudnie, 2 października 2020 r. zuchy i harcerze działający przy Szkole Podstawowej
w Uniejowie rozpoczęli swoją działalność Startem Harcerskim. Starsi przygotowali dla zuchów bieg terenowy. Na trasie
ukryli opracowane wcześniej zadania do wykonania. Dzięki kreatywności harcerzy, zuchy podczas biegu wykazały
się znajomością Prawa Zucha, spostrzegawczością, szyfrowaniem, logicznym myśleniem, znajomością znaków
topograficznych i poruszania się w terenie oraz sprawnością fizyczną.

Otylia Swim Tour – warsztaty z Mistrzynią Otylią Jędrzejczak w Łodzi |

Karolina Marosik

Otylia Swim Tour to cykl jednodniowych warsztatów organizowanych przez Fundację Otylii Jędrzejczak na
pływalniach w całym kraju. W tym roku w zajęciach mogło wziąć udział mniej dzieci ze względu na obostrzenia
związane z COVID-19. W związku z tym tylko dwie uczennice Szkoły Podstawowej w Uniejowie: Nina Bartosik – klasa
VI a i Kinga Jałkiewicz – klasa VI b wzięły udział w treningu pływackim z Otylią Jędrzejczak i jej sztabem. Poza zajęciami
na pływalni odbyły się ćwiczenia ogólnorozwojowe na hali sportowej.
Pani Otylia okazała się być przesympatyczną osobą, chętnie dzieliła się swoimi wskazówkami odnośnie treningu
pływackiego, pozowała do zdjęć i rozdawała autografy z czego skorzystała Nina i Kinga.

Ach, co to był za Dzień! |

Agnieszka Pajor, Agnieszka Krzesłowska

14 października 2020 r. cała Szkoła wraz z gośćmi radośnie obchodziła Dzień Edukacji Narodowej. Rozśpiewana
klasa IVc wraz z Kacprem Pizulskim z kl.Va, Amelią Perkowską i Katarzyną Nadolną z kl.VIIIb wystąpiła w programie
słowno-muzyczno-tanecznym ph.„Nauczyciel trzyma za rękę, otwiera umysł, dotyka serca i prowadzi w przyszłość”.
Czwartoklasiści wykazali sięswoimi wyjątkowymi zdolnościamirecytatorskimi, piosenkarskimi i tanecznymi.
Humorystycznie przekazali najpiękniejsze życzenia dla Dyrekcji, Nauczycieli, Pracowników Obsługi. Nie zabrakło
gwiazd: Maja Perkowska z kl. IVc jako Cleo, Kacper Pizulski z kl. Va - Tomasz Szczepanik, lider zespołu Pectus; Amelia
Perkowska z kl.VIII b – Krzysztof Krawczyk oraz smoka – Katarzyna Nadolna z kl.VIIIb. Prezenty instrumentalne
podarowały: Barbara Troczyńska z kl.IVc i Liliana Spławska - Wiatr.
Ponadto podczas uroczystości, pan Dyrektor Piotr Kozłowski ogłosił przyznanie w tym roku dwóch statuetek
Przyjaciela Szkoły i wręczył pamiątkowe statuetki panu
Marcinowi Pamfilowi– prezesowi PGK „Termy Uniejów” oraz
panu Bartłomiejowi Gröbner– dyrektorowi K-Flex Polska.
Wręczono także nagrody burmistrza oraz dyrektora szkoły.
Poza tym słodko nagrodzono wyróżnione klasy: IIb, IVb
za pomysłowe, kolorowe i staranne mapy myśli: Dziękuję,
przepraszam, życzę.

	                                                                                                   

arch. SP Uniejów

Zachowano procedury bezpieczeństwa. Program słownomuzyczno-taneczny, dekoracje i wystawę: laurek, map myśli
kl.I-VIII przygotowały: p. Agnieszka Pajor, p. Agnieszka
Krzesłowska.
Ślubowanie pierwszoklasistów
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Maciej Klata

Początek września to tradycyjnie rozpoczęcie roku szkolnego, ale także obchody ważnych rocznic związanych
z wybuchem II Wojny Światowej. Dla mieszkańców Ziemi Uniejowskiej szczególne znaczenie ma data 8 września. Tego
właśnie dnia, w 1939 r., Niemcy dokonali bestialskiej zbrodni na ludności cywilnej w miejscowości Czekaj. W wyniku
barbarzyńskiej akcji żołnierzy Wehrmachtu śmierć poniosło 18 bezbronnych osób.
We wtorek 8 września 2020 r., 81 lat po tamtych tragicznych wydarzeniach odbyły się już po raz kolejny uroczystości
patriotyczno-religijne ku czci pomordowanych. Wśród gości licznie zgromadzonych przy pomniku w Czekaju, mimo
trwającej pandemii, nie mogło zabraknąć również reprezentantów Szkoły Podstawowej w Wieleninie, na czele z Pocztem Sztandarowym złożonym z uczniów klasy VIII. Wspólnie uczestniczyliśmy we Mszy św. polowej odprawionej
w intencji ofiar przez ks. infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza, wysłuchaliśmy apelu poległych oraz wystąpienia historyka,
p. Tomasza Wójcika, który w interesujący sposób nakreślił szersze tło wydarzeń z września 1939 r. Na zakończenie
uroczystości delegacja uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły z p. dyrektor Elżbietą Goszczyk złożyła kwiaty pod
pomnikiem upamiętniającym ofiary zbrodni.
Udział w uroczystościach w Czekaju stanowił dla nas wszystkich, zarówno uczniów, jak i nauczycieli, poruszającą
lekcję historii, a pamięć o ofiarach powinna stać się zarazem zobowiązaniem, aby tragedia wojny nie powtórzyła się już
nigdy więcej.

Dzień Tabliczki Mnożenia |

Barbara Fligiel

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. World Multiplication Table Day) to akcja edukacyjna, która odbywa
się każdego roku w pierwszy piątek października. W tym roku X edycja akcji ŚDTM 2020 odbyła się 2 października
2020. Przystąpiło do niej 4985 szkół z Polski i kilkaset z 21 innych krajów.
Jej celem jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia
„tabliczkowych” zaległości po wakacjach. „Tabliczkowa wiedza” sprawdzana jest w niecodzienny sposób – podczas
krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia. Egzaminatorami są właśnie młodsi uczniowie, którzy zaopatrzeni są w losy
i przepytują starszych kolegów oraz dorosłych.
Uczniowie: Maja Pawlak, Aleksandra Warych, Natalia Goszczyk, Mikołaj Szafarz, Maksymilian Okrasa, Krystian
Świątek, Eryk Czyszek, Jakub Kazimierski, Jan Sobczak, Brajan Gabryszak, Bartosz Kazimierski, Filip Mann pełnili
funkcję egzaminatorów.
Każda osoba, która zdała egzamin otrzymywała certyfikat potwierdzający pomyślnie zdany egzamin z tabliczki
i uzyskała tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia. W tym roku po raz pierwszy można było zdawać egzamin z tabliczki
mnożenia w języku angielskim. Osoby, które udzieliły poprawnych odpowiedzi po angielsku otrzymały certyfikaty
i upominki.
Gratulujemy Mistrzom, dziękujemy Egzaminatorom i wszystkim Uczestnikom oraz zapraszamy do udziału w następnej edycji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

Ślubowanie Pierwszoklasistów |

Daniela Kwiatosińska

arch. SP Wielenin

2 października 2020 r. w Szkole Podstawowej w Wieleninie odbyło się uroczyste Ślubowanie i Pasowanie na
ucznia klasy I. Z powodu wyjątkowych środków ostrożności podjętych w związku z panującą pandemią, pierwszy raz

Dzień Tabliczki Mnożenia

Uczniowie klasy pierwszej z Panią Dyrektor i Wychowawczynią po uroczystym
ślubowaniu

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

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

UNIEJOWSKIE STRONY

|

33

odbyło się ono bez udziału rodziców. Mimo to, przystępujące do ślubowania dzieci wykazały się wielką pracowitością,
a przede wszystkim godną podziwu odpowiedzialnością i zrozumieniem. Uczniowie klasy I w odświętnych strojach,
w granatowych biretach na głowach pięknie zaśpiewali piosenki i recytowali wiersze, które w pocie czoła ćwiczyli
na długo przed uroczystością. Pani dyrektor, uczniowie oraz klasy 0, II, III wraz ze swoimi wychowawcami stanowili
publiczność w tym niezwykle ważnym dniu, co tylko podkreśliło wagę tego dnia. Po zakończonej części artystycznej,
pierwszaki zwrócili się do pani dyrektor SP Wielenin o przyjęcie ich do grona społeczności szkolnej. W niezwykle
podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, uczniowie klasy pierwszej ślubowali być dobrymi Polakami,
godnie reprezentować swoją szkołę oraz swoją nauką i zachowaniem sprawić radość rodzicom i nauczycielom. Po
złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia SP Wielenin.
- „Pasuję Cię na ucznia” – mówiła dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką ramion uczniów. Następnie życzenia
złożyła im wychowawczyni. Na koniec pierwszaki dostali statuetki i drobne prezenty, ufundowane przez Szkolną Kasę
Oszczędności w Wieleninie, upamiętniające tę ważną w ich życiu uroczystość.
Mimo niesprzyjających okoliczności, ten dzień na długo pozostanie w pamięci pierwszoklasistom, którzy z pasowaniem na ucznia przyjęli na siebie wielką odpowiedzialność reprezentowania nie tylko szkoły, ale całej społeczności
z nią związanej. Nam pozostaje tylko wspierać ich w dążeniu do wywiązania się z tego celu i jesteśmy przekonani, że
im się to uda.

Szkoła Podstawowa w Wilamowie
Bądźmy bezpieczni! |

Anna Gazda

W trosce o bezpieczeństwo naszych podopiecznych - jak co roku we wrześniu - pani Anna Gazda zorganizowała
spotkanie z udziałem funkcjonariuszy policji. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo na terenie naszej placówki
oraz w drodze do i ze szkoły. Panie: młodszy aspirant Małgorzata Rzepecka oraz sierżant Beata Orłowska przypomniały
i wyjaśniły młodym słuchaczom, jak należy zachowywać się w szkole oraz w pobliżu dróg.
							

Pierwsza zbiórka zuchowa |

Sylwia Wrąbel, Joanna Binkiewicz

Nareszcie!Po kilku miesiącach przerwy, 16 września odbyła się długo oczekiwana przez „Wilamowskie Skrzaty”
zbiórka zuchowa! Było to spotkanie wyjątkowe – zbiórka naborowa – w której uczestniczyły nie tylko zuchy, ale
również dzieci, które są zainteresowane wstąpieniem do gromady.Piękna, letnia pogoda pozwoliła dh. pwd. Sylwii
Wrąbel na zorganizowanie gry terenowej. Uczestnicy zbiórki poruszali się zgodnie z kierunkami wyznaczonymi
przez strzałki narysowane na ziemi i kolejno wykonywali różne zadania, które znajdowali w kopertach. Pod koniec
zabawy dzieci „zamieniły” się w dzielnych Indian, którzy w barwnych, własnoręcznie przygotowanych pióropuszach
pokonywali tory przeszkód.Śmiechu i okrzyków radości było co niemiara! Wszyscy uczestnicy zbiórki byli bardzo
zadowoleni, można więc sądzić, że grono „Wilamowskich Skrzatów” już niebawem znacznie się powiększy.
							

Wizyta u Indian |

Beata Kos

23 września młodsi uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunkami: Izabelą Wróbel, Anną Gazdą, Sylwią Wrąbel,
Beatą Kos, Andżeliką Górecką i praktykantką Eweliną Wilczyńską wybrali się do wioski indiańskiej „Tatanka” w Solcy
Małej koło Ozorkowa.
Z uwagi na to, iż z powodu pandemii trudno jest zorganizować wycieczkę, stąd zrodził się pomysł wyjazdu
w miejsce, gdzie zajęcia odbywają się w przestrzeni otwartej. Miejsce, do którego dotarliśmy, ma swój niepowtarzalny
urok i klimat. Wioska indiańska „Tatanka” istnieje od 2003r. Na jej terenie jest 15 namiotów tipi, indiański grobowiec,
sauna indiańska, arena do tańca słońca, travois (indiański środek transportu) oraz naturalnych rozmiarów (ponad
100m2) indiańska ziemianka, jedyna taka w Polsce, w której mieści się muzeum z jedną z największych kolekcji replik
indiańskiego rękodzieła (bogato zdobione stroje, broń, instrumenty muzyczne, sprzęty codziennego użytku, ponad
100 eksponatów). Eksponaty znajdujące się w zie-miance jej właściciel gromadził przez szesnaście lat. Do świata
Indian wprowadzał dzieci przewodnik, przybliżający kulturę rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej.Podczas
pobytu dzieci korzystały z różnych atrakcji, takich jak: tor przeszkód, strzelanie z łuku, rzut włócznią, rzutkami do
celu, rzut na bizonie rogi. Następnie uczniowie z dziecięcym zachwytem udali się na plac zabaw i do mini zoo, gdzie
mogli obejrzeć egzotyczne zwierzęta (z Ameryki Płn.). Potem panowie „Indianie” rozpalili ognisko i upiekli nam
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kiełbaski. Zwieńczeniem pobytu w wiosce było ozdabianie indiańskich łapaczy snów (piórkami, plasteliną, koralikami)
przygotowanych przez panią Beatę Kos i praktykantkę Ewelinę Wilczyńską. Wycieczka i poznanie kultury innej niż
nasza pozostanie na długo w pamięci dzieci.
				

Dzień Chłopaka |

Katarzyna Pajor

Dzień Chłopaka był pełen wrażeń i niespodzianek, które przygotował Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami
Katarzyną Pajor i Sylwią Wrąbel. Już od samego rana każdy z chłopców naszej szkoły otrzymał słodki prezent oraz
życzenia. Nie obyło się również bez innych atrakcji! Na przerwach opiekunki SU sprzedawały różne słodkości.
Największym zainteresowaniem cieszyły się gałkowe lody z posypką oraz kolorowe galaretki. Nie zabrakło również ciast
i rogalików, a wszystko podawane było w jednorazowych naczyniach. Na piątej godzinie lekcyjnej odbyły się dyskoteki,
podczas których – ze względu na zaostrzenia spowodowane epidemią – uczniowie bawili się w oddzielnych grupach.
Na górnym korytarzu pojawiła się fotobudka oraz specjalne gadżety, które uatrakcyjniły zdjęcia.
Dzień Chłopaka świętowano także w gronie poszczególnych klas. Po wspólnym poczęstunku uczniowie brali udział
w grach i zabawach przygotowanych przez koleżanki. Nie zabrakło również dyplomów i medali Super Chłopaka oraz
drobnych upominków.
Wszyscy uczniowie byli bardzo zadowoleni z niespodzianek oraz chętnie uczestniczyli w przygotowanych atrakcjach.
Nasi szkolni „panowie” wychodzili ze szkoły zadowoleni i uśmiechnięci.
							

Klasa III na kręglach |

Beata Kos

arch. SP Wilamów

30 września 2020r. był wyjątkowym dniem. Najpierw w szkole z okazji Dnia Chłopaka klasa III uczestniczyła we
wszystkich zabawach zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski, a potem wybrała się do Uniejowa na kręgle,
a także na pizzę. Okazja ku temu była podwójna, gdyż w tym dniu świętowaliśmy klasowy „Dzień Chłopca”, a także
„Urodzinki w klasie” z okazji urodzin Dawida.
W wyjeździe klasie trzeciej wraz z wychowawczynią towarzyszyły mamy trzecioklasistów, które wspólnie z nami
doskonale się bawiły. A że była to fajna forma wspólnie spędzonego czasu, jest fakt wyrażenia przez dzieci chęci
powtórzenia podobnego wyjazdu.

Uczniowie Oddziału Przedszkolnego i klas I-III w wiosce indiańskiej

Fotobudka z okazji Dnia Chłopca

Miejskie Przedszkole w Uniejowie
		Remonty w przedszkolu |

Marta Pajor

W lipcu i sierpniu br. w przedszkolu wykonano prace remontowe wynikające z bieżących potrzeb placówki. Inwestycja
ta mogła odbyć się dzięki wsparciu Burmistrza Miasta Uniejów – Pana Józefa Kaczmarka, za co serdecznie dziękujemy.
W salach dydaktycznych zostały wymienione wykładziny podłogowe posiadające odpowiednie atesty, odmalowano
korytarz i wymieniono oświetlenie. Bieżącej kontroli, pod względem bezpieczeństwa użytkowania, został poddany
również plac zabaw. Jego naprawa polegała na czyszczeniu, malowaniu, wymianie i konserwacji urządzeń drewnianych
oraz metalowych, tj. huśtawki, drabinki, karuzeli, sprężynowców, domku, zjeżdżalni.
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Dzięki wsparciu i pomocy rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola w Uniejowie zakupiono nowe
tablice korkowe, na których zostają wyeksponowane prace plastyczne przedszkolaków.
Podjęte działania przyczyniły się do lepszego funkcjonowania placówki i znacząco wpłynęły na lepszy komfort nauczania
oraz wychowania z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

Międzynarodowy Dzień Kropki |

Marta Pajor

Międzynarodowy Dzień Kropki obchodzony jest od 2008 roku 15 września jako święto kreatywności i odwagi w pokonywaniu trudności. Stwarza okazję do budowania pewności siebie, odkrywania talentów i pobudzania wyobraźni dzieci,
młodzieży i dorosłych. Wszystko rozpoczęło się w 2003 roku, kiedy Peter H. Reynolds wydał książkę dla dzieci „The Dot”
(czyli „Kropka”) o małej Vashti, nieśmiałej dziewczynce, która dzięki mądrej nauczycielce od plastyki uwierzyła w siebie
i poznała swój talent.
W poniedziałek, 16 września 2020 rokunasze przedszkole zostało wypełnione kropkami, a to wszystko za sprawą
niezwykłego „Dnia Kropki”. Najważniejszym jego przesłaniem jest to, iż niezależnie od wieku, każdy z nas ma jakiś talent.
Tego dnia przedszkolaki obejrzały historię małej Vashti, która wzbudziła w nich wiele pozytywnych emocji. Miały również
okazję zaprezentować lub opowiedzieć o swoich umiejętnościach i mocnych stronach. Idąc za przykładem Vashti, dzieci
stworzyły galerię z prac plastycznych. Z kolorowych farb malowały fantazyjne obrazy. Każda praca była inna i wyjątkowa.
Pomysłowość przedszkolaków nie miała granic. Powstawały „kropkowe” dzieła sztuki. Radości nie było końca także
podczas gier i zabaw muzyczno-ruchowych z kropką w roli głównej.

Jesienna wyprawa do uniejowskiego parku |

Monika Szafarz

Korzystając ze słonecznej pogody, w środę 16 września dzieci z oddziału V i 22 września 2020 roku dzieci z oddziału VI
i VII wraz ze swoimi paniami wybrały się na wycieczkę do uniejowskiego parku. Głównym celem wizyty była bezpośrednia
obserwacja przyrody. Dzieci podziwiały park w jesiennej szacie, rozpoznawały gatunki drzew, owoce i liście, a także
zbierały jesienne skarby do koszyka. Po powrocie do przedszkola kolorowe liście, kasztany i żołędzie ozdobiły kącik
przyrodniczy oraz posłużyły do różnorodnych prac plastycznych, zabaw matematycznych czy rytmicznych.

Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję |

Wioletta Gralka

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od
każdego z nas” - Florian Plit.
W tym roku już po raz 27. odbyła się największa polska akcja ekologiczna, która przebiegała pod hasłem „Plastik?
Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. Sprzątanie świata tomiędzynarodowa kampania odbywająca się w trzeci weekend
września. Stale pogarszający się stan środowiska przyrodniczego jest tematem dyskusji na całym świecie. Wszyscy powinni
mieć świadomość, że ochrona środowiska, w którym żyjemy, jest koniecznością. Kształtowanie właściwej postawy należy
rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie. Wiek przedszkolny to okres
wzmożonej aktywności poznawczej i wrażliwości emocjonalnej. Dzieci w tym czasie posiadają dużą zdolność przyswajania
nowych umiejętności, dlatego już w tym wieku należy ukazać dziecku potęgę i piękno otaczającego świata.
Tegoroczna akcja niewątpliwie różniła się od poprzednich edycji z powodu pandemii Covid-19. Przedszkolaki na zajęciach dydaktycznych dowiedziały się, jak należy dbać o przyrodę, chronić ją, by korzystać z jej uroków, a przede wszystkim
próbowały znaleźć odpowiedź na pytanie – „Dlaczego trzeba sprzątać świat?”. Zajęcia zainspirowały dzieci do działania
mającego na celu pielęgnowanie naszego najbliższego środowiska.

Dzień Przedszkolaka |

Marta Pajor

21 września 2020 roku dzieci z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie obchodziły „Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”.
Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci, jak również
przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. Wszystkie grupy w swojej sali przedszkolnej rozpoczęły
świętowanie od odśpiewania wspólnych piosenek. Następnie dzieci zostały zaproszone do wspólnej zabawy i udziału
w konkursach. Balony, zabawy muzyczno-ruchowe, tańce przy wesołej, skocznej muzyce i chusta animacyjna umiliły
czas naszym przedszkolakom. Tego dnia dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, naklejki i słodkie upominki. Radość
przedszkolaków świadczyła o wspaniałej zabawie. Na zakończenie wspólnego świętowania dzieci wyszły na przedszkolny
plac zabaw i każda grupa fantastycznie spędzała czas.
Idąc za słowami Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”, życzymy wszystkim dzieciom, aby
uśmiech gościł na ich twarzach każdego dnia, nie tylko od święta.
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Wycieczka do lasu w poszukiwaniu jesieni |
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Karolina Bednarek

23 września 2020 roku dla dzieci z oddziału VI i VII był dniem pełnym wrażeń. W tym dniu przedszkolaki wybrały się na
wycieczkę do lasu, której celem była obserwacja naturalnego środowiska zwierząt i roślin. O godzinie 10.00 przedszkolaki
wyruszyły w drogę. Po dotarciu na miejsce dzieci poszukiwały śladów jesieni, miały okazję podziwiać poszczególne gatunki
drzew, nauczyły się prawidłowego zachowania w lesie oraz spędziły miło czas na świeżym powietrzu w otoczeniu pięknej
przyrody. Podczas wyprawy udało się również znaleźć kilka jadalnych grzybów. Zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy do
przedszkola, gdzie czekał pyszny obiad.

„Królowa Śniegu” - teatr online w oddziale VI |

Karolina Bednarek

W dniach 23-25 września 2020 roku Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański zorganizowały Festiwal Objazdowych Teatrów Lalkowych Młodego Widza FOTEL Online. Z tej okazji przedszkolaki z oddziału
VI zamieniły,25 września 2020 r., swoją salę w miejsce teatru, gdzie obejrzały spektakl teatralny pt. „Królowa Śniegu”,
oparty na motywach znanej baśni H.Ch. Andersena.
Teatr NEMNO wystawił sztukę w formie teatru cieni. Była to niezwykła nowość dla przedszkolaków, dlatego z wielkim
zaangażowaniem oglądały przedstawienie o złośliwym Czarowniku, który skonstruował niespotykane lustro ukrywające
piękno, a uwydatniające brzydotę. Pewnego razu lustro pękło na miliony kawałków, a unoszące się w powietrzu drobinki
szkła stanowiły ogromne zagrożenie. Gdy okruch wpadł komuś do oka, osoba ta przestawała widzieć wokół siebie dobro.
Jeśli wbiła się komuś w serce, człowiek stawał się zły. Po spektaklu sześciolatki zabawiły się w teatr cieni. Za pomocą rąk
próbowały przedstawiać różne rzeczy. Zabawie towarzyszyła niezwykła radość przedszkolaków.

Święto jabłka |

Karolina Bednarek

Zielone, czerwone, okrągłe, pachnące,
a jako przekąska niezwykle sycące…
Jabłko – pełne witaminek dla chłopaków i dziewczynek.
Wszyscy jabłka chętnie jemy i Dzień jabłka świętujemy!
28 września 2020 roku przedszkolaki z oddziału VI świętowały „Dzień Jabłka”. Tego dnia dzieci wysłuchały opowiadania
pt. „Jabłka” L. Krzemienieckiej, poznały jak wygląda jabłoń i gdzie rośnie. Dzieci poznały też złe jabłko, które pojawiło się
w bajce „O królewnie śnieżce i siedmiu krasnoludkach”. Brały także udział w zabawie muzyczno-ruchowej do piosenki
„Małe czerwone jabłuszko”. Na zakończenie 6-latki wykonały pracę plastyczną pt. „Mój koszyk z jabłkami”. Ten dzień
zaliczamy do udanych.
Pamiętajmy słowa Beaty Żurek „Jedno jabłko dziennie trzyma lekarza z daleka ode mnie”. Zachęcamy wszystkich do
spożywania jabłek, jak i innych owoców, które są źródłem wielu witamin.

Dzień Chłopca |

Angelika Kurpik

Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczystościach w życiu rodziny czy przedszkola. Równie
ważne jest święto, które obchodziliśmy w naszym przedszkolu 30 września 2020 roku, tj. „Dzień Chłopca”. Uroczystość
w każdej z grup rozpoczęła się wspólnymi zabawami, tańcami, śpiewaniem piosenek, a także różnymi konkurencjami,
wyścigami, w których mogli wykazać się przede wszystkim chłopcy. Nie zabrakło również kolorowych balonów, które
zostały wykorzystane do różnorodnych zabaw. Dziewczynki z każdej grupy wraz z paniami złożyły chłopcom życzenia
z okazji tak ważnego dla nich dnia oraz wręczyły im drobne upominki. Na zakończenie w każdej sali czekał na wszystkie
dzieci słodki poczęstunek. We wszystkich grupach był to dzień pełen wrażeń, radości i dobrej zabawy.
							

Kulinarne podróże te małe i duże w oddziale IV, V I VII |

Ewa Urbaniak

Przedszkolaki wiedzą, że owoce są źródłem witamin i zdrowia. Dają moc i energię do pracy i zabawy, dlatego z ochotą
je zjadają.
8 października w oddziale VII i V oraz9 października 2020 roku w oddziale IV zorganizowane zostały warsztaty kulinarne
pt. „Kulinarne podróże te małe i duże - smaki świata”, w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna
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Nasza Polska Cała”. Głównym ich celem było wyrabianie nawyków prozdrowotnych u naszych kochanych pociech oraz
zachęcanie do zdrowego odżywiania się i spożywania różnorodnych owoców. Zajęcia rozpoczęły się od wspólnej zabawy
na powitanie, w której dzieci wypowiedziały owocową rymowankę i wykonały odpowiednie do niej gesty. Później wszystkie
przedszkolaki z ogromną uwagą wysłuchały fragmentu wiersza pt. „Witaminki”, a następnie oglądały przyniesione przez
siebie owoce, wąchały je, sprawdzały czy są miękkie czy twarde, jaki mają kolor oraz opisywały ich wygląd.
Przedszkolaki poprzez zabawę „Dodaj do koszyka” utrwaliły sobie nazwy owoców krajowych i egzotycznych. Następnie
dzieci zostały zapoznane ze sposobem wyciskania soku w sokowirówce. W końcu z uśmiechem na twarzy i ogromnym
zapałem naszych milusińskich mogliśmy przejść do zajęć praktycznych, samodzielnego wykonania owocowych szaszłyków.
Po skończonej pracy wszystkie dzieci ze smakiem wypiły przepyszne soki oraz zjadły owocowe przysmaki Przygotowanie
szaszłyków dało dzieciom wiele satysfakcji i radości. Po wspólnej konsumpcji wszystkich pyszności, które przyniosła nam
jesień, odbyły się wspólne zabawy muzyczno-ruchowe z chustą animacyjną, mające na celu utrwalenie nazw owoców.

Dzień Dziewczynek |

Monika Woźniak

Międzynarodowy Dzień Dziewczynek, nazywany też Międzynarodowym Dniem Dziewczyn, to jeszcze mało popularne
święto. Ustanowione zostało w 2011 roku przez Zgromadzenie Narodowe ONZ i obchodzone jest rokrocznie 11
października.
W naszym przedszkolu szczególny Dzień Dziewczynek uczciliśmy w poniedziałek, 12 października 2020 roku. W tym
wyjątkowym dniu we wszystkich oddziałach przedszkolnych nie zabrakło niespodzianek, upominków oraz wspaniałej
zabawy. Każda dziewczynka otrzymała prezent oraz medal z napisem: „Mała Księżniczka” lub „Super Dziewczynka”.
Chłopcy składali dziewczynkom życzenia, śpiewali piosenkę, zaprosili do wspólnej zabawy przy muzyce. Poprzez swoje
dobre zachowanie sprawiali radość koleżankom, a nauczycielki przypominały, że szacunek i uprzejmość należą się
dziewczynkom każdego dnia, nie tylko od święta. Oprócz życzeń, śpiewów i tańców były oczywiście pląsy i zabawy.
Dużo emocji i radości dostarczyły dzieciom quizy na temat ulubionych dziewczęcych zabawek i bajek.Sale przedszkolne
udekorowane były kolorowymi balonami, a na stołach czekały pyszne przekąski. Dzień Dziewczynek dostarczył dzieciom
dużo wrażeń, śmiechu i radości, a każda dziewczynka na pewno poczuła się wyjątkowo.

Dzień Edukacji Narodowej |

Małgorzata Kaźmierczak

14 października to wyjątkoweświęto dla wszystkich pracowników oświaty, ponieważ obchodzimy Dzień Edukacji
Narodowej. Nasze przedszkolaki również chciały podziękować swoim ukochanym paniom za trud włożony w ich nauczanie
i wychowanie. Z uwagi na pandemię każda grupa w swojej sali przygotowała dla pań podziękowanie za codzienną troskę,
oddanie i serdeczność, jaką wkładają dla swoich wychowanków. Dzieci uświetniły ten dzień tańcem, wierszem i piosenką
oraz własnoręcznie wykonanymi laurkami i kwiatami.
P.o. Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Uniejowie skierowała do pracowników wiele ciepłych słów oraz życzeń
uśmiechu, szczęścia, radości każdego dnia, siły i zapału do podejmowania nowych, twórczych wyzwań, a także optymizmu
oraz wszelkiej pomyślności.
Miłym akcentem było również wręczenie nagród Burmistrza i Dyrektora Przedszkola. Dzień ten uświetnił także bukiet
cudownych życzeń przekazanych wraz ze słodkościami przez naszych wspaniałych Rodziców.

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Ten dzień dla wszystkich upłynął w miłej i serdecznej atmosferze, a wrażenia na długo pozostaną w naszej pamięci.

Dzień Chłopca

Dzień Przedszkolaka
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Szlachetna Paczka rusza w Uniejowie

– znaleźliśmy Wolontariuszy!

W czasie pandemii, która tak intensywnie dotyka Polaków, program taki jak Szlachetna Paczka
jest potrzebny bardziej niż kiedykolwiek. Z myślą o osobach najbardziej potrzebujących pomocy,
również na terenie naszej gminy, włączyliśmy się w tegoroczną akcję. Udało się znaleźć chętnych
wolontariuszy, którzy chcą bezinteresownie pomagać innym.
Szlachetna Paczka jest jednym z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. Pomaga wyjść biednym osobom znajdujących się w trudnej
sytuacji -poprzez niesienie tzw. mądrej pomocy. Paczka
daje potrzebującym przede wszystkim impuls do zmiany
i wspiera ich w tym, by zaczęli samodzielnie radzić sobie w
życiu, by pokonali dotychczasowe trudności i niemoc. To
dzięki niej, rokrocznie dedykowane wsparcie – w postaci
paczek, ale również spotkań i nawiązywanych relacji oraz
poczucia, że są dla kogoś ważni – otrzymują tysiące rodzin
i osób samotnych.
Aby mądra pomoc mogła trafić do potrzebujących
rodzin, a dzieci miały możliwość odzyskania wiary
w siebie, niezbędne było zrekrutowanie w gminie Uniejów
wolontariuszy Szlachetnej Paczki i udało się! Zebraliśmy
pełny skład. Jak się okazuje, nadal wokół
nas żyją ludzie, którzy nie są obojętni na
krzywdę innych.
Wolontariusz to osoba, która ma chęć do
działania i chce poświęcić swój prywatny
czas na rzecz drugiego, potrzebującego
człowieka. Po wypełnieniu krótkiego
formularza, chętnych czeka rozmowa
z tymi, którzy będą czuwać nad ich
przygodą z wolontariatem. Kolejny krok
to zdanie testu,spotkanie wdrożeniowe
w formie szkolenia, z uwagi na sytuację
epidemiczną online. Na końcu zostaje
podpisanie niezbędnych dokumentów
i włączenie się w mądrą pomoc. Co ważne,
wszystkie działania programu społecznego
zostały dostosowane do obowiązujących
obostrzeń, aby zadbać o zdrowie zarówno
beneficjentów, jak i wolontariuszy.
Wolontariat to nie tylko projektowanie dobrych
doświadczeń wśród potrzebujących, lecz również budowa siebie samego. Poprzez udział w mądrej pomocy, wolontariusze zdobywają nowe kompetencje
zawodowe, ucząc się: zarządzania projektami i ludźmi,
planowania – i co chyba najważniejsze w dzisiejszych
czasach – właściwego komunikowania oraz umiejętności

porozumienia się z drugim człowiekiem. Dzięki Szlachetnej
Paczce poznaje się wyjątkowych ludzi, co czyni ten projekt
magicznym i niepowtarzalnym. Jako lider nie ukrywam, że
jest niemało pracy w koordynowaniu, ale robiąc to z pasji
daje mi to dużo satysfakcji i radości.
Zespół, który tworzą uniejowscy wolontariusze
Szlachetnej Paczki to: Aleksandra Białkowska, Anna
Karcz, Beata Kos, Angelika Kurpik, Milena NockowskaBernardziak, Monika Tokarek-Bartczak, Beata Wieczorek,
Monika Woźniak. Muszę podkreślić, że praca z takim
zespołem jest bardzo wdzięczna. Osoby są bardzo
zaangażowane, mają jeden front działania i dążą do zrealizowania zamierzonych celów. Wierzę w to, że moi
wolontariusze dotrą do ludzi potrzebujących i pokornych,
a nie roszczeniowych, że pomogą ludziom, którzy dobrze

to wykorzystają. Wierzę w to,że „ małe rzeczy robione
prosto z serca mogą urosnąć do rzeczy wielkich” i tego
najszczerzej życzęmoim wolontariuszom.
Więcej informacji o projekcie i działaniach Szlachetnej
Paczki możecie Państwo przeczytać na stronie: www.
szlachetnapaczka.pl
			
Lider Szlachetnej Paczki
			
regionu Uniejów
			
Ewa Kolasa
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Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Uczciliśmy pamięć mieszkańców w 81. rocznicę zbrodni hitlerowskiej w Czekaju

arch. UM Uniejów
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Pierwszy Przygodowo-Historyczny Festiwal
Misji Skarb w Uniejowie

Misja Przygoda – Jesienne Spotkania Zamkowe

arch. UM Uniejów / W. Stusio
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Dożynki Wojewódzkie w Uniejowie

Jubileusz 75-lecia Ładu Bożego w Uniejowie

>>>

arch. UM Uniejów
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„Połączeni Pasją” zagrali po raz czwarty

Piknik Zdrowia i Urody

Seminarium „Warsztaty z geografii turyzmu” oraz Dostojny Jubileusz prof. Andrzeja Matczaka

Wieczory poetyckie z Anną Dymną

arch. UM Uniejów

Spycimierskie konsultacje społeczne
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Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Agnieszka Owczarek

Jubileusz 75-lecia

Ładu Bożego w Uniejowie
Obchody 75-lecia istnienia diecezjalnego tygodnika „Ład Boży”odbyły się 29 sierpnia br. w Uniejowie.
Podczas uroczystości burmistrz Józef Kaczmarek został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Diecezji
Włocławskiej”.
Obchody rozpoczęły się Mszą św. w Kolegiacie pw.
Najświętszej Marii Panny w Uniejowie, której przewodniczył ks. biskup włocławski - Wiesław Alojzy
Mering. Pasterz diecezji wygłosił okolicznościową
homilię, w której przypomniał historię powstania
„Ładu Bożego” ze szczególnym uwzględnieniem zasług
kard. Stefana Wyszyńskiego, który był pomysłodawcą
i pierwszym redaktorem naczelnym tygodnika.

- „Ustanowienie Patrona w 75. rocznicę powstania
„Ładu Bożego” stanowi dobrą okazję do uwypuklenia
dziedzictwa, którego spadkobiercą i kontynuatorem
jest Redakcja diecezjalnego tygodnika” – stwierdził
Biskup Włocławski i w oczekiwaniu na uroczystości
beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia” udzielił błogosławieństwa całej Redakcji „Ładu Bożego” oraz wszystkim Czytelnikom.

Ks. biskup ogłosił także decyzję o ustanowieniu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego patronem tego czasopisma. Z prośbą o ustanowienie patrona zwrócił
się do Pasterza Diecezji ks. Julian Głowacki, redaktor
„Ładu Bożego”. W uzasadnieniu swojej decyzji ks.
biskup podkreślił, że ks. Stefan Wyszyński, kapłan
Diecezji Włocławskiej, był założycielem i pierwszym
redaktorem „Ładu Bożego”. W katedrze włocławskiej
przyjął święcenia kapłańskie. Był wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku,
asystentem kościelnym Chrześcijańskich Związków
Zawodowych, prowadził Chrześcijański Uniwersytet
Robotniczy. Był również publicystą i redaktorem
„Ateneum Kapłańskiego”.

W ramach uroczystości w kolegiacie Ks. Biskup
przekazał także Burmistrzowi Uniejowa - Józefowi
Kaczmarkowi specjalne odznaczenie za zasługi na
rzecz parafii i diecezji. Odznaczenie jest odpowiedzią
na prośbę proboszcza uniejowskiej parafii - ks. infułata
Andrzeja Ziemieśkiewicza oraz pochodzącego z gminy Uniejów redaktora naczelnego „Ładu Bożego” –
ks. Juliusza Głowackiego, którzy podkreślają dobrą
współpracę, jaką burmistrz podejmuje z parafianami
znajdującymi się na terenie miasta i gminy Uniejów.
– „Efekt tego współdziałania najlepiej widać na
przykładzie uniejowskiejKolegiaty, która przywracana jest do dawnego blasku. Zmiany widoczne są

>

44 | UNIEJOWSKIE STRONY

numer

5 / 75 / 2020

>
również w otoczeniu kościoła oraz budynku starej
plebanii, która odremontowana i zmodernizowana
przekształcona została w bibliotekę i interaktywne
muzeum poświęcone czci św. Bogumiła. Jako wierny
czytelnik tygodnika „Ład Boży” Pan Burmistrz
czynnie współpracuje z Redakcją, szczególnie przy
przygotowywaniu artykułów promujących pierwsze
w Polsce uzdrowisko termalne, jak i ukazujących
bogactwo historii i zabytków znajdujących się w mieście” – czytamy w piśmie przekazanym burmistrzowi
Józefowi Kaczmarkowi przez biskupa Meringa.

Po Eucharystii odbyła się jubileuszowa konferencja. Ks. dr Jerzy Jastrzębski z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie
wygłosił prelekcję „Dlaczego i na jakich zasadach
państwo powinno współpracować z Kościołem?
Odpowiada kard. S. Wyszyński”. Drugi wykład pt.
„Godność człowieka, małżeństwa i rodziny w posługiwaniu księdza, biskupa i Prymasa Stefana kard.
Wyszyńskiego” wygłosił ks. Henryk Zieliński, redaktor
naczelny tygodnika „Idziemy”, w ramach którego od 4
lat ukazuje się włocławski „Ład Boży”.

Agnieszka Owczarek

Pierwszy Przygodowo-Historyczny
Festiwal Misji Skarb w Uniejowie
Pierwszy Przygodowo-Historyczny Festiwal Misji Skarbw Uniejowie przeszedł do historii. Nietuzinkowa
impreza łącząca w sobie przygodę, historię w pigułce poprzez epoki historyczne i mnóstwo dobrej zabawy
– tak w dużym skrócie można podsumować wydarzenie zamykające wakacje 2020.
Główną scenerią rozgrywających się w ramach
imprezy wydarzeń było otoczenie Zamku Arcybiskupów
Gnieźnieńskich. Wokół zamku rozbili swoje obozowiska
rekonstruktorzy z różnych epok. Przechadzając się
alejkami można było spotkać średniowiecznych rycerzy,
żołnierzy napoleońskich, kata w swej pracowni – sali
tortur i posłuchać o średniowiecznych metodach
zadawania bólu w przypadkach niewierności żony czy
zdrady państwa.
W wejściu do zamku na widzów czekała specjalna
wystawa prezentująca dotychczas wydobyte artefakty
odnalezione na terenie Uniejowa oraz stoisko, na którym
można było wykonać samodzielnie papier czerpany. Tuż
obok, na polanie przy DPT, SwawolnaKompanijaZiemi
Łęczyckiej zaprezentowała życie i wojenny los z XVIXVII wieku, a grupa Ptasznik opowiadała o szeroko
pojętym sokolnictwie i ptasznictwie.
W kilku momentach teren festiwalowy zadrżał.
W parku i nie tylko roznosił się odgłos huku armat –
to oddziały Pruskiego 32. Regimentu zaprezentowały
swoje możliwości w obsłudze dział. Odgłos wystrzałów
roznoszący się na dużej odległości robił wrażenie i pew-

nie niejedną osobę przyprawił o szybsze bicie serca.
W pobliżu mostu prezentowano militaria bliższe
czasom współczesnym, m.in. „Polskie Karaluchy”, czyli
tankietki TKS oraz TKS z działkiem 20 mm. Towarzyszył
im polski motocykl Sokół 1000. Nie brakowało
też czegoś dla dużych chłopców i fanów ciężkiego
sprzętu wojskowego – wydarzenie dało możliwość
przejażdżki na pancerzu samobieżnej haubicy 2S1
Goździk oraz innymi pojazdami, takimi jak: m.in. Ford
TR15, model z 1915 r., Maybach Benz, model z 1886
r. itp. Czołg, choćby z racji gabarytów, wzbudzał duże
zainteresowanie i podziw. Chętnych nie brakowało
i co jakiś czas ten potężny pojazd gąsienicowy wyruszał
w teren.
W lokalizacji przy moście stanęło także stoisko projektu MIŚ, które zaprezentowało rekonstrukcję szpitala
polowego z okresu Bitwy o Warszawę w 1920 r.
Projekt Miś to poznańska inicjatywa Pawła Morkowskiego i Moniki Warchalewskiej, której symbolem jest postać pluszowego Misia pochodzącego
z gratowiska. Otrzymał on drugie życie, które postanowił wykorzystać mądrze poruszając ważne
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społecznie tematy. Miś pojawia się na wydarzeniach
w całej Polsce, aby promować i edukować w zakresie kultury, historii, sztuki czy ekologii. W ramach
festiwalu p. Monikę i p. Pawła można było oglądać
przechadzających się po festiwalu jako parę odgrywającą role oficera i jego wybrankę serca
w mundurach z okresu wojny polsko-bolszewickiej
1920 r. – w autentycznych strojach Nataszy Urbańskiej
i Borysa Szyca, wykorzystanych na planie filmu Bitwa
Warszawska. Rekonstruktorzy wchodzili w interakcje
z widzami, w ciekawy sposób opowiadając historię.
Głównym punktem Festiwalu, w pobliżu Hotelu
Termalnego, była scena, na której fani historii mogli
zobaczyć swoich ulubieńców z programu „Misja
Skarb”. Dawid, Kiler i Cichy opowiadali o tym, jak
tworzą program, jakie przygody w trakcie kręcenia ich
napotykają oraz o planach na przyszłość. Bohaterowie
programu byli także obecni podczas prezentowania
wielu atrakcji czekających na gości. Widzowie mieli
okazję porozmawiać z prowadzącymi program oraz
usłyszeć wiele pozakulisowych historii.
Oprócz trio prowadzących, na scenie pojawiali się
również rekonstruktorzy opowiadający o swojej pasji,
która wbrew pozorom nie jest łatwa – koszty i trudy
związane z nabyciem autentycznych strojów czy wyposażenia lub wytrzymanie upałów podczas pokazu nie jest
tak błahe, jakby się mogło wydawać. Na szczęście aura
pogodowa sprzyjała wydarzeniu – nawet w niedzielę
30 sierpnia, mimo pewnego załamania pogody, deszcz
oszczędził uczestników na czas trwania imprezy.
Dopełnieniem całości były kramy rzemieślnicze,
gdzie każdy mógł znaleźć coś dla siebie; mali chłopcy
mogli nabyć drewniane miecze, młode panny wianek na
głowę, a panowie biżuterię artystycznądla dam swego
serca.
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Jak widać, Festiwal Misji Skarb, wyrosły genezą
z grupy pasjonatów programu, a także z tradycji
25 uniejowskich Turniejów Rycerskich i Jarmarków
Średniowiecznych, które z czasem otwierały się na
szerszą historię, ostatecznie przekształcił się w wydarzenie „spacerkiem przez wieki”, które stworzyło
możliwość przeżycia i dotknięcia historii poprzez
rozrywkę. To w dużej mierze zasługa Radosława
Hermana, współorganizatora festiwalu, archeologa
współpracującego z Uniejowem, promotora historii,
miłośnika przygody, zabytków i eksperta w serialu Misja Skarb.
- „Z kolegami z Misji Skarb od dawna zastanawialiśmy
się nad zorganizowaniem imprezy, która pozwoliłaby
miłośnikom przygody i historii, poszukiwaczom skarbów
i fanom Misji Skarb spotkać się w jednym miejscu. Mniej
więcej rok temu zaproponowałem, że znakomitym
miejscem do zorganizowania takiego wydarzenia jest
Uniejów. Ponownie do sprawy wróciliśmy nieco później,
podczas kręcenia odcinka serialu w tym malowniczym
mieście. Różne przeciwności losu opóźniały start
przygotowań, aż wreszcie zapadła decyzja i ruszyliśmy.
Organizację i wsparcie finansowe festiwalu zapewniło
Uniejów Uzdrowisko Termalne, a głównym partnerem
i współtwórcą programu imprezy była Misja Skarb,
oryginalna produkcja telewizji Fokus” – powiedział R.
Herman.
Pierwszy Przygodowo-Historyczny Festiwal Misji
Skarb w Uniejowie można uznać za udany, również
pod kątem „trudnych” czasów dla branży turystycznej,
a organizatorzy wyrażają nadzieję, że impreza organizowana w takiej właśnie formule na stałe wpisze się
w kalendarz wydarzeń miłośników historii. Zatem: do
zobaczenia za rok!
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Piknik Zdrowia i Urody
Samorząd Powiatu Poddębickiego oraz Fundacja Inicjatywy Powiatu Poddębickiego z finansowym
wsparciem Samorządu Województwa Łódzkiego zorganizowali w Uniejowie wydarzenie o nazwie
„Piknik Zdrowia i Urody”.
Piknik miał miejsce w sobotę 29 sierpnia 2020 r.
na boiska przy Szkole Podstawowej w Uniejowie.
Wydarzenie otworzyli: Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Dorota Więckowska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego,
Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki oraz
Członkowie Zarządu Powiatu w Poddębicach: Beata
Przybylska i Piotr Kozłowski. Podczas pikniku obecny
był również Stanisław Katusza – Radny Rady Powiatu
Poddębickiego.

Powszechnie wiadomo, że podstawą zdrowia
jest ruch, dlatego na pikniku nie zabrakło różnych
przykładów aktywności, takich jak: aerobik, ćwiczenia na kręgosłup czy ćwiczenia rozciągające. Na
uczestników czekały również pokazy karate.

Jak wielką wartością jest zdrowie wiedział już
Jana Kochanowski pisząc fraszkę zaczynająca się od
słów: „Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako
smakujesz, aż się zepsujesz”. I chociaż wiadomo, że
lepiej zapobiegać niż leczyć, to w praktyce różnie to
wygląda. Dlatego duże znaczenie mają akcje, które
wychodzą naprzeciw szeroko rozumianej profilaktyce.
Takim wydarzeniem był właśnie „Piknik Zdrowia
i Urody”. Dzięki organizacji wydarzenia mieszkańcy
powiatu poddębickiego mogli bezpłatnie skorzystać
z porad specjalistów m.in. rehabilitantów, psychologów, dietetyka, okulisty i optometrysty.

Wydarzenie uświetniły swoimi występami zespoły
artystyczne: Zespół Śpiewaczy „Kwiaty Polne”
z Kwiatkowic, Kapela „Spod Baszty”, Zespół Śpiewaczy „Włościanki” z Wielenina, Grupa Mażoretek
„Driady” oraz Orkiestra Dęta ZHP – OSP z Uniejowa.
O to, aby uczestnicy pikniku nie byli głodni zadbało PGK „Termy Uniejów” oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Leśnica”, które przywiozły ze sobą
stoisko pełne smakołyków.
Organizatorzy zadbali, aby swoje miejsce znaleźli
również najmłodsi uczestnicy pikniku. Dla nich przygotowano specjalną strefę zabaw z dmuchawcami.
Piknik zorganizowano przy współpracy z Gminą
Uniejów, PGK „Termy Uniejów” Spółka z o. o. w Uniejowie oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury.

arch. UM Uniejów

Podczas pikniku można było dokonać pomiaru
gęstości kości, wykonać analizę składu ciała, zbadać
słuch oraz skonsultować się z dietetykiem. Na tych,
którzy chcieli zadbać o swoją urodę przygotowane
było specjalne stoisko z poradami kosmetycznymi.

Ofertę programową pikniku uzupełniono stoisko
Komendy Powiatowej Policji, na którym można
było dowiedzieć się jak skutecznie zadbać o bezpieczeństwo.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Jakie skarby znaleziono w Uniejowie?
Podczas Festiwalu Misji Skarb poszukiwacze skarbów wydobyli z odmętów historii na światło dzienne sporą ilość
znalezisk – śladów uniejowskiej przeszłości. Zlot poszukiwaczy koordynował jeden z pomysłodawców festiwalu,
archeolog Radosław Herman.
Uczestnicy prowadzili terenowe poszukiwania
zabytków, a ich efekty są doprawdy imponujące.
Łącznie odnaleziono ponad 200 artefaktów.
- „Z najciekawszych przedmiotów należy wymienić:
fragment rozerwanej spiżowej armaty z herbem, kulę
żelazną do armaty, groty bełtów do kuszy, zespół
kilkudziesięciu monet królów polskich z najstarszym
denatem jagiellońskim oraz znaczek młodzieżowej
organizacji faszystowskiej RAD (Służba Pracy Rzeszy),
której obóz odkrył radny Tomasz Wójcik niedaleko
Uniejowa” – przekazał nam p. Herman.

wcale cenne, natomiast w tym roku przywieźliśmy
ze sobą 2000 sztuk jednocentówek amerykańskich,
z których najstarsza była z 1910 roku” – mówili
podczas wręczenia nagród zwycięzcom bohaterowie
programu Misji Skarb.
Zawodnicy mieli do dyspozycji zaledwie 20 minut, ale ten krótki czas wystarczył, aby wyłonić zwycięzcę – p. Jacka Żukiewicza, znalazcę 30 ukrytych
jednocentówek.

Z kolei w niedzielę 30 sierpnia br. zorganizowano
zawody w poszukiwaniach, które rozegrano na
miejskiej plaży. W zawodach poszukiwacze rywalizowali ze sobą w skuteczności odnajdywania ukrytych wcześniej przedmiotów – amerykańskich jednocentówek.

fot. W. Stusio

- „Zwykle na takich zawodach poszukiwacze szukają
rzeczy metalowych, jakichś przedmiotów, które nie są

Bombowe odkrycia
W ramach Pierwszego Przygodowo-Historycznego Festiwalu Misji Skarb oraz Jesiennego Spotkania
Zamkowego w Uniejowieodbyły się poszukiwania skarbów. Wśród znalezisk, czego prawdopodobnie
nikt się nie spodziewał, odkryto pociski artyleryjskie.

arch. UM Uniejów

Podczas poszukiwań na plaży w pobliżu term i na
terenie parku, detektoryści szukając monet trafili na
nietypowe znaleziska. Po odkopaniu przedmiotów
okazało się, że to najprawdopodobniej niewybuchy
z czasów I lub II wojny światowej. Wezwano niezwło-

cznie policję, która zabezpieczyła teren do czasu
przyjazdu patrolu saperskiego z Tomaszowa Mazowieckiego, podlegającego pod tamtejszą jednostkę
25 Brygady Kawalerii Powietrznej.
Według wstępnych ustaleń, w parku znajdował
się zapalnik oraz pocisk, najprawdopodobniej przeciwlotniczy, natomiast na plaży odkryto pociski
artyleryjskie. Patrol zabezpieczył znaleziska i zabrał
do dalszej analizy.
Oficer prasowy 25 BKP przypomina i uczula: „Jeśli
ktoś znajdzie przedmiot przypominający niewybuch,
powinien od razu poinformować służby oraz w
miarę możliwości zabezpieczyć miejsce znaleziska
przed dostępem innych osób, szczególnie dzieci.
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Takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem
przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce, gdzie
się ono znajduje dobrze jest zabezpieczyć przed
dostępem osób postronnych, w miarę możliwości
należy to miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł
i można je było bez trudu odnaleźć. O znalezisku

należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę policji. Funkcjonariusze zabezpieczą teren i powiadomią saperów. Pamiętajmy, że każdy pocisk
jest potencjalnie bardzo niebezpieczny o dużym,
dochodzącym nawet do kilkuset metrów polu rażenia”.

Agnieszka Owczarek

Obchody 81. rocznicy wybuchu
II wojny światowej
1 września to nie tylko termin rozpoczęcia roku szkolnego, ale również rocznica
wybuchu II wojny światowej.

W gminie Uniejów tradycją jest, że obchody
rocznicowe połączone są z inauguracją roku szkolnego
i rozpoczynają się Mszą świętą w intencji Ojczyzny oraz
uczniów podejmujących kolejny rok nauki.
Po zakończeniu Eucharystii wszyscy uczestnicy wraz
z Orkiestrą Dętą ZHP-OSP w Uniejowie udali się pod
Pomnik Bohaterów Września 1939 r. na Rynku Miejskim,
gdzie odbyły się uroczystości upamiętniające poległych
i pomordowanych ze szczególnym uwzględnieniem
mieszkańców ziemi uniejowskiej.
- „Jak co roku, spotykamy się tutaj, aby oddać hołd
mieszkańcom Uniejowa, którzy w pierwszych dniach

września stracili życie, którzy stanęli w obronie własnej
ojczyzny, rodziny, dobytku, godności i wartości,
w których zostali wychowani. Pamiętamy i będziemy
pamiętać o bohaterach wrześniowych, którzy ponad 80
lat temu ginęli, abyśmy my dzisiaj mogli żyć w wolnym
kraju i rozpocząć rok szkolny inaczej, niż przez 80
laty” – mówił podczas przemówienia Piotr Kozłowski,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uniejowie, która od
ponad 40 lat nosi imię Bohaterów Wrześniowych.
Dyrektor nawiązał także do aktualnej, trudnej sytuacji związanej z pandemią, która choć nie wiąże się
z zagrożeniem wojennym, również rodzi wiele obaw.
Zapewnił, że szkoła jest gotowa wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom.
Po przemówieniach został odczytany apel poległych przez dh. Konrada Bączyka. Kwiaty i wieńce złożyli przedstawiciele: władz województwa, powiatu i
miasta oraz lokalnych organizacji, stowarzyszeń i cechów.

arch. UM Uniejów

81 lat temu rozpoczęła się II wojna światowa. Wojska
niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły
o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej,
rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny
światowej. Z tej okazji na uniejowskim rynku odbyły się
uroczystości patriotyczno-religijne, które poprowadził
Robert Palka, Dyrektor M-GOK w Uniejowie.
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Maciej Bartosiak

Uczciliśmy pamięć mieszkańców w 81.
rocznicę zbrodni hitlerowskiej w Czekaju
8 września 2020 r. mieszkańcy Czekaja i zaproszeni goście uczcili pamięć rodaków zamordowanych
przez niemieckiego okupanta 81 lat temu. Uroczystość wzbogaciły: Reprezentacyjny Oddział Konny
Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich oraz żołnierze 15. Batalionu
XVII Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Poznania
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 17.00 polową
mszą, odprawioną przy pomniku postawionym w Hołdzie Zamordowanym przez Żołnierzy Wehrmachtu
Mieszkańcom wsi Gminy Uniejów. Ksiądz Infułat Andrzej
Ziemieśkiewicz podczas kazania zwrócił się do zebranych,
dziękując im za udział w obchodach – za oprawę, opiekę
nad miejscem, w którym się znajdują, a przede wszystkim
za zachowanie i podtrzymywanie pamięci o poległych w
czasie wojny mieszkańcach.
Po nabożeństwie p. Tomasz Wójcik – historyk i regionalista, radny Rady Miejskiej w Uniejowie – przybliżył zebranym najnowsze wyniki swoich badań nad
przebiegiem II wojny światowej na ziemi uniejowskiej.
Padły nazwiska zbrodniarzy, nakreślony został okrutny
los mieszkańców i sprawiedliwość dziejowa, która szybko
dosięgła żołnierzy Wermachtu:
- „Dokładnie 81 lat temu, w piątek 8 września, Niemcy
w Czekaju zamordowali strzałami, bądź podpalając
w stodole, 18 cywilów i zniszczyli większość zabudowań
wsi” – rozpoczął swoją relację radny Tomasz Wójcik. –
„Za zbrodnię wojenną – używam tego pojęcia świadomie,
w kontekście praw człowieka oraz prawodawstwa
ówczesnego i współczesnego – odpowiadają żołnierze
niemieckiego 46. pułku piechoty z 30. Dywizji Piechoty.
Dowódcą pułku był płk Walter Wittke. Przeprawę
mostową obsadził 3 batalion mjr. Weichardta. W mieście
i okolicy stały bataliony 1. (mjr Coep) i 2. (płk Bruns)”.
Niemcy dopuszczali się aktów terroru, zbrodni i wandalizmu, podpalali zabudowania, rabowali majątki, w swoim
przekonaniu mszcząc się za udział „polskich partyzantów”
w walkach. Żołnierze Wehrmachtu rozstrzeliwali cywilów

w Uniejowie, a także w okolicznych wsiach, m.in.:
w Sempółkach, Lipnicy, Grocholicach, Balinie, Józefowie,
Szarowie, Niewieszu, Biernacicach, Bronówku, Krępie,
Kościelnicy, Ostrowsku, Niemysłowie, Gibaszewie,
Izabeli i innych miejscach.
– „W leżącej w sąsiedztwie Czekaja Woli Przedmiejskiej
podwładni płk. Wittke rozstrzelali 18-stu miejscowych
rolników, których zwłoki pochowano na miejscu
egzekucji, a po 2 tygodniach przeniesiono na cmentarz
w Uniejowie. Niedoświadczeni niemieccy żołnierze,
skutecznie rozbici przez polską piechotę, strzelających
cywilów skłonni byli widzieć niemal wszędzie, także
i w niewielkich, bezbronnych i leżących poza rejonem
bezpośrednich walk Czekaju i Woli Przedmiejskiej oraz
wcześniej w Biernacicach, gdzie późnym wieczorem
7 września rozstrzelano 25 mężczyzn. Nazajutrz
w Uniejowie, około godz. 19.30, kolumnę kilkudziesięciu
mężczyzn – zarówno mieszkańców miasta, okolicznych
wsi, jak i zatrzymanych uciekinierów – żołnierze 3.
batalionu mjr. Weichardta popędzili do lasu w Wieleninie
i najprawdopodobniej tam rozstrzelali” – kontynuował
relację historyk.
Zbrodnie dokonane przez Niemców na terenie
gminy Uniejów w dniu 8 września miały charakter
zaplanowanych na szczeblu armijnym i metodycznie
realizowanych akcjami odwetowymi.
W ostatnim, pełnym powagi przemówieniu p. Iwona
Koperska - Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Łódzkiego skłoniła zebranych do głębokiej refleksji nad
losem człowieka w obliczu wydarzeń wojennych:
– „To była zbrodnia wojenna. 8 września 1939 roku
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we wsi Czekaj nieopodal Uniejowa, Niemcy zamordowali
18 osób paląc wieś do gołej ziemi. Palono zabudowania
i mordowano bezbronnych ludzi, nie szczędząc nikogo.
Pięciu mężczyzn zamknięto w stodole, oblano budynek
benzyną i na oczach najbliższych i sąsiadów podpalono.
Mamy obowiązek pamiętać o pomordowanych. Mamy
obowiązek pamiętać o tej wojnie. Mamy również
obowiązek pamiętać, kto był oprawcą, a kto ofiarą i kto
rozpętał tę wojnę”.
Uroczysty Apel Poległych odczytał Michał Klóska
z Reprezentacyjnego Oddziału Konnego Towarzystwa
Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
Obchody patriotyczne w Czekaju zwieńczyło złożenie
kwiatów. Wśród zgromadzonych tego dnia przy pomniku
pamięci ofiar 8 września 1939 znaleźli się: przedstawiciele
rodzin pomordowanych mieszkańców – Zofia Kotłowska,
Janusz Kotłowski, Mirosław Fijałkowski; delegacja
mieszkańców Czekaja z Panią Sołtys Anną Fijałkowską
na czele, członkowie Społecznego Komitetu Budowy
Pomnika w Hołdzie Zamordowanym Mieszkańcom Wsi
Gminy Uniejów – Leonarda Czyżo i Ryszard Pietrucha.
W imieniu Senatora RP Przemysława Błaszczyka –
Aleksandra Dudkiewicz, Dyrektor Biura Senatorskiego;
Iwona Koperska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Łódzkiego, Marcin Buchali – doradca Wojewody
Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego, Małgorzata Komajda
– Starosta Poddębicki wraz z członkami Zarządu – Beatą
Przybylską i Piotrem Kozłowskim, ks. Infułat Andrzej
Ziemieśkiewicz oraz Andrzej Walter – komendant
honorowy Reprezentacyjnego Oddziału Konnego Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów
Poznańskich.
W dalszej kolejności wiązanki kwiatów złożyły:
delegacje Szkół Podstawowych w Uniejowie, Wilamowie
oraz Wieleninie; Urzędu Miasta w Uniejowie wraz z
Burmistrzem Józefem Kaczmarkiem, delegacje Rady
Miejskiej i Sołtysów gminy Uniejów, przedstawicielstwa:
Związku Nauczycielstwa Polskiego, Przedszkola
Miejskiego w Uniejowie, Towarzystwa Przyjaciół Unie-

jowa; Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Spycimierza
i Okolicy – Marianna Polasińska; delegacje: słuchaczy
Uniwersytetu III Wieku w Uniejowie, Cechów Parafii
Uniejów, Uniejowskiego Stowarzyszenia „Aktywni”,
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Gminnej
Spółki Wodnej oraz Hufca ZHP Uniejów.
Jako ostatnie, wiązanki przy pomniku złożyły delegacje
oraz Poczty Sztandarowe jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej z: Felicjanowa, Biernacic, Wielenina, Czepowa,
Spycimierza, Zaborowa, Rożniatowa i Uniejowa:
Uroczystość zakończyło odegranie „Roty” przez
Orkiestrę Dętą ZHP-OSP Uniejów, pod batutą kapelmistrza Jakuba Pięgota.
Organizatorzy obchodów składają podziękowania
za udział w uroczystości: rodzinom i przedstawicielom
rodzin, których bliscy zostali pomordowani we wrześniu
1939 roku; Reprezentacyjnemu Oddziałowi Konnemu
Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku
Ułanów Poznańskich, żołnierzom 15. Batalionu XVII
Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Poznania,
księdzu proboszczowi Parafii Uniejów, pocztom
sztandarowym, Orkiestrze Dętej ZHP-OSP Uniejów,
młodzieży szkolnej, wszystkim gościom i delegacjom
oraz mieszkańcom gminy Uniejów.
Szczególne podziękowania dla konferansjera: Roberta Palki – Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie oraz dla Marcina Jaśkiewicza, odpowiedzialnego za nagłośnienie.

Remont otoczenia pomnika
Podczas tegorocznych obchodów patriotycznych
w Czekaju można było dostrzec zmiany w otoczeniu
pomnika. Zniknął wysoki żywopłot, który dotąd zasłaniał
widok stojącym dalej uczestnikom uroczystości.

Wiązankę kwiatów składa p. Iwona Koperska - Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Łódzkiego
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Zakrzaczenie usunięto, a plac wokół pomnika utwardzono
kostką, pochodzącą z demontażu na skwerze przy ul.
Tureckiej w Uniejowie. Pozyskany materiał, którego
nadmiar zostanie położony przy krzyżu, stojącym
u wjazdu do Czekaja, to zasługa gospodarza miejscowości,
Anny Fijałkowskiej – podobnie jak dwie ławki parkowe,
przekazane przez Prezesa PGK „Termy Uniejów”, które
Pani Sołtys własnoręcznie odnowiła!
- „Chciałam za pośrednictwem gazety serdecznie
podziękować – w imieniu mieszkańców – Panu Burmistrzowi Kaczmarkowi, który ochoczo przystał
na propozycję zagospodarowania w Czekaju kostki
pocho-dzącej z rozbiórki w Uniejowie oraz za to, że
sfinansował jej montaż przy pomniku! Panu Prezesowi
Term, Marcinowi Pamfilowi dziękuję za ławki. I w końcu,
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serdeczne podziękowania dla mieszkańców, którzy
bardzo zaangażowali się w prace przy pomniku - dla
Mirosława Fijałkowskiego, Andrzeja Zwolińskiego,
Doroty Zwolińskiej, Kuby Zwolińskiego, Wiktora
Stępnika, Tomasza i Doroty Bartosiaków, Marty Mazur
i Jadzi Janaszkiewicz! Dziękuję!” – wyliczała Pani Sołtys,
która także, wspólnie z rodziną, włożyła wiele wysiłku
w przygotowanie miejsca pamięci w Czekaju na dzień
obchodów.
Poza placem wyłożonym kostką i odświeżonymi
ławkami, mieszkańcy zajęli się także odmalowaniem
masztów na flagi, zaś wokół pomnika posadzili –
w zastępstwie usuniętego żywopłotu – kilka sztuk tujek
i ozdobnych roślin, które wraz z drobnymi kamieniami
do dekoracji sfinansowano ze środków sołeckich.

Agnieszka Owczarek

Przybyli ułani pod …

Szkołę Podstawową w Uniejowie
9 września br. na terenie przy hali sportowej Szkoły Podstawowej w Uniejowie odbyła się żywa
lekcja historii – uczniowie podziwiali efektowny pokaz kawaleryjski ułanów oraz słuchali o ich
tradycjach i historii.
ski na koniach. Dzieciaki miały okazję posłuchać, co
mają wspólnego konie ze współczesnymi żołnierzami,
zobaczyły i porównały umundurowanie i wyposażenie
współczesne z tym sprzed 80 laty, podziwiały elementy
musztry oraz wyszkolenia kawalerzysty, takie jak:
władanie szablą i lancą.
Pokaz cieszył się ogromnym zainteresowaniem, dzieci
reagowały żywiołowo. Przygotowały także prezenty dla
zwierząt w postaci jabłek.

arch. SP Uniejów

Gośćmi pokazu był Reprezentacyjny Oddział Konny
Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku
Ułanów Poznańskich oraz 15. Batalion XVII Wielkopolskiej
Brygady Zmechanizowanej z Poznania. O ułańskich
formacjach opowiadali pan Andrzej Walter – komendant
honorowy oraz Michał Andrzejak – prezes Towarzystwa.
Grupa, która zaprezentowała się uczniom, dzień
wcześniej, 8 września o godz. 17.00 uczestniczyła
w podniosłej uroczystości w Czekaju, będącej hołdem
lokalnej społeczności dla mordu miejscowej ludności we
wrześniu 1939 r. Uniejów jest przystankiem na szlaku,
który brać z Towarzystwa przemierza od 19 lat. Co roku
ułani wyruszają z Rogalina i zmierzają na 12 września do
Ziewanic koło Bielaw, na wzór formacji 15. Pułku Ułanów
Poznańskich z kampanii wrześniowej 1939 roku. Meta
podróży jest miejscem, gdzie poległ ówczesny dowódca
ułanów poznańskich - pułkownik Tadeusz Mikke.
W tym roku w inicjatywę włączyli się współcześni ułani
Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Poznania,
a więc nowoczesne, zawodowe wojsko promujące się na
postawionym w pobliżu stoisku.
Podczas pokazu, przed uczniami zaprezentował się
najmniejszy element pułku, czyli 3-osobowy patrol ułań-
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Aleksandra Zielonka

Dożynkowe dekoracje
Mieszkańcy gminy Uniejów szczególnie zaangażowali się w organizację Dożynek Województwa Łódzkiego. Wspólnie
zaprojektowali, przygotowali i ustawili przy każdej z dróg wjazdowych do Uniejowa dożynkowe witacze. W realizacji
swoich pomysłów okazali się niezwykle kreatywni. Wykonane przez nich interpretacje sceny z wiejskiego krajobrazu
wzbudzały uśmiech na twarzy z jednej strony, ale i podziw za ich monumentalność i włożoną pracę z drugiej.
W miejscowości Człopy na dożynki zapraszała gospodyni
ze swoim rogatym inwentarzem. Przesympatycznie wyglądający belkowy byczek uśmiechał się do wszystkich, którzy
wjeżdżali do Uniejowa od strony Turku. Autorami i twórcami
tej dekoracji byli: sołtys Człop, panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Człopach oraz mieszkańcy sołectwa Wieścice.

Przy zjeździe na kompleks boisk piłkarskich stanął
misiek pilnujący beczułki z miodem w otoczeniu dwóch uli.
Towarzyszyli mu dwaj farmerzy na koniach. Kompozycja była
dziełem mieszkańców: Spycimierza, Spycimierza-Kolonii,
Zielenia, Łęgu-Balińskiego oraz pań z Koła Gospodyń
Wiejskich w Spycimierzu.

Dożynkowe dekoracje wykonane przez:

sołectwa: Spycimierz, Spycimierz-Kolonia, Zieleń

sołectwa: Wola Przedmiejska, Czekaj, Felicjanów

sołectwa: Lekaszyn, Wilamów, Brzozówka,
Czepów, Rożniatów

sołectwa: Ostrowsko, Kuczki, Orzeszków, Góry

Koło Gospodyń Wiejskich w Rożniatowie

Zastępcę Burmistrza Uniejowa przy współpracy z
Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy
w Czepowie
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sołectwa Człopy i Wieścicie

Bognę Stępień z Zagrody Plastycznej w Dalikowie
z pomocą mieszkanek Czekaja i Woli Przedmiejskiej

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Zastępca Burmistrza Uniejowa – Pan Janusz Kosmalski,
przy współpracy z Powiatowym Środowiskowym Domem
Samopomocy w Czepowie stworzyli nieszablonową
dekorację. Ich dziełem był witacz, który w jednym miejscu
połączył ze sobą lisa i zająca. Piękne postacie można było
spotkać jadąc ulicą Sienkiewicza od strony Łodzi.
Kierowców wjeżdżających od strony Łęczycy witali Marian
wraz z małżonką Heleną. Obok stała zaparkowana chluba
motoryzacyjna ich gospodarstwa – traktor uznanej marki.
Praca wykonana została przez mieszkańców trzech sołectw:
Woli Przedmiejskiej, Czekaja i Felicjanowa, wspartych przez
Państwa Koprowskich z Uniejowa.
Kolejnym witaczem od strony autostrady A2, przy drodze
prowadzącej do Rożniatowa, była zagroda młynarska
wykonana przez sołectwa: Lekaszyn, Wilamów, Brzozówka,
Czepów, Rożniatów-Kolonia oraz panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Wilamowie. W słomianym gospodarstwie
można było zobaczyć parę gospodarzy, młyn oraz piękny
traktor. Dekorację uzupełniały tradycyjne snopy oraz wóz.
Dzięki inwencji pań z Koła Gospodyń Wiejskich „Rożniatowianki” oraz mieszkańców Rożniatowa i RożniatowaKolonii, na styku powiatów łęczyckiego i poddębickiego,
na dożynki zapraszała wiejska gospodyni jadąca na święto
plonów rowerem.
Przedstawione dekoracje to nie jedyne elementy ozdobne, które towarzyszyły Dożynkom Wojewódzkim. Przy
głównym wejściu na teren, na którym przewidziano część
obrzędową Dożynek, stanęła dekoracja wykonana wspólnie
w przeddzień imprezy przez sołectwa: Ostrowsko, Kuczki,
Orzeszków oraz Góry. Słomiane świnki, pająk, rower, wiejscy
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gospodarze oraz wyeksponowane rolnicze plony stanowiły
w tym dniu tło niejednej pamiątkowej fotografii.
Na scenie oraz siatce piłkarskiej dekoracje zaprojektowała i wykonała Pani Bogna Stępień z Zagrody Plastycznej w Dalikowie. Podczas gdy artystka zajmowała
się mocowaniem górnej części konstrukcji, z pomocą
przybyła gotowa do pracy grupa złożona z: pani sołtys
Czekaja z córką, pani sołtys Woli Przedmiejskiej z rodziną
oraz mieszkańców Felicjanowa. Co prawda reprezentacje
tych miejscowości miały już swój udział we wspólnej
dekoracji – witacza przy drodze wjazdowej od Łęczycy,
ale przedstawiciele tych miejscowości mają najzwyczajniej
bardzo dużo pozytywnej energii i zapału do pracy. I to
z pewnością nie „słomianego” – słomiane były wyłącznie
dekoracje, które grupa zamocowała.
Ostatnim elementem dożynkowej scenerii był ołtarz
na placu przy zamku. Pierwsze dekoracje powstały już
w sobotę, kiedy to dzielni panowie: Jacek, Maciek, Przemek oraz Bartłomiej zawiesili na zamku okolicznościowe
banery. Z samego rana w dniu uroczystości przybyła grupa mieszkańców: Brzezin, Wielenina i Wielenina-Kolonii
pod przewodnictwem sołtysów miejscowości. Dzięki
ogromnemu zaangażowaniu grupy i niezwykle sprawnej
organizacji, udało się szybko i pięknie przystroić miejsce,
na którym odbyła się uroczysta Dożynkowa Msza Święta.
Dekorację ołtarza dopełniły kwiaty ufundowane przez
PGK „Termy Uniejów”.
Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie
dekoracji składamy serdeczne podziękowania za pomysłowość, włożony wkład pracy i poświęcony czas.

Agnieszka Owczarek

Dożynki Wojewódzkie w Uniejowie
20 września br. Uniejów był tym miejscem na mapie łódzkiego, gdzie odbyło się tegoroczne Wojewódzkie
Święto Plonów. Wydarzenie, oprócz części oficjalnej – obrzędowej, obfitowało w wiele atrakcji dla całych
rodzin, a zwieńczeniem był koncert w gwiazdorskiej obsadzie.
Gospodarzami Dożynek Wojewódzkich byli: Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber
oraz Ordynariusz Diecezji Włocławskiej – Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Alojzy Mering.
Współorganizatorami Wojewódzkiego Święta Plonów w Uniejowie byli: Dyrektor Łódzkiego Domu
Kultury, Starosta Powiatu Poddębickiego, Burmistrz
Uniejowa oraz Proboszcz Parafii pw. św. Floriana
w Uniejowie.

Plenerowa Msza Święta
Niedzielne wydarzenie rozpoczęła w samo południe uroczysta Msza Święta u stóp Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich, której przewodniczył
Biskup Ordynariusz Diecezji Włocławskiej, ks. Wiesław Alojzy Mering.
Dożynki w Uniejowie zgromadziły wielu rolników
z całego województwa łódzkiego. Nie brakowało
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również wyjątkowych gości. Wśród nich znaleźli się
Senatorowie RP - Przemysław Błaszczyk i Maciej
Łuczak, Posłowie na Sejm RP - Piotr Polak i Marek
Matuszewski, Wojewoda Łódzki - Tobiasz Bocheński,
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona Koperska, Radni Sejmiku, Wicemarszałkowie
Województwa Łódzkiego - Piotr Adamczyk i Zbigniew
Ziemba, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego
- Robert Baryła, Dyrektor Narodowego Instytutu
Samorządu Terytorialnego – Iwona Wieczorek, przedstawiciele instytucji wojewódzkich i służb mundurowych, prezydenci miast, samorządowcy szczebli
powiatowych i gminnych.
W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele
duchowieństwa: ks. Mateusz Szurgot – Kapelan Biskupa
Włocławskiego, Notariusz Kurii, ks. prał. Wojciech
Frątczak – Wikariusz Generalny, ks. kan. Łukasz Grabiasz - Dyrektor Wydawnictwa Duszpasterstwa
Rolników, ks. Julian Głowacki – Redaktor Tygodnika
Idziemy – Ład Boży oraz księża i siostry zakonne z parafii Uniejów.
Podczas eucharystii słowo do wszystkich zebranych
skierował ksiądz infułat Marian Bronikowski, wikariusz
biskupi na rejon sieradzki.
– „Po trudzie żniw mamy dziś święto plonów.
Wierni tradycjom praojców, w nawiązaniu do dawnego
polskiego zwyczaju, w tej niezwykłej scenerii ołtarza
polowego, wspólnie wszyscy rolnicy, duchowieństwo,
przedstawiciele Sejmu, Senatu, władze samorządowe,
ludowe zespoły artystyczne – stajemy, by podczas
Mszy Świętej dziękować Bogu Ojcu za tegoroczne
plony, za chleb, a rolnikom za ich trud. Przychodzimy
też wołać dla polskiej wsi o ludzi o wielkim sercu i wielkim zamiłowaniu do roli i jej owoców” – mówił ksiądz
Bronikowski.

Od lewej: Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego - Iwona
Koperska, Marszałek Województwa Łódzkiego - Grzegorz Schreiber,
Wojewoda Łódzki - Tobiasz Bocheński, Starosta Poddębicki - Małgorzata
Komajda
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Od lewej: Marszałek Województwa Łódzkiego - Grzegorz Schreiber, Burmistrz
Uniejowa – Józef Kaczmarek, Starosta Poddębicki - Małgorzata Komajda

Przekazanie chleba i konkurs na najładniejszy
wieniec
Po nabożeństwie uroczysty korowód, prowadzony przez
Orkiestrę Dętą ZHP-OSP z Uniejowa, przeszedł na teren
przy Termach, gdzie miały miejsce uroczystości obrzędowe
z udziałem zespołu folklo-rystycznego „Bałdrzychowianie”.
Podczas uroczystości Starostowie Dożynek – Pan
Łukasz Warych z Orzeszkowa oraz Pani Iwona Dzieran
z Sempółek przekazali chleb Marszałkowi, odbyła się prezentacja wieńców i rozstrzygnięto konkurs na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”. Główną nagrodę odebrały
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w miejscowości Brzeg,
w powiecie poddębickim.
Nie brakowało także okolicznościowych przemó-wień,
m.in. Gospodarz Dożynek – Pan Grzegorz Schreiber
przypomniał, jak bardzo święto plonów jest zakorzenione
w kulturze polskiej oraz jak ważny jest szacunek do tradycji
i jej kultywowanie.
– „Musimy pamiętać, że 1/3 mieszkańców województwa to rolnicy, znajduje się tu 240 tysięcy gospodarstw”
– powiedział podczas uroczystości Marszałek. – „Województwo Łódzkie nazwałbym polskim ogrodem. Mamy tu
gospodarstwa sadownicze, mamy gospodarkę ogrodniczą,
jest to kraina ziemniaka, papryki, miodu i mleka. Chcielibyśmy ten ogród wojewódzki dalej budować, żeby żył,
karmił nas i był dla nas wszystkich wizytówką. Dziś mamy
też okazje spotkać się z ludźmi, których, żyjąc na co dzień
w miastach, nie mamy okazji dostrzec – mówię o rolnikach. Dziś z serca możemy im podziękować za ich trud
i pracę”.
Część oficjalną zakończyło symboliczne dzielenie się
chlebem, który pokroili wspólnie Marszałek – Pan Grzegorz
Schreiber, Starosta Poddębicki – Pani Mał-gorzata Komajda
i Burmistrz Uniejowa – Pan Józef Kaczmarek.
Feeria smaków i atrakcje towarzyszące
Organizatorzy dożynek zadbali, by wszyscy uczestnicy
wydarzenia mogli dobrze się bawić i znaleźć coś dla siebie,
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bez względu na wiek. Większość atrakcji przygotowały
lokalne koła i stowarzyszenia. Na niezliczonych stoiskach
królowało jedzenie. Każda gmina prezentowała to, co ma
najlepszego. Zmysły cieszyły lokalne produkty spożywcze
od smalców i chlebów, poprzez kiszone ogórki i kapusty,
mięsa i nabiał, aż po placki ziemniaczane i słodycze.
Zainteresowanie wzbudzały także kramy z rękodziełem,
takim jak: maskotki, biżuteria i ubrania oraz wystawa maszyn
rolniczych.
Nie brakowało czegoś dla najmłodszych; w specjalnie
przygotowanej strefie dzieciaki mogły korzystać z wielu
animacji, odwiedzić Mini ZOO albo pojeździć na karuzeli.
Do swoich namiotów promocyjnych zapraszali przedstawiciele powiatów, gmin i instytucji (m.in. ARiMR, KOWR)
oraz firm z województwa łódzkiego. Ponadto, odwiedzając
stoisko Urzędu Statystycznego w Łodzi można było dokonać
samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

fot. R. Troczyński

Wieczorna plejada gwiazd
Od godz. 16.30 rozpoczęły się występy muzyczne.
Gwiazdami estrady wojewódzkich obchodów byli: Maciej
Smoliński, zwyciężczynie programu The Voice Senior –
Siostry Szydłowskie oraz triumfator ostatniej edycji The
Voice Kids – Marcin Maciejczak. O godzinie 18.30 wystąpił
zespół Pectus, a o godz. 20.15 gwiazda wieczoru Maryla
Rodowicz.
Niedzielne wydarzenie oficjalnie pożegnało tegoroczne
lato. Licznie przybyli mieszkańcy i turyści wspólnie cieszyli się świętem. Jedynie przyłbice, polewanie płynem
dezynfekującym i kwadraty, które wymalowano na trawie,
by oznaczyć jaki dystans powinni zachować widzowie,
przypominały o epidemii, z którą przyjdzie nam się jeszcze
jakiś czas mierzyć.
Warto podkreślić, że Dożynki Województwa Łódzkiego
odbyły się dzięki wsparciu oraz pracy wielu osób i instytucji,
które włączyły się w przebieg i organizację tej pięknej uroczystości.

Na stoisku wystawienniczym Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wilamowie
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Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Polowa Msza Święta z udziałem biskupa ordynariusza Diecezji Włocławskiej,
ks. Wiesława Alojzego Meringa

W imieniu gospodarzy oraz organizatorów imprezę
przygotowywali oraz koordynowali: Dyrektor Departamentu Promocji UM w Łodzi – Dawid Mazurkiewicz,
pracownicy: Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Łódzkiego
Domu Kultury, Starostwa Powiatowego w Poddębicach,
Urzędu Miasta w Uniejowie, Proboszcz Parafii pw. św.
Floriana w Uniejowie - ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz oraz
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie – Robert Palka.
Szczególne podziękowania kierujemy do naszych mieszkańców: sołtysów, radnych, jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń,
muzyków orkiestry oraz mieszkańców sołectw, którzy
swoim osobistym zaangażowaniem i pracą przyczynili się
do zorganizowania uroczystości oraz stworzenia jej pięknej oprawy.
Wyrazy uznania kierujemy do Starostów Dożynek:
Iwony Dzieran i Łukasza Warycha za podjęcie się tak
ważnej funkcji oraz do delegacji dożynkowej mieszkańców
Spycimierza, którzy w tym szczególnym dniu podjęli się
reprezentowania naszej gminy.
Uroczystość nie odbyłaby się, gdyby nie pomoc
miejscowych sponsorów. Dziękujemy spółce PGK „Termy
Uniejów”, darczyńcy chleba dożynkowego - Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Uniejowie, firmie
K-FLEX Polska z Wielenina za wypożyczenie palet, firmie
F.H.U. INSTAL Bogdan Wieczorek za udostępnienie wysięgnika oraz panu Piotrowi Łuczakowi za pomoc w przewiezieniu oraz magazynowaniu snopów zboża.
Dziękujemy gospodarzom dożynek, parlamentarzystom, duchowieństwu, samorządowcom, delegacjom
dożynkowym z pięknymi wieńcami, cechom, pocztom
sztandarowym, stowarzyszeniom, zespołom i wszystkim
gościom za przybycie na uroczystość, wspólną modlitwę
i świętowanie.
Na koniec pragniemy złożyć życzenia wszystkim Rolnikom. Niech kolejne lata przyniosą Wam obfitość plonów, a w życiu osobistym spełnią się wszystkie plany
i zamierzenia.
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Aleksandra Zielonka

Przedstawiamy Starostów
tegorocznych Dożynek

arch. UM Uniejów

Jedną z najistotniejszych
ról na Wojewódzkim
Święcie Plonów pełnili
Starostowie Dożynek
uczestniczący w ważnych
obrzędach.
Na tegorocznym
wydarzeniu w Uniejowie
honory Starostów czynili
Iwona Dzieran i Łukasz
Warych.
Prezentujemy ich bliżej…

Pani Iwona Dzieran i Pan Łukasz Warych z Zespołem Ludowym „Piliczanie”

Starościna Dożynek – Pani Iwona Dzieran
Pani Iwona mieszka w miejscowości Sempółki,
powiat poddębicki, gmina Poddębice, parafia
Uniejów. Jest absolwentką Technikum Żywienia
i Gospodarstwa Domowego w Poddębicach,
żoną, mamą trójki dzieci. Na co dzień czynnie
uczestniczy w życiu lokalnej społeczności. Wraz
z mężem prowadzi rodzinne gospodarstwo
rolne o powierzchni 200 ha. Gospodarstwo
wyspecjalizowane jest w hodowli bydła
mlecznego i opasowego. Profil gospodarstwa
uzupełnia uprawa ziemniaków i buraków
oraz produkcja roślinna, w której dominują
kukurydza i zboża. Państwo Dzieranowie stale
modernizują i rozbudowują gospodarstwo.
Korzystając z funduszy Unii Europejskiej
doposażyli gospodarstwo w nowoczesną oborę
wolnostanowiskową na 100 sztuk bydła oraz
rozbudowali park maszynowy.

Starosta Dożynek – Pan Łukasz Warych
Pan Łukasz jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 40 ha w miejscowości Orzeszków, powiat poddębicki, gmina Uniejów, parafia Uniejów. Jest absolwentem
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku
agronomia. Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
ukończył również studia podyplomowe na kierunku: metody
pozyskiwania środków unijnych. Czynnie uczestniczy w przedsięwzięciach organizowanych przez Samorząd Uniejowa, aktywnie angażuje się w życie lokalnego społeczeństwa. Sprawuje
funkcję Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie.
Jest również delegatem okręgowym w Zrzeszeniu Plantatorów
i Producentów Ziemniaków w Luboniu. Dysponuje nowoczesnymi parkiem maszynowym oraz stale modernizuje
i rozbudowuje gospodarstwo, które wyspecjalizowane jest
w uprawie owoców, głównie: porzeczki czarnej i czerwonej oraz
warzyw: cebuli, ziemniaków i zbóż. Korzystając z funduszy Unii
Europejskiej doposażył swoje gospodarstwo w nowoczesny
sprzęt rolniczy, w tym w: kombajn do porzeczek, ciągnik,
opryskiwacz oraz skrzyniopalety do pracy w gospodarstwie
podczas zbiorów.

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

Prowadzący program: Magda Libiszewska i Szymon Nowak z gośćmi programu: Starostą
Poddębickim – Małgorzatą Komajdą i Burmistrzem Uniejowa – Józefem Kaczmarkiem
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Maciej Bartosiak

„Budzi się ludzi” z kamerą w Uzdrowisku Uniejów
Regionalny program telewizyjny „Budzi się ludzi” transmitowany w stacji TVP Łódź, w niedzielę 20 września 2020 r., był
emitowany na żywo z Uniejowa, z plenerowego studia TV, usytuowanego u stóp Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich.
Prawie 2-godzinną relację, której pretekstem były odbywające się tego dnia Dożynki Wojewódzkie, poprowadzili
Magdalena Libiszewska, Szymon Nowak oraz Joanna Łucka-Szczygieł.
Cały odcinek został udostępniony do obejrzenia
na stronie Telewizji Polskiej (www.lodz.tvp.pl), który
– w formie wspomnienia tego wyjątkowego wydarzenia
– gorąco Państwu polecamy!
Prawdziwą pobudkę z wysokiego „C” zapewniła – tak
na dobry początek programu – Orkiestra Dęta ZHP-OSP
w Uniejowie, pod batutą kapelmistrza Jakuba Pięgota.
Pierwszym gościem studia plenerowego był gospodarz Dożynek – Marszałek Województwa Łódzkiego,
Grzegorz Schreiber:
- „Jestem przekonany, że jest to najważniejsze święto
dla rolników. To zawsze było, jest i – mam nadzieję –
będzie święto, w którym z jednej strony składamy
podziękowanie Bogu za to, że pozwolił rolnikom zebrać
plony, ale przecież, bez ich pracy – bez tego, co oni na
co dzień robią, tych plonów by również nie było. Zatem
jest to także podziękowanie dla ciężkiej pracy rolników.
To jest ich święto!”.
Kolejni gospodarze, ale tym razem miejsca, w którym odbywały się Dożynki, czyli przedstawiciele
władz samorządowych, rozmawiali z prowadzącymi
o rozwoju lokalnym, opartym na szerokim wykorzystaniu
źródeł termalnych. Pani Małgorzata Komajda, Starosta
Poddębicki, zachęciła widzów do zapoznania się z bogatą
ofertą turystyczną wszystkich 6 gmin położonych
w granicach powiatu. Z kolei, o inwestycjach na terenie
gminy, zarówno tych ukończonych w pierwszym
półroczu, jak i zaplanowanych do realizacji na najbliższe
miesiące, opowiedział burmistrz Józef Kaczmarek.

Na pytanie Magdaleny Libiszewskiej: „Czy jest jeszcze
coś, w co Uniejów chciałby zainwestować, by nadal
być krok przed innymi samorządami?”, odpowiedział:
-„Wiadomo, że turystyka wymaga ciągłych nakładów
finansowych, zarówno działań stricte inwestycyjnych,
jak i tych prospołecznych, tzw. miękkich projektów,
skupiających się na realizacji potrzeb mieszkańców
i wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości. Od początku
rozwoju uzdrowiska oraz całej gminy Uniejów staramy
się znaleźć równowagę pomiędzy tymi dwoma
obszarami, pozyskiwać i inwestować jak najwięcej
środków zewnętrznych na realizację tej strategii”.
Rozmówcami Magdy i Szymona byli także Starostowie Dożynek: Iwona Dzieran z Sempółek w gm.
Poddębice oraz Łukasz Warych z Orzeszkowa w gm.
Uniejów. Oboje prowadzą na terenie powiatu nowoczesne, wielkohektarowe gospodarstwa, więc
opowiedzieli widzom programu nie tylko o wielkich
przygotowaniach do tegorocznych obchodów czy
obrzędowych obowiązkach, wynikających z przyjęcia
dostojnej roli Starościny i Starosty Święta Plonów,
ale też o współczesnym rolnictwie oraz łączeniu ciężkiej pracy w gospodarstwie ze społecznym zaangażowaniem w życie wsi.
O swojej działalności opowiedziały w programie
także lokalne zespoły i stowarzyszenia: GDP Squad,
„Włościanki” z Wielenina, Mażoretki Driady Uniejów,
Uniejowska Akademia Futbolu im. Ebiego Smolarka
oraz „Dworzanie”.
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Seminarium „Warsztaty z geografii turyzmu”
oraz Dostojny Jubileusz

prof. Andrzeja Matczaka

Dwudniowa konferencja naukowa, XXXVI Seminarium terenowe „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, została
zorganizowana przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
w dn. 24-25 września 2020 roku w Sali Rycerskiej Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie. Honorowy
Patronat nad konferencją – seminarium terenowym objął Burmistrz Miasta Uniejów.
Konferencja należy do jednych z najstarszych w Polsce,
nieprzerwanie organizowanych cyklicznych spotkań
naukowych z udziałem szerokiego grona naukowców
z różnych dziedzin turystyki. Prezentowane są na niej
ukończone i nie opublikowane do czasu seminarium
prace związane z aktualnymi zagadnieniami badawczymi
z zakresu turystyki.
Na tegorocznym seminarium przygotowano ponad
30 wystąpień przedstawicieli 15 polskich ośrodków
naukowych, w tym również najnowsze opracowania
dotyczące wpływu COVID-19 na turystykę.
Seminarium stanowi doskonałą okazję do poznania
aktualnego dorobku polskich ośrodków naukowo-dydaktycznych w zakresie różnorakich dziedzin naukowych
obejmujących szeroko rozumianą turystykę i skłania do
dyskusji nad jego wykorzystaniem w nauce i praktyce.
Nad przebiegiem konferencji czuwali: Sekretarz
naukowy seminarium, dr Marzena Makowska-Iskierka
oraz Kierownik naukowy seminarium, dr hab. Bogdan
Włodarczyk, prof. UŁ.
Pierwszy dzień seminarium był wyjątkowy ze względu
na dwie sesje poświęcone ważnym dla w/w Instytutu
Osobom – obchodzącemu jubileusz 70-lecia Profesorowi
Andrzejowi Matczakowi, Honorowemu Obywatelowi
Miasta Uniejów oraz zmarłemu w tym roku, wieloletniemu
organizatorowi Seminarium, doktorowi Robertowi
Wilusiowi.
Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się od otwartego
posiedzenia Komisji Geografii Turyzmu Polskiego
Towarzystwa Geograficznego, a następnie wprowadzenia
do projektu „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych
dywanów w Spycimierzu – ochrona i wzmacnianie
tradycji”, finansowanego przez MKiDN w ramach
programu „Kultura Ludowa i Tradycyjna” w latach 20192020. Zostały zaprezentowane i omówione zagadnienia

dotyczące: „Kwietnych dywanów w Spycimierzu jako
waloru miejsca”, „Przestrzenne i społeczne aspekty
uroczystości Bożego Ciała w Spycimierzu w latach
2018-2020” i „Przestrzeń sacrum i profanum w trakcie
uroczystości Bożego Ciała w Spycimierzu”.
Po oficjalnym otwarciu konferencji rozpoczęła się
sesja poświęcona pamięci doktora Roberta Wilusia,
wieloletniego Sekretarza naukowego w/w seminarium
terenowego:
- „Dr Robert Wiluś był naukowcem, nauczycielem
akademickim, przez całe swoje zawodowe życie związany z Łodzią: z Uniwersytetem Łódzkim, Wydziałem
Nauk Geograficznych, Instytutem Geografii Miast
i Turyzmu, z Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa
Geograficznego i z Komisją Geografii Turyzmu PTG.
Swoją działalność naukową i dydaktyczną związał
z geografią społeczno-ekonomiczną i geografią turyzmu.
Był członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego
od 1986 roku, Sekretarzem Oddziału Łódzkiego PTG
(1993-1996, 2005-2017) i członkiem oddziałowej
Komisji Rewizyjnej (2017-2020) oraz Sekretarzem
Komisji Geografii Turyzmu PTG (1996-2016).
Wyróżniony został Medalem Pamiątkowym 100-lecia
PTG (2018) oraz Złotą Odznaką PTG (2020)”.
Kolejna część sesji przeznaczona została m.in.:
zagadnieniom związanym z atrakcjami turystycznymi
Warszawy, wpływem turystyki na strefę brzegową
jezior, rekreacji wędkarskiej jako zjawiska społecznoekonomicznego, zagrożeniom cywilizacyjnym w turystyce; po przerwie omówiono m.in. plany turystyczne
Polaków w dobie pandemii, system bezpieczeństwa
socjalnego turystów, czy rolę i znaczenie elementów
środowiska przyrodniczego w powstawaniu i rozwoju
nadbałtyckich kąpielisk i uzdrowisk.
Sesja jubileuszowa poświęcona została prof. dr. hab.

www.uniejow.pl | www.facebook.com/uniejow
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Prof. Andrzej Matczak z żoną Jolantą

Andrzejowi Matczakowi, Honorowemu Obywatelowi
Miasta Uniejów, w 70. rocznicę urodzin. Rozpoczęły ją
liczne życzenia od współpracowników, doktorantów,
magistrów, znajomych, przyjaciół oraz żony Pana Profesora.
W imieniu Burmistrza Uniejowa i Rady Miejskiej
w Uniejowie, Laudację na cześć Pana Profesora odczytał
Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie – Mirosław
Madajski:
- „Wielki to dla mnie zaszczyt i prawdziwa przyjemność
wygłosić laudację na cześć wybitnego uczonego tej
miary, co profesor Andrzej Matczak. Radość moja jest
tym większa, że ów wybitny naukowiec pochodzi z Uniejowskiej Ziemi i jest wielkim przyjacielem i Honorowym
Obywatelem Miasta Uniejów.
Dostojny Jubilat, którego 70-tą rocznicę urodzin pragniemy wspólnie uczcić, jest darzony powszechną estymą,
nie tylko w środowisku akademickim i nie tylko w Polsce.
Nie sposób, z natury rzeczy, w tym krótkim wystąpieniu
scharakteryzować w pełni dorobku naukowego Profesora.
Pozwolę sobie zatem na zaakcentowanie tylko kilku
najważniejszych faktów z bogatego życiorysu naukowego
Profesora:
Profesor Andrzej Matczak urodził się 19 maja 1950
r. w Uniejowie, ale całe swoje życie zawodowe związał
z Uniwersytetem Łódzkim, zarówno jako student, kiedy
to na ówczesnym Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
rozpoczął studia geograficzne w 1968 r. oraz jako badacz
i nauczyciel akademicki. Po uzyskaniu tytułu magistra
podjął współpracę z Wojewódzką Pracownią Planów
Regionalnych w Łodzi, jednak już rok później przeniósł
się do Instytutu Geografii Uniwersytetu Łódzkiego, do
Zakładu Geografii Ekonomicznej.
W 1982 r. obronił rozprawę doktorską zatytułowaną:
Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi, przy-

gotowaną pod opieką prof. dr. hab. Stanisława Liszewskiego. Habilitował się w 1992 r. na podstawie
pracy pt. Model badań ruchu turystycznego. Studium
metodologiczne. Tytuł profesora otrzymał w 2002
r., a zaledwie dwa lata później został mianowany na
stanowisko profesora zwyczajnego. Obecnie Dostojny
Jubilat kieruje Zakładem Geografii Hotelarstwa będącym
częścią Instytutu Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale
Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
Profesor Matczak jest przede wszystkim wybitnym
naukowcem, ale również zaangażowanym dydaktykiem,
który z pasją poświęca się kształceniu młodej
kadry oraz propagowaniu wiedzy geograficznej w
społeczeństwie. Potwierdzeniem wysokiego uznania
dla działalności i osiągnięć Pana Profesora jest duża
liczba wypromowanych magistrów i doktorów. Był
promotorem łącznie 8 prac doktoranckich i 297 prac
magisterskich obronionych na Uniwersytecie Łódzkim,
30 na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
i 17 w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Miarą
autorytetu naukowego było wielokrotne angażowanie
Czcigodnego Jubilata jako recenzenta w postępowaniach
doktorskich (7), habilitacyjnych (6) i profesorskich (4).
W dziedzinie rozwoju kadry ma więc Profesor Matczak
duże osiągnięcia.
Profesor posiada spory dorobek publikacyjny, naukowy i popularno-naukowy, który obejmuje łącznie158
pozycji. Zdecydowaną ich większość stanowią
własne lub współautorskie artykuły lub rozdziały w
monografiach, prezentujące osiągnięcia w oparciu o badania empiryczne.
Wyrazem uznania osiągnięć Profesora Andrzeja
Matczaka są przyznane Mu liczne wyróżnienia i odznaczenia. Spośród nich należy wspomnieć: Złota Odznakę
Uniwersytetu Łódzkiego, odznaczenie Medalem Uniwersytetu Łódzkiego w Służbie Społeczeństwu i Na-
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uce oraz uhonorowanie Srebrnym Krzyżem Zasług.
Również Miasto Uniejów postanowiło uhonorować
osobę profesora i 7 stycznia 2008 roku, w Sali Rycerskiej
uniejowskiego Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich,
podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej Uniejowa, podjęto
uchwałę o nadaniu Profesorowi tytułu Honorowego
Obywatela Miasta Uniejowa. Dostojny Jubilat otrzymał
wówczas chabrowy płaszcz z herbem Uniejowa, glejt
potwierdzający przyznanie tytułu oraz sygnet z herbem
Uniejowa. Insygnia te poświęcił w kaplicy zamkowej
o. Florian Pełka.
Godna zanotowania jest wreszcie szeroka współpraca
Profesora Matczaka z różnymi instytucjami naukowymi
w Łodzi, w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju.
Profesor Matczak jest wybitnym uczonym w dziedzinie
geografii, rozwija i popularyzuje wiedzę w tej dziedzinie,
a jego osiągnięcia wyznaczają nowe standardy w nauce, jak
choćby wypracowanie przez Niego metodyki badań ruchu
turystycznego. Przy tym jest wspaniałym nauczycielem,
który szczodrze dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami
z młodym pokoleniem, a także człowiekiem, którego
cechuje skromność, pracowitość oraz szczery i otwarty
sposób bycia, gotowość pomocy i współpracy.
W imieniu własnym i całej społeczności Uniejowa
pragnę złożyć na ręce Pana Profesora gratulacje w dniu
tak zacnego Jubileuszu oraz życzenia zdrowia, wszelkiej
pomyślności i dalszych sukcesów naukowych na miarę
Pańskiego talentu i dotychczasowych osiągnięć”.
Po licznych życzeniach, prezentach i kwiatach dla Pana
Profesora, w tym od żony Jolanty i jego synów, głos zabrał
sam Jubilat:
- „Szanowni Państwo, jestem bardzo wzruszony
i jeśli nie wszystko będę pamiętał i powiem, proszę
mi wybaczyć. Chciałbym zacząć od płaszcza, sygnetu
i wyjaśnić. To jest moja tożsamość, tożsamość Obywatela
Uniejowa, tożsamość mieszkańca Uniejowa, tożsamość
dziecka, tego środowiska. Ten płaszcz symbolizuje
przynależność moją do społeczności mojego miasta,
do społeczności, która dała mi wiele wartości, a jedną
z naczelnych, którą postaram się rozwinąć, jest lojalność.
Lojalność wobec najbliższych, lojalność wobec uczniów
swoich, lojalność wobec przełożonych, miejsca, instytucji,
w której pracowałem i nadal mam nadzieję, dzięki
Panu Dziekanowi, będę jeszcze pracować. Chciałbym
podkreślić jeszcze jeden element tego płaszcza i sygnetu
– mianowicie kwestię uznania. Moja społeczność uznała
mnie i cieszę się, że mogę być wzorcem i w pewnym
sensie promotorem mojego miasta. Chcę z całego serca podziękować - słowa podziękowania nie wyrażą
tego, co moje serce czuje – Panu Burmistrzowi Józefowi Kaczmarkowi, Radzie Miejskiej, jak i wszystkim

Mieszkańcom mojego miasta. Pan Burmistrz odmienił
obraz naszego miasta. Uniejów przez te lata, kiedy
rozpoczął działalność Pan Burmistrz tutaj, zmienił się nie
do poznania. Nie bywam codziennie, bywam już teraz
rzadziej, ale widzę jak to miasto się zmienia, jak ono
pięknieje, nie tylko w tej części architektonicznej, ale
także zaczyna być inne w części mentalnej. To jest bardzo
istotne. To miasto idzie w kierunku nowoczesności,
postępu. To bardzo ważna rzecz.
Chciałbym podziękować wszystkim Państwu, zacznę
od Pana Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych,
Dyrektora Instytutu Geografii Miast i Turyzmu, Przewodniczącego dzisiejszej konferencji: Panie Bogdanie
ślicznie dziękuję. Dzięki Panu mogliśmy się tutaj
spotkać. Chciałem bardzo podziękować Kolegium
Dziekańskiemu, Panu Profesorowi Banasiowi, Pani
Profesor Kobojek, Pracownikom całego kierunku
geograficznego. Z wielką estymą przyjąłem obecność
Pana Profesora Wójcika. Zarządzanie Instytutem,
w którym mieściła się geografia społeczno-ekonomiczna, było dla mnie pierwszym szczeblem pracy
zawodowej. Chciałem podziękować wszystkim Kolegom, Koleżankom, zarówno swojego Instytutu, jak i
całego kierunku geograficznego. Szczególne słowa
kieruję do moich współpracowników Zakładu Geografii
Hotelarstwa. Dziękuję Panu doktorowi Romanowi
Szkupowi, Panu doktorowi Tomkowi Napierale. To
bezcenna rzecz mieć tak bliskich ludzi wokół siebie.
Dziękuję Pani Małgosi Janiak, Pani Ani Kozłowskiej,
mojej doktorantce łódzkiej Joasi Wilk. Dziękuję za
pamięć, którą 19. maja okazaliście mi Państwo. To dla
mnie wielka radość. Chcę podziękować wszystkim
swoim Doktorantom, Przyjaciołom z różnych ośrodków,
Pani Danieli Szymańskiej, kiedy to współpracowaliśmy
i tworzyliśmy prace naukowe. Dziękuję Pani Aleksandrze
Kowalczyk z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, z którą współpracowałem na niwie
dydaktycznej. Było to 12 lat współpracy dla Ośrodka
Bydgoskiego. Dziękuję bliskiemu Koledze, z którym
robiliśmy wiele ćwiczeń w Słupsku. Ślicznie dziękuję
Kolegom z Krakowa; za współpracę Panu Profesorowi
Kurkowi, Panu Profesorowi Mikko, mieliśmy podobne
kontakty i zrozumienie. Dziękuję wszystkim Kolegom,
z którymi współpracowałem i Państwu za udział w moim
Jubileuszu”.
Pan Profesor opowiedział o swojej rodzinie, dziękując
za wsparcie, szczególnie ze strony żony Jolanty oraz
przypomniał drogę swojej kariery naukowej.
Część
jubileuszową
zakończyły prezentacje
dotyczące zagadnień: turystyki w strefie podmiejskiej,
uwarunkowań żeglugi turystycznej na Noteci Górnej

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Skanalizowanej i Gople, lokalizacji usług noclegowych,
obiektów noclegowych w przestrzeni miejskiej Gdańska
oraz potencjału bazy hotelowej woj. łódzkiego.
Piątkowa sesja referatowa, 25 września, poświęcona
została m.in.: niestabilności politycznej i turystyce,
zmianom struktury i dynamiki ruchu turystycznego na
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pograniczu polsko-białoruskim, turystyce przemysłowej
na wybranych przykładach polskich i czeskich, czy
głównym problemom turystycznym parków narodowych w świetle literatury polskiej i zagranicznej.
Tegoroczne seminarium zakończyło się wycieczką
krajoznawczą po Uniejowie.

Agnieszka Owczarek

Wieczory poetyckie z Anną Dymną
Mówi się, że nawet z negatywnych zdarzeń często
wypływa coś dobrego. Potwierdzeniem powyższego
jest pobyt Anny Dymnej w Uniejowie. Wprawdzie
wyjątkowego gościa sprowadziła do nas rehabilitacja,
ale dzięki tej okoliczności obiekt przez dwa wieczory
zamienił się w zakątek poezji, w którym wybrzmiewały
piękne strofy o życiu i uczuciach. O zamiłowaniu Anny
Dymnej do poezji wiadomo nie od dziś. Ikona polskiego
kina i teatru już w 2002 r. zainicjowała, odbywający się
w niedzielne przedpołudnia, Krakowski Salon Poezji
w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Przedsięwzięcie
zostało docenione i uhonorowane literacką nagrodą
Nike za najciekawszą działalność kulturalną w regionie
w 2003 r.
Podczas swego pobytu w Uniejowie Anna Dymna
była pomysłodawczynią dwóch wieczorów poetyckich,
które przeniosły słuchaczy w świat wersów: ks. Jana
Twardowskiego, Wisławy Szymborskiej, Bolesława
Leśmiana i wielu innych poetów. Przestrzenny, jasny
hol Uzdrowiska przez oba wieczory był wypełniony po brzegi. W spotkaniach poetyckich wzięli
udział kuracjusze oraz zaproszeni radni i słuchacze
uniejowskiego Uniwersytetu III Wieku. Zapewne
znajomość poetów, zarówno klasyków, jak i współczesnych, tych mniej i bardziej znanych oraz kunszt
aktorski sprawiły, że Pani Anna przeprowadziła
zebranych przez fascynującą opowieść o życiu, smutku,
samotności, ale i szczęściu i miłości. W drugi wieczór,
na poetyckiej kanapie obok aktorki zasiadł także Robert
Palka, Dyrektor M-GOK w Uniejowie. Tym razem

arch. UM Uniejów

Uzdrowiskiem zawładnęła poezja o życiu, miłości i… kotach za sprawą dwóch piątkowych
wieczorów. W Uzdrowisku Uniejów Park odbyły się we wrześniu spotkania poetyckie, podczas których
wiersze czytała Anna Dymna.

Na wieczorze poetyckim z Anną Dymną Dyrektor M-GOK w Uniejowie
- Robert Palka i Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie - Mirosław
Madajski

już w duecie, Pani Anna z panem Robertem czytali
wiersze Franciszka Klimka o kotach. Zadbano również
o muzyczną atmosferę wieczoru, a kolejne strofy
poetyckie przeplatały łatwe utwory na fortepian
Zbigniewa Preisnera w wykonaniu Leszka Możdżera.
Całości dopełniał stukający o szyby budynku deszcz,
który w sposób zupełnie nieplanowany umuzycznił
wieczór i pokreślił oddanie poprzez słowo obrazu
duszy.
Pani Anna bez wątpienia zauroczyła zebranych
swoją otwartością, skromnością oraz dużą wrażliwością. Wieczór zakończył się podziękowaniem za
przybycie i wspólnie spędzony czas. Przewodniczący
Rady Miejskiej - Mirosław Madajski w imieniu władz
samorządowych wręczył aktorce kwiaty. Nie zabrakło
też wspólnych pamiątkowych fotografii i autografów.
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Misja Przygoda – Jesienne
Spotkania Zamkowe
Na sobotnie wydarzenie złożyło się wiele elementów
i aktywności. Z samego rana rozpoczęły się poszukiwania
na terenie parku zamkowego, gdzie w wymierzonych
precyzyjnie sektorach zespoły poszukiwawcze starały
się zlokalizować potencjalnie zalegające zabytki.
Kilkudziesięciu poszukiwaczy wybrało się z detektorami,
aby stwierdzić czy na obszarze parku pozostały jeszcze
jakieś ślady pamiętające dawne epoki. W tym samym
czasie kolejna ekipa sprawdzała dno rzeki, a dzięki użyciu
specjalistycznych magnesów poszukiwacze odkryli nie
tylko ciekawe artefakty, ale też oczyścili rzekę z dziesiątków
kilogramów złomu żelaznego. Wreszcie kolejna ekipa
zajrzała do studni na rynku miejskim w Uniejowie i chociaż
aktywność nie zaowocowała bogactwem znalezisk, samo
zejście w dół studni przysporzyło poszukiwaczom wielu
emocji. Po godzinie 14.00 rozpoczęła się część oficjalna
na dziedzińcu zamkowym. Na początek w dawny klimat
zebranych Gości wprowadził występ zespołu tańca
dawnego „Dworzanie”, który zaprezentował dawne
tańce dworskie. Następnie, archeolog i współorganizator
wydarzenia – Radosław Herman dokonał podsumowania
poszukiwań i opowiedział o tym, co tego dnia udało się
wydobyć z odmętów historii.
- „Poszukiwaczom udało się odnaleźć ślady przeszłości
w postaci przedmiotów odnalezionych w rzece i w parku.
Są to głównie rzeczy przypadkowo zgubione na terenie
zamku, a związane z użytkowaniem obiektu i jego
otoczenia. Wśród znalezisk należy wymienić monety
pochodzące z rożnych epok historycznych, pamiętające
czasy II Wojny Światowej militaria, wśród których na
szczególną uwagę zasługuje pocisk karabinowy wbity
w pień spróchniałego drzewa, co jest niezwykle
sugestywne. Ponadto, znaleziono przedmioty związane
z kultem, jak np. medaliki i krzyżyki, dobrze zachowaną
żelazną kotwicę oraz fragment rozerwanej lufy z początków istnienia broni palnej w Polsce, jak np. arkebuz”
– mówił podczas wydarzenia Radosław Herman.
Na Spotkania Zamkowe przybyła także grupa żywego
obrazu historycznego i artystycznej rekonstrukcji, czyli
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10 października 2020 r. w Uniejowie odbyła się impreza przygodowo-historyczna pn. Jesienne Spotkania Zamkowe.
Chociaż samo wydarzenie stało się już historią, pozwoliło wydobyć na światło dzienne kolejne ślady dziejów
Termalnego Grodu.

Burmistrz Józef Kaczmarek podpisuje list intencyjny z firmą Ptasznik

Projekt Miś, którą można było spotkać przy okazji 1.
Festiwalu Historyczno – Przygodowego Misji Skarb
w Uniejowie. Tym razem Projekt Miś wcielił się w role
poszukiwaczy oraz uhonorował najcenniejsze znalezisko. Był nim liczman, a wiec zastępczy pieniądz, bity
specjalnie jako środek płatniczy dla konkretnego młyna,
karczmy czy innego punktu usługowego z epoki. Po
oddaniu monety do konserwacji będzie wiadomo, czy
artefakt nosi ślady graficzne niezwiadujące do Uniejowa,
czy też trafił tu z innego miejsca.
Jedną z niespodzianek był widowiskowy zjazd po linie
archeologa Hermana, który niczym Indiana Jones zjechał
z samego szczytu baszty na dziedziniec zamkowy, by
wprowadzić uczestników w świat fascynującej historii
i tajemnic Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich.
W programie imprezy zaplanowano rozstrzygniecie
gminnych konkursów: literackiego i plastycznego, których motywem przewodnim były ptaki.
W konkursie literackim nagrodzeni zostali:
– w kategorii klas IV-V wyróżnienia otrzymali: Maja
Pawlak i Aleksandra Warych ze SP w Wieleninie;
– w kategoriach klas VI-VIII wyłoniono następujących
zwycięzców: I miejsce – Martyna Kasprzak, II miejsce –
Olaf Grabkowski, III miejsce – Klaudia Wiśniewska – SP
w Uniejowie.

W konkursie plastycznym kilkoro
dzieci otrzymało wyróżnienia: Lena
Kolasa, Cyprian Sadłecki – M-GOK
w Uniejowie, Lena Księżak, Marta
Szkopik, Maja Wójcik – SP w Uniejowie.
Ponadto wyłoniono zwycięzców:
I miejsce – Eliza Wojtczak – M-GOK
w Uniejowie, II miejsce – Weronika
Urbaniak – SP w Uniejowie, III miejsce – Marika Kolasa – SP w Wilamowie.
Gościem specjalnym imprezy
była grupa Ptasznik z pobliskiego
Turku, którą można było już poznać przy okazji 1. PrzygodowoHistorycznego Festiwalu Misji Skarb
w Uniejowie. Zaproszeni goście
opowiedzieli i zaprezentowali rodzime ptaki drapieżne, opowiadali
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Nagrodzeni w gminnym konkursie literackim pn.
„Ekologicznie o ptakach”

Nagrodzeni w gminnym konkursie plastycznym pn.
„Ptaki pól, łąk i lasów”

o zwyczajach sokolników i opiece nad dziko żyjącymi ptakami oraz nietoperzami
zagrożonymi wyginięciem.
Zwieńczeniem wydarzenia było podpisanie listu intencyjnego między
Gminą Uniejów a Sokolnikiem. List jest deklaracją współpracy w zakresie
edukacji i usług sokolniczych. Poprzez wspólną organizację warsztatów, zajęć
edukacyjnych, oraz działań z udziałem ptaków drapieżnych.

Sołtys Roman Dudkowski

Wycieczka do Warszawy
3 października br. o godz. 7.00 z Pęgowa wyjechaliśmy autobusem
wypożyczonym z firmy „Henter” z Uniejowa. W Warszawie przy kolumnie
Zygmunta spotkaliśmy się z przewodnikiem. W profesjonalny sposób
zrealizowany został przez niego cały program wycieczki.
Zaczęliśmy od zwiedzania Zamku Królewskiego, by potem udać się na
Stare Miasto (w tym ul. Świętojańską, Rynek, Pomnik Małego Powstańca
i Jana Kilińskiego), Krakowskie Przedmieście (Pomnik Adama Mickiewicza,
Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego Żołnierza oraz Ogród Saski). Podczas
przejazdu Traktem Królewskim, Alejami Ujazdowskimi mieliśmy możliwość
zobaczyć ambasady, Sejm i Senat, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
siedziby ministerstw. Byliśmy też w Łazienkach Królewskich (pałace – na
Wyspie i Myślewicki, pomniki – F. Chopina, J. Piłsudskiego, H. Sienkiewicza,
Belwederski). Po obiedzie wielką atrakcją był wjazd na 30 piętro Pałacu
Kultury, a potem przejazd pod Stadion Narodowy i jego zwiedzanie.
Tak atrakcyjna wycieczka mogła zostać zorganizowana przy wsparciu finansowym z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów”, za które dziękują uczestnicy wycieczki.

arch. R. Dudkowski

Tym razem Rada Sołecka i Sołtys Pęgowa zdecydowali się zorganizować (piątą z kolei) wycieczkę do stolicy.
Wśród 23 uczestników wycieczki, w większości z Pęgowa, znalazło się kilka miejsc dla mieszkańców z sąsiednich
miejscowości.
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Szlakiem historycznych przygód

– rozmowa z archeologiem Radosławem Hermanem
I. edycja przygodowo-historycznego Festiwalu Misji Skarb w Uniejowie otworzyła drogę dla serii
emocjonujących spotkań zarówno z archeologami, jak i wszystkimi miłośnikami historii oraz żądnymi
przygód odkrywcami. Kolejne edycje dopiero przed nami, jednak pamiątką z tegorocznego wydarzenia
jest rozmowa z jednym z organizatorów Festiwalu – Radosławem Hermanem, archeologiem i pasjonatem historycznym.
Kto by pomyślał, że Uniejów oficjalnie stanie się miejscem archeologicznych odkryć! Byli tu już rycerze, był
też Festiwal Smaków, ale odkrycia? Kiedy pierwszy raz
w Uniejowie pojawiły się archeologiczne ślady przeszłości?
Archeologiczne ślady pojawiły się setki tysiące lat temu! Niestety zbyt rzadko przeprowadzano badania
archeologiczne, które by takie ślady ujawniły w Uniejowie.
Na przykład na zamku odbyło się kilka niedużych badań
wykopaliskowych, które miały miejsce w latach 20092011. Wtedy między innymi wykonane były niewielkie
wykopy w zamku - na dziedzińcu wewnętrznym i międzymurzu, a także w bezpośrednim otoczeniu zamku.
Sporo odkryć dokonano przed wejściem do warowni
arcybiskupów. Mimo małego zakresu badań, efekty
okazały się spektakularne i bardzo dużo wniosły do historii
zamku. Okazało się, że wiele rzeczy na temat przeszłości
tej wspaniałej budowli trzeba napisać od nowa. To właśnie w wyniku odkryć w krajobrazie pojawiły się takie
elementy jak: most nad fosą, widoczne w nawierzchni
ślady przedbramia tuż przed bramą zamkową. Pod ziemią
znajdują się całkiem dobrze zachowane mury tej obronnej
budowli. Odkryto jeszcze inne elementy, których obecnie
nie widać, ale może w przyszłości zostaną pokazane.
W tamtym okresie tutejsza archeologia mocniej zakwitła. W 2020 roku prowadzono nieduże badania archeologiczne, tym razem przy kolegiacie. Prace związane
były z inwestycjami zmierzającymi do zagospodarowania
otoczenia kościoła. Dokonano tam ciekawych odkryć,
w tym odnaleziono unikatowy zabytek w postaci bulli
papieskiej, czyli ołowianej pieczęci papieża Aleksandra IV.
Właśnie! Wyprzedził Pan moje pytanie. Co dotychczas,
oprócz wspomnianej przed chwilą bulli papieskiej, było
wg Pana najznakomitszym odkryciem?
W Uniejowie dokonano wielu ekscytujących odkryć.

Część z nich to przedmioty, inne są nieznanymi budowlami. Niektóre są zrozumiałe raczej dla fachowców,
ale są rzeczywiście unikatami, inne każdy może docenić.
Pod-czas Festiwalu można było zobaczyć coś, co nie
było dotąd prezentowane, a jest zdecydowanie unikalne.
Cóż to takiego?
To niewielki przedmiot – rzeźba przedstawiająca głowę
króla. Być może jest to portret Kazimierza Wielkiego. Ten
unikatowy element wystroju zamku został znaleziony
kilka lat temu podczas badań archeologicznych, a dopiero
teraz był po raz pierwszy prezentowany publicznie.
Gdzie możemy podziwiać wystawę uniejowskich odkryć, znalezisk?
Specjalnie na Festiwal zorganizowaliśmy tymczasową
wystawę ulokowaną w podziemiach dostępnych z bramy zamkowej. Była to nieduża wystawa, zawierająca
wybrane, bardzo ciekawe przedmioty, m.in. dwa najcenniejsze i najbardziej unikatowe, a więc ową główkę,
portret króla, niedużą, ale bardzo efektowną rzeźbę oraz
słynną już bullę papieską. Oprócz tego było oczywiście
wiele innych zabytków, na przykład spory zestaw monet
znalezionych tutaj na zamku. To monety między innymi
srebrne, od średniowiecza, aż po wiek XIX. Wśród nich
bardzo duży - grosz praski z XIV wieku, czyli z czasów,
kiedy budowano zamek uniejowski, ale są też maleńkie
denary z czasów panowania Jagiellonów.
To niesamowite!
Robimy to po to, żeby uświadomić wszystkim, jak duży
potencjał ma historia i wszystko co z nią związane. Ilu
ciekawych odkryć, przygód i emocji, które towarzyszą
prawdziwym odkryciom, można jeszcze się spodziewać.
Jak bardzo jest to fascynujące i jak przyciąga zainteresowanie. Właściwie możemy powiedzieć, że jest to przedsmak tego, co można by w Uniejowie jeszcze zrobić.
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arch. Uniejów Misja Przygoda

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Od lewej: archeolog Radosław Herman i historyk Jędrzej Kałużny

Mam nadzieję, że z czasem będziemy odkrywać coraz to
bardziej ekscytujące przedmioty.
Podczas Festiwalu zorganizowaliśmy także działania badawcze. W ramach tych prac udało się znaleźć od razu
bardzo dużą serię ciekawych zabytków, z których jeden
jest szczególny! Jest to fragment spiżowej armaty XVIIwiecznej, która prawdopodobnie eksplodowała w okolicy
zamku. Kolejne odkrycia to tylko kwestia czasu.
Jeśli nieodkryte fragmenty takich zabytków wciąż znajdują się na całym obszarze Uniejowa, bądź też gminy, jak
powinien zachować się i jaką procedurę przeprowadzić
mieszkaniec, który chcąc czy nie chcąc odnajdzie takie
cenne znalezisko na własnym podwórku?
Najlepiej, gdyby zwrócił się do Urzędu Miasta. To jest
najprostsza droga zgodna z prawem. Wtedy Urząd Miasta
przekaże tę sprawę do odpowiednich instytucji, wezwie
archeologów, porozumie się z konserwatorem zabytków
lub z odpowiednią jednostką muzealną. Gmina Uniejów
zadba o to, aby historia tutaj nie zginęła i aby stała się
jedną z wizytówek miasta i regionu.
Co widać było podczas imprezy.
To jest dopiero początek drogi, bo jak widać w nazwie
Festiwalu, jest to pierwsza edycja, więc pierwszy nie
oznacza ostatni!
Oczywiście! I bardzo mnie to cieszy.
Sądzimy, że następne festiwale będą jeszcze okazalsze.
Pomysłów mamy dużo, chcemy zarazić wszystkich
przygodą. Przygodą z historią w tle! Będą to imprezy dla
tych, którzy mogą sobie na razie tylko wyobrazić, poczytać
w książkach, zobaczyć w telewizji filmy o pos-zukiwaniu,
albo odkrywaniu tajemnic historycznych. Chcemy im to
przybliżyć i umożliwić jak najbliższy kontakt z odkrywcami
i ich odkryciami, a może nawet uczestnictwo w tych
odkryciach.
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Jesteście na bardzo dobrej drodze. Być może Festiwal
stanie się spektakularnym widowiskiem na całą Polskę, kto wie…
Myślę, że to możliwe. Format imprezy będzie się rozszerzał. Z pewnością będziemy chcieli zorganizować
jeszcze więcej atrakcji przygodowych. Pragniemy też,
żeby Festiwal kształtował w jakimś sensie świadomość
społeczeństwa, dlatego chcemy włączyć elementy
z różnych dziedzin kultury. Są pomysły, by rzeczywiście
wpleść w Festiwal elementy naukowe. Mogłyby to być
spotkania popularyzujące nauki historyczne, a także
faktyczne odkrycia, które będą dostępne na żywo dla
widzów. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda
nam się to zorganizować. Może zawitają do Uniejowa
kolejni sławni ludzie, ci znani z książek i ekranów,
a także profesorowie uczelni, pracownicy muzeów i inni
specjaliści. Pierwsi przedstawiciele tego grona już w tym
roku byli.
Jak wygląda proces przygotowań do odkryć, wykopywania cennych znalezisk, unikatów?
W skrócie wygląda to tak: trzeba działać zgodnie
z prawem. W związku z czym, pierwszym krokiem jest
przygotowanie odpowiedniego programu działań oraz
przeprowadzenie formalności w Urzędzie Ochrony
Zabytków. Tam otrzyma się pozwolenie Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków pod specjalnymi warunkami.
Jeśli zostaną one spełnione, zadowoleni są zarówno
ci, którzy znaleźli, jak też ci, którzy później będą badać
i eksponować odkryte przedmioty. Dzięki odpowiedniemu działaniu mamy pewność, że dziedzictwo nie
zostanie zniszczone, a nauka polska otrzyma kolejne
cenne informacje.
Co intrygującego kryje w sobie praca archeologa?
Archeologia ma w sobie to, czego nie ma prawie żaden
inny zawód. Mianowicie pozwala mi przenosić się
w czasie, dotykać rzeczy zupełnie oryginalnych, tzn.
takich, których nie dotknął nikt od kilkuset albo kilku
tysięcy lat. Żadna wycieczka, którą mógłbym kupić
za tysiące dolarów czy złotych, nie przeniesie mnie
w czasy minione. A kiedy odkrywam zabytki, np.
zasypane komnaty zamku albo resztki wiosek sprzed
tysiącleci, to niemal przenoszę się w czasy, kiedy one
jeszcze istniały. Staję się ich pierwszym odkrywcą, jak
Krzysztof Kolumb w Ameryce, albo Neil Armstrong na
księżycu, a może trochę jak filmowy Indiana Jones.
Można powiedzieć, że archeologia to taki abstrakcyjny
wehikuł czasu.
Proszę sobie wyobrazić, że jest Pani właśnie gdzieś
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w jakimś miejscu i podnosi Pani po dłuższym okresie
pracy eksploracyjnej przedmiot, który przez dotknięcie
przenosi w czasy minione. Może to być na przykład
ostroga rycerza, diadem, czyli ozdoba głowy kobiety,
która została pochowana tysiąc lat temu, a może będą
to ślady grodziska z początków Państwa Polskiego. To
mogą być niezwykłe rzeczy. Właściwie każde z nich
są efektowne i każde z nich są bardzo ciekawe, ale ten
moment odkrycia to jest coś, czego się nie da kupić
i trudno wyrazić słowami.
Znalazł Pan w swoim życiu coś, co do tej pory nie zostało
zidentyfikowane?
Tak, są takie przedmioty. Jest ich wcale nie tak mało,
dlatego że archeolodzy podnoszą najczęściej rzeczy
zniszczone. Są to zazwyczaj jakieś fragmenty. Niektóre
z nich są tak niejednoznaczne, że mogą należeć do
różnych przedmiotów. Jeżeli wyobrazimy sobie, że jest to
pręt metalowy na przykład z brązu, to mógł on być częścią
przeróżnych rzeczy. Mógł być na przykład końcówką
łyżeczki, albo elementem szpili ozdobnej, więc zdarza się
dosyć często, że przedmiotów nie da się zidentyfikować
w pełni, bo są w tak złym stanie zachowane. Natomiast,
jeżeli są w dobrym stanie, to mogę powiedzieć, że zdarzało
się, że mieliśmy duży kłopot z identyfikacją, ale kiedy się
je zidentyfikowało, to okazywało się, że… jest to unikat!
Jeśli tak trudno było znaleźć odpowiedź, to dlatego, że
tak rzadko występują owe przedmioty.
Archeologia to naprawdę intrygująca dziedzina nauki.
Myślę, że tak naprawdę to nie sama archeologia jest
najbardziej intrygująca. Intrygujące jest śledzenie tajemnic, zagadek, historii. Nie trzeba być archeologiem, żeby
to robić. Wielu ludzi może zająć się śledzeniem zagadek
historii starszej, ale też tej najnowszej. Ja również wykonuję zadania, które nie należą do typowych zajęć
archeologa. Analizuję mury zamków i kościołów, ale także
spotykam się z ludźmi, którzy pamiętają historię ostatnich
wojen. Te historie są czasem równie ekscytujące.
Widziane z różnych perspektyw stają się jeszcze bardziej inspirujące.
Tak, czasami widziane oczami świadka. Tutaj na Festiwalu
mamy formułę, że jest zarówno archeolog, są osoby, które
zajmują się poszukiwaniem tzw. skarbów wykrywaczami
metali, ale są też historycy i inni śledzący tajemnice
historii. Są rekonstruktorzy, są kolekcjonerzy, grupy np.
tańca, rekonstruujące dawne zwyczaje, rzemieślnicy
odtwarzający dawne rękodzieło. Mamy wiele aspektów
pasji historycznej i to nie musi być archeologia. Czasami
i inne bywają równie pasjonujące.

Wiemy już, że Uniejów rozpoczyna tworzenie nowej
marki, jaką jest Misja Przygoda. Jednym z jej elementów jest przygodowo-historyczny Festiwal Misji
Skarb. Jaki jest cel Misji Przygoda?
Chcielibyśmy zrobić coś, czego ludzie kończący
podstawówki, szkoły średnie i studia nie zauważają.
Mianowicie, że nauka jest wspaniałą przygodą. To nie
jest wkuwanie regułek i zdawanie egzaminów, choć
trzeba mieć podstawę teoretyczną, żeby zauważyć
niektóre problemy. Chcemy pokazać, jak archeolog,
albo inny naukowiec przeżywa przygodę, kiedy staje
się odkrywcą. Jak wygląda droga do odkrycia. Będziemy
zapraszać do współpracy ludzi, którzy dokonywali
wspaniałych odkryć, czyli ludzi niezwykłych. Takich,
którzy nurkowali do wraków zatopionych okrętów, albo
zalanych kopalń srebra czy złota. Będziemy spotykali
się tutaj także z ludźmi, którzy wybierali się w zupełnie
niedostępne egzotyczne miejsca, albo odkrywali
niezwykłe rzeczy zmieniające nasze spojrzenie na świat.
Tutaj dopiero będą perspektywy!
Chodzi o to, że przygoda idzie za wiedzą i pasją. Chcemy
pokazać to ludziom i zarazić ich takim podejściem.
Naszym celem jest też, aby ta przygoda, w miarę możliwości, była związana z historią, ale to nie znaczy, że
musi to być archeologia, bądź też studiowanie dat. Nie!
Chodzi o to, aby to był jeden wspólny mianownik, ale
tych sposobów na przeżywanie przygody jest właściwie
nieograniczona liczba. W związku z tym perspektywy
rozwoju Festiwalu i marki Misja Przygoda są ogromne
i właściwie ogranicza nas tylko wyobraźnia.
Jak to mówią: Sky is the limit. Jak widzi Pan kolejne
Misje Przygoda?
Za kilka lat widzę tu nie tylko bardzo duży Festiwal
złożony z wielu dość autonomicznych paneli, w których
będą odbywać się wydarzenia zarówno w mieście,
jak i okolicy, grupujące pasjonatów danej dziedziny,
ale widzę też szereg atrakcji, które będą wykraczały
poza datę Festiwalu. Będą tutaj obecne przez cały rok
i ich celem będzie promowanie idei przygody, a także
zainteresowanie ludzi historią również wtedy, gdy
Festiwal się nie odbywa. Stworzymy tutaj centrum
przygody, które będzie źródłem inspiracji dla gości.
Chcemy przenieść nas wszystkich w czasy, które dziś
jedynie możemy sobie tylko wyobrazić. Mam ogromną
nadzieję, że nasze marzenia związane z ideą Festiwalu
się ziszczą.
A więc mówimy wszystkim: Ahoj, przygodo! I rozpoczynamy inspirującą podróż do przeszłości.
		
		

Dziękuję serdecznie za rozmowę
Dominika Rospara

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

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

UNIEJOWSKIE STRONY

|

67

Maciej Bartosiak

Rok Akademicki 2020/21 w obliczu nowych wyzwań
Na facebookowym profilu Uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zamieszczono komunikat
o odwołaniu uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego 2020/21. Planowane na 12 października br.
wydarzenie w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich, ze względu na bardzo dużą liczbę słuchaczy, już i tak
miało odbyć się w okrojonej formie – z udziałem przedstawicieli poszczególnych grup i miejscowości.

Liczba słuchaczy
Na listę słuchaczy Uniejowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w nowym roku 2020/21 wpisało się
216 osób, w tym 26 po raz pierwszy. Seniorzy reprezentują wszystkie gminy powiatu poddębickiego, ale
w szeregach studentów bez problemów znajdziemy
także mieszkańców sąsiednich powiatów: tureckiego,
kolskiego oraz łęczyckiego.
Najliczniejszą liczbę słuchaczy stanowią seniorzy
z terenu gminy Uniejów (106). Kolejne, pod względem
ilości posiadaczy legitymacji tutejszego uniwersytetu,
są gminy: Poddębice (33), Pęczniew (25), Dąbie (12),
Turek (10), Przykona (6), Świnice Warckie, Zadzim
i Wartkowice (po 5 słuchaczy) oraz Koło (3). Pozostali
słuchacze – już pojedynczo lub parami – dojeżdżają do
nas m.in. z Dalikowa, Dobrej, a nawet Łasku!
Zajęcia odbywają się bez zmian
Ruszyły bezpłatne zajęcia komputerowe w 3 grupach
o zróżnicowanym stopniu zaawansowania. Zajęcia będą
realizowane w ramach projektu „Cyfrowa Akademia
Seniora”, dzięki współpracy z Instytutem Nowych Technologii w Łodzi.
- „Przed nami jeszcze organizacja lektoratów, umożliwiających seniorom naukę podstaw języków obcych. Do wyboru mamy dwa języki: angielski i niemiecki. W planie pierwszego semestru znajdują się
comiesięczne ciekawe wykłady, a także warsztaty,
w tym prozdrowotne, psychologiczne i plastyczne.
Chętnie przyjmiemy nowe propozycje zajęć od osób
zainteresowanych współpracą z nami!”.

Ćwiczenia sportowe i ruch na świeżym powietrzu
Uniejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku po raz kolejny znalazł się w projekcie Łódzkiej Federacji Sportu
„Łódzkie dla seniorów +”, z którego finansowane są
wynagrodzenia instruktorów. Po rekrutacji, już od
28 września br. rozpoczęto wejścia na basen i zajęcia
ruchowe, ujęte w tygodniowym planie zajęć. W chwili
obecnej na aerobic na sali uczęszczają 3 grupy. Niewiele
mniej, bo 2 zespoły, stanowi sekcja gry w kręgle.
Z kolei bardzo dużą popularnością cieszą się zajęcia jogi – w tym przypadku wszystkich chętnych do ćwiczeń
seniorów należało podzielić na 4 grupy. Działa sekcja
nordic walking uniejowskiego uniwersytetu, która od
początku jest dobrze zintegrowaną grupą. Bierzmy
przykład, korzystając z ruchu na świeżym powietrzu…
- „Na ostatnim spacerze dołączyli nowi słuchacze.
Nie zabraknie miejsca dla następnych. Grupa jest
otwarta, można do niej dołączyć. Alejki parkowe
to wspaniale trasy do marszu i ćwiczeń. W okresie
zimowym zajęcia przeniosą się do centrum miasta. Nie
zabraknie również ćwiczeń ogólnorozwojowych na
sali gimnastycznej. Wszystko to pod okiem fachowego
instruktora, dr. Zdzisława Jaskólskiego”.
- „W tym trudnym czasie nikt się nie spodziewał
takiej liczby słuchaczy. Jednak senior broni się przed
samotnością, a przede wszystkim wie, czym jest ruch.
To wspaniały lek i pożytecznie spędzony czas wolny:
na świeżym powietrzu, w basenie z naszą leczniczą
solanką, na sali gimnastycznej, ale przede wszystkim
i to po pierwsze – we wspaniałym towarzystwie!”.

arch. UTW w Uniejowie

- „Niestety, w okolicznościach zaostrzenia przepisów,
mających ograniczyć liczbę nowych zakażeń, ominął nas
ten uroczysty moment” – wyjaśniła Urszula Urbaniak,
Prezes Zarządu UTW. - „Powodem takiej decyzji są
kolejne rygory sanitarne, dotyczące limitów osób
na spotkaniach organizowanych w pomieszczeniach
zamkniętych, obowiązujące w całym kraju. Tradycyjna
inauguracja nie odbyła się, natomiast w uzgodnieniu
z artystami część artystyczna „W drodze po lepszy
dzień” zostaje przełożona na „lepszy czas”, w 2021
roku. Nie odwołujemy na ten moment żadnych zajęć
z tygodniowego planu” – dodała Pani Prezes.

Zajęcia nordic walking

68 | UNIEJOWSKIE STRONY

numer

5 / 75 / 2020

Agnieszka Olczyk

15 października 2020 r., podczas XXXV Sesji Rady
Miejskiej, wręczone zostały nagrody w konkursie kulinarnym „VII Uniejowski Festiwal Smaków”.
Choć wybór nie był łatwy, tym razem opinia Komisji
konkursowej co do najsmaczniejszego dania głównego,
a także deseru, całkowicie pokryła się ze zdaniem
pozostałych uczestników Festiwalu, dlatego też wszystkie cztery „Lilie Smakosza” trafiły w ręce ekipy Aqua
Restaurant w Aparthotelu „Termy Uniejów”.
Zwycięska restauracja zaserwowała danie główne:
„Polędwiczka wieprzowa pieczona w runie leśnym”,
a także deser: „Tarta śliwkowa z wanilią”.
Nagrody zwycięzcom VII Uniejowskiego Festiwalu
Smaków wręczyli: Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa
oraz Mirosław Madajski – Przewodniczący Rady Miejskiej
w Uniejowie.
W tegorocznej edycji Festiwalu Smaków udział wzięły
także następujące restauracje: Lokal, Zagroda Młynarska,
LaRegina w Hotelu Uniejów****, Zorbas, Browar Wiatr
Restauracja Hotel***, Hotel&Spa**** Kasztel Uniejów,

arch. UM Uniejów

„Lilie Smakosza” trafiły do zwycięzców

Przedstawiciele Aqua Restaurant w Aparthotelu „Termy Uniejów”

Hotel Termalny, Klub Nautilus, Miejscówka, PizzeriaRestauracja Twister.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim
bez wyjątku dziękujemy za przepyszny festiwalowy
weekend.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Agnieszka Owczarek

Spycimierskie konsultacje społeczne
Czym są konsultacje społeczne, jaka jest ich rola i znaczenie oraz jakie korzyści przynoszą?
– o tym mogli posłuchać mieszkańcy Spycimierza na warsztatach 5 września 2020 r.
Warsztaty zorganizowano w ramach projektu „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów
w Spycimierzu – ochrona i wzmacnianie tradycji” i dotyczyły planu ochrony tej blisko dwuwiekowej tradycji.
W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy parafii
Spycimierz, zaangażowani w tradycję układania kwietnych
dywanów oraz prelegenci, eksperci ze świata nauki: dr
hab. prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej –
Katarzyna Smyk, dr hab. prof. Uniwersytetu Łódzkiego
– Bogdan Włodarczyk, dr Magdalena Kwiecińska z Mu-

zeum Tatrzańskiego, dr hab. prof. Uniwersytetu Adama
Mickiewicza – Anna Weronika Brzezińska.
Zacne gremium akademickie w kolejnych prelekcjach
podzieliło się z parafianami swoimi doświadczeniami
i przedstawiło zalecenia w związku z wpisem na Krajową
Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego oraz
staraniami o wpis na listę UNESCO.
W pierwszym, inauguracyjnym warsztacie prof.
Smyk oraz prof. Włodarczyk przedstawili pokrótce
rekomendacje będące efektem badań przeprowadzo-
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W kolejnym wystąpieniu dr. Kwiecińska omówiła
zagadnienie konsultacji społecznych jako narzędzia
animującego partycypację obywatelską na poziomie
lokalnym. Wychodząc od analizy Konwencji Unesco
z 2003 r., prelegentka wskazała parafian Spycimierza
jako depozytariuszy i strażników tradycji i najwyższą
instancję do oceny kierunku jej przemian. Wykazała
również, jaką rolę i znaczenie mają konsultacje, które
są sposobem na wysłuchanie opinii publicznej, służą
wspólnym ustaleniom co do możliwości realizacji celu
oraz umożliwiają uczestnictwo w życiu społecznym.
Wreszcie trzeci, ostatni warsztat poświęcony był
etapom prowadzenia konsultacji społecznych. Prof.
Brzezińska mówiła o kolejnych etapach konsultacji, od

arch. UM Uniejów

nych w latach 2019-2020. Przygotowano łącznie
336 pomysłów i rekomendacji, które czekają na swą
premierę podczas Seminarium Spycimierskiego. Raport
wskaże sposoby i narzędzia do ochrony, kultywowania
tradycji, co docelowo przysłuży się ochronie spójności
i wspólnotowości społeczności lokalnej.

ewaluacji i monitoringu, przez debatę, do przygotowania
rekomendacji, a więc wniosków, które docelowo będą
służyć ochronie dziedzictwa, a jednocześnie są wielką
szansą do budowania wspólnoty społecznej.
Warsztaty zakończyły się wspólną debatą z udziałem mieszkańców. Parafianie omawiali nurtujące
ich kwestie dotyczące radzenia sobie z tym wielkim
dobrodziejstwem, jakim jest tradycja układania kwietnych dywanów.

Agnieszka Owczarek

Narodowe Czytanie „Balladyny”
5 września 2020 r. odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania. Ze względu na pandemię, dla bezpieczeństwa uczestników czytanie odbyło się online i transmitowane było za pomocą Facebooka Biblioteki.
Narodowe Czytanie jest akcją wspólnego czytania
klasyki rodzimej literatury. Zainicjował ją Prezydent
Bronisław Komorowski wspólną lekturą „Pana Tadeusza”.
Bohaterką tegorocznej edycji była „Balladyna” Juliusza
Słowackiego. Wybitne dzieło polskiego romantyzmu
ukazuje magię i urok władzy, który kieruje Balladyną już
od pierwszych stron utworu.
Dla przypomnienia: Dwie siostry - Alina i Balladyna,
uczestniczyły w turnieju zorganizowanym przez Kirkora,
władcę na zamku. Był to turniej w zbieraniu malin, zaś
nagrodą było małżeństwo z Kirkorem. Alina okazała
się lepsza od siostry w zbieraniu owoców, Balladyna
jednak była od niej bardziej przebiegła i sprytniejsza.
Najpierw zabija swoją siostrę Alinę, zabierając jej maliny
i zdobywając rękę Kirkora. Pierwsza zbrodnia pociągnęła
za sobą kolejne, motywowane chęcią pogłębienia
i utrzymania zdobytej władzy. Słowacki podkreślał, iż nie
jest możliwe sprawiedliwe rządzenie, gdy doszło się do
władzy w tak zbrodniczy sposób.

W Bibliotece Miejskiej w Uniejowie powstało nagranie okolicznościowe. Interpretacji dzieła Juliusza
Słowackiego podjęła się Sylwia Szymańska. Wydarzenie
zostało utrwalone w formie nagrania i opublikowane na
Facebooku:
- „Drodzy Czytelnicy, Nasza biblioteka po raz dziewiąty przyłączyła się do akcji Narodowego Czytania.
W obecnym roku została przez Bibliotekarza M-GBP
w Uniejowie odczytana „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Tak wybitne dzieło zostało dzisiaj odczytane
w siedzibie biblioteki. Z uwagi na sytuację jaka panuje
w kraju i na świecie, i ze względów bezpieczeństwa
naszych czytelników, zapraszamy do odsłuchania fragmentu. Zapraszamy po pamiątkową pieczęć Prezydenta RP Andrzeja Dudy”.
Przez tydzień istniała w bibliotece możliwość przybicia okolicznościowej pieczęci w przyniesionych egzemplarzach tegorocznej lektury.
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Magdalena Kaczmarek

Zakup nowości czytelniczych
w bibliotece w Uniejowie

arch. M-GBP w Uniejowie

– To nie jest mój mąż, Oddaj albo giń!; M. Margielewski
– Jak podrywają szejkowie, Tajemnice hoteli Dubaju;
K. Wilczyńska – Zapach bzu, Kwitnące lilie, W kolorze
wrzosu; M. Wolski – Powrót Almanzora; A. Maciąg –
Twój dobry rok, Miłość. Ścieżki wolności, Pełnia życia,
Smak miłości; M. Mamczur - Żony gejów. O tym,
czego nikomu się nie zdradza; Jo Nesbo – Królestwo,
D. Keyes – Człowiek o 24 twarzach; C. Hoover – Ugly
Love, November 9; S. Christer – Cienie śmierci; V. Hugo
– Nędznicy. Tom 1, Nędznicy. Tom 2; L. Shukri – Jestem
nieletnią żoną, Perska kobiecość.

We wrześniu 2020 r. Miejsko – Gminna Biblioteka
Publiczna w Uniejowie wzbogaciła się o nowości czytelnicze na kwotę 3 850,00 zł.
Książnica może pochwalić się niektórymi z nich:
Literatura piękna:
R. Mróz – Deniwelacja, Parabellum. Tom 2. Horyzont
zdarzeń, Parabellum. Tom 3. Głębia osobliwości; A. Przybyłek – Tak smakuje miłość, Nieszczęścia chodzą stadami; W. Chmielarz – Cienie, Żmijowisko; O. Rudnicka

Literatura popularno-naukowa:
A. Łubkowska – Nauka liczenia; A. Radwańska – Jak
pomóc dziecku z dysleksją; A. Kołakowski – Sposób
na trudne dziecko; P. Honkanen-Schoberth – Silne
dzieci potrzebują silnych rodziców; A. AugustynProtas – Czego ginekolog ci nie powie. Książka, którą
powinna przeczytać każda z nas!; J. Gut – Siły Specjalne
wybranych państw; P. Majer – Bezpieczeństwo
społeczne. Ewolucja, instytucje, zagrożenia.
Literatura dla dzieci:
Scenariusze do bajek dla przedszkoli i szkół Tom 1,
Tom 2.
Zakup książek zrealizowano ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Magdalena Kaczmarek

Zapraszamy wszystkich czytelników po 23 nowe
audiobooki, które umilą długie jesienne wieczory. Zakup
audiobooków zrealizowany jest ze środków własnych.
Wśród audiobooków wyróżnić możemy polskie pisarki:
Magdalenę Witkiewicz, Gabrielę Gargaś, Olgę Rudnicką,
czy Dorotę Milli. Są to bardzo znane i lubiane wśród
naszych czytelników autorki powieści obyczajowych.
Dodatkowym plusem audiobooków jest to, że mogą być
odtwarzane nie tylko w domu, ale także w podroży. Tak jak
książkę, możemy mieć je zawsze przy sobie. Zapraszamy
do korzystania z naszych zbiorów audiowizualnych.

arch. M-GBP w Uniejowie

Nowe audiobooki w bibliotece

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Magdalena Kaczmarek

Mała Książka – Wielki Człowiek
- biblioteka w trakcie realizacji projektu

1 października 2020 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie wydała pierwsze wyprawki czytelnicze dla dzieci z roczników 2014-2017, które odwiedziły bibliotekę wraz z rodzicami i założyły kartę czytelniczą.

arch. M-GBP w Uniejowie

Wyprawka zawiera książkę pt. „Pierwsze czytanki dla…”, poradnik dla rodzica „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki”, Kartę Małego Czytelnika, która od razu zostaje podpisana imieniem i nazwiskiem

Uczestnik projektu - nasz mały czytelnik Ksawery

Wyprawkę Czytelniczą odbiera Helenka

dziecka. Za każdą wizytę w bibliotece i wypożyczenie m.in. jednej książki z księgozbioru dziecięcego, dziecko
otrzymuje jedną naklejkę. Na każdego małego czytelnika, po uzbieraniu 10 naklejek, czeka imienny dyplom,
potwierdzający jego czytelnicze zainteresowania. Kartę Małego Czytelnika można wydać kolejny raz.
Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się przekonać rodziców, że na czytanie nigdy nie jest za wcześnie.
Zapraszamy do udziału. Wyprawki Czytelnicze czekają.

Pracownia Plastyczna

KReDKa

Uczestnicy zajęć Pracowni Plastycznej KReDKa
w M-GOK Uniejów wzięli udział w Gminnym
Konkursie Plastycznym „Ptaki pól, łąk i lasów”.
Konkurs adresowany był dla uczniów klas I-III.
Do konkursu zgłosiliśmy 11 prac (na których
„fruwały” różne gatunki ptaków). Nagrodę
w konkursie otrzymała Eliza Wojtczak,
a wyróżnienia Cyprian Sadłecki i Lena Kolasa.
Gratulujemy!
M-GOK Uniejów
Nagrodzone prace, arch. M-GOK Uniejów

>
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Spotkania online w książnicy
Czy możliwy jest bliski związek teatru i biblioteki? Okazuje się, że tak. Można powiedzieć, że teatr amatorski
po raz pierwszy zagościł w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie. Coraz częściej kultura teatralna
staje się częścią działalności edukacyjnej bibliotek. Sztuka teatralna odgrywa dość istotną rolę w kształtowaniu
i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i społecznych, sprzyja rozwojowi czytelnictwa.
W każde piątkowe popołudnie w książnicy będą odbywać się mini przedstawienia
teatralne, które będą miały na celu wprowadzenie dziecka w świat bajek oraz
wzbogacanie słownictwa. Zagwarantują również dobrą zabawę dla całej rodziny.
W teatrzykach głównymi bohaterami są pacynki, które swoim wdziękiem i sprytem
umilą niejedno wspólne spotkanie przed komputerem.

Zapraszamy do kolejnych spotkań online na profilu facebookowym M-GBP w Uniejowie.

arch. M-GBP w Uniejowie

Tematem pierwszego spotkania z teatrem był policjant Maciek, który ostrzegał
nas o zagrożeniach i prosił, aby dbać o swoje bezpieczeństwo na drogach. Drugimi
bohaterami była rodzina Bystrzaków, która wybrała się do lasu na grzyby, ale wiadomo,
jak to w lesie czekać mogą: kleszcze, komary i inne niebezpieczne sytuacje. W roli
osób pouczających występowali rodzice, natomiast syn Benek wysłuchał i wszystkie
porady rodziców wziął sobie głęboko do serca. Sytuacje, które zostały przedstawione
niosą przesłanie, że każde dziecko powinno słuchać rodziców i osób starszych.
Przedstawienie teatralne w
wykonaniu pracownika biblioteki Sylwii Szymańskiej

Maciej Bartosiak

Zajęcia artystyczne w Ośrodku Kultury
Od października br. ruszyły zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Uniejowie. Cieszy nas, że po tak długiej przerwie mogliśmy się spotkać z naszymi uczestnikami.
Tradycyjnie kontynuujemy zajęcia:
- Nauki gry na gitarze – zajęcia indywidualne dla uczestników od lat 12. Celem jest rozwijanie umiejętności
gry na gitarze, podstaw techniki instrumentalnej, a
także przygotowanie do gry zespołowej. Zajęcia mają
przygotować uczestników do gry w stopniu amatorskim,
jak i dalszego kształcenia w szkołach muzycznych.
- Pracownia plastyczna KReDKa – zajęcia plastyczne dla
dzieci i młodzieży to różne formy aktywności plastycznej:
rysowanie, malowanie, modelowanie, lepienie, wycinanie.
Przygoda ze sztuką rozwija zainteresowania i uzdolnienia
oraz wyobraźnię plastyczną.
- Warsztaty wokalne – kształtowanie wyobraźni
muzycznej, nauka podstaw śpiewu i interpretacji piosenek
oraz pracy indywidualnej i grupowej. W zajęciach biorą
udział osoby początkujące oraz te, które już śpiewają.

- Warsztaty szachowe – doskonale rozwijają umiejętność logicznego myślenia, planowania, a także pamięć.
Warsztaty dla początkujących i zaawansowanych, dzieci
oraz dorosłych.
Swoje próby wznowiły: Zespół Śpiewaczy „Włościanki” z Wielenina, „Kapela ze Wsi Wilamów” oraz
Chór „Kantylena”.
Zajęcia i próby odbywają się w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego. Pamiętamy o limitach
miejsc w grupach i salach (do 10 osób , w zależności od
wielkości sali), a także nosimy maseczki.
Wszelkie informacje dotyczące zajęć można uzyskać
pod numerem tel. 63 28 88 164, na stronie: www.
mgokuniejow.pl i www.facebook.com/mgokuniejow
			 M-GOK Uniejów

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Widzew Łódź AMP Futbol z wizytą w Uniejowie

Jeszcze parę lat temu niewiele osób w Polsce słyszało
o AMP Futbol, a przed rokiem 2011 nie istniało nawet pojęcie
identyfikujące tę dyscyplinę. W ciągu zaledwie kilku lat
swojego istnienia dyscyplina przeszła ogromną metamorfozę
i wciąż zyskuje na popularności. Coraz więcej osób ze
środowiska „zwykłej” piłki nożnej angażuje się w promocję
tej przeznaczonej dla niepełnosprawnych; dziennikarz Michał
Pol czy Marek Citko to osoby, których nie trzeba nikomu
przedstawiać. Do tego grona dołączył ostatnio także Robert
Lewandowski. W tym roku szeregi polskiego AMP Futbol
zasiliła nowa drużyna wspierana przez Widzew Łódź.
Co skłoniło Cię, by rozpocząć starania, aby do Widzewa
włączyć nową sekcję?
Inicjatorami budowania zespołu jestem ja oraz mój kolega
Rafał Pierzchalski. Na co dzień prowadzimy zakład protetyczny
i produkujemy protezy. Przy tym jesteśmy wiel-kimi kibicami
Widzewa i w ogóle piłki nożnej.
Miałeś więc wcześniej doświadczenie w pracy z osobami
niepełnosprawnymi?
Tak. Wiem, z czym to się je. Wiem także, jak wielka jest
potrzeba tworzenia przestrzeni, gdzie osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą realizować swoje piłkarskie
i ogólnie sportowe pasje.
Czy ciężko było skompletować drużynę?
Na początku istotnie nie było łatwo, treningi rozpoczynaliśmy w składzie 4-5 osobowym. Od tego czasu zaczęły
powstawać profesjonalne struktury sekcji, kształtował się też
skład personalny zespołu i sztabu szkoleniowego. Obecnie
praktycznie udało nam się skompletować. Trenerem drużyny
jest Rafał Chorąży, kibic Widzewa, w przeszłości zawodnik
w grupach młodzieżowych, znany również ze zdobycia dwóch
Mistrzostw Polski w rozgrywkach piłkarskich PlayArena.
Kadra nie jest jednak zamknięta, a sztab szkoleniowy zachęca
do zgłaszania się osób w wieku co najmniej 15 lat.
Istniejecie od niedawna…
Trenujemy od ponad roku, ale dopiero w marcu tego roku
Widzew Łódź AMP Futbol został oficjalnie zaprezentowany
kibicom - przy okazji meczu ligowego Widzewa ze Skrą Częstochowa.
Oficjalny debiut niedawno, a na koncie macie już sukcesy…
Ciężko mówić o sukcesach, ale prawda jest, że każdy
nowo powstały zespól w Ekstraklasie zazwyczaj przegrywa na
początku wszystko i to z kretesem, natomiast my rozegraliśmy
turniej kilka tygodni temu i przegraliśmy bardzo niskimi
wynikami i to z drużynami, które działają w AMP Futbol od

arch. UM Uniejów

W rozegranym we wrześniu Turnieju „Połączeni Pasją” wziął udział widzewski zespół AMP Futbol.
Skorzystaliśmy z okazji, by odbyć krótką rozmowę z Maciejem Stoczkiewiczem, koordynatorem
i inicjatorem powstania nowej sekcji piłkarzy z niepełnosprawnością przy Widzewie Łódź.

Drużyna Widzew Łódź AMP Futbol na kompleksie boisk piłkarskich w Uniejowie

lat w najwyższej klasie rozgrywkowej. To można traktować
w kategorii sukcesu. Co więcej, jako debiutant zdobyliśmy
premierowy punkt w historii nowej sekcji.
Jakie macie dalsze plany?
Przed nami kolejne turnieje Ekstraklasy i kolejne ligowe
cele. Jednak naszym głównym priorytetem jest przede
wszystkim dobrze się bawić i rozwijać grę.
Czy Twoim zdaniem takie inicjatywy, jak Turniej „Połączeni Pasją”, są potrzebne? Co daje taka integracja?
Przede wszystkim wzrasta świadomość ludzi pełnosprawnych, jak wygląda sport osób niepełnosprawnych.
Należy powiedzieć, że AMP Futbol nie różni się bardzo
od klasycznego wydania tej dyscypliny sportowej ani
pod względem taktyki, ani zasad gry. Kluczowa jest tutaj
niepełnosprawność; zawodnikiem w polu może być każda osoba z dysfunkcją kończyny dolnej (jednostronna
amputacja, wada wrodzona lub nabyta). Z bramkarzem jest
analogicznie, jednak w tym przypadku dotyczy to dysfunkcji
kończyny górnej. Zawodnicy Widzewa coraz bardziej
przypominają pełnosprawnych sportowców. Wydarzenie
takie, jak turniej „Połączeni Pasją”, pomaga wypromować
dyscyplinę, ale pokazuje też, że sport nie zna granic.
Jak Wam się u nas podoba?
Pobyt w Uniejowie stanowił dla nas kilkudniowy obóz
przygotowawczy. Kompleks boisk jest naprawdę fantastyczny
i spełniał całkowicie nasze oczekiwania. Dostaliśmy także do
dyspozycji wszystkie oferowane przez ośrodek atrakcje. Po
treningach mieliśmy zaplanowane zabiegi, które pozwoliły
zawodnikom odpowiednio zregenerować organizmy, aby
być gotowym na kolejne starcia z wymagającymi rywalami.
Dziękujemy bardzo za to wsparcie.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu sukcesów
Agnieszka Owczarek

>
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„Połączeni Pasją” zagrali po raz czwarty
„Połączeni Pasją” to niezwykłe wydarzenie sportowe, które od czterech lat odbywa się na kompleksie boisk
im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie. Podczas zawodów grają wspólnie niepełnosprawni i pełnosprawni
zawodnicy: dzieci, młodzież, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, zawodnicy po amputacjach (lub wadami
wrodzonymi kończyn) oraz osoby mniej lub bardziej związane z piłką. Wszyscy bez wyjątku: amatorzy, zawodowcy
zapaleńcy oraz wielbiciele i kibice piłki nożnej udowodnili podczas tegorocznego turnieju, że „gra w nogę” jest
dla wszystkich i wszystkim daje jednakową radość.

arch. UM Uniejów

Projekt „Połączeni Pasją” zrealizowało już po raz czwarty
Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”. Wsparcie finansowe na
to zadanie w wysokości 8.600,00 zł stowarzyszenie otrzymało
w wyniku konkursu ofert ze środków budżetu Województwa
Łódzkiego.
Do tegorocznych rozgrywek o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego, które odbyły się 18 września, zgłosiło się
12 drużyn podzielonych na trzy grupy: grupa zielona - drużyny
młodzieżowe (10-15 lat): UKS Wielenin, UKS Wilamów,
Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka, Akademia
Widzew Łódź, Czwórka Aleksandrów Łódzki oraz grupa
czerwona – wyróżniające się drużyny Olimpiad Specjalnych
z województwa łódzkiego: „Olimpijczyk” Zduńska Wola,
ZPEWIR Stemplew, „Trampek” Czepów, „Giganci” Opoczno,
„Plantowa” Łódź. Ponadto w turnieju zagrali w grupie
niebieskiej zawodnicy AMP Futbol. Drużynom towarzyszyli
i pomagali wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie.
Nad prawidłowym przebiegiem meczów i przestrzeganiem
zasad gry czuwali sędziowie z Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.
Kulminacją turnieju „Połączeni Pasją” był mecz Przyjaźni
pomiędzy drużynami Reprezentacji i Przyjaciół. Pojedynek
zakończył się zwycięstwem Przyjaciół (2:1) po bramkach Piotra
Majera i Piotra Kozłowskiego. Dla drużyny Reprezentacji
bramkę honorową strzelił Konrad Tomczak (UAF Ebiego
Smolarka).
Ostateczna klasyfikacja turnieju przestawiała się następująco: grupa czerwona: 1. Olimpijczyk Zduńska Wola, 2.
Giganci Opoczno, 3. ZPEWiR Stemplew, 4. Trampek Czepów, 5.
Łódź Plantowa; grupa zielona – Kluby Szkolne/Akademie (1015 lat): 1. Akademia Widzewa Łódź, 2. Uniejowska Akademia
Futbolu Ebiego Smolarka, 3. Czwórka Aleksandrów Łódzki, 4.

Gratulacje i puchary dla zwycięzców od Wicestarosty Poddębickiego – Piotra
Majera i Zastępcy Dyrektora RCPS w Łodzi – Roberta Przybyły

UKS Frodo Wilamów, 5. UKS Orlęta Wielenin; grupa niebieska
– AMP Futbol: 1. Widzew Łódź AMP Futbol Żółci, 2. Widzew
Łódź AMP Futbol Pomarańczowi.
Drużynę Reprezentacji tworzyli przedstawiciele każdej
ekipy, biorącej udział w turnieju: Mateusz Rorot, Bogdan
Stępień, Małgorzata Wiktorowicz, Kryspin Cieślak, Marcel
Hibner, Jakub Pietrzak, Piotr Tarcz, Damian Berczyński,
Waldemar Kos, Marek Lewandowski, Weronika Szypowska,
Bartosz Kazimierski, Adrian Mruk, Jakub Drubkowski, Jakub
Plicha, Konrad Tomczak, Dawid Miksa, Michał Jędraszczyk,
Oskar Szadkowski, Jan Jakubiak. Trener: Radosław Łypczak
(na co dzień trener sekcji piłkarskiej z Opoczna).
W drużynie Przyjaciół zagrali: Józef Kaczmarek – Burmistrz
Uniejowa, Piotr Majer – Wicestarosta Poddębicki, Michał
Libich – koordynator ds. szkolenia dzieci i młodzieży przy
PZPN, Robert Przybyła – Wicedyrektor Regionalnego Centrum
Polityki Społecznej w Łodzi, Dariusz Nadolny – dzielnicowy
Uniejowa, Ireneusz Szczęsny – trener seniorów MGLKS
Termy Uniejów/Ostrowsko, Robert Palka – Dyrektor M-GOK,
Piotr Kozłowski – Dyrektor SP w Uniejowie, Piotr Woźniak
– Prezes Uniejowskiego Stowarzyszenia „Aktywni”, Maciej
Piszczałkowski – trener i pedagog w ZPEWIR w Stemplewie,
Zbigniew Kuglarz – opiekun boisk im. Włodzimierza Smolarka
w Uniejowie oraz Sławomir Plicha, Kamil Lewandowski,
Sebastian Idowski, Mateusz Żebrowski - zawodnicy Widzewa
Łódź AMP Futbol.
Oprócz gości, którzy wystąpili w drużynie Przyjaciół,
organizatorów oraz uczestników podczas turnieju swoją
obecnością zaszczycili również: Kamil Sobol – Zastępca
Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki (w imieniu
Marszałka Województwa Łódzkiego), Małgorzata Komajda
– Starosta Powiatu Poddębickiego, Krzysztof Kotkowski –
Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach, Jan Bujnowicz
– Prezes Olimpiady Specjalne Polska – Łódzkie, Alicja Własny
– Radna Rady Miejskiej w Uniejowie, Dariusz Olczyk – Prezes
Zarządu Spółdzielni Mleczwart, Marzena Grzelak – Plewińska
– korespondent Radia Łódź.
Organizatorem IV Turnieju Piłki Nożnej „Połączeni Pasją”
o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego było Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”.
Imprezę patronatem honorowym objęli: Grzegorz Schreiber
– Marszałek Województwa Łódzkiego, Małgorzata Komajda –
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Polska, Widzew Łódź AMP Futbol, M-GLKS Termy Uniejów/
Ostrowsko, K-Flex sp. z o.o., Mar-Tools, PHU Baras, Mleczwart, sklep sportowy Olimpiko, Szkoła Podstawowa w Uniejowie, portal: uniejow.net.pl.
Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni kieruje ogromne
podziękowania dla Przemysława Kęcla (UAF Ebiego Smolarka),
Agnieszki Owczarek (UM w Uniejowie), Michała Kubackiego
(uniejow.net.pl) oraz dla trenerów sekcji piłkarskiej z Czepowa
za piękne, pełne niezapomnianych wrażeń fotografie.

arch. UM Uniejów

Starosta Powiatu Poddębickiego, Józef Kaczmarek – Burmistrz
Uniejowa, znakomici piłkarze: Ewa Pajor i Euzebiusz Smolarek,
a także Łódzki Związek Piłki Nożnej.
Partnerem współfinansującym wydarzenie było Województwo Łódzkie, natomiast współorganizatorami: Uniejów
Uzdrowisko Termalne, PGK Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie, partnerami: Regionalne Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi, Olimpiady Specjalne Polska – Łódzkie, Instytut
Zdrowia Człowieka Uzdrowisko Uniejów Park, AMP Futbol
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Od lewej: Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie – Mirosław Madajski, Burmistrz Uniejowa –
Józef Kaczmarek, Zastępca Dyrektora RCPS w Łodzi – Robert Przybyła, trener PZPN - Michał Libich

Mecz Przyjaźni

Mirosław Madajski

Mikrogranty pomogły wrócić zawodnikom na boiska
W lipcu i sierpniu br. Uniejowska Akademia Futbolu bardzo intensywnie pracowała. 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.
rzyszenie przeprowadziło w sumie 80 godzin bezpłatnych
treningów dla swoich wychowanków. Młodzi sportowcy
przeszkolili się również w zakresie podstawowej wiedzy dotyczącej „Skutecznych sposobów ochrony
przed koronawirusem”. Wsparcie finansowe pozwoliło
wejść młodym piłkarzom w rytm systematycznych treningów dających solidną podstawę do uczestnictwa
w rozgrywkach ligowych ŁZPN w sezonie 2020/2021,
które rozpoczęły się na przełomie sierpnia i września br.

W treningach projektowych wzięły udział 4 grupy
rocznikowe: 2005/2006, 2009/2010, 2007/2008,
2011/2012/2013. W ramach realizacji zadania stowa-

Zmagania ligowe młodych, uniejowskich piłkarzy
można śledzić na profilu Facebook Uniejowskiego Stowarzyszenia „Aktywni”.

arch. P. Kęcel

Zadanie Uniejowskiego Stowarzyszenia „Aktywni” nosiło
tytuł: „Wracamy na boiska”. Istotą projektu było stworzenie
odpowiednich warunków do powrotu dzieci i młodzieży
do systematycznych treningów piłkarskich. Poprzez
realizację zadania, Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”
pragnęło zmotywować młodych sportowców do powrotu
do aktywnego spędzania wolnego czasu i uprawiania
sportu, w szczególności piłki nożnej, w niezwykle trudnych
warunkach - panującej pandemii SARS-CoV-2, COVID-19.

>
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Marek Jabłoński

Zakłady pracy w gminie Uniejów

Myli się ten, kto sądzi, że można zainwestować niewielkie pieniądze na zakupienie
kilku uli, a pszczoły, za darmo, wyprodukują tyle miodu, że wystarczy na potrzeby
własne, a nadwyżkę można jeszcze sprzedać. O tym, że jest to nieprawda wiedzą
profesjonalni pszczelarze, a takim jest z pewnością właściciel pasieki…

WIELO-MIÓD

Józef Wielogórka ze Spycimierza

Dla dobra pszczół…
…chciałbym podzielić się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z pszczelarzami na terenie gminy Uniejów.
Według mojego rozeznania na naszym terenie mamy
wystarczająco, a wręcz za dużo pszczół, co może
skutkować odwrotnością w zdrowotności naszych
pasiek. Mam tu na myśli to, że jeżeli każdy będzie chciał
założyć pasiekę, nie ma o tym wiedzy, a nie przybywa
nam pożytków, to pszczoły będą głodować. Bliskie
sąsiedztwo pasiek to rabunek, przenoszenie chorób,
krzyżowanie się linii pszczół. Średnie rozmieszczenie
rodzin pszczelich na 1 km2 to 4-6 uli, a u nas jest dużo
więcej. I właśnie dla dobra pszczół chciałbym zaapelować o rozsądne rozstawianie pasiek na terenie gminy Uniejów, by nie dopuścić do przepszczelenia w niektórych miejscowościach.

Możemy oczywiście te pszczoły leczyć, ale wiąże się to
z dużą ilością leków. Skutkuje to potem pozostawieniem
ich w miodzie, a chcielibyśmy, aby był on zdrowy.
Dla dobra pszczół…
…bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy ograniczyli ilość
stosowanych środków chemicznych – chwastobójczych
i owadobójczych. Obecnie nie ma rolnictwa bez
chemizacji, ale jej rozsądne stosowanie, przestrzeganie
zalecanych godzin oprysku stosownie do oblotu
pszczół jest bardzo ważne (przestrzegać instrukcji na
opakowaniach środków chemicznych). Uniejów i okolice
odwiedzane są przez licznych turystów i chcąc, aby

fot. R. Troczyński

Umawiając się na spotkanie z panem Józefem
najpierw zadzwoniłem /722 398 508/, by dopytać
jak do niego dojechać. Spycimierz jest bowiem
dużą wsią/osadą, o tak skomplikowanej sieci dróg/
uliczek, że nie jest łatwo trafić pod wskazany adres
– numer domu 69. Zostałem gospodarza przed
okazałym domem, obok którego powstaje budynek
przeznaczony na zimowe przechowywanie uli.
Usiedliśmy pod werandą i tam poszerzyłem swoją
skromną wiedzę na temat hodowli pszczół. To, co
powiedział pan Wielogórka, jest przekonywające:

Głodne pszczoły podatne są na choroby – zgnilca
amerykańskiego czy europejskiego, nosemozę i inne.
Pan Józef Wielogórka i jego pasieka
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wszędzie było ładnie opryskujemy alejki, ścieżki niszcząc
chwasty, jedną z baz pożytkowych pszczół. Nie bez
znaczenia jest również to, że wszyscy wdychamy te
chemiczne opary…
Pasieka WIELO-MIÓD…
…jest kontynuacją pszczelarstwa o rodzinnych
tradycjach. Pan Józef podzielił się o tym w następujący
sposób:

Przed drugą wojną światową mieli tylko 6-8 uli.
Babcia sprzedawała miód Żydom, bo oni nim handlowali.
Wówczas cena 1 litra miodu była na poziomie 1 litra
wódki z akcyzą. I ten parytet cenowy miodu zachowany
jest do dzisiaj.
W czasie II wojny światowej gospodarstwo dziadka przejął Niemiec Helemberg, który uli nie zniszczył,
wręcz się nimi opiekował. Po wojnie dziadek wrócił na
gospodarstwo i nadal zajmował się pszczołami ze swoimi
synami Antonim i Stanisławem. Ja – syn Antoniego –
miałem okazję poznać pracę w pasiece. Pamiętam, że
będąc dzieckiem trzymałem czasem podkurzacz.
W tamtym czasie praca z pszczołami była trudna.
Były one agresywne, żądlące, atakujące pszczelarza,
zwierzęta domowe, a szczególnie konie. Nieraz dziadek
musiał uciekać z końmi nad rzekę i polać je wodą, bo tak
były pożądlone.
W latach 60. ubiegłego wieku niespodziewanie
pojawiła się warroza, pasożyt atakujący pszczoły. Brak
wiedzy na ten temat oraz leków spowodował, że przez
kilka lat w pasiece pozostało tylko kilka rodzin pszczelich.
Wtedy u dwóch rolników w Spycimierzu, mających
pszczoły, warroza zniszczyła wszystkie rodziny.
Pan Józef Wielogórka…
…ma 65 lat, wykształcenie techniczne. W latach
1970-75 uczęszczał do Państwowego Technikum
Rolniczego w Kaczkach Średnich. Po zda-niu matury
podjął pracę w Cukrowni Opalenica, rejon Uniejów.
Natomiast w latach 1985-2010 pracował w Kopalni
Węgla Brunatnego „Adamów” w Turku.
Cały czas miał kilka uli, ale dopiero po przejściu
na emeryturę profesjonalnie zajął się pszczołami.

fot. R. Troczyński

Mój dziadek – Stanisław Wielogórka – uczestnik
wojny bolszewickiej, po powrocie z wojska w 1922 r.
ożenił się w Spycimierzu. Ze Smulska, w którym mieszkał, dostał od rodziców kilka uli i zabrał je ze sobą
– i tak to się zaczęło…

Zanim to się stało, przypomina sobie, że gdy chodził
do technikum ojciec prosił go, aby zapytał nauczycieli
o jakąś książkę o pszczołach. Nauczyciel przedmiotu
ogrodnictwa odsprzedał mu „Poradnik pszczelarski”,
wydanie z 1967 r. Od tego momentu jego wiedza
o pszczołach poszerzyła się, a ilość uli zwiększyła się
do 12-15 sztuk.
Po śmierci rodziców i wuja Stanisława przejął
pasiekę. Teraz ma 55 rodzin produkcyjnych i 20
rodzin odkładowych. Wymienił ule na nowe, poliuretanowe, typ wielkopolski. Zakupił nowy sprzęt
pszczelarski. W specjalnie przygotowanym pomieszczeniu ma miodarkę ze stali nierdzewnej na 36
ramek, z komputerem; stół do odsklepiania, dwa
zbiorniki 200-litrowe do klarowania miodu oraz elektryczną topiarkę wosku z dekrystalizatorem miodu.

Gdy w 2016 r. opisywałem pasiekę Joanny
i Marcina Wróblewskich, również ze Spycimierza,
poszerzyłem swoją wiedzę o pszczelarstwie z książki
Leona Bornusa „ABC mistrza ogrodnika – pszczelarstwo”. Wracając od pana Józefa Wielogórki,
zabrałem do przeczytania 4 kolejne: o chorobach
i szkodnikach pszczół, atlas chorób pszczół, zdrowie
pszczół, materiał szkoleniowy dla pszczelarzy. Po
tym co tam napisano i powiedział pan Józef nie będę
zakładał pasieki, ale jemu życzę dalszego rozwoju
i sukcesów…
				

Marek Jabłoński
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Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”

Odkrywamy historie zagubione
Troszkę z uzasadnionymi obawami związanymi z pandemią, jednak z ogromną radością i wiarą, że projekt uda
się do końca zrealizować ruszyły warsztaty pt. „Historie
Zagubione”. Projekt finansowany jest w ramach Budżetu
Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2020 rok.
Podobnie jak w 2018 roku (projekt pt. „Splątani miłością do
muzyki”), Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni zgromadziło
do swojego pomysłu wokalistów z trzech gmin powiatu
poddębickiego. Wśród beneficjentów są młodzi artyści
z gminy Uniejów, reprezentujący szkoły podstawowe
z Uniejowa, Wilamowa i Wielenina; dzieci i młodzież ze
szkół w Wartkowicach i Zadzimiu, a także utalentowani
artyści z niepełnosprawnością intelektualną. Stawkę
artystów uzupełniają absolwenci w/w szkół, czyli osoby
najbardziej doświadczone w działaniach artystycznych oraz
w projektach realizowanych wcześniej przez Stowarzyszenie.
Grupa projektowa liczy 50 osób. Przed młodymi artystami
niezwykle atrakcyjne zajęcia muzyczno-wokalne, podczas
których zapoznają się z repertuarem oraz podstawowymi
elementami z emisji głosu oraz choreografii. Grupie podczas części warsztatów akompaniować będą lokalni instrumentaliści.
W projekcie oprócz muzyki, będzie także odrobina
historii. Wszystko po to, aby zrozumieć, odpowiednio przygotować oraz zinterpretować materiał. W tym roku swój

udział w podsumowaniu projektu, czyli we wspólnym
koncercie w Uniejowie zapowiedzieli znani w naszym
kraju artyści: Marika, Dariusz „Maleo” Malejonek, Lidia
i Marcin Pospieszalscy, a także doskonale znany z występów
z zespołem Voo Voo - Mateusz Pospieszalski. Koncert
zostanie zaprezentowany m.in. w oparciu o widowiska
artystyczne pt. „Panny Wyklęte” i „Niezłomnym - Honor”.
Realizacja zadania ma na celu integrację oraz wykształcenie umiejętności współpracy utalentowanych muzycznie
dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych z powiatu
poddębickiego. Pozostaje wierzyć, że wywalczony z dużym
wysiłkiem mieszkańców projekt będzie pomimo pandemii
sprawnie zrealizowany. Trzymajcie kciuk.

Zawsze ceniłem ludzi wszelkich zawodów; obojętnie jakie jest to
zajęcie, gdy wykonują swoją pracę z przekonaniem, zaangażowaniem
i pełnym profesjonalizmem. Do takich ludzi na pewno zalicza się pani
Marta Pajor, która niedawno została Dyrektorem Miejskiego Przedszkola
w Uniejowie. Panią Martę poznałem wcześniej, gdy realizowałem tzw.
kółka fotograficzne w przedszkolu. Wtedy przyglądałem się jej pracy
i byłem pełen podziwu, jak świetnie sobie radzi z dziećmi, robiąc to
profesjonalnie, a jednocześnie bez widocznego wysiłku i przy absolutnej
akceptacji dzieci i ich zadowoleniu.

Ryszard Troczyński

Młoda i Profesjonalistka
Dyrektor – dyrektorka Marta jest pedagogiem z wykształcenia i zamiłowania. Ukończyła Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika Wieku Dziecięcego z Przyrodą oraz
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu na

kierunku Pedagogika Wieku Dziecięcego, uzyskała
tytuł licencjata i magistra. Aby otrzymać pełne kwalifikacje do nauczania języka obcego, poszerzyła
swoją wiedzę i umiejętności, kończąc kurs z języka
angielskiego i zdobywając Certyfikat Pearson Ede-
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xcel Level 1 Certificate In ESOL International, jak
również robiąc studia podyplomowe kwalifikacyjne
w zakresie „Metodyka nauczania języka angielskiego
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”. W celu
wzbogacenia własnego warsztatu, metod pracy, jak
również doskonalenia i podnoszenia własnego rozwoju
zawodowego, pani Marta systematycznie uczestniczy
w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego,
tj. kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach.
Obecnie zdobywa dodatkowe kwalifikacje na studiach
podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą. Od
września 2010r. pracowała jako nauczyciel przyrody
w Szkole Podstawowej w Uniejowie, a od 2012r. jako
nauczyciel wychowania przedszkolnego w Miejskim
Przedszkolu w Uniejowie.
Pani Marta to koordynatorka wielu akcji charytatywnych m.in. „Góra grosza”, „Szlachetna Paczka”, „Majówka
dla Julitki”, „Wkręcamy się w pomaganie”, „Paczka
dla Bohatera” i projektów edukacyjnych, tj. „Piękna
Nasza Polska Cała”, „Cała Polska czyta dzieciom”.
Jest też autorką programów własnych, realizowanych
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w przedszkolu m.in. programu edukacji przyrodniczej
„Kolorowy Świat Przyrody”, edukacji patriotycznej
„Mali patrioci”, innowacji pedagogicznych „Poranki
z bajką”, „Nasi domowi ulubieńcy”. Jest też organizatorką
wielu uroczystości, konkursów, wycieczek i zajęć
otwartych.
Przekonałem się, obserwując panią Martę i rozmawiając z rodzicami jej wychowanków, że jest to osoba
z pasją, łatwo nawiązująca kontakty z dziećmi i ich
rodzicami. Dostrzega, obserwuje i rozumie zachowanie
dzieci. Potrafi też zauważyć zarówno werbalne, jak
i pozawerbalne komunikaty swoich wychowanków. Jej
zaangażowanie, wiedza, umiejętności i doświadczenie
sprawiają, że dzieci dużo zyskują w każdej sferze
swojego rozwoju: od rozwoju fizycznego poprzez
rozwój społeczny, emocjonalny oraz intelektualny. Pani
Marta chętnie i stale rozwija swoje umiejętności, co
powoduje, że w swojej pracy wykorzystuje najnowsze
koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie
i wychowanie na najwyższym poziomie, rozwijając
twórczą pracę, pobudzając naturalną ciekawość
świata, jak również inspirując i rozwijając indywidualne
zdolności dzieci.
Jako nauczyciel ukazuje przedszkolakom świat pełen
szacunku i wzajemnej tolerancji. Pani Marta uważa, że
każde dziecko powinno być akceptowane i kochane,
dlatego ważne jest dla niej indywidualne podejście do
każdego wychowanka – odkrywanie jego możliwości
oraz wspólne pokonywanie słabości. Jest osobą
pogodną, pomocną, pełną energii, przyjazną, życzliwą,
uśmiechniętą i cierpliwą, a zarazem wymagającą i wytrwałą. Zawsze odnosi się do wszystkich z szacunkiem
i wyrozumiałością. Jej motto przewodnie w pracy
z dziećmi to słowa Janusza Korczaka: „Kiedy śmieje się
dziecko, śmieje się cały świat”.
P.S. Uniejów, mając taką kadrę, zasługuje na nową
infrastrukturę, czyli całkiem nowe przedszkole…

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

arch. M. Pajor

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Przy wiejskiej zagrodzie
Zderzają się dwa światy,
ten nowy i stary świat:
wiatrak, pejzaż z owcami
i hotel z ostatnich lat.
Witold Smętkiewicz

Co i gdzie to jest ?
W ostatnim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto zagadką było
zdjęcie ulicy Awaryjnej (obok sklepu Delikatesy Centrum) w Uniejowie.
Zwyciężczynią rozwiązania niniejszej zagadki jest Pani Ania
z Pęgowa. Kolejną foto zagadką jest tym razem… przysłowie.
Pytanie brzmi: Z jakim przysłowiem kojarzy się powyższe zdjęcie?
Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, wysyłane
na numer tel. 517 138 165, czekamy do 30 listopada 2020 r
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