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Miasto pełne dobrodziejstw 
– rozmowa z dr n. med. Katarzyną Krekorą, 
naczelnym lekarzem Uzdrowiska Uniejów
Kilka miesięcy temu rozpoczęła Pani kolejny etap 
w swoim życiu zawodowym. Wicewojewoda Łódzki 
– Karol Młynarczyk wręczył Pani akt powołania na 
stanowisko naczelnego lekarza Uzdrowiska Uniejów. 
Z jakimi zadaniami będzie się Pani mierzyć? 

Głównym zadaniem naczelnego lekarza uzdrowiska 
(zgodnie z artykułem 26 Dz.U.2021.1301) jest 
współpraca z osobami sprawującymi nadzór 
specjalistyczny na obszarze danego województwa 
oraz z organami jednostek samorządu terytorialnego 
i podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, 
ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących 
pacjentów. Do moich obowiązków należy 
m.in. monitorowanie i inicjowanie porozumień 
między podmiotami prowadzącymi zakłady 

lecznictwa uzdrowiskowego w sprawie udzielania 
świadczeń zdrowotnych, prawidłowej eksploatacji 
naturalnych surowców leczniczych i prawidłowego 
wykorzystania kadr medycznych, ale także 
przeprowadzanie planowanych i doraźnych kontroli 
stanu oraz funkcjonowania urządzeń lecznictwa 
uzdrowiskowego. Oprócz tego zajmuje się współpracą 
z zakładami górniczymi znajdującymi się na obszarze 
uzdrowiska i podmiotami posiadającymi koncesję na 
wydobywanie i eksploatację naturalnych surowców 
leczniczych w sprawach prawidłowego wykorzystania 
tych surowców. 
 
To bardzo odpowiedzialna i wielozadaniowa funkcja. 
Dlaczego jest tak ważna? 

Dominika Rospara

Dr n. med. Katarzyna Krekora z aktem powołania na stanowisko naczelnego 
lekarza Uzdrowiska Uniejów wręczonym przez Wicewojewodę Łódzkiego – 
Karola Młynarczyka (17.02.2022 r.) 

Tężnia solankowa w Uzdrowisku Uniejów 

Zalety uzdrowisk znane są od lat. Szeroka oferta zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych 
przyciąga kuracjuszy i turystów do miejsc, które tętnią zdrowiem, naturą i świeżym powietrzem. 
Takim miejscem jest Uzdrowisko Uniejów, które od 10 lat prężnie rozwija się w zakresie 
usług balneo-fizykalnych, wykorzystując walory gorących źródeł. O zaletach uzdrowisk i ich 
funkcjonowaniu od strony formalnej rozmawiamy z naczelnym lekarzem Uzdrowiska Uniejów 
– dr n. med. Katarzyną Krekorą. 
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Jest to szeroko pojęty zakres czynności 
nadzorujących i kontrolujących określonych ustawą. 
Naczelny lekarz pełni także funkcje doradcze, co 
jest bardzo ważne dla uzdrowisk. W mojej opinii 
naczelny lekarz uzdrowiska powinien być pierwszą 
osobą, do której kieruje się pytania dotyczące 
lecznictwa uzdrowiskowego. Szczególnie dotyczy 
to podmiotów będących właścicielami urządzeń 
lecznictwa uzdrowiskowego, komisji uzdrowiskowej 
czy organów samorządu terytorialnego. 

Jakie największe wyzwania stawiane są naczelnym 
lekarzom uzdrowisk?

Największym wyzwaniem jest utrzymać uzdrowisko 
w takim stanie, aby jego potencjał był w jak 
największym stopniu wykorzystany dla zdrowia 
naszych pacjentów, ale także zadbać o kompleksową 
i stałą dostępność usług uzdrowiskowych 
zarówno leczniczych, jak i profilaktycznych oraz 
o nienaruszalność dóbr naturalnych uzdrowiska. 
Bardzo istotne jest, aby „eksploatacja” uzdrowiska 
w celach leczniczych nie doprowadziła do jego 
wyniszczenia. 

Jak wyglądała Pani droga zawodowa do momentu 
uzyskania tego tytułu? 

Po ukończeniu wydziału lekarskiego Akademii 
Medycznej w Łodzi jako pierwszy kierunek 
specjalizacji lekarskiej wybrałam rehabilitację 
medyczną. Przez kilka lat pracowałam w poradni  
i oddziale reumatologii oraz w poradni rehabilitacji 
medycznej. Już wówczas moje zainteresowania 
naukowe i zawodowe były zwrócone w kierunku 
balneologii i medycyny fizykalnej. Jako specjalista 
rehabilitacji medycznej i doktor nauk medycznych 
z tego zakresu w 2002 roku rozpoczęłam pracę 
w Klinice Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie pod 
kierunkiem Profesora Jana Czernickiego ukończyłam 
szkolenie specjalizacyjne z zakresu balneologii  
i medycyny fizykalnej. Przekazywałam wiedzę z 
tego zakresu studentom oraz prowadziłam szkolenia 
specjalizacyjne. Pod moim kierunkiem tytuł 
specjalisty z tego zakresu uzyskało czterech lekarzy. 
Od 2010 roku przez dwie kadencje pełniłam funkcję 
konsultanta wojewódzkiego w zakresie balneologii  
i medycyny fizykalnej. 

W którym momencie pojawiła się u Pani chęć 
poprawy dostępności usług balneologii i medycyny 
fizykalnej? 

Podczas codziennej pracy z pacjentem. 
Dostrzegłam wtedy, iż istnieją duże potrzeby 

w tym zakresie. Zwracałam szczególną uwagę na 
konieczność kształcenia specjalizacyjnego lekarzy 
pod kątem leczenia rehabilitacyjnego. Jak widać, 
droga do pełnienia funkcji naczelnego lekarza 
uzdrowiska to wieloletnie szkolenie oraz codzienna 
praca z pacjentem, a przede wszystkim głębokie 
zainteresowanie medycyną uzdrowiskową. 
 
Jak ocenia Pani kondycję naszego uzdrowiska pod 
kątem różnorodności usług medycznych  
i rehabilitacyjnych? 

Bardzo dobrze. Przez 10 lat Uzdrowisko Uniejów 
mocno się rozwinęło. Nowo powstałe miejsca 
noclegowe umożliwiły przyjazd większej liczbie osób, 
mogących skorzystać z bogatej oferty zabiegów 
balneo-fizykalnych, opartych na właściwościach 
uniejowskiej wody termalnej. To doskonały pomysł na 
wypoczynek. Pobyt w Uzdrowisku Uniejów relaksuje 
oraz pozwala „naładować baterie” na określony czas, 
jednak zgodnie z zasadami balneologii i medycyny 
fizykalnej zalecam systematyczne korzystanie  
z dobrodziejstw Uzdrowiska Uniejów, które skutecznie 
poprawiają jakość życia. 

Uniejów na tym nie poprzestaje, bowiem wciąż 
pojawiają się nowe inwestycje, które mają pomóc 
rozwijać ofertę medyczną.

Od 2002 roku obserwuję dynamiczny rozwój 
Uzdrowiska Uniejów. Powstało wiele nowoczesnych 
form wykorzystania dóbr naturalnych, a potencjał 
medyczny oparty na wodach termalnych nie jest 
jeszcze wyczerpany. Uważam, że możliwy jest dalszy 
rozwój i zwiększanie oferty usług medycznych i reha-
bilitacyjnych, ponieważ takim dobrem leczniczym, 
jakie posiada Uzdrowisko Uniejów, należy się dzielić, 
ale z dbałością o zachowanie charakteru leczniczego 
w nienaruszonym stanie. I tutaj istotna będzie rola 
naczelnego lekarza uzdrowiska. 
 
Czym wg Pani wyróżnia się Uniejów Uzdrowisko 
Termalne na tle konkurencyjnych miast 
uzdrowiskowych? 

Uzdrowisko Uniejów jest stosunkowo młode. Przez 
10 lat rozwijało się w oparciu o nowoczesną wiedzę 
i zdobycze techniczne, dlatego stało się znaczącym 
obszarem wpisanym na stałe w polską medycynę 
uzdrowiskową. Uzdrowisko Uniejów posiada ogromny 
potencjał leczniczy i profilaktyczny, który pozwala 
na dalszy wielokierunkowy rozwój. Dziś Uzdrowisko 
Uniejów zaskakuje nas młodością i nowoczesnością, 
które łączą się z profesjonalizmem. Za kolejne 10 lat 
będzie już dojrzałe i sądzę, że w zakresie medycyny 
zaoferuje nam jeszcze więcej. 

>>
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Od Redakcji
We wstępie pierwszego wydania czasopisma z ufnością i nadzieją pisaliśmy o rozpoczętym 2022 roku.  

Po trudnym, dwuletnim okresie pandemii, mieliśmy nadzieję, że obecny rok będzie lepszy od poprzednich. 
Niestety, dzień 24 lutego przyniósł nam niepokój i lęk w związku z tragiczną sytuacją wywołaną napaścią Rosji 
na Ukrainę. Wojna jest jeszcze gorsza niż pandemia: giną niewinni ludzie, niszczone są obiekty cywilne, cenne 
zabytki. Na skutek wojny ok. 3 miliony obywateli z Ukrainy przekroczyło granicę polsko-ukraińską (głównie  
kobiety z dziećmi) i znaleźli także schronienie na terenie gminy Uniejów. Podobnie jak większość Polaków, 
mieszkańcy naszej gminy okazali ogrom serca i wsparcia, oferując schronienie, wspierając różne zbiórki, 
podejmując działania na rzecz pomocy ludziom, którzy opuścili swoje państwo bez niczego albo z małym 
bagażem. W tym celu mieszkańcy gminy Uniejów, urząd miasta, placówki oświatowe i jednostki podległe 
podjęły działania, aby pomóc ludziom dotkniętym nieszczęściem i cierpieniem. O tym, jakie działania zostały 
zainicjowane na rzecz wsparcia obywateli Ukrainy przeczytacie Państwo na łamach niniejszego wydania. 
Pragniemy z całego serca i modlimy się, aby ten smutny czas jak najszybciej minął, a w Ukrainie zapanował 
pokój. Sława Ukrajini!

W 84. wydaniu zamieściliśmy wywiad z dr n. med. panią Katarzyną Krekorą – specjalistą z zakresu balne-
ologii i medycyny fizykalnej, nowym naczelnym lekarzem „Uzdrowiska Uniejów”, w którym poruszyliśmy temat 
pełnionej przez panią doktor funkcji i doświadczenia oraz kondycji uzdrowiska. W drugim wywiadzie z dr. Janem 
Pokrywką rozmawialiśmy o zdrowiu poprzez m.in. dotlenienie się. 

Poszczególne artykuły opisują następujące inwestycje: rozbudowę oczyszczalni ścieków w Uniejowie, 
budowę sieci wodociągowej w ul. Kościelnickiej, przedszkola integracyjnego w Uniejowie, Centrum Historyczno-
Kulturalnego „Spycimierskie Boże Ciało” w Spycimierzu oraz prace termomodernizacyjne placówki oświatowej 
w Wieleninie. Szczerzej opisaliśmy remont na skrzyżowaniu ulic: Dąbskiej, Orzechowej, bp. Owczarka, wstrzy-
many z powodu badań archeologicznych oraz postępowanie przetargowe na budowę ul. Długiej. 

Wśród zamieszczonych informacji znajdą Państwo także te o otrzymanych dofinansowaniach na projekt 
o tematyce patriotyczno-niepodległościowej oraz wykonanie i montaż tablic informacyjno-historycznych. 
Informujemy o złożonych wnioskach w zakresie infrastruktury w kilku gminnych sołectwach. 

To wydanie zawiera szereg informacji o różnych wydarzeniach: warsztatach Dzieci Suzuki, pokazie kuli-
narnym Adama Kozaneckiego, konsultacjach społecznych i pomysłach na nowe funkcje Ośrodka Kultury, 
Eliminacjach Mistrzostw Polski w Tańcu Sportowym, koncercie Cleo, Jarmarku Wielkanocnym, piłkarskim 
weekendzie, zajęciach dla dzieci i warsztatach wielkanocnych w bibliotece, wielkanocnym poranku z Uniejowa. 
Na zakończenie opisaliśmy niezwykły Jubileusz 40-lecia działalności Orkiestry Dętej ZHP-OSP Uniejów – 
gratulujemy i życzymy kolejnych lat wypełnionych muzycznymi sukcesami. 

W stałych rubrykach: „Zakłady pracy w gminie Uniejów” prezentujemy Zakład Fryzjerski Teresy Kałużnej  
w Uniejowie, zaś w cyklu „Zakręcony/a” opisujemy Prezesa OSP Ostrowsko – Mariana Nitę.

Trzymamy kciuki za start pani Anety Sowy w majowych Mistrzostwach Europy w Triathlonie w Olsztynie. 

Dużą porcję informacji o zajęciach, konkursach, wycieczkach edukacyjnych znajdziecie Państwo tradycyjnie 
w gminnych wiadomościach szkolnych. 

        Miłej lektury życzy

        
Redakcja 

Zdjęcie na okładce: fot. W. Olczyk
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Maciej Bartosiak, Marek Jabłoński, Joanna i Grzegorz Kostulscy (skład i opracowanie graficzne), Agnieszka Owczarek, Marta Pokorska, 
Ryszard Troczyński. 

Wsparcie finansowe: Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku.
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[ marzec – kwiecień ]
Z prac Samorządu Józef Kaczmarek

Inwestycje/dofinansowania gminnych projektów/
podpisane umowy
• Wojewoda Łódzki przyznał dofinansowanie na bu-
dowę ulicy Długiej w Uniejowie,w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) dla gmin i powiatów. 
Dotacja na projekt „Budowa drogi gminnej (wewnętrz-
nej) – ul. Długiej w Uniejowie” wynosi 700 tys. zł.  To 
50% ogólnej wartości projektu, która szacowana jest 
na blisko 1,5 mln zł. Obejmuje on budowę drogi o na-
wierzchni bitumicznej. Na całej długości nowej drogi, 
począwszy od skrzyżowania z ul. Targową, powstanie 
chodnik o szerokości 2 m. Ponadto zaplanowano zapro-
jektowanie trzech interaktywnych przejść dla pieszych, 
które zostaną odpowiednio oznakowane i doświetlo-
ne. Obecnie prowadzona jest weryfikacja ofert, które 
wpłynęły w postępowaniu przetargowym na realizację 
tej inwestycji. Oferty złożyły firmy: LuKpol Krzysztof 
Łuczak na kwotę 1 228 397,64 zł; Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych S.A. na kwotę 1 454 871,86 zł i PPHU 
Ekoinżbud Piotr Peraj na kwotę 1 494 143,40 zł – art. 
na str 13.
• Przedsięwzięcie polegające na termomodernizacji bu-
dynku szkoły w Wieleninie pn. „Montaż odnawialnego 
źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły 
Podstawowej w Wieleninie” zostało zakończone. W ra-
mach inwestycji wykonano m.in. montaż systemu pa-
neli fotowoltaicznych, przeprowadzono modernizację 
systemu produkcji i dystrybucji ciepłej wody użytkowej  
i układu grzewczego. Prace wykonała firma Eco-Therm. 
Zostały one dofinansowane środkami pochodzącymi  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 714 511,38 zł – art. 
na str 39.
• Dobiega końca inwestycja dotycząca budowy nowej 
sieci wodociągowej i sanitarnej w Brzezinach. Po zakoń-
czeniu prac powstanie 1,2 km kanalizacji tłocznej i 1,4 
km kanalizacji grawitacyjnej. W sumie skanalizowanych 
zostanie 38 gospodarstw na terenie Brzezin, z których 
nieczystości będą odprowadzane do oczyszczalni ście-
ków w Uniejowie. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm 
„Eveco” Ewa Peraj (lider) oraz PPHU Ekoinżbud Piotr Pe-
raj (członek). Inwestycja jest jednym z elementów zada-
nia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w gminie Uniejów i aglomeracji Uniejów”, dofinansowa-
nego środkami unijnymi z EFRR – Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020.

• Rozpoczęła się budowa przedszkola integracyjnego  
w Uniejowie. Wjazd na teren szkolny od ul. Targowej 
został zamknięty. W wybudowanym budynku będzie 8 
oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-6 lat, 
prowadzone będą w nim dodatkowe zajęcia w specjali-
stycznych salach, wspierające harmonijny rozwój. Stwo-
rzone zostaną optymalne warunki do prawidłowego roz-
woju. Umowa na budowę przedszkola została zawarta 
w październiku ubiegłego roku z firmą Zakład Robót 
Ogólnobudowlanych „Zrobud” Marek Kędzia z Gołucho-
wa. Całkowitą wartość inwestycji oszacowano na kwotę 
16,8 mln. Pozyskaliśmy 2,5 mln dofinansowania z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Projekt współ-
finansowany jest przez Unię Europejską z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020 – art. na str 13-15.
• Kolejna inwestycja wodno-kanalizacyjna, zmierzają-
ca do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, 
jest obecnie realizowana wzdłuż ul. Kościelnickiej. Wy-
konawcą robót jest konsorcjum firm: Eveco Ewa Peraj 
(lider) i PPHU Ekoinżbud Piotr Peraj z Uniejowa (part-
ner). Przedsięwzięcie jest jednym z elementów zadania 
inwestycyjnego, realizowanego przez samorząd wraz 
ze spółką PGK „Termy Uniejów” w ramach projektu pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gmi-
nie Uniejów i aglomeracji Uniejów” – art. na str 17.
• Badania archeologiczne, zlecone przez Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, wstrzymały roboty 
prowadzone w obrębie skrzyżowania ul. Dąbskiej, ul. 
Orzechowej i ul. bpa W. Owczarka. Wydłużą one czas 
realizacji inwestycji prowadzonej przez firmę „LuKpol” 
Krzysztof Łuczak z Uniejowa na kwotę 2 388 660,00 
zł, dofinansowanej w wysokości 1,2 mln zł z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg. W chwili obecnej została 
częściowo wykonana kanalizacja deszczowa w ul. bpa 
W. Owczarka. Nowa studnia, zbierająca deszczówkę, 
znajduje się pod skrzyżowaniem z ul. Ogrodową. Po 
zakończeniu prac pojawi się nowa nawierzchnia, zieleń  
i nasadzenia, m.in. na wysepce oddzielającej pasy ruchu 
oraz w rabatach zaprojektowanych w okolicy skrzyżowa-
nia – art. na str 33-34.
• Prowadzona jest inwestycja związana z przebudową 
oczyszczalni ścieków w Uniejowie,  w ramach zadania 
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  
w aglomeracji Uniejów”.   Ma ona na celu poprawę funk-
cjonalności i wydajności oczyszczalni, dostosowanej do 
przyjęcia większej ilości ścieków komunalnych, zgodnie  
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z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym, jak 
również zapewnienie wymaganych parametrów ścieków 
oczyszczonych. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum 
firm: Inżynieria Środowiska Elgaj Leszek Kondratowicz 
ze Zbierska-Cukrowni (lider) i Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Handlowo-Usługowe Automatyk Barbara Kon-
dratowicz – art. na str 32.
• Trwa budowa Centrum „Spycimierskie Boże Ciało”, 
czyli obiektu muzealno-wystawowo-edukacyjnego 
wraz ze wszystkimi przyłączami i instalacjami w ramach 
projektu pn. „Spycimierski gród atrakcją turystyki kul-
turowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów”, w samym cen-
trum miejscowości, naprzeciwko kościoła parafialnego.  
W powstającym obiekcie znajdą się m.in. sale wystawo-
we, dydaktyczne i konferencyjne oraz zaplecze biurowo
-administracyjne. Inwestycję realizuje konsorcjum firm: 
Częstobud – Damian Świącik z Częstochowy (lider) i Bu-
dopol Sp. z o.o. z Jaskrowa (partner) na kwotę przeszło 
8,8 mln zł. Prawie 4,6 mln zł pokryje dofinansowanie 
środkami unijnymi – art. na str 15-16.
• Złożyliśmy wniosek do Konserwatora o pozwolenie na 
montaż na terenie Parku Zamkowego budek lęgowych 
dla ptaków śpiewających (szpak, pleszka, bogatka, so-
snówka, kowalik, sikorka, pełzacz leśny, muchołówka 
żałobna, wróbel, płomykówka, puszczyk, pójdźka, ru-
dzik, kopciuszek), a także jednej budki dla nietoperzy 
– w większości dla gatunków podlegających ochronie, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w spra-
wie ochrony gatunkowej zwierząt. 
• Złożyliśmy również wniosek do Łódzkiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na 
prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub budowlanych przy wpisanym do rejestru zabytków 
parku, ogrodzie lub innej formie zaprojektowanej zieleni, 
w tym na nasadzeniu drzew/krzewów. Planowane jest 
nasadzenie drzew i krzewów, zgodnie z decyzją Konser-
watora Zabytków z dnia 24.12.2020 r., jako rekompen-
saty przyrodniczej i odnowy drzewostanu zabytkowego 
parku w zamian za usunięcie 79 sztuk drzew z gatunku 
grab pospolity. Materiałem nasadzeniowym będą m.in.: 
graby, lipa amerykańska, klon polny, wierzba biała, dąb 
szypułkowy, buk zwyczajny, cypryśnik błotny, sosna po-
spolita, róża pomarszczona.
• W ramach naboru „Renowacja zbiorników wodnych” 
został złożony wiosek o  przyznanie pomocy finanso-
wej do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na renowa-
cję zbiornika małej retencji znajdującego się za Hote-
lem „Lawendowe Termy”. Istnieje możliwość uzyskania 
wsparcia do 150 000 zł (do 80% wszystkich kosztów).
• Otrzymaliśmy dofinansowanie o wartości 100 000 
zł z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na wybudowa-
nie 4 boisk do siatkówki plażowej przy plaży miejskiej  
w Uniejowie. Celem realizacji zadania inwestycyjnego 
pn. „Infrastruktura sportowa Plus – Boisko do plażowej 

piłki siatkowej” jest zwiększenie atrakcyjności terenu  
i popularyzacja aktywności ruchowej.
• Pozyskaliśmy dofinansowanie na „Rozbudowę punk-
tu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie 
Uniejów”, w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
Kwota dofinansowania to 1 276 700 zł. Wartość pro-
jektu wyniesie 1 847 460 zł. Celem przedsięwzięcia jest: 
poprawa gospodarki odpadami w gminie dzięki rozbu-
dowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych. Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących 
elementów: placu utwardzonego, kontenera na odpady 
niebezpieczne, wiaty stalowej na odpady z boxami, in-
frastruktury towarzyszącej i niezbędnych instalacji – 
ogrodzenia terenu, instalacji elektrycznych, oświetlenia, 
instalacji wodociągowej, zieleni izolacyjnej, tablic infor-
macyjnych i oznakowania terenu.
• Przy pomocy Gminy Uniejów, sołectwa złożyły wnioski 
w ramach programów „Sołectwo na plus” – 8 wniosków 
przez Czepów, Zaborów, Skotniki, Kuczki, Rożniatów-Ko-
lonię, Felicjanów, Lekaszyn i Hipolitów (wszystkie zgło-
szenia opiewają na kwotę 12 tys. zł)  i „Infrastruktura 
sołecka na plus” – 2 wnioski przez Spycimierz i Zieleń (po 
100 tys. zł) – art. na str 40.
• Nadal, chociaż z trudnościami, trwają prace termomo-
dernizacyjne strażnic OSP w Skotnikach, Orzeszkowie  
i Woli Przedmiejskiej – zaczęła się wylewka posadzek 
w budynkach. Całościowo roboty budowlane obejmą: 
docieplenie elewacji i stropu, wymianę stolarki okiennej  
i konstrukcji dachu. Realizacją inwestycji w strażnicach 
OSP zajmuje się firma HYDRO-MAT s.c. B. Szczęsny,  
D. Kruczek z Gusina na łączną kwotę 1 526 242,00 zł 
brutto. Na realizację zadania otrzymaliśmy fundusze 
unijne na ponad 1,5 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego  
z RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
• W kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła i św. 
Doroty w Wieleninie zakończono prace renowacyjne pro-
wadzone przez Zakład Konserwacji Zabytków Ireneusza 
Menesa z Głowna. Renowacja obejmowała malowanie 
ścian ze zdobieniami dającymi efekt trójwymiarowości. 
Dotychczas wykonano w świątyni prace konserwacyjne 
polegające m.in. na wymienianie blachy na dachu i insta-
lacji elektrycznej. Na remont kościoła firma K-Flex Polska 
Sp. z o.o. przeznaczyła 100 tys. zł, natomiast PGK „Termy 
Uniejów” 50 tys. zł. 
• Zakupiliśmy 3 działki w obrębie Spycimierza (za wałem) 
o łącznej powierzchni 4,6752 ha na kwotę 166 600 tys. 
zł. 
• Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie robót budowlanych 
i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
dla zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej  
i bezpieczeństwa w gminie Uniejów poprzez moderniza-
cję infrastruktury drogowej”. Inwestycja zakłada moder-
nizacje dróg w: Uniejowie – za wałem i po drugiej stronie 
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wału za zbiornikiem o dł. ok. 2 km, Czepowie – od Go-
rzelni do drogi asfaltowej Czepów-Skotniki o dł. ok. 1,5 
km, Spycimierzu o dł. ok. 4 km, dwóch dróg w Górach: 
Góry-Myszki i Góry-Grabowa o dł. ok. 3,2 km, dwóch 
dróg w Wilamowie o dł. 2 km. W chwili obecnej prowa-
dzimy weryfikację złożonych w postępowaniu przetar-
gowym ofert: firmy LuKpol Krzysztof Łuczak Krzysztof 
Łuczak na kwotę 12 383 394,00 zł, konsorcjum – PPHU 
Ekoinżbud Piotr Peraj (lider) i „Eveco” Ewa Peraj (czło-
nek) na kwotę 12 060 610,87 zł, Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych S.A. na kwotę 13 677 600,00 zł. 
• Ogłosiliśmy przetarg na świadczenie usług promo-
cyjnych i organizacyjnych w związku z udziałem Gminy 
Uniejów w targach krajowych i zagranicznych o charak-
terze międzynarodowym w ramach projektu pn. „Zwięk-
szenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu 
Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie 
promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów”. 
Zamówienie polega na świadczeniu usług organizacyj-
nych i promocyjnych w związku z udziałem Gminy Unie-
jów w kilku targach krajowych i zagranicznych. 
• Unieważniliśmy przetarg na zaprojektowanie i wyko-
nanie robót budowlanych w ramach zadania  pn. „Budo-
wa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie”. 
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W przetar-
gu wpłynęła oferta od New Construction Concept Sp.  
z o.o. z Katowic na 29 950 728,78 zł. Cena jedynej zło-
żonej w postępowaniu oferty przewyższała kwotę, któ-
rą mogliśmy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
• Unieważniony został przetarg na wykonanie robót 
budowlanych dla zadania pn. „Budowa ogrodu deszczo-
wego w Uniejowie” na działce przy Szkole Podstawowej  
w Uniejowie. Trzy złożone oferty oscylujące od 342 074, 
90 do 545 510,25 zł przewyższały kwotę, jaką mogliśmy 
przeznaczyć na sfinansowanie przedsięwzięcia.  

Inwestycje prywatne
• Firma King Cross zaczął już budowę kolejnych 3 blo-
ków ze 105 mieszkaniami o różnym metrażu przy ul. 
Długiej w Uniejowie (kontakt tel. 506 040 534).

Odbiór folii rolniczych
• Na terenie oczyszczalni ścieków w Uniejowie, przy 
ul. Dąbskiej, zebrano odpady z: folii rolniczych, siatki  
i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach  
i typu Big Bag. Firma przeprowadzająca zbiórkę odpa-
dów została wybrana w drodze zapytania ofertowego. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Jopek Recykling 
Dawida Jopka z Fabianowa. W ramach realizacji zadania 
z terenu naszej gminy zebranych i zutylizowanych zosta-

ło w sumie 92,72 Mg folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej. Odbiorem odpa-
dów zostało objętych 232 gospodarstw rolnych z gminy. 
Faktycznie odpady na teren oczyszczalni dostarczyło je-
dynie 116 gospodarzy.

Obowiązek złożenia deklaracji
• Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, gminy mają ustawowy obowiązek prowadze-
nia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz 
ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Właści-
ciele nieruchomości, które nie są podłączone do istnieją-
cej sieci kanalizacyjnej, zobowiązani byli do wypełnienia 
zgłoszenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego lub 
przydomowej oczyszczalni ścieków w gminnej ewidencji. 
Przypominamy, że właściciele działek są zobowiązani 
udokumentować korzystanie z usługi wywozu nieczysto-
ści ciekłych poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty 
na każde wezwanie organu kontrolującego.

Ostrzeżenie 
• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
przypomina, że wypalanie traw jest niebezpieczne i ka-
ralne. Szkodzi środowisku i stanowi zagrożenie dla ludzi  
i zwierząt. Zakazują tego przepisy ustaw o ochronie przy-
rody i o lasach, natomiast kodeks wykroczeń przewiduje 
karę nagany, aresztu lub grzywny w wysokości 5-20 tys. 
zł. Jeżeli w wyniku podpalenia dojdzie do pożaru powo-
dującego zagrożenie dla osób lub zniszczenie mienia, 
sprawca podlega karze pozbawienia wolności do 10 lat. 
Rolnicy są zobligowani do niewypalania gruntów rolnych, 
aby otrzymać płatności bezpośrednie i płatności obsza-
rowe PROW. 

Śnięte ryby w Warcie
• Zwróciliśmy się z prośbą do Polskiego Związku Węd-
karskiego, oddziałów w Sieradzu i Koninie, do Wód Pol-
skich Oddział w Sieradzu o podjęcie stosownych działań 
oraz analizę problemu ze śniętymi rybami w rzece War-
cie. Tematem zajęły się odpowiednie służby: Komisariat 
Policji w Uniejowie, Inspekcja Weterynaryjna – Powia-
towy Lekarz Weterynarii w Poddębicach, Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach, Łódzki 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Problem 
wielokrotnie omawiany był z przedstawicielami zarządu 
lokalnego Koła Wędkarskiego nr 16 w Uniejowie. Pozy-
skane informacje pozwalają stwierdzić, że problem nale-
ży wiązać z gospodarką wodną w rejonie zapory Jezior-
sko i niekontrolowanym przerzutem ryb poniżej zapory 
czołowej. Sytuacja zostanie dokładnie przeanalizowana 
przez odpowiednie instytucje, aby zapobiec podobnej 
sytuacji w przyszłości. Kieruję podziękowania dla człon-
ków uniejowskiego Koła Wędkarskiego, PZW Okręg Ko-
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nin i strażaków z gminy za podjęcie działań związanych  
z usuwaniem skutków zaistniałego problemu.

Projekty
• Miejska Biblioteka w Uniejowie otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości 22 tysięcy złotych z Programu 
„Niepodległa”. Złożony projekt nosi tytuł „Dumni z Nie-
podległej” i zakłada kultywowanie tradycji związanej z 
odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r. – art. 
na str 56.
• Biblioteka pozyskała środki w ramach operacji pn. 
„Uniejowskie korzenie – ścieżka historyczna w przestrze-
ni miejskiej Uniejowa”. Zadanie współfinansowane jest ze 
środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackie-
go w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Mo-
rze” na lata 2014-2020. Na Rynku zamieszczona zosta-
ła tablica informacyjna na temat historii Uniejowa oraz 
baner zapraszający na ścieżkę historyczną z wizerunkami 
najcenniejszych obiektów historycznych IX w. Uniejowa, 
natomiast na stronie Urzędu Miasta – miejski szlak histo-
ryczny w formie cyfrowej. W ramach projektu wykonano 
2 zbiorcze tablice informacyjne z mapami, 8 tablic histo-
rycznych i 7 tablic społecznych dotyczących rzemiosła  
i przedsiębiorczości – art. na str 42.

Dotacje/wsparcie 
• Hodowcy pszczół mogą ubiegać się o dodatkowe środ-
ki finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa do 31 maja br. Wnioski można składać osobi-
ście w jednostce terenowej ARiMR, przekazać za pośred-
nictwem platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestro-
waną. Szczegóły na: www.gov.pl. 
• ARiMR prowadzi przyjmowanie wniosków o płatności 
bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok. Płat-
ność przysługuje do najważniejszych roślin uprawnych 
na gruntach ornych i do gruntów ornych, na których nie 
jest prowadzona uprawa roślin, pod warunkiem dokona-
nia zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby. Doku-
menty można składać wyłącznie drogą elektroniczną do 
16 maja br. W każdym biurze powiatowym ARiMR jest 
przygotowane stanowisko komputerowe, przy którym 
eksperci pomagają w przygotowaniu i składaniu wnio-
sków. Szczegóły na: www.gov.pl/web/arimr
• Ruszył IV nabór wniosków dla osób fizycznych w pro-
gramie „Mój Prąd” oraz nowy system rozliczeń, urucho-
miony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. Dotację można uzyskać na: domo-
we mikroinstalacje fotowoltaiczne (PV), zintegrowane  
z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią. 
Maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz  
z magazynami energii sięga ponad 20 tys. zł. Szczegóły 
na: www.gov.pl/web/nfosigw/

• W województwie łódzkim rozpocznie się od 23 
maja br. zmiana sposobu, w jaki odbieramy bezpłatną 
telewizję nadziemną. Mieszkańcy mogą ubiegać się  
o dofinansowanie do odbiornika cyfrowego DVB-T2 
(dekodera lub telewizora). Szczegółowe informacje: 
www.gov.pl/web/dvbt2
• Dzieciom rolników KRUS proponuje wyjazd na bez-
płatny turnus trwający 21 dni do Centrów Rehabilita-
cji Rolników KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na 
turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orze-
czenie o niepełnosprawności. Rolnicy mogą także sko-
rzystać z bezpłatnej rehabilitacji. Szczegóły na: www.
krus.gov.pl

Nowe uproszczone plany urządzenia lasów
• Starostwo Powiatowe w Poddębicach poinformo-
wało o realizacji zadania pn. „Sporządzenie uproszczo-
nych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji sta-
nu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot 
gruntowych położonych na terenie gminy Unie-
jów”. Zostało ono zlecone firmie Taxus UL Sp. z o.o.  
w Warszawie. Po wykonaniu taksacji terenowej i opra-
cowaniu projektów uproszczonych planów urządzenia 
lasów, zostaną one przekazane do Urzędu Miasta  
w celu przedłożenia właścicielom lasów. 

Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy 
• W związku z tragiczną sytuacją w Ukrainie, wy-
wołaną napaścią Rosji na ten kraj i prowadzoną tam 
wojną, gmina Uniejów nie pozostała obojętna na 
cierpienie milionów osób, głównie matek z dziećmi, 
uciekających do naszego kraju przed wojną i szuka-
jących schronienia także na terenie naszego miasta i 
gminy, gdzie ostoje znalazło ponad 200 osób. Pomoc 
rozpoczęliśmy od zbiórki ubrań, żywności, kosmety-
ków, leków i przedmiotów potrzebnych na froncie, 
prowadzonej w straży w Uniejowie, w sołectwach  
i placówkach oświatowych. Dziękuję za pomoc wo-
lontariuszom, strażakom OSP, słuchaczom Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, członkom Stowarzyszenia „Ak-
tywni”, harcerzom, pracownikom urzędu,  placówek 
oświatowych i instytucji, kołom gospodyń wiejskich, 
przedsiębiorcom, hotelarzom, restauratorom, którzy 
włączyli się w pomoc – art. na str 47-49.
• W transporcie organizowanym przez Wojewodę 
Łódzkiego i przez Misję Medyczną,  przekazaliśmy 
zebrane od mieszkańców: ubrania, koce, sprzęty, leki  
i wyposażenie dla szpitala, długoterminową żywność 
oraz część kosmetyków – art. na str 47.
• Spotkanie dotyczące możliwości udostępnienia lo-
kum dla obywateli Ukrainy odbyło się w strażnicy OSP 
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w Uniejowie. Na spotkaniu z udziałem mieszkańców, 
przedsiębiorców prowadzących działalność hotelową, 
udostępnienie pokoi dla uchodźców z Ukrainy zadekla-
rowało kilkanaście właścicieli obiektów. Składam ser-
deczne podziękowania za zrozumienie sytuacji i okazaną 
pomoc, za udostępnienie miejsc i przewóz osób. Celem 
drugiego spotkania, tym razem z obywatelami Ukrainy, 
było przekazanie najważniejszych informacji i poznanie 
ich podstawowych potrzeb – art. na str 50.
• Kolejnymi działaniami podjętymi w celu udzielenia 
wsparcia były dwa pikniki zorganizowane w Uniejowie 
we współpracy z kucharzami – Sebastianem Emche i Mi-
kołajem Shvets, urzędem miasta, biblioteką, ośrodkiem 
kultury, kołami gospodyń wiejskich, orkiestrami i mażo-
retkami. Pierwszy piknik rozpoczęła Msza św. w intencji 
pokoju w Ukrainie, celebrowana przez ks. Infułata An-
drzeja Ziemieśkiewicza. Po Mszy św. odbył się piknik przy 
Termach Uniejów, którego celem było zebranie funduszy 
na pomoc uciekającym przed wojną Ukraińcom poprzez 
zakup, za dowolną kwotę, potraw i ciast. Podczas dwóch 
pikników zebraliśmy ponad 27 tys. zł. Zysk ze zbiórek 
został częściowo przekazany uchodźcom w postaci bez-
pośredniej pomocy finansowej, pozostałe środki m.in. 
na zakupy żywności, leków i najpotrzebniejszych rzeczy.  
W tym celu powołaliśmy Komitet ds. Pomocy Uchodź-
com – serdecznie dziękuję za otwarte serca i ofiarność 
mieszkańców – art. na str 48, 50-52.
• W licytację na rzecz dzieci w Ukrainie włączył się Sa-
morząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Uniejowie 
i zachęcał do licytowania laleczek, wykonanych przez 
uczniów oraz ich rodziców w ramach VI edycji akcji UNI-
CEF „Wszystkie Kolory Świata”. Wśród prac znalazły się 
lalki inspirowane znanymi mieszkankami Uniejowa – art. 
na str 21.
• Wsparcie w postaci wydawania produktów żywno-
ściowych prowadził Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, przekazując produkty otrzymane z Banku 
Żywności. Ośrodek przyjmuje również wnioski na świad-
czenia pieniężne dla uchodźców i osób, które zapewni-
ły im zakwaterowanie i wyżywienie. Podstawę prawną 
wypłaty świadczeń stanowi Rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 15 marca 2022 roku – art. na str 48-49.
• W pomoc włączyło się również Gniazdo w Felicjano-
wie, którego właścicielka wraz z ekipą wspierających 
ją osób zbiera dary, na stronie internetowej prowadzą 
zbiórkę, a teraz szyją kominiarki dla walczących na fron-
cie w Ukrainie – art. na str str. 52-53.
• Jednym z ważnych działań, z myślą o najmłodszych 
obywatelach Ukrainy było zapewnienie im kontynuacji 
kształcenia w polskich placówkach, w tym także na te-
renie gminy Uniejów i zaoferowanie szeregu aktywności, 
nie tylko przez szkoły. Placówka w Uniejowie utworzyła 
dwa oddziały przygotowawcze dla ukraińskich dzieci – 
art. na str 48.

• Dorosłe osoby z Ukrainy mają możliwość nauki języka 
polskiego w specjalnie utworzonej grupie prowadzonej 
przez nauczycielkę Milenę Nockowską-Bernardziak. Za-
jęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny.
• Z propozycją oferty kulturalno-sportowej przyłączyły 
się również instytucje kultury i stowarzyszenia, propo-
nując szereg aktywności, takich jak: szachy, piłka nożna, 
taniec, plastyka, karate, joga. Ośrodek Kultury i Mażoret-
ki Driady Uniejów zaprosili dzieci z Ukrainy na Otwarte 
warsztaty mażoretek wraz z pokazem na hali sportowej 
przy szkole w Uniejowie. Dziękuję za taką inicjatywę.
• Ze względu na trudną i smutną sytuację wynikającą 
z wojny w Ukrainie, wydarzenie XVIII Wiosenne POW 
WOW – Festiwal Muzyki i Tańca Indian Ameryki Północ-
nej – Święto Radości zostało odwołane.
• Jednostka OSP Wilamów i Uniejowskie Stowarzysze-
nie „Aktywni” złożyli oferty na realizację  zadania pu-
blicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukra-
iny do Wojewody Łódzkiego. Oznacza to finansowanie 
przyszłych działań, możliwy jest także zwrot poniesio-
nych kosztów

Wydarzenia 
• W zamku w Uniejowie przeprowadzono konsultacje 
społeczne w sprawie nowych funkcji dla Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Uniejowie, który wygrał w I kon-
kursie „Nasz zabytek”, organizowanym przez Fundację 
Most the Most. W związku z tymodbyło się spotkanie z 
mieszkańcami, w którym udział wzięły przedstawicielki 
wspomnianej fundacji. Do 7 marca br. mieszkańcy mogli 
natomiast zgłaszać, internetowo i telefonicznie, swo-
je pomysły na nowe funkcje Ośrodka Kultury. Poprzez 
zgłoszenia mogli oni wyrazić swoje zdanie i podzielić się 
opiniami na temat funkcji społecznej, jaką mógłby speł-
niać ośrodek. W II konkursie wpłynęło prawie 100 zgło-
szeń, które są rozpatrywane przez organizatora. Szcze-
gółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: 
www.mostthemost.pl– art. na str 43-44.
• W ramach zaplanowanego cyklu imprez pn. „Kulinar-
ny Uniejów”, zorganizowaliśmy w Restauracji „Herbowa” 
pokaz kulinarny z udziałem Adama Kozaneckiego, unie-
jowianina, finalisty programu „MasterChef”. Adam jest 
ambasadorem kilku wydarzeń kulinarnych, które planu-
jemy zorganizować w tym roku w Uniejowie, np.imprez 
pn.: „Prosto z rusztu – wielkie grillowanie”, „Słodko jak  
w niebie!” czy „Winobranie” – art. na str 55.
• Siedziba biblioteki w Uniejowie była miejscem wysta-
wy prac studentów Pracowni Działań Artystycznych dla 
Wnętrz i Krajobrazu Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. 
Na sztalugach wyeksponowano koncepcję Ogrodu Eks-
perymentalnego (propozycja proekologicznego miejsca 
relaksu) oraz 13 projektów dekoracji przestrzennych 
Spycimierza. Część z nich można było obejrzeć z ulicy, za 
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sprawą umieszczonych w oknach budynku prac. 
• Niezwykły koncert z okazji Dnia Kobiet, z dedykacją 
dla Pań odbył się w Aparthotelu „Termy Uniejów”. Wy-
stąpiła w nim Cleo z zespołem, grając swoje największe 
przeboje dla licznie zgromadzonej damskiej publiczności 
– art. na str 59.
• Dwudniowe II Eliminacje Mistrzostw Polski PZTSport 
w Tańcu Sportowymi i Bezpośrednie Eliminacje do udzia-
łu w Mistrzostwach Świata odbyły się w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej w Uniejowie. Rywalizacja tancerzy 
z całego kraju odbywać się w czterech kategoriachwie-
kowych (młodzicy, kadeci, juniorzy, młodzieżowcy)w 
szerokim repertuarze konkurencji tanecznych – art. na 
str str. 58-59.
• Biblioteka zaprosiła dzieci i młodzież na zajęcia z jogi 
z elementami mindfulness, czyli trening uważności. 
Dzięki jodzeuczestnicydoskonalilisztukę koncentracji, 
zmniejszania napięcia nerwowego, osiągania równowagi 
emocjonalnej, wypracowywania umiejętności uspokaja-
nia się. Drugą propozycją zajęć były spektakle teatralne, 
podczas których najmłodsi widzowie przenieśli się w nie-
zwykły i magiczny świat – art. na str 56-57.
• Jubileusz 10-lecia nadania statusu Uzdrowiska Termal-
nego Uniejów, przypadający w 2022 roku, stał się oka-
zją do ogłoszenia cyklu Turniejów o Puchar Burmistrza 
Uniejowa na rozpoczęcie każdej pory roku. Pierwszy 
z nich już za nami. Zachęcam mieszkańców gminy do 
zgłaszania swoich drużyn w najbliższym, na rozpoczęcie 
lata, czerwcowym turnieju, meilowo na adres: urzad@
uniejow.pl. W piłkarski weekend, oprócz turnieju, odbyła 
się jeszcze inauguracja rundy wiosennej – mecz MGLKS 
„Termy Uniejów” z KAS Konstantynów Łódzki i sparing 
UAF PTS Uniejów – Bzura Ozorków – art. na str 60.
• Koło Wędkarskie w Uniejowie ogłosiło wiosenną akcję 
sprzątania brzegu rzeki Warty. W akcję porządkowania 
terenów nadwarciańskich włączyło się kilkunastu węd-
karzy i strażaków, usuwając śmieci z terenów przy plaży, 
pomostach i na prawym brzegu rzeki – dziękuję za prze-
prowadzenie akcji. 
• Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek zaprosiły do 
„Spaceru z leśnikiem”, czyli spotkania z przyrodą, podczas 
którego omówiono ważną rolę drzew w naszej najbliższej 
okolicy. Wędrując ścieżką dydaktyczną „Zieleń” uczest-
nicy dowiedzieli się o ważnej roli drzew w środowisku 
naturalnym i antropogenicznym, zbawiennym wpływie 
lasu na naszą psychikę. Dla uczestników przygotowano 
sporą dawkę rywalizacji i wiedzy, a na koniec było ogni-
sko – art. na str 61-62.
• Ogólne Zebranie Członków Wspólnoty Pastwiskowej 
miało miejsce w sali OSP w Uniejowie. Porządek zebra-
nia obejmował m.in: sprawozdania z działalności Zarzą-
du, Komisji Rewizyjnej, finansowe; podjęcie uchwały w 
sprawie sprzedaży części gruntów Wspólnoty Gminie 

Uniejów, wybór przewodniczącego Zarządu Spółki i Ko-
misji Rewizyjnej oraz podjęcie uchwały w sprawie ich 
wyboru. 
• Na uniejowskim Rynku zorganizowaliśmy Jarmark 
Wielkanocny – pierwsze wydarzenie w ramach cyklu 
„Kulinarny Uniejów”. MasterChef – Adam Kozanecki czę-
stował uczestników własnoręcznie przyrządzoną zupą 
chrzanową. Na stoiskach do kupienia były potrawy i spe-
cjały. Obowiązkowe elementy stanowiły produkty ręko-
dzielnicze. Dla dzieci przygotowaliśmy warsztaty ozdób 
wielkanocnych – art. na str 63.
• Biblioteka w Uniejowie zaprosiła dorosłych i dzieci na 
warsztaty wielkanocne, podczas których uczestnicy wy-
kazali się zdolnościami manualnymi i dużą kreatywno-
ścią, wykonując ozdoby świąteczne – art. na str 64.
• W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ustanowio-
nym przez Sejm w listopadzie 2007 roku, upamiętniliśmy 
Ofiary zbrodni w 1940 r. w Miejscu Pamięci – na Placu 
Dębów Katyńskich w Uniejowie. Podczas uroczystości, 
w imieniu mieszkańców kwiaty pod pomnikiem złożyła 
delegacja Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, ks. Infułat 
Andrzej Ziemieśkiewicz, harcerze i uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Uniejowie. Zapalono znicze przy Dę-
bach Pamięci, natomiast na wieczornej Mszy św., o godz. 
17.00, w Kolegiacie odprawiona została Msza św. w in-
tencji pomordowanych.
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta ZHP-OSP w Uniejowie 
obchodziła 40-lecie swojej działalności na hali sportowej 
Szkoły Podstawowej w Uniejowie. Z okazji Jubileuszu 
40-lecia składam najserdeczniejsze życzenia dla człon-
ków zespołu. Kieruję podziękowania za wieloletnią, peł-
ną zaangażowania i profesjonalizmu pracę, dzięki której 
Orkiestra trwale zaznaczyła swoją obecność podczas 
wielu wydarzeń kulturalnych. Życzę kolejnych sukcesów. 
Niech każdy dzień pozwala realizować wszelkie plany i 
zamierzenia oraz dostarcza satysfakcji z ich urzeczywist-
nienia – art. na str str. 66-67.
• Pomerdana Farma pod Lekaszynem Fundacji „Pomer-
dało mi się” prowadzi zajęcia z dogoterapii, alpakote-
rapii, onoterapii oraz hipoterapii, oddając do dyspozy-
cji gości swoje 1,5 ha gospodarstwo. We współpracy  
z gminą Uniejów przygotowała „Piknik Różnorodności” 
– spotkanie integrująco-resetujące dla dzieci i młodzieży  
w spektrum autyzmu oraz ich rodzin z całej Polski, także 
z lokalnej społeczności. Spotkanie stanowiło odskocznię 
od codziennego, trudnego i frapującego życia. 
•  Kilka dni po Wielkanocy przyszedł czas na sportowe 
święto w Uniejowie. Rozegrany został II Turniej Sezonu 
2022 PZU AMP Futbol Ekstraklasy. Było to wielkie wy-
darzenie, ponieważ w rozgrywkach zadebiutowała Stal 
Rzeszów! Wszystkie dwudniowe mecze można było 
obejrzeć na żywo na Boiskach Piłkarskich im. W. Smo-
larka, na profilu Facebook Amp Futbol Polska, stronie 
internetowej i w aplikacji TVP Sport. 
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Z działalności Rady Miejskiej 
w Uniejowie

Tomasz Wójcik

[luty – kwiecień 2022 r.]

25 lutego 2022 r. miała miejsce LVII sesja Rady 
Miejskiej w Uniejowie, na której znowelizowano 
budżet gminy Uniejów na 2022 r. i Wieloletnią 
Prognozę Finansową na lata 2022-2040. Wyra-
żono również wolę utworzenia Łódzkiego Sto-
warzyszenia Samorządowego „PomagaMY”  
i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Uniejów. 
Ponadto radni podjęli szereg decyzji w zakresie 
gospodarki nieruchomości, wyrażając zgodę na:

– sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej 
nieruchomości położonej w miejscowości Czepów 
(działka o numerze ewidencyjnym 222/1, o pow. 
0,6100 ha) oraz niezabudowanej nieruchomości 
położonej w miejscowości Kuczki (działka o nu-
merze ewidencyjnym 964/1, o pow. 0,1000 ha),

– zakup nieruchomości położonej w miejsco-
wości Wielenin (zabudowana działki gruntu 
oznaczona numerem ewidencyjnym 69, o pow. 
4,5500 ha) oraz nieruchomości położonej w 
miejscowości Spycimierz (niezabudowane działki 
gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi: 443, 
o pow. 3,2932 ha, 439, o pow. 1,2634 ha, 454,  
o pow. 0,1186 ha).

Kolejne zmiany do budżetu gminy Uniejów na 
2022 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej 

• Panie w wieku 50-69 lat, które w ciągu dwóch ostat-
nich lat nie wykonały badania mammograficznego, mo-
gły skorzystać z bezpłatnej mammografii w mammobu-
sie przy „Termach Uniejów”. Badania wykonywane są 
w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wy-
krywania Raka Piersi i refundowane przez NFZ. Infor-
macje o postoju mammobusów znajdują się na stronie: 
www.salvemedica.pl

na lata 2022-2040 zostały wprowadzone na LVIII 
sesji Rady Miejskiej w Uniejowie, która odbyła 
się w dniu 11 kwietnia 2022 r. Radni upoważnili 
Burmistrza Uniejowa do dokonywania zmian  
w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie 
finansowej w celu realizacji zadań związanych  
z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z kon-
fliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przy-
jęto „Program opieki nad zwierzętami bezdom-nymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie 
Uniejów na rok 2022”, określono liczbę przystanków 
komunikacyjnych na terenie gminy Uniejów, warunki i 
zasady korzystania z przystanków (został ustanowiony 
dodatkowy przystanek w miej-scowości Spycimierz-
Kolonia). Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej 
„Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie powierzono 
kolejny raz obowiązek, wynikający z zadania własnego 
gminy, dotyczący utrzymania i oświetlenia dróg. 
Wyrażono również zgodę na dokonanie zamiany 
nieruchomości, w wy-niku której Gmina otrzyma 
działki w Brzezinach na cele związane z fotowoltaiką. 
Została wyrażona zgoda na sprzedaż w drodze 
przetargu zabudowanej nieruchomości położonej  
w miejscowości Skotniki, oznaczonej jako działki  
o numerach ewidencyjnych: 121/1, o pow. 0,0800 ha, 
121/2, o pow. 0,2500 ha.

Media
• Ekipa telewizyjna TVP3 Łódź gościła tuż przed Świętami 
Wielkanocnymi z programem „Budzi się ludzi” na Zagro-
dzie Młynarskiej w Uniejowie. W odcinku wyemitowanym 
w Niedzielę Wielkanocną wzięli udział mieszkańcy gmi-
ny. Opowiadali o zwyczajach świątecznych, prezentując 
własnoręcznie wykonane ozdoby i wypieki. Usłyszeliśmy  
o nowych atrakcjach uzdrowiska – art. na str 63-64.

W okresie od połowy lutego do połowy kwietnia 2022 r. odbyły się dwie sesje Rady 
Miejskiej w Uniejowie (sesje nr: LVII i LVIII).
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Agnieszka Owczarek

Maciej Bartosiak

Uniejów realizuje kolejną drogę

Rusza budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie

• Zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w za-
mówieniu, zakres przewidzianych prac obejmuje:

• budowę drogi dojazdowej długości ok. 366 m i szero-
kości jezdni 5,0 m o nawierzchni asfaltowej, 

• budowę chodników wraz ze zjazdami z kostki betono-
wej,

• budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego, montaż 
słupów i opraw oświetleniowych oraz podłączenie ich 
do istniejących słupów oświetleniowych,

• budowę teletechnicznej kanalizacji kablowej,
• wykonanie przejść dla pieszych, wykonanie oznako-

wania poziomego i pionowego, 
• regulację wpustów ulicznych i studzienek kanalizacji 

deszczowej, sanitarnej, ciepłowniczej i termalnej.
Po stronie wykonawcy będzie również zapewnienie 

przeprowadzenia badań archeologicznych w formie 
nadzoru archeologicznego przy realizacji robót ziemnych. 
Badania archeologiczne będą realizowane w strefie ochro-
ny archeologicznej. 

Inwestycja będzie realizowana z myślą o poprawie bez-
pieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego 
na terenie gminy Uniejów. Nie od dziś wiadomo, że mo-
dernizacja infrastruktury drogowej to jeden z kluczowych 
czynników wpływających korzystnie na rozwój gospo-
darczy i społeczny gminy.

Ulica Długa docelowo połączy ulicę Targową z Dąbską 
i będzie przebiegać równolegle do ulicy Władysława 

Nowego przedszkola z utęsknieniem wypatrują za-
równo rodzice, personel obecnej placówki, jak i przed-
stawiciele władz samorządowych. Temat budowy nowego 
obiektu został podjęty już w 2017 r. Według pierwotnego 

Reymonta. Włączenie nowego odcinka w siatkę już istnie-
jących ulic ma umożliwić wygodny dojazd mieszkańcom 
budującego się nowego osiedla mieszkaniowego w pół-
nocnej części miasta, naprzeciwko osiedla 700-lecia, 
w pobliżu leśnych terenów rekreacyjnych. Nowa droga 
nie tylko zwiększy płynność i jakość ruchu kołowego, 
ale też poprawi bezpieczeństwo użytkowników pieszych 
i zmotoryzowanych.

W wyznaczonym czasie do urzędu wpłynęły trzy oferty 
złożone przez: LuKpol Krzysztof Łuczak, ul. Dąbska 26, 99-
210 Uniejów, na kwotę 1 228 397,64 zł; Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych, ul. Łódzka 108, 99-200 Poddębice, na 
kwotę 1 454 871,86 zł; PPHU Ekoinżbud Piotr Peraj, ul. 
Targowa 54, 99-210 Uniejów, na kwotę 1 494 143,40 zł. 
Oferty weryfikowane są w dziale zamówień publicznych. 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg oraz własnych Gminy Uniejów. 
Otrzymana dotacja opiewa na kwotę 700 tys. zł.

zamierzenia miał on powstać przy ul. Wiśniowej i zastąpić 
obecnie działającą placówkę. Niestety, splot niekorzystnych 
okoliczności, do których należy m.in. wzrost cen w branży 
budowlanej i problemy z wyłonieniem wykonawcy, 

Trwa postępowanie na realizację projektu pn.: „Budowa drogi gminnej (wewnętrznej) – ul. Dłu-
giej w Uniejowie”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na ul. Długiej, 
która jest niedawno powstałą droga wewnętrzną.

Rozpoczęła się realizacja inwestycji, na którą z utęsknieniem czeka cała lokalna społeczność. 
W związku z przystąpieniem do przygotowania terenu budowy, wjazd na teren szkolny 
od ul. Targowej zostaje zamknięty. Prosimy o korzystanie z wjazdu od ul. Kościelnickiej (przy hali 
sportowej).

>
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uniemożliwił realizację przedsięwzięcia. Ostatecznie, 
w 2020 r. podjęto decyzję o zmianie lokalizacji na teren 
dotychczasowego boiska, w sąsiedztwie szkoły pod-
stawowej i hali sportowej, od strony ulicy Targowej.

W obecnym rozwiązaniu dopatrujemy się przede 
wszystkim zalet: skupienie w jednym miejscu placówek 
oświatowych stworzy swojego rodzaju kompleks 
edu-kacyjno-wychowawczy, wzbogacony dodatkowo 
o bezpo-średnie sąsiedztwo Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury, w którym odbywają się dodatkowe, pozaszkolne 
zajęcia dla dzieci i młodzieży. Ponadto, nowo 
obrana lokalizacja będzie ułatwieniem dla rodziców, 
którzy dowożą dzieci w różnym wieku – do szkoły 
i przedszkola, a w przyszłości do żłobka.

Wprowadzenie istotnych zmian w pierwotnym 
projekcie przedszkola i moment rozpoczęcia budowy 
dzieliło jeszcze wyłonienie wykonawcy. Nie udało się 
to w pierwszym, ogłoszonym w kwietniu ubiegłego roku 
przetargu, który unieważniono ze względu na wycenę 
ofert – dużo powyżej oczekiwań zamawiającego. 
Dopiero kolejna procedura przetargowa, mimo 
iż cena najkorzystniejszej oferty nadal przewyższała 
kwotę przeznaczoną na sfi-nansowanie zamówienia, 
przyniosła rozstrzygnięcie. W związku z powyższym, 
na początku października 2021 roku burmistrz 
Józef Kaczmarek zawarł z przedstawicielem firmy 
Zakład Robót Ogólnobudowlanych „Zrobud” Marek 
Kędzia z Gołuchowa umowę na budowę przedszkola 
integracyjnego w Uniejowie, której całkowitą wartość 
oszacowano na kwotę ok. 16,8 mln zł.

O inwestycji
Dwukondygnacyjny budynek, zaprojektowany na pla-

nie litery „L”, pomieści 8 oddziałów przedszkolnych, 
przeznaczonych dla dzieci w wieku 3-6 lat. Ze względu 
na integracyjny charakter obiektu, w przedszkolu pro-
wadzone będą dodatkowe zajęcia w specjalistycznych 
salach, wspomagających harmonijny rozwój w warunkach 
przedszkolnych. Dodatkowo, w projekcie przyjęto 
zwiększone normatywy powierzchniowe pomieszczeń 
oraz podwyższony standard wykończenia i wyposażenia 
przedszkola, dążąc do stworzenia dla dzieci optymalnych 
warunków prawidłowego rozwoju.

Do realizacji przyjętych założeń przyczyni się także 

projektowany układ funkcjonalny pomieszczeń, zapew-
niający dzieciom łatwą orientację w przestrzeni budynku. 
Na parterze znajdą się: cztery przedszkolne sale, sala 
sportowa, kuchnia i jadalnia. Na piętrze zaplanowano: 
kolejne cztery sale przedszkolne, dwie sale twórczości 
dziecięcej, dwie sale zabaw, salę komputerową oraz gabinet 
logopedy.

Niewątpliwie na szczególną uwagę zasługują sale 
polisensoryczne, czyli specjalnie wyposażone pomieszczenia 
aktywizujące lub wyciszające zmysły za pomocą: świat-
ła, dotyku, zapachu, dźwięków, muzyki i zabawek roz-
wijających zdolności poznawcze. Przebywanie wewnątrz 
sal terapeutycznych sprawi, że dzieci poczują się od-
prężone, bezpieczne. Atmosfera korzystnie wpłynie 
na stan psychofizyczny dzieci. Prowadzenie działalności 
przedszkolnej o charakterze integracyjnym wymaga uw-
zględnienia w projekcie potrzeb dzieci borykających się 
z niepełnosprawnościami, dlatego zarówno sam budynek, 
jak i jego otoczenie umożliwią poruszanie się na wózku 
inwalidzkim.

Inwestycja uwzględnia także zagospodarowanie terenu 
wokół budynku. Powstaną: nowe drogi wewnętrzne 
i chodniki, miejsca parkingowe z przeznaczeniem dla 
rodziców, a także parking dla nauczycieli. W otoczeniu 
przedszkola nie zabraknie elementów małej architektury, 
takich jak: ławki, stojaki na rowery oraz kosze. Wybudowany 
zostanie również nowy plac zabaw, dzięki któremu dzieci 
będą mogły aktywnie spędzać wolny czas na świeżym 

>
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Projekt przedszkola integracyjnego
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Maciej Bartosiak

Centrum Historyczno-Kulturalne 
w Spycimierzu nabiera kształtów

W ramach realizowanego przez samorząd projektu 
pn.: „Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej 
i ludowej Uzdrowiska Uniejów”, na terenie położonym 
przy kościele parafialnym, w samym sercu Spycimierza, 
trwa budowa obiektu muzealno-wystawowo-edu-
kacyjnego wraz ze wszystkimi przyłączami i insta-
lacjami (m.in.: sieć wodociągowa, przyłącze wody 
i kanalizacji sanitarnej, instalacja gazowa, grzewczo-
chłodząca, sieć elektryczna i teletechniczna), zinte-

powietrzu. Całość otoczą nasadzenia zieleni, a także 
nowe ogrodzenie. W celu zwiększenia bezpieczeństwa 
dzieci, na terenie przedszkola zainstalowany zostanie 
monitoring.

Na budowę nowego przedszkola gmina Uniejów po-

growanymi z inteligentnym systemem BMS. Stosuje 
się go w zaawansowanych technicznie budynkach dla 
poprawy komfortu i bezpieczeństwa życia. Zadanie 
inwestycyjne obejmuje również zagospodarowanie 
terenu wokół obiektu: urządzenie dziedzińca z widownią, 
budowę ramp i schodków, montaż ławek, koszy, stojaków 
na rowery, wykonanie ogrodzenia ażurowego, oświetlenia 
terenu, utwardzenie ciągów komunikacyjnych i w końcu 
– nasadzenia zieleni, w tym także przesadzenie drzew  

zyskała 2,5 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Projekt współfinansowany jest 
też przez Unię Europejską z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020.

Już blisko rok mija od rozpoczęcia budowy Centrum „Spycimierskie Boże Ciało”. Postępy prac 
z uwagą śledzą tutejsi parafianie, a także turyści odwiedzający Spycimierz – jeszcze na razie – 
dość sporadycznie. Wiadomo, że tłumnie zjadą tu dopiero na uroczystość Bożego Ciała. Za sprawą 
prowadzonej inwestycji może się to wkrótce zmienić, ponieważ idea budowy Centrum opiera się 
na całorocznej promocji spycimierskiej tradycji kwiatowych dywanów, wpisanej na światową listę 
niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
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i krzewów, które wcześniej kolidowały z projektem. 
Wznoszony obecnie gmach Centrum, na łącznej 

powierzchni ponad 960 metrów kwadratowych, 
pomieści m.in.: sale wystawowe, dydaktyczne 
i konferencyjne oraz zaplecze biurowo-administracyjne. 
Kompozycję bryły kształtują trzy niezależne 
konstrukcyjnie budynki, połączone pomiędzy sobą 
przeszklonymi korytarzami. Kompleks zaprojektowano 
na planie litery „U” jako jednokondygnacyjny 
z podwyższeniem do dwóch kondygnacji w części 
centralnej.

Budynek główny 
Stanowi centralną strefę w kompletnym układzie 

obiektu. W chwili obecnej prace prowadzone 
na poziomie wyższej kondygnacji zmierzają ku końcowi 
i wkrótce budowlańcy przystąpią do wykonania 
konstrukcji dachu. W budynku centralnym znajduje się 
główne wejście do obiektu, dodatkowo podkreślone 
poprzez nadwieszenie drugiej kondygnacji, tworzącej 
podcień oparty na dwóch słupach. Jest to część w całości 
z poddaszem użytkowym, na którym zaprojektowano 
maszynownię centrali wentylacyjnej, pomieszczenia 
socjalne i biurowe.

Budynek wystawienniczy oraz budynek sal 
interaktywnych

Kolejne dwa segmenty Centrum stanowią przedłu-
żenie prawego i lewego skrzydła części centralnej. 
Wysokość budynku od strony południowej jest 
nieznacznie wyższa od jej odpowiednika w północnej 
części. Oba boczne skrzydła obiektu są już zadaszone, 
z pokryciem w formie dachówki ceramicznej w kolorze 
naturalnym ceglastym. We wnętrzach budynków 
znajdą się: sala wystawowa i wielofunkcyjna sala 
interaktywna – każda o powierzchni blisko 200 mkw., 
a także przestrzeń konferencyjna oraz pomieszczenia 
warsztatowe.

Dziedziniec
Od strony wschodniej powstanie dziedziniec, któ-

ry przestrzennie połączy i otworzy obiekt na Kościół 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, jednocześnie 
stanowiąc kontynuację założenia kościelnego. 
Osłonięty trzema pierzejami Centrum podwórzec 
będzie pełnił funkcje ekspozycyjne. Miejsce idealnie 
nadaje się do układania dywanów kwiatowych, 
a obserwację postępów prac umożliwi drewniana 
widownia mocowana na konstrukcji stalowej w pół-
nocnej części placu.

Zarówno wewnętrzny dziedziniec, jak i posadzka 
przed wejściem głównym mają być wykończone 
materiałami nawiązującymi kolorystycznie do elewacji 
budynku. Podziały zaprojektowano z kostki brukowej 
ceramicznej o kształcie prostokątnym, natomiast 

pozostałą część nawierzchni – z kostki z granitu pło-
mieniowanego w kolorze bardzo jasnym żółtym.

Głównym założeniem przyjętym podczas pro-
jektowania Centrum było nawiązanie do tradycyjnego bu-
downictwa regionalnego, co przy tak dużej powierzchni 
użytkowej obiektu stanowiło nie lada wyzwanie dla 
architektów. Wśród zastosowanych w tym celu rozwiązań 
warto wymienić już widoczne: dwuspadową konstrukcję 
dachów, wyraźnie wyeksponowaną więźbę i detale 
z drewnianych zastrzałów, a także pokrycie wykonane 
z dachówki ceramicznej. Jako materiały elewacyjne 
zaplanowano z kolei – charakterystyczne dla Spycimierza 
– połączenie cegły licowej w kolorze naturalnym 
oraz kamienia wapiennego ciosanego w formę cegły. 
Z tradycyjnej dla tej wsi architektury, zaczerpnięto też 
sposób podkreślenia narożników oraz gzymsów i glifów 
okiennych.

Z całą pewnością forma architektoniczna obiektu 
jest bardzo istotna. Jednak to, co będzie stanowiło 
o niepowtarzalnym charakterze Centrum, znajdzie 
się w jego wnętrzach. W obiekcie przewidziano 
m.in. wielofunkcyjną salę interaktywną, poświęconą 
tradycji Spycimierskiego Bożego Ciała. Dzięki wystawom 
dedykowanym tradycjom oraz zwyczajom objętym 
dziedzictwem niematerialnym, obiekt ma szansę stać 
się unikalnym miejscem w skali międzynarodowej, 
poświęconym społecznościom kultywującym różnorodne 
wartości, zwyczaje i idee. Technologia rozszerzonej 
rzeczywistości umożliwi odbycie wirtualnego spaceru 
po miejscowości oraz w ciekawej formie przedstawi 
multimedialną historię spycimierskiego grodu. W salach 
dydaktyczno-konferencyjnych będą organizowane 
warsztaty z projektowania obrazów kwiatowych oraz ich 
układania różną techniką. 

W ramach realizowanej teraz inwestycji wykonawcy 
zlecono tzw. wyposażenie wbudowane: instalacje 
i okablowanie niezbędne do funkcjonowania multi-
mediów określonych w projekcie, a także częściowe 
umeblowanie sal oraz zaplecza biurowo-admi-
nistracyjnego. Zakup i montaż sprzętu wraz z docelową 
aranżacją pomieszczeń jest przewidziany w oddzielnym, 
przygotowanym już do procedury przetargowej 
zamówieniu. W projekcie rozmieszczenia multimediów 
uwzględniono m.in.: 140-calową ścianę z monitorów 
pasywnych, multidotykowy stół do warsztatów 
(możliwość operowania powierzchnią dotykową 
przez 5 osób jednocześnie), podłogę interaktywną, pro-
jekcję sterowaną gestami czy wirtualną przebieralnię 
z zestawem tradycyjnych strojów ludowych z regionu.

Wykonawcą inwestycji, wyłonionym dopiero w pią-
tym przetargu, jest konsorcjum przedsiębiorstw budowla-
nych: Częstobud – Damian Świącik z Częstochowy 
(lider) oraz Budopol Sp. z o.o. z Jaskrowa (partner), które 
wyceniło realizację zamówienia na kwotę przeszło 8,8 
mln zł, z czego blisko 4,6 mln zł pokryje dofinansowanie 
środkami unijnymi.

>
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Maciej Bartosiak

Budowa sieci wodociągowej 
w ulicy Kościelnickiej

Modernizacja i rozbudowa sieci zaopatrującej 
obszar aglomeracji miejskiej w wodę jest już w zna-
cznym stopniu wykonana. Powstają kolejne 2 kilo-
metry nowego wodociągu, biegnącego wzdłuż ul. 
Kościelnickiej. Prace prowadzone są punktowo,  
w oddalonych od siebie wkopach, wykonanych głównie 
w pasie chodnika i poboczy, aby zminimalizować 
utrudnienia w jeździe na odcinku drogi, na którym 
trwają roboty. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników ruchu oraz pracowników firmy realizującej 
zlecenie na długości ok. 2 km ul. Kościelnickiej (od znaku 
„Uniejów”) obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 
km/h. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Inwestycja w części przewidzianej dla ulicy Koś-
cielnickiej obejmuje – w pierwszej kolejności – prze-
prowadzenie pomiarów oraz badań wymaganych  
w specyfikacji technicznej (w tym: rozbiórki istniejących 
nawierzchni, przekopy próbne, podwieszenie instalacji 
obcych), a następnie wykonanie: sieci wodociągów z 
rur o parametrach PE 100, SDR17: Ø250×14,8 (13,5 
m), Ø200×11,9 (15 m), Ø110×6,6 (1318 m), Ø160×9,5 
(403,5 m); montaż rur ochronnych i armatury z ich 
zabezpieczeniem przed przesunięciem i zniszczeniem; 
budowę nowych przyłączy wodociągowych, przepięcie 
istniejących fragmentów sieci i przyłączy, wykonanie 
węzłów wodociągowych oraz montaż hydrantów 
podziemnych i nadziemnych na trasie przebudowanej 
sieci wodociągowej.

Przedsięwzięcie jest jednym z elementów szer-
szego zadania inwestycyjnego, realizowanego przez 
samorząd we współpracy z gminną spółką PGK 
„Termy Uniejów”. Całkowity zakres projektu pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w 
gminie Uniejów i aglomeracji Uniejów” uwzględnia: 
budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 8,5 
km (w Brzezinach, Ostrowsku oraz ulicach: Wiśniowej, 
Targowej, Dąbskiej, Orzechowej, Marii Konopnickiej, 

Szkolnej, Kościelnej i Portowej w Uniejowie), kanału 
tłocznego pod rzeką Wartą; budowę sieci wodociągowej 
o łącznej długości 12,5 km (w ulicach: Sienkiewicza, 
Dąbskiej, Kościelnickiej, biskupa Owczarka, Kościelnej, 
Polnej, Miodowej, błogosławionego Bogumiła, Reymonta, 
Wiśniowej, Kwiatowej, Lipowej, Różanej, Tęczowej, 
Makowej i Portowej w Uniejowie); rozbudowę stacji 
uzdatniania wody w Uniejowie i Ostrowsku (zakończone) 
oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Uniejowie  
(w trakcie realizacji).

Wykonawcą prac prowadzonych na ul. Kościelnickiej 
jest konsorcjum firm: Eveco Ewa Peraj (lider) i PPHU 
Ekoinżbud Piotr Peraj z Uniejowa (partner), któremu 
Gmina – w ramach tego samego zamówienia publicznego 
– zleciła budowę wodociągu w ul. Reymonta oraz sieci 
sanitarnej w ul. Targowej i na terenie miejscowości Brze-
ziny.

Na rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej gmina 
Uniejów pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020.

Kolejne inwestycje z zakresu tzw. „wod-kanów”, zmierzające do uporządkowania gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gminy, są systematycznie realizowane i mimo okresowych uciążliwości, 
z pewnością pozytywnie wpłyną na komfort życia mieszkańców.
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Gminne wiadomości szkolne

Miejskie Przedszkole w Uniejowie
Solidarni z Ukrainą   |   Marta Pajor
Miejskie Przedszkole w Uniejowie włączyło się do rozpoczętej na terenie gminy Uniejów zbiórki na rzecz osób 

potrzebujących z Ukrainy. Przez kilka dni dzieci wraz z rodzicami przynosiły do przedszkola najpotrzebniejsze rzeczy. Były 
to między innymi: medykamenty, opatrunki, bandaże, środki higieniczne, latarki, baterie, koce, ręczniki, woda butelkowana, 
artykuły spożywcze. Dzięki ludziom dobrej woli udało nam się zebrać i przekazać wiele produktów niezbędnych osobom 
poszkodowanym. Za zrozumienie, wsparcie, ogrom serca i pomoc niesioną potrzebującym serdecznie dziękujemy. Razem 
możemy więcej! 

Przesyłamy Wam mnóstwo wsparcia. Jesteśmy z Wami!

Kącik wędrującej książki   |   Monika Bartnik
W ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 zorganizowany 

został „Kącik wędrującej książki”. To pomysł na promowanie zainteresowania książką wśród najmłodszych. Każdy przedszkolak 
może zabrać do domu wybraną przez siebie książkę, którą po przeczytaniu odłoży do kącika, żeby była dostępna również 
dla innych dzieci. Najmłodsi mogą również przynieść do kącika książki, których już nie potrzebują, a które mogą jeszcze 
zainteresować kogoś innego. Wypożyczając książkę z naszego kącika należy pamiętać, żeby należycie o nią zadbać, aby 
mogła posłużyć jak największej liczbie młodych czytelników.

XX Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży   |   Monika Bartnik
Finał dwudziestego już Festiwalu Piosenki dla Dzieci i Młodzieży, organizowanego corocznie przez Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury w Uniejowie, odbył się 24 lutego 2022 r.
Miejskie Przedszkole w Uniejowie reprezentowało czternaście dziewczynek z grup dzieci czteroletnich i sześcioletnich. 

Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy oraz nagrody za udział w festiwalu: Zofia Jaśkiewicz, Zofia Tomaszak (4 lata), Amelia 
Andrzejewska, Amelia Grabarczyk, Helena Krajewska, Kornelia Jankowska, Amelia Wojciechowska, Wiktoria Drzewoszewska 
(6 lat).

Nagrody powędrowały do: I miejsce: Maja Szymkowiak (6 lat), II miejsce: Karolina Wójcik (4 lata). Wyróżnienia otrzymały: 
Maja Kaźmierczak, Liliana Szymczak oraz duet: Kornelia Galoch i Hanna Leśniewska (6 lat).

Zdobywczyni I miejsca, Maja Szymkowiak, została zaproszona przez panią Renatę Białek do uczestnictwa w nowym 
muzycznym projekcie organizowanym od marca w Szkole Podstawowej w Uniejowie. 

Jury zwróciło uwagę na zaangażowanie dziewczynek oraz ich odwagę i determinację w pokonywaniu lęku przed występami 
na scenie. My również gorąco gratulujemy wszystkim uczestniczkom i życzymy dalszych sukcesów na muzycznej drodze.

Witaj Wiosno!   |   Wioletta Gralka, Karolina Bednarek
„Idzie Wiosna poprzez świat, każdy ją powitać rad. 

Śpiewa łąka, śpiewa bór, koncertuje ptasi chór”.
Nadejście nowej pory roku – Wiosny jest doskonałą okazją do tego, aby uzmysłowić dzieciom jak wielkie bogactwo niesie 

ze sobą budząca się do życia przyroda. W naszym przedszkolu przygotowania do pożegnania zimy i powitania wiosny zaczęły 
się kilka dni wcześniej. Zmieniła się dekoracja przedszkola z zimowej na wiosenną. W salach zazieleniły się kąciki przyrody. 
Dzieci podlewały wiosenne kwiaty – żonkile, hiacynty i cebule, z których wyrastał szczypiorek. Przedszkolaki poznawały 
piosenki o tematyce wiosennej, a podczas spacerów szukały zwiastunów wiosny.  

W dniu 21 marca 2022 r. nadszedł długo wyczekiwany dzień – Pierwszy Dzień Wiosny. W tym dniu zagościł w naszym 
przedszkolu kolor zielony, zarówno w strojach dzieci, jak i wiosennych dekoracjach. Z tej okazji został przygotowany przez 
Panie Karolinę Bednarek i Wiolettę Gralkę teatrzyk pacynkowy: „Bajka o dzielnym Zielonym Kapturku ”, wystawiony przez 
nauczycielki z naszego przedszkola. Mali widzowie z zaciekawieniem śledzili losy Zielonego Kapturka, który z wielkim 
zaangażowaniem poszukiwał wiosny. Odwiedził zajączki, niedźwiadki, krasnale. Po długich poszukiwaniach dziewczynka 
odnalazła Panią Wiosnę, jednak spotkała jeszcze zagubioną Zimę, którą udało się wysłać na długie wakacje i tym samym 
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pozwolić, aby zasiadła na tronie Zielona Królowa. Dzieci piękną piosenką i wielkimi brawami powitały nową porę roku.  
Po uroczystym teatrzyku nadszedł czas na wiosenny spacer. Wszystkie grupy wraz ze swoimi Paniami wyruszyły barwnym 
korowodem, trzymając w rękach kolorowe symbole wiosenne. Mamy nadzieję, że starania naszych przedszkolaków sprawią, 
że wiosna zagości u nas na dobre.

Dzień Kolorowej Skarpetki w oddziale VIII   |   Monika Szafarz
21 marca to nie tylko początek kalendarzowej wiosny, ale również Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa, inaczej Dzień 

Kolorowej Skarpetki. Sama data to kombinacja liczb 21 i 3 – nie jest też przypadkowa, bowiem w 21 parze chromosomów, 
osoby zdrowe mają 2 chromosomy, podczas gdy osoby z Zespołem Downa – 3. Stąd inna nazwa tej choroby – trisomia 21. 

W tym roku grupa VIII z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie włączyła się w obchody „Dnia Kolorowej Skarpetki”. Podczas 
krótkiej pogadanki udało się ustalić, że każdy z nas jest na swój sposób inny, różnimy się pod wieloma względami i ta inność, 
i różnorodność jest naturalną rzeczą. Osoby z Zespołem Downa żyją wśród nas. Tak jak my bawią się, śmieją i spełniają swoje 
marzenia – bez względu na różnicę w liczbie chromosomów. 

Symbolem obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa było założenie dwóch niepasujących skarpetek, symbolizujących 
niedopasowane chromosomy. W ten sposób chcieliśmy pokazać, że integrujemy się z osobami z Zespołem Downa i ich 
rodzinami.

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Laurka dla AK-owca”   |   Karolina Bednarek
Dzieci z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie wzięły udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Laurka dla AK-owca”. 
Celem konkursu było: promowanie wśród przedszkolaków idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej, 

społecznej i kulturowej z własnym narodem, żołnierzem Armii Krajowej, jego historią i tradycjami, kształtowanie świadomości 
narodowej, wzbudzenie zainteresowania poznawaniem dorobku kulturalnego naszego kraju, propagowanie wiedzy  
o tematyce patriotycznej w formie plastycznej, kształtowanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci, 
rozwijanie kreatywności dzieci, a także zachęcanie do prezentowania wytworów pracy. 

Komisja poinformowała, że zakwalifikowała do konkursu i oceny w kategorii przedszkola 170 prac z 19 placówek, które 
wykonywało 171 uczestników. Dzieci z naszego przedszkola z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do wykonywania prac 
różnymi technikami plastycznymi. Każda praca była wyjątkowa, jednocześnie nawiązująca do tematyki konkursu. 

W dniu 30 marca 2022 r. uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz odblaski, magnesy i przypinki!

Czterolatki w krainie liczb   |   Monika Bartnik
Czterolatki z oddziału III dotarły do półmetka podróży po krainie liczb. Przez dziesięć tygodni, w każdą środę, przedszkolaki 

poznają kolejne dziesięć cyfr. Poznają ich zapis cyfrowy, utrwalają umiejętność przeliczania w danym zakresie, klasyfikują 
przedmioty według jednej lub więcej cech. W każdym tygodniu dzieci odwiedza jedna postać, która oprowadza je po jednej 
z dziesięciu krain. Przedszkolaki pomagają w rozwiązywaniu matematycznych problemów swoich gości oraz ich przyjaciół, 
przy okazji rozwijając umiejętności logicznego myślenia oraz rozwiązywania problemów na kilka sposobów. 

Do tej pory do grupy zawitali: Król Jedynka (oczywiście pojedynczy), Góralka Dwójka (oraz dwie owieczki: Pucia i Bucia, 
którym dzieci pomagały m.in. zbudować dwie zagrody, ochronę przed wilkiem), Wróżka Trójka (oraz trzy pszczółki: Mysia, 
Pysia i Rysia, które zgubiły swoje trzy paski), Królowa Czwórka z lodowej krainy (oraz cztery bałwanki: Olek, Karolek, Marek 
i Alek, którym przedszkolaki pomogły odnaleźć i posegregować guziki według ich życzenia), Biedronka Piątka (oraz motylki: 
Fiołek, Przebiśnieg, Nasturcja, Różyczka i Trawka, którym potrzebne było pięć kropek).

Dzieci budowały zamki, mury z określoną liczbą kolumn lub bram, wypełniały karty pracy, zaznaczały kolejne krainy na 
mapie. Wszystko to robiły z ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem, przez cały czas były aktywne i twórcze. 

Czekamy teraz na kolejnych gości.

Leader100 SPORT   |   Monika Szafarz
1 kwietnia 2022 r. dzieci z oddziału VIII wzięły udział w zajęciach gimnastycznych, realizując założenia programu Leader100 

SPORT, w którym uczestniczy Miejskie Przedszkole w Uniejowie. Tego dnia przyjechał do przedszkolaków Pan Tomasz 
Wilczewski – trener merytoryczny programu rozwoju aktywności fizycznej i kompetencji społecznych Leader100 SPORT. 
Starszaki na tych zajęciach kształtowały: pomysłowość, kreatywność, sprawność fizyczną, skoczność, a także umiejętność 
łączenia ruchu z muzyką. Jednocześnie zabawy dostarczyły dzieciom okazji do spontanicznych działań i wyrażania radości. 

„Głównym założeniem i celem programu jest pokazanie aktywności i wychowania fizycznego w ujęciu innym niż 
rywalizacja sportowa [...], przede wszystkim radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wychodzenie z porażek, pokonywanie 
siebie, sumienna i wytrwała praca”. Poprzez ćwiczenia, wspólne gry i zabawy dzieci uczą się współpracy, samodoskonalenia, 
ciekawości poznawczej, umiarkowania, odpowiedzialności i kreatywności. Program jest stworzony dla wszystkich dzieci  
i młodzieży, niezależnie od ich uzdolnień i cech charakteru.

>



20 numer  2 / 84 / 2022|  UNIEJOWSKIE STRONY

>

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu   |   Milena Nockowska-Bernardziak
2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – z tej okazji w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie odbyły się 

zajęcia na temat wiedzy o Autyzmie. 
Symbolem solidarności z „autystami” jest kolor niebieski, dlatego też przedszkolaki własnoręcznie wykonały papierowe 

baloniki, które symbolicznie puściły w niebo. Zajęcia edukacyjne rozpoczęły się projekcją krótkiego filmu pt.: „Dzieją się 
niesamowite rzeczy”, który pokazał dzieciom na czym polega Autyzm i z jakimi problemami zmagają się osoby, które cierpią 
na tą przypadłość. 

Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu mają zachęcić do podejmowania aktywnych działań  
i zwrócić uwagę czego doświadczają ludzie dotknięci autyzmem. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, 
osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności. 

Dzieci z przedszkola w Uniejowie doskonale wiedzą, jak rozumieć drugiego człowieka, który nie zawsze rozumie sam 
siebie. Autyzm nie jest nam obcy. Wszyscy jesteśmy różni i to jest wspaniałe!

Teatrzyk „Jak Ania Złośnica została Zajączkiem Wielkanocnym”   |   Angelika Kurpik
7 kwietnia 2022 r. dzieci z naszego przedszkola obejrzały przedstawienie w wykonaniu aktorów ze studia artystycznego 

„Arlekin” pt. „Jak Ania złośnica została Zajączkiem Wielkanocnym”. Była to wspaniała opowieść o niegrzecznej dziewczynce, 
która ciągle tylko robiła psoty i dokuczała każdemu. Nawet dziadek i babcia nie mogli dać sobie z nią rady. Pewnego dnia czara 
się przelewa i za sprawą przelatującej wróżki, Ania została zamieniona w Wielkanocnego Zająca. Aby wrócić do swojej postaci, 
musiała odkupić swoje winy. Ania nauczyła się od zwierzątek: Kurczaczka, Baranka i Kwoki, co to są Święta Wielkanocne, 
poczuła magię pomagania i dawania radości innym. Od tej pory zmieniła swoje postępowanie i stała się grzeczną i pomocną 
dziewczynką. Dzieci z zaciekawieniem oglądały przedstawienie i gromkimi brawami nagrodziły występujących aktorów, 
którzy przypomnieli o nadchodzących Świętach Wielkanocnych i przybliżyli przedszkolakom tradycje związane ze Świętami.

Koziołek Matołek – Teatr online   |   Iwona Tomaszak
8 kwietnia 2022 r. dzieci 5- i 6-letnie z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie uczestniczyły w spektaklu teatralnym 

online pt. „Koziołek Matołek”, wystawianym przez Teatr Lalki i Aktora w Łomży. Historia jest adaptacją komiksu autorstwa  
K. Makuszyńskiego i M. Walentynowicza. Tytułowy Koziołek zawsze budzi wokół siebie radość, a zarazem uczy, że wytr-
wałość oraz chęć zdobywania wiedzy pomagają w osiągnięciu celu. 
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Czterolatki w Krainie Cyfr

Dzień Kolorowej Skarpetki w oddziale VIII

Teatrzyk na Powitanie Wiosny

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
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„iTeatr dla szkół” to autorski projekt, który Telewizja Polska S.A. realizuje od 2012 roku. Akcja oparta jest na idei promowania 
i przybliżania teatru poprzez realizacje transmisji spektakli z teatrów w całej Polsce wszędzie tam, gdzie dostęp do ich oferty 
jest ograniczony. W ramach projektu iTeatr spektakl na żywo odbierany jest w tym samym czasie przez kilkadziesiąt tysięcy 
uczniów z całego kraju za pośrednictwem kodowanej transmisji internetowej.

Spotkanie Wielkanocne   |   Monika Bartnik
Tuż przed Świętami Wielkiej Nocy w naszym przedszkolu odbyły się grupowe spotkania przedświąteczne. 13 kwietnia  

2022 r. w każdym oddziale zorganizowano zajęcia i zabawy związane z Wielkanocą. Już wcześniej, podczas zajęć, przedszko-
laki poznawały tradycję oraz symbolikę tych świąt. Podczas uroczystego spotkania dzieci oglądały prezentacje i filmy 
edukacyjne dotyczące świąt; śpiewały piosenki zgodne z tematem; brały udział w zabawach sportowych oraz konkursach 
tematycznych; uzupełniały wielkanocne koszyczki, rozmawiając o najpopularniejszych świątecznych symbolach. Zgodnie  
z tradycją, były też życzenia przy wielkanocnym stole oraz dzielenie się jajkiem. Zajączek przyniósł dla każdego przedszkolaka 
słodki upominek. Życzenia złożyła też w każdej grupie pani Marta, dyrektor naszego przedszkola.

Święta wielkanocne to szczególny, pełen ciepła rodzinnego czas, dlatego tak ważne jest, aby mnogość tradycji i zwyczajów 
przekazywać najmłodszym. 

 

Szkoła Podstawowa w Uniejowie
Ferie zimowe zakończyliśmy śpiewająco…    |   Magdalena Derlacz
W XX Gminnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej, który odbył się 24 lutego 2022 roku, udział wzięło 28 uczniów z naszej 

szkoły. Dwa dni przed konkursem, scena i mikrofon był dostępny dla każdego. Skorzystali z tego prawie wszyscy uczestnicy.
Jury obradowało w składzie: Maksymilian Milczarek – muzyk, instrumentalista, z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej  

w Górze św. Małgorzaty; Renata Białek – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Akademii Muzycznej Uniejowie, absolwentka 
Akademii Muzycznej w Łodzi; Jacek Gromek – muzyk, wokalista, autor tekstów. 

Młodzi artyści mieli szansę zaprezentować swoje zdolności wokalne i sceniczne. Różnorodność wartościowych utworów 
przyczyniła się do stworzenia miłej atmosfery na widowni. Dyplomy i słodki upominek wręczono wszystkim uczestnikom 
konkursu. Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody oraz zaproszenia do udziału w warsztatach muzycznych. Festiwal 
zintegrował zarówno tych najmłodszych, jak i uczniów klas starszych z terenu całej gminy.                                                                                                  

Niesiemy pomoc Ukrainie!   |   Samorząd Uczniowski
Nasza szkoła dołączyła do rozpoczętej w Uniejowie akcji zbiórki najbardziej potrzebnych artykułów. W szkole akcję 

koordynował Samorząd Uczniowski, który dostarczył zebrane rzeczy do zbiorczego punktu, zlokalizowanego przy strażnicy 
OSP w Uniejowie. Przyniesione dary można było zostawiać w przedsionku szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-
17.00.

Mile widziane były: koce, śpiwory, pościel, ręczniki; odzież i bielizna damska, męska, dziecięca; środki czystości i środki 
higieniczne (pampersy, podpaski, pasty do zębów, kremy, szampony); bandaże, opatrunki, środki antyseptyczne; woda 
butelkowana w zgrzewkach; jedzenie w puszkach, makarony, ryże, kaszki, słoiczki dla dzieci, gotowe dania instant, batony 
energetyczne, orzechy, suszone owoce; świece, zapałki, latarki, baterie, zapalniczki; zestawy wielorazowych naczyń 
kuchennych: łyżki, widelce, noże, kubki, głębokie naczynia; maseczki wielorazowe. 

Zbieraliśmy także wyprawki szkolne dla ukraińskich uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkole. Staramy się, żeby te 
drobne rzeczy choć na chwilę wywołały uśmiech na twarzach nowych uczniów i ich rodziców. Bez Was nie byłoby to 
możliwe.

Wasze zaangażowanie i wielkie serca przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Jesteśmy dumni, że mamy takich uczniów 
i rodziców, którzy bezinteresownie niosą pomoc innym. Z całego serca dziękujemy!                               

Dziękujemy!   |   Samorząd Uczniowski
Dyrekcja Szkoły oraz Samorząd Uczniowski pragną podziękować wszystkim, którzy brali udział w tegorocznej licytacji 

laleczek. Dzięki hojności zainteresowanych udało nam się zebrać kwotę w wysokości 2372 zł, która została przelana na 
konto UNICEF.

Przypominamy, że kwota zebrana w ramach licytacji przekazana została przez UNICEF na pomoc dzieciom dotkniętym 
działaniami wojennymi w Ukrainie. 

Dziękujemy także uczniom i ich rodzicom – twórcom tak pięknych lalek.

>
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Pływaj, ćwicz i baw się    |   Karolina Marosik
Adepci nauki pływania systematycznie i wytrwale uczestniczą w zajęciach na basenie termalnym w Uniejowie. 

Najmłodsi kursanci, czyli uczniowie klasy I i II, po wstępnej adaptacji z wodą, rozpoczęli nauczanie podstawowych ruchów 
napędowych. Pływacy z klasy III i IV są na etapie opanowania stylów naprzemiennych w pływaniu: kraul na grzbiecie i na 
piersiach. Z kolei starsze grupy, czyli kursanci z klas V-VI oraz VII-VIII doskonalą technikę pływania trzema stylami.

   Serce rośnie, gdy na zajęcia przychodzi tylu młodych pływaków (ok.100 dzieci) i wspólnie realizują postawione 
sobie cele. Każdy może i potrafi, gdy tylko chce. Wszystko to dzieje się pod okiem instruktorów pływania, którzy poza 
nauczaniem dbają o bezpieczeństwo dzieci oraz starają się zapewnić dobrą zabawę, bo to chyba jest najważniejsze.

   Jednak nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie zaangażowanie w całą akcje Prezesa Term Uniejów, p. Marcina Pamfila, 
który umożliwia dzieciom korzystanie z bezpłatnych zajęć, za co bardzo dziękujemy.                                                                     

„Ludzie i wydarzenia ważne w dziejach naszej Małej Ojczyzny”   |   Joanna Pawlak
Pod tym hasłem, 3 marca br., odbył się w naszej szkole gminny konkurs historyczny. Uczestniczyło w nim 15 uczniów ze 

SP w Wilamowie i SP w Uniejowie. Celem konkursu było upowszechnienie i kultywowanie wiedzy historycznej o naszej 
gminie.

Oto wyniki konkursu:
- w kategorii klas VI: I m. Nina Górka, I wyróżnienie – Ewa Tomaszewska, II wyróżnienie – Mikołaj Polipowski (SP 

Wilamów);
- w kategorii klas VII: I m. Antonina Antkiewicz (SP Wilamów), I wyróżnienie  – Martyna Kasprzak (SP Uniejów); 
- w kategorii klas VIII: I m. Oliwia Wagner (SP Uniejów), I wyróżnienie – Karolina Ludwicka (SP Wilamów), II wyróżnienie 

Wiktor Tarnowski (SP Uniejów). 
Warto podkreślić, że uczestnicy konkursu wykazali się wysokim poziomem wiedzy z zakresu historii regionalnej oraz 

umiejętnością samodzielnego poszukiwania informacji z różnych źródeł.                                          

„Wieczór nauki” – ósmoklasiści z wizytą w ZSR w Kaczkach Średnich   |   Elżbieta Bartnik
10 marca br. uczniowie klas VIII, którzy wzięli udział w projekcie „Wieczór nauki”, odwiedzili szkołę w Kaczkach 

Średnich. Przechodząc od pracowni do pracowni, bardzo dobrze wyposażonych, zdobywali wiedzę o interesujących 
ich zawodach, czynnościach i warunkach pracy przygotowujących do konkretnego zawodu. Młodzież, dzięki zajęciom 
prowadzonym przez swoich starszych kolegów i ich nauczycieli, oceniała swoje umiejętności, określała i precyzowała 
swoje cele życiowe, mocne i słabe strony, starała się podjąć decyzje co do dalszej edukacji.

  Dzięki atrakcyjnym zajęciom, młodzież mogła pobawić się w ekspedytorów, rolników, operatorów maszyn. Wiele 
emocji wzbudziło odkrywanie nowego świata, dzięki Wirtualnej Rzeczywistości HTC Vive w nowej formie edukacji,  
w wirtualnym świecie. Dziewczęta i chłopcy popisywali się w profesjonalnym studiu nagrań. W pracowni reklamy poznali 
bliżej tajniki zawodu technika reklamy, uczestnicząc w prezentacji drukarek 3D, tworzyli hologramy i dowiedzieli się  
o najnowszych nowinkach marketingu reklamowego.

Poznawanie różnych zawodów miało na celu wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy, wyzwalanie 
własnej aktywności w kierunku samopoznania, odkrywania zainteresowań, uzdolnień, rozpoznawania swego usposobienia 
i temperamentu pod kątem predyspozycji do wykonywania różnych zawodów.

Takie zajęcia i poznanie nowych szkół na pewno pomogą naszym uczniom podjąć dobrą decyzję co do wyboru 
dalszej drogi nauki i przyszłego zawodu. 

Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom oraz uczniom ZSR CKP w Kaczkach Średnich za zorganizowanie wieczoru oraz 
zaproszenie. 
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Wycieczka do sadu „Wieczór nauki” w Kaczkach Średnich 
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Z wizytą w eksperymentarium   |    Dorota Bamberska, Joanna Wójcik
W dniu 11 marca br. klasy 1 b oraz 1 c wybrały się na wycieczkę do Łodzi, aby sprawdzić się w roli chemików i fizyków. 

Pierwsza część warsztatów w Eksperymentarium zatytułowana była „Naukowy misz-masz”. Warsztaty miały charakter 
praktycznej lekcji, gdzie uczniowie mogli w grupach wykonywać doświadczenia. Podczas zajęć dowiedzieli się, czym są 
polimery, gdzie są wykorzystywane i jak je możemy otrzymać – to właśnie ta ostatnia część była najciekawsza. 

Uczniowie robili polimerowe węże, stworzyli sztuczny śnieg, sprawdzali, jak topi się styropian. Drugą część zajęć 
stanowiło zwiedzanie wystawy stałej Eksperymentarium. Po przejściu przez kosmiczny tunel (gdzie praca naszego błędnika 
została całkowicie zaburzona – co okazało się wielką atrakcją) weszliśmy do sali z eksponatami. Uczniowie poznawali 
różne prawa fizyki, chemii, biologii i geografii. Tworzyli ludzki zamknięty obwód elektryczny, przez który płynął prąd, mogli 
posłuchać, jak bije serce człowieka w różnych sytuacjach i porównać je z biciem serca myszy. Dla uczniów była to świetna 
okazja do nauki poprzez zabawę i aktywne działanie.

Gminny konkurs ortograficzny rozstrzygnięty   |    Agnieszka Pajor
15 marca br. w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wilamowie odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny 

dla uczniów z klas V-VIII. W konkursie wzięło udział 22 uczniów, reprezentantów szkół. Przed uczestnikami było dyktando 
i test ortograficzny. Uczniowie mogli w praktyce wykorzystać wiadomości z zakresu ortografii oraz interpunkcji. 

Zmagania cieszą się zainteresowaniem, gdyż nagrodą jest trzydniowa wycieczka ufundowana przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Uniejów. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali nauczyciele – opiekunowie uczniów, którzy dokładnie 
sprawdzali testy, gdyż czasem o wygranej decydował przecinek lub niewielki błąd literowy. Rywalizacja była zacięta. 
Ortograficzne zmagania zakończyły się zwycięstwem następujących uczniów:

w kategorii klas V-VI: Mistrz Ortografii – Nina Górka (SP Wilamów), Wicemistrzowie: Barbara Troczyńska (SP Unie-
jów), Mikołaj Polipowski (SP Wilamów), Oliwia Kwiatkowska (SP Uniejów); 

w kategorii klas VII-VIII: Mistrz Ortografii – Izabela Rosik (SP Wielenin), Wicemistrzowie: Amelia Tomczyk (SP Unie-
jów), Jakub Koziński (SP Wielenin) i Kinga Jałkiewicz (SP Uniejów).

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, długopisy i słodycze. Gratulacje dla zwycięzców oraz wszystkich dzielnych 
uczestników. Czekamy na kolejnych odważnych w przyszłym roku.

Wojewódzki konkurs historyczny rozstrzygnięty   |   Joanna Pawlak
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wojewódzkim konkursie historycznym „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy 

Rzeczypospolitej”, organizowanym przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego. Konkurs przebiegał  
w dwóch kategoriach: test wiedzy i komiks. Etap rejonowy konkursu odbył się 18.03.2022 roku w Sieradzu.

W teście wiedzy o żołnierzach niezłomnych naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 8 c – Aleksandra Sroka i Antoni 
Kowalski. W kategorii  komiks uczennica Ana Marciniak z klasy 8 b zdobyła wyróżnienie. 

Wszystkim uczniom biorącym udział w tym trudnym konkursie gratuluję i dziękuję za pracę.      
                                                                   

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej    |    Opiekunowie: Elżbieta Bartnik, Lidia Zaradzka
      19 marca br. w sali OSP w Uniejowie odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” na etapie 

gminnym. Do turnieju przystąpiło 7 uczniów z klas V-VII, którzy musieli opanować ponad 500 pytań. Testy, z którymi 
zmagali się uczniowie, był bardzo trudny, zawierał 20 pytań.

Nagrody i dyplomy wręczyli: Tadeusz Chmielewski – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 
w Poddębicach, członkowie komisji konkursowej – Jacek Świątczak – Komendant Gminny OSP w Uniejowie. 
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Wizyta w Eksperymentarium Uczniowie nagrodzeni w konkursie „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy 
Rzeczypospolitej”
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 Pierwszy Dzień Wiosny w Łodzi…   |   Wychowawczynie – Mirosława Wiśniewska, Ewa Trzmielewska, 

        Agnieszka Pajor

 W tym roku szkolnym klasy VI a oraz V c postanowiły powitać wiosnę na wyjeździe integracyjnym. Demokratycznie 
uczniowie wybrali miejsce wyjazdu oraz repertuar, bo to ich dzień na świętowanie. Wynik głosowania padł na kino Cinema 
City w Łodzi, a z całej gamy filmów jednogłośnie wybrano film pt. „Skarb Mikołajka”. Na miejscu okazało się, że nie tylko 
uczniowie z Uniejowa przybyli witać wiosnę w Łodzi, bo kino wprost pękało w szwach. Dzieci obficie zaopatrzyły się w 
ulubione smakołyki i… już mogły przeżywać przygody Mikołajka i jego przyjaciół. Po seansie i tradycyjnym posiłku, z 
radosnymi buziami wracały do domu, zapewne sprawdzić czy wiosna jest już w Uniejowie. Uważamy, że każdy w tym dniu 
znalazł swoją wiosnę.

                 

Kolorowe skarpetki „nie do pary” – Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa   |   Samorząd Uczniowski
21 marca br. to nie tylko początek kalendarzowej wiosny, ale również Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa – Dzień 

Kolorowej Skarpetki, który ustanowiony został w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. 
W tym roku nasi uczniowie włączyli się w obchody tego dnia i założyli skarpetki nie do pary.

W krainie wiosny   |      Małgorzata Antoniak
Klasa I a, w poniedziałek 21 marca br., rozpoczęła harce od wspólnego dekorowania drzwi sali lekcyjnej i odczytania listu 

Pani Wiosny. W liście, przybywająca pora roku, zaprosiła uczniów do odwiedzenia siedmiu Krain. Aby dotrzeć do każdej 
z nich, zostawiła mapę. Kraina Szyfru czekała na nich na terenie szkoły, a zadaniem było odszyfrowanie hasła. Wędrując 
dotarli do Krainy Zagadkowa, w której wykazali się doskonałą wiedzą przyrodniczą. Kierując się znakami na mapie, przybyli 
do Krainy Grających Świerszczy, gdzie pożegnali złą zimę topiąc brzydką, starą gałąź.

Następnie koncertem instrumentalno-wokalnym powitali Wiosnę. W radosnym nastroju ruszyli w dalszą drogę do Krainy 
Bacznych Obserwatorów. Tutaj zostały zaproszone do znalezienia wiosennych śladów, które pozostawiła Bohaterka dnia. 
Bystrzaki świetnie sobie poradziły i odnalazły jej zwiastuny. Z ogromną radością powitały Krainę Zabawy, w której 
wykazały się koncentracją i spostrzegawczością. Następnie wędrownicy odwiedzili Krainę Malowanych Kwiatów. 

Podczas wykonywania zadań uczniowie wykazali się ogromną wyobraźnią twórczą, zmysłem artystycznym, umiejętnością 
współdziałania w zespole. Do szkoły wrócili barwnym, gwarnym, wiosennym korowodem, pełnym muzyki i śmiechu. 
                                                                                                              

Powitanie wiosny   |     Klasa III a z wychowawczynią Urszulą Świerczyńską.
21 marca br. uczniowie z  klasy III a byli na wycieczce w sadach Państwa Hajduków w Stemplewie.
Pogoda, jak na pierwszy dzień wiosny przystało, powitała nas niesamowitym słońcem i wreszcie ciepłem. Niezwykle 

życzliwa właścicielka gospodarstwa, pani Monika, oprowadziła nas po gospodarstwie sadowniczym, opowiedziała nam o 
pracach w sadzie.

Każdy mógł spróbować jak się przycina gałęzie sekatorem, zasiedliśmy (bez jazdy) w kabinie traktora, poznaliśmy 
maszyny i narzędzia sadownicze, odwiedziliśmy chłodnię do przechowywania owoców. Mieliśmy ciekawe zabawy 
na łonie natury. Słyszeliśmy nawoływania bażantów, widzieliśmy motyle cytrynki, potwierdzające nadejście wiosny. 
     Dziękujemy Państwu Hajdukom za możliwość poznawania przyrody, ugoszczenie nas pysznymi jabłkami i mile spędzony 
czas w przepięknym Dniu Wiosny!

Powiatowa Olimpiada Wiedzy Informatycznej 2k22   |   Elżbieta  Bartnik
Na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku, nasi uczniowie klas 7 i 8 (15) 

wzięli udział w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy Informatycznej 2k22. Eliminacje szkolne w formie online odbyły się 25 
marca br. Test składał się z 22 pytań otwartych i zamkniętych z zakresu podstawy programowej.

Gratulujemy odważnym!

XIX Rajd „Powitanie Wiosny na Ziemi Łęczyckiej”   |   Ewa Trzmielewska, Renata Pełka, Elżbieta Bartnik
Po długiej przerwie, spowodowanej sytuacją epidemiczną, w końcu wyruszyliśmy na trasę. Organizatorem rajdu był 

oddział PTTK w Łęczycy. Tym razem szukaliśmy wiosny i choć pogoda tego dnia była zupełnie niewiosenna, bawiliśmy 
się dobrze. Niektórzy pierwszy raz w życiu mieli okazję jechać pociągiem! Wędrówkę pieszą rozpoczęliśmy na stacji PKP  
w Chociszewie.

W czasie 10 km drogi przez pola i lasy do Parzęczewa, rozgrywane były konkursy. Wystawiliśmy silną ekipę. Drużyna  
w składzie: Oliwia Graczyk, Julia Kurzawa, Maja Pilarczyk, Barbara Troczyńska, Aleksandra Wójcik, Mateusz Kowal (wszyscy 
z klas V), Kinga Jałkiewicz, Maria Kazimierczak, Hanna Pająk, Gracjan Bukowski, Tymoteusz Jabłoński, Eryk Kowalczyk 
(uczniowie klasy 7) wywalczyła drugie miejsce w konkursach rozgrywanych w czasie rajdu. 

>
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Gratulujemy! Do zobaczenia na następnym rajdzie.
P.S. Również opiekunowie mają swój mały wkład w punktację konkursową (organizatorzy przygotowali niespodziankę – 

zadanie dla opiekunów). Razem możemy więcej. 

Noc w szkole z teatrem w głównej roli   |   Joanna Wicherkiewicz, Teresa Gadzinowska, Lidia Zaradzka
Są tacy uczniowie, którzy nie mogą doczekać się pójścia do szkoły. Jest taka szkoła, do której idzie się ochoczo. I jest 

taka noc, jedyna noc w roku, którą uczniowie spędzają w szkole. Nie do pomyślenia? A jednak…
Tym razem uczniowie klasy III b i II b tę magiczną noc spędzili w przededniu Międzynarodowego Dnia Teatru, więc 

tajemne „abrakadabra” zamieniło szkołę w skarbiec teatralnych niespodzianek.
Na początek dzieci dzieciom wyczarowały sztukę teatralną pt. „Ananasy z naszej klasy”. Mali aktorzy, łącząc wiersz  

z piosenką i tańcem, dali młodszym kolegom swoistą lekcję dobrego wychowania. Twarze widzów i artystów rozświetlały 
najjaśniejsze uśmiechy, więc oświetlenie sceny nie było już konieczne.

Tradycją nocy w szkole jest tajemniczy gość. Zadaniem uczniów było odgadnięcie zawodu, którym profesjonalnie 
zajmuje się tajemnicza postać. Okazało się, że jest to pani reżyser Małgorzata Szyszka.

Pani Małgosia opowiedziała o swoim zawodzie, pokazała kukiełki występujące w wyreżyserowanych przez nią sztukach. 
Przeprowadziła z małymi amatorami teatru mini warsztat, w którym powstało osobliwe przedstawienie. Pinokio umówił 
się Czerwonym Kapturkiem na herbatkę w uniejowskim zamku, a gdy zaczął padać deszcz, Pinokio rozłożył parasol, który 
miał ukryty w swoim długim od kłamstw nosie i pobiegł z kapturkiem do parku. Jeżeli myślicie, że to już koniec…to nie, nie. 
Ta noc była bardzo długa. Następnie drużyna Pinokia i drużyna Czerwonego Kapturka rozegrały nocny mecz w dwa ognie, 
który wydawał się nie mieć końca. I jeszcze raz…i jeszcze…jeszcze? Energia dzieci nie miała końca. 

A na koniec nocny seans filmowy. Pewnie się domyślacie, że seans również trwał bardzo długo. Około godziny 3.00 sen 
zagościł w szkole, ale już o piątej część radosnej gromady gotowa była na nowe harce. Po zdrowym śniadanku, wyposażeni 
w dyplomy nieustraszonego uczestnika Nocy w Szkole, uczniowie wrócili do domów. Stwierdzili, że chętnie zostaliby do 
poniedziałku.

Gminne Potyczki Matematyczne   |   Opiekunowie
31 marca br. w Szkole Podstawowej w Wieleninie odbyły się XII Gminne Potyczki Matematyczne kl IV-VIII. Trzynaścioro 

uczniów naszej szkoły zmagało się z zadaniami matematycznymi.
Sukcesy osiągnęli:
w kategorii klas IV: I m. Marcel Kwieciński, kl. IV c – op. K. Pruchlat; wyróżnienie – Igor Bernardziak, kl. IV b – op. 

A. Zbytniewska; w kategorii klas V: I m. Liliana Spławska-Wiatr, kl. V c – op. E. Trzmielewska; wyróżnienie – Oliwia 
Kwiatkowska, kl. V a – op. J. Wieczorek; w kategorii klas VII: wyróżnienie – Aleksander Wegner, kl. VII c – op. A. 
Zbytniewska; w kategorii klas VIII: I m. Aleksandra Sroka, kl. VIII c – op. J. Wieczorek; Kamil Pruchlat, kl. VIII b – op. J. 
Stawicki; II miejsce – Tobiasz Bartosiak, kl. VIII c – op. J. Wieczorek. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Szkoła Podstawowa w Wieleninie
Walentynki   |   Martyna Janiak
14 lutego to wyjątkowy dzień dla wielu osób. Jest to czas wyznawania miłości i sympatii. Uczniowie Szkoły Podstawowej  

w Wieleninie także pamiętali o dniu zakochanych.  Z tej okazji, jak co roku, Samorząd Szkolny zorganizował pocztę 
walentynkową.

Od 9 lutego 2022 r. można było wrzucać kartki walentynkowe do specjalnie przygotowanego pudełka umieszczonego 
na korytarzu. Walentynki zostały dostarczone do odbiorców w piątek, 11 lutego 2022 r. Wszystkie kartki były niezwykle 
kolorowe i starannie przygotowane. Najwięcej walentynek trafiło do uczniów klasy II.  

                                                                                                                                  
Uczniowie szkoły w Wieleninie solidarni z Ukrainą   |   Beata Maciejewska
24 lutego 2022 r. Rosja napadła na sąsiadującą z Polską Ukrainę. Każdego dnia konflikt zaostrza się, robi się brutalny  

i krwawy, cierpi niewinna ludność cywilna, a szczególnie dzieci. Postawa ukraińskich wojsk z prezydentem Zełenskim 
jest godna najwyższego uznania za odwagę i poświęcenie w obronie każdego skrawka swojej ojczyzny. Wielu Ukraińców 
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Pierwszy Dzień Wiosny Zwycięzcy „Potyczek Matematycznych”

>
utraciło wszystko, a zmuszeni do ucieczki przed bombami zrzucanymi na ich domy, codziennie przekraczają granicę Polski. 
Nasze społeczeństwo daje im schronienie przyjmując z otwartymi rękami i sercami. Polskie władze, organizacje, obywatele, 
rodziny i wolontariusze pomagają każdy na swój sposób, aby w odruchach solidarności ulżyć w cierpieniu poranionym wojną 
bliźnim. Uczniowie naszej społeczności szkolnej również włączyli się w akcje pomocowe. Samorząd Uczniowski, pod opieką  
p. Martyny Janiak, zbierał dary rzeczowe, które są niezbędne Ukraińcom do życia. Wszystkie dary serca zostały przekazane 
dla potrzebujących, w tym materiały opatrunkowe i niezbędne leki przeciwbólowe oraz środki higieniczne pierwszej 
potrzeby. Koło Biblijne zorganizowało dla chętnych dzieci długotrwałą modlitwę różańcową w intencji pokoju i za ofiary 
wojny. W wyznaczone dni, na umówionej przerwie sala jest wypełniona uczniami, którzy trzymają w dłoniach różańce i pełni 
wiary modlą się o zaniechanie wojny. Czasami wspomagają nas niektórzy nauczyciele i pracownicy szkoły. 

9 marca 2022 r., z inicjatywy i według scenariusza opracowanego przez katechetkę, zorganizowaliśmy w szkole Dzień 
Solidarności z Ukrainą. Jego celem było oswojenie uczniów z zaistniałą sytuacją w związku z wojną w Ukrainie. Wcześniej 
wszystkie klasy wraz z wychowawcami wykonały, według wyznaczonych wzorów, emblematy w kolorze barw narodowych 
Polski i Ukrainy. Samorząd Uczniowski przygotował dekorację i rekwizyty na apel. Koło Biblijne przedstawiło wiadomości 
na temat współczesnej Ukrainy. O wspólnych, niełatwych dziejach Polaków i Ukraińców na przestrzeni wieków barwnie 
opowiedział nauczyciel historii p. Maciej Klata. Dzieci dowiedziały się, że my, Polacy, potrafiliśmy współdziałać, razem bronić 
Rzeczpospolitej, ale też popadaliśmy w krwawe konflikty. Obecnie znów los połączył oba narody. Była też okazja do poznania 
historii ballady polsko-ukraińskiej sprzed 150 lat „Hej sokoły”. W naszym społeczeństwie utwór znany jest jako piosenka 
biesiadna. Wykonał ją chórek dziewcząt, ale w śpiew włączyli się wszyscy uczniowie. Szczególnie z entuzjazmem śpiewali 
ją najmłodsi. Panie: Martyna Janiak i Beata Maciejewska zrelacjonowały podjęte w szkole działania, które są dowodem 
na to, że solidaryzujemy się z narodem ukraińskim. Nauczycielki zachęciły do udziału w dalszych przedsięwzięciach. Apel 
zakończyliśmy piękną modlitwą o dar pokoju, kiedyś wypowiedzianą przez papieża Jana Pawła II. Dla niego pokój na 
świecie zawsze był priorytetem, o który zabiegał i uświadamiał, że nie jest on dany na zawsze, ale trzeba o niego zabiegać 
i pielęgnować go, by był trwałą wartością dla wszystkich ludzi na ziemi. My nie mamy wpływu na przebieg wojny i decyzje 
Rosji, ale zawsze z głęboką ufnością możemy prosić w modlitwie miłosiernego Boga, aby przywrócił pokój między narodami. 
Dzień Solidarności z Ukrainą zakończył się pogadankami w klasach na temat obecnej sytuacji w Ukrainie i w Polsce. 

Sukcesy w konkursie recytatorskim   |   Marzena Antczak, Daniela Kwiatosińska, Alicja Własny
4 marca 2022 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Poddębickiego odbył się Konkurs Recytatorski z okazji Roku Marii 

Konopnickiej zorganizowany przez Hufiec ZHP Uniejów. W tym niezwykłym spotkaniu wzięli udział uczniowie ze szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych z całego powiatu. Nie zabrakło reprezentantów naszej szkoły (Joanna Gdańska, Anna 
Graszka, Aleksandra Pawlak, Maja Pawlak, Izabela Rosik, Ilary Controllo). Każdy z uczestników mógł przedstawić maksymalnie 
dwa utwory poetyckie, jeden autorstwa Marii Konopnickiej, drugi dowolnego poety. Ocena podczas recytacji uwzględniała 
następujące umiejętności: dobór utworów, znajomość tekstów, interpretację utworu (tempo, prezentacja, intonacja), kulturę 
i wyrazistość słowa oraz ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, elementy ruchu, ubiór). Wszyscy uczestnicy pokazali swój 
kunszt recytatorski, a także umiejętności, nad którymi pilnie pracowali w ostatnim czasie. Wybór najlepszych, jak przyznało 
jury, był niełatwy, ponieważ wszyscy prezentowali wysoki poziom. 

Miło nam poinformować, że wśród laureatów konkursu znalazło się pięcioro uczniów z naszej szkoły:
I kategoria klas I-III szkoły podstawowej: miejsce I – Joanna Gdańska (kl. II); 
II kategoria klasy IV-VIII szkoły podstawowej: miejsce I – Maja Pawlak (kl. V), Izabela Rosik (kl. VIII), miejsce II – Anna 
Graszka (kl. IV), Ilary Controllo (kl. VIII). 
Wszystkim laureatom oraz uczniom, którzy wzięli udział w konkursie serdecznie gratulujemy!

Dzień Kobiet   |   Martyna Janiak, Marzena Antczak
8 marca 2022 r. jest wyjątkowym dniem w szkolnym kalendarzu. Wtedy swoje święto obchodzą wszystkie kobiety, 

zarówno te duże, jak i te małe. Od samego rana wszystkie dziewczynki i panie otrzymywały życzenia, kwiaty oraz słodkości. 
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Rada Rodziców z poszczególnych klas zorganizowała słodki poczęstunek oraz upominki dla uczniów. Redakcja „Piśmidełka” 
przeprowadziła z tej okazji wyjątkowy plebiscyt pn. „Najsympatyczniejsza koleżanka, najsympatyczniejszy kolega”. Wzięli  
w nim udział uczniowie klas I-VIII. Zadaniem każdego ucznia było oddanie głosu na dwie osoby ze swojej klasy, które uważa 
za najbardziej życzliwe na co dzień. 

        Przedstawiamy wyniki głosowania: 
• klasa I zwycięzca: ex aequo: Kornelia Szafarz, Anna Olejniczak;
• klasa II zwycięzca: ex aequo: Maksymilian Kujawiak, Wojciech Miśkiewicz;
• klasa III zwycięzca: ex aequo: Hanna Marciniak, Gracjan Król;
• klasa IV zwycięzca: Anna Pietrzak; 
• klasa V zwycięzca: Maja Pawlak;
• klasa VI zwycięzca: Krzysztof Pawlak;
• klasa VII zwycięzca: Eryk Czyszek;
• klasa VIII zwycięzca: Jacek Malinowski. 

Warsztaty literackie    |   Alicja Własny
Uczniowie kl. VIII oraz uczestnicy kółka polonistycznego z kl. VII wzięli udział w warsztatach literackich. Szczególnym 

gościem była p. Joanna Wicherkiewicz, poetka. Młodzież wysłuchała kilku utworów autorki, obejrzała filmik będący 
„ilustracją” do jednego z wierszy. Spotkanie zakończyły warsztaty. Twórczość młodych ludzi zaskoczyła nas. Powstały 
fantastyczne utwory w stylu dadaistów. Pani Joannie serdecznie dziękujemy za warsztaty.

  Dzień Liczby π   |   Barbara Fligiel
14 marca obchodzimy Światowy Dzień Liczby π (amerykański sposób zapisu tej daty to 3.14). W tym dniu swoje urodziny 

obchodzili również Albert Einstein i polski matematyk Wacław Sierpiński.
Liczba Pi od tysiącleci fascynuje naukowców i ma swoich wiernych wielbicieli, nic więc dziwnego, że doczekała się swojego 

święta. Pierwsze obchody Dnia Liczby Pi miały miejsce 14.03.1988 roku w muzeum nauki Exploratorium w San Francisco. 
Liczba Pi nazywana jest często stałą Archimedesa lub ludolfiną – od imienia holenderskiego matematyka Ludolfa van 

Ceulena, który w 1610 roku obliczył wartość liczby π z dokładnością do 35 cyfr po przecinku. Obecnie szwajcarscy naukowcy, 
przy pomocy superkomputera, podali 68,2 biliona miejsc po przecinku liczby Pi.

Liczba Pi pojawiła się w filmach np. „Pi” oraz licznych wierszach. Jednym z najbardziej znanych jest oczywiście wiersz 
„Liczba Pi” polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej.

W naszej szkole również obchodziliśmy to święto. Uczniowie z klas IV-VIII poznali liczbę Pi, jej bogatą historię oraz 
zastosowania. Dzieci z klasy IV, w ramach zabawy, wymyślały jak największą ilość wyrazów, w których ukryte zostało Pi. 
Dodatkowo chętne osoby mogły wzorem kanadyjskiego naukowca Martina Krzywinskiego przedstawić liczbę π w postaci 
barwnej spirali, kolorując te same cyfry tym samym kolorem. Uczniowie klasy V mieli za zadanie narysować „Pi miasto”. 
Wysokość każdego budynku odpowiadała kolejnym cyfrom rozwinięcia liczy Pi. Szóstoklasiści przedstawili w formie 
graficznej liczbę Pi. Uczniowie najstarszych klas obejrzeli prezentację i wykonywali zadania na escape roomie – π-ęknie 
wykonali zadania.

Sukcesy w konkursie ortograficznym   |   Marzena Antczak, Alicja Własny
15 marca 2022 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w „Gminnym Konkursie Ortograficznym” zorganizowanym 

przez Szkołę Podstawową w Wilamowie pod patronatem Burmistrza Miasta Uniejów. Rywalizacja przebiegała w dwóch 
kategoriach wiekowych: klas V-VI oraz klas VII-VIII. W pierwszym etapie „potyczek ortograficznych” uczniowie musieli 
napisać dyktando, w drugim – rozwiązać test ortograficzny. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, 
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Uczniowie szkoły w Światowym Dniu Sportu Dzień Solidarności z Ukrainą
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która po wnikliwym sprawdzeniu prac konkursowych, wyłoniła czworo laureatów z każdej kategorii wiekowej (Mistrza 
i trzech Wicemistrzów Ortografii). Z przyjemnością informujemy, że najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętności 
zastosowania ich w praktyce wykazali się między innymi uczniowie naszej szkoły: Izabela Rosik (kl. VIII), która wywalczyła 
tytuł Mistrza Ortografii oraz Jakub Koziński (kl. VII), który został Wicemistrzem Ortografii. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i długopisy, natomiast laureaci wygrali udział w trzydniowej wycieczce.

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie, serdecznie gratulujemy!

Pierwszy Dzień Wiosny   |   Martyna Janiak
W Pierwszy Dzień Wiosny Samorząd Uczniowski wraz z opiekunką zorganizował dla wszystkich uczniów „wiosenny 

quiz”. Na pierwszą cześć zabawy zostali zaproszeni najmłodsi uczniowie z oddziału przedszkolnego oraz klas 1-4. Wszyscy 
uczestnicy quizu mieli na głowach przygotowane wcześniej w klasach kolorowe opaski, przyozdobione kwiatkami. Zabawa 
rozpoczęła się od obejrzenia krótkiego filmu, przedstawiającego pierwsze oznaki wiosny. Następnie najmłodsi odpowiadali 
na pytania o wiośnie, rozwiązywali zagadki oraz brali udział w zabawach ruchowych. Na kolejnej części quizu pojawili się 
uczniowie starszych klas, spośród których wybrano dwie drużyny. Konkurencje obejmowały zagadki, układanie haseł z literek, 
kalambury oraz rebusy. Wszyscy uczestnicy mocno angażowali się w pracę drużynową i podchodzili do każdego zadania  
z entuzjazmem. To był bardzo mile spędzony czas, podczas którego mogliśmy sprawdzić swoją wiedzę oraz spostrzegawczość.

XII Gminny Konkurs Matematyczny „Potyczki Matematyczne”    |   Barbara Fligiel
31 marca 2022 r. w szkole odbył się XII Gminny Konkurs Matematyczny „Potyczki Matematyczne”. Do konkursu przystąpiło 

21 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Uniejów. W kategorii klas IV w konkursie wzięło udział 5 osób, z klasy 
V – 3 osoby, z klasy VI – 3 osoby, z klasy VII – 3 osoby i z klasy VIII – 7 uczniów. Naszą szkołę reprezentowały: Anna 
Kozłowska, Anna Graszka, Anna Pietrzak z klasy IV i Izabela Rosik z klasy VIII.

Konkurs miał na celu rozwijanie umiejętności matematycznych, ale przede wszystkim wyłonienie najlepszych 
matematyków. W ciągu jednej godziny konkursowicze mieli do rozwiązania 4 zadania matematyczne. Nad prawidłowym 
przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Magdalena Pajor, Katarzyna Pruchlat, Barbara Fligiel. 

Najlepsze wyniki w poszczególnych klasach uzyskali:
• klasa IV: I miejsce – Marcel Kwieciński, wyróżnienie – Igor Bernardziak (SP Uniejów), wyróżnienie – Anna Kozłowska 

(SP Wielenin); 
• klasa V: I miejsce – Liliana Spławska-Wiatr, wyróżnienie – Oliwia Kwiatkowska (SP Uniejów); 
• klasa VI: I miejsce – Nina Górka (SP Wilamów);
• klasa VII: wyróżnienie – Aleksander Wegner (SP Uniejów); 
• klasa VIII: I miejsce – Aleksandra Sroka, Kamil Pruchlat (SP Uniejów); II miejsce – Agnieszka Bamberska (SP Wilamów), 

Tobiasz Bartosik (SP Uniejów). 
Nagrody dla uczniów klas IV ufundowała SKO działająca przy SP Wielenin. Zdobywcy I i II miejsc z klas V-VIII w nagrodę 

otrzymali wycieczkę.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy sukcesów w dalszej karierze 

uczniowskiej.

Program Leader 100 Sport   |   Alicja Gapsa
Nasza szkoła przystąpiła do programu Leader100 SPORT. Program przewidziany jest na cztery lata. Pierwszym etapem 

było szkolenie, które przeszła nauczycielka oddziału przedszkolnego – Alicja Gapsa. W kolejnych latach takie szkolenie 
odbędzie nauczycielka z nauczania początkowego, która przejmie dzieci z przedszkola. W ramach programu nasza szkoła 
dostała 10 piłek do siatkówki, stojak z trzema koszami do siatkówki, kamizelkę dla trenera, podręczniki: Przez sport do 
kompetencji, Podręcznik dla koordynatora, Podręcznik dla nauczycieli – współpraca z rodzicami i Poradniki dla rodziców. 

1 kwietnia 2022 r. przybył do naszej szkoły trener Tomasz Wilczewski z wizytą wsparcia. Program obejmował: prezentację 
podręczników, omówienie dokumentacji trenera, mini szkolenie, dyskusję/pytania/rozmowy, zajęcia pokazowe z dziećmi/
wsparcie, podsumowanie wizyty z koordynatorem i z dyrektorem.

Dziękujemy panu Tomaszowi za wizytę i cenne wskazówki do dalszej pracy z dziećmi w ramach programu Leader100 
SPORT. 

                                                                                                                 
Światowy Dzień Sportu   |   Martyna Janiak, Piotr Masiera
Światowy Dzień Sportu obchodzimy 6 kwietnia. Wspomniana data jest doskonałą okazją do promowania zdrowego stylu 

życia. Sport to zdrowie! Nie tylko kształtuje charakter, ale wpływa także na kondycję fizyczną. Korzyści, które niesie za sobą 
uprawianie sportu, są niezliczone. Regularna aktywność fizyczna wpływa nie tylko na układ ruchu, ale na cały organizm. 
Poprawia nastrój, odporność i jakość snu, zwiększa zdolności uczenia się, redukuje stres. Zalety sportu można wyliczać 
bardzo długo. W tym roku szkolnym zorganizowano z tej okazji szkolne rozgrywki piłki koszykowej dla uczniów klas IV-VIII. 

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział i zaangażowanie, a zwycięskim klasom serdecznie gratulujemy!

>
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Szkoła Podstawowa w Wilamowie
Dzień Kobiet   |   Agata Górka
Aby uczcić ten wyjątkowy dzień, chłopcy z naszej szkoły sprawili swoim koleżankom wiele radości. Oprócz tradycyjnych 

kwiatków, część panów przygotowała drobne upominki, część postanowiła osłodzić to święto smakołykami, a jeszcze inni 
postawili na zabawy i konkursy. 

Klasa II udała się do kręgielni, a klasa III podbiła serca koleżanek przepysznymi zapiekankami. Samorząd Uczniowski 
również pamiętał o złożeniu życzeń w imieniu całej męskiej części naszej szkoły i podarował każdej z pań oraz dziewcząt 
tulipanka wraz ze słodkim upominkiem.

W imieniu wszystkich kobiet dziękujemy panom za pamięć!

Wieczór Nauki w ZSR CKP w Kaczkach Średnich   |   Wioleta Pietrzykowska
W czwartkowe popołudnie, 10 marca 2022 r. uczniowie klasy 8 wraz z wychowawczynią Wioletą Pietrzykowską wybrali 

się na „Wieczór Nauki” do Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. 
Podczas spotkania mogliśmy poznać ofertę kierunków w ZSR proponowaną na nowy rok szkolny i zapoznać się  

z prezentacjami poszczególnych zawodów, uczestnicząc w pokazach i warsztatach zorganizowanych przez nauczycieli. 
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W pracowni reklamy poznaliśmy bliżej tajniki zawodu technika reklamy, uczestnicząc 
w prezentacji drukarek 3D, tworzyliśmy hologramy i usłyszeliśmy o najnowszych nowinkach marketingu reklamowego.  
W pracowni gastronomicznej dowiedzieliśmy się jak w szybki i łatwy sposób przygotować pyszne przekąski. Zobaczyliśmy 
również jak wygląda zawód projektanta ogrodu podczas warsztatów z architektury krajobrazu. Przyszli spedytorzy  
i programiści poznali odpowiedź na pytanie: Jak zarabiać duże pieniądze? Tego wieczoru odbyły się również pokazy: linii 
diagnostycznej dla samochodów, Inteligentnych Domów Przyszłości, w których wykorzystuje się zasoby fotowoltaiki. 
Ku zadowoleniu chłopców zapoznaliśmy się z tajemnicami precyzyjnego rolnictwa. Nie zabrakło również pokazu 
innowacyjnych technik wykorzystywanych w nowoczesnym budownictwie. Uczestniczyliśmy też w warsztatach  
w profesjonalnym studiu nagrań i mieliśmy również możliwość przeniesienia się w wirtualną rzeczywistość HTC Vive.

Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom oraz uczniom ZSR CKP w Kaczkach Średnich za zorganizowanie wieczoru oraz 
zaproszenie nas. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, które na pewno pomoże naszym uczniom wybrać właściwą 
drogę zawodu.

Gminny konkurs ortograficzny   |   Joanna Binkiewicz, Małgorzata Nitecka
5 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej w Wilamowie odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny, który zorganizowały 

nauczycielki języka polskiego – Joanna Binkiewicz i Małgorzata Nitecka. Uczestnicy konkursu rywalizowali ze sobą 
w dwóch kategoriach wiekowych: klas V-VI oraz klas VII-VIII. Uczniowie najpierw pisali dyktando, a następnie rozwiązywali 
test ortograficzny. Po wnikliwym sprawdzeniu prac konkursowych, komisja wyłoniła laureatów ortograficznych potyczek. 

W kategorii klas V-VI Mistrzem Ortografii została Nina Górka ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie. Natomiast 
tytuł Wicemistrza przyznano Barbarze Troczyńskiej (SP Uniejów), Mikołajowi Polipowskiemu (SP Wilamów) i Oliwii 
Kwiatkowskiej (SP Uniejów). Z kolei Mistrzem Ortografii w kategorii klas VII-VIII została Izabela Rosik ze Szkoły 
Podstawowej w Wieleninie. Tytuł Wicemistrza wywalczyli Amelia Tomczyk (SP Uniejów), Jakub Koziński (SP Wielenin)  
i Kinga Jałkiewicz (SP Uniejów). 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i długopisy, natomiast laureaci – symboliczne bilety na 
trzydniową wycieczkę.

Nowa sala logopedyczno-rewalidacyjna   |   Wioleta Pietrzykowska, Katarzyna Pajor
Informujemy, że w naszej szkole zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne odbywają się w nowej, profesjonalnej sali zajęć 

terapeutycznych. Z uwagi na to, że uczy się u nas sporo uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bardzo 
brakowało w naszej placówce takiej sali. Udało się wygospodarować niewielkie pomieszczenie, gdzie została odnowiona 
podłoga i ściany. Całości dopełniły nowe meble i kolorowe naklejki. Profesjonalny gabinet niewątpliwie podniesie jakość 
prowadzonych zajęć i pozwoli uczniom w przyjemny sposób rozwijać się i pokonywać własne trudności.

Światowy Dzień Zespołu Downa   |   Beata Kos
21 marca to nie tylko pierwszy Dzień Wiosny, ale także Światowy Dzień Zespołu Downa. Ta data nie jest przypadkowa 

i nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21 parze chromosomów.
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Składanie obietnicy zuchowej Klasa VIII i ich oryginalne „plecaki”

Ideą obchodów tego właśnie „Dnia” jest akcja zakładania kolorowych skarpetek „nie do pary” jako wyraz naszej 
solidarności z osobami z dodatkowym chromosomem oraz tolerancji i wrażliwości na potrzeby osób nim dotkniętych. Dwie 
różne skarpety stały się symbolem Światowego Dnia Zespołu Dawna, ponieważ chromosom ma kształt przypominający 
skarpety. Data obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa jest symboliczna. Przypada on na 21 dzień 3 miesiąca  
w roku, ponieważ to właśnie dodatkowy, trzeci chromosom w 21 parze składających się z łańcuchów DNA chromosomów 
w ludzkich komórkach powoduje występowanie tej wady genetycznej. Stąd też inna nazwa tego zaburzenia – trisomia 21. 
Również dlatego wybrano Pierwszy Dzień Wiosny, bo to dzień narodzin ludzi niezwykłych.

Dla podkreślenia integracji i pomocy osobom dotkniętym tym schorzeniem, uczniowie naszej szkoły, od kilku lat, tego 
dnia zakładają kolorowe skarpetki nie do pary, które są symbolem niedopasowania społecznego i genotypowego z jakim 
borykają się osoby z zespołem Downa. W tym dniu, będąc na wycieczce w Kole, której organizatorkami były panie Anna 
Gazda i Beata Kos, także założyli kolorowe skarpety. Co roku, w Pierwszym Dniu Wiosny, będziemy włączać się w tę akcję 
i wspierać ją całym sercem.

Wycieczkowy Pierwszy Dzień Wiosny   |   Izabela Wróbel, Beata Kos, Agata Górka
Pierwszy Dzień Wiosny to okazja do pożegnania zimy i powitania wiosny. W tym dniu topi się kukłę Marzanny,  

a w niektórych częściach Polski dzień później obchodzi się gaik (lub maik). Przyjęło się również, że Pierwszy Dzień Wiosny 
to tzw. „dzień wagarowicza”. Jest to młody zwyczaj. Nie jest to oficjalnie dzień wolny od zajęć w szkole, ale nie przebiega 
też tak, jak każdy inny dzień nauki. Dlatego też uczniowie naszej szkoły wyruszyli na wycieczki. Przedszkolaki razem 
ze swoimi paniami opuściły mury szkoły i wybrały się do sali zabaw „Smokolandia” w Kole. Jest to zaczarowana kraina, 
w której dzieci spędziły radośnie czas. W czasie pobytu dzieci pokonywały przeróżne tory przeszkód, była bitwa na 
kulki, wyścigi na zjeżdżalni, przejście po moście linowym, a także zabawa w chowanego. Niektórzy próbowali jazdy na 
trójkołowym rowerze, a młodsi mogli skorzystać z mini jeździków w kształcie zwierząt. Dużym zainteresowaniem cieszyło 
się urządzenie, które zasysało kulki, porywało je do góry, a następnie zrzucało na bawiące się dzieci. Było mnóstwo 
śmiechu, radości i wspaniałej zabawy. Również do Koła wybrali się uczniowie klas I-III. Najpierw odwiedzili „Smokolandię” 
– krainę zabawy i rozrywki. Na dzieci czekało tam mnóstwo atrakcji: labirynty, zjeżdżalnie Gigant, góra wspinaczkowa, 
piłki gimnastyczne, rekreacyjne, trampoliny, tory przeszkód i wiele innych. Następna wizyta była w McDonaldzie, bo 
być w Kole i nie odwiedzić „Maca”, to niepodobna. Tam też było widać, że to dzień wagarowicza, bo lokal był zapełniony 
młodymi ludźmi. Ostatnim punktem wycieczki było obejrzenie w kinie filmu „Potworna Rodzinka 2”. Akcja bardzo 
dynamiczna, wesoła, taka, jaką lubi większość dzieci. Natomiast uczniowie klas starszych udali się do Manufaktury na seans 
drugiej części filmu animowanego ,,Sing”. Film ten to kontynuacja historii utalentowanych zwierząt, a jego niewątpliwym 
atutem, poza dawką dobrego humoru, jest bogata ścieżka dźwiękowa. Oprócz pobytu w kinie, uczniowie klas starszych 
mogli rozdysponować swoim czasem wolnym. Zgodnie podzielili go między małe zakupowe szaleństwa i pobyt w części 
gastronomicznej obiektu. 

Uczestnicy wszystkich wycieczek zadowoleni – choć zmęczeni od nadmiaru wrażeń – z uśmiechami na twarzy wrócili 
do swoich rodziców.

Dzień bez plecaka   |   Agata Góra
1 kwietnia to czas żartów, psikusów i przede wszystkim dobrego humoru. Z tej okazji Samorząd Uczniowski ogłosił 

,,Dzień bez plecaka”, a nasi wspaniali uczniowie zorganizowali go sami, przyłączając się do zabawy. Nie sposób wymienić, 
ile to ciekawych sposobów na przyniesienie swych rzeczy wynaleziono w tym dniu: wózki, skrzynki, koszyki, półeczki, 
wiatrak, taczka, lodówki i wiele, wiele innych.

>
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Uczestnicy Gminnego Konkursu Ortograficznego

Każdy z uczniów, który stawił czoło temu wyzwaniu, wziął udział w konkursie, którego stawką poza słodyczami  
i drobnymi upominkami był drogocenny voucher chroniący zwycięzcę przed przeciwnością losu, czyli... odpytaniem!  
Z każdej klasy wyłoniono 1 laureata, a w gronie docenionych przedmiotów znalazły się: wiaderko, pufa, klatka na chomika, 
poszewka z tygrysem, piecyk, latarnia, kuchenka i odkurzacz.

Zwycięzcą wśród wszystkich klas została uczennica klasy VIII – Karolina Ludwicka, która swe książki, zeszyty oraz 
błyszczący różowy piórnik spakowała do bębna od pralki, a podręczne rzeczy ulokowała w laczku wielkości małego 
dzidziusia. Serdecznie gratulujemy kreatywności!

Nasi mili nauczyciele również przygotowali oryginalne torby na podręczne rzeczy – od walizek po koszyki. Największym 
uznaniem cieszył się koszyk na zakupy pani Wiolety Pietrzykowskiej.

Wszystkim uczniom dziękujemy z zabawę i mile spędzony czas oraz gratulujemy pomysłów! 

Wizyta trenera programu Lider100 SPORT   |   Izabela Wróbel
Naszą szkołę odwiedził pan Tomasz Wilczewski – trener merytoryczny programu rozwoju aktywności fizycznej  

i kompetencji społecznych Leader100 SPORT.
Podstawowym celem programu jest kształtowanie postaw społecznych poprzez wykorzystanie odpowiednich 

programów aktywności ruchowej dzieci w wieku 6-9 lat oraz zwiększenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, 
wychowawców oraz trenerów. Program przewiduje także wykorzystanie i wzmocnienie potencjału wychowawczego 
rodziców.

Była to bardzo owocna wizyta, podczas której trener wymienił się swoimi doświadczeniami dotyczącymi prowadzenia 
zajęć z dziećmi. Służył także pomocą i wsparciem podczas zajęć ruchowych, które zostały przeprowadzone z naszymi 
przedszkolakami. W ramach programu nasza szkoła otrzymała kosz do ćwiczeń, a także 10 piłek, książki dla wychowawcy 
i rodziców.

Na zakończenie wizyty wszyscy zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie z naszym trenerem. Czekamy na kolejną wizytę.

Wiosenny biwak harcersko-zuchowy   |   Wioleta Pietrzykowska
W dniach 1-2 kwietnia 2022 r. odbył się biwak naszej drużyny harcerskiej i gromady zuchowej. Pogoda bardziej 

wskazywała na późną jesień, jednak nie przeszkodziło nam to, aby przeprowadzić wiosenny bieg harcerski. Wprawdzie 
kilka punktów musiało ulec zmianie, ale podczas biegu staraliśmy się utrzymać wiosenny klimat. Zuchy i harcerze mieli 
do wykonania zadania na 7 punktach. Sadzili kwiaty i ozdabiali doniczki, robili porządki wiosenne, malowali ilustracje 
do wiersza Marii Konopnickiej, sprawdzali się na torze przeszkód, przygotowywali palmy wielkanocne, przebierali się za 
wiosnę oraz łamali szyfry. Po podsumowaniu biegu i kolacji odbyła się obietnica zuchowa, podczas której Natan Supeł, 
Michał Napieraj, Mateusz Pchła, Marcel Florkowski, Marta Jarnot oraz Joanna Wrąbel obiecywali być dobrymi zuchami. 
Tego wieczoru miało miejsce również Przyrzeczenie Harcerskie, które złożyli: Wiktoria Kos, Amelia Spytkowska, Marika 
Kolasa, Gracjan Kolasa, David Pietrzak, Jan Kołodziejek i Antonina Antkiewicz. Podsumowaniem dnia był wieczór filmowy.

Drugi dzień biwaku rozpoczęliśmy śniadaniem i porządkami, aby zaraz potem wyruszyć do Uniejowa, gdzie spędziliśmy 
miłe przedpołudnie na zwiedzaniu zamku wraz z wejściem na wieże. Następnie udaliśmy się na spacer, podczas którego 
poznaliśmy wraz z leśnikiem – Edytą Zawadzką-Cudzich leśną ścieżkę dydaktyczną „Zieleń”. Spacer zakończyliśmy 
obiadem w restauracji „Wabik” w Zieleniu.

Mimo niesprzyjającej pogody, biwak uważamy za bardzo udany i z niecierpliwością czekamy na następne.
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Maciej Bartosiak

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Uniejowie

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Uniejowie jest 
kluczowym przedsięwzięciem z zakresu gospodarki 
ściekowej prowadzonej na terenie gminy. Dotychczasowy 
stan oczyszczalni wymagał interwencji, ze względu na jej 
wydajność – nieadekwetną do potrzeb wynikających 
z dynamicznie rozrastającej się w ostatnim czasie 
aglomeracji miejskiej. Inwestycja pozwoli dostosować 
istniejącą oczyszczalnię do przyjęcia większej ilości ścieków 
komunalnych, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem 
wodnoprawnym, jak również zapewni wymagane 
parametry ścieków oczyszczonych. Realizacja inwestycji 
przyczyni się do poprawy jakości środowiska, jak również 
względów ekonomicznych, np. poprzez ograniczenie 
zużycia energii elektrycznej urządzeń pracujących 
w systemie filtracji. Zmniejszy się również ryzyko awarii 
mechanizmów, które były już wyeksploatowane.

Na obszarze miejskiej oczyszczalni znajduje się także 
punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
ale roboty prowadzone w ramach gminnej inwestycji 
w żaden sposób nie zakłócają jego funkcjonowania, ani 
eksploatacji zakładu oczyszczania ścieków, który pracuje 
niezależnie od trwającej rozbudowy. Wykonawca został 
zobowiązany, aby zaprojektować, przygotować, rozpocząć 
i przeprowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby 
nie zakłócić procesów technologicznych, o co zadbano już 
na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej.

Prace budowlane, które rozpoczęły się na początku 
bieżącego roku, mają zostać zakończone przed 31 
sierpnia 2022 r. Po uprzednim demontażu istniejącego, 

nieczynnego uzbrojenia terenu oraz przygotowaniu pół-
nocno-wschodniej części placu oczyszczalni na potrzeby 
modernizacji obiektu, wykonawca przystąpił do budowy 
zbiorników, odpowiedzialnych za etap biologicznego 
usuwania nieczystości. Natomiast na całość zleconego 
przez gminę Uniejów zadania inwestycyjnego składa się 
wielobranżowy zestaw robót, oczekujących na swoją kolej 
w opracowanym wcześniej kalendarzu budowy. Pełny zakres 
inwestycji obejmuje m.in.:
• budowę wewnętrznych ciągów komunikacyjnych oraz pla-

ców manewrowych w bezpośrednim sąsiedztwie obiek-
tów technologicznych;

• wymianę sito piaskownika;
• budowę zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych 

z systemem napowietrzania;
• budowę komory stabilizacji tlenowej (KTSO);
• rozbudowę stacji zlewczej i budowę stacji zlewczej ście-

ków solankowych;
• budowę zbiornika uśredniająco-retencyjnego;
• budowę zbiornika dedykowanego na potrzeby gospodarki 

osadowej obiektu;
• uruchomienie istniejącego reaktora biologicznego oczysz-

czalni ścieków;
• budowę rurociągów kanalizacji technologicznej połącze-

niowych pomiędzy nowo projektowanymi elementami, 
a istniejącym ciągiem technologicznym;

• doprowadzenie wody zimnej na potrzeby obsługi danego 
procesu;

• zwiększenie mocy przyłączeniowej obiektu na potrzeby 
nowo projektowanego wyposażenia technologicznego.

Obiekt jest modernizowany według programu funkcjo-
nalno-użytkowego, na podstawie którego gmina pozyskała 
unijne dofinansowanie.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Inżynieria 
Środowiska ELGAJ Leszek Kondratowicz ze Zbierska-
Cukrowni (lider) oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe Automatyk Barbara Kondratowicz, 
również zarejestrowane w Zbiersku-Cukrowni (partner). 
Zawarta w kwietniu ubiegłego roku umowa, o wartości 
5.885.550,00 zł brutto, zobowiązuje wspomniane przed-
siębiorstwa do zakończenia rozbudowy oczyszczalni 
w terminie do 31 sierpnia 2022 r. Na wykonane 
przez konsorcjum prace zostanie udzielona 6-letnia gwa-
rancja.

Na terenie oczyszczalni w Uniejowie trwają prace budowlane, realizowane w ramach zadania pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów”. Modernizacja oczyszczalni 
poprawi jej funkcjonalność i wydajność oraz zapewni spokój na najbliższe dekady. Koszt inwestycji to 
blisko 6 mln zł, z czego prawie połowę zapewni dofinansowanie ze środków unijnych.
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Maciej Bartosiak

Remont skrzyżowania wstrzymany 
przez badania archeologiczne

Na przełomie stycznia i lutego bieżącego roku infor-
mowaliśmy Państwa o możliwych utrudnieniach ruchu 
w okolicy skrzyżowania ulic Dąbskiej, Orzechowej 
i biskupa Owczarka oraz na odcinkach wymienionych 
dróg w kierunku Rynku Miejskiego i ul. Ogrodowej, 
spowodowanych rozpoczynającą się wówczas przebu-
dową jezdni i chodników w tym miejscu. Czas realizacji 
przedsięwzięcia oszacowano na ok. 4 miesiące, co ozna-
czało zakończenie robót oraz przywrócenie ruchu wraz 
z początkiem czerwca. Niestety, już wiadomo, że ten 
termin odsunie się w czasie. Powodem było odkrycie 

naczynia, które może mieć wartość historyczną, dokonane 
w trakcie robót ziemnych na terenie skrzyżowania. 
W związku z tym, na wniosek Łódzkiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków inwestycja została wstrzymana, 
a we wspominanym miejscu utworzono wykopaliskowe 
stanowisko badawcze. Wstępne szacunki mówią o minimum 
2-miesięcznej przerwie w robotach, ale okres ten może 
nawet zostać przedłużony w zależności od postępów prac 
archeologów i ewentualnych kolejnych znalezisk o wartości 
historycznej.

W wykopie na skrzyżowaniu ulic Dąbskiej, Orzechowej i biskupa Owczarka nadal prowadzone 
są badania archeologiczne. Zlecone przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi prace 
badawcze wstrzymały roboty budowlane w pasie jezdni, rozpoczęte w lutym br., w ramach 
gminnej inwestycji przebudowy ulicy Dąbskiej w Uniejowie.
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O inwestycji
Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej 

nr 111355E na odcinku ul. Dąbskiej w Uniejowie” 
polega na wykonaniu nowej podbudowy i nawierzchni 
jezdni, zjazdów, chodników oraz ścieżki pieszo-rowe-
rowej wraz z oświetleniem ulicznym, oznakowaniem 
pionowym, poziomym oraz zainstalowaniem urządzeń 
bezpieczeństwa i elementów małej architektury, odwod-
nieniem pasa drogowego i przebudową istniejącej sieci 
elektroenergetycznej. 

W ramach prowadzonego przedsięwzięcia, na skrzyżo-
waniu zostaną wydzielone pasy ruchu o szerokości 3,50 
m, nawiązując tym samym do pobliskiego skrzyżowania 
z sygnalizacją świetlną. Na jezdni pojawi się wyspa 
oddzielająca pasy ruchu wraz z odgięciem toru jazdy. Lewą 
stroną ulicy pobiegnie dwukierunkowa ścieżka rowerowa 
z kostki betonowej, chodnik po prawej stronie także został 
już częściowo przebudowany.

W obrębie skrzyżowań z drogami powiatowymi pow-
staną dwa aktywne przejścia dla pieszych, informujące 
kierowcę o osobie znajdującej się na pasach. Obie „zebry” 
będą doświetlone, a na jednej z nich powstanie wyspa 
dzieląca przejście, tzw. azyl.

Dotychczasowe nawierzchnie – mocno już wysłużonych, 
nierównych chodników oraz wielokrotnie łatanych w tym 
miejscu dróg – zastąpią chodniki z płyt granitowych, 
a jezdnia zostanie pokryta nowoczesną warstwą asfaltu, 
technicznie optymalizowanego pod kątem redukcji hałasu. 
Mieszanka mastyksowo-grysowa (tzw. SMA), opracowana 
przez niemieckich inżynierów, to rozwiązanie, które jest 
kompromisem pomiędzy odpowiednią trwałością i dużą 
odpornością na koleinowanie nawierzchni drogi, przy 
jednoczesnej gwarancji odczuwalnej redukcji natężenia 
hałasu.

Na odcinku ul. Dąbskiej (między skrzyżowaniami z ul. bp. 
Owczarka na jednym oraz ul. Targową i Rynkiem Miejskim 
na drugim końcu) zaplanowano przebudowę nawierzchni 
jezdni z dwoma pasami ruchu o szerokości po 2,25 m każdy 
oraz chodników o szerokości 2 m. W trosce o bezpieczeństwo 
niechronionych uczestników ruchu drogowego, ciągi 
piesze odgrodzone zostaną słupkami blokującymi. Dzięki 
temu chodnik zostanie oddzielony od jezdni, a ruch 
pieszych zostanie skierowany na wyznaczone miejsca. Przy 
ul. Awaryjnej powstanie nowe, wyniesione przejście dla 
pieszych – także z aktywnym oznakowaniem i doświetleniem.

Ważnym etapem inwestycji jest budowa kanalizacji 
deszczowej. Dotychczasowy brak odpływów, szczególnie 
przy bardziej obfitym deszczu, sprawiał niemałe problemy 
z gromadzącymi się wodami opadowymi, a zalegające w tym 
miejscu kałuże zagrażały bezpieczeństwu i powodowały 
„wypłukiwanie” coraz większych dziur w jezdni. Plany 
wyremontowania dróg i skrzyżowania stworzyły okazję 
do zaradzenia podobnym zjawiskom, dlatego gmina zde-
cydowała się na budowę odwodnienia wszystkich ulic 
objętych inwestycją, również tych, które pozostają w za-
rządzie powiatu (ul. biskupa Owczarka).

Uniejów – w zgodzie z przyrodą
Co ciekawe, przebudowa skrzyżowania jest pierwszą 

inwestycją realizowaną w ramach projektu pn. „Zielony 
Uniejów – Thermal Resort”, który przewiduje powstanie 
na terenie miasta ekologicznych przyczółków i żywych, 
zielonych dekoracji, promujących przesłanie potrzeby dbania 
o czyste środowisko i klimat. Zgodnie z tym założeniem, teren 
skrzyżowania zostanie zagospodarowany zielenią. Powstaną 
pasy roślinności, które wpłyną na estetykę przestrzeni 
oraz spełnią funkcję ogrodów deszczowych, ponieważ 
w warstwach retencyjno-filtracyjnych będą gromadzić 
i oczyszczać wodę deszczową. Poza tym w bezpośrednim 
otoczeniu skrzyżowania znajdą się również elementy małej 
architektury, np.: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe 
oraz donice z kwiatami.

Roślinność jest niezwykle ważnym komponentem środo-
wiska w przestrzeni miejskiej. Oprócz tego, że cieszy 
oko, pełni istotną funkcję klimatyczną, przyczyniając się 
do poprawy jakości powietrza. Nowe skrzyżowanie będzie 
zatem pierwszym naocznym dowodem potwierdzającym, 
że przyszłość planety nie jest nam obojętna, a hasło „Uniejów 
– w zgodzie z przyrodą” znajdzie swoje odzwierciedlenie 
w kolejnych, zaplanowanych do realizacji działaniach.

Wykonawcą gminnej inwestycji jest firma „LuKpol” 
Krzysztof Łuczak z Uniejowa, wyłoniona dopiero w drugim 
przetargu. Przedsiębiorstwo złożyło najkorzystniejszą 
spośród dwóch ofert finansowych na kwotę 2 388 660,00 
zł. Połowę kosztów realizacji przedsięwzięcia pokryje dofi-
nansowanie w wysokości 1,2 mln zł, które uniejowski 
samorząd pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
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Pikniki dla Ukrainy

arch. UM Uniejów
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arch. UM Uniejów/PremasFoto.pl

Eliminacje Mistrzostw Polski w Tańcu Sportowym w Uniejowie

Piłkarski weekend w Uniejowie
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arch. UM Uniejów

Jarmark Wielkanocny

Wielkanocny poranek z Uniejowa w TVP3
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>>>arch. UM Uniejów

40-lecie Orkiestry z Uniejowa



39 UNIEJOWSKIE STRONY  |Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie www.uniejow.pl  |  www.facebook.com/uniejow

ar
ch

. U
M

 U
ni

ej
ów

 
ar

ch
. U

M
 U

ni
ej

ów
 

Michał Łuczak

Prace termomodernizacyjne w Szkole 
Podstawowej w Wieleninie zakończone

Montaż systemu paneli fotowoltaicznych produku-
jących energię elektryczną z energii odnawialnej 
(słonecznej), która będzie zasilać wewnętrzną sieć 
energetyczną i pozwoli zmniejszyć produkcję z kon-
wencjonalnych źródeł energii oraz zredukować emisje 
zanieczyszczeń do atmosfery; 

Modernizacja systemu produkcji i dystrybucji ciepłej 
wody użytkowej poprzez wymianę starych pojem-
nościowych i przepływowych ogrzewaczy elektrycznych 
i wymiennikowych na nowe, wysokosprawne, elek-
tryczne ogrzewacze przepływowe,  sterowane elek-
tronicznie z czujnikiem temperatury wypływu i przez-
naczone do zaopatrywania w ciepłą wodę wielu punktów 
poboru;

Modernizacja układu grzewczego poprzez demontaż 
istniejącej technologii kotłowni i układu grzewczego 
w budynku oraz montaż nowego źródła ciepła w postaci 
zestawu złożonego z trzech, gazowych, absorpcyjnych 
pomp ciepła oraz kondensacyjnego kotła gazowego,  
a także wykonanie nowej instalacji grzewczej, montaż 
nowych grzejników stalowych płytowych z wbudo-
wanymi zaworami termostatycznymi i głowicami. 

Wykonawcą prac, wyłonionym na drodze przetargu, by-
ło przedsiębiorstwo Eco-Therm. Na zadanie pn. „Montaż 
odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Wieleninie” Gmina Uniejów 
pozyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi w wysokości 714 511,38 zł. 

Dobiegły końca prace termomodernizacyjne prowadzone w ostatnim czasie na terenie Szkoły 
Podstawowej w Wieleninie. Przedmiotem inwestycji pn. „Montaż odnawialnego źródła ciepła 
i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wieleninie” były:
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Pięć zgłoszeń dotyczy placów zabaw w: Czepowie, Zaborowie, Skotnikach, Kuczkach i Rożniatowie-Kolonii. Jeden wniosek 
dotyczy zakupu klimatyzatora z funkcją ogrzewania sali w budynku OSP Felicjanów. Sołectwo Lekaszyn chce utwardzić teren 
przy altanie, natomiast sołectwo Hipolitów zamierza kupić meble ogrodowe do altany. Wszystkie zgłoszenia opiewają na kwotę 
12 tys. zł.

Z programu „Infrastruktura sołecka na plus” zostały złożone dwa projekty, z wnioskiem o dofinansowanie po 100 tys. zł. 
przez sołectwo Spycimierz, pn. „Ścieżka historyczno-przyrodnicza w Spycimierzu”. W ramach zadania zaplanowano utworzenie 
ścieżki przybliżającej historię i dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze. Ścieżka będzie oznakowana tablicami oraz witaczami 
przy wjazdach do miejscowości Spycimierz. Planowana jest też ścieżka wirtualna.

Celem realizacji projektu jest wzmocnienie tożsamości regionu, a także walor edukacyjny, uświadomienie lokalnej historii 
mieszkańcom miejscowości. Dodatkowym walorem będzie wykonanie szlaku oraz mapy okolicy, która przyczyni się do lepszej 
komunikacji ludności.

Sołectwo Zieleń złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Kwietna łąka – źródło kwiatów do układania dywanów 
na procesję Bożego Ciała”, w ramach którego na powierzchni ponad 2 ha przewidziano powstanie kwietnej łąki. Będzie ona 
służyć kilku celom – przede wszystkim będzie miała wymiar edukacyjny, gdyż uzmysłowi gościom, że źródło piękna kwiatowych 
dywanów pochodzi z najbliższej okolicy. W ciągu roku łąka będzie kwiatowym zapleczem dla Centrum „Spycimierskie Boże 
Ciało”, prowadzącym szeroki program edukacyjny związany z niematerialnym dziedzictwem kultury. Całkowita wartość 
projektu to 120 tys. zł.

Przy przygotowaniu zgłoszeń do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dużym wsparciem byli pracownicy Urzędu Miasta.

Urszula Łukasik

Złożono wnioski w ramach programu 
„Sołectwo na plus” i „Infrastruktura sołecka na plus”

Maksymalna kwota pomocy wynosi 12 tys. zł. Drugi program Samorządu Województwa Łódzkiego – „Infrastruktura sołecka 
na plus” dotyczy projektów w zakresie infrastruktury w sołectwach. Tu maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł. 

W gminie Uniejów tzw. małe granty – „Sołectwo na plus”, jak co roku, cieszą się dużym zainteresowaniem sołectw. Przy 
pomocy gminy zostały złożone projekty przez osiem sołectw: Czepów, Zaborów, Skotniki, Kuczki, Rożniatów-Kolonię, 
Felicjanów, Lekaszyn i Hipolitów.

Zarząd Województwa Łódzkiego w lutym br. ogłosił nabory o przyznanie pomocy finansowej 
dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej 
na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo 
na plus” na 2022 rok. 
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Michał Łuczak

IV nabór wniosków w programie 
„Mój Prąd” oraz nowy system rozliczeń

Wsparcie dotyczy nie tylko domowych mikroinstalacji 
fotowoltaicznych (PV), ale także magazynów energii 
i ciepła, które zwiększają autokonsumpcję energii elek-
trycznej wytworzonej z własnych paneli PV. Dotację 
można także uzyskać na zintegrowane z urządzeniami 
inteligentne systemy zarządzania energią. Maksymalne 
dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami 
energii może sięgnąć nawet ponad 20 tys. złotych. 
Te propozycje skierowane są do prosumentów rozlicza-
jących się z wyprodukowanej energii elektrycznej w no-
wym systemie net-billing.

Program w nowej odsłonie nadal adresowany jest 
do osób fizycznych mających zawartą, kompleksową 
umowę lub umowy sprzedaży z Operatorem Sieci 
Dystrybucyjnej (OSD), ale obecnie – poza dofinan-
sowaniem do mikroinstalacji fotowoltaicznej – można 
również uzyskać dofinansowanie do nowych kom-
ponentów, sprzyjających upowszechnianiu w kraju 
bezpiecznej, przemyślanej i dzięki temu efektywnej ener-
getyki rozproszonej. 

Wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji obejmuje 
urządzenia do magazynowania energii elektrycznej 

oraz ciepła bezpośrednio u prosumenta, dzięki którym sieć 
elektroenergetyczna przestanie być „wirtualnym maga-
zynem energii”. Dodatkowo można uzyskać dofinan-
sowanie do urządzeń umożliwiających racjonalne zarzą-
dzanie wytworzoną energią elektryczną. Reasumując, 
do dofinansowania z NFOŚiGW kwalifikowane są nas-
tępujące koszty: zakup, transport i montaż mikroinstalacji 
fotowoltaicznych (panele z niezbędnym oprzyrządowaniem) 
oraz zakup, transport i montaż urządzeń służących 
magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania 
wytworzoną energią. 

Tak jak w poprzednich edycjach programu „Mój Prąd”, 
możliwe będzie połączenie dofinansowania z ulgą ter-
momodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do roz-
liczenia zostaną pomniejszone o kwotę przyznanej dotacji 
z NFOŚiGW. Wysokość ulgi będzie zależała od zakresu 
rzeczowego inwestycji. W przypadku wcześniejszego sko-
rzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument powinien 
doliczyć dofinansowanie do podstawy opo-datkowania 
za 2022 r. w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym 
roku.

  (źródło: www.gov.pl/web/nfosigw)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił 15 kwietnia br. czwarty 
już nabór wniosków dla osób fizycznych w popularnym programie „Mój Prąd”.
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Maciej Bartosiak 

Uniejowskie korzenie – czy znasz te miejsca?

W Rynku Miejskim już można zaczytać się w treść 
tablicy informacyjnej o historii Uniejowa, której towa-
rzyszy baner, obie plansze właśnie świeżo zamontowano. 
Kolejne tablice, przy zejściu do kładki oraz przy 
kompleksie basenów termalnych, będą zapraszały do 
poznania bogatej historii Uniejowa.

Kolejna wielkoformatowa grafika nawiązuje do 
obchodzonej w tym roku, pierwszej okrągłej rocznicy 
uzyskania statusu uzdrowiska. Od 10 lat nadal po-
zostajemy najmłodszym polskim uzdrowiskiem, jedynym 
w województwie łódzkim oraz jedynym uzdrowiskiem 
termalnym w kraju – będziemy Państwu o tym 
przypominać jeszcze wiele razy, między innymi podczas 
zaplanowanych na ten sezon cyklicznych wydarzeń oraz 
zupełnie nowych imprez. 

W sumie, w ramach projektu wykonano 3 zbiorcze 
tablice informacyjne z mapami gminy Uniejów, 8 tablic 
historycznych oraz 7 tablic społecznych, opisujących 

rzemiosło i przedsiębiorczość mieszkańców Ziemi 
Uniejowskiej na przestrzeni lat. Te tablice już wkrótce 
zostaną umieszczone na elewacjach budynków, których 
dotyczą treści zawarte w narracji ścieżki. Co ciekawe, 
miejski szlak historyczny można zobaczyć także w formie 
cyfrowej na stronie miejskiej, klikając w link: Uniejowskie 
Korzenie. 

Na elewacjach budynków w Uniejowie już wkrótce po-
jawią się tablice informujące o bogatej historii miejscowego 
rzemiosła.

Będą też informatory o naszych najcenniejszych obiek-
tach historycznych minionych IX wieków. Wszystko razem 
stworzy Miejski Szlak Historyczny!

Operacja pn. „Uniejowskie korzenie – ścieżka historyczna 
w przestrzeni miejskiej Uniejowa” jest współfinansowana 
ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybac-
kiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Mo-
rze” na lata 2014-2020.

To pytanie nie tylko do odwiedzających termalne miasteczko turystów, ale również, a może 
nawet przede wszystkim – do jego mieszkańców. W przestrzeni miejskiej pojawiają się właśnie 
tablice, będące elementami ścieżki historycznej Uniejowa, które wskażą Państwu interesujące 
miejsca na mapie miasta – i to nie tylko te oczywiste!
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Agnieszka Owczarek

Konsultacje społeczne i pomysły na nowe 
funkcje Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

Spotkanie z mieszkańcami poprzedziło bezpośrednio 
sesję Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 25 lutego 
2022 r. w Sali Rycerskiej w Zamku Arcybiskupów 
Gnieźnieńskich. W wydarzeniu wzięły udział także 
przedstawicielki fundacji „Most the Most” – organizatora 
konkursu „Nasz Zabytek”: Brygida Ślabska, Prezes 
Zarządu Fundacji, Patrycja Loose, Dyrektor ds. strategii 
i PR, Natalia Bajer, Koordynator Biura, Martyna 
Krawczonek-Kosior, Menedżerka ds. komunikacji i PR.

Milion złotych na renowację i rewaloryzację Dworku
„Dworek” w Uniejowie, obecna siedziba Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury, jest zwycięzcą tegorocznej 
edycji konkursu „Nasz Zabytek”. Mieszkańcy 
województwa łódzkiego zgłaszali w nim zabytki, 
którym chcieliby dać nowe życie. Społeczność gminy 
Uniejów zaangażowała się w przedsięwzięcie, dzięki 
czemu obiekt zyska nowe funkcje społeczne oraz milion 
złotych na renowację.

„Nasz Zabytek” to konkurs organizowany przez Fun-
dację Most the Most, której misją jest budowanie 

zaangażowania społecznego oraz ratowanie dziedzictwa 
kulturowego, by czynić je piękniejszym i bardziej uży-
tecznym” – powiedziała Brygida Ślabska – Prezes Fundacji 
Most the Most.

W listopadzie ubiegłego roku przeprowadzono 
pierwszy etap konkursu, w którym mieszkańcy zgłaszali 
swoje propozycje zabytków do modernizacji. Wśród 9 
propozycji z województwa łódzkiego znalazł się także 
późnoklasycystyczny dworek z XIX w., znajdujący się przy 
ulicy Targowej i to właśnie ta propozycja została wybrana 
przez komisję konkursową.

Głównym kryterium oceny była ilość zgłoszeń. Prezes 
zwróciła uwagę także na poruszające uzasadnienia 
mieszkańców, dające wyraz silnego związku z obiektem. 

„Czekamy na głosy naszych mieszkańców – mieszkańców 
województwa łódzkiego, konkretnie też Uniejowa i okolic, 
by nam powiedzieli, jaka funkcja społeczna w tym obiekcie 
byłaby dla nich satysfakcjonująca. Wiadomo, że obecnie 
działa tam gminny dom kultury i nie chcemy w żaden 
sposób interweniować w dotychczasowe funkcje, raczej 
mówimy o poszerzeniu obecnej oferty i nadaniu jej nieco 
innego wymiaru” – powiedziała podczas spotkania prezes 
fundacji.

Dworek Hoffmeistrów w służbie społeczności
Zwycięski zabytek powstał w połowie XIX w. jako 

posesja rodziny Hoffmeistrów, spokrewnionej z Tollami, 
dawnymi zarządcami uniejowskiego zamku. Rok powstania, 
a więc 1845 utrwalono na fasadzie budynku. Od ponad 
30 lat budynek służy społeczności lokalnej. Po wojnie 
funkcjonował jako ośrodek zdrowia, a później służył jako 
siedziba Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

Od remontu w 1897 r. obiekt stanowi siedzibę Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury, który na wiele sposobów 
organizuje życie kulturalne mieszkańców gminy. Po-
mieszczenia zostały przysposobione na pracownie, sale 
prób zespołów muzycznych, biura, miejsca spotkań 
m.in stowarzyszeń, organizacji, UTW. Prowadzone 
są całoroczne warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych. 
W budynku znajduje się również Szkoła Muzyczna 
I stopnia.

W Uniejowie odbyły się konsultacje społeczne w sprawie nowych funkcji dla Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury. Pierwsze pomysły padły podczas spotkania, ale sugestie można było jeszcze 
zgłaszać internetowo i telefonicznie. Termin upłynął 7 marca br. 
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Prezes Fundacji Most the Most – pani Brygida Ślabska
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„Staramy się dbać o wszystkie zabytki na terenie gminy, 
ale środków jest wciąż za mało, tym bardziej cieszy nas to, 
że dworek w Uniejowie wygrał konkurs. Dokumentację 
na duży projekt rewitalizacyjny dla Uniejowa stworzyliśmy już 
w 2014 roku, ale nie uzyskaliśmy dofinansowania unijnego. 
Teraz jest okazja zrealizować go chociaż w części” – mówił 
podczas konsultacji Józef Kaczmarek, Burmistrz Uniejowa. 

Dzięki dotacji budynek ma szansę odzyskać swą świetność 
i blask, a przy tym zyska nowe funkcje, dzięki którym będzie 
dawał satysfakcję mieszkańcom i następnym pokoleniom 
oraz da możliwość szerokiego udziału społeczeństwa 
w każdej formie działalności kulturalnej.

Każdy mógł zdecydować 
Pomysły, w jaki sposób miałby funkcjonować odnowiony 

uniejowski dworek można zgłosić przez elektroniczny 
formularz dostępny na stronie internetowej fundacji: www.
mostthemost.pl lub telefonicznie. 

Warto było zastanowić się, jak realizacja pomysłu na nową 
funkcję będzie służyć mieszkańcom, uwzględnić dostępność 
dla osób z niepełnosprawnością, dać możliwość integracji 
społecznej i wesprzeć między-pokoleniową współpracę.

Prawie 100 zgłoszeń na pomysł funkcji dworku 
Dostosowanie budynku dla osób z niepełnosprawnością, 

dzienny dom międzypokoleniowy, sala kinowa, a nawet grota 

solna i basen solankowy. To tylko kilka przykładów 
pomysłów zgłoszonych przez lokalną społeczność 
dla dworku w Uniejowie. 

Co dalej ze zgłoszonymi pomysłami?
Fundacja przeanalizuje przedstawione pomysły, 

które pokazują potrzeby lokalnych społeczności, 
a ostatecznego wyboru dokona wspólnie z właś-
cicielem zwycięskiego zabytku. Potrzeba będzie 
jeszcze opinia konserwatora zabytku.

– „Lokalna społeczność skupiona wokół dworku 
w Uniejowie wykazała się dużym zaangażowaniem, 
ale i pomysłowością. Być może nie wszystkie pomysły 
będą możliwe do realizacji, niemniej fundacja będzie 
ambasadorem mieszkańców” – powiedziała prezes 
fundacji. – „Zależy nam, żeby dodatkowe funkcje, 
jakie budynek będzie pełnić po rewaloryzacji, jak 
najbardziej były dopasowane do potrzeb lokalnej 
społeczności. To okoliczni mieszkańcy dali impuls 
do pozytywnych zmian i oni będą korzystać z tego 
miejsca przez kolejne lata” – dodała pani prezes. 

Dofinansowanie na rewaloryzację obiektu i dosto-
sowanie go do wybranych w konkursie funkcji 
społecz-nych zostanie przyznane po wyborze 
najlepszych pomysłów i podpisaniu umowy z właś-
cicielem zabytku. Wysokość dotacji wyniesie nawet 
1 000 000 zł. 
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>

Na intensywny plan zajęć składały się: koncerty (solowe 
oraz zespołowe), lekcje grupowe, orkiestra, zajęcia 
teoretyczne, rytmika oraz warsztaty plastyczne. Wycho-
dząc poza ramy klasycznego repertuaru, dzieci brały udział 
w zajęciach muzyki folkowej oraz bluesa.

Po raz kolejny, dzięki uprzejmości Pana Burmistrza 
Józefa Kaczmarka, uczestnicy warsztatów nabierali energii 
do muzycznej pracy, wypoczywając w uniejowskich 
termach.  W Sali Rycerskiej zamku odbył się koncert 
finałowy, którym zwieńczyliśmy tegoroczne zmagania.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę pra-
cowników Szkoły Podstawowej w Uniejowie, Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie oraz Towa-
rzystwa Przyjaciół Uniejowa, których nieoceniona 
pomoc umożliwiła nam organizację i przeprowadzenie 
warsztatów. Dziękujemy szczególnie Panu Burmistrzowi 
Józefowi Kaczmarkowi, Panu Dyrektorowi M-GOK – 

Robertowi Palce, Pani Prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Uniejowa – Urszuli Urbaniak oraz Panu Dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej – Piotrowi Kozłowskiemu za 
udostępnienie sal w swoich placówkach. Składamy także 
podziękowania Panu Dyrektorowi Szkoły Muzycznej 
I Stopnia w Uniejowie – Krzysztofowi Kozińskiemu za 
udostępnienie fortepianu. 

Anna Bralewska

Dzieci Suzuki wystąpiły 
ponownie w Uniejowie 

Dzieci grające na skrzypcach, wiolonczelach i fletach 
pracowały z cenionymi pedagogami związanymi z 
Metodą Suzuki: Pawłem Kulczyckim, Anną Bralewską, 
Mirosławą Wojturską i Joanną Jurkiewicz (skrzypce), 
Pawłem Panasiukiem (wiolonczela) i Przemysławem 
Marcyniakiem (flet). Ponadto w tym roku po raz pierwszy 

obecna była grupa wokalna (Suzuki Voice), którą prowadziły 
Kari Weldon oraz Edyta Karska. Akompaniament forte-
pianowy realizowali: Grzegorz Deruba oraz Tomasz Gargól. 
Pedagodzy przybyli z Olsztyna, Wrocławia, Rzeszowa, 
Łodzi, Warszawy, Kalisza, a nawet z Arizony.

W dniach 25-27.02.2022 r. odbyły się w Uniejowie już VII Zimowe Warsztaty Dzieci Suzuki. 
Młodzi muzycy z radością wrócili do Uniejowa, tym bardziej, że pandemia pokrzyżowała zesz-
łoroczny projekt.
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Dr Jan Pokrywka prowadzi wykład w komorze Dr Pokrywka rozmawia przy stoliku z właścicielem Normobarii 
Uniejów – Zbigniewem Minkiewiczem

Paweł Wroniszewski

Zdrowienie, nie leczenie, 
czyli dotleń się w Uniejowie
Paweł Wroniszewski: Jest Pan lekarzem na Oddziale 

Geriatrii w Kłodzku, specjalistą od akupunktury, 
dietoterapii, medycyny starożytnej i chelatacji. Teraz stał 
się Pan także autorytetem terapii normobarycznych …

Dr Jan Pokrywka:  Od XVII wieku prowadzone są 
leczenia chorób płuc sprężonym powietrzem. W naj-
nowszej technologii normobarycznej chodzi o oddy-
chanie powietrzem z podwyższonym ciśnieniem z po-
ziomu ok. 1013 hPa do 1500 hPa. Wzbogacony jest 
też dwukrotnie poziom tlenu, pięciokrotnie dwutlenku 
węgla, a poziom wodoru z 0,00005 % występowania w 
powietrzu atmosferycznym do poziomu 0,5 %. Połączenie 
wysokiego ciśnienia z podwyższonym stężeniem tych 
gazów wpływa na poprawę wielu stanów chorobowych 
z dziedziny: kardiologii, neurologii, onkologii, alergii, 
autyzmu, cukrzycy, reumatyzmu i wielu innych. Likwiduje 
zaburzenia trawienia, stymuluje produkcję kolagenu  
i komórek macierzystych oraz leczy wszelkie kontuzje  
i urazy. 

Paweł Wroniszewski: Propaguje Pan zastąpienie le-
czenia zdrowieniem. Na czym polega różnica?

Dr Jan Pokrywka: Służba zdrowia ukierunkowana 

jest głównie na leczenie skutków różnych chorób. Wie-
le zabiegów i metod powoduje tylko chwilowe po-
lepszenie stanu zdrowia. Chodzi o to, aby też skupiać 
się na stanach przedchorobowych. Trzeba odpowiednio 
stymulować mikroorganizmy, które mobilizują organizm 
do niezachorowania lub wyzdrowienia. Dzięki na przykład 
akupunkturze i naturalnym, starożytnym technikom staram 
się swoich pacjentów uwolnić od źle działających leków.

Paweł Wroniszewski: Rynek suplementów diety sięga 
w naszym kraju 7 mld zł. W Polsce mamy ok. 30 tys. 
firm produkujących preparaty prozdrowotne. Ostatnie 
pandemie zwiększyły zainteresowanie i spożycie głównie 
środków odpornościowych. Pana program „Akademia 
Długowieczności” promuje wiele naturalnych produktów …

Dr Jan Pokrywka: W „Akademii Długowieczności” 
łączymy różne metody, stymulując naturalne siły organizmu 
od wewnątrz z zewnątrz w postaci czterech procedur 
praktycznych. Hydrogenia to codzienne dostarczanie 
organizmowi do 2 litrów specjalnej wody RED-OX, 
wysokonasyconej cząsteczkowym wodorem. Hiperbaria 
to okresowe przebywanie w specjalnej atmosferze, dla 
zwiększenia wymiany gazowej, natlenienia organizmu  
i pobudzenia naturalnych procesów autoregeracji. Hype-

Od lata 2021 roku możemy w Uniejowie korzystać z prozdrowotnych właściwości komory 
normobarycznej. Do tej pory o efektach jej działania przekonały się już setki mieszkańców i gości 
naszego uzdrowiska. A w ostatnią niedzielę marca Normobarię Uniejów odwiedził ze swoimi 
wykładami na temat zdrowia twórca i propagator Normobarii w Polsce, dr Jan Pokrywka. 

ar
ch

. U
M

 U
ni

ej
ów

 

ar
ch

. U
M

 U
ni

ej
ów

 



47 UNIEJOWSKIE STRONY  |Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie www.uniejow.pl  |  www.facebook.com/uniejow

rendorfinemia to okresowa stymulacja organizmu do 
produkcji endorfin, służąca uruchamianiu wewnętrznych 
mechanizmów samoleczenia. Bajkalinostymulacja to  
z kolei przyjmowanie preparatów bajkalinowych w celu 
odmłodzenia i wydłużenia okresu żywotności komórek. 
Do tych filarów długowieczności należy dołączyć 
odpowiednią dietę bogatą w witaminy: B, C, D3, K2 mk7, 
magnez, likopen, olej lniany, koenzym Q10, bajkalinę, 
cynk, miedź, kurkumę, kurkuminę i olej z czarnuszki. 
Wszystkie te produkty znajdą Państwo na stronach red-
ox.pl i longevitas.pl

Paweł Wroniszewski: Jak Pan widzi dalszy rozwój 
Normobarii? Czy można jeszcze zwiększyć ciśnienie  
i stężenie gazów lub wprowadzić inne pierwiastki? Czy 
Normobaria może być stosowana tylko dla ludzi?

Zbiórka darów
W czwartek, 10 marca 2022 r. wyruszył z Uniejowa transport 

darów do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, skąd trafi bezpośrednio 
na Ukrainę. Transport do magazynu województwa wyruszył za pomocą 
pośrednika – powiatu poddębickiego. Do transportu trafiły m.in.: 
odzież, żywność długoterminowa i środki higieniczne. Zbiórka na rzecz 
osób potrzebujących z Ukrainy zainicjowana została 24 lutego br. 
przez Burmistrza Uniejowa, przy wsparciu miejscowej jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej. W kolejnych dniach do zbiórki dołączyły 
się również placówki oświatowe. Już w pierwszych godzinach 
funkcjonowania punktu przekonaliśmy się, jak ogromna jest hojność 
naszych mieszkańców. Zebrane dary trafiły do wspomnianego 
magazynu Wojewody Łódzkiego oraz trzy razy bezpośrednio na teren 
Ukrainy, w tym raz za pomocą Fundacji Misja Medyczna. Produkty 
rozdysponowane zostały również bezpośrednio wśród przybywających 
do Uniejowa, potrzebujących obywateli Ukrainy.

Dr Jan Pokrywka: To czym oddychamy w komorach jest 
mieszanką optymalną dla organizmu. Specjalne urządzenia 
pilnują tych parametrów. Rozwój Normobarii pójdzie więc 
w kierunku otwierania kolejnych komór i ich wielkości, czyli 
ile osób będzie mogło jednocześnie poddać się terapii na 
jednym seansie. Odpowiadając na drugą część pytania, to 
oczywiście, przyszłość Normobarii to także weterynaria. 
Znane są już przypadki zaleczenia ran u psa. Gdy do 
naszych małych pupili, jakimi są psy i koty, dołączymy także 
konie rasowe i wyścigowe, to będziemy mieli bardzo duży 
nowy rynek.

Paweł Wroniszewski: No i do tych wszystkich nowości 
prozdrowotnych Uzdrowisko Uniejów jest idealne. 

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie…

Aleksandra Zielonka

Gmina Uniejów pomaga 
obywatelom Ukrainy
Barbarzyński atak Rosji na niepodległą Ukrainę postawił przed samorządami oraz obywatelami Polski 

nowe wyzwanie – pomoc naszym Ukraińskim sąsiadom. W niniejszym artykule podsumowujemy 
działania, jakie od momentu wybuchu wojny prowadzi w tym zakresie Urząd Miasta w Uniejowie, 
placówki oświatowe, Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, a także chcielibyśmy podziękować 
mieszkańcom naszej gminy za ich niezwykłą postawę, zaangażowanie i ofiarność.
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Otwarte serca i mieszkania
Konflikt zbrojny spowodował masową ucieczkę 

Ukraińców z ogarniętych wojną terenów. To postawiło 
przed nami kolejne wyzwanie – znalezienie dla nich 
miejsc pobytu. Na zorganizowanym w tym celu 
specjalnym spotkaniu z przedsiębiorcami nieocenioną 
pomoc zaoferowali hotelarze oraz ci, którzy na co dzień 
prowadzą działalność związaną z wynajmem pokoi. 
Dzięki ich uprzejmości bezpieczną przystań znalazło 
wielu nowych mieszkańców. Ogromną pomoc w tym 
zakresie świadczą również osoby prywatne, które 
zdecydowały się udostępnić swoje domy i mieszkania 
potrzebującym. Z ostrożnych szacunków możemy 
przypuszczać, że na chwilę obecną na terenie naszej 
gminy przebywaponad 200 uciekających przed wojną 
ukraińskich obywateli.

Pikniki dla Ukrainy
Pomysłodawcami akcji byli kucharze Mikołaj Shvets 

oraz Sebastian Emche, którzy podczas spotkania 
z Burmistrzem Uniejowa, Józefem Kaczmarkiem, 
ustalili wspólny plan działania. Do akcji przyłączyły 
się Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły muzyczne, 
a przy drugim pikniku również kolejni restauratorzy: 
MikSer Street Food Uniejów oraz Miejscówka. Podczas 
pierwszego pikniku Parafia pw. św. Floriana w Uniejowie, 
we współpracy z Urzędem Miasta w Uniejowie, M-GOK 
i Biblioteką Publiczną w Uniejowie – zarówno podczas 
mszy, jak i festynu – zebrała dokładnie: 15 981,62 zł 
oraz 10 euro i 10 dolarów. Z kolei, drugi piknik zamknął 
się kwotą: 11 483,08 zł, 10 funtów i 1 hrywny. Pieniądze 
ze zbiórki zostały przeznaczone dla obywateli Ukrainy, 
przebywających na terenie naszej gminy.

   Aleksandra Zielonka

Placówki oświatowe otwarte dla ukraińskich dzieci
Aby ułatwić dzieciom uchodźców start w nowej rze-

czywistości, polskie placówki oświatowe, w tym również 
te z terenu gminy Uniejów wyszły naprzeciw potrzebom 
edukacyjnym i otworzyły swe podwoje. Do szkół  
w Wilamowie, Wieleninie i Uniejowie oraz do przedszkola 
miejskiego w Uniejowie trafiło po kilkanaście dzieci  
w różnym wieku. 

W przypadku młodszych dzieci – tych w wieku przed-
szkolnym – edukacja i opieka nad nimi przebiegają zgodnie 
z prawem oświatowym. To oznacza, że wszystkie dzieci 
w wieku 3-6 lat, które nie mają polskiego obywatelstwa 
mają prawo do korzystania z opieki przedszkolnej.

Edukacja dla dzieci z Ukrainy jest nieodpłatna. Mają 
one też prawo do dodatkowych bezpłatnych godzin 
języka polskiego oraz do nauki w tzw. oddziałach 
przygotowawczych. 

Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej 
przeszkody. Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia przez 

rodziców lub opiekunów prawnych wniosku o przyjęcie, a 
decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Nie trzeba też 
mieć umowy najmu mieszkania czy meldunku, wystarczy 
poświadczenie właściciela mieszkania, w którym rodzina z 
dziećmi zamieszkała.

Uczniowie z zagranicy mogą korzystać z zajęć wyrów-
nawczych w zakresie poszczególnych przedmiotów. 
Uczniowie oraz ich rodzice mogą liczyć na pomoc psy-
chologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem 
migracyjnym, udzielaną m.in. przez psychologów, peda-
gogów i terapeutów pedagogicznych. O zakresie tego 
wsparcia decyduje dyrekcja szkoły.

W uniejowskiej podstawówce ruszyły dwa oddziały 
przygotowawcze. W obu oddziałach uczy się łącznie 18 
dzieci: w grupie obejmującej klasy IV-VI jest 10 uczniów, 
a w klasach VII-VIII – 8 uczniów. W młodszych klasach jest 
15 dzieci w wieku 7-10 lat.

Uczniowie dwóch oddziałów przygotowawczych mają 
dostosowaną podstawę programową do poszczególnych 
przedmiotów. Wszystkie dzieci mają zapewniony posiłek 
w szkole, zostali wyposażeni w niezbędne artykuły szkolne, 
a także tablety z wgranymi podręcznikami do nauki języka 
polskiego. Ilość godzin w oddziale przygotowawczym dla 
uczniów klas IV-VI to 23 godziny zajęć z poszczególnych 
przedmiotów, drugi oddział ma o 2 godziny więcej. W obu 
oddziałach przewidziane jest po 6 godzin języka polskiego. 
W razie zgłaszanych potrzeb będzie możliwość skorzystania 
przez dziecko z porady psychologa.

Gminne organizacje skupiające młodzież są chętne, 
aby prowadzić dla dzieci i młodzieży z Ukrainy zajęcia 
pozalekcyjne. Oferują naukę śpiewu, tańca, akrobatyki i gry 
w piłkę nożną.

         Agnieszka Owczarek, Agnieszka Bednarkiewicz

Wypłaty świadczenia z tytułu zakwaterowania 
uchodźców

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejo-
wie przyjmuje wnioski na udzielanie świadczeń pienięż-
nych osobom, które zapewniły czasowe zakwaterowanie i 
wyżywienie obywatelom Ukrainy.

ar
ch

. S
P 

w
 U

ni
ej

ow
ie

 



49 UNIEJOWSKIE STRONY  |Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie www.uniejow.pl  |  www.facebook.com/uniejow

W myśl rozporządzenia osoby, które zapewniły miesz-
kanie uchodźcom mogą liczyć na wsparcie finansowe  
w wysokości 40 zł dziennie za osobę.Świadczenie przy-
sługuje nie dłużej niż przez 60 dni i wypłacane jest z dołu. 

Pracownicy wydają także paczki żywnościowe otrzy-
mane z Banku Żywności.

Kompleksowa pomoc
Tym, co stanowi obecnie najważniejsze zadanie dla 

samorządu jest kompleksowa i przemyślana pomoc 
uciekinierom na miejscu. Wśród przebywających 
osób mamy przede wszystkim matki z dziećmi, osoby 
w średnim wieku, które z dnia na dzień pozbawione 
zostały pracy, ale również osoby starsze; wśród nich 
osoby zestresowane nową sytuacją, rozłąką z najbliższymi 
i własnym środowiskiem, pozbawione pracy i możliwości 
nauki, targane lękiem o przyszłość oraz obawami o życie 
i zdrowie tych, którzy zostali w kraju. 

Na spotkaniu w Aparthotelu Burmistrz Uniejowa 
zorganizował spotkanie informacyjne dla uchodźców 
oraz osób, które przyjęły ich do swoich domów. Miało 
ono na celu przede wszystkim ocenę potrzeb i oczekiwań 
naszych nowych mieszkańców. 

Na zebraniu wypracowano działania związane 
z przyjęciem ukraińskich dzieci do szkół, zaoferowano 
pomoc w organizacji zajęć języka polskiego dla dorosłych 
i w poszukiwaniu miejsc pracy oraz zadeklarowano 
możliwość korzystania przez obywateli Ukrainy z oferty 
kulturalnej i sportowej Uniejowa. 

Uchodźcy przebywający na terenie gminy Uniejów 
mogą korzystać m.in. z oferty kompleksu basenów  
w „Termach Uniejów”. Bilety uprawniające do bezp-
łatnego wejścia wydawane są w Urzędzie Miasta. Zajęcia 
sportowe, muzyczne i plastyczne dla dzieci i młodzieży 
prowadzą: stowarzyszenia, szkoły, ośrodek kultury i bi-
blioteka.

Iluminacja mostu na rzece Warcie w barwach ukra-
ińskiej flagi jest symbolicznym gestem solidarności dla 
wjeżdżających i przebywających w mieście uchodźców.

Podziękowania
Burmistrz Uniejowa pragnie serdecznie podziękować 

wszystkim Mieszkańcom Uniejowa, stowarzyszeniom, 
placówkom oświatowym, Kołom Gospodyń Wiejskich, 
przedsiębiorcom, zespołom muzycznym, jednostkom 
organizacyjnym gminy, jednostkom OSP oraz restauratorom 
za włączanie się w pomoc dla uchodźców.

–„Dziękuję za hojność i udział w zbiórkach darów 
i pieniędzy. Szczególne podziękowania kieruję do tych, 
którzy otworzyli swoje serca, mieszkania i domy dla 
uchodźców, otaczając ich należytą opieką i pomocą. 
Dziękuję wszystkim razem i każdemu z osobna za wszelkie 
formy wsparcia oraz każdy objaw życzliwości!”. 

Nie sposób wymienić tutaj wszystkich, którzy udzielają 
swojego wsparcia, dlatego staramy się na bieżąco 
okazywać wyrazy wdzięczności za pomocą mediów 
społecznościowych.

Należy zwrócić uwagę na to, że liczba uchodźców roś-
nie z dnia na dzień, a sytuacja jest bardzo dynamiczna. 
Samorządy muszą być przygotowane na kolejne dzia-
łania. Jednym z ważniejszych działań jest procedura 
nadawania uchodźcom numerów PESEL, które umożliwią 
im korzystanie ze świadczeń przysługujących w naszym 
kraju.

Zwiększają się również potrzeby dla tych, którzy pozostali 
na Ukrainie walczyć o wolność swojej ojczyzny, dlatego 
niezbędne jest kontynuowanie zbiórki medykamentów dla 
ukraińskich szpitali, żywności i innych potrzebnych do życia 
rzeczy…
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Agnieszka Olczyk

Agnieszka Olczyk

Gmina przyjęła uchodźców z Ukrainy

Pikniki dla Ukrainy

Podczas spotkania omówione zostało szczególnie 
trudne położenie osób z Ukrainy, które zmuszone zostały 
opuścić swój kraj i szukać schronienia na terenie Polski. 
Wśród nich znajdują się przede wszystkim kobiety i dzieci. 
Intencją burmistrza Józefa Kaczmarka jest zapewnienie 
im, w miarę możliwości, opieki oraz schronienia. 
W związku z tym Pan Burmistrz poprosił wszystkie 
przybyłe do strażnicy osoby o przeanalizowanie 
swoich możliwości udzielenia pomocy uchodźcom oraz 
ewentualne złożenie deklaracji, jakim rodzinom, biorąc 
pod uwagę liczbę ich członków, są w stanie zapewnić 
lokum. 

Swoją gotowość do pomocy zaoferowały obiekty 
hotelowe: Aparthotel „Termy Uniejów”, Gościniec 
nad Wartą, Uzdrowisko Uniejów Park oraz mieszkańcy, 
głównie prowadzący obiekty noclegowe. Przybyli 
do Uniejowa Ukraińcy zostali również otoczeni opieką 

Sytuacja na Ukrainie postawiła nas wszystkich 
w zupełnie nowej rzeczywistości, w rzeczywistości, 
która każdego z nas skłania do bezinteresownej chęci 
niesienia pomocy tym, którzy dzisiaj potrzebują jej jak 
chyba nigdy dotąd. Obrazy z Kijowa, Charkowa i innych 
ukraińskich miast nie pozwalają nikomu przechodzić 
obojętnie obok dramatu milionów obywateli tego kraju. 
Właśnie dlatego z dumą przyłączyliśmy się do akcji Piknik 
dla Ukrainy, której pomysłodawcami byli nasi wspaniali 
kucharze – Mikołaj i Sebastian.

W niedzielę o godz. 12.00 w uniejowskiej Kolegiacie 
odbyła się msza św. w intencji pokoju w Ukrainie – 
wyjątkowa, bo opatrzona wieloma symbolami wyra-
żającymi naszą solidarność z Ukrainą: Liturgia słowa 

przez Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej 
Maryi. O wolnych miejscach informowała także OSP 
w Wilamowie. Obywatele Ukrainy, którzy trafili do strażnicy, 
otrzymali niezbędną pomoc, ciepłe posiłki i możliwość 
noclegu. W międzyczasie były dla nich szukane miejsca 
noclegowe w różnych częściach Polski. 

Ponadto Uzdrowisko Uniejów Park zadeklarowało, 
że wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli polsko-
ukraińską granicę po 24 lutego br. oraz znaleźli schronienie 
na terenie gminy Uniejów, mają dostęp do bezpłatnych usług 
medycznych i rehabilitacyjnych w obiekcie.

Na terenie gminy Uniejów schronienie znalazło ponad 200 
osób zza naszej wschodniej granicy.

Wszystkich tych, którzy chcieliby udzielić schronienia 
uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy, prosimy 
o kontakt z Urzędem Miasta w Uniejowie. 

odczytana została nie tylko w języku polskim, ale także 
ukraińskim; z polskimi słowami, ale zachowując oryginalną 
linię melodyczną, odśpiewany został hymn narodowy naszych 
wschodnich sąsiadów; wzdłuż świątyni rozciągnięta została 
duża niebiesko-biała flaga.

Zaraz po mszy wszyscy skierowali się w kierunku Term, gdzie 
odbywał się festyn połączony ze zbiórką pieniężną na rzecz 
obywateli Ukrainy, którzy z powodu wojny opuścili swój kraj 
i zamieszkali na terenie gminy Uniejów. Pomysłodawcami 
akcji byli kucharze Mikołaj Shvets oraz Sebastian Emche, 
którzy podczas spotkania z Burmistrzem Uniejowa, Józefem 
Kaczmarkiem, ustalili wspólny plan działania.

Po niecałym tygodniu przygotowań, w niedzielę, na usta-
lonym miejscu stawili się wszyscy Ci, którzy postanowili 

W związku z dramatyczną sytuacją w Ukrainie, w dniu 28 lutego 2022 r. w sali OSP Uniejów odbyło 
się spotkanie Burmistrza Uniejowa z właścicielami obiektów hotelowych oraz przedsiębiorcami 
prowadzącymi działalność związaną z wynajmem pokoi na terenie gminy. 

Podczas Pikniku dla Ukrainy w dniu 6 marca br. odbyła się zbiórka pieniężna dla obywateli Ukrainy, 
którzy uciekając przed wojną znaleźli schronienie na terenie gminy Uniejów.
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włączyć się w pierwszą z dwóch zaplanowanych części 
pikniku: wspomniani wcześniej kucharze oraz Koła Gos-
podyń Wiejskich z Ostrowska, Wilamowa, Wielenina, 
Brzezin i Spycimierza. To oni zajęli się przygotowaniem 
dań z grilla, pierogów, gulaszu, ciast i wielu innych 
pyszności.

Na tym jednak nie koniec. Pomoc we wspieraniu na-
szych Przyjaciół okazali także: Mażoretki Driady Uniejów, 
które mimo niskiej temperatury na dworze swoim 
kolorowym występem rozgrzały dosłownie każdego, 
a także Orkiestra Dęta ZHP-OSP w Uniejowie i Orkiestra 
Dęta OSP Spycimierz – obie po raz kolejny utwierdziły 
nas w przekonaniu, że w orkiestrach dętych jest „taka 
siła…”, która za każdym razem sprawia, iż wokół gromadzi 
się ogromna publiczność.

O tym, że w naszej gminie jest mnóstwo ludzi niezwykle 
wrażliwych na krzywdę innych, wiemy od zawsze. Jednak 
to, co wydarzyło się podczas Pikniku dla Ukrainy, daleko 
wykroczyło poza nasze najśmielsze oczekiwania. Mimo 
niezbyt sprzyjającej pogody,  na piknik przybyła zupełnie 
niespodziewana liczba osób chcących wesprzeć naszych 
nowych mieszkańców z Ukrainy. Wśród nich znaleźli 
się także: Mirosław Madajski – Zastępca Burmistrza 
Uniejowa, Piotr Polak – Poseł na Sejm RP, Dorota 
Więckowska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, 
Małgorzata Komajda – Starosta Powiatu Poddębickiego. 
Nie zabrakło również przedstawicieli rady powiatu 
poddębickiego oraz dyrektorów placówek oświatowych 
z gminy Uniejów.

Dosłownie wszystkie przygotowane potrawy w błys-
kawicznym tempie zniknęły ze stołów, a było ich przecież 
tak dużo!

Razem udało się nam osiągnąć niesamowity wynik. Parafia 
pw. św. Floriana w Uniejowie we współpracy z Urzędem 
Miasta w Uniejowie oraz M-GOK w Uniejowie i Biblioteką 
Publiczną w Uniejowie na pomoc dla obywateli Ukrainy, 
zarówno podczas mszy św., jak i festynu, zebrała dokładnie 
15 981,62 zł oraz 10 euro i 10 dolarów. 

W niedzielę, 13 marca br. w Uniejowie po raz drugi odbyła 
się zbiórka charytatywna, z której dochód przeznaczony 
został na pomoc uciekającym przed wojną obywatelom 
Ukrainy. Organizatorem zbiórki był Komitet Społeczny 
„Gmina Uniejów Pomaga”.

Tym razem do pomysłodawców akcji – kucharzy Mikołaj 
Shvets – szef kuchni restauracji Herbowa i Sebastian Emche 
z Uniejowskiej Naturalnej Wędzarni – dołączyli Mateusz Mik 
z „MikSer Street Food” oraz Marcin Gierada z „Miejscówki”. 
Szefowie kuchni zajęli się przyrządzeniem dań na gorąco. 
Od samego rana gotowali m.in. grochówkę i gulasz, a potem 
kusili wszystkich zapachem grillowanych kiełbasek i kaszanek 
oraz kręconych frytek.

Bardzo ważne ogniwo podczas wydarzenia stanowiły 
koła gospodyń wiejskich z Felicjanowa, Człop, Rożniatowa, 
Orzeszkowa, Wilamowa i Spycimierza. Panie skupiły się 
przede wszystkim na słodkiej stronie imprezy – napiekły 
mnóstwo kolorowych, a co najważniejsze wyśmienitych 
ciast. Dodatkowo ugotowały żurek, przygotowały przetwory, 
a nawet zrobiły palemki wielkanocne. W obie części pikniku 
zaangażowało się aż 9 z 11 kół działających na terenie gminy 
Uniejów.

Gościom pikniku czas uatrakcyjniły występy lokalnych 
zespołów: „Kapela ze Wsi Wilamów”, Zespół wokalny „Effatha” 
z Chwalborzyc i Zespół Śpiewaczy „Włościanki”. Te ostatnie, 

Msza św. w intencji pokoju w Ukrainie Od lewej: Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie – Tomasz Wójcik i 
Zastępca Burmistrza Uniejowa – Mirosław Madajski na stoiskach KGW
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nie dosyć, że pięknie zaśpiewały, to miały również swoje 
stoisko ze słodkościami. Szeroką publiczność zgromadził 
ponowny występ Mażoretek Driady Uniejów. Dziewczyny 
w pięknych, kolorowych strojach zatańczyły w rytm 
tradycyjnych utworów, a jednocześnie zaprezentowały 
swoje najnowsze choreografie. Natomiast pracownice 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie 
przybyły na miejsce pikniku z pięknymi dekoracjami 
na Święta Wielkiej Nocy. W akcję włączył się również 
Hotel Termalny. O wszystkich dostępnych atrakcjach 
na bieżąco informował Robert Palka – Dyrektor Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie. 

Naszym wydarzeniem zainteresowali się dziennikarze 
z TVP3 Łódź, którzy przyjechali do Uniejowa i nagrali 

kilka ważnych elementów ze spotkania, takich jak na przykład 
live cooking w wykonaniu kucharzy.

Podczas pikniku udało się zebrać 11 483,08 zł. Dodatkowo 
w puszkach znalazło się 10 funtów i 1 hrywna.

Wszystkim uczestnikom obu części Pikniku dla Ukrainy 
składamy gorące podziękowania. Serdecznie dziękujemy także 
tym, których być może nie było widać podczas imprez, ale ich 
pomoc była naprawdę nieoceniona. Wśród nich znajdują się: 
Masarnia Łukasz Gołygowski, Stanisław Katusza, PGK „Termy 
Uniejów”, Instal-System Roman Torzewski, Michał Kujawa, 
Restauracja Herbowa, Mirek Poturała, Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska”, Piekarnia Wojciechowski, Farutex, 
Zyga/Piotr Śmiechowicz, Andrew Bus. 

Na pikniku Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Spycimierzu Od lewej: kucharze Sebastian Emche i Mikołaj Shvets 
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Maciej Bartosiak

W Felicjanowie szyją kominiarki 
dla ukraińskich ochotników

Larysa Klejman z „Gniazda” w Felicjanowie prowadzi 
zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy, które wysyłane 
są walczącym w Ukrainie ochotnikom, na specjalnej 
stronie internetowej zbierane są środki na ten cel, a teraz 
trwa akcja szycia kominiarek, w którą włączyć się mogą 
osoby potrafiące szyć.

Akcja powstała spontanicznie po tym, jak potrzebę taką 
zgłosiła Larysie 14. Oddzielna Brygada Zmechanizowana 
we Włodzimierzu Wołyńskim. Pieniądze za zakup potrzebnej 
dzianiny przekazała lokalna firma K-Flex z Wielenina, 
która odpowiedziała na apel organizatorów. Kominiarki 
powstają z około pół kilometra materiału zakupionego na ten 
cel.

Inicjatywa pomocy obywatelom Ukrainy walczącym o niepodległość swojego kraju ruszyła w świat 
z… Felicjanowa. Prowadzona jest akcja szycia kominiarek, które trafiają na ukraiński front. Wciąż 
poszukiwane są osoby, które mogą wesprzeć przedsięwzięcie.
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Larysa Klejman z Maciejem Bartosiakiem – pracownikiem Urzędu Miasta w 
trakcie pakowania transportu na Ukrainę 

ar
ch

. U
M

 U
ni

ej
ów

 

ar
ch

. U
M

 U
ni

ej
ów

 

- „Szukaliśmy zakładu, który wykroi formy i dalej 
rozdajemy już gotowe elementy, które trzeba ze sobą 
zszyć. Szwalnia z Poddębic wycięła dla nas formy 
za darmo. Wysłaliśmy je do Gdańska, bo tam harcerze 
zgłosili się do pomocy w szyciu. Tutaj również chętnie 
przyjmiemy pomoc osób, które chcą się zaangażować 
w szycie kominiarek, a potem przesyłać je do nas, czyli 
na adres Gniazda w Felicjanowie. Wkrótce mamy dostać 
materiał do szycia kolejnych. Materiał jest za darmo, dzięki 
uprzejmości łódzkiej hurtowni Marko-Kolor. Możemy 
również udostępnić chętnym formę z wymiarowaniem, 
gdyby ktoś miał swój materiał i również chciał włączyć 
się do akcji szycia” – zachęca inicjatorka akcji, Larysa 
Klejman. 

Przedsięwzięcie koordynuje Marta Warych-Siwiec 
z Tuliszkowa. Chętne panie przyłączają się do inicjatywy 
i szyją kominiarki. Każdy, kto może pomóc, powinien 
kontaktować się pod numerem tel. 604 932 545.

Felicjanów pomaga nie tylko szyjąc kominiarki
Larysa na bieżąco zaangażowana jest w zbiórki 

najpotrzebniejszych na froncie rzeczy. To tutaj trafia-
ją takie przedmioty jak: latarki, hełmy, kamizelki, nok-
towizory, łopaty, siekiery, które bezpośrednio stąd jadą 
do jednostek wojskowych i ochotników walczących 
o niepodległość. Powstała także oficjalna, zweryfikowana 
zbiórka internetowa na zrzutka.pl, gdzie można wpłacać 
środki na: Pomoc dla żołnierzy z Ukrainy. Sprzęt zakupiony 
z zebranych pieniędzy trafi do żołnierzy ukraińskich 
na front do Charkowa i Kijowa.

Rzeczy, które zbierane są dla żołnierzy to sprzęt, 
o który apelują sami walczący na froncie. To z nimi 
ma bezpośredni kontakt Larysa Klejman. Obecnie 
potrzebne są m.in: agregaty prądotwórcze, akumulatory 
samochodowe 90 i więcej, krótkofalówki, power banki, 
paski męskie, komplety kluczy do samochodów, pilarki 

tarczowe, okulary taktyczne, rękawice taktyczne, latarki, 
lornetki, leki, sprzęt medyczny oraz namioty, śpiwory i kari-
maty. Najcenniejsze są stazy taktyczne. Każda sztuka ratuje 
życie.

Zaprojektowane przez Ukraińców, wykonane 
przez Polaków.

Okazuje się, że i to nie wszystko! Wiele rzeczy, które 
powinny trafić na front nie dojechały, dlatego powstała 
ukraińsko-polska inicjatywa, która pozwoli na zakup 
brakującego sprzętu. Larysa wraz ze swoimi ukraińskimi 
przyjaciółmi zaprojektowała T-shirty ze specjalnymi nadru-
kami. Kupując taką koszulkę można pomóc ukraińskim 
żołnierzom zdobyć pieniądze na zakup sprzętu militarnego. 
Cały zysk ze sprzedaży przeznaczony jest bowiem na pomoc 
w walce na froncie. W tej chwili jest dostępny pierwszy 
wzór do zakupu. Zamówienia należy dokonać poprzez grupę 
Pomagam żołnierzom. T-shirt dla Ukrainy. Koszt koszulki to 
wpłata „co łaska”, ale nie mniej niż 10 Euro.
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Głównym celem spotkania było przekazanie ze-
branym najważniejszych informacji, zapewnienie 
uchodźców o udzieleniu im pomocy, a także poznanie 
ich najpilniejszych potrzeb. 

Podczas spotkania padło wiele znaczących pytań, 
a najważniejsze z nich dotyczyły możliwości znalezienia 
pracy. W tej kwestii pomocną dłoń w kierunku kobiet 
z Ukrainy wyciągnęła pani Magdalena Rosiakowska 
z „Gospodarstwa Ogrodniczego Rosiakowscy”. 
Właścicielka firmy opowiedziała zainteresowanym 
na czym polega praca w ogrodnictwie, opisała swoje 
warunki i oczekiwania. Przedstawiona oferta cieszyła się 
dużym zainteresowaniem, dlatego już następnego dnia 
pierwsza ekipa obywatelek Ukrainy pojechała do Gusina 
sprawdzić swoje możliwości.

Kolejny istotny temat dotyczył form wsparcia 
proponowanych przez polski rząd. Tutaj swoją wiedzą 
z uczestnikami spotkania podzieliła się pani Justyna 
Szymczak, pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Uniejowie. Pełne korzystanie 
z pomocy rządowej możliwe jest tylko wówczas, 
gdy uchodźca z Ukrainy posiada numer PESEL. Dzięki 
niemu nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy mogą założyć 
konto w banku oraz profil zaufany. Ponadto otrzymują 
możliwość ubiegania się o pracę, świadczenia, pobyt 
dziecka w szkole czy przedszkolu.

Już pierwszego dnia nadawania numerów PESEL, 
a więc 16 marca br., przed pokojem Urzędu Stanu 
Cywilnego i Ewidencji Ludności w Urzędzie Miasta 
w Uniejowie ustawiły się kolejki obywateli Ukrainy, 
którzy chcieli otrzymać numer PESEL.

Obsługa wniosku każdej osoby z Ukrainy to ok. 40 
minut, dlatego zainteresowani umawiani byli na najbliższe 
dni i konkretne godziny, by dopełnić formalności. Łącznie 
z obsługi w zakresie PESEL skorzystało dotychczas 226 
obywateli Ukrainy.

Odnośnie wspomnianych świadczeń, pani Justy-na 
opowiedziała, jakie kroki należy podjąć, aby je otrzy-

mać. Jedną z form wsparcia dla uchodźców z Ukrainy jest 
jednorazowa wypłata w wysokości 300 zł. Środki przyz-
nawane są każdemu członkowi rodziny, który w wyniku 
działań wojennych przekroczył granicę naszego kraju. Poza 
tym ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, daje 
uchodźcom dostęp do świadczeń rodzinnych. Zgodnie z nią 
uchodźcy mogą starać się m.in. o świadczenie 500+.

Rząd postanowił również wesprzeć polskie rodziny, 
które zdecydowały się na przyjęcie Ukraińców do domu. 
Dofinansowanie w wysokości 40 zł dziennie wypłacane będzie 
za każdą przyjętą osobę. Otrzymane środki mają pokryć koszt 
zakwaterowania oraz zapewnić realizację podstawowych 
potrzeb życiowych. Świadczenie będzie wypłacane wstecz, 
tzn. za okres faktycznego pobytu uchodźców, maksymalnie 
przez 60 dni.

Wszelkie dokumenty związane z załatwieniem niezbędnych 
formalności są przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Uniejowie. 

Podczas spotkania zebrane zostały także informacje 
o najbardziej pilnych potrzebach. Wśród nich znalazły 
się prośby ukraińskich rodzin o zapewnienie żywności. 
Wychodząc naprzeciw tym prośbom, stworzona została lista 
najbardziej potrzebnych środków spożywczych. W kolejnych 
dniach wskazane produkty zostały zakupione i przekazane 
potrzebującym. Wszystko to było możliwe dzięki „Piknikom 
dla Ukrainy”, podczas których przeprowadzona była zbiórka 
pieniężna na rzecz obywateli tego kraju. 

Innym wymienionym problemem dla osób z Ukrainy jest 
bariera językowa. W związku z tym stworzona została druga 
lista. Znalazły się na niej nazwiska osób chcących rozpocząć 
naukę języka polskiego. Jak się okazało, chęć nauki naszego 
ojczystego języka zadeklarowało ponad 30 osób.

Na spotkaniu w Aparthotelu „Termy Uniejów” zgromadziło 
się liczne grono Gości, szczególnie tych z Ukrainy. Wierzymy, 
że po zapewnieniu Burmistrza, że w tym trudnym czasie 
mogą liczyć na pomoc gminy Uniejów, wszyscy wyszli z niego 
z większym niż dotychczas poczuciem bezpieczeństwa.

Agnieszka Olczyk

Burmistrz Uniejowa spotkał się 
z obywatelami Ukrainy
28 marca 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Burmistrza Uniejowa, Józefa Kaczmarka, z obywatelami 

Ukrainy, którzy uciekając przed wojną znaleźli schronienie na terenie gminy Uniejów. W spotkaniu udział 
wzięli także nasi mieszkańcy, goszczący w swoich domach uchodźców. 
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Kilkadziesiąt osób było świadkami wyjątkowego pokazu 
kulinarnego. W roli głównej wystąpił Adam Kozanecki, 
kucharz, finalista programu „MasterChef”, a przy tym 
doskonały showman. On sam mówi o sobie, że jest jak 
ratatouille – barwny, witalny i nieprzewidywalny. Takie też 
było danie, które zaprezentował zebranym gościom.

Pasja do gotowania, kreatywność i ogromna energia 
to mieszanka, która sprawia, że wydarzenia, w które 
zaangażowany jest Adam, są wyjątkowe. Stąd też 
pomysł, by stał się twarzą i ambasadorem cyklu imprez 
kulinarnych, które zaplanowano w gminie Uniejów 
na okres od kwietnia do grudnia br.

Wśród kulinarnych wydarzeń zaplanowaliśmy eventy 
pn. „Prosto z rusztu – wielkie grillowanie”, „Słodko jak 
w niebie!” czy „Winobranie”. Kolejny planowany jest także 
w grudniu, w trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego. 
W kalendarzu nie zabraknie organizowanego cyklicznie 
Festiwalu Smaków.

Na początku lutego odbyło się spotkanie włodarzy 
miasta z osobami prowadzącymi na terenie naszej gminy 
działalność o charakterze gastronomicznym, pszczelarzami 
i producentami żywności. Burmistrz omówił zmiany, jakie 
mają nastąpić na terenie miasta w ciągu najbliższych lat. 
Jedną z nich jest chęć wypromowania naszej miejscowości 
pod kątem kulinarnym, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na kuchnię regionalną.

Dla lepszego spożytkowania dużego potencjału 
regionu, Burmistrz zaprosił do współpracy pochodzącego 
z Uniejowa uczestnika jednego z najpopularniejszych 
programów kulinarnych w Polsce. Efektem rozmów jest 
nowy projekt, któremu przyświeca hasło „Kulinarny 
Uniejów”.

Pojawienie się Adama w zamku było małą zapowiedzią 
nadchodzących wydarzeń, natomiast serwowane 
danie stanowiło dla zebranych prawdziwą ucztę dla 
podniebienia.

Agnieszka Owczarek

Kulinarny Uniejów, czyli pokaz 
finalisty „MasterChefa” w zamku
W Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie odbył się pokaz kulinarny w wykonaniu Adama 

Kozaneckiego – finalisty 4. edycji programu „MasterChef”. Wydarzenie było zapowiedzią cyklu imprez 
tematycznych pod hasłem „Kulinarny Uniejów”, których uczestnik popularnego programu kulinarnego 
będzie ambasadorem. 

Adam Kozanecki w czasie pokazu kulinarnego 
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M-GBP w Uniejowie

Biblioteka otrzymała dofinansowanie 
z programu dotacyjnego „Niepodległa” 2022

Bezpłatne zajęcia dla dzieci w uniejowskiej bibliotece

W naborze wpłynęło łącznie 1512 wniosków. 
Samorządowe instytucje kultury złożyły ich 687, a NGO 
– 825. Dofinansowanie otrzymało 104 wnioskodawców 
– 37 samorządowych i 67 NGO, których wnioski 
otrzymały ocenę końcową na poziomie 80 pkt. i więcej. 
Łączna kwota dla wszystkich projektów wyniosła 3,5 
miliona złotych. Poszczególne projekty mogły starać się 
o dotację w wysokości od 10 do 100 tysięcy złotych. 

Zadanie biblioteki w Uniejowie, które otrzymało 
dofinansowanie nosi nazwę „Dumni z Niepodległej”. 
Projekt zakłada kultywowanie tradycji związanej  
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 
r., w oparciu o lokalne dziedzictwo dwóch łódz-kich 
powiatów – zgierskiego i poddębickiego. 

Realizacja projektu, poprzez interdyscyplinarne 
działania kierowane do szerokiego grona odbiorców, 
pozwoli na pogłębienie wiedzy nie tylko o początkach 
wolnej i niepodległej Polski, ale także przyczyni się 
do umocnienia poczucia wspólnoty, rozumianej jako 
wspólnota osób, wartości i miejsca. 

Uzasadnienie realizacji projektu wynika z ewaluacji 

Joga z elementami mindfulness
W obecnych czasach żyjemy w ciągłym pośpiechu, 

stresie i nadmiarze obowiązków, dlatego uniejowska 
biblioteka proponuje program bezpłatnych zajęć 
bibliotecznych – Jogę z elementami mindfulness oraz 
cykliczne spektakle teatralne z udziałem dzieci. 

Spotkania to aktywne, ciekawe i ogólnorozwojowe 
spędzanie czasu wolnego poza zajęciami szkolnymi. 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego „NIEPODLEGŁA” na lata 2017-2022 w ramach Rządowego 
Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

dotychczasowych działań wnioskodawcy oraz partnera – 
Fundacji „Zdrowy wybór”, które wskazują z jednej strony na 
zainteresowanie udziałem w wydarzeniach o charakterze 
historyczno-patriotycznym, a z drugiej zaś istnieniem bariery 
w postaci ograniczeń finansowych w dostępie do kultury 
dla części mieszkańców powiatów, na terenie których 
realizowany będzie projekt. 

Elementami składowymi projektu są: 
1. Warsztaty połączone ze zwiedzaniem Muzeum Józefa 

Piłsudskiego w Sulejówku, Dworku „Milusin” oraz Ogrodu 
Piłsudskich. W ramach wycieczki zaplanowano zwiedzanie 
wystawy stałej „Dla Rzeczypospolitej. Józef Piłsudski 1867-
1935”.

2. Wyjazd do teatru/filharmonii w Łodzi na spektakl o te-
matyce patriotycznej.

3. Widowisko słowno-muzyczne o tematyce patriotyczno-
niepodległościowej, które zaplanowane zostało w kościele 
w Uniejowie. 

Informacje o wydarzeniach będą pojawiać się na stronie 
internetowej wnioskodawcy, mediach społecznościowych 
wnioskodawcy oraz partnera.

Praktykowanie jogi pozwala dzieciom kształtować samo-
świadomość.

Zabawy w asany, które inspirowane są naturą i ich nazwy 
pochodzą od zwierząt, uczą własnego poznawania własnego 
ciała, dzięki nim dzieci żyją z lepszą świadomością jak po-
konywać trudności.

Uczestnicy uzyskują wiarę w siebie i swoje możliwości. 
Podczas cyklicznych spotkań dowiadują się w czym są dobre, 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie otrzymała dofinansowanie w wysokości 
22 tysięcy złotych w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” 2022. 
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a co muszą jeszcze poćwiczyć. Funkcjonują w grupie, ale 
nie rywalizują z rówieśnikami, a raczej uczą się, jak się 
samodoskonalić, aby dorównać innym.

Joga dla dzieci to również techniki medytacyjne lub 
oddechowe, ale w formie krótkich ćwiczeń, m.in. w na-
uce skupienia oddechu, które mogą pomóc w wielu 
codziennych sytuacjach.

Joga także uczy cierpliwości – zarówno wobec innych, 
jak i samego siebie, ponadto jest ona praktyką, która 
wykracza poza trening sprawności fizycznej i dotyczy 
sfery duchowej. Jest to narzędzie wspierające dziecko w 
budowaniu zdrowej relacji z samym sobą i wzmacnianiu 
pewności siebie.

Zajęcia wpływają pozytywnie na dzieci, które są ciągle 
rozbiegane, chaotyczne i nie potrafią się skoncentrować 
na jednej czynności. Pozycje wymagają kreatywności  

i wysiłku, potrzebują również skupienia na jednej czynności, 
a w efekcie następuje uspokojenie i wyciszenie organizmu. 

Spektakle teatralne 
Druga alternatywa spędzania ciekawie czasu wolnego w 

uniejowskim miasteczku to spektakle teatralne w bibliotece. 
Teatrzyk jest świetną propozycją nie tylko dla najmłodszych. 
Uczestnicy muszą otworzyć wyobraźnię i dzięki danemu 
scenariuszowi wczuwają się w rolę, uczą się przybierać 
wielu różnych min, gestykulują, modelują głos i stają się 
aktorami swojej bajki. Dzieci mogą poznać na czym polega 
praca aktora i z czym muszą mierzyć się. W wystąpieniach 
publicznych pokonują oni tremę i nieśmiałość.

Teatrzyk to wspaniała przygoda dla dzieci i młodzieży. 
Zajęcia w uniejowskiej książnicy cieszą się znaczną ilością 
dzieci, których z dnia na dzień przybywa. 
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Zakup nowości wydawniczych 
W marcu br. księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 35 

nowych książek. Wśród pozycji znalazły się gatunki, takie 
jak: komedie, thrillery, reportaże, powieści obyczajowe – 
wybór jest ogromny.

Kwota budżetu biblioteki, dzięki której zakup był 
możliwy, pochodzi z dofinansowania z Urzędu Miasta  
w Uniejowie. 

Wśród literatury wyszczególnić można najnowsze 
powieści obyczajowe m.in.: „Serce z szuflady” – Lis 
A., „Odnajdę Cię” – Michalik M., „Karma” – Gargaś 
G., „Wybrany” – Kościelny P., „Krwawe łzy” – Wójcik 
W. i wielu innych znanych i lubianych przez naszych 
czytelników pisarzy. 

Książka to nie tylko piękna okładka, ale przede wszys-
tkim bogata treść z przesłaniem.

Ma ona magiczną moc, może stać się lekarstwem dla 
duszy. Dzięki niej dostrzegamy więcej, czujemy co dzieje 
się w naszym wnętrzu poprzez bodźce, które docierają 

do nas z zewnątrz. „Cóż może być bardziej cennego od 
codziennych spotkań z mądrymi książkami” – Lew Tołstoj. 

   Zapraszamy!
   M-GBP w Uniejowie 
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W turnieju uczestniczyli zawodnicy z kilkudziesięciu 
klubów sportowych z całej Polski, rywalizując o punkty 
rankingowe w ramach Eliminacji Mistrzostw Polski 
2022 w Tańcu Sportowym. Najlepsi w całorocznym 
cyklu wezmą udział w wieńczących sezon jesiennych 
Mistrzostwach Polski. Dodatkowo, w drugi dzień turnieju 
tancerze rywalizowali o powołania do Kadry Narodowej 
na tegoroczne Mistrzostwa Świata w Chorwacji.

Uniejów po raz kolejny był gospodarzem turnieju 
organizowanego pod auspicjami Polskiego Związku 
Tańca Sportowego. Rok wcześniej odbyła się już podobna 
impreza – III Eliminacje Mistrzostw Polski 2021 w Tańcu 
Sportowym, a pierwsze zawody o tym charakterze – 
Puchar Świata w Tańcu Sportowym International Dance 
Federation – miały miejsce w marcu 2019 roku. 

- „Uniejów posiada bardzo dobrą infrastrukturę, 
odpowiednią do tego typu wydarzenia. Tutejsza hala 
sportowa stwarza komfortowe warunki do rywalizacji 
zawodników w tej dyscyplinie, co pozwala zorganizować 
imprezę z dużym rozmachem i na wysokim poziomie” – 
powiedział Dariusz Pigłowski, promotor imprezy.

Ubiegłoroczna impreza, ze względu na pandemię 
koronawirusa i obowiązujące obostrzenia, odbyła się 
bez udziału publiczności. Tym razem trybuny były niemal 
pełne.

- „W 2021 roku w ścisłym reżimie występowali jedynie 
zawodnicy, którzy kibicowali sobie nawzajem, teraz mieli 
doping rodziców, przyjaciół, co jest niezwykle ważne dla 
uczestników. Zauważyliśmy też duże zainteresowanie 

Agnieszka Owczarek

Eliminacje Mistrzostw Polski 
w Tańcu Sportowym w Uniejowie
Dwa dni sportowych zmagań, ponad 500 prezentacji, feeria barwnych, olśniewających strojów i 

różnorodność stylów – tak można podsumować taneczną rywalizację, która miała miejsce w weekend 
12-13 marca br. w hali sportowej w Uniejowie.
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ze strony osób „z zewnątrz”. Świadczy to o potrzebie 
lokalnej społeczności łaknącej takiej rozrywki na wysokim, 
artystyczno-sportowym poziomie” – powiedział pan Dar-
iusz.

Przez dwa dni imprezy miłośnicy tańca mieli okazję 
śledzić „na żywo” niezwykłe show w wykonaniu duetów, 
solistów oraz formacji podzielonych na kategorie wiekowe 
(młodzicy, kadeci, juniorzy, młodzieżowcy). Uczestnicy 
wystąpili w szerokim wachlarzu konkurencji tanecznych, 
takich jak: Dance Contemporary&Modern, Dance Show 
Jazz, Disco Dance, Disco Slow, Free Dance, Hip-Hop, Jazz 
Funk, Street Dance, Latin Caribbean Show.

Emocjonujące występy taneczne stały na wysokim 
poziomie, o czym świadczy udział wielu utytułowanych 
tancerzy, multimedalistów międzynarodowych turniejów 

tańca sportowego. Szczególnie widowiskowe były układy 
zawierające w sobie elementy akrobatyki oraz występy 
w kat. Fantasy Show, czyli tańca z wykorzystaniem rek-
wizytów i małych form scenografii.

Zawodnicy zachwycali choreografiami, stopniem 
wytrenowania, ale też strojami, co bardzo widoczne jest 
np. w kategorii disco, gdzie kostiumy są bogato zdobione 
kryształkami Svarovskiego.

- „W imieniu organizatorów chciałbym gorąco po-
dziękować władzom Gminy Uniejów, dyrekcji Szkoły 
Podstawowej w Uniejowie oraz wszystkim zaanga-
żowanym w przeprowadzenie turnieju osobom za ży-
czliwość i poświęcenie. Dziękuję także miejscowej pu-
bliczności za przybycie i wyjątkową atmosferę panującą 
podczas turnieju” – zreasumował pan Pigłowski.
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Licznie przybyłe panie miały okazję wysłuchać naj-
większych przebojów Cleo, energicznej artystki, któ-
ra ma świetny kontakt z publicznością. Wokalistka 
zaprezentowała doskonale znane hity, takie jak: „Zabiorę 
nas”, „Za krokiem krok” oraz utwory z najnowszej 
płyty „SuperNOVA”. Nie mogło też zabraknąć wątku 
słowiańskiego. Niczym wulkan, wokalistka przypomniała 
znany z początku współpracy z Donatanem utwór „My 
Słowianie”, prezentowany przez Polskę na Eurowizji 2014.

Podczas swojego występu piosenkarka nawiązała także 
do obecnej sytuacji na Ukrainie; utworem „Dom” oddała 
hołd wszystkim, którzy zostali zmuszeni zostawić swoje 
rodzinne strony, by uciekać przed wojną.

W koncercie z okazji Dnia Kobiet wzięły udział miesz-
kanki gminy Uniejów, w tym członkinie stowarzyszeń, 
placówek edukacyjnych czy kół gospodyń wiejskich.

Agnieszka Owczarek

Dużo dobrej energii na koncercie 
Cleo z okazji Dnia Kobiet
11 marca 2022 r. w Aparthotelu „Termy Uniejów” wystąpiła Cleo wraz z zespołem. Artystka dała kon-

cert z okazji Dnia Kobiet. Na występ zaprosili Burmistrz Uniejowa oraz Prezes PGK „Termy Uniejów”, 
a współorganizatorem koncertu było Radio Zet.
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stawowych potrzeb uchodźców z ogarniętej wojną 
Ukrainy, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. 
Poszkodowani w wyniku wojny przebywają na terenie 
naszej gminy i potrzebują naszego wsparcia.

Skład FC Brzeziny: Piotr Matusiak, Damian Matusiak, 
Mateusz Piłatowski, Tomasz Piłatowski, Patryk Kołuda, 
Dawid Graczyk, Adam Michalak.

Zespół LBCW Warta: Waldemar Kos, Tomasz Popiel, 
Bartłomiej Florkowski, Jakub Wojech, Szymon Wojech, 
Daniel Nita, Adam Nowak, Zbigniew Kos.

Sędziowali: Tomasz Bartosik i Zbigniew Kuglarz. Koordy-
natorem turnieju był Szymon Bugajak. 

Zachęcamy do udziału w letnim turnieju, który odbędzie 
się 11 czerwca br. na Boiskach Piłkarskich im. Włodzimierza 
Smolarka w Uniejowie.

Także w sobotę, 19 marca br. odbył się sparing UAF 
PTS Uniejów – Bzura Ozorków, zakończony zwycięstwem 
naszej drużyny wynikiem: 2:0. Gratulujemy!

W meczu zadebiutowali nowi zawodnicy: Maciej 
Marciniak, Dimitry Shvets, Jakub Kwapiszewski i Konrad 
Tomczak. Zespół poprowadził trener Bartosz Grabowski.

Zawodnicy występujący w klubie MGLKS „Termy Unie-
jów”: Gębski, Giovani, Herman, Koziełek, Kwapiszewski, 
Kwiatkowski, Marciniak, Matusiak, Nowak, Olczyk, Shvets, 
Sobolewski, Tomczak; rezerwowi zawodnicy: Michalak, 
Kolasa, Kąpielski; II trener – Ireneusz Szczęsny, kierownik 
– Leszek Nowak.

Z okazji Jubileuszu 10-lecia nadania statusu Uzdrowiska 
Termalnego Uniejów, Gmina Uniejów ogłosiła cykl 
Turniejów Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Uniejowa. 
W sumie zaplanowano 4 turnieje na rozpoczęcie każdej 
pory roku. Turnieje dedykowane są Mieszkańcom Gminy 
Uniejów. Pierwszy z nich rozegrano 19 marca 2022 roku 
na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Uniejowie.

Do turnieju mogą zgłaszać się drużyny złożone 
z mieszkańców – na zasadzie dobrowolności, mieszkańcy 
poszczególnych sołectw, druhowie Ochotniczych Straży 
Pożarnych, pracownicy zakładów pracy lub członkowie 
organizacji. Każda zgłoszona drużyna może składać się 
maksymalnie z 10 osób.

W pierwszym turnieju, na rozpoczęcie wiosny, zgłosiły  
się dwie drużyny: FC Brzeziny i LBCW Warta. W rozegra-
nym meczu zwyciężyła drużyna FC Brzeziny wynikiem 
6:2. Puchary drużynom i bilety wstępu do kompleksu 
„Termy Uniejów” wręczył Zastępca Burmistrza Uniejowa – 
Mirosław Madajski. Wpisowe drużyn zostały przekazane 
na szczytny cel, jakim jest pomoc w zaspokojeniu pod-
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Marta Pokorska

Piłkarski weekend w Uniejowie
Na sportowo upłynął weekend 18-19 marca 2022 r. w Uniejowie. A to za sprawą rundy wiosennej 

zainaugurowanej rozgrywkami między drużyną piłkarską MGLKS „Termy Uniejów” a KAS Konstantynów 
Łódzki na Boiskach Piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka. Nasza drużyna wygrała 3:1. Szczęśliwe bramki 
strzelili: Lucas Giovani, Aleksander Gębski i Przemysław Sobolewski. 
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Przewodnik po leśnej ścieżce
Na spacer po urokliwej leśnej ścieżce edukacyjnej 

„Zieleń” zabrała nas pani Beata Kątna – obecnie rzecznik 
prasowy Nadleśnictwa Turek. Pani Beata jest specjalistką 
ds. edukacji leśnej. Ukończyła Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu (studia I i II stopnia na kierunku Leśnictwo, 
a także I stopnia na kierunku Zootechnika na Wydziale 
Biologii i Hodowli Zwierząt). Ma na koncie nagrody 
naukowe, jak i współautorstwo publikacji w zakresie 
biologii, ekologii oraz udział w licznych międzynarodowych 
i krajowych konferencjach.

Tajemnice lasu 
Dzięki rozległej wiedzy pani Beaty mogliśmy 

wysłuchać informacji o życiu drzew, roślin oraz zwierząt 
zamieszkujących lasy Nadleśnictwa Turek. Zaczerpnęliśmy 
wiedzy na temat skali zalesienia w Polsce i poszczególnych 
regionów naszego kraju. Poznaliśmy zasady prowadzenia 
gospodarki leśnej, a także rozprawiliśmy się z kilkoma 
leśnymi mitami. Dzięki lekcji w terenie mogliśmy do-
wiedzieć się, że sarna nie jest „żoną” jelenia, kleszcze 
nie skaczą na nas z wysokich drzew, a zmykanie przed złym 
dzikiem na drzewo, to jedna z najgorszych opcji. Pani Beata 
pokazała nam również, że uważność na leśnym szlaku 
pozwoli nam dostrzec ślady, jakie pozostawiają po sobie 
mieszkańcy naszego pięknego uroczyska. 
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Marcowe sekrety uroczyska
W tęsknocie za pięknym, pełnym zieleni, letnim 

krajobrazem zapominamy, że każda pora roku ma swój 
niepowtarzalny urok. Jak się okazuje, ten z pozoru 
jeszcze smutno-zimowy krajobraz krył przed nami wiele 
niespodzianek, które mocno nas zaskoczyły i zachwyciły. 
Jedną z takich niespodzianek były żaby moczarowe. 
Samce żaby na przełomie marca i kwietnia zaczynają 
przebarwiać się na intensywnie błękitny kolor, aby 
podobać się samicom. Kolor ten pochodzi od zbierającej 
się tuż pod skórą limfy. Takie niesamowite zjawisko 
możliwe jest do zaobserwowania tylko o tej porze roku 
i niezwykle efektownie prezentowało się na tle szarego 
krajobrazu. Swoje kolory pięknie prezentowały również 
jedne z pierwszych zwiastunów wiosny: zawilce żółte 
i gajowe. Są jednak tacy mieszkańcy naszego uroczyska, 
których wiosną witamy niechętnie. Na spacerze 
towarzyszyła naszej przewodniczce suczka o imieniu 
Aria i to niestety ona na swojej sierści, jako pierwsza, 
przewiozła niechcianego pasażera – kleszcza. Była to dla 
nas informacja, że kleszcze zaczynają budzić się do życia, 
a to oznacza, że wchodząc do lasu musimy pamiętać 
o zabezpieczeniu siebie i swoich pupili przed tymi małymi, 
ale bardzo niebezpiecznymi pajęczakami.  

Aleksandra Zielonka

Spacer z leśnikiem
Wiosenne słońce spowodowało, że coraz więcej osób wyszło na wycieczki po okolicznych terenach 

zielonych. Na szczęście w okolicach Uniejowa takich stref nie brakuje. W sobotnie przedpołudnie, 26 
marca br. dzięki Nadleśnictwu Turek można było przespacerować się po Uroczysku Zieleń w obecności 
wyjątkowego przewodnika.
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Suplement do artykułu pt. „Leśnik 
we wspomnieniach Pani Haliny”
Szanowni Czytelnicy,
Na łamach dwóch ostatnich numerów „Uniejowskich Stron” (nr 6/82/2021 i 1/83/2022) opubli-

kowaliśmy opowiadanie Pani Haliny Kaniewskiej pt. „Leśnik we wspomnieniach Pani Haliny” – cz. 1 
i 2. W momencie publikacji tego opowiadania nie były nam dostępne zdjęcia, w aktualnym wydaniu 
prezentujemy fotografie, które wzbogacają opis Pani Haliny Kaniewskiej, a dla Was, Drodzy Czytelnicy 
będą zapewne wzruszającym wspomnieniem tamtych czasów – dla pamiętających je, lub ciekawostką 
historyczną – dla młodego pokolenia.

To nie koniec atrakcji
Spacer z panią leśnik był świetną lekcją przyrody. 

Jego finałem było ognisko w „Hubertówce”. Dla tych, 
którzy nie mogli być z nami, mamy dobre wiadomości. 
Pani Beata zapowiedziała, że to nie koniec wydarzeń. 
W przyszłości planowane będą również warsztaty 
praktyczne i teoretyczne zarówno indywidualne, jak i dla 
rodzin. Zachęcamy zatem do śledzenia strony interneto-
wej Nadleśnictwa Turek www.turek.poznan.lasy.gov.pl 
oraz profilu na FB – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek.

Tych, którzy sami postanowią zgłębić tajniki ścieżki 
dydaktycznej Uroczyska Zieleń odsyłamy do zakładki 

„Turystyka” na stronie Nadleśnictwa Turek (znajdą 
tam Państwo opis walorów ścieżki edukacyjnej) lub 
do zeskanowania kodów QR znajdujących się na makietach 
zwierząt rozstawionych na trasie.

Odwiedzając ten piękny teren pamiętajmy tyl-
ko o najważniejszych zasadach: nie śmiećmy, 
nie podchodźmy do napotkanych dzikich zwierząt, 
nie niszczmy drzew i roślin oraz chodźmy tyl-
ko po wyznaczonych szlakach. Tylko wtedy będziemy 
mogli cieszyć się wyjątkowym pięknem przyrody w jej 
pełnej okazałości.
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Autorka wspomnień w młodości, z ok. 1937 roku, 
czyli z opisywanego w opowiadaniu okresu

Zdjęcie rodziny z ok. 1955 w Leśniku 

Jeszcze sprzed pożaru drewniany Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Borzewisku – wspomniane w opowiadaniu miejsce 
odpustów
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10.04.2022 r., w godzinach 11-14, na uniejowskim 
Rynku odbył się Jarmark Wielkanocny. Była to pierwsza 
impreza z cyklu kulinarnych eventów, jakie zaplanowane 
są na bieżący rok kalendarzowy. Każdemu z nich towarzyszyć 
będzie finalista 4. edycji programu „MasterChef” – Adam 
Kozanecki.

Nasz bohater podczas jarmarku częstował wszystkich 
przybyłych na Rynek znakomitą zupą chrzanową z białą 
kiełbasą. Oprócz zupy chrzanowej można było posilić 
się potrawami z grilla i grochówką, przygotowanymi 
przez Sebastiana Emche z Uniejowskiej Naturalnej Wędzarni. 
W ofercie „na wynos” znalazły się jogurty i sery w wykonaniu 

Wielkanoc to oczywiście piękno budzącej się do życia 
przyrody, kwitnące kwiaty, swojskie jedzenie i tradycyjne 
wypieki… Podążając tropem tych skojarzeń w Uniejowie 
z pewnością trafią Państwo do Zagrody Młynarskiej, 
gdzie inspiracji na święta poszukiwała ekipa realizacyjna 
programu „Budzi się ludzi”, emitowanego w weekendy 
na łódzkiej trójce.

Przemysława Rajskiego i Serowarni Czarna Owca.
Swoje stoiska wystawiły Koła Gospodyń Wiejskich 

z Ostrowska, Wilamowa, Felicjanowa, Kuczek i Rożniatowa. 
Znalazły się na nich tradycyjne, wielkanocne wypieki, takie 
jak np. baby i mazurki, a także własnoręcznie wykonane, 
barwne dekoracje świąteczne.

Na Jarmarku Wielkanocnym nie zabrakło też stoisk 
wypełnionych rękodziełem. Produktami oferowanymi 
przez kupców były przede wszystkim artykuły świąteczne: 
stroiki, koszyki, palmy, pisanki i serwetki.

Najmłodsi uczestnicy Jarmarku mogli spróbować swoich 
sił w wykonaniu papierowych kurek i kolorowych jajek.

Wśród gości niedzielnego programu, na ekranach 
Państwa telewizorów pojawili się m.in.: ze swoimi 
popisowymi daniami i babkami (w tym z babką – zwy-
ciężczynią ubiegłorocznego konkursu wielkanocnego) 
Koło Gospodyń Wiejskich z Wilamowa, z ręcznie wy-
konanymi dekoracjami Panie: Maria Pastwińska i Anna 
Janczak. 

Agnieszka Olczyk

Maciej Bartosiak

Jarmark Wielkanocny

Wielkanocny poranek z Uniejowa w TVP3

Palmy, świąteczne stroiki, wypieki – to tylko niektóre z produktów, jakie można było kupić podczas 
Jarmarku Wielkanocnego w Uniejowie.  

Razem z Magdaleną Libiszewską i Markiem Kowalczukiem zaprosiliśmy Państwa w niedzielę rano, 
17 kwietnia – tuż po wielkanocnym śniadaniu – na program „Budzi się ludzi” w TVP3. O zwyczajach 
wielkanocnych, ale i o nowych atrakcjach uzdrowiska termalnego opowiedzieli w programie nasi 
mieszkańcy!
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Podczas zajęć 11 kwietnia 2022 r. uczestnicy wykonywali 
dekoracyjne jajo zdobione techniką ze sznurka i dodatkowo 
używali nowoczesnych ozdób do danego przedmiotu. 
Z kolei w następnej części warsztatowej wykonana 
została kura, metoda jej zdobienia nie wymagała dużego 
nakładu finansowego, ale odrobiny fantazji i kreatywności. 
Kursanci z wielkim zaangażowaniem i w pełnym skupieniu 
wykonywali wielkanocne ozdoby, które upiększyły 
wnętrza ich domostw. Pracownice naszej biblioteki z ra-
dością pomagały w wykonywaniu ozdób. Pracownicy 
biblioteki mają też ukryte talenty, którymi mogli podzielić 
się z innymi. 

Ponadto w programie obejrzeliśmy: jogę mindfulness, 
czyli nową ofertę zajęć Miejsko-Gminnej Biblioteki  
w Uniejowie, Drużynę Spycimira, nowych włochatych 
mieszkańców Zagrody, talenty Uniejowskiej Grupy 
Wokalnej; o przygotowaniach do Mistrzostw Europy  
w triathlonie powiedziała nasza reprezentantka Aneta 
Sowa, następnie z powrotem wróciliśmy w sferę kulinariów: 
poznaliśmy przepis na pyszną zupę chrzanową od Eli 
Rospary z zagrodowej kuchni. A nad bezpieczeństwem 
całej ekipy telewizyjnej oraz gości programu czuwali 
druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wila-
mowie.

Program „Budzi się ludzi” z Uniejowa był emitowany  
w Niedzielę Wielkanocną o godzinie 10:15 w TVP3 Łódź. 

Nigdy nie jest za późno na to, by spróbować nowych 
rzeczy w swoim życiu. Wiele pasji można realizować, 
wykorzystując wolny czas najlepiej jak się da. 

12 kwietnia 2022 roku w bibliotece miały miejsce 
warsztaty wielkanocne skierowane do dzieci pragnących 
rozwijać swoje twórcze i manualne zainteresowania. 
Program warsztatów był elastyczny i dostosowany do 
umiejętności oraz możliwości słuchaczy. Uczestnicy zajęć 
ambitnie pracowali nad prawdziwym dziełem sztuki, 
z należytą dokładnością wykonywali wyjątkowe jajka. 
Do zrobienia takich ozdób potrzebowali: blok kolorowy, 
nożyczki, klej, itp.

Odcinek można obejrzeć na stronie: www.lodz.tvp.pl  
(w zakładce: Nasze programy – „Budzi się ludzi”). 

M-GBP w Uniejowie

Warsztaty Wielkanocne
Nigdy nie jest za późno na rozwijanie swoich zainteresowań oraz nabywanie nowych umiejętności. 
W obecnych czasach żyjemy w ciągłym pośpiechu i stresie, dlatego też uniejowska biblioteka wychodzi 

z propozycją warsztatów. Tym razem była to propozycja nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. 

Przy mikrofonie Zastępca Burmistrza Uniejowa – Mirosław Madajski 
z Uniejowską Grupą Integracyjną 
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Pani Aneta Sowa zakwalifikowała się do Mistrzostw 
Europy w Triathlonie, które odbędą się w dniach 27-29 
maja br. w Olsztynie. W stolicy Warmii i Mazur o tytuł 
Mistrza Starego Kontynentu powalczą zawodnicy Elity, 
U23, Juniorów, jak również Paratriathloniści i Age Group. 
Właśnie w tej ostatniej kategorii podejmie rywalizację 
mieszkanka Uniejowa.

Oficjalne informacje na temat powołanej do Mistrzostw 
kadry reprezentacji zostały zaprezentowane podczas 
Gali Polskiego Związku Triathlonu, która 29 stycznia 
br. w Warszawie zgromadziła zawodników, trenerów, 
organizatorów i amatorów tego sportu w jednym miejscu.

Podczas Gali nagrodzone zostały najwyżej sklasyfiko-
wane osoby w Rankingu Grup Wiekowych PZTri za 2021 
rok. Pani Aneta zajęła zaszczytne trzecie miejsce na po-
dium w ogólnej klasyfikacji, w swojej kategorii. Statuetki 
wręczył zawodniczkom i zawodnikom Jerzy Górski, bo-
hater filmu „Najlepszy”, mistrz świata w podwójnym Iron-
manie. Postać Jerzego Górskiego stała się inspiracją dla 
Pani Anety do rozpoczęcia przygody z triathlonem.

Kobieta o woli z żelaza
Na co dzień pani Aneta Sowa jest nauczycielem języka 

niemieckiego w szkołach podstawowych w Uniejowie 
i Wilamowie oraz tłumaczem przysięgłym języka niemiec-

kiego. Jak sama mówi, trenuje zupełnie amatorsko, nawet 
w ulubionej dyscyplinie – pływaniu jest samoukiem i nigdy 
nie uczęszczała na kursy pływania.

– „Zawsze lubiłam pływać i właściwie od tego się 
wszystko zaczęło. Obecność odpowiedniej infrastruktury 
w Uniejowie, tj. kompleksu termalno-basenowego 
dała mi możliwość regularnych treningów, 2-3 razy 
w tygodniu. Myśl, aby wziąć udział w zawodach zrodziła 
się po obejrzeniu filmu „Najlepszy” pod koniec 2017 
r. Historia człowieka, który zawalczył o siebie i swoje 
marzenia uświadomiła mi, że na sport nigdy nie jest 
za późno i zachęciła mnie, bym i ja spróbowała swoich sił” 
– powiedziała pani Aneta.

Od pasji do najlepszych z najlepszych
Przed sportsmenką kolejne wyzwanie – udział z Mis-

trzostwach Europy Age Group.
– „Cieszy mnie ogromnie, że w ogóle mam szansę 

wziąć udział w tych zawodach, reprezentować Polskę 
oraz moje miasto Uniejów. To dla mnie przygoda życia. 
Dziękuję wszystkim, którzy okazują mi wsparcie i trzymają 
za mnie kciuki. Szczególne podziękowania kieruję 
do włodarza Uniejowa i PGK „Termy Uniejów” za pomoc 
finansową, która jest istotną przepustką w drodze 
po marzenia” – zreasumowała pani Aneta.

Agnieszka Owczarek

Trzymamy kciuki za Anetę Sowę 
z Uniejowa!
W ostatni weekend maja, w Olsztynie nad jeziorem Ukiel zameldują się najlepsi europejscy triathloniści  

i triathlonistki, którzy zawalczą o tytuł Mistrza i Mistrzyni Europy w Triathlonie. Wśród nich znajdzie się 
pani Aneta Sowa w kategorii Age Group K50.

Pani Aneta Sowa w czasie nagrywania programu „Budzi się ludzi” w Uniejowie  Pani Aneta Sowa przekraczająca metę podczas Samsung River Triathlon 
2021 w Uniejowie
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Koncert jubileuszowy
Obchody jubileuszu Orkiestry przybrały formę 

uroczystego koncertu, który odbył się na hali przy 
Szkole Podstawowej w Uniejowie. Zaproszenie 
na to niecodzienne wydarzenie przyjęli goście, wśród 
których znaleźli się: Małgorzata Komajda – Starosta 
Poddębicki, Mirosław Madajski – Zastępca Burmistrza 
Uniejowa, Tomasz Wójcik – Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Uniejowie, dh Krzysztof Janiak – Prezes OSP 
Uniejów, dh. Marianna Polasińska – Sekretarz Zarządu 
Gminnego ZOSP RP, Piotr Kozłowski – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Uniejowie. Nie zawiodły również rodziny 
muzyków, byli członkowie orkiestrowych szeregów, 
a także przyjaciele i sympatycy Orkiestry.

Koncert rozpoczął wyjątkowy występ pięciu 
początkujących adeptów pod batutą druha Mariana 
Pięgota. Później „pałeczkę” przejął druh Jakub Pięgot, 
który na jubileusz przygotował wraz z podstawowym 
składem Orkiestry szczególny repertuar, pokazujący 
możliwości zdolnych muzyków. Usłyszeć było można mar-
sze, muzykę filmową, rozrywkową, a nawet współczesne 
„melodie ludowe”. W niektórych utworach muzykom 
towarzyszyli śpiewający soliści. Swoje umiejętności 
wokalne zaprezentował również pierwszy kapelmistrz 
Orkiestry – druh Marian Pięgot, który dostarczył podczas 
swoich wstępów tyle emocji i wzruszeń, że został na-
grodzony przez publiczność owacjami ma stojąco. 

Nowa płyta
Podczas koncertu jubileuszowego miała miejsce 

premiera nowej płyty Orkiestry pt: „40 lat minęło”, 
na której znalazło się 14 premierowych utworów. Jest 
to już piąta płyta w dorobku Orkiestry, a nagrana została 
w grudniu 2021 roku.

Jubileusz 40-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej ZHP-
OSP w Uniejowie pozwolił podsumować jej dotychczasową 
działalność, zaprezentować kunszt artystyczny obecnego 
składu muzyków oraz docenić tych, którzy ją tworzyli, 
wkładając w to wiele zaangażowania i serca.  

Krótka historia
Początki orkiestry to 1981 rok, kiedy to przy Komendzie 

Hufca ZHP w Uniejowie powstał dziewięcioosobowy 
zespół grający na instrumentach dętych. Założycielami 
orkiestry byli Marian Pięgot i Wiesław Winnicki. W składzie 
orkiestry znaleźli się uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Uniejowie, będący jednocześnie członkami drużyny 
harcerskiej. W 1986 roku do patronatu nad Orkiestrą 
przyłączyła się miejscowa jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej. 

Historia orkiestry, to historia 40 lat prób, wyjazdów 
zagranicznych i krajowych, uczestnictwa w najważniejszych 
wydarzeniach na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, 
powiatowym i gminnym. Na różnego rodzaju festiwalach, 
konkursach i przeglądach orkiestra zdobyła ponad 70 
pucharów. Warto zaznaczyć największe sukcesy Orkiestry 
z ostatniej dekady, a należały do nich m.in.:
•	 I miejsce w konkursie musztry paradnej na XXI 

Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych OSP 
w Krynicy-Zdroju w 2011 roku,

•	 I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr 
Dętych w Konopiskach w 2015 roku,

•	 I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Orkiestr 
Dętych w Wąbrzeźnie w 2016 roku,

W minionym, 2021 roku, Orkiestrze udało się wygrać 
w swojej kategorii Mistrzostwo Polski w I Konkursie 
Orkiestr Dętych w Radomiu, prowadzonym w formule 
on-line i ocenianym przez międzynarodowe jury. Obecnie 
Orkiestra liczy w swoim podstawowym składzie 45 osób 
w wieku od 12 do 30 lat.

Aleksandra Zielonka

40-lecie Orkiestry z Uniejowa
Młodzieżowa Orkiestra Dęta ZHP-OSP w Uniejowie w 2021 roku skończyła 40 lat. Niestety, 

czas pandemii nie sprzyjał organizacji imprezy. Dopiero teraz nadarzyła się sposobność, aby  
w uroczystej oprawie uczcić jubileusz Orkiestry, która nieprzerwanie od czterech dekad 
stanowi artystyczną wizytówkę Uniejowa.
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Zarząd Orkiestry Dętej ZHP-OSP w Uniejowie pos-
tanowił uhonorować tych, którzy wnieśli swój wkład 
w rozwój Orkiestry oraz służyli pomocą i wsparciem:

•	 Srebrną Honorową Odznakę „Przyjaciel Orkiestry 
Dętej ZHP-OSP w Uniejowie otrzymali: Beata 
Frontczak-Skrzypińska, Anna Gogol, Marcin Jaś-
kiewicz, Anna Kaźmierczak, Kazimierz Żurawski, 
Agnieszka Broda, Elżbieta Salomon, Agnieszka 
Augustyniak, Marcin Rojkowski, Damian Hanc, 
Roman Nowak, Żaneta Kurpik,  Dariusz Skotnicki, 
Adrian Sobczyński, Ilona Matczak, Agata Pyziak, 
Aleksandra Sobańska, Katarzyna Pęcherska, 
Karolina Klimczak, Maciej Doliński, Agnieszka 
Napieraj;

•	 Złotą Honorową Odznakę „Przyjaciel Orkiestry 
Dętej ZHP-OSP w Uniejowie otrzymali: Tadeusz 
Komar, Magdalena Chmielewska, Agnieszka 
Pięgot, Maksymilian Milczarek, Krzysztof Janiak, 
Aleksandra Zielonka, Krzysztof Żeleśkiewicz 
Aleksandra Michalak, Marian Kokorzycki, Ewa 
Obolewska.

Orkiestra z okazji swojego jubileuszu otrzymała wiele 
życzeń, gratulacji i upominków od przybyłych gości. 
Te wyrazy uznania potwierdziły tylko wielką sympatię, 
jaką formacja cieszy się w środowisku lokalnym.

Do kolejnego jubileuszu
Licznie zgromadzona publiczność gromkimi owacjami 

na stojąco nagrodziła wykonawców koncertu, a zara-
zem Jubilatów. Nie obyło się bez bisów, w czasie któ-
rych widownia dała upust emocjom, wiwatując i oklaskując 
Jubilatkę. Koncert zakończyły wspólne pamiątkowe zdję-
cia oraz jubileuszowy tort.

Kapelmistrzom i Muzykom Orkiestry życzymy dużo 
zdrowia, wiele radości z muzykowania oraz kolejnych 
dekad historii zapisanych muzycznymi sukcesami.

Podziękowania i odznaczenia
Koncert był również okazją do odznaczeń, gratulacji 

i życzeń. Niezwykle ważnym momentem uroczystości było 
uhonorowanie odznaczeniami zasłużonych muzyków.  

Z okazji jubileuszu 40-lecia Orkiestry, Zarząd Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Uniejowie postanowił wyróżnić 
muzyków Orkiestry „Młodzieżową Odznaką Pożarniczą”:

•	 Złotą Młodzieżową Odznakę Pożarniczą otrzymali: 
Stanisław Jeżka, Małgorzata Obolewska, Mak-
symilian Pięgot, Alicja Kotarska, Julia Kotarska, 
Jakub Piaseczny, Dominik Kaźmierczak, Joachim 
Kaźmierczak, Witold Leszczyński, Weronika Ku-
jawa, Weronika Napieraj, Ada Domowicz, Natalia 
Izydorczyk.

•	 Srebrną Młodzieżową Odznakę Pożarniczą otrzy-
mali: Piotr Krzesłowski, Zuzanna Stasiak, Adam Do-
liński, Szymon Rojkowski, Amelia Perkowska, Alicja 
Leszczyńska, Aleksandra Gogol, Joanna Gogol.

•	 Brązową Młodzieżową Odznakę Pożarniczą otrzy-
mali: Marta Sibińska, Klaudia Sibińska, Antoni 
Matczak, Lena Pięgot, Hanna Pęcherska, Zuzanna 
Mosiagin, Anna Broda, Oliwia, Augustyniak, Oliwia 
Salomon, Nina Bartosiak.

Kierownictwo i członkowie Orkiestry Dętej ZHP-OSP 
w Uniejowie złożyli serdeczne podziękowania za owocną 
współpracę oraz okazaną pomoc i wieloletnie wsparcie 
obecnym na uroczystości przyjaciołom orkiestry: Józefowi 
Kaczmarkowi – Burmistrzowi Uniejowa, Małgorzacie 
Komajdzie – Staroście Poddębickiemu, Zarządowi 
Powiatu Poddębickiego, Zarządowi Powiatowemu 
ZOSP RP w Poddębicach, Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Uniejowie, Hufcowi ZHP im. Marii Konopnickiej 
w Uniejowie, Piotrowi Kozłowskiemu – Dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej w Uniejowie, Szkole Muzycznej 
I Stopnia w Uniejowie, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury w Uniejowie, Henrykowi Pęcherskiemu, Cecylii 
Piotrowskiej, Teresie Łuczak, i Pawłowi Włodarskiemu.
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40-lecie Orkiestry z Uniejowa
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Być prezesem
Ryszard Troczyński

Aby do wyboru doszło, najpierw należy kilka lat 
być członkiem organizacji i zdobyć sobie wśród 
społeczników zaufanie, wykazać się umiejętnością 
kierowania zespołem i po prostu być lubianym oraz 
mieć tzw. charyzmę, bo kierujący zespołem spo-
łeczników „nie ma kija ani marchewki”. Na tyle musi 
wyrobić sobie pozycję, aby reszta członków zechciała 
dać się namówić do pracy społecznej, do tego by 
być ochotnikiem. A ochotnik strażak nie tylko działa 
społecznie, ale naraża swoje zdrowie i życie w akcjach 
ratowniczych. 

Podziwiam Mariana Nitę, mieszkańca Ostrowska, 
ojca pięciorga dzieci i dziadka gromadki wnuków, 
rolnika na 7 ha, a od 1979 roku pracownika Rejonu Dróg 
Publicznych. Potrafił znaleźć wśród tych wszystkich 
obowiązków czas i siły na pracę społeczną i to nie z boku, 
ale na czele tak szacownej organizacji, jak OSP. OSP to 
nie tylko ratowanie w klęskach żywiołowych, to także 

organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych, 
udział w świętach religijnych i narodowych. Właśnie 
idealny prezes, to ktoś, kto nie tylko sam działa, ale 
potrafi namówić i przekonać do współpracy wielu.  
W przypadku OSP Ostrowsko to 88 członków 
organizacji. Działalność Mariana Nity jest zauważana 
i doceniana, może on pochwalić się wieloma od-
znaczeniami, dyplomami i podziękowaniami bran-
żowymi, ale też takimi od osobistości, jak Burmistrz 
Uniejowa – Józef Kaczmarek czy nawet Prezydent RP 
– Lech Kaczyński. Prezes Marian sprawdza się na tym 
stanowisku, bo ma pozytywne spojrzenie na życie, 
poczucie humoru, obowiązku wobec OSP. 

Marian Nita da się lubić – ma wielu przyjaciół, ko-
legów, znajomych (o wrogach nie słyszałem). Prezes 
Marian Nita to odpowiedni człowiek na odpowiednim 
miejscu, tak trzymać Druhu Prezesie!
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Prezes Marian Nita Prezes Nita z mieszkańcami Ostrowska w strażnicy OSP

Być prezesem w organizacji społecznej to nie jest taka prosta sprawa. Po pierwsze trzeba chcieć 
zdecydować się i mieć choć trochę czasu na taką działalność. Po drugie trzeba zostać demokratycznie 
wybranym przez członków organizacji. 
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Zakłady pracy w gminie Uniejów
Marek Jabłoński 

Zakład Fryzjerski „Teresa” 
Teresy Kałużnej w Uniejowie

Otrzymaliśmy e-mail, w nim komplement i sugestie:
Szanowna Redakcjo, przede wszystkim jako Uniejowianka gratuluję ciekawej treściowo i graficznie 

gazety oraz dziękuję za Państwa trud, zaangażowanie i gotowość do tworzenia tej publikacji. 
Chciałabym podsunąć dwa pomysły. Pierwszy dotyczy zakładów pracy w Uniejowie i zaproponować 
tutaj osobę Pani Teresy Kałużnej z salonem fryzjerskim „Teresa”. Z tego co wiem Pani Teresa, z pasji do 
tego zawodu, podjęła wyzwanie prowadzenia salonu. To bardzo ciekawe. Ponadto praca Pani Teresy 
jest na bardzo dobrym poziomie, mam na to poparcie korzystających z jej usług /…/

 Tym razem najlepszą formą zaprezentowania 
tego mini zakładu pracy będzie przytoczenie wielu 
informacji, które napisała o sobie jego właścicielka: 
– Od dzieciństwa interesowało mnie fryzjerstwo. 
Kiedykolwiek byłam u fryzjera nie mogłam się napatrzeć 
na tę pracę i to mnie coraz bardziej fascynowało. Po 
powrocie do domu wszelkie lalki były postrzyżone. 
Spotykało się to z niezadowoleniem mamy, ale było już 
wtedy źle, gdy ostrzygłam ozdobną lalkę, która zawsze 
siedziała na pościelonym łóżku. Mając 14 lat wyprosiłam 
na rodzicach drewniane wałki do trwałej i tak zaczęła się 
moja przygoda z fryzjerstwem z ciotkami i koleżankami, 
które ostrzygłam lub „wykręciłam”. 

 Po ukończeniu szkoły podstawowej nie udało się 
jej podjąć nauki w wymarzonym zawodzie, ponieważ 
w żadnym z dwóch uniejowskich zakładów nie było 
miejsca do odbywania praktyk. Rozpoczęła więc 
naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Turku  
o profilu mleczarskim. – W pobliżu szkoły był zakład 
fryzjerski i tam miała praktyki moja koleżanka. Często 
tam chodziłam i podglądałam jak pracuje. Po powrocie do 
bursy strzygłam wszystkich, kto miał ochotę, ćwiczyłam 
na koleżankach i kolegach – dodaje Teresa.
 Po ukończeniu szkoły zawodowej podjęła 
pracę jako szwaczka, ponieważ w tamtym czasie  
w Uniejowie nie było możliwości zatrudnienia w wy-
uczonym zawodzie. Tak było do 1993 roku, podjęła 
pracę jako pomoc apteczna w jednej z uniejowskich 

aptek. Pracując tam przez 17 lat nawet na chwilę nie 
zapomniała o swojej pasji. – Tak było przez te lata – 
pracowałam, ale z tyłu głowy marzyłam o tym, aby 
zostać fryzjerką. Z upływem lat czasy i wymagania się 
zmieniły. Można było po ukończeniu kursu otworzyć 
zakład. W 2010 roku ukończyłam kurs w zawodzie 
fryzjera damsko-męskiego, a w międzyczasie zaocznie 
liceum ogólnokształcące. 
 W wieku 40 lat podjęła decyzję o zwolnieniu 
się z pracy w aptece. Ukończyła, wspomniany wyżej, 
64-godzinny kurs w zakładzie Beaty Walczyk w 
Poddębicach /…/ za co będę jej dozgonnie wdzięczna, że 
podzieliła się ze mną tajnikami pracy w tym zawodzie. Na 
łamach „Uniejowskich Stron” – Dziękuję Ci Beatko!
 Zarejestrowała działalność gospodarczą i 10 
listopada 2010 roku otworzyła zakład fryzjerski 
w wynajętym lokalu przy ul. Targowej 12 a (tel. 
663 594 069). – Trzy lata później podeszłam do 
egzaminu na czeladnika, zdałam bardzo dobrze i mogłam 
bez wstydu nazwać się fryzjerką (Choć niejeden raz 
słyszałam: Co potrafi samouk?). Nie poddałam się, nie 
martwiłam plotkami, robiłam swoje. 
 W 2013 roku zatrudniła pracownicę, ponieważ 
klientów przybywało i sama nie dawała rady. – Do 
dzisiaj pracujemy we dwie. Najpierw była pani Julka, 
którą po przejściu na urlop wychowawczy zastąpiła 
obecnie pracująca pani Dorota. Wykonujemy pełny 
zakres usług fryzjerskich z wykorzystaniem różnych 

>
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Agnieszka Owczarek

W Zagrodzie Młynarskiej zamieszkały 
krowy o szkockim pochodzeniu

Tzw. kudłate krowy wyglądają dość oryginalnie 
i przypominają trochę żubra. Highland Cattles mają 
charakterystyczne, długie rogi, a także falistą, długą 
sierść w kolorze czerwonym, rudym, czarnym, bru-
natnym, żółtym, szarym, a nawet (bardzo rzadko spo-
tykane) w białym.

Długie włosy utrzymują ciepło zimą, chronią je przed 
zaroślami, chronią oczy przed muchami i przyczyniają się do ich 
oszałamiającego wyglądu, dzięki czemu są tak popularne.
Włosy stają się krótsze latem i nie są tak długie, gdy są ho-
dowane w południowym klimacie.

Do zwierzyńca Zagrody Młynarskiej dołączyły cztery nowe mieszkanki – krowy szkockie. Od naszych łaciatych 
różnią się wyglądem i charakterem. Czy zyskają sympatię Gości?

technik koloryzacji strzyżeń i balejaży oraz strzyżenie 
męskie. Od ponad półtora roku wykonujemy rozjaśnianie 
na algorytmie. 
 Wykorzystują prestiżowe produkty, są otwarte 
na nowości w modzie, kształcą się na kursach 
stacjonarnych oraz modnych obecnie online. – 
Moim priorytetem jest, aby włosy naszych klientek 
były zadbane i oczywiście zdrowe dzięki dobrej jakości 
produktów używanych w zakładzie. Bardzo lubię swoją 
pracę, bo wreszcie robię to, o czym marzyłam. Mogę 
śmiało powiedzieć – „Teresa dałaś radę!”.
 Zamierza pracować dopóki pozwoli jej na to 
zdrowie i siły. Lubi rozmawiać z ludźmi, potrafi każdego 
wysłuchać, podzielić się swoją radą, pocieszyć,  
a czasem powiedzieć gorzką prawdę. – A to wszystko 

daje mi siłę, napędza mnie do dalszego rozwoju, nie 
lubię spoczywać na laurach, idę dalej pogłębiając swoją 
wiedzę w zakresie fryzjerstwa i nowości w jego modzie 
i trendach. Chcę również podziękować mojemu mężowi 
[Włodzimierzowi] i synowi [Łukaszowi], którzy nigdy 
nie zwątpili we mnie, gdy w 2010 roku porywałam się  
z „motyką na słońce”. 
 Pani Teresa Kałużna jest dobrym przykładem 
na to, że w każdym wieku można zrealizować swoje 
marzenia zawodowe. Wyuczony „mleczarz”, zaczyna 
pracować jako „szwacz”, później jest „pomocnicą 
apteczną”, by zostać wymarzoną „fryzjerką”…

    Życzymy powodzenia
    Marek Jabłoński 

Panie Teresa i Dorota z klientkami 
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Bydło to osiąga masę 600-700 kg. Rozpiętość rogów 
dochodzi do 1,5 m. Krowy rodzą zazwyczaj jedno cielę. 
Mleka wystarcza im tylko do odchowu cielaka. Matki 
są niezwykle opiekuńcze i zabranie cielęcia na moment, 
np. aby dać mu zastrzyk czy założyć kolczyk, jest dużym 
problemem i wyzwaniem. Krowy te żyją ok. 20 lat.

Według dostępnych źródeł rasa Highland Cattles 
została wyhodowana w Północnej Szkocji. Pisano 
o niej już w XII w., ale ślady archeologiczne wskazują, 
że żyła już w VI w. Uznaje się zatem, że jest najstarszą 
zarejestrowaną rasą krów na świecie. Po Szkocji, 
oryginalne mućki trafiły do Australii w XIX w., a następnie 
do Ameryki Południowej i wszędzie miały się dobrze. Być 
może dlatego, że są wytrzymałe na różnie niesprzyjające 
warunki atmosferyczne, a do tego nie są specjalnie wy-
bredne jeśli chodzi o pokarm.

Z charakteru są niezwykle przyjazne i bardzo chę-
tnie dają się fotografować, raz po raz przerywając 
posiłek i podnosząc głowę do góry. Można by nawet 
pokusić się o stwierdzenie, że uwielbiają towarzystwo 
człowieka. Mimo groźnej postury te krowy są łagodne, 
lubią czesanie, a przy tym są inteligentne, ciekawskie 
i reagują na imię tak jak człowiek.

Zwierzęta bardzo łatwo przystosowują się do nowego 
środowiska, ale należy pamiętać, że zwierzęta są bardzo 
płochliwe i nie lubią hałasu. Spłoszone mogą zniszczyć 
ogrodzenie lub je przeskoczyć. Dlatego, choć zapraszamy 
serdecznie do odwiedzenia nowej atrakcji turystycznej 
zagrody, apelujemy o ostrożność i rozwagę.
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W poprzednim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto 
zagadką było odgadnięcie przysłowia na podstawie za-
mieszczonego zdjęcia. Prawidłowo brzmi ono: „Co ma 
wisieć, nie utonie”. 

Otrzymaliśmy kilka poprawnych odpowiedzi. Nagrodę 
wylosował pan Zbigniew z Brzozówki. Kolejną foto 
zagadką jest także przysłowie. Pytanie brzmi: Z jakim 
przysłowiem kojarzy się to zdjęcie? 

Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, 
wysyłane na numer tel. 517 138 165, czekamy do 31 
maja 2022 r.

FOTO Zagadka > Ryszard Troczyński FOTO Kontrasty > Ryszard Troczyński

FOTO Historia > Ryszard Troczyński

Chwała Ukrainie! 
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Uniejowskie Mażoretki
Jakby na nie nie patrzeć
piękne są dziewczyny
z tą, na lewym policzku,
flagą Ukrainy.

Kwiecień 2022
Witold Smętkiewicz


