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Kwiatowe dywany na Święto Bożego Ciała w Spycimierzu. 
Światowe dziedzictwo UNESCO. 
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Mieszkańcy Spycimierza, jak co roku w Uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, od samego ra-
na zabrali się do pracy nad układaniem dywanów, 
przygotowywaniem ołtarzy i dekorowaniem całej trasy 
procesji. Wiadomo jednak, że tak naprawdę przygo-
towania do święta trwały już od kilku, a może nawet  
i kilkunastu dni – najpierw trzeba było zebrać pomysły, 
zaprojektować wzory, ustalić kolory, a w następnej 
kolejności – zgromadzić ogromne ilości kwiatów.  

Układanie kwietnych kobierców to przedsięwzięcie, 
które za każdym razem angażuje nie tylko spycimierzan, 
ale całą społeczność parafii. Nie dziwi więc fakt, że  
w dniu uroczystości już od porannych godzin na trasie 
procesji spotkać można było wiele osób. Wszyscy, bez 
względu na wiek, przygotowywali podłoże, rysowali  
i obsypywali ziemią kontury dywanów. Kiedy pierwsze 

szopek krakowskich. Tworzenie szopek wymaga pracy 
rękodzielniczej na wysokim poziomie, a obowiązkowym 
elementem ich konstrukcji jest staniol – cienka 
aluminiowa folia występująca w wielu barwach. Tradycja 
ta, jako pierwsza w Polsce i jedyna taka na całym 
świecie, uhonorowana została w 2018 r. wpisaniem na 
listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości 
UNESCO.

W tym samym czasie, a więc ok. godziny 11.00, 
nasi kolejni goście, tym razem z Artena we Włoszech, 
przystąpili do wykonywania kwiatowych krucyfiksów 
przed kolegiatą. Zwyczaj ten po raz pierwszy pojawił 
się w 1861 r. i do chwili obecnej odbywa się przy 
okazji procesji ku czci Matki Boskiej Łaskawej z Artena. 
Krucyfiksy wykonywane są z drewna i zdobione trzciną, 
dzikimi szparagami i kwiatami. Sztuka ich wykonania 
przekazywana jest kolejnym pokoleniom.

etapy prac były już gotowe, nadszedł czas na wypełnienie 
przygotowanych kształtów kwiatami, liśćmi, gałązkami 
drzew, korą, a nawet sianem. Dominowały wzory kwia-
towe, ale często na trasie spotkać można było też 
symbole religijne.

Podczas gdy na trasie procesji zaczęły pojawiać się 
pierwsze motywy, w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Spycimierzu otwarta została wystawa 

Agnieszka Olczyk

Kwiatowe dywany na Święto Bożego Ciała w Spycimierzu.
Światowe dziedzictwo UNESCO.
Tegoroczne Spycimierskie Boże Ciało zapisało się na kartach historii w sposób wyjątkowy. Uroczystość 

była bowiem pierwszą od momentu uzyskania wpisu kwietnej tradycji na światową listę UNESCO.

Wystawa szopek krakowskich

Skrzypkowie z Kaustinen w Finlandii
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Około godziny 14.00 na placu przed kościołem 
parafialnym rozpoczął się pierwszy z dwóch koncertów  
w wykonaniu gości z Finlandii – skrzypków z miejsco-
wości Kaustinen. Mieszkańcy tej niewielkiej gminy, 
nawet ci najmłodsi i najstarsi, z wielkim zapałem grają 
na skrzypcach, kultywując w ten sposób przekazywaną  
z pokolenia na pokolenie tradycję. Nabywanie umie-
jętności gry na instrumencie odbywa się poprzez naukę 
ze słuchu oraz oparte jest na modelu mistrz-uczeń. 
Dzięki temu Finowie z Kaustinen aż do dziś zachowali 
stary styl i repertuar, a tradycja w 2021 r. została 
wpisana na Listę reprezentatywną niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

Na terenie boiska szkolnego w Spycimierzu przez 
cały dzień stacjonowała osada wczesnośredniowieczna 
Drużyny Spicimira. Odbywały się w niej pokazy dawnego 
rzemiosła, walki wojów, wspólne gry i zabawy. Na 
miejscu stanęły również kramy z biżuterią, rękodziełem 
oraz wyrobami spożywczymi.

Najważniejszym punktem uroczystości była Msza 
Święta, która tradycyjnie już odprawiona została przy 
ołtarzu polowym kościoła parafialnego w Spycimierzu. 
Mszy przewodniczył ksiądz biskup włocławski Krzysztof  
Wętkowski.

W uroczystościach udział wzięli także: Grzegorz 
Schrei-ber – Marszałek Województwa Łódzkiego, 
Piotr Polak – Poseł na Sejm RP, Małgorzata Komajda – 
Starosta Powiatu Poddębickiego. Podczas Obchodów 
święta nie mogło również zabraknąć Burmistrza 
Uniejowa – Józefa Kaczmarka.

Po liturgii, ustrojonymi uliczkami wsi wyruszyła 
procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech 
ołtarzy. Usytułowane one zostały w miejscach ważnych 
sakralnie, a więc przy kapliczkach św. Julianny, Drzewa 
Życia, św. Barbary i św. Antoniego. Tam wierni słuchali 

ewangelii, śpiewali pieśni i litanie. Uczestniczące w pro-
cesji dzieci w strojach ludowych posypywały kwiatami 
drogę.

Istotnym momentem, kończącym uroczystości Boże-
go Ciała w Spycimierzu, było wręczenie biskupowi 
Krzysztofowi Wętkowskiemu symbolicznej kartki 
pocztowej. Przekazania pocztówki dokonał Prezes 
Poczty Polskiej. Widokówka wydana została z okazji 
700-lecia obchodów Bożego Ciała w Polsce. Wyda-
rzenie to miało wprawdzie miejsce już dwa lata 
temu, ale z uwagi na panujące wówczas okoliczności 
związane z pandemią, pocztówka mogła trafić w ręce 
odbiorcy dopiero podczas uroczystości. Na kartce 
okolicznościowej widnieją uczestnicy procesji Bożego 
Ciała w Spycimierzu. W centrum zobaczyć można 
księdza niosącego monstrancję. W prawym górnym 
rogu strony adresowej kartki nadrukowano znak opłaty 
pocztowej, na którym przedstawiono jeden z motywów 
kwiatowych wykonanych podczas uroczystości w mi-
nionych latach.

Msza Św. pod przewodnictwem ks. biskupa Krzysztofa Wętkowskiego Osada wczesnośredniowieczna Drużyny Spicimira

Pocztówka przedstawiająca Boże Ciało w Spycimierzu 
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Od Redakcji

Magdalena Andrysiewicz, Marzena Antczak, Małgorzata Antoniak, Elżbieta Bartnik, Monika Bartnik, Karolina Bednarek, Renata Białek, Joanna Binkiewicz, Ewa Boniecka-
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Małgorzata Kaźmierczak, Ewelina Kołata, Anna Komodzińska, Beata Kos, Piotr Kozłowski, Angelika Kurpik, Daniela Kwiatosińska, Beata Maciejewska, Karolina Marosik, 
Małgorzata Nitecka, Milena Nockowska-Bernardziak, Barbara Nowak, Agnieszka Olczyk, Maja Ostrowska-Gralka, Marta Pajor, Maria Pastwińska, Joanna Pawlak, Renata 
Pełka, Katarzyna Pruchlat, Dominika Rospara, Małgorzata Rybak, Wiesława Stawicka, Monika Szafarz, Aneta Szkutnik, Andrzej Szoszkiewicz, Sylwia Szymańska, Urszula 
Świerczyńska, Iwona Tomaszak, Filip Tomaszewski, Ewa Trzmielewska, Magdalena Tylki, Mirosława Wiśniewska, Izabela Wojtczak, Monika Woźniak, Tomasz Wójcik, Paweł 
Wroniszewski, Izabela Wróbel, Aleksandra Zielonka, Amp Futbol Polska, Dyrekcja i Społeczność ZPEWiR w Stemplewie, Geotermia Uniejów, Komenda Główna Policji, 
M-GBP w Uniejowie, Pracownicy PŚDS w Czepowie, Referat Oświaty, Samorząd Uczniowski, Uniejowska Akademia Futbolu Pajor & Tarczyńska & Smolarek, Uniejowskie 
Stowarzyszenie „Aktywni”, Wychowawcy klas ósmych SP Uniejów.

 /63/ 28 89 787Redakcja:

Maciej Bartosiak, Marek Jabłoński, Joanna i Grzegorz Kostulscy (skład i opracowanie graficzne), Agnieszka Owczarek, Marta Pokorska, 
Ryszard Troczyński.

Niniejsze, 85. wydanie dwumiesięcznika dostarczy Państwu dużą dawkę informacji o wydarzeniach, które 
odbyły się na terenie gminy w okresie wiosennym. Wśród nich we wstępie chcielibyśmy wspomnieć: uroczyste 
wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę przedszkola integracyjnego w Uniejowie, 7. Forum Inteligentnego 
Rozwoju, międzynarodowy kongres klimatyczny dla samorządowców i międzynarodową konferencję na temat 
dziedzictwa kulturowego w Uniejowie, Jubileusz 45-lecia nadania Szkole Podstawowej w Uniejowie imienia  
i sztandaru, otwarcie Winnicy Bogumiła, Święto Bożego Ciała w Spycimierzu – pierwsze od momentu uzyskania 
wpisu kwietnej tradycji na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości 
UNESCO – w niezwykłej oprawie. Na uroczystość w Spycimierzu powstały specjalne dekoracje przy drodze 
prowadzącej do miejscowości, a w samym wydarzeniu uczestniczyli goście z Artena we Włoszech i Kaustinen 
w Finlandii. Swą premierę miała pocztówka przedstawiającą uroczystość, przekazana przez Prezesa Poczty 
Polskiej na ręce biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego w związku z obchodami 700-lecia Święta 
Bożego Ciała w Polsce. Ty tylko część wydarzeń, które zamieściliśmy na łamach tego wydania, a było ich całkiem 
sporo…

W niniejszym numerze znajdą Państwo wywiad z Prezes Zarządu Startova.pl, spółki celowej Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, p. dr Marleną Krohn.

W stałych cyklach „Zakłady pracy w gminie Uniejów” – opisaliśmy nowo otwarty hotel „Pałac Uniejów”, 
oferujący: salę bankietową, sale konferencyjne, 25 pokoi hotelowych, zewnętrzne SPA z pięknym ogrodem; 
natomiast w rubryce „Zakręcony” – o swojej pasji opowiedział elektromechanik, pracujący nad stworzeniem 
pojazdu napędzanego energią elektryczną – p. Marek Wierzyński. 

Dowiecie się Państwo o sukcesach zawodników Uniejowskiego Klubu Karate BASSAI,  Mażoretek Driady 
Uniejów oraz uczniów szkół podstawowych w różnych konkursach tematycznych. 

Zachęcamy oczywiście do przeczytania wszystkich informacji zamieszczonych na łamach tego numeru. 
W rozpoczętym właśnie czasie wakacyjnym życzymy Naszym Czytelnikom bezpiecznego i długiego wypo-

czynku, który pozwoli zrelaksować się, nabrać sił i energii do podejmowania wyzwań i wypełniania codziennych 
obowiązków. 

Uzdrowisko Termalne Uniejów czeka na Państwa z kąpielami w kompleksie „Termy Uniejów”, alejkami 
spacerowymi w zespole zamkowo-parkowym i na bulwarach nadwarciańskich, czy w obiektach turystycznych 
(np. Zagroda Młynarska, Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich, boiska sportowe z placem zabaw i siłownią). 
Przewidzieliśmy także sporo imprez kulturalnych – po szczegóły zapraszamy na stronę: www.uniejow.pl lub 
facebooka: www.facebook.com/uniejow

        Przyjemnej lektury życzy Redakcja

Wsparcie finansowe: Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku.

Zdjęcie na okładce: fot. W. Olczyk
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[ maj – czerwiec ]
Z prac Samorządu Józef Kaczmarek

Inwestycje/dofinansowania gminnych projektów/
podpisane umowy
• Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął  
konkursy „Sołectwo na plus” oraz „Infrastruktura sołecka 
na plus” w formie dotacji celowej na dofinansowanie 
zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów 
w sołectwach. Dla Gminy Uniejów zostały przyznane 
dotacje w kwocie po 12 tys. zł. z programu „Sołectwo 
na plus”  dla trzech projektów z sołectw:  Zaborów, 
Skotniki, Kuczki. Sołectwo Czepów, mimo wysokiej 
oceny, znalazło się na liście rezerwowej. Projekty 
dotyczą placów zabaw. Z programu „Infrastruktura 
sołecka na plus” została przyznana dotacja w kwocie 
100 tys. zł.  dla sołectwa Spycimierz dla projektu pn. 
„Ścieżka historyczno-przyrodnicza w Spycimierzu”. 
Dziękuję Zarządowi Województwa Łódzkiego za po-
zytywną ocenę w/w wniosków. Podziękowania należą 
się też sołtysom i radnym, którzy zauważają potrzeby 
mieszkańców i zgłaszają swoje pomysły.
• Gmina Uniejów z otrzymanego dofinansowania  
w kwocie 107 101 zł, z programu rządowego „Polski 
Ład”, w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, 
zrealizowała dla uczniów w szkołach w gminie Uniejów 
10 wycieczek (6 w Uniejowie, 2 w Wieleninie i 2  
w Wilamowie). W wycieczkach wzięło łącznie udział 
457 uczniów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
wycieczki do: Torunia, Warszawy, Gdańska, Krakowa 
i Gniezna. Uczniowie poza integracją poszerzyli 
swoją wiedzę na temat historii, tradycji oraz nowinek 
technicznych. 
• Z Rządowego Funduszu „Polski Ład z Programu 
Inwestycji Strategicznych otrzymaliśmy dofinansowanie 
w wysokości  10 800 000,00 na projekt pn. „Budowa 
tężni solankowej wraz z pijalną wody geotermalnej – 
rozwój gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów”.
•  Pozyskaliśmy  5 000 000,00 zł z rządowego 
programu „Polski Ład” na wybudowanie miejsca 
aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży”,  
w ramach projektu pn. „ Zagospodarowanie turystyczne 
Uzdrowiska Uniejów”. Planowanie jest powstanie: 
placów zabaw stałych, czasowych (tzw. dmuchanych), 
wodnych placów zabaw, skateparku, pump truck dla 
rowerzystów, labiryntów, linarium, kładki, parkingu, 
ciągów pieszo-spacerowych, ogrodów wodnego  
i pisakowego, małej architektury, instalacji elektrycznej, 
oświetleniowej, monitoringu.
• W ramach postępowania przetargowego na budowę 

boisk do siatkówki plażowej, do Urzędu Miasta wpły-
nęły dwie oferty na wykonanie prac budowlanych  
i wyposażenia boisk. Przedmiot zamówienia obejmuje 
wybudowanie czterech boisk do gry w plażową piłkę 
siatkową, każde o wymiarach 12m x 8m, wraz z pasem 
bezpieczeństwa o szerokości 3m. Boiska wraz z pełnym 
wyposażeniem mają powstać na terenie nadrzecznym. 
W ramach programu „Infrastruktura sportowa plus” 
Gmina Uniejów na budowę boisk do plażowej piłki 
siatkowej pozyskała 100 tys. zł, co stanowi 50% 
kosztów kwalifikowalnych zadania. Oferty złożyli: Piotr 
Łuczak P.H.U. Maciej z Uniejowa na kwotę 239 636, 
96 zł i General Bud Sp. z o.o. z Uniejowa na kwotę 
486 015, 56 zł. Obecnie trwa ich weryfikacja.
• Otrzymaliśmy dofinansowanie na modernizację 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w miejscowości 
Rożniatów od Marszałka Województwa Łódzkiego na 
kwotę 90 tys. 720 zł. 
•  Ukończone zostało malowanie kościoła parafialnym 
pw. Św. Jakuba i Doroty w Wieleninie. Prace, które 
trwały kilka miesięcy, prowadził Zakład Konserwacji 
Zabytków pana Ireneusza Menesa z Głowna. Koszt 
inwestycji wyniósł 190 tys. zł. Był to kolejny etap prac 
renowacyjnych  świątyni. 
• Jesteśmy na etapie procedury przetargowej na 
wykonanie monitoringu sieci wodno-kanalizacyjnej 
przekazującego dane z poszczególnych obiektów do 
dyspozytorni w oczyszczalni ścieków w Uniejowie  
w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w Aglomeracji Uniejów”. Wykonawca będzie 
zobligowany dostarczyć i zamontować urządzenia 
niezbędne do właściwego funkcjonowania monitoringu, 
opracowania oprogramowania dla urządzeń, zapew-
niające działanie systemu, skonfigurowania w obiektach 
urządzeń. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty  
w kwotach: 437 838,18; 445 260,00; 546 981,00 zł. 
Trwa ich weryfikacja. 
• Prowadzimy postępowanie przetargowe na „Świad-
czenie usług promocyjnych i organizacyjnych w związku 
z udziałem Gminy Uniejów w targach krajowych  
i zagranicznych o charakterze międzynarodowym”  
w ramach projektu pn. „Zwiększenie międzynarodowej 
rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania 
prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu 
przez Gminę Uniejów”. 
• Unieważniliśmy przetarg na „Poprawę dostępności 
komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów 
poprzez modernizację infrastruktury drogowej” – 
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modernizację drogi w Uniejowie (za wałem i przy 
zbiorniku), dróg w Spycimierzu (gminne i wewnętrznej) w 
formule „Zaprojektuj i wybuduj” oraz dróg w Czepowie, 
Górach i Wilamowie. Cena najkorzystniejszej oferty  
w I cz. zadania – 4 234 679, 79 zł i II cz. – 4 579 580,32 zł 
(oferty złożyły 3 firmy) przewyższały kwotę, jaką Gmina 
Uniejów zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie 
zadania. 
• Rozstrzygnęliśmy zapytanie ofertowe na opraco-
wanie „Uproszczonego planu urządzenia lasu oraz 
inwentaryzacji stanu lasu stanowiącego własność 
Gminy Uniejów na lata 2022-2032”. Do realizacji 
zadania wybrano ofertę najkorzystniejszą – LAS-R Sp. 
z o.o., ul. Snycerska 34/13, 30-817 Kraków. Łącznie 
wpłynęły 3 oferty. 
• Wyłoniliśmy wykonawcę „Międzynarodowego kon-
gresu klimatycznego dla samorządowców. Geotermia 
oraz pozostałe OZE inwestycje w ochronę klimatu  
i rozwój gospodarczy”, który zorganizowany był w ra-
mach projektu pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi 
gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania 
prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu 
przez Gminę Uniejów – etap drugi”. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma Smartlink Sp. z o.o. z Poznania na 
kwotę 176, 433,66 zł. 

Stypendia
• Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, 
zostały wręczone uczniom szkół podstawowych  
z gminy Uniejów, z klas III-VII, jednorazowe stypendia 
Burmistrza Miasta Uniejów za wysokie wyniki w nauce. 
Wyróżniające się dzieci z najstarszych klas, które pisały 
egzaminy ósmoklasisty pod koniec maja br., zostaną 
nagrodzone za osiągnięte wyniki w późniejszym 
terminie, gdyż efekty egzaminów znane będą w lipcu 
br. Zostały wręczone także nagrody za osiągnięcia  
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury, przekazane na ręce osób prowa-
dzących poszczególne stowarzyszenia i grupy, w któ-
rych udzielają się uczniowie szkół podstawowych. 
Nagrody w wysokości od 200 do 500 zł otrzymało 
61 uczniów, natomiast nagrody za reprezentowanie  
i promocję gminy przyznano 14 podmiotom. 

Nagrody
• Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Łodzi 
po raz siedemnasty wybrało najlepsze przestrzenie 
publiczne w województwie łódzkim w 2021 r. Jury 
konkursu, pod patronatem Marszałka Województwa 
Łódzkiego, wyróżniło uniejowskie bulwary nad-
warciańskie w kategorii nowo wykreowana przes-
trzeń publiczna. Wyróżnione przedsięwzięcia zostały 
nominowane do XVI edycji konkursu na najlepiej 
zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce  
w 2022 roku.

• Monografia pt. „Miasto Uniejów i region spycimiersko-
uniejowski poprzez wieki” pod redakcją Jana Szymczaka 
otrzymała nagrodę „Złoty Ekslibris Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Łodzi” za rok 2021 w kategorii „Najlepsza Książka 
o Ziemi Łódzkiej”. Serdecznie gratuluję autorom 
monografii takiego niezwykłego wyróżnienia.  

Dotacje
• Parafialne Stowarzyszenie „Spycimierskie Boże 
Ciało” otrzymało dofinansowanie na specjalną oprawę 
tegorocznej uroczystości Bożego Ciała 16 czerwca 
br. w Spycimierzu. W ramach projektu zaproszono 
przedstawicieli wybitnych polskich i zagranicznych 
tradycji do aktywnego uczestnictwa w Święcie - 
pomagali mieszkańcom w układaniu dywanu i pokazali 
swój dorobek. Zorganizowany został pokaz „Szopki 
na kwiatowym dywanie”. W sali OSP w Spycimierzu 
miało miejsce spotkanie mieszkańców Spycimierza 
i przedstawicieli zaproszonych tradycji. Podczas 
przygotowań i uroczystości wykonano profesjonalne 
zdjęcia, wykorzystywane do promocji i zachowania  
w cyfrowym archiwum spycimierskim.

Pocztówka 
• Poczta Polska przygotowała pamiątkę z Bożego Ciała  
w Spycimierzu. Jest nią kartka pocztowa przedstawiająca 
barwną procesję kroczącą po kwietnych dywanach. 
Pocztówkę wydano w nakładzie 5.000 sztuk i jest 
dostępna w placówce pocztowej w Uniejowie oraz 
online na stronie: www.filatelistyka.poczta-polska.pl

TOM
• Przedstawiciele trzech miejsc rekreacji i rozrywki 
- Termy Uniejów, Orientarium Zoo Łódź, Mandoria 
Park Rozrywki – nawiązały współpracę, podpisując  
w tej sprawie porozumienie dotyczące wejścia na rynek 
produktu turystycznego pod nazwą TOM. Przygotowali 
dla klientów łączoną ofertę specjalną, czyli wspólny 
bilet, dzięki któremu będzie można ze zniżką odwiedzić 
te trzy wspomniane atrakcje. Można go kupić na stronie: 
www.tombilet.pl

Punkty wsparcia/badań
• M-GOPS w Uniejowie udzielił wsparcia obywatelom 
Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju 
w formie: jednorazowego świadczenia pieniężnego 
w wys. 300 zł dla 206 osób na kwotę 61.800,00 zł; 
świadczenia pieniężnego dla osób lub podmiotów, które 
zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie - 30 wniosków 
na 154 uchodźców na kwotę 163.480,00 zł; realizacji 
świadczeń rodzinnych dla 28 rodzin w wys. 10.314,30 
zł; zapewnienia obiadów dla 40 dzieci uczęszczających 
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do szkół i przedszkoli w gminie; paczek z Banku 
Żywności; zbiórki i przekazywania potrzebnych rzeczy 
od darczyńców. Obywatele Ukrainy przebywający na 
terenie Polski ze swoim dzieckiem, które nie ukończyło 
18. r życia, mogą złożyć wniosek o świadczenie 
wychowawcze w wys. 500,00 zł miesięcznie.
• Przy „Termach Uniejów” funkcjonował mobilny punkt 
Regionalnego Centrum Aktywności Gospodarczej, który 
skierowany był do przedsiębiorstw zainteresowanych 
współpracą międzynarodową. Celem wydarzenia była 
promocja gospodarcza regionu łódzkiego poprzez 
wsparcie przedsiębiorstw w ekspansji na rynki 
zagraniczne – USA i Azji. Informacja o projekcie – 
www.rcag.pl
• Panie w wieku 50-69 lat mogły skorzystać z bez-
płatnego badania mammografii w mammobusie przy 
„Termach Uniejów”, organizowane przez salve medica. 
• Na zaproszenie Urzędu Miasta mieszkańcy gminy 
uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym o zasadach 
programu „Czyste Powietrze”, poprowadzonym przez 
pracownika urzędu z Działu Ochrony Środowiska,  
w sali OSP w Uniejowie.
• Biura powiatowe ARiMR przyjmują do 29 lipca 
br. wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje 
zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich 
wartość dla środowiska, również poprzez aplikację 
eWniosekPlus. Dofinansowanie dot. lasów prywatnych 
w wieku 11-60 lat o pow. od 0,1 do 40 ha, które nie 
są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których 
opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu 
lub zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja 
starosty.

Projekty
• Niezwykła rzeźba, przedstawiająca różę i herb 
Uniejowa, pojawiła się na placu Bogumiła przy ul. 
Kościelnickiej w Uniejowie. Jej wykonania z sześ-
ciotonowej bryły granitu podjęła się dwójka artystów, 
małżeństwo Janusz Czumaczenko i Marzena Mirewicz-
Czumaczenko. Pan Janusz prowadzi pracownię 
dyplomującą w Instytucie Rzeźby Wydziału Sztuk 
Pięknych łódzkiej ASP. Uprawia rzeźbę i projektowanie 
graficzne. Pani Marzena zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, 
grafiką projektową i artystyczną.
• W związku z udziałem w projekcie „Partnerska 
Inicjatywa Miast na lata 2021-2023” Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej, przy wsparciu 
merytorycznym Banku Światowego, uczestnicy sieci 
wzięli udział w kolejnym spotkaniu, tym razem nie 
wirtualnym. Spotkanie odbyło się w Lublinie, a jego 
celem była wymiana doświadczeń w danym obszarze 
sieci, Uniejowa w sieci działań proekologicznych. 
• Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni” otrzymało 
40 i 10 tys. zł. Wsparcia na realizację dwóch projektów 
integracyjnych w Uniejowie pn. „Mnie nic nie minęło”  
i Piłkarskie wydarzenie pn. „Połączeni pasją”. 

• Miejska biblioteka wdraża nowoczesny system 
biblioteczny ALMA usprawniający procesy biblioteczne 
i pracy, umożliwiający zintegrowane zarządzanie zaso-
bami cyfrowymi i tradycyjnymi. 

Zapowiedź wydarzeń opisanych na łamach niniejszego 
wydania:
• Otwarcie Winnicy Bogumiła;
• Majówka z „Misją Przygoda” w Uniejowie; 
• Wyjątkowe obchody Święta Narodowego 3 Maja  
 w Uniejowie;
• Święto Strażaków i wprowadzenie relikwii św.  
 Floriana do uniejowskiej kolegiaty;
• Jubileusz 45-lecia nadania szkole w Uniejowie 
 imienia i sztandaru;
• Piknik w Felicjanowie;
• Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w miejskiej bibliotece;
• Spotkanie Klubu Laureatów Polska Pięknieje 
 w miejskiej bibliotece;
• Spotkanie autorskie z Pawłem Wakułą w miejskiej 
 bibliotece;
• Konferencja o dziedzictwie kulturowym 
 w międzynarodowym gronie;
• Gminny Dzień Strażaka w Wieleninie;
• Studenci Uniwersytetu Łódzkiego odwiedzili 
 Uniejów;
• Wystawa „FOTOGEN” w miejskiej bibliotece;
• Mażoretki Driady Uniejów w Kędzierzynie-Koźlu;
• Niezły Meksyk, czyli fiesta meksykańska;
• Warsztaty „Słodka niespodzianka” w miejskiej 
 bibliotece;
• Międzynarodowy kongres klimatyczny dla 
 samorządowców w Uniejowie;
• Spycimierskie kwietne dywany we Włoszech;
• Hej, bystra woda! – występ Kapeli „Góralska Hora”;
• Piknik Literacki „Maria Konopnicka mniej znana” 
 w Bronowie;
• Mundurowy Dzień Dziecka w Uniejowie;
• Moc atrakcji z okazji Dnia Dziecka 
 w „Termach Uniejów”
• Dzień Dziecka z jogą w miejskiej bibliotece; 
• „Babcia sobie zaczeka” – w Uniejowie uczyli się, 
 jak nie dziadurzyć;
• Zarybienie Warty jesiotrem ostronosem;
• Rozstrzygnięcie ogólnopolskich konkursów 
 strażackich w Uniejowie;
• VIII Turniej Małego Karateki w Uniejowie; 
• Letni Turniej o Puchar Burmistrza Uniejowa;
• Trebunie-Tutki oraz wokaliści z naszej gminy 
 zaśpiewali w Uniejowie;
• Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego
 pod budowę przedszkola integracyjnego                             
   w Uniejowie;
• 7. Forum Inteligentnego Rozwoju;
• XI Otwarta Powiatowa Spartakiada dla Osób 
 Niepełnosprawnych w Czepowie; 
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• Odpust parafialny ku czci św. Bogumiła w Uniejowie;
• Dekoracje na uroczystość Bożego Ciała; 
• Turniej Pajor&Tarczyńska CUP 2022 w Uniejowie;
• Wesele po polsku – czyli Festiwal „Polska od Kuchni” 
 ponownie w Uniejowie;
• Fiesta Balonowa w Uniejowie;
• Muzycy z Kaustinen dali koncert w uniejowskiej 
 kolegiacie;
• Kwiatowe dywany na Święto Bożego Ciała 
 w Spycimierzu. Światowe dziedzictwo UNESCO; 
• „Dzień Dobry TVN” ponownie w Uniejowie; 
• Pożegnanie proboszcza ks. Bogusława Karasińskiego

• W Uniejowie i Wilamowie powitali lato wiankami; 
• Uniejowska Akademia Futbolu Pajor & Tarczyńska 
 & Smolarek w sezonie 2021/2022 oraz 
 wspomniane w poprzednim sprawozdaniu 
 (marzec-kwiecień): I Ogólnopolski Zjazd 
 Klubów Świadomej Młodzieży w Lekaszynie, 
 Rozgrywki PZU Amp Futbol w Uniejowie, 
 Mistrzostwa Polski Środkowej Mażoretek, Sukces 
 zawodników Uniejowskiego Klubu Karate 
 BASSA w Mistrzostwach Polski Karate UWK 
 w Poddębicach. 

Z działalności Rady Miejskiej 
w Uniejowie

Tomasz Wójcik

[kwiecień – czerwiec 2022 r.]

Rozszerzony został także wykaz inkasentów opła-
ty uzdrowiskowej i uchwalony ponownie „Program 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami w gminie 
Uniejów w 2022 r.”. Rada Miejska w Uniejowie, 
działając na wniosek Zarządu Oddziału Miejsko-
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Uniejowie i doceniając 
szczególne zasługi dla miasta Uniejów, nadała 
tytuł Honorowego Obywatela Miasta Uniejów 
nadbryg. Grzegorzowi Janowskiemu – Łódzkiemu 
Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej 
Straży Pożarnej w Łodzi. Na koniec podjęto kilka 
uchwał dotyczących gospodarki nieruchomościami, 
w których wyrażono zgodę na:

- wydzierżawienie  w drodze bezprzetargowej 
na okres do 3 lat, tj. od dnia 1.10.2022 r. do 
30.09.2025 r. działek rolnych oznaczonych nume-
rami: 55 o pow. 0,5200 ha, 63 o pow. 0,1500 ha, 
175 o pow. 0,3000 ha, 176 o pow. 0,0300 ha, 188 
o pow. 0,7100 ha, 77 o pow. 0,6100 ha, poło-
żonych w Skotnikach, stanowiących własność 
Gminy Uniejów,

- bezprzetargowe użyczenie na rzecz dotychcza-
sowego użytkownika, Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Uniejowie, na okres  do 20 lat,  tj. od  dnia 
22.06.2022 r. do dnia 21.06.2042 r.  nieruchomości 
w Uniejowie przy ul. Kilińskiego 14, zabudowanych 
budynkiem strażnicy OSP w Uniejowie, położonych na 
terenie działek ewidencyjnych: 1453 o pow. 0,0088 
ha, 1454 o pow. 0,0077 ha i 1455 o pow. 0,0546 ha, 
stanowiących własność Gminy Uniejów,

- wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy, 
w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat, tj. od 
dnia 1.09.2022 r. do31.08.2025 r. działek rolnych, 
położonych w Rożniatowie-Kolonii, oznaczonych  
w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi: 95/2 
o pow. 0,0214 ha, 25/1 o pow. 0,8153 ha, 25/3 
o pow. 0,2213 ha, 26/3 o pow. 0,5306 ha, 26/5  
o pow. 0,4369 ha, 81/2 o pow. 0,6664 ha, 81/3  
o pow. 1,9787 ha, 82 o pow. 0,2800 ha i Kozankach 
Wielkich, oznaczonych w ewidencji gruntów nu-
merami ewidencyjnymi: 137/7 o pow. 0,9342 ha, 
137/9 o pow. 0,5602 ha, 139/6 o pow. 0,0177 ha, 
stanowiących własność Gminy Uniejów.

Uchylono ponadto uchwałę nr LVII/475/2022 
Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 25 lutego 2022  r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości 
położonej w miejscowości Wielenin.

W okresie od połowy kwietnia do połowy czerwca 2022 r. odbyła się tylko jedna sesja 
Rady Miejskiej w Uniejowie. 26 maja br. radni obradowali na LIX sesji i znowelizowali 
wówczas budżet gminy Uniejów na 2022 r. i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 
2022-2040. 
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Maciej Bartosiak 

Hej, bystra woda!

Pogoda, która wtedy była dość kapryśna, także  
i w sobotnie popołudnie uraczyła nas swą wiosenną,  
a więc pełną zmian – naturą. Żartobliwie można zatem 
stwierdzić, że i aura była też tak jakby góralska. Całe 
szczęście, o godzinie 15.00, a więc wraz z początkiem 
imprezy, zza chmur wyszło słońce, które do amfiteatru 
ściągnęło zaciekawionych pokazem mieszkańców i tu-
rystów. Pokaz serowarstwa poprowadził pasterz z Isteb-
nej, Józef Michałek.

Zaczęło się opowieścią o początkach pasterstwa  
w Karpatach. I tu zaskoczenie, lecz nie po stronie 
słuchaczy, a gawędziarza, bo turyści wykazali się sporą 
wiedzą na temat wypasu owiec. A tą zdobyli, odwiedzając 
Zagrodę Młynarską i zajmujące się w jej okolicy 
koszeniem traw nasze miejscowe stadko. Wracając do 
serowarstwa, Pan Józef nie tylko zdradził, jak wytwarza 
się tradycyjne góralskie sery, ale po niedługim czasie 
mieszania w kociołku zawieszonym nad ogniem, zaprosił 
zebranych na degustację. Uczestnicy popróbowali więc 
takich góralskich specjałów jak – oczywiście – oscypek, 
bundz, bryndza, gołka, redykołka, ser wołoski, korbacze.

W tym samym czasie o dobrą zabawę dzieci i doros-
łych dbał góral z naszego miasta partnerskiego, Mateusz 
Kurowski. Na co dzień instruktor ludowej twórczości 
artystycznej w Miejskim Ośrodku Kultury Promocji  
i Informacji w Szczyrku, do Uniejowa przyjechał z zes-
tawem „zbójnickich śpasów”, czyli odwołujących się do 
góralskiej tradycji gier i zabaw z udziałem publiczności. 
Rzuty podkową, strzelanie z bata, zespołowe piłowanie 
drewka czy smyrganie toporkiem to tylko kilka z wielu 
konkurencji, w których z chęcią sprawdziły się dzieciaki, 
młodzież, jak i seniorzy.

Kultura góralska to także niepowtarzalna, niezwykle 
rytmiczna muzyka oraz oryginalne i unikatowe 
instrumenty góralskie. W amfiteatrze przy zamku, 
jako pierwsza,  zagrała Kapela Beskidek. To zespół 
młodych muzyków, kochających folklor i pragnących 
nauczyć się gry na różnych instrumentach. W swoich 
rodzinnych stronach bardzo często występują na 
lokalnych uroczystościach, ale biorą również udział  
w konkursach, festiwalach i ogólnopolskich przeglądach, 
zdobywając, oprócz doświadczenia scenicznego, także 

nagrody i wyróżnienia. W Uniejowie członkowie zespołu 
nie tylko dali wspaniały koncert, ale i sami świetnie bawili 
się, gdy przygrywała kolejna kapela. Muzycy, tuż po 
występie, skorzystali z okazji, by przed wyjazdem zaliczyć 
jeszcze obowiązkowy punkt wizyty w Uniejowie – kąpiel  
w termalnej solance!

Jako następna z kolei koncertowała Folk Kapela 
„Góralska Hora”. Co prawda, wraz z początkiem koncertu 
słowacko-beskidzkiej formacji zaczęło padać, ale to ani 
trochę nie zniechęciło publiki, która na ten czas schroniła 
się pod namiotem. Tymczasem góralska kapela folk, grająca 
w składzie: skrzypce, altówka, cymbały węgierskie oraz 
kontrabas, wykonała utwory z różnych stron Karpat, m.in. 
muzykę góralską z regionu Beskidu Żywieckiego, Beskidu 
Śląskiego, Podhala, również utwory inspirowane muzyką 
słowacką, węgierską, rumuńską, bałkańską, cygańską oraz 
żydowską.

„Sobota w góralskich rytmach” zakończyła się kilka 
minut po 19.00. Tych z Państwa, którym posmakowały 
przysmaki z owczego mleka, przypominamy, że na te-
renie Uniejowa powstają podobne sery. Co więcej, nasz 
miejscowy baca Przemek także wziął udział w kulinarnej 
części imprezy. Choć jego produkty spod szyldu tutejszej 
serowarni „Czarna Owca” już mają rzeszę wiernych fanów, 
to przyszła współpraca z doświadczonymi rzemieślnikami 
spod Beskidzia może wyjść wszystkim tylko na lepsze!

Jak to mówią: Nie pojechali mieszkańcy Uniejowa w góry, to góry przyjechały do Uniejowa! 
A dokładniej, 28 maja 2022 r. pod Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich, gdzie w pięknych 
okolicznościach przyrody zabytkowego parku górale rozpalili „łognisko”, przy którym zdradzili 
zebranym tajniki tradycyjnego warzenia serów.
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Maciej Bartosiak 

Agnieszka Owczarek

Opieka nad grobami wojennymi

Gmina Uniejów z dofinansowaniem z Polskiego Ładu. 
Czy uda się wybudować tężnię?

Zgodnie z zapisami ustawy o grobach i cmentarzach 
wojennych, Wojewoda może w drodze porozumienia 
powierzyć gminie obowiązek utrzymania grobów 
i cmentarzy wojennych z jednoczesnym przekazaniem 
odpowiednich funduszy na realizację tych zadań. 
Korzystając z tego zapisu, w grudniu 2021 r. kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Uniejowie – Anna Kowalska 
wystąpiła do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem 
o udzielenie dotacji na remont dwóch nagrobków 
wojennych, znajdujących się na Cmentarzu Parafialnym 
w Uniejowie. W piśmie uwzględniono miejsca pochówku 
Andrzeja Lisieckiego oraz Ignacego Skoińskiego. 
Oba nagrobki są w złym stanie technicznym, dlatego 
remont pozwoli odpowiednio uczcić pamięć żołnierza 
oraz cywilnej ofiary II wojny światowej. Konieczna 
renowacja pomników ułatwi również bieżące utrzymanie 
grobów w przyszłości.

- „Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, iż pla-
nowane prace w ocenie Wojewody Łódzkiego są niezbędne 
z uwagi na poprawę wizerunku miejsca oraz pozytywny 
wpływ na odbiór społeczny”. – czytamy w uzasadnieniu 
decyzji, przesłanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów in-
westycyjnych w całej Polsce. Program realizowany jest 
poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego.

 W ramach drugiej edycji programu, dofinansowanie 
otrzyma w sumie 5 tysięcy  inwestycji, z czego ponad 
połowa dotyczy małych ośrodków.

Przychylna odpowiedź Pana Wojewody poskutkowała 
przyznaniem dotacji oraz zawarciem porozumienia, na mocy 
którego tutejszy urząd przeprowadzi remont obu grobów.

W zakresie prac przewidzianych dla mogiły Andrzeja 
Lisieckiego zawarto: wykonanie granitowego nagrobka 
oraz pionowej tablicy inskrypcyjnej z ciemnego granitu 
impala, z piaskowanymi napisami o treści: Ś.p. Andrzej 
Lisiecki, lat 57. Rozstrzelany przez Niemców 7 września 
1939 r. w Uniejowie. 

Z kolei modernizacja mogiły, w której spoczywa Ignacy 
Skoiński będzie polegała na: podniesieniu i wykonaniu 
nowego fundamentu pod nagrobkiem, oczyszczeniu, odno-
wieniu i zaimpregnowaniu płyty nagrobnej wykonanej 
z piaskowca oraz napisów, a w ostatniej kolejności – 
utwardzeniu terenu wokół pomnika przy użyciu kostki beto-
nowej.

Zgodnie z danymi pochodzącymi z Elektronicznego 
Systemu Zarządzania i Prezentacji Cmentarza, miejsce po-
chówku ś.p. Andrzeja Lisieckiego znajduje się w sektorze 
K (Grób k/20/2), a ś.p. Ignacego Skoińskiego w sektorze 
e (grób e/1/35).

Premier Mateusz Morawiecki pokreślił w trakcie kon-
ferencji, podczas której ogłosił wyniki, że aż 98 proc. 
samorządów złożyło wnioski w ramach drugiej edycji 
programu i wszystkie z nich dostały dofinansowanie.

Nabór do II edycji Programu Inwestycji Strategicznych 
zakończył się 11 marca br. W ramach naboru każdy 
samorząd lub związek Jednostek Samorządu Terytorialnego 
mógł zgłosić 3 wnioski o dofinansowanie (do: 65 mln zł, 30 

Działalność Urzędu Stanu Cywilnego opiera się – w dużym uproszczeniu – na sporządzaniu aktów urodzeń, 
małżeństw i zgonów, mających miejsce na terenie miasta i gminy Uniejów, przygotowywaniem dokumentacji 
związanej z wydawaniem dowodów tożsamości, prowadzeniem ksiąg stanu cywilnego i archiwum z zakresu USC, 
etc. Wśród wielu dość oczywistych kompetencji tej jednostki organizacyjnej, wchodzącej w skład urzędu miasta, 
znajdują się również takie, o których wielu z nas nie ma pojęcia. Jest to na przykład opieka nad grobami wojennymi.

30 maja br. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. Pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego rozdysponowano łącznie  30 mld 
zł. Beneficjentem jest także Gmina Uniejów.

>



12 numer  3 / 85 / 2022|  UNIEJOWSKIE STRONY

>

Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”

Dwie dotacje dla Uniejowskiego 
Stowarzyszenia „Aktywni”

Podobnie jak w poprzednich latach, uniejowscy Ak-
tywni zrealizują w 2022 roku warsztaty artystyczne 
oraz koncert z muzyczną gwiazdą. Projekt nosić będzie 
nazwę „Mnie nic nie minęło” i tematyką nawiązywać 
do łódzkiej YAPY. Dotację w wysokości 40 tys. zł. Sto-

warzyszenie uzyskało najpierw dzięki głosowaniu i ogrom-
nemu wsparciu mieszkańców, a następnie w wyniku 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku –  
w ramach budżetu obywatelskiego „Łódzkie na plus” na 2022 
rok. Kto zaszczyci swoją obecnością młodych artystów, na 
chwilę obecną owiane jest tajemnicą, ale z pewnością będą 
to wybitne postaci ze świata muzyki.

W br. Stowarzyszenie zrealizuje także, już po raz szósty, 
zawody piłkarskie pt. „Połączeni Pasją”. W tym roku obok 
zawodników akademii piłkarskich, Olimpiad Specjalnych, 
AMP Futbolu współzawodniczyć będą także młode 
piłkarki. Turniej każdego roku pokazuje, że piłka nożna 
jest dla każdego, niezależnie od płci, wieku oraz stopnia 
zaawansowania sportowego. Kwotę 10 tys. zł Aktywni 
uzyskali w ramach konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury 
fizycznej w 2022 r. pn. „Wydarzenia sportowe na plus”.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wsparli na-
sze starania i już dziś zapraszamy do aktywnego udziału  
w w/w wydarzeniach.

mln zł, 5 mln zł – wniosek obligatoryjny), z którego środki 
można było przeznaczyć na nowe inwestycje, jak: drogi, 
szkoły, rozwój sieci kanalizacyjnej, transportu publicznego 
czy infrastruktury kulturalnej oraz sportowej.

W wykazie, opublikowanym przez Kancelarię Prezesa 
Rady Ministrów, ogłoszono, że do gmin powiatu pod-
dębickiego ma trafić łącznie 64 744 837,28 zł.

Jednym z beneficjentów jest Gmina Uniejów, któ-
rej przyznano dofinansowanie w kwocie 10 800 000,00 
na projekt pn. „Budowa tężni solankowej wraz z pijalną 
wody geotermalnej – rozwój gospodarki turystycznej 
w uzdrowisku Uniejów”.

Środki te stanowią bardzo dużą pomoc dla Samorządu 
Gminy Uniejów. Będą bardzo znaczącym zastrzykiem 
finansowym na drodze do realizacji wyczekiwanej in-
westycji.

Burmistrz Uniejowa od kilku lat nosi się z zamiarem 
wybudowania tężni solankowej wraz z pijalnią wody 

termalnej. Przetarg na realizację zamówienia publicznego 
ogłoszono już 31 grudnia 2020 r, a kolejny w 2021 r. Żadne 
postępowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, ponieważ 
kwoty zaproponowane przez wykonawców były znacznie 
wyższe niż te, które na inwestycję zaplanował Samorząd 
Uniejowa.

Na sfinansowanie zamówienia gmina zamierzała przez-
naczyć 8 500 000,00 zł, dysponując dofinansowaniem 
ze środków unijnych sięgającym 6,2 mln zł z programu 
RPO Województwa Łódzkiego, jednak najniższa z ofert 
w przetargu opiewała na kwotę 16 950 028,53 zł. 

Obecne dofinansowanie stwarza nowe perspektywy.
Tężnia ma być nie tylko kolejnym elementem „miasto-
twórczym”, ale przede wszystkim ma służyć mieszkańcom 
i turystom; nie od dziś wiadomo, że przebywanie w pobliżu 
tego typu obiektów działa dobroczynnie i regenerująco 
na organizm. Tuż obok tężni powstanie pijalnia wody 
termalnej przydatnej do spożycia, która uzupełni strefę 
relaksu i rekreacji.
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40 i 10 tysięcy złotych dotacji otrzymało Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni” na realizację 
dwóch projektów integracyjnych w Uniejowie.
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Agnieszka Owczarek

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego 
pod budowę przedszkola integracyjnego w Uniejowie

Koszt budowy obiektu przedszkolnego opiewa na 
kwotę 17 mln zł. Ma być on wzorem, jak należy budować 
w oparciu o technologię w standardzie energooszczędnym 
oraz jak realizować nowoczesne inwestycje dedykowane 
dzieciom. Jego wyróżnikiem będą ekologiczne rozwiązania 
i przestrzeń dostępna dla dzieci niezależnie od stopnia ich 
sprawności.

- „Budowa przedszkola integracyjnego jest znakiem 
czasu. Mamy do czynienia z aspektem integracji  – zadbanie 
o tych najsłabszych” – mówił podczas wydarzenia Łódzki 
Kurator Oświaty – Waldemar Flajszer.

W swoim wystąpieniu burmistrz Józef Kaczmarek pod-
kreślił, jak bardzo ważna jest to inwestycja dla gminy 
Uniejów i dla przedszkola, które do tej pory borykało się 
z trudnymi warunkami lokalowymi.

Od zamierzenia do realizacji
Temat powstania nowej placówki został podjęty już 

w 2017 r. Według pierwotnego zamierzenia budynek miał 
powstać przy ul. Wiśniowej i zastąpić obecnie działającą 
placówkę. Niestety, gwałtowny wzrost cen w branży 
budowlanej i problemy z wyłonieniem wykonawcy zwery-
fikowały gminne plany.

W 2020 r. podjęto decyzję o zmianie lokalizacji na teren 
boiska, w sąsiedztwie szkoły podstawowej i hali sportowej 
od strony ul. Targowej. Takie rozwiązanie niesie dużo zalet 
– pozwoli skupić wszystkie placówki edukacyjne Uniejowa 
w jednym miejscu na kształt kompleksu edukacyjno-

wychowawczego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się 
M-GOK z bogatą ofertą dodatkowych zajęć pozaszkolnych. 
Nowo obrana lokalizacja będzie więc ułatwieniem dla 
rodziców, którzy dowożą dzieci w różnym wieku – do szkoły 
i przedszkola na zajęcia do GOK-u, a w przyszłości do żłobka. 
Budowa placówki w nowym miejscu pozwoli również uniknąć 
problemów logistycznych związanych z przeniesieniem 
dzieci na czas prac do szkoły.

- „Zmieniła się lokalizacja, ale nie zmienił się zakres 
inwestycji. Do budowy przedszkola podeszliśmy z ogrom-
ną troską i rozwagą. Chcemy, aby zarówno dzieci, jak 
i pracownicy placówki mieli jak najlepsze warunki do pracy. 
Ponadto w poszanowaniu dla środowiska budynek 
będzie w pełni ekologiczny – zaplanowaliśmy ogrze-
wanie geotermalne, a energię elektryczną pozyskaną 
z odnawialnych źródeł energii będziemy czerpać z naszej 
elektrowni. Uzupełnieniem będą panele fotowoltaiczne 
zamontowane na dachu budynku” – podkreślił burmistrz 
Kaczmarek. 

Obecny podczas uroczystości Tomasz Rzymkow-
ski z Ministerstwa Edukacji i Nauki, Sekretarz Stanu 
i Pełnomocnik Rządu do spraw rozwoju i umiędzyna-
rodowienia edukacji i nauki chwali inwestycję:

- „Decyzja o budowie tak imponującej placówki pokazuje, 
że Uniejów myśli o rozwoju, bo nie ma lepszej na to formy niż 
inwestowanie w edukację” – podkreślił wiceminister.

Na wydarzenie przybyli Goście: parlamentarzyści, 
przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Sejmiku Wojewódz-
kiego, władze i radni Powiatu Poddębickiego oraz Gminy 
Uniejów, przedstawiciele służb mundurowych na szcze-blu 
wojewódzkim, powiatowym i gminnym, ducho-wieństwo, 
dyrektorzy gminnych placówek oświatowych oraz gminnych 
jednostek organizacyjnych, przedstawiciele wykonawcy, 
projektant przedszkola, byłe dyrektorki i emerytowane 
nauczycielki przedszkola, kadra pedagogiczna i pracownicy 
obecnej placówki, Rada Rodziców oraz bezpośredni 
zainteresowani, czyli dzieci.

Skoro o nich mowa, przedszkolaki zaprezentowały pro-
gram artystyczny, przygotowany specjalnie na tę okazję. 
Radosny i pomysłowy repertuar przypadł do gustu 
uczestnikom, którzy nagrodzili występ gromkimi brawami.

Po uroczystym podpisaniu aktu erekcyjnego, poświęcenia 
nowego budynku przedszkola dokonał Proboszcz Parafii 

Podpis składa p. Tomasz Rzymkowski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik 
Rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki

W poniedziałek, 6 czerwca 2022 r. w Uniejowie odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego 
i wmurowanie kamienia węgielnego w fundamenty przedszkola integracyjnego, które powstaje w są-
siedztwie Szkoły Podstawowej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie. Prace już trwają i po-
winny zakończyć się w przyszłym roku.
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Uniejów – ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz. Następnie 
tuba ze szlachetnej stali nierdzewnej została wmurowana 
w fundamenty powstającego obiektu i będzie cenną 
pamiątką dla przyszłych pokoleń.

Jaki będzie nowe przedszkole?
Budynek przedszkola zaprojektowano jako obiekt dwu-

kondygnacyjny na planie litery L, o powierzchni użytkowej 
4000 m.kw., dedykowany docelowo 8 oddziałom.

Na parterze znajdować się będą cztery sale przedszkolne, 
sala sportowa, a także kuchnia i jadalnia. W strefie szatni 
powstanie osiem boksów szatniowych, dzięki czemu 
każdy oddział będzie miał swoją strefę.

Piętro pomieści kolejne cztery sale przedszkolne, 
a ponadto 5 sal specjalistycznych,  a więc: salę polise-
nsoryczną, 2 sale twórczości dziecięcej, salę doświadczania 
światła i salę komputerową.

Do dyspozycji dzieci będzie więc 14 pomieszczeń 
przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych i wspo-
magających rozwój dzieci poprzez naukę i zabawę.

Placówka będzie w pełni dostosowana dla dzieci 
z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się 
na wózku inwalidzkim – zapowiada  Marta Pajor, dyrektor 
Miejskiego Przedszkola w Uniejowie.

Z uwagi na integracyjny charakter obiektu, przyjęto 
zwiększone normatywy powierzchniowe pomieszczeń, 
sięgające do 100 m.kw. oraz podwyższony standard 
wykończenia i wyposażenia, aby stworzyć dzieciom jak 
najlepsze warunki rozwoju.

Do przedszkola poprowadzą nowe drogi wewnętrzne 
i chodniki. Przy obiekcie wydzielone zostaną miejsca 
parkingowe z przeznaczeniem dla rodziców, a także 
parking dla nauczycieli.

W otoczeniu budynku powstanie nowy plac zabaw, 
dzięki któremu dzieci będą mogły aktywnie spędzać wolny 
czas na świeżym powietrzu. Zamontowane zostaną: ławki, 
stojaki do parkowania rowerów oraz kosze na nieczystości.

Całość otoczona zostanie dużą ilością zieleni, a także 
nowym ogrodzeniem. W celu zwiększenia bezpieczeństwa 
dzieci, na terenie przedszkola zainstalowany zostanie 
monitoring.

Realizacja inwestycji jest dofinansowana środkami 
unijnymi w kwocie 7,5 mln zł oraz wsparciem z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódz-

kiego w kwocie 2,5 mln zł. Realizacji zadania podjął się 
Zakład Robót Ogólnobudowlanych „ZROBUD” Marek 
Kędzia z Gołuchowa, wyłoniony w drodze drugiej procedury 
przetargowej. W październiku 2021 r. podpisano umowę 
na budowę przedszkola integracyjnego w Uniejowie, 
a pierwsze prace naziemne rozpoczęły się w marcu 2022 
r. Wykonawca zapowiada, że nowe przedszkole powinno 
otworzyć swoje podwoje już w przyszłym roku.

Wydarzenie swoją obecnością uświetnili: Waldemar 
Flajszer, Łódzki Kurator Oświaty, na uroczystości 
reprezentujący Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji 
i Nauki; Tomasz Rzymkowski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik 
Rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji 
i nauki, Przemysław Błaszczyk – Senator RP, Posłowie 
na Sejm RP: Joanna Lichocka, Marek Matuszewski, Piotr 
Polak; Dorota Więckowska – Radna Sejmiku Województwa 
Łódzkiego, insp. Tomasz Olczyk – I Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Łodzi,  Iwona Kaca – Dyrektor 
Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie, 
Małgorzata Komajda – Starosta Powiatu Poddębickiego, 
Piotr Majer – Wicestarosta Powiatu Poddębickiego, mł. 
bryg. Radosław Cieślikowski – Komendant Powiatowy 
PSP w Poddębicach, insp. Krzysztof Kotkowski – 
Komendant Powiatowy Policji  w Poddębicach, Wizytatorzy 
z Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie: Agnieszka 
Badziak i Mariusz Jagielski; Piotr Kozłowski – Radny Rady 
Powiatu Poddębickiego, asp. Marcin Dulas – Komendant 
Komisariatu Policji w Uniejowie, Robert Palka – Dyrektor 
M-GOK w Uniejowie, Andrzej Tylki – kierownik budowy, 
Mirosław Madajski – Zastępca Burmistrza Miasta Uniejów, 
Lucjan Łukasik – I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
w Uniejowie, Radni Rady Miejskiej: Krzysztof Bielawski, Ma-
rek Cybulski, Roman Dudkowski, Marianna Grubska, Jolanta 
Ilska, Grzegorz Kucharzyk, Teresa Łuczak i Alicja Własny; 
Marek Jabłoński – Zastępca Burmistrza Miasta Uniejów  
w VI kadencji, Janusz Kosmalski – Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Uniejowie kadencji IV, V, VI, VII, Sławomir 
Goszczyk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Uniejowie kadencji V, VI, VII, Tadeusz Warych – Radny 
Rady Miejskiej w Uniejowie kadencji IV, V, VI, VII, Elżbieta 
Goszczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. płk. pil. 
Szczepana Ścibiora w Wieleninie, Adam Przytuła i Edyta 
Leśniewska – Główni Specjaliści ds. Realizacji Inwestycji 
Urzędu Miasta w Uniejowie, Nauczyciele i Pracownicy 
Administracyjno-Obsługowi Miejskiego Przedszkola 
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w Uniejowie, Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola 
w Uniejowie, Emerytowani Dyrektorzy Miejskiego 
Przedszkola w Uniejowie: Wanda Duziak, Henryka 
Jagieła, Romana Kozińska, Emerytowani Pracownicy 
Administracyjno-Obsługowi Miejskiego Przedszkola 
w Uniejowie: Aniela Pakuła, Elżbieta Kuźnik; Ks. infułat 
Andrzej Ziemieśkiewicz – Proboszcz Parafii Uniejów,  

s. Alicja Śmiałek – Przełożona Zgromadzenia Sióstr Wspólnej 
Pracy od Niepokalanej Maryi, inż. Henryk Kinastowski – 
projektant, Marek Kędzia – Wykonawca Zakładu Robót 
Ogólnobudowlanych „ZROBUD” Marek Kędzia z Gołuchowa, 
Marta Pajor – Dyrektor Miejskiego Przedszkola  w Uniejowie 
oraz gospodarz wydarzenia – Burmistrz Uniejowa – Józef 
Kaczmarek. 
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Agnieszka Owczarek

Malowanie kościoła w Wieleninie ukończone

Prace rozpoczęły się w październiku 2021 r., a ich realizacji podjął się Zakład 
Konserwacji Zabytków pana Ireneusza Menesa z Głowna. Umowę wprawdzie 
podpisano już w sierpniu 2021 r., ale przed przystąpieniem do malowania wykonano 
jeszcze prace związane z wymianą starej instalacji elektrycznej. Firma F.H.U. Instal 
pana Bogdana Wieczorka wymieniła m.in. rozdzielnię główną oraz poprowadziła 
nowe obwody żyrandoli.

Koszt remontu wyniósł ponad 190 tys. zł. Jego przeprowadzenie możliwe 
było dzięki wsparciu finansowemu sponsorów. Dzięki staraniom Burmistrza 
Uniejowa – Józefa Kaczmarka, firma K-Flex przekazała na remont 100 tys. złotych. 
W przedsięwzięcie włączyło się także przedsiębiorstwo PGK „Termy Uniejów”, które 
przekazało na szczytny cel 50 tysięcy złotych. Kolejne 45 tys. złotych pozyskano 
dzięki ofiarności parafian i zbiórkom prowadzonym przez ks. Jarosława Olszewicza 
– proboszcza parafii.

– „Prace zakończyły się tuż przed Wielkanocą w kwietniu br. Termin realizacji 
wydłużył się ze względu na pandemię koronawirusa oraz ze względu na niskie 
temperatury w kościele w styczniu i lutym, które uniemożliwiały prace. Remont 
utrudniał nieco korzystanie z naszej świątyni, dlatego dziękujemy za wyrozumiałość. 
Wykonane prace przywróciły wspaniały wygląd wnętrza naszego kościoła. Efekt 
działań zapewne jest naszą wspólną radością i potęguje atmosferę skupienia  
i modlitwy” – powiedział proboszcz.

Odświeżone wnętrze zachowało w większości swoją dotychczasową stylistykę; malowidła odnowiono i uszlachetniono 
złoceniami. Najbardziej zmieniło się prezbiterium – białe sklepienie pokryło się błękitem na kształt nieboskłonu. Zabieg 
nadał mu głębi i lekkości, natomiast w dolnych partiach ścian dla kontrastu wykonano wyrazisty, dodający ciężkości pas 
przypominający lamperię, dzięki temu prezbiterium optycznie powiększyło się. Nie brakuje też charakterystycznych dla prac 
Ireneusza Menesa zdobień dających efekt trójwymiarowości.

Odmalowanie wnętrza było kolejnym etapem remontu świątyni w Wieleninie, która od kilku lat ustawicznie zmienia swoje 
oblicze.

– „Zaczęliśmy od dachu kościoła. Później była kostka przy budynkach gospodarczych i plebanii, potem wokół kościoła. 
Przy okazji tych prac udało się też doprowadzić wodę do kościoła. W jednym z pomieszczeń urządzona została toaleta. Panie 
sprzątające świątynię nie muszą już biegać z wiadrami po wodę na plebanię. Teraz mają ją na miejscu w kościele i to zarówno 
zimną, jak i ciepłą. Ponadto wymieniliśmy oświetlenie prezbiterium z żarowego na ledowe i wykonaliśmy nagłośnienie 
zewnętrzne wokół kościoła. W 2020 r. wymieniliśmy główne drzwi wejściowe” – wspomniał ks. Olszewicz.

Remonty w parafii pochłonęły dotychczas pół miliona złotych, a w planach już kolejne prace.
– „W tym roku w parafii wykonano nowe meble do zakrystii – m.in. komodę, szafę na ornaty i szafkę na wzmacniacze. Jeśli 

wystarczy pieniędzy, wymienimy rozsypujące się drzwi bocznej kruchty i wieży, a jesienią drzwi zewnętrzne do zakrystii oraz 
ołtarz polowy w miejscu dawnego cmentarza w środku wsi Wielenin” – zapowiedział kolejne prace proboszcz w Wieleninie.

Zakończyły się prace malarskie w Kościele Parafialnym pw. Św. Jakuba i Doroty w Wieleninie. 
Trwający kilka miesięcy remont możliwy był dzięki ogromnemu wsparciu sponsorów, 
którzy przeznaczyli na ten cel 150 tys. zł.
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Gminne wiadomości szkolne

Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Święta Majowe   |   Iwona Tomaszak
27 kwietnia 2022 roku w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji zbliżających się majowych świąt 

patriotycznych. Na spotkanie została zaproszona harcmistrz Barbara Zwolińska z Hufca ZHP Uniejów, która zaprezentowała 
przedszkolakom wiersz Czesława Janczarskiego pt. „Barwy Ojczyste” oraz opowiedziała o zwyczajach patriotycznych jakie 
obowiązują w harcerstwie. Tego dnia wszystkie dzieci ubrane były uroczyście w barwy biało-czerwone. Dzieci obejrzały także 
prezentację multimedialną, podczas której wyjaśniono czym są symbole narodowe oraz przedstawiono wiersz „Katechizm 
polskiego dziecka”. Były również zabawy muzyczno-ruchowe. Przedszkolakom również spodobały się zuchowe pląsy. Na 
zakończenie uroczystości dzieci zostały obdarowane przez naszego gościa słodkościami. Poprzez takie spotkania chcemy 
w dzieciach, już od najmłodszych lat, kształtować uczucie miłości i przywiązania do własnego kraju oraz promować polskie 
symbole narodowe. Chcemy obudzić zaciekawienie dzieci wydarzeniami ogólnopaństwowymi, co z pewnością pozwoli im 
pogłębić emocjonalny stosunek do swojej Ojczyzny.

„Kup Pan szczotkę” – Akcja humanitarna Redemptoris Missio   |   Monika Woźniak
Są takie miejsca na ziemi, gdzie ludziom brakuje dosłownie wszystkiego. Dotyczy to na przykład mieszkańców Afryki.  

Na szczęście są misjonarze oraz wolontariusze – ludzie, którzy nie zważając na własne potrzeby i wygody, wyruszają do 
takich krajów, by nieść pomoc. Takie zadanie jest głównym celem Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, która 
niesie pomoc medyczną w szerokim zakresie oraz zaopatruje w środki higieniczne, przybory toaletowe, dając tym samym 
wsparcie misjonarzom pracującym w Afryce.

W Miejskim Przedszkolu w Uniejowie w dniach od 1 lutego do 30 kwietnia 2022 roku prowadziliśmy akcję charytatywną 
– „Kup Pan szczotkę”, której celem było zbieranie szczoteczek oraz past do mycia zębów. Wszystkie zebrane dary zostały 
zapakowane, wysłane do siedziby fundacji do Poznania, skąd wysłane zostały do Afryki. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję. Wasze wsparcie to ratunek dla najuboższych, to zmia-
na ich życia na lepsze.

Góra Grosza 2022   |   Karolina Bednarek, Małgorzata Kaźmierczak
Nasze przedszkole po raz kolejny przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, której organizatorem jest 

„Towarzystwo Nasz Dom”. Akcja trwała od 1.11.2021 r. do 30.04.2022 r. W tych dniach przy wejściu do naszego przedszkola 
stanęła skarbonka, do której dzieci wrzucały monety (od 1 gr do 2 zł). 

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją własną rodziną – w domach 
dziecka czy rodzinach zastępczych. Celem naszego udziału w akcji są działania edukacyjne – pokazanie najmłodszym, 
jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra osób potrzebujących. Akcja w naszym 
przedszkolu przebiega według zasady „Jeden grosz znaczy niewiele, ale góra grosza jest największa na świecie”. 

Rozstrzygnięcie konkursu „Ziemia – dom ludzi, zwierząt, roślin”    |   Monika Woźniak, Ewa Boniecka-Kajszczak
5 maja 2022 r. w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie odbyło się wręczenie dyplomów i nagród laureatom Gminnego 

Konkursu Plastycznego pod hasłem „Ziemia – dom ludzi, zwierząt, roślin”. Konkurs miał na celu promowanie właściwych 
postaw wobec naszej planety, zwrócenie uwagi na dbanie o środowisko, uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody 
oraz rozwijanie zainteresowań plastycznych. Organizatorem konkursu było Miejskie Przedszkole w Uniejowie. 

Z terenu gminy Uniejów wpłynęło 47 prac zgłoszonych przez: Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. płk. pil. 
Szczepana Ścibiora w Wieleninie, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wilamowie 
i Miejskie Przedszkole w Uniejowie. 

Komisja artystyczna, w składzie: pani Beata Szymczak, pani Aleksandra Kałużna-Płaczek i pani Elżbieta Bartnik, oceniając 
prace brała pod uwagę samodzielność ich wykonania, pomysłowość oraz różnorodność zastosowanych technik plastycznych. 
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Uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród laureatom, ufundowanych przez Miejskie Przedszkole w Uniejowie oraz Urząd 
Miasta w Uniejowie, poprzedziła krótka część artystyczna pt. „Skargi zwierząt”, która poruszała temat trudnych warunków 
życia w czasach globalnego niszczenia środowiska naturalnego przez człowieka. W role Matki Natury oraz zwierząt wcieliły 
się dzieci z oddziału V Miejskiego Przedszkola w Uniejowie. Spotkanie zakończyło się wspólnym zaśpiewaniem piosenki pt. 
„Moja planeta Ziemia”. 

Jury przyznało nagrody następującym osobom:
- kategoria wiekowa 4-latki: I miejsce – Patryk Tylki (Uniejów), II miejsce – Zofia Tomaszak (Uniejów), III miejsce – Franciszek 

Frątczak (Uniejów), wyróżnienie: Maria Mosiagin (Wilamów);
- kategoria wiekowa 5-latki: I miejsce – Nadia Kujawiak (Wielenin), II miejsce  – Sandra Kos (Wilamów), III miejsce (ex 

aequo) – Sofia Andrysiewicz i Dagmara Sobczak (Uniejów); 
- kategoria wiekowa 6-latki: I miejsce – Iryna Antonova (Uniejów), II miejsce – Helena Krajewska (Uniejów), III miejsce – 

Filip Jarek (Wielenin), Wyróżnienie: Błażej Kurz (Wilamów). 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wycieczki do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie    |   Ewa Boniecka-Kajszczak
W tym roku po raz dziewiętnasty Stowarzyszenie Bibliotek zorganizowało Tydzień Bibliotek – ogólnopolską akcję promocji 

czytelnictwa i bibliotek. W ramach tego programu nasze przedszkolaki w dniach 4 maja 2022 r. – grupa I, II VII i VIII oraz 
6 maja 2022 r. – grupa III, IV V i VI brały udział w spotkaniu zorganizowanym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Uniejowie. Celem wycieczek było zapoznanie dzieci z działalnością bibliotek, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, 
kształtowanie poczucia szacunku dla książek. Podczas spotkania Pani Sylwia Szymańska zapoznała dzieci z pracą 
bibliotekarza, pokazała książki i zachęcała do ich wypożyczania. Przedszkolaki miały okazję obejrzeć teatrzyk pacynkowy pt. 
„Calineczka”. Odbyła się również krótka pogawędka o emocjach. Pani Bibliotekarka opowiedziała jak można wyrażać swoje 
emocje i nauczyć się sobie z nimi radzić. Spotkanie zakończyły zabawy przygotowane dla dzieci. 

Zachęcamy dzieci z rodzicami do częstego odwiedzania biblioteki i wspólnego czytania bajek w domowym zaciszu. 
Dziękujemy Pani Sylwii za miłe i pełne ciekawych informacji spotkanie.

Wycieczka do Bronowa – oddział VII I VIII   |   Milena Nockowska-Bernardziak
W 180-tą rocznicę urodzin wielkiej polskiej poetki – Marii Konopnickiej 11 maja 2022 roku dzieci z grupy VII i VIII 

Miejskiego Przedszkola w Uniejowie udały się w odwiedziny do Muzeum Marii Konopnickiej w Bronowie. Dzień zaskoczył 
nas piękną słoneczną pogodą. Dobre humory i świetne samopoczucie towarzyszyły nam do samego końca wycieczki. 

Bardzo dziękujemy całemu zespołowi i pracownikom za wspaniałą przygodę jaką mogliśmy przeżyć w muzeum. Pani 
Renata Dzieciątkowska z Biblioteki Pedagogicznej w Poddębicach przygotowała dzieciom wspaniałą prezentację, pełną 
zaskakujących informacji, zagadek i ciekawostek. 

Po zajęciach edukacyjnych był czas na zwiedzanie. Dzieciom najbardziej podobały się eksponaty prezentujące szkołę  
z dawnych lat: tablica, kałamarze i ławki, w których nawet mogli sobie usiąść. Po prezentacji i zwiedzaniu muzeum, udaliśmy 
się na spacer po zespole parkowym, ognisko i zajęcia artystyczne w plenerze. Bardzo podobały nam się łabędzie, które 
dostojnie pływały po bronowskim stawie. Kiełbaski z ogniska smakowały wyśmienicie! Zajęcia, które zorganizowane były  
w plenerze to świetna okazja do twórczego rozwoju, cóż może być piękniejszego w wiosenny, piękny dzień? 

Wizyta pszczelarza w grupie III   |   Monika Bartnik
20 maja 2022 r. obchodzimy Światowy Dzień Pszczół, którego celem jest podkreślenie znaczenia pszczół dla pozyskiwania 

żywności i zwrócenie uwagi na zagrożenia dla tych owadów.  Z tej okazji grupę czterolatków odwiedził pani Dariusz Kowalski, 
tata Dawidka. Pan Darek jest od niemal siedmiu lat pszczelarzem. Swoją pasją już teraz zaraża swojego syna.

W środę, 25 maja 2022 roku przyszedł do naszego przedszkola, aby opowiedzieć dzieciom o swojej pasji. Przedszkolaki 
miały okazję obejrzeć, przyniesione do przedszkola ule oraz strój i narzędzia niezbędne w pracy pszczelarza, dowiedziały 
się, kto wchodzi w skład pszczelej rodziny, jak wygląda pszczela matka, ile żyją pszczoły oraz ile miodu w ciągu około 40 
dni swojego życia produkuje pszczoła (niecała łyżeczka). Pan Darek opowiedział też, w jaki sposób pozyskać i wychować 
pszczele matki, jak dbać o pszczele rodziny i pasiekę oraz w jaki sposób pozyskuje się miód. Poinformował również dzieci,  
w jaki sposób, my ludzie, możemy pomóc przetrwać pszczołom, bo jak powiedział Albert Einstein: „Jeśli zginie ostatnia 
pszczoła na kuli ziemskiej, ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia”. Bardzo dziękujemy za ciekawe, pełne wrażeń 
spotkanie.

Wycieczka do Miejskiego Domu Kultury w Turku na spektakl „Tajemnicza skrzynia”   |   Angelika Kurpik
23 maja 2022 roku dzieci z grupy V i VI wraz z paniami wybrały się na wycieczkę do Miejskiego Domu Kultury w Turku 

na przedstawienie pt. „Tajemnicza skrzynia”. Przedszkolaki z zachwytem oglądały wspaniałą grę aktorów i uważnie słuchały 

>
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dialogów prowadzonych na scenie. Głównym tematem przedstawienia było to, aby nie kłamać, być szczerym i dobrym,  
a jego motto to: „Zło dobrem zwyciężaj”. Dziewczyna o imieniu Magdalena i jej znajomy otrzymali tajemniczą skrzynię, której 
mieli pilnować, ale nie otwierać. Jednakże ciekawość była silniejsza i otworzyli skrzynię, z której wychodziły kolejno: ból, 
złość i kłamstwo w postaci potworów. Po tym jak otworzyli skrzynię, ich świat nie był już taki sam jak dawniej. Dzieci po 
obejrzeniu przedstawienia z uśmiechem na ustach wróciły do budynku przedszkola i tam dzieliły się wrażeniami z wyjazdu, 
a także opowiadały o tym, co zapamiętały z występu wspaniałych aktorów.

Światowy Dzień bez Tytoniu 2022   |   Iwona Tomaszak
27 maja 2022 w grupie dzieci 5-,6-letnich z oddziału VII i VIII odbyło się spotkanie edukacyjne z okazji „Światowego Dnia 

bez Tytoniu”. Tegoroczne hasło przewodnie kampanii to „Tytoń: zagrożenie dla naszego środowiska”. Pani Marta Bukowska 
–  pracownik Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poddębicach przedstawiła dzieciom problem zanieczyszczonej planety 
oraz szkodliwy wpływ przemysłu tytoniowego na środowisko. Przedszkolaki dowiedziały się także, jakie substancje trujące 
znajdują się w papierosach, co oznacza czynne i bierne palenie oraz jakie skutki przynosi palenie dla otoczenia. Dzieci bardzo 
chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Na koniec spotkania Pani Marta wręczyła dzieciom upominki. Dziękujemy Pani 
Marcie za miłe i wartościowe spotkanie. 

Mundurowy Dzień Dziecka   |   Monika Szafarz
31 maja 2022 roku przy kompleksie boisk piłkarskich w Uniejowie Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi zorganizowała 

Mundurowy Dzień Dziecka, w którym uczestniczyły dzieci 5-6-letnie z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie. Przedszkolaki 
mogły zobaczyć pokaz musztry policyjnej, szkolenie psów i koni służbowych, a także pokazy technik interwencji. Na 
najmłodszych czekało wiele atrakcji, m.in.: malowanie twarzy, konkursy z nagrodami, gry i zabawy. Dzieci mogły zobaczyć na 
własne oczy drona wojskowego wykorzystywanego obecnie na granicy polsko-ukraińskiej, a także nauczyć się resuscytacji. 
Ten dzień był bardzo ekscytujący i na pewno na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków.

Dzień Dziecka   |   Karolina Bednarek, Monika Woźniak
„Kiedy śmieję się dziecko, śmieje się cały świat” – Janusz Korczak.   
Dzień Dziecka to jeden z najradośniejszych dni, na który tak bardzo zawsze czekają młodsze i starsze przedszkolaki. Mając 

na uwadze, że dzieci powinny być uśmiechnięte, zadowolone i szczęśliwe, wszystkim zależy, by zapewnić maluchom atrakcje 
i sprawić niespodzianki, dlatego ten wyjątkowy dzień – dzień wszystkich dzieci trwał w naszym przedszkolu dwa dni! 

1 czerwca 2022 r. dzieci miały okazję spotkać bardzo wyjątkowych gości jakimi byli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Uniejowie. Dzieci przywitały dzielnych strażaków piosenką oraz krótkim wierszykiem. W ramach Ogólnopolskiej akcji 
„Cała Polska Czyta Dzieciom”, w trakcie spotkania przedszkolaki wysłuchały wiersza Jana Brzechwy pt. „Pali się!”,  a następnie 
odpowiedziały na pytania dotyczące wiersza. 

Wszystkie dzieci już doskonale wiedzą, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani między innymi do 
wypadków samochodowych. Przedszkolaki miały również okazję obejrzenia z bliska wozu strażackiego oraz zapoznania 
się z jego wyposażeniem. Nasi goście nie tylko z zapałem opowiadali o swojej pracy, ale również cierpliwie odpowiadali na 
wszelkie pytania. Na zakończenie spotkania powtórzyliśmy wspólnie numery alarmowe i podziękowaliśmy naszym gościom 
za spotkanie. 

2 czerwca 2022 r. dla naszych przedszkolaków czekała kolejna miła niespodzianka. Do naszego przedszkola przyjechali 
aktorzy ze studia artystycznego „Arlekin”, którzy przedstawili spektakl pt. „Ahoj przygodo!”. Dzieci z wielkim skupieniem 
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Występ przedszkolaków z okazji majowych świat patriotycznych Przedstawienie dla Mam i Tatów
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Spotkanie ze strażakami w Dniu Dziecka

śledziły przygody Kapitana i Papugi oraz udzielały odpowiedzi na zadawane przez aktorów pytania. Po spektaklu dzieci 
wzięły udział w zabawach muzyczno-ruchowych oraz w pokazie baniek mydlanych. Tak radośnie minęły nam Dni Dziecka.  
Z wielką niecierpliwością czekamy na kolejny Dzień Dziecka już za rok!

Dzień Mamy i Taty   |   Angelika Kurpik
Są takie dni szczególne w roku, w których Mama i Tata mają swoje święto. Z tej okazji w dniach 24, 25, 27, 30, 31 

maja oraz 8, 10, 13 czerwca 2022 r. do naszego przedszkola zostali zaproszeni rodzice. Przedszkolaki od dłuższego czasu 
przygotowywały się do tej uroczystości. Każda grupa, pod okiem swoich nauczycielek, przygotowała program artystyczny, 
aby jak najlepiej zaprezentować się przed swoimi rodzicami. Dzieci śpiewały, tańczyły, grały na instrumentach, recytowały 
piękne wierszyki oraz przedstawiały inscenizacje, zaś w podziękowaniach mali artyści wręczyli swoim rodzicom laurki. Rodzice 
byli bardzo wzruszeni, a jednocześnie zadowoleni z występów swoich dzieci. Po występach w każdej z sal przygotowano 
słodki poczęstunek, podczas którego rodzice rozmawiali między sobą i dzielili się wrażeniami z obejrzanych przedstawień 
swoich pociech. Dziękujemy za przybycie i do zobaczenia za rok.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę    |   Marta Pajor
przedszkola integracyjnego w Uniejowie 
6 czerwca 2022 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę przedszkola integracyjnego 

w Uniejowie. W tym szczególnym wydarzeniu brali udział: parlamentarzyści, przedstawiciele kuratorium oświaty, sejmiku 
wojewódzkiego, władze i radni powiatu poddębickiego oraz gminy Uniejów, przedstawiciele służb mundurowych na szczeblu 
wojewódzkim, powiatowym i gminnym, duchowieństwo, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych oraz gminnych 
jednostek organizacyjnych, przedstawiciele wykonawcy, projektant przedszkola, emerytowani dyrektorzy, nauczyciele  
i pracownicy przedszkola, obecna dyrektor, kadra pedagogiczna i pracownicy administracyjno-obsługowi, przedszkolaki oraz 
Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola w Uniejowie. 

Dzieci podczas uroczystości zaśpiewały piosenki, zatańczyły, recytowały wiersze wyrażając w ten sposób wielką 
radość z budowy nowego przedszkola. Występ został nagrodzony gromkimi brawami. W podziękowaniu przedszkolaki 
wręczyły zaproszonym gościom własnoręcznie wykonane laurki. Nie zabrakło również niespodzianek przygotowanych dla 
najmłodszych w postaci słodkiego poczęstunku i upominków. Po artystycznej niespodziance w wykonaniu dzieci nastąpiło 
podpisanie aktu erekcyjnego, poświęcenie powstającego nowego budynku przez Proboszcza Parafii Uniejów – ks. inf. 
Andrzeja Ziemieśkiewicza oraz wmurowanie tuby ze szlachetnej stali nierdzewnej w fundamenty powstającego przedszkola. 

Przytaczając słowa Lewisa Carrolla „Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko co robimy dla 
innych, jest tym, co naprawdę warto robić”, pragniemy wyrazić słowa wdzięczności dla Pana Burmistrza Józefa Kaczmarka, 
inwestorów, wykonawców oraz dla wszystkich tych, którzy przyczyniają się do urzeczywistnienia marzeń o stworzeniu 
naszym dzieciom lepszych warunków do nauki i zabawy. 
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Pomagamy dalej   |   Samorząd Uczniowski
Zachęceni pozytywnym odbiorem poprzedniego kiermaszu, 11 kwietnia 2022 r. Samorząd Uczniowski zorganizował 

kolejny, na którym i tym razem można było zakupić słodkości przekazane przez klasy I-VIII. Były więc szarlotki, babki 
wielkanocne, eklerki, babeczki, lizaki i wiele innych smakołyków.

Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice bardzo chętnie kupowali przygotowane wypieki i już po 
pierwszych czterech godzinach lekcyjnych, po słodkościach zostały same okruszki. Bardzo nas to cieszy, tym bardziej, że 
zebrana kwota w wysokości 1365 zł zostanie w całości przekazana Komitetowi Społecznemu „Gmina Uniejów Pomaga”, 
który wspiera potrzebujące rodziny z Ukrainy zamieszkałe na terenie naszej gminy. 

Dziękujemy wszystkim za odwiedzenie naszego kiermaszu oraz rodzicom, którzy tak chętnie zaangażowali się w przy-
gotowanie wypieków.

Plac Dębów Katyńskich   |   Drużynowa – Renata Białek
Jak co roku, 13 kwietnia na Placu Dębów Katyńskich w Uniejowie miała miejsce uroczystość upamiętniająca ofiary 

zbrodni katyńskiej, pochodzące z Uniejowa i okolic. Przy pomniku kwiaty złożyli: Proboszcz Parafii Uniejów – ks. Infułat 
Andrzej Ziemieśkiewicz oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa. Po raz kolejny nasi harcerze z 2 Drużyny 
Harcerskiej „Błękitna 12” swoją obecnością uczcili Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, pełniąc wartę przy pomniku 
oraz roznosząc znicze do poszczególnych kwater przy dębach.

VIII Gminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny   |     Opiekun – Małgorzata Rybak
21 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej w Wilamowie odbył się VIII Gminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny, który 

miał na celu pogłębienie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska oraz promowanie postaw proekologicznych.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Marcel Bernardziak i Seweryn Antosik z klasy IVa, Igor Bernardziak i Cyprian 

Sadłecki z klasy IVb oraz Marcel Kwieciński z klasy IVc. A oto jak wypadli nasi mali ekologowie: I miejsce – Cyprian Sadłecki, 
II miejsce – Marcel Kwieciński, III miejsce – Marcel Bernardziak, wyróżnienie – Igor Bernardziak, Seweryn Antosik. 

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystkim bardzo gratuluję i dziękuję za super wykonane zadanie!
                                             
Dzień Ziemi    |   Teresa Gadzinowska, Małgorzata Rybak, Magdalena Tylki
Dzień Ziemi to sposobność do zwiększania świadomości wpływu jaki wywieramy na przyrodę i efektów niszczenia 

środowiska naturalnego.
Hasło przewodnie tegorocznego Dnia Ziemi brzmiało „Zainwestuj w naszą planetę”. Miało ono zachęcać wszystkich 

do działania w zakresie zmian klimatycznych i innych kwestii na rzecz zrównoważonej przyszłości. Chociaż Dzień Ziemi 
obchodzimy tylko raz w roku, każdy z nas każdego dnia powinien podejmować działania, aby wspólnie dążyć do poprawy  
jakości środowiska przyrodniczego.

Uczniowie naszej szkoły również włączyli się w obchody Dnia Ziemi. Uczestniczyli w następujących działaniach: 
wykonywali klasowe gazetki tematyczne,brali udział w konkursie plastycznym, mogli zaprezentować swoje zdjęcia pod 
hasłem „Moje wyjątkowe miejsce na Ziemi”. 

Wierzymy, że poprzez podejmowane działania uchronimy Ziemię od dalszej dewastacji.

ar
ch

. S
zk

oł
a 

Po
ds

ta
w

ow
a 

w
 U

ni
ej

ow
ie

 

ar
ch

. S
zk

oł
a 

Po
ds

ta
w

ow
a 

w
 U

ni
ej

ow
ie

 

Harcerze na obchodach upamiętniających Ofiary Zbrodni Katyńskiej Zwycięzcy VIII Gminnego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego
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Szkoła Podstawowa w Uniejowie
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IX „Rajd Śladami Marii Konopnickiej”    |   Renata Pełka, Ewa Trzmielewska
23 kwietnia 2022 r. uczniowie Szkoły Podstawowej z Uniejowa wraz z opiekunami po raz kolejny wyruszyli na pieszy 

rajd. Był to IX „Rajd Śladami Marii Konopnickiej”, który odbył się na terenie Gminy Świnice Warckie i Gminy Wartkowice. 
Rajd rozpoczął się w Bronowie krótkim wspomnieniem o poetce oraz zwiedzaniem Muzeum. Następnie wszyscy 
uczestnicy wędrowali ponad 10 km pieszą trasą z Bronowa do Świnic Warckich. Cała wędrówka przebiegała w słonecznej, 
pięknej pogodzie, a na trasie rozgrywane były różnorodne konkursy (sprawnościowe, z wiedzy o Marii Konopnickiej). Na 
mecie rajdu każdy otrzymał ciepły posiłek, wręczono również pamiątkowe dyplomy. Późnym popołudniem zmęczeni, ale 
zadowoleni uczniowie wrócili do domu.

                    
Spotkanie z legendarnym diabłem Borutą   |   Małgorzata Antoniak
Uczniowie klasy Ia i IIa dnia 22 kwietnia 2022 r. wyruszyli w podróż do Łęczycy. Pobyt rozpoczęli od udziału w seansie 

filmowym pt. „To nie wypada”. Bohaterką była Mei, która cierpiała na specyficzną przypadłość, gdy się mocno ekscytowała, 
zmieniała się w rudą pandę.

Atrakcją wycieczki był Zamek Królewski w Łęczycy, z którym związany na stałe jest od bardzo dawna diabeł Boruta. 
Uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach pt. „Boruta w rzeźbach i legendach”. Poznali postać mocarnego,  
a jednocześnie sympatycznego i psotliwego czarta, który imię swoje bierze od boru. W zależności od sytuacji przybierał 
różne wcielenia: szlachcica, innym razem sowy, figlarza, a czasami ryby z rogami w rzece Bzura. Zajęcia wzbudziły wielkie 
zainteresowanie i aktywność małych pochłaniaczy wiedzy. Następnie wraz z przewodnikiem zwiedzali sale wystawowe, 
przedstawiające kulturę i obyczaje życia w średniowiecznym zamku, podziwiali rzeźby, obrazy, meble i uzbrojenia z tego 
okresu. Na zakończenie poszukiwacze przygód zdobyli sam szczyt wieży zamkowej, z tarasu której podziwiali widok 
rozpościerający się na miasto i okolice. Pełni wrażeń, zdobytej wiedzy i w dobrych humorach wrócili do swojej małej 
ojczyzny.

Opiekę podczas wyjazdu sprawowali nauczyciele: M. Antoniak, R. Białek, M. Jabłońska, P. Jaśkiewicz, A. Komodzińska.                                                                     

Gminny Konkurs Przyrodniczy dla uczniów klas VII i VIII    |     Opiekun – Małgorzata Rybak
27 kwietnia 2022 r. w Wieleninie odbył się Konkurs Przyrodniczy dla uczniów klas VII i VIII Szkół Podstawowych Gminy 

Uniejów. Konkurs obejmował swoim zakresem treści przedmiotów: biologia i geografia.Głównym celem konkursu było 
motywowanie i zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy biologiczno- geograficznej.

Klasy VII naszej szkoły reprezentowali uczniowie: Martyna Kasprzak, Julia Szymczak, Dominik Patora, natomiast klasy 
VIII: Aleksandra Gogol, Julia Kowalska, Natalia Musiała. A oto wyniki jakie osiągnęli: I miejsce – Aleksandra Gogol, Julia 
Szymczak, II miejsce – Natalia Musiała, Martyna Kasprzak, III miejsce – Julia Kowalska, Dominik Patora.

Gratuluję i cieszę się Waszym sukcesem!

Gminny Konkurs Wiedzy „O Tytuł Młodego Przyrodnika”   |   Urszula Świerczyńska
W dniu 28 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Generała bryg. pilota Szczepana Ścibiora w Wieleninie uczniowie 

klas trzecich ze szkół podstawowych w naszej gminie uczestniczyli w konkursie wiedzy „O Tytuł Młodego Przyrodnika”.
 Przed konkursem uczniowie ze szkoły w Wieleninie wystąpili w przedstawieniu zachęcającym do zachowań 

ekologicznych. Z naszej szkoły wzięli udział następujący uczniowie: klasa IIIa – Zofia Chmielecka, Julia Kowal i Michalina 
Kujawa – nauczyciel Urszula Świerczyńska, klasa IIIb – Maja Banasiak, Jan Frątczak i Jagoda Nowak – nauczyciel Joanna 
Wicherkiewicz, klasa IIIc – Sandra Jaszczura, Katarzyna Pająk, Dawid Zawiła – nauczyciel Anna Wiktorska.

Tytuł ten, wraz z pięknymi nagrodami rzeczowymi, zdobyła Julia Kowal, uczennica klasy IIIa Szkoły Podstawowej  
w Uniejowie. Każdy uczestnik konkursu otrzymał upominek i co najważniejsze – zdobytą wiedzą – wstęp do pięknego 
świata przyrody. 

Gratulacje dla mojej uczennicy Julki i wszystkich uczestników konkursu.
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Uczniowie na egzaminie ósmoklasisty Zwiedzanie Sandomierza
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Pierwszy Gminny Konkurs Chemiczno-Fizyczny   |   Ewa Trzmielewska, Piotr Nowak
W tym roku po raz pierwszy uczniowie ze szkół naszej gminy mogli wziąć udział w konkursie chemiczno-fizycznym. 

Do konkursu przystąpiło 18 uczniów klas VII i VIII ze szkół podstawowych w Uniejowie, Wieleninie i Wilamowie.Na 
rozwiązanie zadań  testowych i rachunkowych mieli 60 minut, pracowali w parach. Nagrodą za pierwsze miejsca była 
trzydniowa wycieczka. 

Nagrodzeni uczniowie to:
- w klasach VII: I miejsce – Cynthia Karcz, Jakub Kazimierski – SP Wielenin, II miejsce – Kinga Jałkiewicz, Julia Kolasa – 

SP Uniejów.
- w klasach VIII: I miejsce – Aleksandra Gogol, Kamil Pruchlat – SP Uniejów, II miejsce – Izabela Rosik, Jan Sobczak – SP 

Wielenin, III miejsce – Agnieszka Bamberska, Kacper Wróbel – SP Wilamów.
                                                                  
Wojewódzki konkurs plastyczny rozstrzygnięty   |   Opiekun – Elżbieta Bartnik
Wojewódzki Konkurs Plastyczny ph. „Kochaj mnie… Matka Ziemia”organizowany był dla szkół podstawowych 

ogólnodostępnych i przyszpitalnych. Miał na celu poszerzanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, wzbudzanie potrzeby 
ochrony przyrody, promowanie i rozwijanie postaw proekologicznych, rozwijanie wyobraźni i twórczości plastycznej, 
uzdolnień artystycznych.

W konkursie II miejsce zajęła Lena Księżak – kl. IVa – op. E. Bartnik, III miejsce – Jakub Smulik – kl. I b – op. B. Bam-
berska. Gratulujemy!              

Zabawa (już nie) choinkowa   |   Samorząd Uczniowski
29 kwietnia 2022 r. doszła do skutku zabawa choinkowa wielokrotnie przekładana ze względu na obostrzenia sanitarno-

epidemiologiczne związane z pandemią koronawirusa. W godzinach 9.00-12.30 na sali gimnastycznej przy muzyce,  
o którą zadbał DJ Janusz Wielgosz,  bawili się uczniowie klas 1-4. Dla nich także przeprowadzone zostały konkursy, m.in.: 
przeciąganie liny, dmuchanie balona na czas, zabawy z chustą animacyjną. 

Od godziny 15.30 sala wypełniła się starszymi uczniami z klas 5-8, którzy świetnie się bawili aż do godziny 19.30.  
W zorganizowanym dla tej grupy jedynym konkursie tańca na kawałku gazety zwyciężyła para z klasy 8b.W salach 
lekcyjnych czekały na uczniów słodkie poczęstunki przygotowane przez rodziców.Jak można się było przekonać, dobra 
zabawa w dobrym towarzystwie dostarczyła wszystkim dużo radości, a dodatkowo była okazją do integracji klas.

 
Gminny Konkurs Matematyczny   |   Urszula Świerczyńska
5 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie odbył się Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów 

klas trzecich. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: z klasy IIIa – Adrian Kurzawa, Michalina Kujawa, Alan Pasternak – 
nauczycielUrszula Świerczyńska; z klasy IIIb – Maja Banaszak, Amelia Chaberska, Maria Matuszewska– nauczyciel Joanna 
Wicherkiewicz; z klasy IIIc – Apolonia Dałek, Sandra Jaszczura, Hanna Spławska-Wiatr – nauczyciel Anna Wiktorska. 

Poziom trudności zadań matematycznych w konkursie mógłby wielu dorosłym „dać do myślenia”, nasi uczniowie dali 
radę!

Trzecie miejsce zajęła Sandra Jaszczura, wyróżnienia otrzymali Michalina Kujawa i Alan Pasternak. Wszyscy uczniowie 
otrzymali dyplomy i upominki.

Gratulacje dla zwycięzców i wszystkich uczestników konkursu.
                                                                                   
Congratulations!   |   Wiesława Stawicka, Ewelina Kołata
W Gminnym Konkursie Języka Angielskiego dla klas V-VIII, przeprowadzonym 9 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej  

w Wilamowie, sukcesy odnieśli: I miejsce Julian Szpik (V c), II miejsce – Aleksandra Wójcik (V c) w kategorii klas V; I miejsce 
Nadia Białczak (VII c) w kategorii klas VII; I miejsce Aleksandra Gogol (VIII b), II miejsce Julia Koperska (VIIIb) w kategorii 
klas VIII.

Laureaci konkursu otrzymali symboliczne bilety na trzydniową wycieczkę.
Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów. Wszystkim naszym reprezentantom dziękujemy 

za udział.

Sezon wycieczkowy rozpoczęty   |   Karolina Marosik, Magdalena Tylki, Katarzyna Pruchlat, Anna Komodzińska
Wiosenno-letni sezon wycieczek szkolnych zainaugurowali uczniowie klas czwartych uniejowskiej podstawówki.
11 maja 2022 r. z uśmiechem na twarzy 46 uczniów wraz ze swoimi opiekunkami wyruszyli w kierunku Gór 

Świętokrzyskich. Główny cel podróży to poznanie przepięknych zakątków naszego kraju, jego mieszkańców, środowiska 
przyrodniczego, dziejów, tradycji i zabytków. Nie można zapomnieć również o dobrej zabawie i wspólnej integracji.

>
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Pierwszego dnia zwiedziliśmy Zamek Królewski w Chęcinach oraz wszyscy wycieczkowicze zdobyli szczyt Łysej Góry. 
Tam obserwowaliśmy rumowiska skalne „Gołoborze” i poznaliśmy historię Klasztoru Święty Krzyż. Po krótkim odpoczynku, 
szlakiem Św. Katarzyny ruszyliśmy w kierunku powrotnym do naszego hotelu Świętokrzyski Dwór w Nowej Słupi.

Drugi dzień upłynął pt. „W poszukiwaniu Ojca Mateusza”, czyli zwiedzanie pięknego i tajemniczego miasta Sandomierz. 
Był to dzień pełen wyjątkowych przeżyć, gdyż poza pobytem w Muzeum Diecezjalnym Domu Długosza, spacerami po 
mieście i poznaniu jego historii mieliśmy okazje obserwować nagranie serialu „Ojciec Mateusz”. Wszyscy byli pod wielkim 
wrażeniem po spotkaniu na żywo p. Artura Żmijeskiego i wielu innych aktorów. Następnie przejechaliśmy do Ujazdu, tam 
czekały na nas ruiny XVII-wiecznego Zamku Krzyżtopór, który przez kilka lat cieszył się mianem najpiękniejszego zamku  
w Europie. Po tej magicznej podróży w czasie opuściliśmy zamek i udaliśmy się do hotelu. Wieczorem czekała na nas 
jeszcze jedna niespodzianka – ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz wspólne gry i zabawy.

Niestety, wszystko co dobre….. i tak po spakowaniu i wykwaterowaniu trzeciego dnia ruszyliśmy w kierunku Uniejowa. 
Po drodze zwiedziliśmy jeszcze Park Etnograficzny w Tokarni oraz pan przewodnik oprowadził nas po najciekawszych 
miejscach w Kielcach.

Wycieczka została zorganizowana w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę 2022”. Uczniowie 
otrzymali dofinansowanie do wyjazdu, dzięki temu mogli poznać kilka ważnych miejsc w kraju oraz wydarzenia związane 
z historią Polski. To była piękna, pełna wrażeń wycieczka.

Naturalne i zdrowe produkty zbożowe   |   Wychowawczynie klas: Joanna Pawlak, Małgorzata Rybak, 
                    Ewa Trzmielewska, Mirosława Wiśniewska
25 maja 2022 r. w Uniejowie miał miejsce ciekawy, atrakcyjny, a przede wszystkim prozdrowotny projekt dla uczniów 

z całego województwa łódzkiego w ramach programu „Naturalne i zdrowe produkty zbożowe”, pod patronatem 
Stowarzyszenia Innowatorów Wsi, sfinansowany z Funduszu i Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. 

W powyższym projekcie wzięli udział uczniowie klasy: Va,Vb, Vc i VIa. Punktem pierwszym programu była prelekcja pani 
dietetyk o produktach zbożowych jako źródle dobrej energii, pokaz i demonstracja, która rozpoczęła się w ogromnym 
namiocie usytuowanym na boisku im. Włodzimierza Smolarka.Nie było to przypadkowe, ponieważ w tym dniu właśnie 
odbywał się w Uniejowie Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka. Zespoły piłkarskie mogły również 
wysłuchać porad o zdrowym żywieniu, tym bardziej, że młodzi sportowcy przy swoim wysiłku fizycznym dbają o zdrową 
dietę.Uwagę młodzieży przyciągała bogata wystawa pieczywa i dwaj kucharze przygotowujący zdrowe potrawy. Następnie 
młodzież mogła zwiedzić Zagrodę Młynarską, wysłuchać w rustykalnej stodole informacji o przygotowywaniu chleba na 
przestrzeni dziejów, poznać pracę dziewiętnastowiecznego młyna i na koniec skosztować pysznych podpłomyków.

Po atrakcjach i zwiedzaniu dzieci udały się na basen, a zakończeniem programu był posiłek na bazie zdrowych produktów 
zbożowych przygotowany przez panów kucharzy.

Egzaminy ósmoklasisty   |   Wychowawcy klas ósmych
Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 70 uczniów. Egzamin obejmował wymagania określone w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla klas I–VIII. Sprawdzał, w jakim stopniu uczniowie opanowali wiadomości i nabyli umiejętności  
z takich przedmiotów jak: język polski, matematyka i język obcy. 

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez właściwą okręgową 
komisję egzaminacyjną. Uczniowie poznają wyniki egzaminu 1 lipca br. Z kolei zaświadczenia otrzymają 8 lipca br.

                                                                                            
Konkurs KRUS rozstrzygnięty   |   Opiekun – Elżbieta Bartnik
Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi 

mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Konkurs organizowany był dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa 
łódzkiego. O miejsca i nagrody walczyło 19 placówek. Organizatorem etapu regionalnego była Placówka Terenowa Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poddębicach.

Oto zwycięzcy:
- w kategorii kl. I-III: I miejsce – Jakub Smulik – kl. Ib – op. B. Bamberska.
- w kategorii kl. IV-VIII: II miejsce – Patrycja Drzewoszewska – kl. IV b – op. E. Bartnik. 
Gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów!

Dzień Dziecka – wycieczka do Łodzi   |   Joanna Pawlak
W Dniu Dziecka klasy V a i V b wyjechały na wycieczkę do Łodzi. Najpierw obejrzeliśmy w Cinema City film pt. „Detektyw 

Bruno”. To polski film o problemach dzieci i dorosłych. Kolejnym punktem programu wycieczki było Muzeum Przyrodnicze. 
Zachwyciły nas piękne okazy zwierząt z różnych kontynentów oraz ekspozycja motyli i owadów. Mogliśmy też na 
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Jubileusz 45-lecia nadania szkole imienia i sztandaru

interaktywnym globusie poznawać gatunki zwierząt charakterystyczne dla różnych stron świata. Kierownikiem wycieczki 
była pani Małgorzata Rybak, a opiekunami uczniów panie Joanna Pawlak i Halina Wielogórka.

Szkolny Turniej Szachowy   |   Dyrektor SP w Uniejowie – Piotr Kozłowski
Dzieci również potrafią być mistrzami gry w szachy, a swoją taktyką i strategią zaskoczyć niejednego dorosłego. Dyscyplina 

ta nie tylko rozwija umysł, ale pomaga też w nauce. Szachy to nietypowe hobby, ponieważ uczy poprzez rozrywkę. 
Rozgrywając partię, musimy polegać tylko i wyłącznie na sobie oraz na swoim umyśle. Musimy tak planować, analizować  
i głowić się, aby wyprowadzić przeciwnika w pole i osiągnąć cel. To nie jest łatwe i wymaga dużego skupienia. Dla uczniów 
klas IV-VIII zorganizowany został turniej szachowy, podczas którego mogli zaprezentować swoje umiejętności. Uczestnicy 
walczyli o zdobycie najwyższych miejsc. 

Oto wyniki: I miejsce – Mateusz Kowal, II miejsce – Eryk Kowalczyk, III miejsce – Cyprian Sałecki, IV miejsce – Igor 
Bernardziak. 

Grając w szachy, można poznać również smak zwycięstwa oraz gorycz porażki. Jednak dobry szachista nauczony jest tego, 
że aby odnieść sukces, trzeba na niego stale pracować i nie poddawać się. Gratulujemy zwycięzcom!

Wycieczka klas 8 „Poznaj Polskę”   |     Elżbieta Bartnik
Uczniowie klas ósmych w pełen słońca poniedziałkowy ranek 6 czerwca 2022 r. wyruszyli na ostatnią trzydniową 

edukacyjną wycieczkę, a naszym celem w tym dniu było zwiedzanie pięknego zamku w Nidzicy. Tam poznaliśmy historię  
i jego najważniejsze wydarzenia. Podziwialiśmy eksponaty etnograficzno-historyczne.

Wychodząc z ciemnych chłodnych komnat, wyjechaliśmy w dalszą podróż na Pola Grunwaldu, z którego rozciągały się 
malownicze krajobrazy. Przewodnik przedstawił w sposób przystępny historię Wielkiej Wojny. Po wyczerpującym dniu  
i zakwaterowaniu w Krynicy Morskiej, poszliśmy podziwiać piękno spokojnego morza, pochodzić po plaży, wymoczyć nogi.

Kolejnego dnia po deszczowej nocy, w dobrych humorach udaliśmy się na zwiedzanie Muzeum Zalewu Wiślanego  
w Kątach Rybackich, mieszczącego się w dawnych warsztatach szkutniczych. Tam obejrzeliśmy zabytki związane z historią 
rybołówstwa i szkutnictwa na Zalewie Wiślanym. Wyruszyliśmy w dalszą drogę, by zwiedzić Frombork, zwany klejnotem 
Warmii oraz Muzeum Mikołaja Kopernika, oferujące bogatą ekspozycję jego odkryć; podziwialiśmy Bazylikę Katedralną,  
w której wysłuchaliśmy koncertu granego na organach.

Kolejnym punktem na naszej mapie było zwiedzanie Elbląga i spacer po Starówce. W środę obudziło nas słońce. 
Postanowiliśmy to wykorzystać. Już przed południem byliśmy w Płocku, zwiedzając Muzeum Diecezjalne, które prezentuje 
bardzo różnorodne eksponaty – od sztuki złotniczej po rzeźbę i malarstwo.W drodze powrotnej wyczekiwany posiłek był 
świetnym zwieńczeniem naszej wyprawy. I tak dzień dobiegł końca, zmęczeni po wielu atrakcjach wróciliśmy do domów.

Opiekunami wycieczki byli: Elżbieta Bartnik, Jolanta Chajdas, Anna Zbytniewska, Jolanta Wieczorek.

Szkoła w Uniejowie otrzymała imię Bohaterów Września 1939 r. oraz sztandar w dniu 7 maja 1977 r. Przez te wszystkie lata 
nosiła różne miana – Zbiorcza Szkoła Gminna, Szkoła Podstawowa, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Gimnazjalnymi i obecnie Szkoła Podstawowa.

– „Bez względu na nazwę od 45 lat szkoła jest świadkiem historii pisanej przez nas wszystkich – uczniów, nauczycieli, 
pracowników administracyjnych, obsługi, rodziców i przyjaciół. W tym miejscu na zawsze pozostawiliśmy ślad po naszych 
radościach, smutkach, nadziejach i marzeniach. Szkoła wrosła w pejzaż miasta, stała się placówką wielopokoleniową, 
w której naukę pobierało i wciąż pobiera wiele osób z tej samej rodziny”  – mówił podczas wydarzenia dyrektor Piotr 
Kozłowski.

W oficjalnej części wydarzenia przedstawiciele wszystkich klas odnowili ślubowanie, a następnie uczniowie zabrali 
uczestników w podróż do przeszłości poprzez program artystyczny o charakterze patriotycznym, nawiązujący do historii 
szkoły, ale przede wszystkim do imienia patrona, którym są Bohaterowie Września 1939 r.

– „Pomysłodawcy imienia wiedzieli, że będzie ono oddziaływało na nas poprzez przypominanie dawnych wydarzeń, 
wspaniałych ludzi. Imię dostaje się raz, zmieniają się czasy, uczniowie, a ono pozostaje i świadomość tego, co sobą 
reprezentuje” – zacytował kronikę szkolną jeden z uczniów.  

Agnieszka Owczarek

W piątek, 6 maja 2022 r. społeczność Szkoły Podstawowej w Uniejowie świętowała jubileusz 45-lecia 
nadania placówce imienia Bohaterów Września 1939 r. oraz sztandaru.
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Życzenia dla placówki i jego 
pracowników składają na ręce 
dyrektora Piotra Kozłowskiego: 
Zastępca Burmistrza Uniejowa – 
Mirosław Madajski i pracownicy 
Referatu Oświaty Urzędu Miasta 
Uniejów – Agnieszka Antczak, 
Milena Kudanowska i Agnieszka 
Bednarkiewicz

W uroczystościach, które odbyły się w hali sportowej, udział wzięli: uczniowie, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, 
rada rodziców oraz zaproszeni goście. Dyrektor Kozłowski wyraził słowa podziękowania dla osób i instytucji, które wspierają 
działania szkoły. Podkreślił także obecność emerytowanych pracowników szkoły, którzy zostali zaproszeni na tę podniosłą 
uroczystość.

Po części oficjalnej można było prześledzić, wystawioną w formie wystawy, kronikę szkoły; ostatnia karta była jeszcze 
pusta, czekając na wpisy, które, podobnie jak to wydarzenie, stało się częścią historii szkoły.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Zastępca Burmistrza Uniejowa – Mirosław Madajski reprezentujący Burmistrza Uniejowa 
– Józefa Kaczmarka, ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, Agnieszka Badziak – wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi 
z siedzibą w Kutnie, radni Rady Miejskiej w Uniejowie – Alicja Własny, Teresa Łuczak, Łukasz Nita i Roman Dudkowski, 
sponsorzy i przyjaciele szkoły – Beata Łukaszewicz, reprezentująca dyrektora Bartłomieja Gröbnera z firmy K-flex; Marek 
Jabłoński – były Inspektor Oświaty w Uniejowie, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych: Elżbieta Goszczyk – dyrektor 
SP w Wieleninie, Edyta Miśkiewicz – dyrektor SP w Wilamowie, Marta Pajor – dyrektor Miejskiego Przedszkola w Uniejowie, 
Robert Palka – dyrektor M-GOK W Uniejowie, Beata Szymczak – dyrektor Biblioteki Miejskiej w Uniejowie, Bożena Michalska 
– dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach, Andrzej Zielonka – dyrektor ZPEWIR w Stemplewie, 
pracownicy Referatu Oświaty w Uniejowie – Agnieszka Bednarkiewicz, Milena Kudanowska, Agnieszka Antczak, druh 
Jakub Pięgot – zastępca Komendanta Hufca ZHP im. M. Konopnickiej w Uniejowie, Piotr Woźniak – prezes Uniejowskiego 
Stowarzyszenia „Aktywni”, Agata Górka wiceprezes Uniejowskiego Stowarzyszenia „Aktywni”, Urszula Urbaniak – prezes 
Zarządu TPU oaz UTW w Uniejowie, Jolanta Pietrzak, reprezentująca dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Czepowie; Rada Rodziców z Mileną Walczak na czele oraz emerytowani pracownicy szkoły – Jadwiga Sudra, 
Krystyna Izydorczyk, Jadwiga Krzyżaniak, Elżbieta Becalik, Anna Włodarska, Marian Pięgot, Tadeusz Urbaniak, Zygmunt 
Kwiatosiński, Danuta Łysiak, Władysława Stawicka.

Szkoła Podstawowa w Wieleninie
Kiermasz Wielkanocny    |   Daniela Kwiatosińska, Alicja Gapsa, Magdalena Andrysiewicz
Jak co roku przed świętami Wielkanocy, od 7 kwietnia do 13 kwietnia 2022 r. w szkole w Wieleninie odbył się 

kiermasz ozdób świątecznych zorganizowany przez panie D. Kwiatosińską, M. Andrysiewicz oraz A. Gapsę. Na specjalnie 
przygotowanych stoiskach znalazły się własnoręcznie wykonane przez: dzieci, nauczycieli, rodziców, babcie, przyjaciół szkoły 
i organizacje szkolne wielkanocne dekoracje. Wśród nich znalazły się takie ozdoby jak m.in.: wspaniałe stroiki wielkanocne, 
kurczaki, koszyczki przepiękne baranki, pisanki, kraszanki, stroiki, serwetki na świąteczne koszyki i inne dekoracje związane 
ze świętami wielkanocnymi. Były one bardzo pomysłowe i kolorowe, a już pierwszego dnia okazało się, że kiermasz był 
strzałem w dziesiątkę, gdyż zjawiło się bardzo wielu chętnych. Całość przebiegła w typowej dla świąt, przyjacielskiej  
i radosnej atmosferze. 

Cieszymy się, że nasza szkoła mogła być miejscem spotkań przedświątecznych i wymiany życzeń, co stanowiło wartość 
dodaną dla kiermaszu. Dzięki hojności i zaangażowaniu rodziców, dyrekcji, nauczycieli, pracowników szkoły i babć oraz osób 
wspierających naszą szkołę udało nam się zebrać pokaźną kwotę przeznaczoną na potrzeby szkoły. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom związanym z kiermaszem, zarówno twórcom, organizatorom, ale również 
osobom, które nabyły ozdoby, włączyły się do akcji i finansowo ją wsparły. Największym wyrazem wdzięczności niech będą 
dla Państwa uśmiechy Waszych dzieci.
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I Gminny Konkurs Biologiczno-Geograficzny   |   Renata Pełka, Magdalena Tylki
Konkurs odbył się 27 kwietnia 2022 r. w Wieleninie. Obejmował swoim zakresem tematykę zawartą w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego z biologii i geografii. Organizatorkami konkursu były Renata Pełka i Magdalena Tylki.
W konkursie brali udział uczniowie z klas VII i VIII ze szkół podstawowych naszej gminy. Wszyscy uczniowie otrzymali 

dyplomy, a najlepsi jako nagrodę otrzymali wycieczkę. 
Wyniki:
I miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa w Wieleninie: Izabela Rosik oraz Marcel Szczepuła, Szkoła Podstawowa  

    w Uniejowie: Aleksandra Gogol oraz Julia Szymczak.
II miejsce: Szkoła Podstawowa w Uniejowie: Natalia Musiała oraz Martyna Kasprzak.
III miejsce:Szkoła Podstawowa w Uniejowie: Julia Kowalska oraz Dominik Patora.
Uczniom dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Konkurs Przyrodniczy o Tytuł Młodego Przyrodnika    |   Beata Czerwińska
Konkurs dla klas 3 odbył się w naszej szkole 28 kwietnia 2022 r. Konkurs ten organizowany jest od ponad 20 lat  

i niezmiennie zajmują się nim panie Barbara Nowak i Beata Czerwińska. Wzięło w nim udział dziewięcioro dzieci ze szkoły 
w Uniejowie, troje z Wilamowa i troje z naszej szkoły. Wielenińską placówkę reprezentowali: Hanna Marciniak, Roksana 
Okrasa i Antoni Bartczak. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością świata roślin i zwierząt, treści geograficznych 
oraz zagadnień ekologicznych. Poziom wiedzy był dość wyrównany, lecz szczególną wiedzą wykazała się uczennica pani 
Urszuli Świerczyńskiej – Julia Kowal z Uniejowa, która otrzymała tytuł Młodego Przyrodnika. Wyróżnienia otrzymali: Oliwia 
Pacześna i Jan Tomaszewski – uczniowie pani Sylwii Wrąbel z Wilamowa oraz Hanna Marciniak – uczennica pani Barbary 
Nowak z Wielenina. Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy konkursu odebrali dyplomy i nagrody ufundowane przez Pana 
Burmistrza. Organizatorzy dziękują Panu Józefowi Kaczmarkowi za wsparcie, a nauczycielom i dzieciom za uczestnictwo. 
Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się znów.

Dzień Ziemi   |   Beata Czerwińska
28 kwietnia 2022 r. w naszej szkole odbył się apel z okazji Światowego Dnia Ziemi. Apel przygotowały Barbara Nowak 

i Beata Czerwińska przy udziale uczniów z klasy I, III i IV. Naczelną ideą tego apelu było zwrócenie uwagi uczniów na 
rzeczywiste problemy planety Ziemia, na ogromną skalę zanieczyszczeń i zaśmiecenia. Niestety, problem ten dotyczy 
również naszego lokalnego środowiska. Podczas apelu zwróciliśmy uwagę uczniów na to, że w dużej mierze do zaśmiecenia 
przyczyniają się osoby z naszego otoczenia lub po prostu my sami. To robią ludzie, których my znamy. Być może są to nasi 
rodzice, dziadkowie, sąsiedzi, znajomi, koledzy. Przygotowaliśmy specjalną scenografię, która miała wywrzeć na uczestnikach 
odpowiednie wrażenia i emocje. Efektem naszych działań ma być refleksja nad postępowaniem każdego wobec przyrody  
i szeroko pojętego środowiska. 

Dziękujemy dzieciom za udział w przedstawieniu, za wkład włożony w przygotowanie się do występu, za ładne wykonanie 
recytacji i piosenek. Jednocześnie apelujemy do każdego, kto czyta ten artykuł: Nie wyrzucaj swoich śmieci do lasu, do 
rowu, do wody! Nie zostawiaj po sobie śmieci na parkingu! Sprzątaj po sobie miejsca, w których wypoczywasz! Pokaż swoim 
kolegom, dzieciom, wnukom, że jesteś człowiekiem świadomym i kulturalnym!

Gminny Konkurs Matematyczny Klas III   |   Wychowawca – Barbara Nowak
5 maja 2022 r. odbył się w szkole w Wilamowie Gminny Konkurs Matematyczny Klas III. Do rywalizacji przystąpiło troje 

uczniów z naszej szkoły. Byli to: Antoni Bartczak, Hanna Marciniak i Roksana Okrasa. Najlepszą w rozwiązywaniu trudnych 
zadań okazała się Hanna Marciniak ze Szkoły Podstawowej w Wieleninie, zdobywając największą ilość punktów. Brawo. 
Życzę dalszych sukcesów.

Dzień Patrona Szkoły   |   Beata Maciejewska
Po dwóch latach reżimu sanitarnego, w związku z pandemią, społeczność uczniowska 13 maja 2022 r. mogła świętować 

28. rocznicę nadania imienia płk. pil. Szczepana Ścibiora naszej szkole. Świątecznie ubrane dzieci stawiły się na uroczystym 
apelu. Uczennica klasy V odczytała krótką biografię Patrona. Odśpiewaliśmy hymn szkoły – „Marsz Lotników”, następnie 
w sztafecie pokoleń reprezentantów klas od najmłodszej do najstarszej, uczniowie przy tablicy pamięci złożyli wiązankę 
kwiatów w barwach narodowych i zapalili znicz. Prowadząca apel katechetka przypomniała, dlaczego data 13 maja została 
wybrana na dzień nadania szkole imienia naszego Bohatera. Tego dnia w 1952 roku Szczepan Ścibior usłyszał wyrok śmierci 
w tajnym procesie, w którym niesłusznie oskarżono go o współpracę z obcym wywiadem i działania na szkodę państwa 
polskiego. Wyrok wykonano 3 miesiące później –   7 sierpnia 1952 roku w Areszcie Śledczym na Rakowieckiej metodą 
katyńską – strzałem w tył głowy. Właśnie w tym roku 13 maja minęło 70 lat od skazania Szczepana Ścibiora na karę śmierci. 
Jego doczesne szczątki odnaleziono po 66 latach w kwaterze „Ł” na warszawskich Powązkach. 6 listopada 2019 roku 
na terenie Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie odbył się pogrzeb Komendanta, już nie pułkownika lecz generała 
Szczepana Ścibiora, gdyż Pan Prezydent RP Andrzej Duda awansował go pośmiertnie do stopnia generała brygady. Tak 
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oto po 68 latach historia zatoczyła koło. Nasz Patron powrócił w miejsce, z którego w sierpniu 1951 roku, wezwany przez 
zwierzchników, wyruszył w ostatnią podróż w życiu samolotem do Warszawy. W Dzień Patrona uczniowie mieli jeszcze 
jedną atrakcję – oglądali prezentację multimedialną złożoną z fotografii przedstawiających nadanie szkole imienia 28 lat 
temu i jubileusz 25-lecia tego wydarzenia. Tym sposobem uczniowie w sztafecie pokoleń ciągle poznają piękne, a także 
tragiczne życie Patrona, są strażnikami prawdy o nim oraz wartości i ideałów, którym był wierny do końca swych dni. Wzór 
życia generała Ścibiora jest jednym z fundamentów wychowania, pomaga kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie 
naszych uczniów.

Dzień Mamy    |   Alicja Gapsa, Magdalena Andrysiewicz
Dzień Mamy jest raz w roku,
Szczęśliwy i pełen uroku.
W tym dniu składamy im życzenia:
Zdrowia, szczęścia i powodzenia

Chęć sprawiania przyjemności swoim Mamom, okazywania im miłości i przywiązania miało swoje odzwierciedlenie 
w uroczystości, jaką przygotowaliśmy z okazji Dnia Matki. To wyjątkowe wydarzenie w naszym oddziale przedszkolnym 
5-6-latków obyło się 27 maja 2022 r. Dzieci wraz z wychowawczynią przygotowały piękny występ. Wiele czasu poświęciły 
na próby, aby wszystko pięknie się udało. Recytowały wiersze, które przeplatane były piosenkami. Na koniec wykonały 
piękny taniec z parasolkami do Walca z filmu „Noce i dnie”. Mamy w ogromnym skupieniu i wzruszeniu słuchały życzeń 
i podziwiały program artystyczny w wykonaniu swoich pociech i niejedna łezka pojawiła się w matczynym oku. Uczucia 
dzieci znalazły swój wyraz w ofiarowanych Mamom upominkach: podziękowaniach, najlepszych życzeniach, dyplomu dla 
Supermamy, własnoręcznie wykonanym kwiatku, a przede wszystkim w gorących uściskach. Po występie dzieci zaprosiły 
Mamy na słodki poczęstunek. 

Wszystkim Mamom ta uroczystość bardzo się podobała i każda z nich w tym dniu była dumna ze swojego dziecka.

Przedszkolaki z grupy 3-4-latków zaprosiły swoich gości na uroczystość 30 maja 2022 r. Najmłodsi bawili montażem 
słowno-muzycznym, a piękne wiersze, przeplatane tańcami dopełniły życzenia dla ukochanych i wspaniałych Mam. Podczas 
wręczania własnoręcznie wykonanych upominków, całusom i uściskom nie było końca. Po występie wszyscy zasiedli do 
słodkiego poczęstunku. Atmosfera tej uroczystości była podniosła i niezwykle rodzinna.

„Miłość matki i dziecka jest bezwarunkowa”   |   Daniela Kwiatosińska, Barbara Nowak
Pierwszaki także gościły w klasie swoje ukochane mamy. Wspólnie celebrowaliśmy ich święto. Oto, jak komentują to 

wydarzenie same zainteresowane: 
- „Ten dzień w szkole był naprawdę świetny. Były wierszyki, piosenki i wspólna zabawa (podczas której my, mamy, nieźle 

się spociłyśmy). Dzieci zrobiły dla nas laurki i nasze portrety… oczywiście każda mama miała za zadanie zgadnąć, który 
portret jest jej. W ramach podziękowania dzieciaki dostały słodkie ciasteczka i cukierki. To był wzruszający i wspaniały Dzień 
Mamy” – Monika Świątek. 

- „Dla mnie to bardzo miło spędzony czas, dzieci super przygotowane. Dla mnie ważne było to, że mogłyśmy posłuchać 
piosenek , które dzieci uczyły się przez cały rok…” - Magdalena Sierankowska.

- „…Ciekawa część artystyczna oraz wspólna zabawa z dziećmi. Najfajniejsze zadanie to taniec do piosenki o krasnoludku” 
– Beata Wojtasiak.

- „Jestem bardzo zadowolona z dzisiejszego spotkania w szkole. Świetna zabawa z dziećmi i panią. Było super, dziękuję” 
– Anna Malinowska.
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Fotobudka na Dzień Dziecka Dzień Patrona Naszej Szkoły
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- „Dzisiejsze spotkanie z okazji Dnia Mamy przebiegało w miłej atmosferze. Podczas wspólnych gier i zabaw wszyscy 
dobrze się bawili” – Wioleta Michalak.

- „I ja tam byłam, również dobrze się bawiłam” – Beata Czerwińska. 

Jedna z najistotniejszych uroczystość w całym roku, czyli Klasowy Dzień Mamy, odbyła się również w klasie drugiej. Dzieci 
mogły w tym dniu nie tylko spotkać się z mamami wspólnie przy herbacie i ciastkach, ale przede wszystkim w swój piękny, 
dziecięcy sposób podziękować za ich bezgraniczną, matczyną miłość.

Przygotowania do tego święta ruszyły już w maju. Dzieci w tajemnicy przed mamami uczyły się wierszy i piosenek,  
a w szkole wspólnie z wychowawczynią szlifowały swój kunszt aktorski. Przygotowały też dla Mam pomysłowe prezenty 
– kolorowo pomalowane kwiaty, a także specjalne kupony dla Mamy na przykład na sprzątanie, przytulenie bądź śniadanie 
do łóżka.

Sama uroczystość rozpoczęła się od wspaniałego występu, podczas którego dzieci okazały swoim Mamom wdzięczność 
za ich miłość i codzienną opiekę. Pokazywał on jak ważną rolę mają Mamy w życiu codziennym każdego dziecka i jak istotna 
jest to misja. Nie brakowało jednak elementów humorystycznych, co tworzyło podniosłą lecz radosną całość. Później Mamy 
zasiadły do wspólnego poczęstunku, również przygotowanego przez dzieci przy pomocy wychowawczyni. Niejednej Mamie 
zakręciła się łezka i nie ukrywały one swojego zaskoczenia niespodzianką. Każda z Mam była dumna ze swojego dziecka za 
ich występ i pracę w niego włożoną. Z tego miejsca chcielibyśmy życzyć Mamom zdrowia oraz radości z tak wspaniałych 
dzieci!

Dzieci z klasy III przygotowały dla swoich Mam niespodzianki, kwiaty, a także słodki poczęstunek. Jednak najwięcej emocji 
i wzruszeń dostarczyły słowa wierszy i piosenek, które dzieci kierowały do swoich Mam. Po występie dzieci wręczyły kwiaty 
i upominki, życząc zdrowia, wytrwałości i długich lat życia.

Wycieczka do Szczecina   |   Marzena Antczak
27 maja o godzinie 7.00. uczniowie klas V-VIII z terenu gminy Uniejów, którzy zwyciężyli w tegorocznych gminnych 

konkursach przedmiotowych i artystycznych, wyruszyli na trzydniową wycieczkę na trasie: Szczecin – Międzyzdroje – 
Świnoujście – Wolin. Opiekunami pięćdziesięcioosobowej grupy były panie: Elżbieta Bartnik, Dorota Bamberska, Marzena 
Antczak i Andżelika Górecka.

Po kilkugodzinnej podróży dotarliśmy do Szczecina, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Narodowe oraz Zamek Książąt 
Pomorskich, w którym mogliśmy podziwiać galerię wystawową z ekspozycjami czasowymi, zarówno o tematyce historycznej, 
jak i plastycznej oraz wejść na Wieżę Dzwonów z pięknym widokiem na miasto. Następnie wybraliśmy się do ośrodka 
wypoczynkowego w Rewalu, rozpakowaliśmy swoje walizki i zjedliśmy obiadokolację.

Drugiego dnia naszej wyprawy pojechaliśmy na wyspę Wolin, aby zwiedzić wioskę Słowian i Wikingów oraz wziąć udział 
w grze terenowej – odszukać bogów, odgadnąć ich imiona i odnaleźć nazwę legendarnego miasta. Po tych niełatwych, 
ale sprawiających uczniom dużą przyjemność zadaniach, wybraliśmy się do Muzeum Regionalnego Andrzeja Kaubego,  
a następnie do hotelu.

Kolejnego dnia, po wykwaterowaniu, przejechaliśmy do Międzyzdrojów. Tam odwiedziliśmy niezwykłe Oceanarium oraz 
spacerowaliśmy po kurorcie Aleją Gwiazd. Uczniowie mieli również czas na kupienie pamiątkowych gadżetów. 

Droga powrotna minęła nam szybko i około godziny 20-tej zmęczeni, ale zadowoleni dotarliśmy na miejsce.

Wycieczka   |   Barbara Nowak
Biorąc udział w ministerialnym projekcie „Poznaj Polskę”, uczniowie naszej szkoły mogli wyruszyć na wycieczkę, która 

odbyła się dnia 27 maja 2022 roku. W podróż wybrali się uczniowie klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. Opiekunami 
28-osobowej grupy uczniów były panie: Beata Czerwińska, Daniela Kwiatosińska i Barbara Nowak. Dość wcześnie, bo 
już o godzinie 7.00 rozpoczęliśmy naszą podróż w kierunku Warszawy. Jednak przed dotarciem do stolicy odwiedziliśmy 
dość ciekawe i intrygujące miejsce Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach. Dzieci mogły obejrzeć ponad 300 
zabytkowych pojazdów produkowanych od początku ubiegłego wieku. Poznały historię niektórych pojazdów, między 
innymi do czego były wykorzystywane. Były bardzo zainteresowane pojazdami, ale i innymi eksponatami. Potem był 
przejazd do Warszawy. Na początku dzieci mogły podziwiać uroki miasta z okien autokaru, potem krótki spacer i obiad. 
Następnie był przejazd w okolice Centrum Nauki Kopernik. Jednak zanim tam weszliśmy, sprzyjająca pogoda pozwoliła nam 
na przejście pod Pomnik Warszawskiej Syrenki. Spędzony czas w Centrum Nauki Kopernik był wyraźnie niewystarczającym. 
Dzieci były zafascynowane możliwością przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów, obserwacji. Trudno było oderwać 
je od samodzielnie zdobywanych umiejętności odkrywcy i badacza. Niestety, możliwości takiej wyprawy są ograniczone  
i musieliśmy wyruszyć w drogę powrotną. Chociaż nie udało nam się zwiedzić Starówki, to i tak wrażeń było bardzo dużo.  
  Wyjazd był bardzo udany, pomimo tego, że uczniowie nie mieli ze sobą telefonów komórkowych, ani innych urządzeń, 
bardzo mile spędzili czas w autokarze. Może wkrótce wyruszymy znowu na następną wyprawę.

>
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Występ dzieci z okazji Dnia Rodzinki 

Dzień Dziecka    |   Martyna Janiak
Rada Rodziców zorganizowała Szkolny Dzień Dziecka. Było mnóstwo atrakcji: fotobudka, kolorowe warkoczyki, animacje 

dla najmłodszych, dyskoteka, kiełbaski z grilla oraz pyszne lody na deser. Odwiedzili nas także strażacy z OSP w Wieleninie. 
Rada Rodziców zakupiła dodatkowo zabawki do piaskownicy oraz sadzonki jaśminowca, które niedługo będą oddzielać 
poszczególne strefy placu zabaw.

                                                                                                  

Gminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny   |   Izabela Wojtczak, Anna Gazda
21 kwietnia 2022 r. w szkole w Wilamowie odbył się VIII Gminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny. Jego celem było 

zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska, uwrażliwienie na aktualne problemy najbliższego 
środowiska, rozbudzanie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, jak również promocja właściwego postępowania  
z odpadami. Organizatorkami konkursu były panie Izabela Wojtczak i Anna Gazda. Konkurs zorganizowany został dla 
uczniów klas IV z terenu naszej gminy. 

Komisja w składzie p. Izabela Wojtczak i p. Małgorzata Rybak wyłoniła laureatów:
I miejsce – Cyprian Sadłecki – SP Uniejów, II miejsce – Amelia Spytkowska – SP Wilamów, Marcel Kwieciński – SP Uniejów, 

III miejsce – Inga Górka – SP Wilamów, Marcel Bernardziak – SP Uniejów. Wyróżnienia otrzymali: Anna Graszka – SP 
Wielenin, Igor Bernardziak, Seweryn Antosik – SP Uniejów. Wymienionym uczniom wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe.

Dziękujemy Wam za udział w konkursie, a nagrodzonym gratulujemy!

Tydzień Zdrowia   |   Anna Gazda, Izabela Wróbel
Po raz kolejny przyłączyliśmy się do akcji „Kwiecień miesiącem zdrowia”. Nad całością przebiegu tygodnia pod tym samym 

hasłem czuwają niezmiennie od lat pani Anna Gazda oraz pani Izabela Wróbel.
Tydzień rozpoczęliśmy go od gry kolorów. Do wyboru były: czerwony, zielony, niebieski, żółty i czarny. Wybrany los 

określał dominujący kolor stroju dla danej klasy. Tak więc dzień minął barwnie i na wesoło, a my mogliśmy sobie uzmysłowić, 
jak piękny i kolorowy jest świat wokół nas.

Następnego dnia gościliśmy panią Izabelę Augustowską. Zaproszony gość przeprowadził niezwykle interesujące warsztaty 
dedykowane dzieciom z oddziału przedszkolnego oraz klas I-IV na temat zdrowego stylu życia. Dzieci z wielką uwagą  
i zainteresowaniem, niemal zahipnotyzowane, śledziły każde słowo i gest pani Izy.

Kolejnego dnia odbyła się akcja „Wszyscy czytają dzieciom”. Naszymi gośćmi byli: pani Dorota Gralka, pielęgniarka 
opiekująca się naszą szkołą, pani sierżant Beata Orłowska, policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, a także 
pan Krzysztof Mruk – strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilamowie. Po przywitaniu i przedstawieniu naszych gości, 
pani Dorota przeczytała dzieciom wiersz A. Fredry „Małpa w kąpieli”, następnie pan Krzysztof opowiadanie M. Kownackiej 
„O Kubusiowym Kubusiu”. Potem wszyscy wstali, zrobili duże kółko i była zabawa przy piosence „Mydło pachnące”, w czasie 
której naśladowaliśmy czynności związane z codziennym myciem. Następnie pani Dorota przeczytała wiersz J. Brzechwy 
„Entliczek-pentliczek”, a pan Krzysztof opowiadanie „O ten misio, niebożę to się kąpać nie może”. Następnym zadaniem 
naszych uczestników i również zaproszonych gości było pokolorowanie rysunków przedstawiających bohaterów wierszy  
i opowiadań.

Natomiast w piątek na zakończenie Tygodnia Zdrowia odbył się przemarsz ulicami Wilamowa. Każda klasa oraz oddziały 
przedszkolne przygotowali kolorowe transparenty z hasłami promującymi zdrowie. Nie zabrakło różnobarwnych pomponów, 
a także instrumentów, z którymi maszerowały dzieci. Po wyjściu ze szkoły uczniowie razem z wychowawcami ustawili 
się rzędami, tworząc długi, kolorowy korowód. Wyruszyliśmy z uśmiechniętymi buziami i dużym zapałem na ulice, aby 

Szkoła Podstawowa w Wilamowie
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uświadomić wszystkim ludziom, jak ważne jest dla nas zdrowie. W codziennym życiu zdarza się, że zapominamy o tym, co 
jest dobre dla naszego zdrowia.

Mamy nadzieję, że hasła promujące zdrowie, które zostały umieszczone na transparentach na długo zostaną w pamięci 
naszych uczniów.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja   |   Małgorzata Nitecka
4 maja 2022 r. odbyła się w naszej szkole akademia poświęcona Świętu Konstytucji 3 maja. Uczniowie klasy 8 i 4 starali 

się przybliżyć swoim kolegom i koleżankom główne wartości, jakie przyświecały twórcom tej pierwszej w Europie, a drugiej 
na świecie ustawie. Zrobili to za pomocą obrad sejmiku uczniowskiego, przywołania scenki rodzajowej ze złożenia przysięgi 
przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a także wierszy i piosenek patriotycznych. Zwieńczeniem uroczystości 
był tort urodzinowy Konstytucji 3 maja, przygotowany dla całej społeczności szkolnej przez panie Katarzynę Pajor i Sylwię 
Wrąbel.

Gminny Konkurs Matematyczny Klas III   |   Beata Kos
Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, 5 maja 2022 r. w naszej szkole odbył się kolejny już XVIII Gminny 

Konkurs Matematyczny Klas III. Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy i umiejętności matematycznych oraz motywowanie 
uzdolnionych matematycznie uczniów do zdobywania wiedzy, a nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami matematyki.

Tak jak zawsze i w tegorocznych potyczkach matematycznych, organizowanych przez p. Beatę Kos i p. Magdalenę Pajor, 
trzecioklasiści wykazali się dużą kreatywnością i umiejętnością logicznego myślenia. Do konkursu przystąpiło 15 najlepszych, 
młodych matematyków ze wszystkich szkół gminy Uniejów. 

Komisja w składzie: p. Urszula Świerczyńska, p. Barbara Nowak, p. Sylwia Wrąbel, p. B. Kos, p. M. Pajor wyłoniła laureatów: 
I miejsce Hanna Marciniak – SP Wielenin, II miejsce Igor Winkowski, Alan Mruk – SP Wilamów, III miejsce – Wiktor Groberek 
– SP Wilamów, Sandra Jaszczura – SP Uniejów. Wyróżnienia otrzymali: Michalina Kujawa i Alan Pasternak – SP Uniejów.

Po zakończonych zmaganiach konkursowych, uczniowie otrzymali wafelki oraz soczki ufundowane przez szkolny sklepik.

Gminny Konkurs Języka Angielskiego   |   Agata Górka
9 maja 2022 r. w szkole w Wilamowie odbył się Gminny Konkurs Języka Angielskiego. W konkursie udział wzięli uczniowie 

klas V-VIII. Każdy z nich zmierzył się z językiem angielskim w swojej grupie wiekowej. Test sprawdzał wiedzę z zakresu 
gramatyki, znajomości słownictwa, funkcji językowych oraz rozumienia tekstu. 

Po sprawdzeniu prac konkursowych i jednej dogrywce komisja wyłoniła laureatów konkursu. W kategorii klas V – I miejsce 
zdobył Julian Szpik, II miejsce zajęła Aleksandra Wójcik (SP Uniejów). Zwycięzcą w kategorii klas VI została Nina Górka (SP 
Wilamów), natomiast II miejsce zajął Maksymilian Okrasa  (SP Wielenin). Wśród klas VII na pierwszym miejscu uplasowała 
się Nadia Białczak (SP Uniejów), na II zaś Natally Kawecka (SP Wielenin). W kategorii klas VIII zwyciężyła Aleksandra Gogol, 
II miejsce wywalczyła Julia Koperska (SP Uniejów).

Laureaci konkursu otrzymali symboliczne bilety na trzydniową wycieczkę, a uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów. Wszystkim uczniom oraz ich opiekunom dziękujemy 

za przybycie i zapraszamy za rok.

Wycieczka do Wrocławia i Kotliny Kłodzkiej   |   Joanna Binkiewicz
11 maja 2022 r. pięćdziesięcioro uczniów klas IV-VIII wyruszyło na trzydniową wycieczkę do Wrocławia i Kotliny Kłodzkiej. 

Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczególne wrażenie 
na uczniach wywarły wielkie szkielety płetwala błękitnego i jelenia olbrzymiego. Ponadto dzieci miały okazję obejrzeć liczne 
eksponaty ssaków i ptaków – począwszy od wielkich strusi, a skończywszy na najmniejszych przedstawicielach tej grupy, czyli 
kolibrach. Ogromne zainteresowanie wzbudziła także bogata kolekcja owadów. Następnie uczniowie udali się na spacer po 
wrocławskiej Starówce, poznając jednocześnie historię miasta opowiadaną przez przewodnika. Później udali się do Świdnicy, 
gdzie znajduje się Kościół Pokoju. Ta wybudowana w XVII wieku ewangelicka świątynia jest największym drewnianym 
barokowym kościołem w Europie, a w 2001 roku obiekt został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Uczniowie 
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Laureaci Gminnego Konkursu Matematycznego Klas III Spacer wśród Błędnych Skał
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mieli możliwość zwiedzić ten kościół, poznać jego historię oraz pospacerować po placu Pokoju, na którym znajduje się 
świątynia. Wieczorem młodzi podróżnicy dotarli do Ośrodka Wypoczynkowego „Relax” w Dusznikach-Zdrój. Po obiado- 
kolacji i zakwaterowaniu niewiele pozostało czasu wolnego. Pierwszy, bardzo intensywny dzień wycieczki dobiegał końca. 
Nadszedł czas na wieczorną toaletę i odpoczynek, który pozwoliłby zregenerować siły. 

W czwartek po śniadaniu, wyposażeni w suchy prowiant uczniowie pojechali do Kłodzka. Tam najpierw zwiedzili Stare 
Miasto. Obejrzeli zabytkowy kamienny most nad kanałem Młynówka, który zdobią barokowe figury świętych (co powoduje, 
że często porównywany jest do słynnego Mostu Karola w czeskiej Pradze). Spacerując malowniczymi uliczkami, które raz 
pną się w górę, raz opadają w dół, uczniowie dotarli do Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Muzeum znajduje się w zabytkowym 
budynku dawnego konwiktu jezuickiego. Uczniom szczególnie spodobała się wystawa prezentująca różnego typu zegary 
mechaniczne z XIX i XX wieku. Największe jednak wrażenie zrobiły muzealne piwnice stanowiące dwukondygnacyjny, 
oryginalny średniowieczny labirynt w podziemiach miasta. Czwartkowe popołudnie uczestnicy wycieczki spędzili na terenie 
Parku Narodowego Gór Stołowych, a dokładniej pośród Błędnych Skał. Tak nazywany jest zespół bloków skalnych, które 
tworzą naturalny, malowniczy labirynt. Młodzi turyści pokonywali skalne schodki, drewniane kładki i dosłownie przeciskali 
się pomiędzy wąskimi na kilkadziesiąt centymetrów szczelinami finezyjnych skał. Jednak dla aktywnych na co dzień uczniów 
pokonanie labiryntu Błędnych Skał nie stanowiło żadnego problemu. Wieczorem, po obiadokolacji, wszyscy uczniowie 
spędzali czas na świeżym powietrzu – grając w piłkę nożną, bawiąc się na placu zabaw bądź rozmawiając i wygłupiając się 
w towarzystwie koleżanek i kolegów.

Trzeciego, ostatniego dnia wycieczki, po śniadaniu i wykwaterowaniu uczniowie pojechali do Złotego Stoku, gdzie od 
czasów średniowiecznych działała kopalnia złota i arsenu. Zwiedzanie kopalni uczniowie rozpoczęli od Sztolni Gertruda – 
uczniowie mogli zobaczyć plany kopalni z różnych okresów, dawne narzędzia górnicze, piec do wytapiania złota czy wózek 
do przewożenia rudy. Później dotarli do Sztolni Czarnej, gdzie znajduje się jedyny w Polsce podziemny wodospad. Ostatnią, 
liczącą 300 metrów podziemną trasę, uczniowie pokonali, jadąc kolejką. Po zwiedzeniu kopalni młodzi turyści wyruszyli  
w drogę powrotną do domów.    

Hufcowe zakończenie roku harcerskiego   |   Czuwaj! Andżelika Górecka
Nadszedł czas, by podsumować miniony rok harcerski i wspólnie spędzić ostatnie jego chwile. W tym roku inicjatorkami 

tego wydarzenia były pwd. Sylwia Wrąbel, pwd. Wioleta Pietrzykowska oraz dh. Andżelika Górecka. Zarówno druhny, jak  
i cała szkoła stanęli przed nie lada wyzwaniem, ponieważ do Wilamowa nadciągnęły gromady i drużyny z całego Hufca im. 
Marii Konopnickiej w Uniejowie. Poprzedzający tydzień minął na wielkich przygotowaniach. Mieliśmy bardzo dużo pracy 
– rozbicie namiotów, przygotowanie biegu patrolowego – wszystko po to, by finalnie zuchy i harcerze czuli się u nas jak  
u siebie. 

Oto krótkie podsumowanie dwóch harcerskich dni.
W piątek o godzinie 16.00 na polu namiotowym zaroiło się od zuchów i harcerzy. Zakwaterowanie trwało pół godziny, 

po którym oficjalnym apelem rozpoczęliśmy biwak. Komendantką biwaku była dh. Andżelika Górecka, która powitała 
wszystkim razem z Komendantem Hufca – pwd. Adamem Pakułą. Po uroczystym apelu przyszedł czas na działanie, czyli to 
co zuchy i harcerze lubią najbardziej. Drużyny i gromady podzielone zostały na dwa patrole. Pierwszy udał się do pobliskiej 
Fundacji ,,Pomerdało mi się”. Państwo Popiel oprowadzili nas po swoim gospodarstwie. To cudowne osoby, od których 
emanuje spokój i sympatia do ludzi. Zorganizowali dla naszych dzieci świetne zawody, w których zuchy i harcerze musieli 
wykazać się zwinnością i sprytem. Drugi patrol został w szkole, gdzie pod okiem druhen tworzyli prawdziwe dzieło sztuki. 
Kolorowy napis ,,Zakończenie roku harcerskiego” zawisnął na naszej bramie wjazdowej do obozowiska. Teraz już wszyscy 
wiedzieli, że zuchy i harcerze podsumowują swój rok. Kolejnym punktem była kolacja. Dzięki pomocy naszych niezawodnych 
rodziców, zuchy i harcerze mogli najeść się do syta. Po kolacji przyszedł czas na ognisko i śpiew. Ta świetna obrzędowość 
łączy wszystkich przy ognisku. Nie zabrakło również pląsów. Zawitali do nas goście – druh hm. Marian Pięgot, który przy 
ognisku opowiedział nam gawędę oraz druhna Krystyna Maj, która założyła pierwszą gromadę zuchową w Wilamowie.  
W ramach integracji cały hufiec zakończył dzień przy krótkiej dyskotece. Ok 23.00 nastąpiła cisza nocna. Niektórzy pierwszy 
raz spędzali noc w namiocie. To kolejna wielka atrakcja.

W sobotni ranek obudziło nas słońce. Zaczęliśmy dzień poranną toaletą, rozruchem oraz śniadaniem. Ok. godz. 10.00 
rozpoczęliśmy bieg patrolowy. Zuchy i harcerze dostali mapę i instruktarz, jak poruszać się w terenie. Punktów do zaliczenia 
było bardzo dużo. Sporym wyzwaniem i atrakcją równocześnie był punkt wspinaczkowy, który przygotował druh Waldemar 
Terlecki wraz ze swoją drużyną wędrowniczą. Dzieci przypomniały sobie, jak udzielać pierwszej pomocy, poznali pracę 
strażaków, malowali nasz szkolny plac zabaw, przyszywali guziki. Pracowali również na jednym z gospodarstw naszych 
zaprzyjaźnionych rodziców. Gromady i harcerze musieli wykazać się znajomością piosenek harcerskich, poznali tajniki 
układania drewna na ognisko. Poznali historię Wilamowa w tajemniczym starym młynie, wyrabiali i piekli przepyszne 
podpłomyki, których można było skosztować, poznali zdrowotne właściwości ziół, tworzyli piękne bukiety z czerwcowych 
kwiatów. Zadania skonstruowane były tak, aby nasze patrole działały w terenie, poznawały nowe rzeczy, uczyły się przez 
działanie. Tak jak brzmią idee harcerstwa.

Te dwa dni przyniosły naszym zuchom, harcerzom, drużynowym, druhom wiele dobrego. Dowiedzieliśmy się sporo nowych 
rzeczy, spędziliśmy czas wspólnie w kręgu harcerskim. Oczywiście nie udałoby się to bez pomocy naszej szkolnej społeczności. 
Dzieci z naszej szkoły bardzo nam pomogły. Rodzice jak zwykle podali pomocną dłoń. Nauczyciele oraz pracownicy obsługi 
jak zwykle byli niezawodni. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy przyczynili się do tego wydarzenia.
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Dzień Rodzinki    |   Joanna Binkiewicz, Andżelika Górecka, Anna Gazda
W słoneczne czerwcowe popołudnie przy szkole w Wilamowie zorganizowany został piknik integracyjny – Dzień Rodzinki. 

To wyjątkowe spotkanie rozpoczęły występy dzieci z obu oddziałów przedszkolnych. Okazało się, że nasze najmłodsze 
skrzaty są wprost stworzone do wystąpień publicznych. Wszystkie przedszkolaki skupiły się na swojej roli i pomimo obecności 
najważniejszych osób – rodziców, nie można było mówić o jakimkolwiek stresie. Śpiewały wzruszające piosenki, recytowały 
wiersze, składały życzenia. Mogliśmy również podziwiać układy taneczne do znanych, skocznych piosenek. To był wspaniały 
występ. Słodycz, która płynęła od tych małych istot, na długo zostanie w pamięci każdej mamy i każdego taty. Później 
swoje talenty zaprezentowali uczniowie klas I-III. Słowno-muzyczny występ rozpoczęli piosenką „Wróbelek Marcelek”. 
Następnie rodzice obejrzeli przedstawienie pt. „Jak mama i tata się poznali i się w sobie zakochali”, którego głównymi 
wykonawcami byli uczniowie klas pierwszej i drugiej. Tło muzyczne do przedstawienia tworzyły dziewczynki z klasy trzeciej. 
Na całokształt występu złożyły się również wiersze pięknie recytowane przez uczniów z tej samej klasy. Następnie wszystkie 
dzieci zatańczyły taniec z serduszkami, a piosenka „Dziękuję Ci mamo, dziękuję Ci tato” zakończyła ten krótki, ale bardzo 
wzruszający występ. Na koniec dzieci wręczyły swoim mamusiom i tatusiom własnoręcznie zrobione upominki.

Występy najmłodszych były swoistym prezentem dla rodziców. Pozostałe atrakcje adresowane były już tylko dla dzieci. 
Chętni mogli spróbować swych sił na torze sensorycznym przygotowanym przez Klaudię i Tomasza Popiel z Fundacji 
„Pomerdało mi się”. Na miłośników tańca czekały zajęcia zumby prowadzone przez instruktorkę Ilonę Jewczak-Skórkę. 
Ci, którzy chcieli w ten wyjątkowy dzień poszaleć z własnym wyglądem, mogli zapleść sobie warkoczyki lub pomalować 
włosy kolorowymi sprayami. Wiele radości najmłodszym dzieciom dostarczył rozstawiony na boisku dmuchany plac zabaw. 
Duża zjeżdżalnia, tor przeszkód i basen z rowerkami-łódkami były stale okupowane nie tylko przez maluchy. Wymęczone 
szaleństwami dzieci mogły się posilić pysznymi hot-dogami. Dodatkowo stoły wręcz uginały się od ciast, kolorowych 
galaretek i słodkich deserów przygotowanych przez rodziców, a panie z KGW Wilamów częstowały wszystkich goframi 
i watą cukrową. Oczywiście, wśród pyszności nie zabrakło również i lodów.

Ostatnim punktem pikniku, który dostarczył wiele śmiechu i radości, była wspólna zabawa kolorowymi proszkami holi 
i wzajemne oblewanie się wodą. Zasada „brudne dzieci – szczęśliwe dzieci” została w pełni zrealizowana i rodzice mogli 
zabrać swoje wymęczone szaleństwami pociechy do domów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji Dnia Rodzinki i sprawili, że dzieci i ich najbliżsi 
spędzili wesołe, niezapomniane popołudnie.

>

Maciej Bartosiak, Marta Pokorska

Spotkanie członków „Partnerskiej 
Inicjatywy Miast” w Lublinie

Uniejów znalazł się w gronie 28 miast uczestniczących 
w pracach trzech sieci: cyfrowej – 8 miast, inicjatyw 
PPP (Partnerstwa Publiczno-Prywatnego) i zielonej 
– po 10 miast. Pracownicy Urzędu Miasta biorą 
udział w spotkaniach online zielonej sieci, podczas 
których eksperci służą doradztwem i wspierają miasta 
we wdrażaniu rozwiązań pro-ekologicznych

Oczekiwania uczestników sieci zielonej to m.in.: 
wykorzystanie dobrych praktyk przy adaptacji do zmian 
klimatu, zgodnej z ideą zrównoważonego rozwoju; 
pomysły na tworzenie atrakcyjnych dla użytkowników 
miejsc zielonych, ciągów komunikacyjnych ożywiających 
przestrzeń miejską (zielone skwery i ściany), zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń, umacnianie poczucia tożsamości 
mieszkańców poprzez ich udział w tworzeniu zielonych 
przestrzeni.

Każe miasto ma za zadanie opracować konkretne 
rozwiązania dotyczące zrównoważonego i zintegrowanego 
rozwoju miejscowości w zakresie tematycznym danej sieci. 
Podsumowaniem projektu jest stworzenie dokumentu 
Miejskiej Inicjatywy Działań (MID).

Pierwsze spotkanie stacjonarne uczestników PIM zostało 
zorganizowane w dniach 10-12 maja 2022 roku w Lublinie. 
Uczestników projektu powitała Zastępca Dyrektora 
Departamentu Strategii Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej – p. Wiktoria Saganowska i Zastępca Prezydenta 
ds. Inwestycji i Rozwoju – p. Artur Szymczyk. 

W ramach wymiany wiedzy i doświadczeń, trzy miasta 
sieci: Lublin, Słupsk i Uniejów zaprezentowały swoje projekty 
i działania dotyczące zagospodarowania zielenią przestrzeni 
miejskich oraz zrealizowanych projektów pro-ekologicznych. 

Jakiś czas temu informowaliśmy o zakwalifikowaniu się Uniejowa do II edycji projektu „Partnerska 
Inicjatywa Miast na lata 2021-2023”. Celem projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 
przy wsparciu merytorycznym Banku Światowego, jest wymiana doświadczeń między miastami 
i zdobywanie wiedzy w obszarze danej sieci tematycznej.
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Po prezentacjach odbyły się warsztaty pod kątem: 
diagnozy potencjału miasta, wyzwań i problemów, barier 
i ograniczeń w ochronie, planowaniu i wdrażaniu zielonej 
infrastruktury i rozwiązań opartych na zasobach przyrody.

W 3-dniowym programie spotkania aż dwukrotnie odby-
ły się zajęcia terenowe: zwiedzanie historycznego Lub- 
lina z przewodnikiem oraz wizyta studyjna w zrewita-
lizowanym Parku Ludowym, na Placu Litewskim, spacer 
szlakiem projektów przeprowadzonych w ramach Zielonego 
Budżetu oraz inwestycji z zakresu bioróżnorodności 
i wdrażanych projektów ekologicznych. Tym samym, 
przedstawiciele miast Sieci Zielonej mogli skonfrontować 
wiedzę i wyobrażenia na temat poszczególnych projektów, 
przedstawionych w prezentacji miasta – gospodarza, 
z ich odzwierciedleniem rzeczywistości. Dzięki temu, 
oprócz poznania nowych i ciekawych rozwiązań z zakresu 
zagopodarowania i urządzenia zieleni, reprezentacje 
zrzeszonych w projekcie miast mogły samodzielnie ocenić 

efekty tych działań i zdecydować czy z doświadczenia 
Lublina będą korzystać na własnym podwórku. 

Z kolei przechadzka ulicami lubelskiej starówki z udzia-
łem miejscowego przewodnika pozwoliła urzędni-kom 
i pracownikom wyspecjalizowanych jednostek orga-
nizacyjnych poznawać miasto z innej perspektywy – 
przeciętnego turysty. To doświadczenie przebywania w 
otoczeniu „zielonej tkanki” wtopionej w inne atrybuty 
przestrzeni miejskiej pozwala ocenić, które pro-ekologiczne 
inwestycje są najskuteczniejsze z punktu widzenia ich 
odbiorcy i użytkownika. Podsumowując, zwiedzanie Lublina, 
nazywanego stolicą Polski wschodniej, który de facto – 
dwukrotnie (przez kilka miesięcy) pełnił funkcję miasta 
stołecznego, było naocznym dowodem na to, że w mieście 
o długiej historii, bogatej i różnorodnej architekturze, wśród 
codziennego zgiełku – jest miejsce dla funkcjonowania tere-
nów zielonych i ich współistnienie z miejską infrastrukturą 
dobrze się sprawdza!
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Uczestnicy projektu w Parku Ludowym w Lublinie

Agnieszka Owczarek

Spycimierskie kwietne dywany we Włoszech

Największy w Europie pokaz układania kwietnych 
obrazów z kwiatów i pyłku kwietnego odbył się  
w dniach 27-29 maja br. Na czas wydarzenia ulice i place 
historycznego centrum miasta zamieniły się w jeden 
wielki i pachnący obraz kwiatowy pod gołym niebem. 
Uczestniczyło w nim łącznie 800 osób kultywujących tę 
piękną tradycję i reprezentujących 42 lokalizacje włoskie 
oraz miejscowości zagraniczne: Anykščiai (Litwa), Buenos 
Aires (Argentyna), Châteaumeillant (Francja), Ponteareas 
(Hiszpania), Uniejów (Polska), Offenburg i Mühlenbach 
(Niemcy) oraz Csömör ( Węgry). Delegacja ze Spycimierza 
już po raz drugi z sukcesem uczestniczyła w wydarzeniu. 
Spycimierski zespół ułożył obraz o wymiarach 3m x 6m, na 

którym pojawiły się motywy typowo eucharystyczne.
Przez całą sobotę, 28 maja, mieszkańcy i turyści nad-

morskiego miasta w sercu Ligurii mogli śledzić pracę grup, 
od szkicowania rysunków przez skrupulatne pokrywanie linii 
i przestrzeni kwiatami, zarówno świeżymi, jak i suszonymi, aż 
po kompozycję dużego mozaikowego dywanu. Prezentacja 
barwnych i pachnących kobierców trwała do niedzieli 
włącznie.

Równocześnie do „Pietra Ligure in Fiore” (Pietra Ligure  
w kwiatach przyr. red.) odbyła się pierwsza edycja Krajowego 
Festiwalu „Infiorate dei Ragazzi” (Kwietne dywany ukła-
dane przez dzieci – przy. red.), organizowanego przez 
stowarzyszenie InfiorItalia we współpracy z Narodowym 

Przedstawiciele Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało” gościli na 
międzynarodowym festiwalu kwietnych dywanów we Włoszech pn. „Pietra Ligure in fiore”.

>
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Stowarzyszeniem „Città dell’Infiorata”, w którym udział wzięło ponad 100 
chłopców oraz polska delegacja w osobach: Ilary Controllo, Antoni Kowalski, 
Julia Kurzawa, Julia Szymczak i Kacper Pizulski. Dzieci zaprezentowały obraz 
o wymiarach 3m x 3m, nawiązujący tematyką do sytuacji w Ukrainie.  

Obecny wśród polskich delegatów Zastępca Burmistrza Uniejowa – 
Mirosław Madajski wziął udział w panelu „TALK Infioritalia 2.0”, gdzie 
poruszano głównie temat międzynarodowych sieci w zakresie tradycji 
układania kwietnych dywanów oraz światowego ruchu florystycznego. 
Przedstawiciel Uniejowa opowiedział o tradycji Spycimierskiego Bożego Ciała 
jako niematerialnym dziedzictwie i o jej drodze na Listę reprezentatywną 
niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO. Zastępca burmistrza 
podziękował członkom InfiorItalii za dotychczasową, kilkuletnią współpracę 
i wyraził nadzieję na realizację kolejnych coraz ambitniejszych i ważnych 
projektów.

Oficjalne rozpoczęcie festiwalu w sobotnie popołudnie rozpoczęło 
się przemarszem po Placu św. Mikołaja wszystkich grup układających 
i przecięciem wstęgi przez władze. Inaugurację uświetnił swoją obecnością 
prezydent Regionu Ligurii Giovanni Toti, burmistrzowie z zaproszonych gmin 
oraz konsulowie, w tym konsul polski – Anna Golec-Mastroianni. Jeszcze tego 
samego dnia na fasadzie bazyliki San Nicolò di Pietra Ligure odbył się pokaz 
iluminacji „video mapping”.

Wszystkie delegacje otrzymały certyfikat udziału. Członkowie spycimierskiej delegacji podkreślają jednogłośnie, że udział 
w tak dużym festiwalu sztuki ulotnej zapewnił im moc wrażeń.

Rewizyta gości z Włoch miała miejsce podczas Święta Bożego Ciała w Spycimierzu. Delegaci ułożyli obraz w formie 
pionowej struktury naramiennej – tzw. ukwiecony krucyfiks, który uświetnił uroczystą procesję.
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Maciej Bartosiak

Otwarcie Winnicy Bogumiła

Teren, na którym powstała kaskadowa fontanna, należy do tutejszej parafii, 
dzięki porozumieniu z gminą udało się zagospodarować skarpę. Ksiądz Infułat, 
w obecności zebranych, poświęcił miejsce, które od teraz ma służyć mieszkańcom 
i turystom.

Winnica, jak sama nazwa wskazuje, będzie nie tylko miejscem rekreacji, ale też 
kolejną próbą powrotu do średniowiecznych tradycji: „Tak, jak było w śred-
niowieczu, winnice były w Uniejowie. Wiemy z zapisków historycznych, dlatego 
też już wino od zeszłego roku, po trzech latach, z tej pierwszej winnicy było. Mam 
nadzieję, że tamta winnica będzie kontynuacją tej pierwszej winnicy. Wiemy, jakie 
sadzonki, jakie gatunki, odmiany winogron tutaj stosować. No i oczywiście tu jest 
taki początek bulwarów, tutaj będzie można zejść z ulicy Kościelnickiej i przejść 
dalej promenadą wzdłuż brzegu Warty. Mam nadzieję, że to będzie miejsce 
lubiane przez uniejowian i przez turystów” – skomentował burmistrz Kaczmarek.

Zebrani goście dokonali symbolicznego sadzenia pierwszych winorośli. 
Docelowo, na terenie, który znajduje się pomiędzy fontanną a bulwarami, zostało 
dosadzone w sumie 600 sadzonek winorośli szczepu Bianka i Johanniter, z których 
powstanie wino białe, jedno z trzech rodzajów produkowanych w Uniejowie win.

Polecamy Państwu materiał wideo, emitowany w Łódzkich Wiadomościach 
Dnia przez stację TVP3. Reportaż znajduje się na stronie: www.lodz.tvp.pl, pod 
linkiem: Uprawa winorośli w Uniejowie.

Przed majowym weekendem nastąpiło poświęcenie Winnicy Bogumiła. W wydarzeniu wzięli 
udział burmistrz Józef Kaczmarek, przedstawiciel firmy Ekomel – wykonawcy inwestycji, radni oraz 
zaproszeni goście, a także ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz
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Agnieszka Owczarek

Aleksandra Zielonka

Niezwykła rzeźba nową ozdobą winnicy

TOM – nowy produkt turystyczny na mapie Łódzkiego

- „Głęboko w kamieniu wykutych zostało około 
trzydziestu róż z liśćmi, które dają wrażenie, że kamień jest 
obsypany kwiatami” – powiedział autor projektu – Janusz 
Czumaczenko.

Dodatkowo w kamieniu zostaną wykonane odpowiednie 
nawiercenia, aby z jego wnętrza mógł popłynąć strumień 
wody termalnej.

Praca Państwa Czumaczenko to przykład realizacji tzw. 
site-specific, a więc sztuki zintegrowanej z miejscem. Jej 
kontekst jest ściśle powiązany z przestrzenią, w której 
powstaje. W tym wypadku, pod kątem formy, jak i treści, 
rzeźba świetnie pasuje do winnicy i historii jej patrona.

Choć kamień liczy kilka ton i jest materiałem niezwykle 
twardym, praca artystów nie sprawiała szczególnie 
męczącej i trudnej. Pomagały im w tym różnorodne 
narzędzia typu: pneumatyczne młotki kamieniarskie, 
frezy, szlifierki itp., które znacząco ułatwiały pracę.

Przez kilkanaście dni przechadzający się przy kolegiacie 
lub po bulwarach mieszkańcy i goście mogli śledzić 
na żywo proces tworzenia instalacji; artyści pracowali 
nad rzeźbą po kilka godzin dziennie, od poniedziałku 
do soboty. Dzieło zostało ukończone pod koniec maja. 

–  „Mieszkańcy musieli uzbroić się w cierpliwość, 
ponieważ podczas pracy było dość głośno” – zapowiadał 
Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, pomysłodawca 
projektu. 

Czym jest tajemniczy TOM?
TOM to 3 największe atrakcje turystyczne w woje-

wództwie łódzkim.
TOM to jeszcze więcej zabawy i edukacji dla całej ro-

dziny.
TOM to w końcu oszczędność czasu i pieniędzy.

Prof. Czumaczenko wraz żoną współpracują od dawna  
z Uniejowem, zainicjowali m.in. powstanie w 2009 r. galerii 
rzeźb w Parku Zamkowym w Uniejowie. Ponadto Marzena 
Mirewicz-Czumaczenko jest autorką koncepcji chodnika 
z płyt ażurowych z motywem kwiatowym, zrealizowanej 
wokół skweru w centralnej części Spycimierza. Ostatnią 
realizacją prof. Czumaczenki, we współpracy z prof. Sakiem, 
było wykonanie i montaż rzeźb w Spycimierzu w ramach 
projektu „III etap budowy Trasy Bożego Ciała w Spycimierzu: 
ołtarze”.

TOM trafił do sprzedaży w połowie czerwca. Jeden bilet 
zapewnia wstęp do 3 wyjątkowych atrakcji. W jego ramach 
popływasz w gorących wodach kompleksu termalno-
basenowego „Termy Uniejów”, poznasz najnowocześniejsze 
zoo w Europie oraz odwiedzisz Mandorię – największy 
całoroczny park rozrywki w Polsce.

W Winnicy Bogumiła stanęła kamienna rzeźba przedstawiająca róże i herb Uniejowa autorstwa 
rzeźbiarzy Janusza Czumaczenko i Marzeny Mirewicz-Czumaczenko. Rzeźba powstała z sześciotonowej 
bryły granitu i stała się ozdobą Winnicy Bogumiła. Z kamienia powstały wykute kwiaty, a dokładniej 
róże. Wybór nie był przypadkowy – stanowią one ozdobę herbu Bogumiła, zatem rzeźba nawiązuje do 
postaci Świętego. 

Termy Uniejów, Orientarium Zoo Łódź, Mandoria Park Rozrywki wyszli na rynek z nowym, wspólnym 
produktem. Trzej najwięksi gracze z branży turystycznej z województwa łódzkiego przygotowali dla gości  
z całej Polski i nie tylko ofertę specjalną – bilet łączony, dzięki któremu można ze zniżką odwiedzić 
wszystkie atrakcje.

>
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- „ Cieszę się, że szybko doszliśmy do porozumienia. Trzy 
największe atrakcje turystyczne województwa łódzkiego 
zamiast konkurować ze sobą, łączą siły i wspólnie działają 
na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w regionie” – 
powiedział Marcin Pamfil, prezes „Term Uniejów”. Wspólny 
bilet do trzech największych atrakcji regionu to dla turysty 
ułatwienie organizacyjne, oszczędność czasu i pieniędzy” 
– dodaje.

Koszt wspólnego biletu dla jednej osoby to 215 zł. 
Dzięki temu odwiedzający zaoszczędzą aż 55 zł. Z bile-
tem można odwiedzić każde z miejsc jednego dnia lub 
podzielić zwiedzanie na dwie lub trzy wycieczki. Ważność 
wspólnego biletu to 30 dni.

Bilety można kupić na stronie: www.tombilet.pl
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Od lewej: menadżer Parku Mandoria – Daniel Zieliński, prezes Zarządu 
Ogrodu Zoologicznego w Łodzi – Arkadiusz Jaksa, prezes „Term Uniejów” – 
Marcin Pamfil

Marek Jabłoński

Złoty Ekslibris

Kilka lat, od zamysłu do realizacji, trwało wydanie 
monografii „Miasto Uniejów i region spycimiersko-
uniejowski poprzez wieki” pod redakcją Jana Szymczaka. 
Tego zadania podjęło się Towarzystwo Przyjaciół 
Uniejowa, pod patronatem naukowym Polskiego 
Towarzystwa Historycznego – Oddział w Łodzi. Powołano 
Komitet Redakcyjny w składzie: Małgorzata Charuba, 
Marek Jabłoński, Joanna Pawlak, Anna Kowalska-
Pietrzak – sekretarz naukowy, Maria Szczawińska, Jan 
Szymczak – przewodniczący, Urszula Urbaniak. Patronat 
objął Burmistrz Miasta Uniejów – Józef Kaczmarek, a 
mecenat wydania Samorząd Miasta i Gminy Uniejów 
oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy 
Uniejów” Spółka z o.o. w Uniejowie. 

Powstało 2-tomowe dzieło rozpoczynające się „Słowem 
wstępnym” Józefa Kaczmarka (Burmistrz Miasta Uniejów), 
„Przedmową” Urszuli Urbaniak (Prezes TPU), „Od Redakcji” 
i „Wstępem” Jana Szymczaka (Redaktor naukowy).

W tomie 1. „Do 1918 roku”, Rozdział I „Kasztelania 
spycimierska i kształtowanie się uniejowskiego regionu 
osadniczego do końca XVI wieku” napisali Jan Szymczak 
i Alicja Szymczakowa; Rozdział II „Uniejów i jego zaplecze 
gospodarcze w XVII-XVIII wieku” – Hanka Żerek-Kleszcz; 
Rozdział III „Lata zaborów 1793-1918. Wielki kryzys” – 
Jarosław Kita. 

W tomie 2. „Lata 1918-2020” znalazły się rozdziały: IV 
„W drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939” – Przemysław 
Waingertner, V „Uniejów i region uniejowski w okresie II 
wojny światowej” – Tomasz Wójcik, VI „W PRL 1945-1989” 

– Jan Chańko, VII „Samorządowy Uniejów w latach 1990-
2020” – Marek Jabłoński, VIII „Zabytki Uniejowa i miejsko-
wiejskiej Gminy Uniejów” – Jan Salm, IX „Cmentarze i miejsca 
pamięci” – Jan Chańko, X „Trzy lilie Kapituły Gnieźnieńskiej  
w herbach miasta Uniejowa i powiatu poddębickiego” – 
Marek Adamczewski. 

W tomie 1. „Aneks - Metryka historyczna miejscowości, 
nazw miejscowych i obiektów fizjograficznych w gminie 
Uniejów (1106-2020)” zawiera 84 pozycje z 433. pod-
punktami. W obydwu tomach zamieszczono „Wykazy 
skrótów” i „Bibliografię” (źródła archiwalne, źródła i wydaw-
nictwa źródłowe drukowane/opublikowane, akty nor-
matywne, prasa, mapy, opracowania, zasoby internetowe). 
W „Spisach ilustracji, map, tabel i wykresów” znalazło się: 
1 tablica genealogiczna (tom 1.), 5 wykresów (tom 2.), 17 
tabel (obydwa tomy), zdjęcia/fotografie, ryciny, mapy, plany 
(183 w tomie 1. oraz 407 w tomie 2.). Niezwykle bogaty jest 
„Indeks nazw osobowych” (3238 w tomie 1. i 3182 w tomie 
2.). 

Składu i łamania oraz pełnego przygotowania do druku 
podjął się Tomasz Pietras; wykonał też projekty okładek. 
Powstała ślicznie edytorsko wydana monografia, której 
tom 1. ma 753 strony, a 863 tom 2. Napisana na kredowym 
papierze sprawiła, że obydwa tomy ważą łącznie 3,5 kg. 

Wydanie monografii wsparli „Sponsorzy” (10 podmiotów) 
oraz 94 „Darczyńców”. Uroczysta promocja dzieła z udziałem 
autorów, władz samorządowych, sponsorów, darczyńców  
i za-proszonych gości odbyła się 19 grudnia 2021 roku  
w Aparthotelu „Termy Uniejów”. W roku obchodów 30-lecia 

Wydaną pod koniec ubiegłego roku uniejowską monografię doceniło Jury Nagrody „Złoty 
Ekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi” za 
rok 2021. W kategorii Najlepsza Książka o Ziemi Łódzkiej otrzymała 
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Laureaci Złotych Ekslibrisów

powstania Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa wydano 
pomnikowe dzieło ukazujące historię nie tylko Uniejowa, 
ale i pozostałych miejscowości położonych na obszarze 
Gminy Uniejów. Wiele wysiłku włożyła drukarnia Tagraf 
Usługi Poligraficzne, która w trudnym okresie pandemii 
pokonywała kłopoty z papierem, a nawet pod koniec 
druku z pozyskaniem tektury na okładki monografii. 

Zapewne wartość tego dzieła zauważyło Jury Nagrody 
„Złoty Ekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi”. Nagrodę tę,  
w kategorii „Najlepsza Książka o Ziemi Łódzkiej” za rok 

2021, przyznano naszej monografii. Honorowy Patronat 
nad nagrodami wszystkich kategorii objął Marszałek 
Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber. 

Laureaci 30. edycji Nagrody Złoty Ekslibris spotkali się w 
gmachu WBP w Łodzi w dniu 24 maja br. Statuetką i dyplomem 
uhonorowano redaktora wydania prof. Jana Szymczaka. 
Dyplomy wręczono wydawcom – Towarzystwu Przyjaciół 
Uniejowa i Polskiemu Towarzystwu Historycznemu – Oddział 
w Łodzi. Specjalne dyplomy odebrali obecni na uroczystości 
autorzy rozdziałów: Tomasz Wójcik (w jego imieniu dyplom 
odebrał Mirosław Madajski – Zastępca Burmistrza Miasta 
Uniejów), Marek Jabłoński (również jako członek Zespołu 
Redakcyjnego); członkowie Zespołu Redakcyjnego: Joanna 
Pawlak, Anna Kowalska-Pietrzak, Urszula Urbaniak; za 
skład, łamanie, opracowanie graficzne i projekt okładek – 
Tomasz Pietras. Odebrano również dyplomy dla pozostałych 
autorów i członków Zespołu Redakcyjnego. 

– Warto było podjąć trud wydania tego dzieła. Przekazaliśmy 
kolejnym pokoleniom zapisaną naszą wspólną historię, tradycje 
i dokonania – stwierdziła prezes TPU Urszula Urbaniak, pre-
zentując dyplom dla Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa.

Świadomie na wstępie dość szczegółowo zaprezentowa-
łem naszą monografię, również dlatego, by zachęcić do jej 
nabycia. Jest możliwość zakupu bezpośredniego w sie-
dzibie TPU (wcześniej kontakt: urszula.urbaniak@wp.pl, 
tel. 602 130 270), wysyłkowo  (po dokonaniu wpłaty na 
wskazane konto z doliczeniem 20 zł jako koszt przesyłki ), 
konto: 92 9263 0000 0209 1734 2002 0105. Koszt jednego 
tomu to 80 zł.

Warto mieć w domowych zbiorach tę publikację, tym 
bardziej, że (powtórzę) „ukazuje historię nie tylko Uniejowa, 
ale i pozostałych miejscowości położonych na obszarze 
Gminy Uniejów”. Dzieło wyróżnione „Złotym Ekslibrisem”. 
Monografia może też być wspaniałym podarkiem, prezentem, 
suvenirem na każdą (oprócz jednej) okazję – indywidualną, 
jubileuszową, rocznicową, okolicznościową; nagrodą w kon-
kursach, turniejach, festiwalach, przeglądach itp. 
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Paweł Wroniszewski

„Kopernik” ponownie w Uniejowie, 
czyli rozmowa bez lania wody (termalnej) 
Paweł Wroniszewski: Czym zajmuje się spółka Starto-

va.pl na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu?

Dr Marlena Krohn, Prezes Zarządu Startova.pl:
Głównym zadaniem Startova.pl jest komercjalizowanie 

wiedzy oraz wypracowywanie form współpracy między 
nauką i biznesem. Współpraca środowiska naukowego  
z przedsiębiorcami sprzyja nie tylko rozwojowi i zwięk-
szeniu innowacyjności przedsiębiorstw, ale także prowadzi 
do powstawania nowych rozwiązań naukowych. Startova.
pl  ułatwia prowadzenie dialogu między naukowcami  
a przedsiębiorstwami, jak i pomiędzy samymi jednostkami 
naukowymi UMK. Zajmujemy się transferem technologii 
w formie pośredniej, tj. poprzez budowę spółek wspólnie 
z naukowcami UMK. Wspieramy spółki w zakresie 
prawnej, księgowej, kadrowej, patentowej, krótko mówiąc 
pomagamy prowadzić spółkę aż do czasu komercjalizacji. 
Działalność nasza podobna jest do działalności VC, 
wybieramy „perełki”, inwestujemy w nie, po to, aby wynik 
końcowy wdrożyć w rynek.

Paweł Wroniszewski: Ostatnie lata i miesiące to inten-
sywne prace naukowców w kierunku żywienia i zdrowia. 
Teraz dochodzi jeszcze światowy problem energetyczny?

Dr. Marlena Krohn: Astronomiczny wzrost cen gazu 
ziemnego, energii, gwałtownie rosnące koszty węgla – 
globalny kryzys energetyczny spowodowany klimatem  
i wzrostem popytu pogłębia się. Rządy na całym świecie 
próbują ograniczyć wpływ kryzysu na konsumentów, ale 
przyznają, że mogą nie być w stanie zapobiec wzrostowi 

rachunków. Aby zapobiec negatywnym skutkom tego 
procesu, podejmuje się poszukiwania alternatywnych źródeł 
energii – atomowej, słonecznej, siły wiatru, wykorzystania 
zjawisk geotermicznych, odpadów roślinnych, zwierzęcych, 
przemysłowych. Bardziej racjonalnego wykorzystania trady-
cyjnych źródeł, jak ropa, gaz, węgiel; wprowadzania mniej 
energochłonnych sposobów produkcji i życia. Powstrzymanie 
obecnego marnotrawstwa energii mogłoby dać niezbędny 
czas na badania i wdrażanie alternatywnych źródeł energii. 
Jednym z takich źródeł jest wodór.

Paweł Wroniszewski: Od wielu lat Uzdrowisko Uniejów, 
oprócz kierunku wypoczynkowego, stawia także na produkty 
spożywcze i kosmetyczne na bazie naszej wody. Teraz 
pracujemy także nad zastosowaniem mikroorganizmów 
(algi), które w naszej wodzie rozmnażają się. Naukowcy  
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostrzegli  
w nich potencjał energetyczny. Co dalej możemy z tym zro-
bić ?

Dr. Marlena Krohn: Naukowcy z całego świata próbują 
tworzyć nowe technologie, dzięki którym ich kraje uzyskają 
niezależność energetyczną. Także naukowcy z UMK pra-
cują nad badaniami, które nakierowane są na określenie 
naturalnego potencjału mikroglonów do produkcji wodoru 
i wykorzystania tych organizmów do produkcji biowodoru. 
Mikroglony mają zdolność do bezpośredniej syntezy wodoru 
gazowego w komórkach przy wykorzystaniu jedynie wody i 
światła słonecznego. Cecha ta czyni je zatem potencjalnie 
jednym z najlepszych i niewymagających nakładów energii, 
surowców do produkcji biowodoru. W badaniach Nasi 
naukowcy integrują biologię, biotechnologię, chemię kata-
lityczną oraz chemię materiałów w celu rozwoju systemów 
eksperymentalnych, produkcji odnawialnej energii, opartej 
na biowodorze.

Paweł Wroniszewski: Algowodór przypomina słynne 
powiedzenie z 1969 roku po lądowaniu na Księżycu, że 
jest to „Mały krok człowieka, ale duży krok ludzkości”. 
Międzynarodowa Agencja Energii podała, że w 2020 roku 
na całym świecie jeździło już ponad 30 tys. aut z napędem 
wodorowym. Polski pierwszy taki SUV o zasięgu do 1 tys. 
km wyjedzie na drogi w 2030 roku. Życzymy wszystkim 
powodzenia w badaniach i owocnej współpracy…

Minął rok współpracy Geotermii Uniejów z Interdyscyplinarnym Centrum Technologii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Teraz do tego zespołu dołączyła jeszcze 
spółka Celowa UMK.
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Dr Marlena Krohn – Prezes Zarządu Startova.pl
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Paweł Wroniszewski

„Ochota” na Uniejów, czyli filtry 
z uniejowskich ekstremofili
Przez ostatnie pół roku młodzi badacze – Magdalena 

Bakoń, Aleksandra Sobisz i Jan Okliński – tworzyli 
filtry do wody, bazując na ekstremofilach rosnących 
w wodach uniejowskich. Projekt zakładał stworzenie 
filtra, opartego na biowęglu, wyłapującego selektywne 
zanieczyszczenia – w tym przypadku barwniki spożywcze 
i tekstylne. Barwniki te są szeroko rozpowszechnione 
w wodzie pitnej, a niekiedy są szkodliwe dla naszego 
zdrowia. Obecnie ze względu na dość szeroki wybór 
filtrów dostępnych na rynku, najnowsze badania skupiają 
się na tych selektywnie wyłapujących zanieczyszczenia, 
pozostawiające cenne składniki mineralne. Badania te 
mogły odbyć się dzięki organizacji oferującej granty dla 
licealistów „Ochota na naukę” oraz pomocy dr Magdaleny 

Osial, będącej naukowcem Polskiej Akademii Nauk i mgr inż. 
Ewy Borowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy 
rozpoczęli od zbierania mikrokonsorpcjów ekstremofili  
w wodach termalnych Uniejowa. Następnie poddali je 
pirolizie – czyli spaleniu ich bez dostępu do tlenu (cały proces 
odbywał się w atmosferze argonu). Badacze analizowali ich 
strukturę pod skaningowym mikroskopem elektronowym 
oraz możliwości sorbcyjne powstałego biowęgla. Wyniki 
są bardzo obiecujące, dlatego nie jest to jeszcze koniec 
projektu.

 Czekamy zatem na ciąg dalszy i życzymy powo-
dzenia. Szczegółowe informacje o wynikach badań znajdą 
Państwo na stronie Geotermii Uniejów: www.geotermia-
uniejow.pl

W 2021 roku, w jesiennym wydaniu „Uniejowskich Stron” pisaliśmy o wsparciu Geotermii 
Uniejów dla warszawskich licealistów, którzy otrzymali grant na projekt naukowy „Ochota 
na naukę”. Pobrali wówczas algi z uniejowskich wód do badań...
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Pobieranie uniejowskich alg do badań Rezultaty prac. Filtr z uniejowskich alg

>

Agnieszka Owczarek

Mistrzostwa Polski Środkowej Mażoretek
Niedziela 24 kwietnia 2022 r. upłynęła w Uniejowie w niezwykle tanecznych rytmach. 

W hali sportowej przy Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. odbyły się 
Mistrzostwa Polski Środkowej Tańca Mażoretkowego. 

Do Uniejowa przyjechało blisko 400 mażoretek 
i cheerleaderek z województwa: łódzkiego, mazowieckie-
go, wielkopolskiego, opolskiego i śląskiego.

Wydarzenie rozpoczęła barwna defilada, w któ-
rej wszystkie zawodniczki zaprezentowały się przed zebra-
ną publicznością. W dalszej kolejności odbywały się 

zmagania konkursowe w kategoriach: baton, pom pom, 
flaga, buława i mażoretki klasyczne, a także mix. Łącznie 
podczas mistrzostw wystąpiło blisko 125 prezentacji, 
a wśród nich występy zespołowe, a także miniformacji, 
solistek czy duetów.

Wszystkie dziewczyny starały się jak najlepiej zapre-
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zentować swoje umiejętności przed sędziami, bo stawka 
w zawodach była wysoka – uzyskanie wysokich miejsc 
oznaczało otrzymanie nominacji na Mistrzostwa Polski 
Mażoretek.

Tancerkom z Uniejowa udało się zgromadzić pokaźną 
liczbę medali:

Martyna Pieńkowska – III miejsce w kategorii Baton So-
lo Kadetki.

Ilary Controllo – III miejsce w kategorii Baton Solo 
Juniorki.

Natalia Stachowiak i Maja Perkowska – II miejsce 
w kategorii Baton Duo/Trio Kadetki.

Antonina Jaszczura i Ilary Controllo – I miejsce w ka-
tegorii Baton Duo/Trio Juniorki.

Miniformacja – I miejsce w kategorii Baton Miniformacje 
Juniorki.

Ilary Controllo – II miejsce w kategorii Flaga Solo Ju-
niorki.

Oliwia Olczyk – II miejsce w kategorii Buława Solo Se-
niorki.

Weronika Wydrzyńska (Dalia Poddębice) i Oliwia Olczyk – 
II miejsce w kategorii Buława Duo/Trio Seniorki.

Driady Uniejów – II miejsce w kategorii Mażoretki 
Klasyczne Kadetki (Martyna Pieńkowska, Julia Sosnowska, 
Julia Pajor, Natalia Warych, Michalina Suleja, Inga Olczyk, 
Maja Tomaszak, Laura Miąsek, Laura Sekura, Marcelina 
Figurska, Lidia Dębska, Eliza Wojtczak, Oliwia Kwiatkowska, 
Lena Kowalska, Zuzanna Pacholczyk).

Driady Uniejów – II miejsce w kategorii Baton Formacje 
Juniorki (Martyna Kasprzak, Karina Kunicka, Malwina Zych, 
Zuzanna Mosiagin, Hanna Pająk, Daria Pająk, Ilary Controllo, 
Antonina Jaszczura, Natalia Stachowiak, Maja Perkowska, 
Oliwia Balcerzak).

Driadusie Uniejów – III miejsce w kategorii Baton Formacje 
Kadetki (Alicja Bartosik, Roksana Polipowska, Joanna Wrąbel, 
Aleksandra Pieńkowska, Gabriela Antreau, Sandra Jaszczura, 
Lena Kolasa, Julia Kowal, Julia Czyżo, Anna Suska, Hanna 
Kosmalska, Hanna Wójcik, Helena Niedźwiecka, Wiktoria 
Jaśkiewicz, Maja Wszołek, Lena Kubacińska, Kornelia 
Pietrzak, Laura Rokoszewska, Lilianna Żurawska).

Aleksandra Zielonka

Majówka z „Misją Przygoda” 
W weekend 30.04-1.05.2022 r. goście i mieszkańcy tłumnie uczestniczyli w wydarzeniu 

„Misja Przygoda”. Był to wyjątkowy czas dla wszystkich, którzy zapragnęli w jednym 
miejscu poszukać śladów historii oraz przeżyć niepowtarzalną przygodę. 

Przez dwa dni w Uniejowie odbywał się jarmark rze-
miosła, obozowisko rekonstruktorów, wystawa samo-
chodów zabytkowych i militarnych, a poszukiwacze 
skarbów penetrowali kolejne fragmenty uniejowskiego 
parku w poszukiwaniu cennych znalezisk z przeszłości. 

Obozowisko rekonstruktorów
Bezpośrednio przy bramie zamkowej rozbiło się 

obozowisko rekonstrukcji historycznej. Swoje małe 
wioski prezentowali rekonstruktorzy od słowiańszczyzny 
do wojny secesyjnej. Wśród nich znaleźli się między 
innymi: rodzina odtwarzająca życie z przełomu XII i XIII 
wieku z terenu południowej wielkopolski, Bractwo 
Rycerskie Ziemi Kaliskiej, grupa wczesnośredniowieczna, 

XVIII-wieczny garnizon, Uniejowska Akademia Rycerska, 
grupa z okresu wojny secesyjnej prezentująca 58. 
Ochotniczy Pułk Piechoty Nowego Jorku dowodzony 
niegdyś przez Włodzimierza Krzyżanowskiego, grupa 
rekonstrukcji historycznej odwzorowującej życie X-wiecznej 
drużyny najemnej z obszaru basenu Morza Północnego 
o nazwie Nordelag oraz nasi rodzimi rekonstruktorzy 
z Drużyny Grodu Spycimira. Ponadto w obozowisku było 
można spotkać niezwykłe ptaki: jastrzębia, kruka, sokoła, 
pustułkę czy puchacza. Te przyjechały do nas wraz z grupą 
„Ptasznik” z Turku. 

Obozowisko dawało możliwość podejrzenia, w jaki sposób 
żyli kiedyś ludzie w epokach, które prezentowali, w co byli 
ubrani, jaką zbroją się posługiwali oraz jak wyglądało ich 
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codzienne życie. Można było również zobaczyć, w jaki 
sposób i z czego przygotowywali sobie obiad, a nawet 
przymierzyć niektóre elementy ubiorów lub sprawdzić, 
czy bylibyśmy w stanie walczyć mając na sobie tak ciężkie 
uzbrojenie.

Scena prezentacji
Przez dwa dni na placu przy „Termach Uniejów” 

funkcjonowało miejsce, w którym przez cały czas 
trwania imprezy prezentowały się poszczególne grupy 
rekonstrukcyjne. To tutaj zgromadzonej publiczności 
opowiadali o zamierzchłych czasach, elementach swojej 
garderoby i wyposażeniu do walki w poszczególnych 
epokach. W tym miejscu można było zobaczyć walki 
rycerskie, usłyszeć wystrzały z broni prochowej i armat 
oraz obejrzeć specjalny pokaz tańców mieszczańskich 
i dworskich prezentowanych przez Zespół Tańca Dawnego 
„Dworzanie” z Uniejowa oraz Zespół Folklorystyczny 
„Calisia” z Kalisza.

Jarmark rzemiosła
Dla wszystkich, którzy zapragnęli zabrać z wydarzenia 

szczególną pamiątkę zorganizowano jarmark rzemiosła. 
Wzdłuż alei parkowej, wiodącej od bram uniejowskiego 
zamku, można było zwiedzać kramy z wyjątkowym asor-
tymentem, robionym ręcznie i samodzielnie przez wys-
tawiających się rzemieślników.

Wczesnośredniowieczna łódź
Po raz pierwszy na uniejowską „Misję Przygoda” 

zawitała wczesnośredniowieczna łódź. Była to niezwykła 
atrakcja dla wszystkich tych, którzy chcieli zgłębić tajniki 
podróżowania drogą wodną w zamierzchłych czasach. 
Można było samemu sprawdzić jak taka łódź wyglądała, 
dowiedzieć się jak była wytwarzana, czy sprawdzić ile 
osób mogło nią popłynąć.

Wystawa samochodów zabytkowych i militarnych
Jeżeli ktoś podczas wydarzenia udał się za termy 

pod uniejowski most miał możliwość obejrzenia prawie 40 
rodzajów pojazdów zabytkowych zarówno militarnych, jak 
i cywilnych. Wśród nich znalazły się m.in.: amerykańskie 
radiowozy policyjne, nowojorska taksówka i samochody 
bliższe naszym czasom jak osławiony „maluch”, Syrenka 

czy Polonez. Ale były również takie perełki jak Ford 
Mustang czy pierwszy samochód mechaniczny z 1886 
roku. Samochody można było fotografować, wsiąść do nich, 
a niektórymi nawet się przejechać.

Niesłabnącą popularnością już od trzech edycji cieszą 
się przejażdżki czołgiem, który stanowi wyjątkową atrakcję 
części militarnej wydarzenia. Można tam było również 
spotkać rekonstrukcje wojsk działających na misjach w Iraku 
czy spotkać się z Jednostką Strzelecką 4057 z Konina, 
która zajmuje się szkoleniem młodzieży oraz osób chcących 
aktywnie rozwijać swoje pasje związane z obronnością. 
Dla dopełnienia atrakcji grupa zorganizowała strzelnicę 
z bronią sportową, na której każdy mógł sprawdzić swoje 
umiejętności strzeleckie.

Poszukiwacze skarbów
Po raz trzeci do Uniejowa zjechała się grupa poszukiwaczy 

skarbów z różnych części Polski, która pod przewodnictwem 
archeologa Radosława Hermana sprawdzała, co można 
znaleźć w uniejowskim parku. A jak się okazuje, detektory 
poszukiwaczy znajdowały monety, militaria oraz ślady 
prowadzonych wojen. Dwa najcenniejsze znaleziska 
z minionego wydarzenia to średniowieczny uszkodzony grot 
strzały oraz atrybut biskupi – plomba z kluczami.

Tajemnice Uniejowa
Dla przybywających na wydarzenie gości również 

Uniejów otworzył możliwość poznania swojej przeszłości. 
Jeżeli tylko ktoś miał ochotę pozwiedzać, odpowiedzieć 
na pytania, a przy okazji wygrać atrakcyjne nagrody, 
mógł wziąć udział w specjalnej grze miejskiej nowym 
szklakiem historyczno-turystycznym uniejowskich tablic 
pn. „Uniejowskie korzenie”. Gdyby tej wiedzy było mało, 
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa podczas imprezy 
prezentowało uniejowską monografię poświęconą „Miastu 
Uniejów i regionowi spycimiersko-uniejowskiemu poprzez 
wieki”. Ponadto w podcieniach bramy zamku można było 
zobaczyć jak powstawał papier czerpany, istniała również 
możliwość zwiedzania zamkowych piwnic oraz wejścia 
na zamkową wierzę, skąd podziwiano Uniejów z lotu ptaka.

Intensywne dwa dni wydarzenia to nie wszystkie atrakcje, 
jakie miasto zaplanowało. Po poniedziałkowej przerwie 2 
maja zaprosiliśmy na kolejne spotkanie z historią przy okazji 
obchodów Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja.
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Pomerdana Farma Dobra w Lekaszynie
Rodziny Popielów – gospodarzy Zjazdu nie trzeba 

chyba specjalnie przedstawiać. Odkąd przeprowadzili 
się do Lekaszyna, aktywnie działają na rzecz lokalnej 
społeczności, angażują się w akcje charytatywne czy też sami 
wychodzą z inicjatywą. Tomasz jest terapeutą w zakresie 
integracji sensorycznej, TUS, dogoterapii, hipoterapii 
oraz terapii taktylnej. Wspólnie z żoną Magdą i dziećmi: 
Klaudią i Szymonem na Pomerdanej Farmie w gminie 
Uniejów realizują życiowy projekt „Alpakowo”. To azyl dla 
niepełnosprawnych dzieci oraz ich opiekunów, którzy będą 
mogli spędzić czas wśród natury i zwierząt. W 2019 roku 
założyli Fundację, biorąc za motto jej działalności hasło: 
„Mimo wszystko spróbuj – powiedziało serce”. Magda 
i Tomasz obrali właśnie taką ścieżkę działania, ponieważ 
sami doświadczyli zbawiennego wpływu zwierząt na rozwój 
dzieci z zaburzeniami: „Nasz autystyczny syn Szymon 
powiedział pierwsze zdanie w wieku 4 lat. Do naszego psa” 
– przyznają.

Fundacja „Pomerdało mi się” zajmuje się m.in.: integracją 
sensoryczną, prowadzi zajęcia z dogoterapii, alpakoterapii, 
onoterapii, hipoterapii, oddając do dyspozycji Gości swoje 
1,5-hektarowe gospodarstwo. Pomagają poprzez kontakt 
ze zwierzętami, ich czworonożni przyjaciele stymulują 
dziecięcy rozwój, są motywatorem do nauki i wyzwalaczem 
pozytywnych emocji. W pracy pomagają im: psy, alpaki, 
osiołki, konie oraz najnowsza mieszkanka zagrody – mała 
jałówka krowy szkockiej, Tynka.

Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Klubów Świadomej 
Młodzieży

W Lekaszynie spotkali się członkowie i sympatycy trzech 
Klubów Świadomej Młodzieży: KŚM przy Fundacji „Autism 
Team”, KŚM Kutno przy Fundacji „Pro Aperte” oraz KŚM 
z Włocławka przy Ośrodku Terapii Neurorozwojowej 
„Poczuj sam”.

W lipcu ubiegłego roku odbył się tu Zjazd Samorzeczniczek 
i Samorzeczników Klubu Świadomej Młodzieży i ich 
rodzin pod hasłem: „Wolność w spektrum autyzmu”. Było 
to spotkanie integracyjne wysoko funkcjonującej młodzieży 
w spektrum autyzmu z Łodzi i Kutna. Znakomita większość 
osób, które mieliśmy przyjemność poznać tamtego lata, 
pojawiła się i tym razem.

Piknik obfitował w najróżniejsze atrakcje. Część artys-
tyczną na deskach sceny polowej zapewnili: SZABLIX, Antek 
oraz Borys, zaś konferansjerkę, podobnie jak na poprzednim 
spotkaniu, Samorzecznik i świetny mówca, Jan Gawroński. 
W centrum uwagi zlotu nie była jednak scena. Na środku 
polany przed „Stajnią Agnieszka”, na przygotowanych 
wcześniej stołach uczestnicy mogli podzielić się z innymi 

swoją pasją. Pojawiły się bogate zbiory kolekcjonerów smy-
czy, breloków, aut resoraków, książek, płyt czy kaset VHS; 
twórczość artystyczna: obrazy malowane na płótnie, biżuteria 
rękodzielnicza, różnego rodzaju modele, rzeźby z modeliny. 
To była przestrzeń, gdzie odnaleźć można wszystko to, co 
pochłania nas do reszty. O pasjach toczono rozmowy, pasje 
prezentowano i dzięki nim uwolniono emocje, które pomagają 
poznać kogoś bliżej, ale też dać poznać siebie. Sobotnie 
spotkanie pokazało w piękny sposób, że pasje i to jak się nimi 
dzielimy mogą być kluczem otwierającym drzwi do wnętrza 
drugiego człowieka. Tam właśnie drzemie prawdziwy skarb!

Podziękowania
Bogata oprawa pikniku to wspólna zasługa organizatorów 

oraz zaprzyjaźnionej z rodziną Popielów społeczności lokalnej. 
Słodkie wypieki przygotowali rodzice i niezawodne panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Wilamowie. Marcin Gierada 
food trackiem „Miejscówki” jest w stanie dotrzeć w każdy, 
nawet najdalszy zakątek gminy. W sobotę także i on zawitał 
do Pomerdanych, gdzie słynną, zakręconą przekąską 
z ziemniaka skradł podniebienia wszystkich smakoszy. 
Z postów publikowanych na fejsbukowym wydarzeniu wynika, 
że podziękowania za wsparcie należą się również Panu 
Sebastianowi Kominiakowi i przypuszczamy, że to nie koniec 
listy zasłużonych Przyjaciół fundacji. 

Zamiłowaniem do naszej rodzimej motoryzacji sprzed lat 
oraz do innych – ciekawych, niekiedy przełomowych, choć 
mało znanych osiągnięć polskiej myśli inżynieryjnej, podzielił 
się z obecnymi na farmie Filip Tomaszewski. Dumny właściciel 
FSO Syreny 104 przyjechał z rodziną do Lekaszyna swym 
zabytkowym autem, sprawiając wielką frajdę nie tylko fanom 
czterech kółek. Dodatkowo, na opracowanej własnoręcznie 
tablicy zgromadził informacje o „królowej szos i poboczy”, 
dane techniczne wzbogacił o zdjęcia modeli, które trafiły do 
produkcji masowej i prototypów. Do auta oczywiście można 
było wsiąść oraz udać się na przejażdżkę!

Maciej Bartosiak

I Ogólnopolski Zjazd Klubów 
Świadomej Młodzieży w Lekaszynie
23 kwietnia 2022 r. w Lekaszynie odbył się I Ogólnopolski Zjazd Klubów Świadomej Młodzieży. 

Gospodarze „Pikniku Różnorodności”, wspierani przez grono serdecznych Przyjaciół fundacji, 
zorganizowali fenomenalne spotkanie dla osób w spektrum autyzmu, które wraz z rodzinami, opiekunami, 
czworonożnymi pupilami i pasjami zjechali do Pomerdanej Farmy z różnych zakątków Polski.
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Kwiatowe dywany na Święto Bożego Ciała w Spycimierzu. Światowe dziedzictwo UNESCO

Odpust parafialny ku czci św. Bogumiła Piknik Literacki „Maria Konopnicka mniej znana” 
w Bronowie

arch. UM Uniejów/www.uniejow.net.pl
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arch. UM Uniejów

Obchody Święta Narodowego 3 Maja

Majówka z “Misją Przygoda”

Niezły Meksyk, czyli fiesta meksykańska 

Wesele po polsku – czyli Festiwal „Polska od 
Kuchni” ponownie w Uniejowie

Trebunie-Tutki oraz wokaliści z naszej gminy 
zaśpiewali w Uniejowie

Hej, bystra woda! – występ Kapeli „Góralska Hora”

Piknik w Felicjanowie
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arch. UM Uniejów/www.uniejow.net.pl

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę przedszkola integracyjnego w Uniejowie

7. Forum Inteligentnego Rozwoju

Otwarcie Winnicy Bogumiła

Gminny Dzień Strażaka w Wieleninie

Konferencja o dziedzictwie kulturowym w 
międzynarodowym gronie

Fiesta Balonowa w Uniejowie
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>>>arch. UM Uniejów/PremasFoto.pl

Mundurowy Dzień Dziecka i Mundial Uniejów

Turniej Pajor&Tarczyńska CUP 2022 w Uniejowie

Letni Turniej o Puchar Burmistrza Uniejowa

Mistrzostwa Polski Środkowej Mażoretek

Rozgrywki PZU Amp Futbol w Uniejowie

I Ogólnopolski Zjazd Klubów Świadomej 
Młodzieży w Lekaszynie
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Aleksandra Zielonka

Obchody Święta Narodowego 3 Maja
3 maja 2022r. mieszkańcy Uniejowa świętowali 231. rocznicę przyjęcia w 1791 r. pierwszej 

w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji. Tegoroczne obchody Święta Narodowego 
przybrały wyjątkowy charakter, bowiem podczas uroczystości swoją premierę miał występ 
Polsko-Saksoński Zespół Tańca „MOST”.

Oficjalna uroczystość
Oficjalne uroczystości patriotyczne rozpoczął tradycyjny 

przemarsz uczestników z udziałem Orkiestry Dętej ZHP-OSP 
w Uniejowie na rynek, gdzie złożono kwiaty pod pomnikiem 
Bohaterów Września 1939 roku. W uroczystości wzięły udział 
liczne delegacje, w tym przedstawiciele: uniejowskiej parafii, 
Urzędu Miasta w Uniejowie, Rady Miejskiej w Uniejowie, 
powiatu poddębickiego, organizacji, stowarzyszeń, partii poli-
tycznych, szkół, instytucji, cechów rzemieślniczych, sołectw 
oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Unie-
jów. Podczas uroczystości list od Marszałka Województwa 
Łódzkiego – Grzegorza Schreibera odczytała Radna Sejmiku 
Województwa Łódzkiego – Dorota Więckowska. 

W imieniu Samorządu Uniejowa, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Uniejowie – Tomasz Wójcik wygłosił okoliczno-
ściowe przemówienie:

- „Konstytucja 3 maja uczy nas pojęcia obywatel. Obywatel 
to nie tylko mieszkaniec. To ktoś, komu nie jest wszystko 
jedno, kto współtworzy swoją miejscowość, gminę i kraj. 
Obywatelstwo realizuje się w zwykłej, codziennej pracy. 
I w zasadzie na tym moglibyśmy poprzestać, gdyby nie 
nadzwyczajne czasy, w których przyszło nam żyć. Ze ściś-
niętym sercem, z niedowierzaniem i lękiem od prawie 70 
dni nasłuchujemy wieści z Ukrainy. Przez dziesięciolecia 
przyzwyczailiśmy się, że pojęcia takie jak: wojna, agresja, 
strefa wpływów, uchodźcy, zbrodnie wojenne znamy tylko 
z podręczników historii. Brutalna rosyjska agresja sprawiła, 
że te pojęcia ożyły i zyskały przerażający współczesny 
wymiar. Nadzwyczajne czasy wymagają nadzwyczajnych 
działań. Obywatelskość, pozornie zwykła i codzienna, nagle 
przybrała nową formę – bezinteresownej i ogromnej pomocy 
ofiarom wojny i uchodźcom, których tak wielu przyjęła ziemia 
uniejowska”.

Wyjątkowy akcent
Podczas tegorocznych obchodów swoją premierę miał 

występ wielopokoleniowego Polsko-Saksońskiego Teatru 
Pieśni i Tańca „MOST”. Tancerki oraz tancerze teatru unie-
jowskiej grupy pochodzą z różnych regionów polski: dolnego 
śląska, ziemi łódzkiej, wielkopolski, pomorza zachodniego 
oraz Górnej Łużycy landu Saksonia.

Zespół powstał w 2018 roku w ramach projektu unijnego. 
Twórcą zespołu i jego choreografem jest Stanisław Nowak-
Tarnawa, który wraz z Dorotą Nowak-Marciniak przygotował 
choreografię do prezentowanego podczas uroczystości „Polo-
neza powitalnego”.

Po zakończeniu obchodów na rynku, uroczystości konty-
nuowano w uniejowskiej Kolegiacie. Podczas Mszy Świętej 
oprawę artystyczną, nawiązującą do wydarzenia 3 Maja, 
przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Września 1939 roku w Uniejowie.

Spotkanie z historią
Komu mało było historycznych przeżyć podczas dwudniowej 

Misji Przygoda mógł jeszcze raz spotkać się z rekonstruktorami 
oraz obejrzeć występy współczesnych formacji tanecznych 
podczas, zorganizowanego w godzinach popołudniowych, 
„Spotkania z historią” przy uniejowskich termach. W ramach 
atrakcji podziwiać było można m.in. Uniejowską Akademię 
Rycerską, Watahę Jarzębiaka, Drużynę Spycimira, Zespół Tańca 
Dawnego „Dworzanie”, sokolnika, zespół Driady Uniejów, 
oraz zespół Lukas Jan Music i Wielopokoleniowy Polsko-
Saksoński Teatr Pieśni i Tańca „MOST”. Imprezę zakończył 
spacer po uniejowskim zamku z niezwykłym przewodnikiem 
– archeologiem Radosławem Hermanem, który odkrywał 
przed turystami ciekawostki historyczne uniejowskiego zabytku.

Infobus województwa łódzkiego
Wydarzeniu przy termach towarzyszył infobus regionalnej 

Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Dzięki 
ich obecności turyści mieli możliwość zapoznania się z atrak-
cjami naszego regionu, a także zaplanowania wycieczek 
po województwie łódzkim dzięki licznym przewodnikom, które 
rozdawane były na specjalnie przygotowanym stoisku.   

Na Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja zaprosili: 
Burmistrz Miasta Uniejów, Rada Miejska w Uniejowie, Pro-
boszcz Parafii pw. św. Floriana w Uniejowie, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Uniejowie, 
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie, Pre-
zes PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie.
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Aleksandra Zielonka

Święto Strażaków i wprowadzenie relikwii 
św. Floriana do uniejowskiej kolegiaty
W dniu 4 maja 2022 r. do uniejowskiej kolegiaty wprowadzono relikwie św. Floriana 

- patrona parafii. Wydarzenie miało szczególny charakter, bowiem zbiegło się w czasie 
ze Dniem Strażaków, którym święty patronuje oraz odpustem parafialnym.

Św. Florian
Święty Florian żył pod koniec III wieku. Był żołnierzem, 

dowódcą wojsk rzymskich w okolicach Wiednia. Kiedy 
nałożono na niego obowiązek złożenia hołdu bogom 
pogańskim, odmówił, za co poniósł śmierć męczeńską 
w nurtach rzeki Anizy (Enns) 4 maja 304 roku. W 1184 roku 
książę Kazimierz Sprawiedliwy sprowadził jego relikwie 
do Krakowa. Podczas wielkiego pożaru w 1528 roku 
ocalała jedynie świątynia na Kleparzu, w której złożono 
relikwie Świętego Floriana. Odtąd odbiera on cześć 
w całej Polsce, jako patron chroniący od klęski pożaru 
i powodzi. Patronuje również tym, którzy zmagają się 
w pracy z ogniem – strażakom i hutnikom.

Dzień Strażaka
Św. Floriana męczennika, kościół katolicki w kalendarzu 

liturgicznym wspomina 4 maja. Tego dnia obchodzony 
jest również Dzień Strażaka. W Polsce święto oficjalnie 
ustanowione zostało w 2002 roku przez Sejm RP, przy 
okazji nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, 
jednak w całej Polsce celebrowane jest już od setek lat. 
W tym dniu świętuje zarówno Państwowa, jak i Ochot-
nicza Straż Pożarna.

Punktualnie o 6.00 na ulice Uniejowa wyjechał „na 
sygnale” wóz strażacki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Uniejowie. Działanie to miało na celu przypomnienie, 
że to właśnie dziś strażacy obchodzą swoje święto. 
Druhowie i druhny z tej okazji uczestniczyli w uroczystych 
mszach świętych ku czci swojego patrona.

Wprowadzenie relikwii św. Floriana do uniejowskiej 
kolegiaty

„Stajemy dzisiaj naprzeciwko Was, aby wam oddać 
ogromny pokłon i podziękować za Waszą piękną 
służbę i za Waszą pracę. Jesteście Bracia i Siostry 
Strażacy wspólnotą szczególnego świadectwa. Dajecie 
je przychodząc z pomocą ludziom doświadczonym 
nieszczęściem pożaru, żywiołem powodzi, czy nieszczęś-
liwego wypadku. Wasza służba wymaga hartu duha, od-
wagi, ofiarności. Nie upadacie pod ciężarem nieszczęścia. 
Nie kapitulujecie. Często wchodzicie do akcji, kiedy 
inni opuszczają ręce, aby ratować ludzkie życie, mienie, 
pomniejszyć brzemię nieszczęścia. Tak niedawno sta-
nęliście na wysokości zadania, chroniąc piękny budynek 
kolegiaty. Za chwilę nie byłoby dachu, a Wy, nie patrząc 
na olbrzymią wichurę, wjeżdżaliście na wielką wysokość, 

aby chronić nasz wspólny dom” – takimi słowami powitał 
strażaków ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz,  rozpoczynając 
uroczystą mszę św. z udziałem jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. 

W uroczystości wzięli udział również: ks. Józef Seweryn, 
który przewodniczył liturgii oraz ks. Julian Głowacki – 
Redaktor Tygodnika Idziemy – Ład Boży.

Podczas uroczystości nastąpił historyczny moment 
w dziejach naszej uniejowskiej parafii. Do kolegiaty wpro-
wadzono relikwie św. Floriana – patrona parafii. Relikwia 
stanowi fragment kości męczennika, oprawionej w relikwiarz 
o tradycyjnym kształcie. Uroczystego wniesienia relikwii 
dokonał dh Krzysztof Janiak – Prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Uniejowie.

Po mszy św. odbyła się procesja z relikwiami wokół unie-
jowskiej kolegiaty. Oprawę artystyczną uroczystości za-
pewniły, działające przy jednostce OSP Uniejów, zespoły: 
Młodzieżowa Orkiestra ZHP-OSP z Uniejowa oraz Chór 
Żeński „Kantylena”.

Zakończenie strażackiego święta
Druhowie i druhny z Uniejowa zakończyli świętowanie 

wspólnym spotkaniem w remizie. W uroczystym Dniu 
Strażaka w jednostce OSP Uniejów na sztandar złożyło 
ślubowanie dwóch nowych adeptów pożarnictwa. Wypo-
wiedzieli słowa przysięgi, stając się tym samym pełno-
prawnymi członkami OSP.

Wszystkim Strażakom Ochotnikom chcemy serdecznie 
podziękować za każdy dzień służby, za stałą gotowość 
do niesienia pomocy, za troskę o nasze bezpieczeństwo. 
Niech strażacka służba będzie dla Was źródłem osobistej 
satysfakcji, a wszystkie akcje kończą się szczęśliwym po-
wrotem do domu.
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Maciej Bartosiak

Magdalena Kaczmarek

Piknik w Felicjanowie

Spotkanie Klubu Laureatów Polska Pięknieje

W majowy wieczór

W Gnieździe w Felicjanowie zorganizowano 7 maja 2022 r. piknik, na którym gośćmi specjalnymi 
byli mieszkańcy Domu Dziecka nr 1 w Łodzi. Dla najmłodszych przygotowano szereg atrakcji, a przy 
okazji zbierano również: leki, jedzenie, artykuły papiernicze, zaadresowane paczki, które zostały 
dostarczone na Ukrainę. SIPA, nasz moto-mikołaj i druhowie jednostki OSP wozem „Felicjanem” 
zrobili parę głośnych kursów – na prośbę i ku uciesze małych gości!

W dniu 9 maja 2022 r. w siedzibie Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie odbyło się 
Spotkanie Klubu Laureatów „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”. 

Na pikniku byli podopieczni z domu dziecka na Ukrainie. 
Teraz mieszkają w podobnej placówce w Łodzi: 

– „Bardzo martwiliśmy się z dziećmi, ponieważ nasza 
placówka znajduje się blisko granicy z Białorusią. A wtedy 
już atakowali rakietami, które około 40 kilometrów od nas 
leciały! Było trudno… Strach było jechać – relacjonowała 
w wypowiedzi dla TVP3 Łódź Walentina Czerada, 
wychowawca z domu dziecka w miejscowości Glovno. To 
była długa droga z Ukrainy. Ale jak dotarliśmy na granicę 
z Polską, zostaliśmy nakarmieni. Tu w Polsce wszystko 
szybko poszło, ale tak generalnie była to męcząca dla 
dzieci podróż” – dodała Halina Yowyk, dyrektor centrum 
socjalnego w miejscowości Kovel.

Organizatorzy pikniku postarali się i robili wszystko, aby 
dzieci tutaj, kiedy są już bezpieczne, mogły zapomnieć 

Klub Laureatów jest miejscem spotkań przedstawicieli 
zwycięskich, nominowanych i wyróżnionych projektów 
w konkursie „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy 
Europejskich” organizowanym przez Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego od 2008 r. 

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie naj-
lepszych projektów współfinansowanych z Funduszy 
Europejskich, dotyczących rozwoju turystyki, infrastru-

W majowy wieczór
Tobie się kłaniam
przenajświętsza Maryjo.
Jesteś mi Matką
nadzieją życia
smutki moje w Tobie się kryją.

Do Ciebie się uciekam,
gdy w życiu się nie składa
Zwyczajem moich Przodków
do Ciebie ręce składam 
i wierzę – jak rycerze,
gdy zbrojni szli do boju

i w sanktuariach Twoich
szukali spokoju,
bo Matką jesteś moją
i mej Ojczyzny Królową
w majowy wieczór przychodzę
schyloną pokłonić się głową

modlitwą i śpiewem
wielkość Twą wyznawać
Jak uczył Papież
Tobie się oddawać.

Maria Pastwińska
Przed rokiem 2000

o wojnie. Dzięki wsparciu mieszkańców oraz przyjaciół 
Larysy i Macieja – gospodarzy imprezy, udało się osiągnąć 
założony cel. Dzieciaki z całą pewnością będą wspominać 
dzień w Felicjanowie jeszcze bardzo długo. A przynajmniej 
do następnej wizyty, której celem będą oczywiście baseny 
termalne w Uniejowie!

ktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przes-
trzeni publicznej oraz rewitalizacji. Poprzez promocję naj-
lepszych przedsięwzięć konkurs pokazuje wpływ Fun-duszy 
Europejskich na rozwój Polski i zachodzące w niej zmiany – 
zarówno w sferze krajobrazu, jak też w sposobie spędzania 
wolnego czasu przez Polaków.

W wydarzeniu wzięli udział zrzeszeni w elitarnym Klubie 
przedstawiciele najlepszych projektów turystycznych, rewi-
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Andrzej Szoszkiewicz

O dziedzictwie kulturowym 
w międzynarodowym gronie

Dwudniową konferencję zorganizował Narodowy 
Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Gmina Uniejów. 
Patronatu Honorowego udzielili: Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Łódzki, 
Marszałek Województwa Łódzkiego, Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dzie-
dzictwa oraz Polski Komitet ds. UNESCO.

Różnorodny krajobraz kulturowy
Tematyka konferencji obejmowała materialne, jak 

i niematerialne dziedzictwo kulturowe. Współczesny 
trend preferuje używanie wspólnego pojęcia „krajobraz 
kulturowy”, obejmujący zabytki oraz ludzi kultywujących 
różne tradycje. Tworzą oni wspólną tożsamość kulturową 
na swoim terenie. Ta stosunkowo nowa koncepcja pomału 
dociera do gospodarzy gmin, powiatów i regionów, które 
wcześniej większą uwagę przywiązywały do ochrony 
i zarządzania zabytkami, w mniejszym stopniu zauważając 
rolę kultywatorów niematerialnej tradycji. Jak ta koncepcja 
wygląda w rzeczywistości, można było przekonać się 
w Uniejowie.

Konferencja odbywała się w XIV-wiecznym Zamku 
Arcybiskupów Gnieźnieńskich,  w otoczeniu zabytko-
wego parku. Wśród uczestników i prelegentów byli 

talizacyjnych i sportowych: Andrzej Szoszkiewicz, Jacek  
Thiel, Paweł Lichtański, Paweł Golak, Marzenna Mazur,  
a także Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek, Jędrzej Ka-
łużny, Beata Szymczak i Tomasz Wójcik.

Cykliczne spotkania mają na celu wymianę zdobytych 
doświadczeń i nowych pomysłów oraz przygotowanie planów 
na przyszłość.

Po owocnym spotkaniu uczestnicy odbyli spacer miejskim 
szlakiem historycznym „Uniejowskie korzenie”, podczas 
którego mogli zobaczyć nowe banery oraz tablice informacyjne 
zachęcające do poznania bogatej historii Uniejowa.

W kolejnych dniach, tj. 10 i 11 maja br., klubowicze 
wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji „Dziedzictwo 
kulturowe – szanse i wyzwania dla samorządów”, która odbyła 
się w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie.

przedstawiciele pobliskiej wsi Spycimierz, w której od 
200 lat kultywowana jest tradycja układania kwiatowych 
dywanów na procesję Bożego Ciała. Ta piękna tradycja 
w 2021 r. została wpisana na Listę reprezentatywną 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Mate-
rialna i niematerialna kultura wzajemnie się przenika, tworząc 
wizerunek Gminy różnorodnej i dumnej ze swojej kultury.  

Wyjątkowi prelegenci
Organizatorzy zaprosili prelegentów o dużym dorobku. 

O swoich tradycjach opowiadali przedstawiciele tradycji 
wpisanych na światową listę UNESCO, takich jak: 
Szopkarstwo krakowskie, Sokolnictwo, Gra na skrzypcach 
w Kaustinen w Finlandii, Kultura korso, Parady kwiatów 
i owoców w Niderlandach, Wielkie barkowe figury 
procesyjne, Polowanie na trufle i ich pozyskiwanie we 
Włoszech i oczywiście Kwiatowe dywany na procesję 
Bożego Ciała w Spycimierzu. Gościliśmy też znakomitych 
ekspertów, takich jak: dr Lubica Volanska, przewodnicząca 
Panelu Ewaluacyjnego UNESCO, Joanna Cicha-Kuczyńska, 
radca ds. UNESCO w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, prof. Katarzyna Smyk, przewodnicząca 
Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. 
Wśród prelegentów byli też zarządzający kulturą w dużych 

10 i 11 maja 2022 r. w zamku w Uniejowie odbyła się międzynarodowa konferencja na temat 
dziedzictwa kulturowego. Zgromadziła: samorządowców, depozytariuszy tradycji oraz ekspertów  
z Polski, Niderlandów, Niemiec, Finlandii, Włoch i Słowacji. Zdaniem uczestników było to niezwykłe 
wydarzenie poruszające bardzo ważną dla samorządowców tematykę zarządzania, ochrony  
i promocji dziedzictwa kulturowego.
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Aleksandra Zielonka

Gminny Dzień Strażaka w Wieleninie

miastach, takich jak: Łódź, Gdańsk, Kraków. Opowiedzieli 
o zarządzaniu materialnym i niematerialnym dziedzictwem 
i wyzwaniach z tym związanych. Burmistrz Łęknicy – 
Piotr Kuliniak podzielił się unikalnym doświadczeniem 
zarządzania dziedzictwem UNESCO na przykładzie Parku 
Mużakowskiego, który zajmuje pokaźną część Gminy 
Łęknica. O staraniach wejścia na Światową Listę UNESCO 
opowiedzieli dr. hab. Maciej Szymczyk, dyrektor Muzeum 
Papiernictwa i dr inż. arch. Marek Stępa z Urzędu Miasta 

Data ta w sposób szczególny zapisze się w kalendarzu 
gospodarzy uroczystości – jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wieleninie, ponieważ uroczystość była okazją 
do oficjalnego przekazania gospodarzom Aktu Włączenia 
Jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 
przekazania na stan OSP Wielenin dwóch samochodów 
oraz obchodów Jubileuszu 15-lecia Zespołu Śpiewaczego 
„Włościanki” z Wielenina.

Goście
Na uroczystość przybyły Jednostki Ochotniczych 

Straży Pożarnych wraz ze sztandarami, społeczność 
parafii Wielenin, mieszkańcy okolicznych miejscowości 
oraz rodziny i najbliżsi strażaków. Wśród obecnych 
nie zabrakło również zaproszonych gości, którzy swoją 
obecnością uświetnili obchody. W uroczystościach 
wziął udział m.in.: nadbryg. Grzegorz Janowski, Łódzki 

Gdyni. Bardzo interesujący był ostatni panel „Wybrane 
przykłady niematerialnego dziedzictwa kulturowego i ich 
znaczenia dla samorządów”, w którym włodarze gmin i 
powiatów pokazali niezwykle interesujące tradycje kul-
tywowane na ich terenie. Część z nich wpisana jest już na 
Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego,  
a pozostali poczynili już krok, żeby taki wpis uzyskać.

– „Konferencja jest dowodem na to, że nawet niewielkie 
samorządy mogą poszczycić się wielkimi atrakcjami. Chcemy 
poznać lepiej własne dziedzictwo, by zachwycić innych naszą 
spuścizną” – mówił w swoim wystąpieniu Zbigniew Ziemba, 
Wicemarszałek Województwa Łódzkiego.

Przestrzeń otwarta na dyskusję
Klimatyczne sale Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich, 

duży taras restauracji i otaczający park sprzyjały dyskusjom 
i wymianie doświadczeń. Większość gości została do samego 
końca, by wysłuchać wszystkich prelekcji i wykorzystać 
każdą okazję do spotkania.

Ale to nie koniec rozmów w Uniejowie. Burmistrz Józef 
Kaczmarek w drugiej połowie roku zapowiedział organizację 
kolejnego wydarzenia. Zaproponował też zawiązanie sieci 
współpracy samorządowców, którym leży na sercu dbanie 
o dziedzictwo kulturowe. A więc do zobaczenia wkrótce 
w Uniejowie! 

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 
w Łodzi, który 6 maja 2022 roku w czasie Centralnych 
Obchodów Dnia Strażaka otrzymał z rąk Prezydenta RP 
awans generalski. Wśród pozostałych gości znaleźli się: 
Dorota Więckowska – Radna Sejmiku Województwa 
Łódzkiego, Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, Tomasz 
Wójcik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, 
Mirosław Madajski – Zastępca Burmistrza Miasta Uniejów, 
Wojciech Głowacki – Radny Rady Miejskiej w Uniejowie, 
bryg. mgr inż. Zbigniew Nastarowicz – Zastępca 
Komendanta Powiatowego PSP w Poddębicach, dh 
Wojciech Kałużny – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Poddębicach, Michał Ciepłucha – Dyrektor 
Centrum Informacji Lasów Państwowych, dh Krzysztof 
Janiak – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP 
RP w Uniejowie, Marcin Pamfil – Prezes Zarządu PGK „Termy 
Uniejów” Spółka z o. o. w Uniejowie, ks. Jarosław Olszewicz 

W gminie Uniejów działa obecnie 15 Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym cztery jednostki 
włączone do KSRG. W szeregach gminnych jednostek jest 697 strażaków ochotników, któ-
rzy codziennie poświęcają się służbie na rzecz społeczeństwa. W niedzielę, 15 maja 2022 r. w Wie-
leninie odbyło się Ich wspólne święto – Gminny Dzień Strażaka.
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– Proboszcz Parafii Wielenin, sołtysi parafii Wielenin 
oraz reprezentacje z Ochotniczych Straży Pożarnych 
z Zelgoszczy i Biernacic.

Uroczysty apel
Wydarzenie otworzył przemarsz pododdziałów 

na plac przy remizie OSP Wielenin, gdzie rozpoczęła 
się oficjalna uroczystość. Dowódca uroczystości – dh. 
Andrzej Chrzanowski złożył meldunek o gotowości 
pododdziałów do apelu, który odebrał  nadbryg. Grzegorz 
Janowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi. 
Po nim nastąpił przegląd pododdziałów, sztandarów 
oraz powitanie strażaków przy dźwiękach Marsza Gene-
ralskiego, odegranego przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą 
ZHP-OSP w Uniejowie. 

Uroczystego podniesienia flagi państwowej na maszt 
do odegrania Hymnu Państwowego dokonał poczet 
flagowy w osobach: dowódca pocztu flagowego – dh 
Łukasz Nowak, flagowy – dh Tomasz Karcz, asystent – dh 
Bartłomiej Wieczorek.

Jednostka OSP Wielenin w KSRG
Tegoroczne obchody Gminnego Dnia Strażaka były 

wyjątkowe dla gospodarzy uroczystości, gdyż odbyły 
się w 105. rocznicę powstania jednostki. Miało miejsce 
oficjalne przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wieleninie Aktu Włączenia Jednostki do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz dwóch samo-
chodów na stan OSP Wielenin. 

Jednostka OSP Wielenin, decyzją Komendanta 
Głównego PSP, została wpisana do systemu 6 grudnia 
2021 roku i dołączyła tym samym do trzech straży 
z terenu gminy – OSP Uniejów, Spycimierz i Wilamów, 
które już funkcjonowały w krajowym systemie.  Włączenie 
jednostki do KSRG to efekt starań: druhów OSP Wielenin 
na czele z Bogdanem Marciniakiem – Prezesem OSP 
Wielenin, Józefa Kaczmarka – Burmistrza Uniejowa, 
mł. bryg. Radosława Cieślikowskiego – Komendanta 
Powiatowego PSP w Poddębicach oraz Bartłomieja 
Gröbnera – Dyrektora Zarządzającego K-Flex Polska Spół-
ka z o.o.

Decyzję o włączeniu jednostki do KSRG odczytał podczas 
uroczystości bryg. mgr inż. Zbigniew Nastarowicz – Zastępca 
Komendanta Powiatowego PSP w Poddębicach, natomiast 
przekazania Aktu Włączenia jednostce dokonali: nadbryg. 
Grzegorz Janowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP 
w Łodzi, Dorota Więckowska – Radna Sejmiku Województwa 
Łódzkiego oraz Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa.

Dwa samochody dla OSP Wielenin
Jednostki funkcjonujące w Krajowym Systemie Ratow-

niczo-Gaśniczym to jednostki powołane do zadań specjal-
nych, dlatego ich narzędziem powinien być specjalistyczny 
sprzęt. Z tą właśnie myślą, staraniem osób, które zabiegały 
o włą-czenie jednostki do sytemu, pozyskano dla jednostki 
dwa samochody. Decyzją Łódzkiego Komendanta PSP w Ło-
dzi do jednostki trafił samochód pożarniczo-gaśniczy ciężki, 
ze zbiornikiem na wodę i autopompą (GCBA) Mercedes 
pozyskany od Komendy Powiatowej PSP w Poddębicach. 
OSP w Wielenie otrzymała również lekki samochód 
specjalistyczny – Fiat Ducato. Uroczystego poświęcenia 
samochodów dokonał ks. Jarosław Olszewicz – Proboszcz 
Parafii w Wieleninie. 

Prezes OSP Wielenin – dh Bogdan Marciniak w słowach 
podziękowania powiedział:

– „Włączenie jednostki OSP Wielenin do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest dużym wyróżnieniem, 
ale także dużym wyzwaniem. Nakłada dużą odpowiedzialność 
i bycie w pełnej gotowości. W imieniu druhów strażaków 
jednostki OSP Wielenin zapewniam, że nie zawiedziemy 
tych wszystkich, którzy nam zaufali i dołożyli wszelkich 
starań, aby jednostka była włączona do KSRG. Samochody, 
które zostaną nam dzisiaj przekazane zostaną otoczone 
przez kierowców właściwą opieką, będą prawidłowo 
konserwowane i utrzymane w gotowości do wyjazdu. Będą 
służyły do ratowania mienia i życia ludzkiego”.

15 lat Zespołu Śpiewaczego „Włościanki”
Uroczystość stała się również okazją do uświetnienia 

jubileuszu 15-lecia istnienia Zespołu Śpiewaczego 
„Włościanki” z Wielenina. W krótkim rysie historycznym 
Kamila Szymczak – kierownik zespołu przypomniała, 
że zespół powstał w 2007 roku z inicjatywy Burmistrza 
Uniejowa – Józefa Kaczmarka oraz Radnego Powiatu 
Poddębickiego – Bogdana Sroczyńskiego. Instruktorem 
grupy został Maciej Janecki. Od tamtej pory „Włościanki” 
występowały na licznych uroczystościach na szczeblu 
gminnym, powiatowym, a także ogólnopolskim. Zespół 
występował również za granicą m.in. w: Pradze, Berlinie, 
Wilnie, Wiedniu, na Słowacji i Łotwie. Podczas uroczystości 
członkowie zespołu odebrali liczne wyrazy uznania 
i gratulacje. Prezes PGK „Termy Uniejów” ufundował dla 
zespołu nagrodę pieniężną, a Burmistrz Uniejowa voucher 
na wyjazd. Jubilaci w ramach podziękowania dali krótki 
występ artystyczny.

Wyróżnienia
Gminny Dzień Strażaka to również okazja do tego, aby 
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Przekazanie kluczy do samochodów druhom OSP Wielenin przez Łódzkiego 
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, nadbryg. 
Grzegorza Janowskiego
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uhonorować zasłużonych działaczy i członków Ochot-
niczych Straży Pożarnych za ich długoletnią i nienaganną 
służbę w szeregach OSP.

Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP Województwa Łódzkiego, Honorową Odznaką „Zas-
łużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa 
Łódzkiego” odznaczeni zostali druhowie: Stanisław 
Pietrzak, Bogdan Marciniak, Sylwester Skonieczny, 
Wiesław Pawłowski, Andrzej Trzebiński, Jan Michalak, 
Krzysztof Charuba, Stanisław Pełka.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP Województwa Łódzkiego, Złoty Medal „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” odebrali druhowie: Stanisław 
Oblizajek, Przemysław Rosiak, Jacek Ruszczak, Konrad 
Trzebiński, Bartłomiej Gröbner, Mirosław Kolasa i Bogumił 
Charuba.  

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP Województwa Łódzkiego, Srebrny Medal „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” odebrali druhowie Zygmunt Opas 
i Sławomir Węgielnik.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP Województwa Łódzkiego, Brązowy Medal „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” odebrali druhny druhowie: Anna 
Trzebińska, Małgorzata Kubiak, Ewa Kolasa, Łukasz Nowak, 
Bartłomiej Wieczorek, Grzegorz Szafarz i Bartosz Jagieła.

Uchwałą Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach, 
Odznaką „Wzorowy Strażak” uhonorowano druhny Patrycję 
Nowak i Bożenę Kurzawę.

Oficjalną uroczystość zakończył tort jubileuszowy 
przygotowany dla Zespołu „Włościanki” oraz wspólny 
poczęstunek uczestników uroczystości w miejscowej remizie.
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Marta Pokorska

Studenci Uniwersytetu Łódzkiego 
odwiedzili Uniejów

Ćwiczenia terenowe polegają na jednodniowych 
wizytach w różnych miastach Polski. Tym razem 
45-osobowa grupa studentów i ich wykładowcy wy-
brali na ćwiczenia Uniejów.

W trakcie pobytu grupa spotkała się z Burmistrzem 
Uniejowa – Józefem Kaczmarkiem, który w niety-
powej auli wykładowej – w Zagrodzie Młynarskiej 
opowiedział o zrównoważonym rozwoju gminy 
Uniejów na przestrzeni ostatnich lat. W formie pre-
zentacji włodarz miasta przedstawił: inwestycje 
i projekty zrealizowane z funduszy europejskich, 
strefy ochrony uzdrowiskowej, współpracę krajową 
i międzynarodową, produkty regionalne, działające 
na terenie gminy stowarzyszenia i zespoły, rozwój 
mieszkalnictwa, zaplanowane inwestycje oraz formy 
promocji miasta. Odpowiedział także na zadane 
pytania. Studenci zdobyli zatem wszechstronną 
wiedzę na temat naszej gminy oraz dowiedzieli 
się o ciekawych i innowacyjnych rozwiązaniach, 
w tym ekologicznych, zastosowanych na naszym 
terenie. Po prezentacji, urozmaiconej przepysznymi, 
zagrodowymi wypiekami, tzw. podpłomykami (czyli 

płaskimi chlebkami), grupa wybrała się na zwiedzanie 
uniejowskich instytucji i interesujących ich w mieście 
miejsc.

Mamy nadzieję, że pobyt w naszym uzdrowisku był 
satysfakcjonujący i spodobał się grupie oraz zachęcił ich 
do ponownego odwiedzenia Uniejowa, tym razem na 
niwie prywatnej. 

W ramach ćwiczeń terenowych poświęconych polityce zrównoważonego rozwoju, 
studenci wraz z wykładowcami Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu 
Łódzkiego odwiedzili 18 maja 2022 r. Uniejów. 
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Sylwia Szymańska

Wystawa „FOTOGEN”

W instytucji zabrali głos Ryszard Troczyński i Witold 
Henryk Smętkiewicz, którzy mówili o swojej pracy  
i wyrazili swoje zadowolenie z wykonywanego zawodu 
oraz hobby.    W wydarzeniu tym uczestniczyła również 
Basia Troczyńska, która zaprezentowała swoje prace 
fotograficzne. 

Basia Troczyńska to uczennica klasy 5c Szkoły 
Podstawowej w Uniejowie. Jest dziewczynką pogodną, 
życzliwą, uczynną i zawsze uśmiechniętą oraz, jak można 
było zobaczyć podczas wystawy, utalentowaną. Uwielbia 
fotografię, jej pasją jest fotografowanie głównie zwierząt, 
w szczególności psów i kotów. Pasję zaszczepił w niej 
dziadek Ryszard. 

Ryszard Troczyński to fotograf z zamiłowania, który 
przygodę z aparatem zaczął w latach 70-tych. Na początku 
z Radzieckim Zenitem, później z Telewizją Gdańsk. Od 
wielu lat wykonuje zdjęcia do gazet „W Uniejowie”  
i „Uniejowskie Strony” m.in.: do foto zagadek, foto fraszek, 
foto kontrastów czy robi relacje zdjęciowe z wydarzeń 
odbywających się w mieście i gminie Uniejów. Ma stałą 
rubrykę w „Uniejowskich Stronach” pn.: „Zakręcony/
zakręcona, w której opisuje osoby z pasjami, podobnych 
społeczników jakim jest On sam. Pan Ryszard miał już  
w Uniejowie kilka wystaw swoich prac. 

Zapytany, jak rozpoczęła się przygoda z aparatem, Pan 
Ryszard odpowiedział:   – „Zacząłem w l. 70-tych w telewizji 
gdańskiej od realizatora światła, następnie jako asystent 
operatora, potem reporter. Gdy powstało Biuro Informacji 
Prasowej Solidarność, podjąłem tam pracę jako operator 
pierwszej w Polsce kamery cyfrowej. Po wprowadzeniu 
stanu wojennego wyemigrowałem do Wilamowa. Po 
jakimś czasie zapisałem się do TPU, gdzie uruchomiliśmy 
gazetę „W Uniejowie”, do której robiłem zdjęcia i pisałem 
artykuły. W 2004 roku Urząd Miasta w Uniejowie zaczął 

wydawać swoją gazetę „Uniejowskie Strony”, dla której 
wykonuję zdjęcia. Zostałem uhonorowany przez IPN i Urząd 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Odznaką 
Honorową Działacza Opozycji Antykomunistycznej”. 

W czasie spotkania usłyszeć można było o pasji i twór-
czości Witolda Henryka Smętkiewicza, który od lat aktywnie 
angażuje się w działalność artystyczną i edukacyjną na 
terenie województwa łódzkiego, w tym także w gminie 
Uniejów. Utwory poetyckie wraz z oprawą muzyczną często 

przedstawiane są przez samego autora. Pan Witold organizuje 
i bierze udział w koncertach, spotkaniach poetycko-
muzycznych w ośrodkach kultury czy domach pomocy 
społecznej, festiwalach oraz mszach św. i nabożeństwach  
w kościołach. Prowadził także warsztaty poetyckie w szko-
łach i w bibliotekach województwa łódzkiego, aktualnie od 
kilku lat organizuje spotkania poetycko-muzyczne.

Podczas wydarzenia swoje przemówienia wygłosili: 
dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie 
– Beata Szymczak, Zastępca Burmistrza Uniejowa – Mirosław 
Madajski, Zastępca Burmistrza Uniejowa w VI kadencji – 
Marek Jabłoński, członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół 
Uniejowa – Barbara Zwolińska oraz Sylwia Szymańska. 
Padło wiele ciepłych słów uznania dla twórczości autorów 
wystawy – Pana Ryszard i jego wnuczki Basi, która jak widać 
odziedziczyła po dziadku talent i zamiłowanie do fotografii 
oraz dla autora fraszek – Pana Witolda. Artyści zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami i kwiatami. 

Wystawa była dostępna dla wszystkich zainteresowanych 
osób do dnia 30 czerwca 2022 r. Obejmowała prace związane 
z przyrodą, naturą, zwierzętami, a także z infrastrukturą 
gminy Uniejów.

W dniu 20 maja 2022 roku w uniejowskiej bibliotece odbyły się wyjątkowe wydarzenia. 
Była to wystawa „FOTOGEN” i spotkanie z łódzkim poetą, autorem fraszek.  W uniejowskiej 
książnicy można było zobaczyć wystawę zdjęć oraz spotkać się z fascynującymi ludzi, którzy 
posiadają swoje zainteresowania i pasje. 

Basia z rodzicami, dziadkiem Ryszardem (drugi od lewej) i Witoldem 
Smętkiewiczem (trzeci od lewej)

Młodzież na otwarciu wystawy 
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Aleksandra Zielonka

Agnieszka Owczarek

Mażoretki Driady Uniejów najlepsze w Polsce

Niezły Meksyk, czyli fiesta meksykańska w Uniejowie

Przez trzy dni w Kędzierzynie-Koźlu rywalizowały zes-
poły z całej Polski, które otrzymały nominację do Mis-
trzostw podczas pięciu estrad regionalnych.

Dziewczyny z Uniejowa wzięły udział aż w 15 katego-
riach: baton solo kadetki, baton solo juniorki młodsze, 
baton solo juniorki starsze, baton solo seniorki młodsze, 
baton solo seniorki starsze, baton duo/trio kadetki, baton 
duo/trio juniorki, baton miniformacje juniorki, baton 
mażoretki klasyczne formacje juniorki, 2x baton solo 
juniorki, flaga solo juniorki, flaga solo seniorki, buława solo 
seniorki, buława duo/trio seniorki, mażoretki klasyczne 
kadetki. To pokazuje, jak wiele czasu i pracy poświęciła 
trenerka oraz dziewczyny na przygotowanie wszystkich 
prezentacji.

Wysiłek, praca i talent naszego uniejowskiego zespołu 
zostały docenione i zauważone przez jury. Dziewczyny 
z grupy classic baton przyjechały z tytułem Mistrza Polski 
w kategorii scena mażoretki klasyczne kadetki. Na dodatek 
duet baton kadetki (Natalia Stachowiak i Maja Perkowska) 
zdobył tytuł II Wicemistrzyń Polski w kategorii duo/trio 
baton kadetki na 15 prezentacji konkursowych.

Serdecznie gratulujemy sukcesu trenerce Oliwii Olczyk 

Impreza odbyła się przy kompleksie termalno-base-
nowym „Termy Uniejów”. Od godziny 14.30 mieszkańcy 
i odwiedzający Uniejów goście mogli poczuć się jak 
w dalekim Meksyku. A skoro Meksyk, to było przede 
wszystkim muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.

Na scenie wystąpił zespół Mariachi Los Amigos, który 
od blisko dwóch dekad propaguje i podtrzymuje tradycje 
muzyki meksykańskiej, chociaż w repertuarze grupy 
znajdują się również rytmy z wielu różnych szerokości 
latynoamerykańskich. Goście usłyszeli popularne hity, 
które wpisują się w gorący klimat Meksyku.

Przy akompaniamencie muzyki na żywo można 
było spróbować prawdziwego taco, burrito, salsy, chili 
oraz innych bardziej i mniej znanych specjałów kuchni 
meksykańskiej w wykonaniu finalisty MasterChefa – 
Adama Kozaneckiego, a stoiska handlowe prezentowały 
ofertę interesujących artykułów rękodzielniczych.

oraz dziewczynom. Ogromnie cieszymy się z osiągniętego 
przez Driady tytułu Mistrza Polski. Gratulujemy również 
wszystkim pozostałym naszym reprezentantkom. Dostać 
się na Mistrzostwa Polski i móc zaprezentować swoje umie-
jętności przed jury to Wasz wielki sukces. Trzymamy kciuki 
za dalszy rozwój.

Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Mażo-
retek Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich, Gmina 
Kędzierzyn-Koźle i Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego. 

Wprawdzie aura pogodowa była bardziej polska niż mek-
sykańska, ale jak wiadomo klimat tworzą ludzie, a ci jak 
zawsze nie zawiedli. Dobre nastroje dopisywały i goście 
rozgrzani meksykańską muzyką dali się porwać rytmom 
meksykańskiej fiesty… jak na „Niedzielę w meksykańskich 
rytmach” przystało.

W dniach 20-22 maja 2022 w hali widowiskowo-sportowej „Azoty” w Kędzierzynie-
Koźlu odbywały się XXIII Mistrzostwa Polski Mażoretek. Mażoretki Driady Uniejów zostały 
Mistrzami Polski w kategorii scena mażoretki klasyczne kadetki.

Niedzielne popołudnie 22 maja 2022 r. w Uniejowie było wyjątkowo kolorowe, muzyczne i smaczne. 
Wszystko za sprawą fiesty, która zabrała mieszkańców i gości w podróż do dalekiego Meksyku.
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Maciej Bartosiak

Międzynarodowy kongres klimatyczny 
dla samorządowców w Uniejowie
Uniejów jest modelowym miejscem do przepro-

wadzania wydarzeń w tej tematyce. W gminie jest 
wydobywana woda geotermalna i w najszerszej skali 
w kraju wykorzystywana. Przypomnijmy, że pozyskana 
z głębi ziemi woda o temperaturze blisko 70 ᴼC jest 
najpierw stosowana do ogrzewania wody w systemie 
ciepłowniczym, następnie schłodzona wykorzystywana 
jest do celów rekreacyjnych w kompleksie termalno-
basenowym „Termy Uniejów” i balneologicznych w sa-
natorium i gabinetach. Gdy jej temperatura obniży się 
do ok. 35 ᴼC, to podgrzewa murawę do piłki nożnej 
i aleje spacerowe. Specjalnością Uniejowa jest tzw. 
„trzeci kurek” z wodą geotermalną, instalowany w blo-
kach mieszkalnych. To wszystko goście kongresu mo-
gli obejrzeć „na żywo”. To praktyczne uzupełnienie 
prezentacji i wykładów cieszyło się bardzo dużym 
powodzeniem.  

Program wydarzenia składał się z kilku sekcji, podczas 
których została poruszona następująca tematyka: 
teoretyczne aspekty dotyczące pakietów klimatycznych, 
inwestycje i nakłady na OZE, B+R w OZE, przepisy dot. 
OZE a faktyczne zaangażowanie w działania, instrumenty 
prawne i ekonomiczne wspierające rozwój OZE, 
promocja zapobiegania zmianom klimatu i OZE wśród 
przedsiębiorców i mieszkańców regionu łódzkiego, 

konsekwencje zmian klimatycznych i inwestowania w OZE 
na gospodarkę.

Wystąpienia rozpoczęła sesja uniejowska, którą otworzył 
Burmistrz Uniejowa, Józef Kaczmarek, następnie wystąpił 
Jacek Kurpik, dyrektor ds. eksploatacji w Geotermii Uniejów 
Sp. z o.o. , który zaprezentował system eksploatacji wody 
geotermalnej w Uniejowie. Po nim zabrał głos prezes 
PGK „Termy Uniejów”, Marcin Pamfil, który zaprosił na 
premierę nowego produktu turystycznego TOM. To 
porozumienie trzech dużych atrakcji z województwa 
łódzkiego – kompleksu termalno-basenowego „Termy 
Uniejów”, Orientarium i Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego 
oraz największego całorocznego parku rozrywki w Polsce 
„Mandorii”. Atrakcje łączy wspólny bilet zapewniający duże 
rabaty cenowe. 

– W sesji zagranicznej gościliśmy przedstawicieli miast 
partnerskich: burmistrza  fińskiego Sonkajärvi – Simo 
Mäkinena i László Dénesa, głównego energetyka gminy 
Mórahalom.  

Sesje eksperckie wraz z część warsztatową poprowadzili 
czołowi eksperci z dziedziny geotermii, innych OZE i zmian 
klimatycznych, m.in.: dr hab. inż. Aneta Sapińska-Śliwa, 
prof. AGH, prodziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Ga-
zu, zastępca kierownika Laboratorium Geoenergetyki, 
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Katedra Wiertnictwa 

W dniach 27-28 maja 2022 r. w zamku w Uniejowie samorządowcy z całego kraju spotkali 
się na międzynarodowym kongresie klimatycznym, podczas którego były omawiane kwestie 
związane z geotermią i innymi odnawialnymi źródłami energii oraz inwestycje w ochronę 
klimatu i rozwój gospodarczy. 
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i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Sta-
nisława Staszica w Krakowie oraz dr hab. inż. Tomasz 
Śliwa, prof. AGH, kierownik Laboratorium Geoenergetyki, 
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Katedra Wiertnictwa 
i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Sta-
nisława Staszica w Krakowie. Katedra Wiertnictwa  
i Geoinżynierii prowadzi m.in. prace badawcze w zakresie 
technologii i projektowania otworów wiertniczych, 
optymalizacji parametrów technologii wiercenia do celów 
eksploatacyjnych wód geotermalnych. Naukowcy blisko 
współpracują z Geotermią Uniejów Sp. z o.o. praktycznie 
od początku jej działalności. 

Ostatnim punktem programu była sesja terenowa, 
podczas której uczestnicy odwiedzili urządzenia wchodzące 
w skład kaskadowego systemu wykorzystania energii ge-
otermalnej w Uniejowie, miejsca rekreacji bazujące na 
gorącej solance oraz zakończone i realizowane inwestycje 
dotyczące ochrony klimatu. 

Kongres geotermalny był organizowany w ramach 
projektu pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospo-
darczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone 
w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę 
Uniejów – etap drugi”, dofinansowanego przez Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 
2014-2020. 

Konferencje poprzedziło II Ogólnopolskie Seminarium „Geoenergetyka i Geotermalne Pompy Ciepła w dniach 24-26 
maja 2022 r. Organizatorami byli: Laboratorium Geoenergetyki AGH, Urząd Miasta w Uniejowie, Geotermia Uniejów im. 
Stanisława Olasa oraz Studenckie Koło Naukowe GEOWIERT.

Głównym tematem była inżynieria otworowa dla przekształceń energetycznych w Polsce. W programie znalazły się 
między innymi: oficjalne wystąpienia, sesje referatów, dyskusje moderowane oraz zwiedzanie instalacji geotermalnych. 
Poruszono kwestie zagospodarowania wód termalnych w Uniejowie oraz wykorzystania samej wody, jak i ciepła w niej 
zawartego.

         Źródło: Geotermia Uniejów

Aleksandra Zielonka

Mundurowy Dzień Dziecka

Mundurowe miasteczko
Kto z chłopców nie marzył w dzieciństwie o tym, 

żeby przywdziać mundur policjanta, strażaka lub żoł-
nierza? To wydarzenie było do tego doskonałą okazją. 
W trakcie pikniku można było odwiedzać stanowiska 
poszczególnych służb, które chętnie opowiadały o spe-
cyfice swojej pracy.

Organizatorzy zadbali o to, aby dzieci i młodzież mogły 
zapoznać się z jak najszerszą ofertą. Swoje stanowiska 
promocyjne wystawili: Policja, Straż Pożarna, Łódzka 
Brygada Obrony Terytorialnej, Straż Miejska w Łodzi, 
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 
w Łodzi, Straż Graniczna w Łodzi, Okręgowa Służba 
Więzienna w Łodzi, WORD w Łodzi, Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Łodzi, Straż Ochrony Kolei 
w Łodzi, Krajowa Administracja Skarbowa w Łodzi, Urząd 
Marszałkowski w Łodzi, Klub Motocyklowy Knight Riders 
oraz Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi.

Każde ze stoisk oferowało wiele atrakcji. Była to doskonała 
okazja do tego, żeby przymierzyć specjalistyczne umun-
durowanie, zapoznać się ze sprzętem, jakim na co dzień 
posługują się poszczególne formacje, czy zasiąść 
w specjalistycznych pojazdach. Pracownicy służb dzielili 
się również z młodzieżą ciekawostkami ze swojej pracy. 
Dowiedzieć się było można m.in.: jak odnaleźć się w lesie, 
czego nie można przywozić z egzotycznych wakacji, jak 
udzielić pierwszej pomocy, jak uratować swojego pupila, jak 
działają specjalistyczne drony, ile waży broń, albo jak wygląda 
wyposażenie policji idącej na akcje. Ale to nie wszystko. 
W poszczególnych namiotach, oprócz ciekawej wiedzy, 
można było osobiście tę wiedzę zweryfikować. Można było 
zasiąść w więźniarce, łodzi ratunkowej, postrzelać z armatki 
wodnej, potrzymać broń, zabawić się w sapera szukającego 
min, sprawdzić w alkogoglach jak zachowuje się organizm 
pod wpływem alkoholu czy sprawdzić jak funkcjonuje 
policyjny robot. A to tylko kilka przykładów z ogromnej liczby 
atrakcji, którą przygotowali organizatorzy.  

31 maja 2022 r. odbyło się niezwykłe wydarzenie skierowane do najmłodszych mieszkańców 
naszego województwa – Mundurowy Dzień Dziecka. Odbyło się ono przy kompleksie boisk piłkarskich 
w Uniejowie. Dzięki Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, uczniowie ze szkół mieli możliwość 
osobistego zapoznania się z pracą policji oraz przybyłych na piknik służb mundurowych.

>
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Scena akcji
Atrakcje w miasteczku piknikowym to nie wszystko. 

Organizatorzy zadbali również o to, aby młodzież mogła 
na własne oczy zobaczyć jak pracują służby, ale również 
zwierzęta zatrudnione w formacjach. Na specjalnie 
przygotowanym placu pokazowym odbyły się:

musztra policyjna Liceum Mundurowego w Łodzi,
pokaz szkolenia i tresury psów policyjnych w wyko-

naniu Wydziału Prewencji KWP w Łodzi,
pokonywanie płonących przeszkód, demonstracja 

odwagi koni i popisy jeździeckie, przygotowane 
przez Przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w To-
maszowie Mazowieckim wraz z przedstawicielami Straży 
Miejskiej w Łodzi; 

pokaz taktyk i technik interwencji w wykonaniu 
Funkcjonariuszy Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi,

Mundial Uniejów 
W dniach od 30 maja do 1 czerwca 2022 roku na obiekcie sportowym im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie rozegrano 

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn „Mundial Uniejów”. 25 drużyn walczyło o Puchar Komendanta Głównego 
Policji. 

Najlepszą męską drużyną okazała się reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Puchar w kategorii kobiet trafił 
do Komendy Głównej Policji.

Turniej miał na celu kultywowanie pamięci o tragicznie zmarłych funkcjonariuszach łódzkiego garnizonu policji: mł. asp. 
Wiktorze Będkowskim, mł. asp. Bartłomieju Kuleszy oraz asp. Andrzeju Werstaku, którzy odeszli  26 marca 2007 roku  
w Zakładzie Karnym w Sieradzu. Oddali swoje życie wypełniając do końca rotę ślubowania. 

Ideą imprezy było także doskonalenie sprawności fizycznej oraz kształtowanie pozytywnych postaw, budowanie dobrej 
atmosfery w służbie poprzez współzawodnictwo sportowe.

Patronatem Honorowym imprezę objęli: Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Komendant Główny 
Policji,  Polski Związek Piłki Nożnej, Łódzki Związek Piłki Nożnej, Gmina Uniejów, ZW NSZZ Policjantów woj. łódzkiego, 
Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej IPA.

Swoją obecnością zaszczyli: Piotr Cieplucha – II Wicewojewoda Łódzki, Józef Kaczmarek – Burmistrz Miasta Uniejów, nadkom. 
Krzysztof Balcer – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. łódzkiego wraz z Wiceprzewodniczącym 
nadkom. Tomaszem Borowieckim, Rafał Płuciennik – Sekretarz Łódzkiej Wojewódzkiej Grupy IPA, Stanisław Tępiński – Prezes 
Ceramiki Opoczno, insp. Krzysztof Kotkowski – Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach.

        Źródło: Komenda Główna Policji 

pokaz zabezpieczenia konwoju i zatrzymywania osób 
niebezpiecznych przez Wydział Konwojowy KWP w Łodzi, 

pokaz strażacki w wykonaniu PSP w Poddębicach.
Na zakończenie występów nasza miejscowa jednostka 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie podjęła wyzwanie 
i stanęła do bitwy na armatki wodne wraz z wraz z Oddziałem 
Prewencji Policji w Łodzi.

Atrakcja wysokich lotów
Mundurowy Dzień Dziecka to nie jedyna atrakcja, jakiej 

można było doświadczyć. Na zaproszenie Burmistrza Uniejowa 
firma GSA Aviation zorganizowała nam niezapomnianą 
możliwość lotów widokowych śmigłowcem nad Uniejowem. 
Atrakcja cieszyła się dużą popularnością, co można było 
zaobserwować i usłyszeć na naszym uniejowskim niebie. 
Wszyscy, którzy skorzystali z atrakcji mogli przekonać się, 
jak pięknie wygląda nasza okolica. A zapewniamy, że z góry 
prezentuje się cudownie.  

>
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Aneta Szkutnik

Piknik Literacki „Maria Konopnicka 
mniej znana” w Bronowie

Piknik objęty był patronatem Marszałka Województwa 
Łódzkiego – Grzegorza Schreibera i Telewizji Łódzkiej 
TVP 3 Łódź. Organizatorem pikniku była Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna w Łodzi we współpracy z oko-
licznymi bibliotekami – GBP w Wartkowicach i M-GBP 
w Uniejowie oraz z OSP w Biernacicach i Dworkiem 
Marii Konopnickiej w Bronowie. Głównym celem tego 
wspólnego przedsięwzięcia było przybliżenie życia  
i twórczości pisarki. Wydarzenie miało charakter ro-
dzinny, połączone było z Dniem Dziecka.

Na uczestników pikniku czekało moc atrakcji: zwie-
dzanie dworku, inscenizowanie wierszy poetki, foto 
ścianki, strefa relaksu i bookcrossingu, gra na smartfony, 
kolorowanki, quizy i zabawy literackie. Chętni mogli 
wziąć udział w plenerze malarskim oraz w warsztatach 
plastycznych tworzenia: obrazków z koralików Pyssla, 
postaci z twórczości Konopnickiej z materiałów 
ekologicznych oraz zakładek do książek. Można było też 
przyjrzeć się z bliska wozom strażackim oraz posłuchać o 
pracy strażaków. Podczas pikniku został rozstrzygnięty, 
ogłoszony wcześniej, konkurs dla dzieci „Tacy z nas 
bohaterowie” na najciekawsze przebranie za postać z 
twórczości Marii Konopnickiej. Dla uczestników pikniku 
przewidziano drobne upominki i wspólne grillowanie. 
Wydarzenie było relacjonowane na żywo w studiu 
plenerowym w niedzielnym programie „Budzi się ludzi” 
w TVP 3 Łódź.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie włą-
czyła się w organizację Pikniku Literackiego w Bronowie 
przygotowując warsztaty tworzenia zabawnych zakładek. 
Były to dwa projekty – dla miłośników piesków i dla wielbicieli 
kotków – oparte na motywie serca. Trzeba przyznać, iż 
warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem nie 
tylko wśród dzieci, ale też wśród dorosłych. Na twarzach 
uczestników warsztatów można było obserwować 
początkowo skupienie, a w końcu radość i dumę z włas-
noręcznie wykonanej zakładki. Patrząc zaś na zakładki, można 
było zobaczyć dużo własnej inwencji i fantazji ich twórców. 
Wszyscy bawili się wyśmienicie.

29 maja 2022 r. w Dworku Marii Konopnickiej w Bronowie odbył się Piknik Literacki z okazji 
przypadającej w tym roku 180. rocznicy urodzin poetki. Warto nadmienić, iż Konopnicka mieszkała 
w dworku w latach 1862-1872 i urodziła tu ośmioro dzieci. Wspomnienia z Bronowa były mottem 
jej wielu utworów. Obecnie w salonach dworku mieści się Muzeum Marii Konopnickiej.
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Agnieszka Owczarek

Moc atrakcji z okazji Dnia Dziecka 
w„Termach Uniejów”

Przygotowano dla nich wiele atrakcji: spotkanie 
z postaciami bajkowymi, muzyczne karaoke, strefę 
balonów, konkursowe puzzle, zabawy na hulajnogach 
elektrycznych, animacje i foodtrucki – zatem miały 
moc wrażeń. Na miłośników wodnych rozrywek, 
przebywających w obiekcie, czekały także przez dwa 
dni weekendu, 4 i 5 czerwca, widowiskowe pokazy 
flyboardingu. 

Fly-board.pl to największe w Europie Środkowej 
centrum hydro-odrzutowe, natomiast Flyboard, czyli 
latająca deska, to urządzenie służące do uprawiania 
ekstremalnych sportów wodnych, pozwalające unieść 
się nawet 25 m nad powierzchnią tafli i wykonywać 
powietrzne akrobacje.

Na uniejowskich Termach wystąpili Eryk Dusterhoft 
i Kajetan Sikorski, reprezentujący team fly-board.
pl. Zazwyczaj tego typu pokazy wykonuje się 
na większych akwenach wodnych z uwagi na potrzebę 
dużej przestrzeni i odpowiedniej głębokości dla 
wykonywanych akrobacji. W ubiegłym roku  panowie 
po raz pierwszy wystąpili na basenie publicznym, 
właśnie w Uniejowie, a w czerwcowy weekend 
powrócili ku wielkiej uciesze publiczności.  

- „W naturalnych akwenach temperatura wody 
jest znacznie niższa, dlatego możemy pozwolić sobie 
na maksymalnie trzy, cztery pokazy dziennie. Tutaj możemy 
pozwolić sobie na więcej, gdyż woda nie powoduje 
dyskomfortu dla organizmu, a wręcz przynosi przy-
jemne orzeźwienie” – powiedział Kajetan Sikorski, któ-
ry przygotowywał pokaz.

Przebywający na basenach goście byli pod ogromnym 
wrażeniem repertuaru: salt, spirali wykonywanych 
na kilkunastu metrach wysokości. A to tylko wycinek 
umiejętności sportowców, którzy podkreślali, że z uwagi 
na niewielką przestrzeń mogli zaprezentować zaledwie 
dwadzieścia procent swoich umiejętności.

Na pytanie: Czy trzeba mieć specjalne umiejętności, 
by spróbować swoich sił w tej dyscyplinie?, Kajetan odpo-
wiedział:

- „Każdy może spróbować. Erykowi było o tyle łatwiej, 
że od 15 lat trenuje akrobatykę. Jednak jeśli ktoś jeździ 
na rowerze, desce, czyli choćby amatorsko uprawia sport, 
gdzie potrzebny jest balans, to jest duże ułatwienie”. 

Z okazji Dnia Dziecka „Termy Uniejów” przygotowały dla najmłodszych liczne niespodzianki. 1 czerwca 
2022 r. wszystkie dzieci do 13. roku życia wchodziły na baseny bezpłatnie, natomiast 4 czerwca,  
w godzinach 11.00-15.00, dzieci mogły wziąć udział w „Dniu Dziecka od A do ZET z Radiem ZET” na 
terenie kompleksu termalno-basenowego.
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M-GBP w Uniejowie

Agnieszka Owczarek

Dzień Dziecka z jogą

„Babcia sobie zaczeka” – w Uniejowie uczyli 
się, jak nie dziadurzyć

W zajęciach uczestniczyły dzieci wraz z zaproszonymi 
rodzicami. W pierwszym dniu uczestnicy poznali podstawy 
jogi i dowiedzieli się, jak bezpiecznie ją uprawiać. 
Oprócz tego wykonane zostały ćwiczenia medytacyjno-
relaksacyjne oraz przeprowadzona została zabawa 
w głuchy telefon. W drugim dniu dzieci wykonywały 
ćwiczenia z medytacji oraz zrobiony został długi tunel 
asan pies z głową w dół, dzięki któremu uczestnicy 
przechodzili pod tunelem. Spotkania z rodzicami i dziećmi 
zakończyły się słodkim poczęstunkiem.

Warto dodać, że zajęcia z jogą wpływają na roz-
wój emocjonalny dzieci, a także w połączeniu z tech-
nikami terapeutycznymi pozwalają na: zmniejszenie 
nagromadzonych negatywnych emocji, eliminowanie 
zaburzeń lękowych, redukcję stresu, stymulowanie 
rozwoju mózgu poprzez asany oraz ćwiczenia medyta-

Warsztaty odbyły się w dniach 2-3 czerwca 2022r. 
w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa. Jego 
uczestnikami byli m.in.: pracownicy MGOPS-u, urzędu 
miasta, biblioteki oraz uniejowskiego uzdrowiska, a tak-
że słuchacze Uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, innymi słowy przedstawiciele instytucji, w któ-
rych pracuje się ze starszymi osobami.

Celem wydarzenia było podniesienie świadomości 
języka używanego wobec osób starszych oraz nabycie 
umiejętności rozpoznawania tzw. ,,dziadurzenia” i rea-
gowania na protekcjonalny styl komunikacji w roli świadka 
tego zjawiska. Projekt ma na celu przeciwdziałanie uży-
wania wobec osób starszych dyskryminującego języka 
elderspeak (a także wprowadzenie do języka polskiego 
nowych terminów – „dziadurzenie” i „gerontomowa” – 
jako tłum. ang. „elderspeak”).

Warsztaty poprowadziły Magdalena Skrzydlewska 
ze Stowarzyszenia „Forum 4 Czerwca”, która walczy 

cyjno-relaksacyjne. Ponadto joga zwiększa poziom skupienia 
i koncentracji, pomaga w budowaniu poczucia własnej 
wartości i pozwala zaakceptować swój światopogląd już od 
najmłodszych lat. 

z ageizmem oraz Lena Rogowska-Lewandowska, trenerka 
równościowa zajmująca się przeciwdziałaniem wykluczeniu 
i przemocy.

Projekt realizowany jest na terenie województwa łódz-
kiego w siedmiu gminach: Drzewica, Inowłódz, Łask, Ło-
wicz, Opoczno, Uniejów i Żarnów od stycznia 2021 roku 
do października 2022 roku.

W dniach 1-2 czerwca 2022 roku odbyły się zajęcia w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie. 
Głównym celem zajęć było przeprowadzenie ćwiczeń z jogi, aby propagować ideę dbania o zdrowie i formę. 

W Uniejowie odbyły się warsztaty „O słowach i godności” adresowane m.in. do instytucji pracujących 
z osobami starszymi. Dwudniowe wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie „Forum 4 Czerwca” wraz  
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Uniejowie.
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Aleksandra Zielonka

Rozstrzygnięcie ogólnopolskich konkursów 
strażackich w Uniejowie

Z tej okazji do Uniejowa zjechali organizatorzy, 
sponsorzy, laureaci ogólnopolskiego konkursu plas-
tycznego oraz członkowie młodzieżowych drużyn 
pożarniczych z opiekunami. Warto nadmienić, że tyl-
ko na terenie województwa łódzkiego działa ponad 400 
młodzieżowych drużyn pożarniczych, które skupiają 
około 5.000 członków. To wielka radość i nadzieja 
na przyszłość Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
W tym roku do etapu wojewódzkiego konkursu wpły-

nęło 2858 prac. Do finału Ogólnopolskiego Strażackiego 
Konkursu Plastycznego przekazano 378 prac. Eliminacje 
wojewódzkie odbyły się w 14 województwach: dolno-
śląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, 
łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkar-
packim, podlaskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wiel-
kopolskim, zachodniopomorskim.

Prace plastyczne były inspirowane zagadnieniami 
ochrony przeciwpożarowej, działalnością straży 
pożarnych, tradycją i życiem strażackich środowisk 
oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych. 
Techniki, w jakich zostały wykonane, to m.in.: wycinanki, 
wyklejanki, malowanie farbą, akwarele, rysowanie 
pastelami, grafika, tkactwo, kolaż. 

Komisja konkursowa oceniająca nadesłane prace 
wzięła pod uwagę: samodzielność wykonania, walory 
artystyczne, estetyczne, a także zgodność treści 
wykonanej pracy z tematyką konkursu oraz pomysłowość 
i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, 
jak również wykorzystanie różnorodnych technik 
plastycznych. Komisja oceniła prace zgodnie z regu-
laminem, według następujących technik grup wiekowych: 
przedszkola, szkoły podstawowe klasy I-IV, szkoły 
podstawowe klasy V-VIII, szkoły ponadpodstawowe, 
osoby dorosłe.

Oceniane prace charakteryzowały się różnorodnością 
i oryginalną kompozycją oraz oryginalnym potrak-

towaniem tematu konkursu. Wyróżnieni laureaci otrzymali 
z rąk organizatorów i sponsorów zasłużone nagrody. 

Pełna lista laureatów konkursu wraz z nagrodzonymi 
pracami znajduje się na stronie Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: www.zosprp.
pl/2022/03/21/ogolnopolski-strazacki-konkurs-plastyczny

Najlepsi z najlepszych
Wydarzenie w Uniejowie było również okazją do na-

grodzenia laureatów 13. edycji konkursu „Najlepsi z naj-
lepszych” na wzorową młodzieżową drużynę pożarniczą i jej 
opiekuna.

Celem konkursu było wyłonienie jak najbardziej aktywnej 
i wyróżniającej się drużyny młodzieżowej w Polsce, któ-
rej praca przyczynia się do popularyzowania ochrony 
przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, tradycji ruchu 
strażackiego oraz promowania idei wspólnej pracy na różnych 
płaszczyznach.

Do konkursu zgłoszono 40 prac dokumentujących dzia-
łalność młodzieżowych drużyn pożarniczych w 2021 
r. z 15 województw: dolnośląskiego (2), kujawsko-po-
morskiego (2), lubelskiego (1), lubuskiego (1), łódzkiego 
(1), małopolskiego (6), mazowieckiego (7), opolskiego (2), 
podkarpackiego (1), podlaskiego (0), pomorskiego (2), 
śląskiego (4), świętokrzyskiego (1), warmińsko-mazurskiego 
(1), wielkopolskiego (6), zachodniopomorskiego (3).

W Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie odbyło się 3 czerwca 2022 r. wydarzenie o 
ogólnopolskiej randze. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował 
oficjalne ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego oraz XIII edycji 
Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową młodzieżową drużynę pożarniczą.
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Maja Ostrowska-Gralka

VIII Turniej Małego Karateki

Na Turnieju Małego Karateki z okazji Dnia Dziecka nie 
zabrakło niespodzianek dedykowanych najmłodszym: ma-
lowania buzi, balonowych atrakcji, słodkiego poczęstunku, 
czy kącika zabaw.

 W zawodach wystartowało 90 zawodników, a podczas 
zmagań sędziowali: sędzia główny – Maja Ostrowska-Gralka 
– 4 Dan, Grzegorz Wieczorkowski – 2 Dan, Julia Galant – 
1 Dan, Weronika Kujawa – 1 Dan, Patrycja Kowalczyk – 1 
Dan, Oliwia Staniak – 1 Dan, Marcelina Chocholska – 2 kyu, 
Mateusz Gryga 1 kyu. 

Specjalne podziękowania kierujemy do: Pana Józefa 
Kaczmarka – Burmistrza Uniejowa za ufundowanie medali, 
Pana Mirosława Madajskiego – zastępcy burmistrza za po-
moc w organizacji, Pana Piotra Kozłowskiego – dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Uniejowie za udostępnienie hali 
sportowej; Pana Marcina Pamfila – prezesa PGK „Term 
Uniejów” za ufundowanie maskotek i zaproszenie na baseny, 
Pana Łukasza Malinowskiego – pracownika „Term Uniejów” 
za wsparcie sędziów, dobre decyzje, profesjonalizm i uś-
miech,   Pani Małgorzacie Ostrowskiej za kolorowe buzie, 
Pani Dorocie Gralce za opiekę medyczną,

Pani Karolinie Galoch za balonowe atrakcje, rodzicom, 
trenerom i dzieciakom za to, że byliście. 

Wyniki turnieju przedstawiały się następująco: 

• Gr. 00 8 lat i młodsi – dziewczęta: 1. Maria Pasternok, 
2. Kaja Toś, 3. Zofia Nowakowska – FSK Warszawa, 3. Zofia 
Dałek – BASSAI Uniejów. 

• Gr. 00 – chłopcy: 1. Przemysław Wiśniewski – FSK 
Warszawa, 2. Michał Architekt – BASSAI Uniejów, 3. Filip 
Kuźnicki – FSK Warszawa.

• Gr. 0 9-10 lat – dziewczęta: 1. Nina Malinowska, 2. 
Michalina Sowa – FSK Warszawa.

Komisja konkursowa jednogłośnie za wzorową drużynę 
uznała: Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP im. druha 
Roberta Boryszewskiego w Wieliszewie z województwa 
mazowieckiego, a tytuł najlepszych opiekunów otrzymali 
Paweł Kuna i Kamil Reda. Dodatkowo jury wyróżniło 
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Warmątowice 
Sienkiewiczowskie (woj. dolnośląskie) i opiekunkę 

• Gr. 0 9-10 lat – chłopcy: 1. Franciszek Reda – FSK Warszawa, 
2. Igor Wińkowski – BASSAI Uniejów, 3. Aleksander Ciukszo, 3. 
Jakub Borecki – FSK Warszawa.

Kata indywidualne
• „Dzieci grupa A” 8 lat i młodsze – do 7 kyu: 
Dziewczęta: 1. Helena Krajewska, 2. Kinga Kanarek, 3. Kaja 

Sztybrych – BASSAI Uniejów. 
Chłopcy: 1. Artur Zieliński – Brodnica, 2. Grzegorz Ziółkowski 

– Warszawa, 3. Marcel Madziara – IPPON Łęczyca.
• „Dzieci grupa B” 8 lat i młodsze – 6 kyu+.
• „Dzieci grupa C” 9-10 lat – do 7 kyu:
Dziewczęta: 1. Oliwia Cybulska – IPPON Łęczyca, 2. Hanna 

Augustyniak – BASSAI Uniejów, 3. Emilia Gęsina – FSK Warszawa. 
Chłopcy: 1. Miłosz Łaskowski – FSK Warszawa, 2. Adam 

Mroziński, 3. Wiktor Derkowski – IPPON Łęczyca.
• „Dzieci grupa D” 9-10 lat – 6 kyu+: 
Chłopcy: 1. Szymon Jarzembowski, 2. Mateusz Jarzembowski 

–SHOTOKAN Brodnica.

Justynę Jaszczyszyn – za działania promocyjne.
Laureaci konkursów otrzymali od Burmistrza Uniejowa 

upominki w postaci wejściówek do kompleksu „Termy Unie-
jów”. 

Nagrodzonym w konkursach składamy serdeczne gratu-
lacje!

W sobotę, 4 czerwca 2022 r. na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Uniejowie odbył się kolejny 
już Turniej Małego Karateki. Na wydarzenie zjechali się zawodnicy z: Brodnicy, Łęczycy, Warszawy, 
Poddębic, Łodzi oraz oczywiście z Uniejowa. 
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Dziewczęta: 1. Apolonia Dałek, 2. Hanna Spławska Wiatr 
– BASSAI Uniejów, 3. Kaja Perechowska – FSK Warszawa. 

• „Dzieci grupa E” 11-12 lat – do 7 kyu: 
Dziewczęta: 1. Zuzanna Pasternok, 2. Maria Poławska, 3. 

Marcelina Poławska – FSK Warszawa. 
Chłopcy: 1. Adam Sawkiewicz, 2. Gniewko Rokuszewski – 

BASSAI Uniejów, 3. Piotr Wysztygiel – FSK Warszawa. 
• „Dzieci grupa F” 11-12 lat – 6 kyu+:
Dziewczęta: 1. Liliana Spławska Wiatr – BASSAI Uniejów, 

2. Alicja Miklaszewska, 3. Jagoda Gadomska – FSK 
Warszawa. 

Chłopcy: 1. Bartłomiej Stefański – BASSAI Uniejów, 2. 
Hubert Adasik – FSK Warszawa.

• „Mini kadeci” 13-14 lat:
Dziewczęta: 1. Zuzanna Lisewska – IPPON Łęczyca, 2. 

Adrianna Bigos, 3. Magdalena Madyniak – FSK Warszawa. 
Chłopcy: 1. Szymon Frankiewicz – IPPON Łęczyca, 2. 

Krystian Sekura – BASSAI Uniejów.

Kumite indywidualne – Kihon ippon kumite (podział wg 
płci, wieku i stopnia)

• „Dzieci grupa A” 8 lat i młodsze – do 7 kyu
Dziewczęta: 1. Kaja Sztybrych, 2. Helena Krajewska – 

BASSAI Uniejów.
Chłopcy: 1. Marcel Kąpielski – BASSAI Uniejów, 2. Kacper 

Pawlak, 3. Wojciech Kacprzak – DRAGON Poddębice.
• „Dzieci grupa C” 9-10 lat – do 7 kyu.
• „Dzieci grupa E” 11-12 lat – do 7 kyu: 
Chłopcy: 1. Adam Sawkiewicz, 2. Gniewko Rokuszewski 

– BASSAI Uniejów, 3. Jakub Bojanowski – IPPON Łęczyca. 

Kumite indywidualne – Shobu Nihon Kumite (podział wg 
płci, wieku i stopnia)

• „Dzieci grupa A” 8 lat i młodsze – do 7 kyu:
Dziewczęta: 1. Lena Stańczyk, 2. Antonina Godzimirska – 

ŁKKS Łódź, 3. Nadzieja Hoga – SHOTOKAN Brodnica.
Chłopcy: 1. Antoni Bienias – ŁKKS Łódź, 2. Hubert Bieć – 

Brodnica, 3. Marcel Madziara –IPPON Łęczyca. 
„Dzieci grupa B” 8 lat i młodsze – 6 kyu+.
„Dzieci grupa C” 9-10 lat – do 7 kyu: 
Dziewczęta: 1. Zofia Obierzalska, 2. Nadia Znamierowska – 

ŁKKS Łódź, 3. Hanna Augustyniak – BASSAI Uniejów. 
Chłopcy: 1. Jakub Kawalec, 2. Mikołaj Bednarski – ŁKKS Łódź, 

3. Wiktor Derkowski – IPPON Łęczyca.
„Dzieci grupa D” 9-10 lat – 6 kyu+:
Chłopcy: 1. Szymon Jarzembowski, 2. Mateusz Jarzembowski 

– SHOTOKAN Brodnica. 
Dziewczęta: 1. Hanna Spławska Wiatr, 2. Apolonia Dałek – 

BASSAI Uniejów. 
„Dzieci grupa E” 11-12 lat – do 7 kyu:
Dziewczęta: 1. Zuzanna Pasternok, 2. Maria Poławska – FSK 

Warszawa. 
Chłopcy: 1. Borys Bienias, 2. Marcel Mikuś, 3. Jan Płocki – 

ŁKKS Łódź. 
„Dzieci grupa F” 11-12 lat – 6 kyu+:
Dziewczęta i chłopcy: 1. Liliana Spławska Wiatr, 2. Bartłomiej 

Stefański – BASSAI Uniejów, 3. Alicja Miklaszewska – FSK 
Warszawa. 

Kumite indywidualne – Shobu Ippon Kumite wg przepisów 
karate tradycyjnego (podział wg płci, wieku i stopnia) 

„Mini kadeci” 13-14 lat:
Dziewczęta i chłopcy: 1. Borys Bienias ŁKKS Łódź, 2. Zuzanna 

Lisewska, 3. Szymon Frankiewicz – IPPON Łęczyca. 

 Zapraszamy na kolejny turniej w przyszłym roku! 

Agnieszka Olczyk

Trebunie-Tutki oraz wokaliści z naszej gminy 
zaśpiewali  w Uniejowie

Niedzielna impreza rozpoczęła się o godzinie 18.00. 
Przy Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich zebraną 
publiczność powitał prowadzący spotkanie Robert 
Palka – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Uniejowie. Chwilę później na scenie pojawiali się 
kolejno młodzi artyści, którzy od niedawna trenują 
śpiew w Uniejowskiej Grupie Wokalnej pod kierunkiem 

Renaty Białek oraz Marcina Jaśkiewicza. Dzieciaki zaśpiewały 
piosenki ze swojego ulubionego repertuaru. Jak stwierdziły, 
podczas występu towarzyszyło im trochę stresu, ponieważ 
większość z nich dzień wcześniej prezentowała się 
przed zupełnie nową, szerszą publicznością. Po zakończeniu 
pierwszej części imprezy wszyscy młodzi wokaliści wspólnie 
zapowiedzieli koncert gwiazdy wieczoru – zespołu Trebunie-
Tutki.

W niedzielę, 5 czerwca 2022 r. wystąpił w Uniejowie genialny zespół z Podhala – Trebunie-Tutki. Swoje 
umiejętności zaprezentowali również soliści z Uniejowskiej Grupy Wokalnej.

>
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Aleksandra Zielonka 

7. Forum Inteligentnego Rozwoju

Specjalistyczne debaty i arena projektów przyszłości
Forum Inteligentnego Rozwoju to dwa dni, w czasie 

których można uczestniczyć w wielu inspirujących 
prelekcjach, „power speechach” czy debatach dotyczą-
cych drogi od innowacyjnego pomysłu do sukcesu 
rynkowego. Wydarzenie dało możliwość nawiązania 
bezpośrednich relacji między środowiskiem innowatorów 
i ludzi wspierających innowacje.

Wśród uczestników Forum przeważali naukowcy 
i przedsiębiorcy, którzy aktualnie prowadzą badania 
lub wprowadzają innowacyjne pomysły oraz nowe 
technologie. Na wydarzeniu nie zabrakło także przed-
stawicieli sektora edukacji, którzy swoimi pomysłami 
dają szansę na lepszy start i efektywniejszą edukację 
dzieci i młodzieży oraz reprezentantów administracji 
rządowej i agencji, które przekazują środki na wdrażanie 
innowacji. Stąd obecność m.in. wiceminister Małgorzaty 
Jarosińskiej-Jedynak z Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej, przedstawicieli Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju czy też Agencji Rozwoju Przemysłu.

Jedną z wielu interesujących pozycji w programie Fo- 
rum stanowiła arena projektów przyszłości, czyli 
prezentacja innowacyjnych badań, projektów tech-

Artyści z Podhala zaśpiewali kilkanaście piosenek 
podczas trwającego ponad godzinę występu. Oprócz 
prawdziwie góralskiej muzyki mogliśmy zobaczyć 
również kilka motywów tańca góralskiego w wykonaniu 
założyciela i lidera zespołu – Krzysztofa Trebuni-Tutki. 
Na scenie wystąpili także: Anna Trebunia-Tutka, Jan 
Trebunia-Tutka, Andrzej Polak oraz gościnnie Jacek 
Fedkowicz i Wojciech Fedkowicz.

Trebunie-Tutki to zespół, który jest ambasadorem 
nie tylko Podhala, ale i polskiej kultury na festiwalach 
w całej Europie, Azji i Ameryce Północnej, m.in. na 
Wystawach Światowych EXPO w Portugalii i Japonii. 
Jego rozpoznawalny w Europie styl ukształtowały  
z jednej strony muzyczne tradycje rodzinne (sięgające 
ponad stu lat!) i zamiłowanie do góralszczyzny, z drugiej 
nowatorstwo i awangardowe podejście do swojego 
dziedzictwa. Trebunie-Tutki, jako pierwszy zespół  

nologicznych oraz społecznych. Wzięli w niej udział przed-
stawiciele środowiska biznesowego, naukowego i sa-
morządów m.in. w kontekście nowatorskich inwestycji 
infrastrukturalnej czy  nieszablonowej działalności badaw-
czo-rozwojowej.

Lokalny akcent wydarzenia
Na Forum zjechali do Uniejowa również samorządowcy 

zaangażowani w proces rozwoju swoich regionów, poprzez 
wprowadzanie innowacji społecznych i technologicznych 
oraz stworzenie atrakcyjnych warunków do inwestowania. 
Atutem Uniejowa jest pionierskie i wszechstronne wy-
korzystanie wody termalnej, dlatego nasi eksperci mieli 
przyjemność uczestniczyć w wydarzeniu, również w cha-
rakterze prelegentów.

Sławomir Wieczorek, właściciel firmy S-INSTAL i jedno-
cześnie przedstawiciel Energetyki Uniejów, zaprezentował 
power speech pn: „Dywersyfikacja źródeł energii sposobem 
uniezależnienia gminy od negatywnego wpływu czynników 
zewnętrznych”. W 2015 roku w Uniejowie rozpoczęła 
działalność nowatorska, hybrydowa elektrociepłownia, 
pracująca w układzie skojarzonym: produkująca prąd i ciepło 
w oparciu o biomasę i źródła geotermalne. Gmina eksponuje 

z Polski wielokrotnie znalazł się w pierwszej dziesiątce Listy 
Muzyki Świata Europejskiej Unii Radiowej. W ostatnich 
latach zespół koncertował m.in. w wielu krajach europejskich, 
Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Azerbejdżanie, Armenii, 
Chinach, USA i w Indiach.

W dniach 6-7 czerwca 2022 roku w uniejowskim ApartHotelu „Termy Uniejów” odbyła się siódma edycja 
Forum Inteligentnego Rozwoju. Forum to ogólnopolski kongres naukowo-technologiczny ukierunkowany 
na wypracowywanie najskuteczniejszych metod wprowadzania innowacyjnych badań i technologii do 
praktyki gospodarczej. Wydarzenie w Uniejowie gościło po raz trzeci. Organizatorem Forum było Centrum 
Inteligentnego Rozwoju, natomiast współorganizatorem Gmina Uniejów. 
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tym samym rozwój energetyki niekonwencjonalnej, jako 
nieodłącznego elementu strategii rozwoju lokalnego. 
Z prezentacji można było dowiedzieć się, z jakich 
źródeł czystej energii elektrycznej oraz cieplnej zasilane 
są podmioty działające na terenie gminy i jakie korzyści 
dla przedsiębiorców, inwestorów i samych mieszkańców 
wynikają z zastosowania tych rozwiązań. Uczestnicy 
panelu poznali także dalsze istniejące możliwości dy-
wersyfikacji źródeł energii, które mogą zostać wdrożone 
przez władze samorządowe w niedalekiej przyszłości.

Postępujące w szybkim tempie zmiany klimatyczne 
oraz degradacja środowiska naturalnego to dziś kluczowe 
wyzwania dla przedstawicieli świata nauki i biznesu. Na 
pytania: Czym są ekoinnowacje? Jakie wyzwania związane 
z Zielonym Ładem stoją przed przedsiębiorstwami  
i samorządami? Jak można je sfinansować? – odpowiadali 
eksperci debaty „Europa Przyszłości – Cel: Neutralność 

klimatyczna 2050”. Wśród uczestników dyskusji znaleźli się 
m.in.: Jacek Kurpik – Dyrektor ds. Eksploatacji Geotermii 
Uniejów, dr hab. Wojciech Drożdż, prof. Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, 
ENEA Operator Sp. z o. o.; Grzegorz Wisz – Prezes Zarządu 
Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej oraz prof. dr 
hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec z Wydziału Inżynierii 
Materiałowej i Fizyki, Katedry Inżynierii Materiałowej 
Politechniki Krakowskiej. Moderatorem debaty był Rafał 
Kunaszyk – Prezes, Eurokreator S.C.

Gala Nagród Forum Inteligentnego Rozwoju
Dwudniowe wydarzenie zwieńczyło wręczenie statuetek 

i certyfikatów „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju” 
oraz  Nagrody „Naukowiec Przyszłości”. Po raz pierwszy 
uhonorowano Laureatów „Marki Przyszłości” – wyróżnienia 
dedykowanego produktom i usługom, które jednoznacznie 
kojarzą się z rozwojem. Nagrodzeni to ludzie inspirujący, 
ukierunkowani na rozwój i – co niezwykle istotne – dzie-
lenie się własnymi dokonaniami oraz wiedzą z całym spo-
łeczeństwem.

Galę poprowadził Olivier Janiak w towarzystwie Dyrektor 
Forum i Nagród – Marty Pomietlorz-Loski oraz Redaktora 
Naczelnego „Rzecz o Innowacjach” – Sebastiana Wacha.

Tych, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w wydarzeniu 
odsyłamy do strony www.rzeczo.pl, na której zamieszczono 
transmisję wideo z gali.
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Agnieszka Olczyk

Goście z zagranicy zwiedzili gminę Uniejów

Włoska reprezentacja tym razem przybyła do nas 
z miejscowości Arteny. Jej przedstawiciele zaproponowali 
nam nowy rodzaj sztuki kwiatowej – krucyfiksy. Z kolei 
Finowie, pochodzący z gminy Kaustinen, podobnej 
pod względem liczby mieszkańców do gminy Uniejów, 
zachwycili wszystkich przepiękną grą na skrzypcach. 
Wydawać by się mogło, że nie ma w tym nic 
nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że w Kaustinen około 
połowa miejscowych zajmuje się grą na tym właśnie 
instrumencie – na skrzypcach grają nie tylko dorośli, ale 
także małe dzieci i osoby w podeszłym wieku. Tradycja ta 
w roku 2021 została wpisana na Listę Reprezentatywną 
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości 
UNESCO.

Nasi zagraniczni goście podczas pobytu w Polsce mieli 
możliwość poznania Uniejowa i okolicy. Ponieważ byli 

wśród nich nastolatkowie i nauczyciele, zaprosiliśmy ich do 
obejrzenia Szkoły Podstawowej w Wieleninie. Zwiedzającym 
bardzo spodobały się sale lekcyjne i ich wyposażenie, 
jednak ich szczególną uwagę zwróciła czystość na całym 
terenie placówki, również na zewnątrz budynku. Miłe 
wrażenia zapewniła im również grupa najmłodszych uczniów 
szkoły, która swoim donośnym, radosnym śpiewem skusiła 
Gości do zajrzenia do sali. Dzieciaki, mimo że zaskoczone 
niespodziewaną wizytą, odśpiewały kolejne piosenki, za co 
otrzymały ogromne brawa.

Kolejnym przystankiem podczas wycieczki była firma 
K-Flex w Wieleninie. Tutaj Włosi i Finowi usłyszeli kilka 
słów o zakładzie, obejrzeli jedną z największych hal, a tak-
że uzyskali odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie zadali  
w trakcie wizyty.

Na kilka dni przed świętem Bożego Ciała w Spycimierzu, w Uniejowie zagościły dwie zagraniczne delegacje 
– jedna z Włoch, druga z Finlandii.
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Marta Pokorska

Odpust parafialny ku czci św. Bogumiła 

W dniu uroczystości, w Kolegiacie p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Uniejowie odprawiana 
jest Msza Święta z udziałem biskupa włocławskiego, 
członków Kapituły Kolegiaty Uniejowskiej oraz 
mieszkańców parafii, po której odbywa się procesja 
wokół Świątyni. Natomiast wzdłuż Rynku Miejskiego 
można spotkać kramy ze straganami odpustowymi.

W obchodach  10 czerwca 2022 r. o godz. 11.30 
uczestniczył ks. biskup Wiesław Alojzy Mering, któ-
ry w maju br. obchodził 50-lecie święceń kapłańskich. 
Z tej okazji kwiaty wraz z życzeniami Księdzu Biskupowi 
wręczyli Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek i Prze-

Dużym zainteresowaniem cieszyły się odwiedziny 
w Browarze Wiatr. Uczestnicy wycieczki poznali 
krótką opowieść o sposobach warzenia tradycyjnego 
rzemieślniczego piwa, jego gatunkach i smaku.

Następnie nasi goście udali się do Miejskiej Biblio-
teki w Uniejowie, gdzie wysłuchali prezentacji 
na temat kultury kwietnych dywanów i początków 
tradycji w Polsce, a przede wszystkim w Spycimierzu, 
który również był jednym z punktów przejażdżki. 

Na zakończenie wycieczki wszyscy zebrali się w Zamku 
Arcybiskupów Gnieźnieńskich, gdzie podpisany został 
list intencyjny w sprawie współpracy Gminy Uniejów 
z Fińskim Instytutem Muzyki Ludowej w Kaustinen.

wodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie – Tomasz Wójcik.
Podczas nabożeństwa Dziekan Dekanatu Uniejowskiego, 

Proboszcz Parafii – ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz prze-
kazał relikwie św. Bogumiła ks. Stanisławowi Nasińskiemu 
z Parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Turku.

Na zakończenie nabożeństwa wierni przeszli wraz z relik-
wiami św. Bogumiła wokół kolegiaty.

Dla uczestników uroczystości odpustowej przygotowano 
po Mszy Świętej słodki poczęstunek – tort, ufundowany 
przez Urząd Miasta w Uniejowie i PGK „Termy Uniejów”.

Elementem kończącym spotkanie był upieczony specjalnie 
na tę okazję tort.

Od kilku lat w Parafii p.w. św. Floriana w Uniejowie obchodzony jest w dniu 10 czerwca odpust ku czci. 
św. Bogumiła, który jest patronem Uniejowa i współtworzy jego wizerunek. Św. Bogumił jest patronem diecezji 
włocławskiej, a uniejowska kolegiata może poszczycić się relikwiami Świętego otrzymanymi w 1668 r.

Goście z wizytą w szkole w Wieleninie
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Agnieszka Olczyk

Agnieszka Owczarek

Muzycy z Kaustinen dali koncert 
w uniejowskiej kolegiacie

Wesele po polsku – czyli Festiwal „Polska 
od Kuchni” ponownie  w Uniejowie

Podczas występu swoją niezwykłą tradycję, polegającą 
na grze na skrzypcach, zaprezentowało 35 muzyków 
z miejscowości Kaustinen. Najmłodszy uczestnik to 
12-letni chłopiec.

A tradycja niezwykła, bo wspomniana gmina liczy sobie 
4 300 mieszkańców, z czego prawie połowa zajmuje się 
grą na skrzypcach.

Wyjątkowość fińskiej tradycji polega również 
na tradycyjnej metodzie uczenia się ze słuchu. 
Umiejętności przekazywane są młodszym pokoleniom 
poprzez model mistrz-uczeń. Tutaj nikt nie korzysta 
z nut! Metoda ta sprawiła, że mieszkańcom Kaustinen 
nieustannie udaje się zachować zarówno stary styl gry, 
jak i repertuar obejmujący setki melodii.

Tradycja ta dawniej przekazywana była w rodzinach. 
Współcześnie wielu jej praktyków uczy się grać w szko-
łach, między innymi na specjalnych zajęciach dla dzieci.

Kultura z Kaustinen została wpisana na Listę reprezen-
tatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludz-
kości UNESCO w 2021 r.

Trzydzieści kół gospodyń wiejskich prezentowało 
swoje umiejętności i rywalizowało podczas festiwalu 
w Uniejowie. Ale nie tylko o dobry smak chodziło, 
bo wybrano także Miss Wdzięku. Wśród stoisk kół 
uczestniczących w konkursie przewijały się setki gości. 
Zajadali, popijali, podziwiali… każdy znalazł coś dla siebie.

Stoiska przygotowane przez Koła zachwycały 
dekoracjami i kolorami. Ich przedstawicielki rywalizowały 

Zaraz po występie skrzypków, w kolegiacie pojawili się 
członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej ZHP-OSP Unie-
jów, którzy zaprezentowali się publiczności w kilkunastu 
utworach. 

Tym razem na widowni zasiedli również Finowie. Oba 
występy nagrodzone zostały gromkimi brawami, co jest 
najlepszym dowodem na to, że koncerty bardzo podobały się 
wszystkim zgromadzonym.

w smak, wdzięk, artyzm i gospodarność. Najlepsze z nich, 
wyłonione podczas cyklu tego typu wydarzeń w całym kraju, 
zawalczą o zwycięstwo we wrześniowym finale w Warszawie.

Dla jurorów festiwalu był to pracowity dzień, bo na każdym 
stoisku panie z KGW oferowały znakomite potrawy, czasem 
według własnego pomysłu. Wszystkie potrawy były jednak 
oparte na tradycyjnych recepturach.

W środę, 15 czerwca 2022 r. odbył się w uniejowskiej kolegiacie koncert skrzypków z Finlandii, 
którzy specjalnie na zaproszenie Burmistrza Uniejowa, Józefa Kaczmarka, przyjechali do naszej gminy, aby 
uczestniczyć w uroczystościach Bożego Ciała w Spycimierzu.

W Uniejowie odbyła się łódzka odsłona Ogólnopolskiego Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od 
Kuchni”. Było radośnie, kolorowo i smacznie.
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Aleksandra Zielonka

Dekoracje na uroczystość Bożego Ciała

Kwietne dywany tworzone misternie przez mieszkań-
ców parafii potrafią nie tylko zachwycić przybywających 
na uroczystość wiernych oraz turystów, ale stanowią 
także źródło inspiracji do tworzenia innych projektów.

Przykładem takiego działania są dekoracje, które 
zapraszały na Spycimierskie Boże Ciało. Stanęły przy 
drodze prowadzącej do miejscowości i zostały wykonane 
przez p. Bognę Stępień z Zagrody Plastycznej metodą 
makramy, z kolorowych sznurków, włóczek i poliakrylu.

Inspirację do stworzenia dekoracji stanowiły motywy 
przewijające się we wzorach kwietnych dywanów 
układanych przez spycimierskich parafian.  

Równie wysoki poziom panie z Kół Gospodyń Wiejskich 
pokazały podczas wyborów „Miss Wdzięku”. Kandydatki 
wystąpiły w strojach zaprojektowanych i wykonanych 
przez gospodynie. Niektóre kreacje powstały na przykład 
ze sznurka i tworzyw sztucznych.

Motywem wiodącym łódzkiej edycji festiwalu orga-
nizatorzy ustanowili ślub i wesele. Do tego miały nawią-
zywać potrawy, stroje kandydatek w wyborach, a także 
pieśni i scenki obrzędowe, dlatego zaroiło się podczas 
imprezy od sukien ślubnych. Szczególnie wzruszające 
były historie sukien lub elementów strojów ślubnych 
odziedziczonych po poprzednich pokoleniach. Do tańca 
zapraszał ze sceny zespół Horyzont.

– „Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Ku-
chni” to wyjątkowe wydarzenie, przygotowane, by pod-
kreślić jak ważne jest, aby idąc z duchem czasu kulty-
wować lokalną tożsamość i pielęgnować tradycje. 
Ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych 
społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa 
kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy 
i umiejętności” – mówią o festiwalu organizatorzy.

Krystyna Sokołowska – Miss Polonia 2022 była jedną 
z jurorek konkursu Miss Wdzięku w Uniejowie i to ona 
zajęła się oceną wdzięku kandydatek.

Podczas finału obecna była również ekipa „Pytania 
na Śniadanie”. Relację z Uniejowa można było obejrzeć  
w niedzielę, 19 czerwca br. 

Festiwal obejmuje cały kraj i odwiedza po kolei wszystkie 
województwa, a swój finał będzie miał na PGE Narodowym 
w Warszawie. To tam przedstawicielki najlepszych KGW 
spotkają się 1 października 2022 r. W Uniejowie partnerem 
wydarzenia był Urząd Miasta w Uniejowie i PGK „ Termy 
Uniejów”, a imprezę poprowadziła prezenterka Agnieszka 
Dziekan.

W programie wydarzenia, które odbywało się przy zamku  
w Uniejowie, znalazły się między innymi: pokazy kulinarne 
Kuby Steumarka. Swoje stoisko miał również jeden ze 
sponsorów festiwalu – sieć sklepów Kaufland.

Tegoroczne Spycimierskie Boże Ciało było pierwszą uroczystością od czasu wpisu tradycji na światową listę 
UNESCO w grudniu 2021 r. O tym wyjątkowym święcie przypominają dekoracje postawione przy drodze 
prowadzącej do Spycimierza.
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Wyróżniające się dzieci z najstarszych klas, które pisały 
egzaminy ósmoklasisty pod koniec maja br., zostaną nag-
rodzone za osiągnięte wyniki w późniejszym terminie, 
gdyż efekty egzaminów znane będą dopiero w lipcu. 

Tego dnia zostały wręczone także nagrody za osiągnię-
cia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury, które zostały przekazane na ręce osób 
prowadzących poszczególne stowarzyszenia czy grupy,  
w których udzielają się uczniowie szkół podstawowych. 

Przyznając tegoroczne nagrody burmistrz Józef Kacz-
marek chciał w ten sposób nagrodzić dzieci za ich trud 
nauki oraz zachęcić innych do pracy oraz aktywności na 
rzecz miasta i gminy Uniejów. 

W tym roku nagrody w wysokości od 200 do 500 zł 
otrzymało 61 uczniów, natomiast nagrody za repre-
zentowanie i promocję gminy przyznano 14 podmiotom 
działającym na terenie gminy Uniejów, a ich wysokość 
uzależniona była od liczby uczniów uczęszczających do 
szkół podstawowych udzielających się w danej orga-
nizacji.

Wnioski o przyznanie jednorazowego Stypendium 
Burmistrza Miasta Uniejów za wysokie wyniki w nauce 
w roku szkolnym/akademickim 2021/2022 mogą skła-
dać uczniowie szkół ponadpodstawowych do 31 lipca 
br., a także studenci do 10 października br.

Wnioski oraz regulamin dostępne są w Referacie Oś-
wiaty Urzędu Miasta Uniejów (pokój nr 5).

Referat Oświaty

Stypendia Burmistrza Miasta Uniejów
24 czerwca 2022 r., po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, zostały wręczone 

uczniom szkół podstawowych z terenu gminy Uniejów z klas III-VII jednorazowe Stypendia 
Burmistrza Miasta Uniejów za wysokie wyniki w nauce. 
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Podczas sumy wprowadzono do wilamowskiej 
świątyni relikwie św. Apolinarego, św. Grzegorza 
Wielkiego i św. Franciszka Borgiasza, które umie-
szczone zostały na tabernakulum przed obrazem 
Matki Bożej Pocieszenia. Na początku mszy mowę 
wygłosił ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz, dziekan de-
kanatu uniejowskiego, dziękując ks. Bogusławowi za 
szesnastoletnią posługę na stanowisku proboszcza. 
Podkreślił, że w trakcie „kadencji” księdza wierni licznie  
i chętnie uczestniczyli w życiu parafii, a księża z dekanatu 
zawsze mieli w Wilamowie dużo pracy pomagając  
w spowiadaniu licznych penitentów. Przypomniał także 

działania duszpasterskie, m.in. pielgrzymki rowerowe 
oraz inicjatywy związane z konserwacją cennego 
wyposażenia kościoła, przede wszystkim restaurację 
dwóch bocznych ołtarzy. Na koniec mszy swoje 
podziękowania przekazał w imieniu samorządu Gminy 
Uniejów – zastępca burmistrza, Pan Mirosław Madajski; 
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilamowie, Pan 
Krzysztof Troczyński; przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Wilamowie, Pani Lilianna Polipowska oraz 
przedstawicielki Margaretek, Pani Maria Pastwińska  
i Pani Jadwiga Kokorzycka. Kwiaty i upominki wręczyli 
przedstawiciele sołectw z terenu parafii.

Filip Tomaszewski

Pożegnanie proboszcza 
ks. Bogusława Karasińskiego  
W niedzielę, 26 czerwca 2022 r. uroczystą, niedzielną mszę świętą w parafii pw. św. Wojciecha B.M. 

i św. Stanisława B.M. w Wilamowie odprawił proboszcz ks. Bogusław Karasiński, którego od 1 lipca br. 
zastąpi ks. kan. Piotr Siołkowski. 

Trzydniowa impreza balonowa na terenie Uniejowa 
przybliżyła mieszkańcom oraz turystom piękno i ideę 
sportu balonowego oraz zapewniła dobrą zabawę w ro-
dzinnej atmosferze.

Do Uniejowa zjechało siedem ekip balonowych. Były 
to między innymi załogi z: Warszawy, Wrocławia, Stalowej 
Woli i Grudziądza. Fiestę koordynowała Fundacja 
„Balonowa Strona Nieba”. Starty odbywały się z terenu 

Aleksandra Zielonka

Fiesta Balonowa w Uniejowie
W dniach 15-17 czerwca 2022 r. w Uniejowie miała miejsce Powiatowa Fiesta Balonowa. Było to pierwsze tego 

typu wydarzenie w naszym mieście. Organizatorem Fiesty był Powiat Poddębicki a gospodarzem Gmina Uniejów.
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przed Zagrodą Młynarską, a balony wznosiły się na maksymalną 
wysokość 900 metrów.

Pierwszy pokaz odbył się w środę, 15 czerwca 2022 r. 
w godzinach popołudniowych. Podczas startu załogi rozegrały 
tzw. „pogoń za lisem”, czyli pogoń za pierwszym z balonów, 
który wystartował kilka minut przed pozostałymi. Sprzyjający 
w tym dniu wiatr pozwolił przelecieć balonom centralnie 
nad Uniejowem. Było to niesamowite widowisko. Balony 
przepięknie wkomponowały się w krajobraz naszego miasta. 
Jak duże wrażenie zrobiło to na oglądających, można było 
wnioskować po ilości osób, które chciały tę chwilę uwiecznić, 
nagrywając wydarzenie i robiąc zdjęcia.

Drugi dzień lotów stanął pod znakiem zapytania. Załogi 
balonowe przez godzinę czekały na podjęcie decyzji o moż-
liwości lotu. Ale jak mówi przysłowie: „Nie ma tego złego, co 
by na dobre nie wyszło”. Początkowo niesprzyjający wiatr 
uniemożliwił wylot balonów, dlatego załogi balonowe podjęły 
decyzję, że postawią balony na uwięzi, umożliwiając dzieciom 
wznoszenie się w koszach. Pomyśl okazał się strzałem  
w dziesiątkę, ponieważ atrakcja cieszyła się niesamowitym 
zainteresowaniem.  Jak się później okazało, pogoda również 
stała się łaskawsze i oprócz tego, że dzieci mogły wznieść się 
w koszu, balony tego dnia również poleciały do wysoko w górę.

Oprócz lotów wieczornych, odbywały się również poranne, 
na których załogi rozegrały między sobą nalotowe zawody 
balonowe.

Niestety, pogoda uniemożliwiła zaplanowany pokaz balonu 
w Spycimierzu, który wzbił się tylko na chwilkę, ciesząc oko 

pielgrzymów i turystów przybywających na uro-
czystość Bożego Ciała.

Fiesta zakończyła się 17 czerwca 2022 r. wie-
czorem, a jej kulminacyjnym momentem była wido-
wiskowa parada palników na uniejowskim rynku.
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Z okazji Dnia Matki 24 maja 2022 r. w Miejsko-
Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie odbyły się 
warsztaty o wdzięcznej nazwie „Słodka niespodzianka”. 
Plan był ambitny – obejmował pieczenie, zdobienie  
i pakowanie babeczek dla mam. Zrezygnowano z części 
kulinarnej warsztatów na konto plastycznej, ponieważ 
na warsztaty zgłosiły się głównie małe dzieci. Muffinki 
w kształcie serduszek upiekła prowadząca warsztaty 
pani Aneta Szkutnik. Dzieci przystrajały babeczki 
satynowymi kwiatkami bądź serduszkami, a następnie 
pakowały je w ozdobne, własnoręcznie wykonane, 
papierowe pudełeczka. W tworzeniu pudełeczek 
wykorzystano sztukę origami. Obok babeczek dzieci 
zamieszczały bileciki z informacją „Dla Mamy”.

Aneta Szkutnik

Warsztaty „Słodka niespodzianka” 
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Na tę okazję w zielonej, letniej, wręcz gorącej (jak przys-
tało na czerwiec sięgającej w słońcu 40 stopni Celsjusza 
temperaturze) scenerii zespołu zamkowo-parkowego 
postawiono studio plenerowe, z którego dziennikarze 
TVN-u – Kinga Burzyńska wraz z Marcinem Sawickim 
prowadzili od samego rana rozmowy z mieszkańcami miasta 
i gminy Uniejów. W tym samym czasie dziennikarka Dorota 
Gardias rozmawiała o niezwykłych, prozdrowotnych 
właściwościach wody termalnej wprost z, wypełnionego 
od rana turystami zażywającymi słonecznych, kompleksu 
„Termy Uniejów”.

Jak przystało na prawdziwą inaugurację wydarzenia 
z przytupem, sobotnie wydanie poranka rozpoczęło 
mocne brzmienie muzyki, słyszane już z odległości 
Rynku Miejskiego, w wykonaniu członków Orkiestry 
Dętej ZHP-OSP Uniejów pod batutą kapelmistrza Jakuba 
Pięgota. Kolejnymi gośćmi spotkania byli: piłkarka VfL 
Wolfsburg i Reprezentacji Polski w piłce nożnej kobiet – 
Ewa Pajor wraz z najmłodszymi piłkarkami Uniejowskiej 
Akademii Futbolu, pracownicy Zagrody Młynarskiej 
z lokalnymi produktami – m.in. miodami i ogórkami 
termalnymi, utalentowana muzycznie, grająca na flecie 
Marysia oraz przedstawiciele parafii Spycimierz. W studiu 
wystąpili, opowiadając o spycimierskiej tradycji układania 
kwietnych dywanów na Boże Ciało – prezes Parafialnego 
Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało” – Maria Pełka 
oraz sołtys – Stanisław Pełka wraz z wnukiem.

Tłem rozmów były: unoszący się w górze ogromny balon 
– kilka z nich wznoszących się na niebie mieliśmy okazję 
podziwiać w ramach Powiatowej Fiesty Balonowej – oraz 
przecudne, przyjazne i dające się pogłaskać, a nawet 
przez dzieci nakarmić i poprzytulać, alpaki.

Rozmówczynią Doroty Gardias była Joanna Gadomska 

z Uzdrowiska Uniejów Park, która opowiedziała o spo-
sobach wykorzystania blisko 70-stopniowej wody ter-
malnej w zabiegach leczniczych – inhalacje, kuracje pitne, 
kosmetologia.

W niedzielnym poranku mieliśmy okazję zobaczyć Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Wilamowie, prezentujące 
własnej roboty wypieki oraz Panią z serami kozimi 
z Drużbina, wpisanymi na listę dziedzictwa kulinarnego 
województwa łódzkiego. Oprócz zasmakowania prze-
pysznych produktów, zachęcaliśmy do aktywnego spę-
dzenia czasu w uzdrowisku np. poprzez udział w spływie 
kajakowym. Tuż za mostem od tego roku funkcjonuje 
przystań kajakowa oferująca spływy kajakowe po rzece 
Warcie.

Czas występami tanecznymi umiliły zwyciężczynie 
majowych XXIII Mistrzostw Polski Mażoretek w kategorii 
scena mażoretki klasyczne kadetki, Mażoretki Driady 
Uniejów. Dziewczyny wystąpiły w przepięknych strojach, 
dając pokaz niezwykłych umiejętności, pod czujnym 
okiem trenerki Oliwii Olczyk. 

O przepięknych, puchatych i „niebezpiecznych” dra-
pieżnikach dała lekcję edukacyjną rodzina sokolników  – 
firma Ptasznik-Usługi Sokolnicze i Edukacyjne Mateusz 
Moszczyński. Co niektórzy odważyli się nawet wziąć pus-
tułkę na rękę…

Na zakończenie programu o nowym, wspólnym produkcie 
turystycznym na mapie Łódzkiego pod nazwą TOM, czyli 
„Termy Uniejów”, Orientarium Zoo Łódź i Mandoria Park 
Rozrywki, opowiedzieli ich przedstawiciele.

Mamy nadzieję, że poranki TVN-u z Uniejowa spodobały 
się i przybliżyły moc atrakcji oraz aktywności, które 
proponuje Uzdrowisko Termalne Uniejów.

Marta Pokorska

„Dzień Dobry TVN” ponownie w Uniejowie
W weekend 18-19 czerwca 2022 r. gościliśmy w Uniejowie ekipę telewizyjną studia plenerowego „Dzień Dobry 

TVN”, która relacjonowała na żywo wprost z podnóża XIV-wiecznego zamku i kompleksu termalno-basenowego 
„Termy Uniejów”.

Jedni z uczestników programu – Orkiestra Dęta ZHP-OSP Uniejów z prowadzącymi program
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Wycieczka do „Term Uniejów” 
Zjeżdżalnie, jacuzzi i ciepły basen to atrakcje, z których 

korzystaliśmy na basenach termalnych w Uniejowie.
W dniach 19 i 26 maja 2022 r. wybraliśmy się na baseny 

termalne do Uniejowa. Było dużo wrażeń i oczywiście 
wspaniała zabawa. Podczas pobytu na basenach pogoda 
nam dopisała i mogliśmy w pełni korzystać z dobrodziejstw 
urokliwego kurortu. Gorące źrodła to nie tylko relaks, ale 
także efekt leczniczy w walce z nerwobólami, nerwicami 
czy chorobami stawowymi. Z basenów, mimo zmęczenia, 
wróciliśmy naładowani dobrą energią.

Łukasz Pawlak finalistą konkursu ,,Sztuka jak balsam”
3 czerwca 2022 r. w sali koncertowej Akademii 

Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 
odbył się XXIII finał  Przeglądu Twórczości Plastycznej 
Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych „Sztuka 
jak Balsam”, organizowany przez Wojewódzką Bibliotekę 
Publiczną w Łodzi we współpracy z Regionalnym Centrum 
Polityki Społecznej w Łodzi. Gośćmi finału byli podopieczni 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów 
Samopomocy i innych organizacji z terenu województwa 
łódzkiego.

W kategorii Rysunek II miejsce zajął nasz podopieczny 
Łukasz Pawlak z pracą pod tytułem „Wieczne wakacje wśród 
fal”. 

Konkurs odbył się pod Honorowym Patronatem Marszałka 
Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

XI Otwarta Powiatowa Spartakiada dla Osób 
Niepełnosprawnych 

9 czerwca 2022 r., już po raz 11, w Naszym Domu 
odbyła się Otwarta Powiatowa Spartakiada dla Osób 
z Niepełnosprawnością, połączona z Obchodami Dnia 
Godności Osób z Niepełnosprawnością. W zawodach udział 
wzięły zaprzyjaźnione placówki: Dom Pomocy Społecznej 
w Skęczniewie, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Pęczniewie, Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Żeronicach oraz gospodarze. Zawodników podczas 

zmagań sportowych dopingowali: Beata Przybylska-
Członek – Zarządu Rady Powiatu Poddębickiego, Łukasz 
Drewnowski – naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy 
Zewnętrznych, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pro-
mocji Powiatu; Agata Jaśkiewicz – pracownik socjalny 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, 
Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz – dyrektor DPS, Monika 
Spychalska – kierownik ŚDS Żeronice, Renata Wodziak – 
dyrektor PŚDS Pęczniew. Spartakiadę rozpoczął Maciej 
Grubski – dyrektor PŚDS w Czepowie, który przywitał gości 
oraz zachęcił wszystkich do rywalizacji w duchu fair-play. 
W konkurencjach sportowych szanse były wyrównane. 
Celem spotkania było propagowanie kultury fizycznej wśród 
uczestników, integracja i wymiana doświadczeń wśród 

Pracownicy PŚDS w Czepowie 

Placówka z Czepowa informuje…

ar
ch

. P
ŚD

S 
w

 C
ze

po
w

ie
 

ar
ch

. P
ŚD

S 
w

 C
ze

po
w

ie
 

Finalista konkursu – Łukasz Pawlak (w środku, w kapeluszu) z podopiecznymi 
i pracownikami Ośrodka w Czepowie w Akademii Muzycznej im. Grażyny i 
Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Dyplomy wręczane uczestnikom Spartakiady 

terapeutów i trenerów.
Wyniki zmagań przedstawiały się następująco: 

•	Konkurencje indywidualne – Tor przeszkód kobiety: 1. Emilia 
Janaśkiewicz – DPS Skęczniew, 2. Ewa Gortat, 3. Monika 
Ziarkowska – PŚDS Czepów. Tor przeszkód mężczyźni: 
1. Cezary Matejko – DPS Skęczniew, 2. Krzysztof Pruś –
ŚDS Żeronice, 3. Rafał Grzegorzewski – DPS Skęczniew. 
Rzut piłką lekarską kobiety: 1. Anna Świątczak, 2. Joanna 
Grubska – PŚDS Czepów, 3. Emilia Janaśkiewicz – DPS 
Skęczniew. Rzut piłka lekarską mężczyźni: 1. Sebastian 
Adamski, 2. Adrian Ptak – DPS Skęczniew, 3. Karol 
Światłowski – ŚDS Żeronice. Skok w dal z miejsca kobiety: 
1.Marzena Kospin, 2. Monika Ziarkowska, 3. Sylwia Pietrzak 
– PŚDS Czepów. Skok w dal z miejsca mężczyźni: 1. Cezary 
Matejko, 2. Łukasz Grążawski, 3. Rafał Grzegorzewski – 
DPS Skęczniew. Rzut piłeczką palantową kobiety: 1. Anna 
Świątczak, 2. Joanna Grubska – PŚDS Czepów, 3. Emilia 
Janaśkiewicz – DPS Skęczniew. Rzut piłeczką palantową 
mężczyźni: 1. Sebastian Adamski, 2. Rafał Grzegorzewski, 
3. Adrian Ptak – DPS Skęczniew. Biegi kobiet: 1. Marzena 
Kospin – PŚDS Czepów, 2. Ewelina Dura – ŚDS Żeronice, 
3. Karolina Mizerska – DPS Skęczniew. Biegi mężczyzn: 
1. Jakub Kamiński, 2. Paweł Bielawski – PŚDS Czepów, 3. 
Łukasz Grążawski – DPS Skęczniew.

•	Konkurencje drużynowe – Rzut do kosza: 1. PŚDS Pęcz-
niew, 2. DPS Skęczniew, 3. ŚDS Żeronice.
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W tym czasie bibliotekę odwiedziły dzieci z Miejskiego 
Przedszkola w Uniejowie oraz Szkoły Podstawowej  
w Uniejowie. Podczas spotkań panowała miła i sympa-
tyczna atmosfera. Zajęcia dotyczyły literackich nowinek, 
spektaklu teatralnego, podczas którego nawiązała się 
krótka pogawędka o emocjach i przygodach bohaterów 
bajkowych. Oprócz tego spotkania obejmowały wiele 
zabaw ruchowych i konstrukcyjnych. Dzieci poznały lepiej 
pracę bibliotekarza oraz budowę książki od podstaw  
i właściwą lokalizację książek na regałach. Odpowiadały  
z wielkim zaangażowaniem na zadawane przez bibliote-
karza pytania. Dotyczyły one zagadnień związanych  
z przyjaźnią i spraw codziennych. Poza tym odbyły się przy 
pomocy pacynek mini spektakle. Dzieci przyjmowały różne 
role zawodowe, a także wcielały się w role bohaterów 
książkowych.

Podsumowując, można powiedzieć, że dzieci brały ak-

Absolwent malarstwa i pedagogiki artystycznej jest 
autorem wielu książek dla dzieci, jak „O czym szumi las” 
i „Mój tata jest olbrzymem”. Jest również twórcą ksią-

tywny udział we wszystkich zajęciach i z chęcią odpo-
wiadały na wszystkie pytania. Zdobyta wiedza będzie  
z pewnością bardzo przydatna w dalszej ich nauce. 

żek, które w humorystyczny sposób przybliżają dzie-
ciom historię. Paweł Wakuła od wielu lat związany jest 
z Tygodnikiem „Angora” i dziecięcą „Angorką”. Za swą 
twórczość literacką wielokrotnie został nagrodzony 
Nagrodą Astrid Lindgren. Podczas spotkania autor  
w bardzo ciekawy i humorystyczny sposób opowiadał 
o swojej twórczości i o bohaterach książek, rysując na 
żywo sugestywne ilustracje. Rysunki szybko i sprawnie 
wychodziły spod jego ręki, wzbudzając ogromny 
entuzjazm. Gość chętnie odpowiadał na pytania zadawane 
przez uczestników. Po spotkaniu autor podpisywał książki, 
które można było nabyć podczas wydarzenia. Książki, 
które zostały w naszym księgozbiorze mają szczególne 
dedykacje. 

Wydarzenie stało się znakomitą zachętą do czytania 
książek, a także polubienia historii. Zapraszamy do wypo-
życzeń. 

Sylwia Szymańska

Magdalena Kaczmarek

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Spotkanie autorskie z Pawłem Wakułą

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, jak co roku, uniejowska biblioteka przyłączyła się do majowej 
inicjatywy promującej czytelnictwo. 

Uniejowska biblioteka, w ramach X Jubileuszowej Akcji pn. „Z książką na walizkach”, miała przyjemność gościć 
jednego z najbardziej utalentowanych, znanych rysowników prasowych w Polsce Pana Pawła Wakułę.
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ALMA to nowoczesny system zarządzania biblioteką wpi-
sujący się w rozwiązania klasy Library Services Platform. System 
został wdrożony już w ponad 1800 instytucjach, 50 konsorcjach 
i 30 państwach. Wśród instytucji zagranicznych, które przyjęły 
Alma, wymienić należy University of Cambridge oraz Harvard 
University, a w Polsce Bibliotekę Narodową i Bibliotekę Jagie-
llońską. 

Implementacja nowego systemu bibliotecznego zapewni 
realizację misji biblioteki na najwyższym poziomie, dzięki niemu 
dołączy do grona najnowocześniejszych tego typu placówek na 
świecie. Wdrażane rozwiązania usprawnią procesy biblioteczne  
i pracy, umożliwią zintegrowane zarządzanie zasobami cyfrowy-

mi i tradycyjnymi, a także dadzą użytkownikom efektywny 
dostęp do treści. Ponadto, dzięki współkatalogowaniu  
z Biblioteką Narodową, dane bibliograficzne uniejowskiej bi-
blioteki będą lepiej widoczne z poziomu wspólnego katalogu 
Biblioteki Narodowej oraz innych instytucji, które dołączą do 
ogólnopolskiej sieci bibliotek i przystąpią do współtworzenia, 
za narodową książnicą, wspólnego środowiska katalogowego.

Pracownicy biblioteki już uczestniczą w spotkaniach 
wdrożeniowych online, a od września 2022 r. rozpoczną 
się specjalistyczne szkolenia. System ALMA zostanie uru-
chomiony w miejskiej bibliotece w ostatnim kwartale 2022 
roku. 

Magdalena Kaczmarek

Nowoczesny system biblioteczny ALMA 
Z przyjemnością informujemy, iż Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie jako jedyna w powiecie 

poddębickim wdraża nowoczesny system biblioteczny ALMA.

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia dzieci z placówki 
kształcenia specjalnego w Stemplewie wzięły udział  
w spotkaniu, podczas którego swoim czasem, uśmiechem, 
otwartością, a także zasobem wiedzy i umiejętności 
podzielili się z nimi wspaniali strażacy – panowie Konrad, 
Bartek i Dominik. Uczniowie mieli możliwość poszerzyć 
swoją wiedzę o zagadnienia dotyczące pracy strażaka, 
umundurowania, wyposażenia strażnicy i wozów stra-
żackich. Zarówno starsi, jak i młodsi, z niezwykłym za-

ciekawieniem oglądali ciężki sprzęt strażacki, służący do 
ratowania ludzi z wypadków samochodowych oraz wiele 
innych sprzętów, z którymi nigdy wcześniej nie mieli 
styczności. Wychowankowie ZPEWiR w Stemplewie  
z dużym zainteresowaniem słuchali ciekawostek o trud-
nym i niebezpiecznym  zawodzie strażaka. 

Równie ważną częścią spotkania był udział naszych 
podopiecznych w ćwiczeniach z zakresu udzielenia 
pierwszej pomocy przedmedycznej. Strażacy utwierdzili 

Podziękowanie dla Strażaków 
z OSP w Wieleninie 
Dyrekcja i organizatorzy II Cardio Rajdu dla dzieci z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych  

i Rehabilitacyjnych w Stemplewie pragną serdecznie  podziękować Ochotniczej Straży Pożarnej z Wielenina 
za udostępnienie terenu przy strażnicy w Wieleninie i nieocenioną pomoc w organizacji warsztatów dla całej 
społeczności szkolnej. 
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naszą młodzież w przekonaniu, jak ważne i potrzebne są 
wszelkie umiejętności ratujące ludzkie życie oraz wiedza na 
temat udzielenia właściwej pomocy w różnych sytuacjach. 
Przykład strażaków i przygotowane zajęcia warsztatowe 

 Komiks Uniejowski
 Wroniszewski

niezwykle zmotywowały wszystkich do ćwiczenia res-
uscytacji na fantomach. Ćwiczenia praktycznego działania 
dały wszystkim dużo satysfakcji. 

Dziękujemy za piękną współpracę i niezwykłe zaan-
gażowanie w przygotowanie zajęć  dla wychowanków 
ZPEWiR w Stemplewie. Życzymy zdrowia i satysfakcji  
z wykonywania trudnej i odpowiedzialnej pracy strażaka. 
Łączymy wyrazy szacunku i wyrażamy chęć na dalszą 
współpracę. Niech uśmiech dzieci będzie podziękowaniem 
za wszystko.

Ponadto składamy gratulacje z okazji wpisania Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Wielenina do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego oraz pozyskania kolejnego 
wozu ciężkiego do akcji gaśniczych. Gratulujemy pro-
fesjonalizmu, zaangażowania i oddania w służbie innym. 

 Z wyrazami szacunku i wdzięczności 
 Dyrekcja i społeczność ZPEWiR w Stemplewie   ar
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Od 10 lat Uniejów Zdrój, Uniejów Twój
W Uniejowie chodzisz na baseny
Twoje zdrowie nie ma żadnej ceny

Potem zjesz na Zamku zdrowo
A wieczorem w Nautilusie będzie to i owo

Sanatorium w parku jest dla wszystkich Polaków
A co roku dla smakoszy Festiwal Smaków

W Zagrodzie Młynarskiej spędź weekend w wiatraku
To super atrakcja dziewczyno, chłopaku

W Aparthotelu są spotkania biznesowe
Poznasz tam projekty i pomysły nowe

Na boiskach, na podgrzewanej murawie
Zobaczysz zimą mecze na zielonej trawie

W Domu Pracy Twórczej artyści się spotykają
Malują, rzeźbią, o sztuce opowiadają

Tańce indiańskie, zaprzęgi konne i jarmarki   
średniowieczne

Dla wymagających turystów są konieczne

A noszenie żon, bieg uliczny i przełajowy
To na kondycję przepis gotowy

Nowe osiedle wymyśliło nową modę
W wannach puszcza ciepłą, zimną i termalną wodę

Na Rynku zobacz stare kamienice
w Kolegiacie poznaj Św. Bogumiła oblicze

W Spycimierzu dywany z kwiatów
Pokazują sztukę ulotną całemu światu

Dotleń się także w Normobarycznej Komorze
Bo na wiele schorzeń Ci to pomoże

Winnica i nowe bulwary nad Wartą
Robi tam często zdjęcia Maciek z Martą

No i algi uniejowskie, o których już wiecie
Zrobią karierę w Polsce i na całym świecie.
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Ampfutbolowe święto rozpoczęło się 23 kwietnia 
o godz. 9.00 i zakończyło 24 kwietnia 2022 r. po południu. 
Wszystkie sobotnie i niedzielne mecze PZU Amp Futbol 
można było oglądać na żywo na stadionie w Uniejowie – 
wstęp na wszystkie mecze był bezpłatny – oraz na profilu 
facebookowym Amp Futbol Polska, a także na stronie 
internetowej i w aplikacji TVP Sport. 

Po emocjonujących zmaganiach ostatecznie zwycięzcami 
rozgrywek zostało Towarzystwo Sportowe Podbeskidzie 
Kuloodporni Bielsko-Biała, drugie miejsce zajęła Legia 
Amp Futbol Warszawa, trzecie przypadło Warcie Poznań, 
na czwartym znalazły się Nowe Technologie Różyca, 
a na piątym Stal Rzeszów – debiutant rozgrywek. 

Najlepszym piłkarzem turnieju został: Bartosz Łastowski 
(TS Podbeskidzie Kuloodporni Bielsko-Biała), najlepszy 
bramkarzem: Kamil Nowak (TSP Kuloodporni Bielsko-

Wyniki: Sensei Maja Ostrowska-Gralka – 2 złote – kata 
indywidualne, kumite indywidualne; Tadeusz Dałek – 
złoto – kata indywidualne, Apolonia Dałek – złoto – kata 
indywidualne, Kaja Sztybrych – srebro – kata drużynowe, 
brąz – kata indywidualne; Bartłomiej Stefański – brąz 
–  kata drużynowe, Adam Sawkiewicz – brąz – kata 
drużynowe, Krystian Sekura – 2 brązowe –  kata 
drużynowe, kumite indywidualne; Helena Spławska-Wiatr 
– złoto – kata indywidualne, srebro – kata drużynowe; 
Liliana Spławska-Wiatr – 3 srebrne – kata indywidualne, 
kata drużynowe, kumite indywidualne; Hanna Spławska-
Wiatr – 2 srebrne – kata indywidualne, kata drużynowe; 
Helena Krajewska – srebro – kata indywidualne, Kinga 
Kanarek – srebro – kata drużynowe, Weronika Kujawa 
– 2 złote – kata indywidualne, kata drużynowe, srebro – 
kumite indywidualne, brąz – kumite drużynowe; Oliwia 
Staniak  – 2 złote – kata drużynowe, kumite indywidualne, 

Biała), natomiast królem strzelców: Bartosz Łastowski 
(TSP Kuloodporni Bielsko-Biała) – 8 bramek. 

– „Pozytywnie oceniam i poziom organizacyjny, i spor-
towy turnieju w Uniejowie” – podsumował Rafał Chorąży, 
trener Nowych Technologii Różyca. 

srebro – kata indywidualne, brąz – kumite drużynowe; 
Patrycja Kowalczyk – 2 złote – kata indywidualne, kata 
drużynowe, srebro –  kumite indywidualne, brąz – kumite 
drużynowe; Julia Krokosz  – srebro – kata indywidualne, 
brąz – kumite indywidualne. 

Źródło: Amp Futbol Polska

Maja Ostrowska-Gralka

Rozgrywki PZU Amp Futbol w Uniejowie

Sukces naszych zawodników 
w Mistrzostwach Polski!

Niezwykłe emocje towarzyszyły uczestnikom sportowego wydarzenia, którym były dwudniowe rozgrywki PZU 
Amp Futbol Ekstraklasa 2022 na stadionie im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie. 

Zawodnicy Uniejowskiego Klubu Karate BASSAI zaliczyli bardzo udany start w Mistrzostwa Polski Karate UWK  
w Poddębicach. Zdobyli łącznie aż 25 medali (w tym 9 złotych, 10 srebrnych i 6 brązowych)!
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W sezonie 2021/2022 w akademii trenowało ponad 
100 zawodników w wieku od 6 do 14 lat. W rozgrywkach 
ligowych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej mecze rozgry-
wały trzy uniejowskie drużyny. Dwie ekipy grały jako 
„Młodzicy” (roczniki 2009/2010 i 2010/2011) – obie 
trenowane przez Przemysława Nowaka i Bartosza Łuczaka, 
natomiast jeden zespół grał swoje mecze w grupie „Orlik” 
(roczniki 2012/2013), której trenerem jest Sebastian 
Mikołajczyk. Wszystkie trzy drużyny występowały w 
rozgrywkach pod nazwą Termy Uniejów. Drużyna trenera 
Mikołajczyka, zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi 
tej kategorii wiekowej, rozgrywała swoje mecze bez 
ewidencji wyników i tabel. Jednak mecze z takimi markami 
jak m.in.: KS Kutno, UKS Bzura Ozorków, Włókniarz Zgierz, 
czy Włókniarz Konstantynów to duża porcja emocji, 
doskonałe przetarcie młodych piłkarzy i zbieranie cennego 
doświadczenia przed kolejnymi stopniami zaawansowania 
piłkarskiego. O punkty za to dzielnie walczyły dwie drużyny 
„Młodzików”. Drużyna z roczników 2009/2010 w grupie 
D1 zajęła piąte miejsce, natomiast drużyna 2010/2011 
w grupie D2 wywalczyła miejsce czwarte. Bardzo cieszy 
postawa wszystkich drużyn ligowych. Wszystkie zagrały 
na bardzo wysokim poziomie. Swoje mecze rozgrywali z 
bardzo dobrymi przeciwnikami. Warto wspomnieć choćby 
o takich markach jak: Sokół Aleksandrów, ŁKS S.A., AKS 
SMS Łódź, czy Łódzka Akademia Futbolu, z którymi nasi 
zawodnicy rozgrywali dobre, często 
wyrównane i zwycięskie spotkania.

Oprócz wymienionych drużyn 
ligowych, w akademii pod okiem 
trenerów Włodzimierza Nowaka i 
Bartosza Łuczaka trenowała także 
grupa z roczników 2009/2011 oraz 
najmłodsi piłkarze „Żaki” i „Skrzaty”, 
czyli roczniki 2014-2016, którzy 
pod opieką koordynatora akademii 
– Piotra Kozłowskiego oraz Edyty 
Mosiagin przygotowują się do przy-

szłych debiutów w rozgrywkach ligowych. 
W ramach pracy akademii, w sezonie 2021/2022 

przeprowadzono wiele wartościowych zajęć np. z Jo-
anna Gadomska prowadziła niezwykle cenne zajęcia  
z korekty wady postawy, zajęcia bramkarskie odbywały 
się pod okiem Piotra Woźniaka, a także lekcje pływania  
w uniejowskich Termach.

W sierpniu br. ogłoszony zostanie nabór do drużyn 
na sezon 2022/2023. Już dziś warto zastanowić się nad 
udziałem w treningach Uniejowskiej Akademii Futbolu. 
Kontakt: Piotr Kozłowski 691696172 lub Przemysław 
Nowak 633548129. 

Uniejowską Akademią Futbolu Pajor & Tarczyńska 
& Smolarek opiekuje się Uniejowskie Stowarzyszenie 
„Aktywni”. Działania akademii wspierane są przez: Unie-
jów Uzdrowisko Termalne, PGK „Termy Uniejów” sp. z o.o. 
w Uniejowie, Instytut Zdrowia Człowieka Uzdrowisko 
Uniejów Park, liczne grono sponsorów na czele z firmą 
F-Flex Polska i sympatyków. Wszystkim z całego serca 
dziękujemy.

Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni” 
Uniejowska Akademia Futbolu Pajor & Tarczyńska & Smolarek

Uniejowska Akademia Futbolu

Uniejowska Akademia Futbolu 
Pajor & Tarczyńska & Smolarek w sezonie 
2021/2022
Sezon 2021/2022 dla Uniejowskiej Akademii Futbolu był czasem wyjątkowym. Od jego początku akademia 

wzbogaciła się o kolejnych dwóch patronów, a właściwie patronki. Do Euzebiusza Smolarka dołączyły dwie wybitne 
polskie piłkarki Ewa Pajor i Agata Tarczyńska. Trio tak doświadczonych i zaangażowanych sportowców z pewnością 
wpływać będzie w przyszłości na jakość pracy akademii, na indywidualny rozwój utalentowanych piłkarzy i piłkarek, 
a także na wzrost zainteresowania sportem wśród dzieci i młodzieży zamieszkujących zarówno gminę Uniejów, jak 
i gminy ościenne.
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Uczniowie klas trzecich uniejowskiej podstawówki 
wspólnie z członkami młodzieżowej sekcji wędkarskiej 
Koła PZW nr 16 wpuszczali do rzeki Warty jesiotry 
ostronosy. 

Ponad 60 sztuk jesiotra ostronosa uzyskało możliwość 
przebywania w warunkach naturalnych oraz potencjalną 
zdolność zasilenia odtwarzanej populacji dziko żyjących ryb 
tego gatunku. Blisko połowa z nich została poznakowana, 
dzięki czemu możliwe będzie śledzenie losów ryb.

Monitorowanie ryb wpuszczanych do rzek możliwe jest 
dzięki znakowaniu, między innymi znaczkami zewnętrznymi 
typu Carli. Każdy znaczek ma swój indywidualny numer 
umożliwiający identyfikację ryby po złowieniu bez użycia 
specjalistycznego sprzętu. Śledzenie przemieszczania 
się ryb umożliwią mikro nadajniki radiowe lub hydro-
akustyczne, wbudowane w znaczki telemetryczne, które 
implantowane są do jamy ciała ryb.

Zakup znaczków możliwy był dzięki społecznemu 
wsparciu Fundacji „Ratuj Ryby”, która śledziła ryby zaraz 
po wpuszczeniu. Kolejny sygnał otrzymamy od auto-
matycznych odbiorników, które są rozlokowane na drodze 
tych ryb do morza Bałtyckiego.

- „Działanie ma ogromną wartość edukacyjną, eko-
logiczną, ichtiologiczną i geograficzną. Fundacja wróci 
do nas we wrześniu i będziemy mogli zaobserwować, jak 
się jesiotry przemieszczały, jaki obrały kierunek, które 
miasta mijały. To bardzo dobry projekt uwrażliwiający 
w szczególności dzieci na otoczenie przyrodnicze” – 
powiedział Mirosław Madajski, Zastępca Bur-
mistrza Uniejowa. 

Wpuszczane ryby miały około kilkudziesięciu 
cm długości, ale w ciągu kilku miesięcy powinny 
dotrzeć do Bałtyku. Jeśli projekt się powiedzie, 
a ryby przetrwają, po kilkunastu latach, kiedy 
osiągną dojrzałość płciową, być może powrócą 
na tarło do rzeki Warty.

Celem działań jest przywrócenie, wyginiętego 
w całej Europie i zlewni Bałtyku, najstarszego 
z giga flory organizmu na tej planecie. 
Zarybienie jest zwieńczeniem kilkudziesięciu 
lat międzynarodowych badań naukowych 
oraz przedsięwzięć. Polacy jako pierwsi i jedyni 

na świecie doprowadzili do osiągnięcia dojrzałości 
płciowej jesiotrów ostronosów. Jako pierwsi i jedyni 
poczynili to od stadium ikry, sprowadzonej kilkanaście 
lat temu z Kanady. Wreszcie, jako jedyni doprowadzili 
do skutecznego rozrodu tych ryb, które trafiły już 
do polskich rzek – Drwęcy, Wisły, a teraz Warty. Od 2006 
roku do rzek trafiło już około 10 milionów ryb z gatunku 
jesiotra ostronosa.

Dlaczego Uniejów?
- „Kiedyś w Warcie były tarliska jesiotrów, stąd 

inicjatywa, by również tutaj przywrócić ten gatunek ryb. 
Ponadto Uniejów bardzo mocno angażuje się w rożnego 
rodzaju działania ekologiczne. To piękne miejsce do 
przeprowadzenia takiej akcji, a przy okazji dzieci mają 
szansę dowiedzieć się czegoś o jednej z najstarszej ryb 
na tej planecie” – stwierdził Sebastian Staśkiewicz, Prezes 
Fundacji „Ratuj Ryby”. 

Po wpuszczeniu ryb do rzeki dzieci wysłuchały krótkiej 
prelekcji na temat jesiotra ostronosa, a następnie każdy 
uczestnik otrzymał certyfikat udziału w tej niezwykłej 
akcji.

Akcję zorganizował Instytut Rybactwa Śródlądowego 
im. Stanisława Sakowicza z Olsztyna, Fundacja „Ratuj 
Ryby” wspólnie z miastem Uniejów, w ramach między-
narodowego projektu, w skład którego wchodzą wszystkie 
kraje nadbałtyckie. 

Agnieszka Owczarek

Zarybienie Warty jesiotrem ostronosem
W piątek, 3 czerwca 2022 r. przy plaży miejskiej w Uniejowie odbyła się akcja zarybienia rzeki Warty jesiotrem 

ostronosym. Akcję z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie, członkami młodzieżowej sekcji wędkarskiej 
Koła PZW nr 16 zorganizowali: Instytut Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna, Fundacja „Ratuj Ryby” i miasto Uniejów.
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Na murawie spotkały się cztery zespoły, które rozegrały 
po trzy mecze. We wszystkich rozgrywkach zwyciężyła 
drużyna ,,Młodzi Uniejów”, która tym samym stanęła na 
najwyższym stopniu podium. Drugie miejsce zajęła dru-
żyna ,,K-Flex”, w której barwach zagrał także Burmistrz 
Uniejowa – Józef Kaczmarek, trzecie ,,Ostrowsko”, a czwar-
te ,,Waldi Team”.

Nagrody w postaci pucharów i karnetów wstępu do 
kompleksu termalno-basenowego „Termy Uniejów” 
wręczył sportowcom Zastępca Burmistrza Uniejowa – 
Mirosław Madajski.

Dwa kolejne turnieje odbędą się we wrześniu i grudniu 
br. Już teraz zapraszamy chętne osoby do tworzenia drużyn 
i zapisu w wydarzeniach. Przypominamy, że w ich skład 
wchodzić mogą wyłącznie mieszkańcy gminy. Każda ekipa 

może liczyć maksymalnie 10 zawodników, a najmłodsi  
z nich to osoby urodzone w 2006 roku – Ci jednak muszą 
posiadać pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego 
na udział w rozgrywkach.

Aleksandra Zielonka

Drużyna ,,Młodzi Uniejów” najlepsza 
w Letnim Turnieju o Puchar Burmistrza Uniejowa 
5 czerwca 2022 roku na uniejowskich boiskach imienia Włodzimierza Smolarka odbył się drugi w tym roku Turniej 

Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza. Cały, liczący cztery wydarzenia sportowe cykl organizowany jest przy okazji 10-lecia 
uzyskania przez miasto statusu uzdrowiska.
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Zwycięska drużyna

Tuż przed turniejem w dniu 10 czerwca 2022 r. miało 
miejsce oficjalne losowanie drużyn, które rozegrały mecze 
grupowe. Losowania dokonały dwie piłkarki, firmujące 
turniej swoimi nazwiskami, Ewa Pajor i Agata Tarczyńska. 

W rozgrywkach zwyciężyła drużyna Praga Warszawa, 
pokonując Medyka Konin 5:0. Klasyfikacja turniejowa 
przedstawiała się następująco: 1. Praga Warszawa, 2. 
Medyk Konin, 3. Czarni Sosnowiec, 4. KA 4 resPect, 
5. Polonia Tychy, 6. Ekosport Białystok, 7. Diamonds 
Academy, 8. Polonia Środa Wlkp. 

MVP (ang. most valuable player), czyli najbardziej 
wartościowym graczem turnieju została Zofia Tomaszewska 
(Praga Warszawa), królową strzelców – Amelia Guzenda – 
13 bramek (KA 4 resPect), najlepszą bramkarką – Hanna 
Buchta (Czarni Sosnowiec) – gratulujemy!

Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”

Turniej Pajor&Tarczyńska CUP 2022 w Uniejowie
Miłośnicy sportowych zmagań spotkali się w Uniejowie na pierwszej edycji Turnieju Pajor&Tarczyńska Cup 2022, 

który odbył się w weekend 10-12 czerwca 2022 r. na kompleksie boisk piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka.  
W turnieju wzięło udział łącznie 8 drużyn z całej Polski – piłkarki z roczników 2008-2010.
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Imprezę, zorganizowaną przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Uniejowie,  rozpoczęły warsztaty 
plecenia wianków przygotowane przez małżeństwo 
utalentowanych rzeźbiarzy: Marzenę Mirewicz-
Czumaczenko i Janusza Czumaczenko. Artyści 
wraz z dziećmi i młodzieżą wykonali korkowy napis 
„Uniejów”, który przybrali kolorowymi wiankami, 
a około godziny 20.00 puścili wraz z nurtem rzeki 
Warty.

Puszczanie wianków nawiązuje do starosłowiań-
skiej tradycji i rodzimych obrzędów związanych 
z letnim przesileniem słońca. Młode, niezamężne 
dziewczęta wybierały się wówczas nad okoliczne 
wody i wypuszczały na nie zaplecione z wielkim 
kunsztem wianki. Ich intencją było, ażeby zostały 
wyłowione przez obdarzonych nieprzeciętną urodą, 

intelektem, zaradnością, jak i poczuciem humoru ka-
walerów. Traktowano to bowiem jako wróżbę uda-
nego zamążpójścia. 

W Noc Kupały szczególną uwagą obdarzało się 
żywioł ognia. W wielu miejscach po zmierzchu 
rozpalano ognisko, wokół którego koncentrowała 
się zabawa. Aby tradycji stało się zadość, w wielu 
miejscach na terenie gminy – 23 czerwca (Uniejów, 
Spycimierz, Człopy, Wola Przedmiejska, Czekaj, 
Felicjanów, Hipolitów, Pęgów, Zaborów, Wielenin, 
Wielenin-Kolonia, Orzeszków, Czepów, Lekaszyn, 
Kuczki, Góry, Ostrowsko), na uniejowskiej plaży – 
24 czerwca, a w Wilamowie – 25 czerwca zapłonęły 
ogniska, które zgromadziły mieszkańców i gości.

Szczególną atrakcją wieczoru w Uniejowie był 
pokaz tańca Polsko-Saksońskiego Teatru Pieśni  

Agnieszka Owczarek

W Uniejowie i Wilamowie 
powitali lato wiankami
W piątek, 24 czerwca 2022 r. przy plaży miejskiej w Uniejowie odbył się festyn nawiązujący do 

tradycji Nocy Świętojańskiej. W programie było plecenie i puszczanie wianków na wodzie, ognisko, 
pokaz tańca i dużo muzyki.
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Gmina Uniejów, od początku agresji Rosji na Ukrainę, 
starała się pomóc obywatelom Ukrainy uciekającym 
przed wojenną rzeczywistością do naszego kraju. 
Ukraińcom przebywającym na terenie Uniejowa 
oferowaliśmy wszechstronną pomoc. Wśród różnych 
form pomocy znalazła się również ta, która pomogła 
im zaaklimatyzować się w nowym miejscu.

W tym celu, z inicjatywy Burmistrza Uniejowa, 
powstał pomysł zorganizowania dla naszych nowych 
mieszkańców kursu języka polskiego. Organizacji 
lekcji podjęła się Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Uniejowie, a zajęcia poprowadziła p. 
Milena Nockowska-Bernardziak – nauczyciel języka 
polskiego jako obcego. Na co dzień pani Milena 
pracuje w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie.

Kurs obejmował 30 godzin zajęć i zakończył się 
testem sprawdzającym. Wszyscy uczestnicy kursu 
zdali test z wynikiem pozytywnym. Na początku 
zajęć dawał on nie tylko możliwość obeznania 
się z językiem polskim, ale także zapoznania się 
Ukraińców ze swoimi rodakami przebywającymi 
na terenie naszej gminy.

i Tańca „MOST”, który wystąpił na bulwarach nadwar-
ciańskich. Do wspólnej zabawy zachęcała także 
muzyka „na żywo”  w wykonaniu zespołu Bird.

Wraz z upływem czasu zabawa rozkręcała się, 
mieszkańcy i goście bawili się na wiele sposobów – 
tańczyli przy muzyce, siedzieli przy ognisku na kocach 
czy zażywali kąpieli w rzece. Wśród nich obecni 
byli m.in. Państwo Daniela i Grzegorz z Konina, 
którzy wybrali wieczór wody i ognia w Uniejowie 
jako sposób na świętowanie swojej 48. rocznicy 
ślubu. Swoją drogą serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych lat szczęśliwego pożycia małżeńskiego.

Warto wreszcie wspomnieć, ze tego wieczoru 

Ostatnie zajęcia pokazały, że atmosfera na kursie 
przybrała bardzo rodzinny charakter. Wszyscy 
uczestnicy zaprzyjaźnili się ze sobą oraz z panią 
Mileną, która podjęła wyzwanie przybliżenia 
Ukraińcom naszego niełatwego języka. Uczestnicy 
z radością odebrali zaświadczenia o ukończeniu zajęć 
od swojej opiekunki i zapozowali do pamiątkowego 
zdjęcia.

na plaży gościli posiadacze tablic rejestracyjnych 
z różnych kierunków Polski – od całkiem bliskich 
jak Poddębice czy Turek po dalsze tereny: ze Śląska, 
a nawet z Pomorza. 

W Wilamowie, z inicjatywy OSP Wilamów, po-
witano 25 czerwca 2022 r. wakacje wiankami.  
W programie wydarzenia znalazły się: prezentacja 
wianków świętojańskich, wykonanych przez dzieci, 
dmuchana zjeżdżalnia, tatuaże wodne i brokatowe 
dla najmłodszych, ognisko oraz grill. Pojawiły się 
specjały Pań z KGW, popcorn i wata cukrowa.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za wspólną za-
bawę i do zobaczenia za rok!

Aleksandra Zielonka

Obywatele Ukrainy zakończyli kurs
Nie tylko młodzież szkolna zakończyła w dniu 24 czerwca 2022 r. swoją edukację. Tego dnia 

odbyło się również ostatnie spotkanie grupy obywateli Ukrainy, którzy w Uniejowie podjęli naukę 
języka polskiego.
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Powrót do tradycji

Jabłoń Złota Reneta, czyli królowa renet oraz Jabłoń 
Antonówka Zwykła to odmiany stare i niegdyś bardzo 
popularne. Niestety, stare odmiany roślin użytkowanych 
przez człowieka giną bezpowrotnie, a ich miejsce 
zajmują nowe – chętniej uprawiane ze względu 
na większą wydajność, trwałość w przechowywaniu, 
bardziej apetyczny wygląd. Stare odmiany odchodzą, 
a z nimi bogactwo ich smaków, zapachów, a przede 
wszystkim genotypów, wytworzonych w ciągu setek 
lat uprawy przez człowieka.

Słuszne więc wydaje się ratowanie historycznych 
od-mian roślin sadowniczych, bo jest to powrót do pię-
knej tradycji polskiego sadownictwa i szkółkarstwa 
oraz zwrócenie uwagi na potrzebę czynnej ochrony 
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.

–  „Sad owocowy to powrót do korzeni i dobry przy-
kład wykorzystania drzewnego surowca, wynikający 
m.in. z potrzeby zwrócenia uwagi na zmiany klimatyczne 
oraz refleksji nad uprawą zdrowej i nieprzetworzonej 
żywności. Mam nadzieję, że sad będzie służył gościom 

Zagrody i szerzył edukację przyrodniczą” – powiedział 
pomysłodawca inicjatywy, burmistrz Józef Kaczmarek.

Z czasem drzewa owocowe przy Zagrodzie będą 
pełniły ważną rolę ekologiczną w krajobrazie przy-
rodniczo-rolniczym. Staną się miejscem żerowania 
wielu gatunków ptaków, owadów, płazów, gadów 
oraz drobnych ssaków. To przyczyni się do zwiększenia 
różnorodności biologicznej danego terenu.

– „Mam nadzieję, że drzewa owocowe przy Za-
grodzie będą w przyszłości przestrzenią znaną 
nie tylko z uroku, ale i z plonów, a co za tym idzie 
unikalnych smaków, którymi będziemy mogli raczyć 
naszych Gości w postaci przetworów takich jak: 
dżemy, soki, marmolady, susz i cydry. Chcielibyśmy, 
aby nasze działanie miało wymiar edukacyjny. Sta-
wiając na dawne odmiany, chcemy propagować 
wiedzę o historii uprawy roślin sadowniczych, kulturze 
upraw, o nawykach żywieniowych naszych przodków 
i upowszechnić świadomość potrzeby ochrony tych 
żywych dóbr kultury i przyrody” – powiedział kierownik 
Zagrody Młynarskiej – Ireneusz Stańczyk.  

Agnieszka Owczarek

Zagrodowy sad? Naturalnie!
Przy Zagrodzie Młynarskiej w Uniejowie powstanie sad owocowy. 
Na kilkuset metrach kwadratowych posadzono łącznie 600 drzewek starych odmian jabłoni.
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Elektromechanik 
pozytywnie i ekologicznie zakręcony

Ryszard Troczyński

Akumulatory rozładują się w około 50% i można je ła-
dować ze zwykłego gniazdka. Pan Marek ma już w głowie 
pomysł, jak rozwijać działalność, aby stworzyć pojazd 
elektryczny np. dla gospodyń domowych z odpowiednim 
koszykiem na zakupy lub dla młodych matek do przewożenia 
dzieci do żłobka, przedszkola lub szkoły. Pojazd taki musi 
być maksymalnie prosty w obsłudze, bez zbędnej elektroniki 
narażonej na ewentualne awarie. Jedyną rzeczą elektroniczną 
jest sygnalizacja wskazująca stan akumulatorów, ewentualnie 
licznik zużytej energii potrzebnej do ładowania baterii, by 
zapłacić za ładowanie nie ze swojego źródła energii. Nas-
tępnym krokiem wynalazcy jest budowa riksz lub pojazdów 
wieloosobowych służących do przewożenia kuracjuszy, 
turystów czy zwykłych pasażerów po stałych trasach. Jak 
twierdzi Pan Marek, w latach 30. ubiegłego stulecia w USA 
30% samochodów były to pojazdy elektryczne. Obecnie przy 
takich potrzebach bardzo rozwijają się coraz to wydajniejsze 

akumulatory, fotowoltaika i elektrownie wiatrowe, co 
stwarza możliwości utworzenia transportu prawie bezkosz-
towego. Pan Marek Wierzyński, który ma ogromną 
wiedzę praktyczną popartą wieloma próbami, potrzebuje 
do pomocy porady inżyniera fachowca, no i inwestora, 
by zrealizować swoje pomysły. Jego marzenia są godne 
zainteresowania, bo są wymuszone przez potrzeby, by 
załatać dziurę za przechodzącymi na emeryturę pojazdami 
napędzanymi silnikami spalinowymi, nieekologicznymi  
i nieekonomicznymi. Szczególnie to dotyczy takich miejsc 
jak uzdrowiska, gdzie powinno się dążyć do przyjaznego 
środowiska. Kiedyś lekarze przepisywali chorym na suchoty 
spacery po ulicy Kościelnickiej ze względu na świeże 
powietrze i klimat nadwarciańskich terenów. Może znajdą 
się inwestorzy, którzy poprą ideę Pana Marka i zaryzykują 
gotówkę w przedsięwzięcie, które ma wszelkie znamiona 
na osiągnięcie sukcesu także finansowego.
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Pan Marek Wierzyński ma zakład elektromechaniki samochodowej na terenie naszej gminy od 
wielu lat. 25 lat w Balinie, obecnie na ul. Dąbskiej 34 w Uniejowie. Zakład Pana Marka świadczy usługi  
w zakresie obsługi pojazdów mechanicznych, głównie o specjalności elektryka samochodowa. Oprócz 
normalnej działalności usługowej, Pan Marek pracuje nad stworzeniem pojazdu napędzanego energią 
elektryczną. Na samym początku były to rowery. Obecnie w zakładzie można zobaczyć trójkołowiec 
elektryczny, który już jest sprawdzony pod kątem osiągnięć prędkości i zasięgu. Można nim przejechać 
80 km bez ładowania i z maksymalną szybkością 45 km/h. 

>

Pan Marek podczas pracy w zakładzie
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Zakłady pracy w gminie Uniejów
Marek Jabłoński 

„Pałac Uniejów” Wiesławy Łuczak

Zaprezentowanie tego nowo otwartego zakładu pracy przedstawię w nieco innej 
niż zwykle formule. Przytoczę kilka źródeł informujących o tym miejscu  
i rekomendujących…

W nowo wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół 
Uniejowa monografii „Miasto Uniejów i region 
spycimiersko-uniejowski poprzez wieki”, pod 
redakcją Jana Szymczaka,  w tomie 2., rozdziale 
VII, opisałem „Miejsca, w których zaszły znaczące 
zmiany”. Warto przypomnieć, że zanim zbudowano 
opisywany obiekt funkcjonował tam wcześniej 
Zakład Przemysłu Pończoszniczego „Sandra”. /…/ 
był filią Aleksandrowskiego Zakładu Pończoszniczego, 
funkcjonującą od grudnia 1951 r. jako Zakład „I”. 
Jesienią 1952 r. zatrudnionych było tu 180 osób, pod 
koniec 70. lat – 125 osób, a w 1989 r. – 54 osoby. 
Ostatecznie zakład zamknięto w czerwcu 1991 r. /…/. 
W 1992 r. obiekt został wydzierżawiony przez Urząd 
Miasta i Gminy firmie „UnSan”, zatrudniającej 30 osób. 
Zakład zaprzestał produkcji w 1993 r. Po kilkuletnim 
pustostanie w 1997 r. obiekt wydzierżawiono 
firmie „Belpol” /…/ z Łodzi. Po kapitalnym remoncie 
i adaptacji pomieszczeń na potrzeby zakładu, 
zajmującego się szyciem odzieży, zatrudniono 70 osób. 
W następnym roku zakład funkcjonował jako Firma 
„Eurotex” z siedzibą główną w Ozorkowie. W 2001 r. 
zatrudniano tutaj 40 osób /…/. Zakład funkcjonował 
do 2005 r. W 2009 r. obiekt wraz z przyległym doń 
terenem kupili Wiesława i Jan Łuczakowie z Uniejowa. 
Nad parterowym budynkiem przy ul. bł. Bogumiła 
nadbudowano piętro, a na terenie w stronę rzeki 
Warty dobudowano nowy obiekt /…/. 

Ogólnikowo nadmieniłem również jakim 
ce-lom będzie służył. Informacje te poszerzyła  
w kwartalniku TPU „W Uniejowie” Alicja Własny. 
W 89. numerze, Wiosna 2022, najpierw jednak 
napisała, że po zakupieniu budynku /…/ Pan Janek 
– miłośnik koni – marzył, by sprawdzić się w branży 
hotelarskiej /…/. Marzenie o hotelu zrealizował 
wraz z żoną powoli /…/ W rezultacie powstał piękny 
obiekt „dopieszczony” w każdym calu. Niestety jego 

pomysłodawca niespodziewanie odszedł, nie docze-
kawszy uroczystego otwarcia /…/. 

W dalszej części artykułu „Pałac Uniejów” gotowy 
na otwarcie napisano, że hotel mieszczący się przy 
ul. Bogumiła 50, to idealne miejsce na wypoczynek, 
organizację przyjęć okolicznościowych, konferencji 
oraz spotkań biznesowych. /…/ Budynek wyróżnia 
się wysokim komfortem wykończenia, a klasyka 
łączy się z elegancją i nowoczesnością /…/. Goście 
będą mieć do dyspozycji salę bankietową, dwie sale 
konferencyjne, 25 komfortowych, klimatyzowanych 
pokoi, recepcję całodobową, restaurację z letnim 
ogrodem, bar, zewnętrzną strefę SPA, chatę grillową 
oraz przepiękny ogród /…/. Podano też informację, 
że pod telefonem 536 838 879 można składać 
zamówienia na imprezy okolicznościowe i kon-
ferencje, a rezerwować pokoje hotelowe poprzez 
recepcję – 536 838 878. 

Z kolei na stronach internetowych www.palac-
uniejow.pl oraz www.uniejow.net.pl dowiadujemy 
się, że Pałac Uniejów, położony na skarpie z prze-
pięknym ogrodem oraz dostępem do rzeki i nad-

Wnętrze pokoju hotelowego
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warciańskich bulwarów, zachwyca wyjątkowym klima-
tem i wspaniałym otoczeniem /…/. Jest miejscem 
stworzonym dla gości ceniących sobie kameralność 
i spokój /…/, to połączenie komfortu, stylu i 
znakomitego położenia w uzdrowisku Uniejów /…/. 
W sali bankietowej można zorganizować uroczystości 
do 140 osób, sale konferencyjne dysponują miejscami 
do 50 osób, w pokojach zapewniono 55 miejsc 
noclegowych, a w ogrodowym namiocie można orga-
nizować imprezy do 50 osób /…/. 

Osobą zarządzającą hotelem jest prezes 
Wiesława Łuczak. Udzieliła nam informacji, iż 
managerem jest Samanta Kaźmierska (e-mail: 
kontakt@palac-uniejow.pl, tel. 536 838 879). Szef 

kuchni Jakub Zdych prowadzić będzie kuchnię 
tradycyjną, polską. Dania z karty – kuchnia uro-
zmaicona, specjalność to dania z wołowiny oraz 
krewetki w różnych odsłonach. Przewidywane jest 
zatrudnienie około 25 pracowników: recepcjoniści, 
pokojowe, kelnerzy, kucharze, pomoce kuchenne, 
techniczny.

Obok hotelu zapewniono płatny parking na 
około 10-15 samochodów, a w odległości 50 met-
rów od obiektu dodatkowo 30 bezpłatnych miejsc 
parkingowych dla gości hotelowych. 

Uroczyste otwarcie hotelu „Pałac Uniejów” od-
było się 16 czerwca 2022 roku. 
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Hotel z lotu ptaka

Zewnętrza strefa SPA Front budynku od strony rz. Warty
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W poprzednim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto 
zagadką było odgadnięcie przysłowia na podstawie 
zamieszczonego zdjęcia. Prawidłowo brzmi ono: „Jak 
sobie pościelesz, tak się wyśpisz”. 

Otrzymaliśmy kilka poprawnych odpowiedzi. Nagrodę 
wylosowała pani Dorota ze Stanisławowa. 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 
lipca 2022 r.

FOTO Zagadka > Ryszard Troczyński

FOTO Kontrasty > Ryszard Troczyński

FOTO Historia > Ryszard Troczyński

Nawet żmija,  też  przemija…
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W uniejowskiej zagrodzie
Komunijna sukienka,
mały, biały baranek
i symbol niewinności
– na główce z kwiatków wianek

Czerwiec 2022
Witold Smętkiewicz


