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Dominika Rospara

   Nauczyciel na medal 
– pan Stanisław Nowak

Patrząc na dzisiejsze czasy, jesteśmy w stanie 
stwierdzić, że sposób nauczania uległ ogromnej 
zmianie. Z punktu widzenia technologii postęp 
zauważalny jest w niewyobrażalnym stopniu. 
Mamy dziś zdalne nauczanie, erę komputerów, 
internetu. Jak obecna sytuacja i sposób nauczania 
widziane są z perspektywy pedagoga z wieloletnim 
doświadczeniem, który musiał sobie radzić bez roz-
winiętej technologii?

Kiedyś szkoła odgrywała olbrzymią rolę. Dziś zew-
nętrzne warunki jak internet, telewizja, radio, większe 
kontakty międzyludzkie mają również duży wpływ na 
wychowanie. 

Pozytywny czy negatywny? 

Pozytywny. Chociaż poziom wymagań w przypadku 
podstawowych przedmiotów, tj. np. matematyka, jest 
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Edukacja to nieodłączny element naszego życia. Kształtujemy i rozwijamy ją na przestrzeni lat. 

Czyż nie jest łatwiej i przyjemniej zdobywać wiedzę, kiedy naszym przewodnikiem jest nauczyciel  
z powołania, kochający swoją pracę i wyrażający szczerą chęć troski o swoich podopiecznych? 

O celach pedagogicznych, nauczaniu w czasach PRL-u oraz działaniach na rzecz lokalnej spo-
łeczności rozmawiamy z emerytowanym nauczycielem i działaczem społecznym – panem Sta-
nisławem Nowakiem. 
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zdecydowanie niższy. Nie samego nauczania tych 
przedmiotów, ale wymagań. Obserwując swoich 
wnuków i ich naukę, mogę to stwierdzić. 

Swoją pierwszą pracę zawodową rozpoczął Pan 
w 1953 r. Jak system nauczania funkcjonował  
w peerelowskich realiach? 

Pracę jako nauczyciel rozpocząłem w Jankowie 
w szkole siedmioklasowej. Szkoła mieściła się 
w dwóch budynkach. Zacząłem uczyć najpierw 
pierwsze klasy. W Jankowie popracowałem tylko 
trzy miesiące. Dostałem propozycję pracy bliżej 
Poddębic. Zgodziłem się, bo sam pochodzę z Pra-
gi koło Poddębic. Rozpocząłem więc nauczanie  
w Golicach (gm. Poddębice). Była to także siedmio-
klasowa szkoła. Odwiedzałem tam swoich kolegów, 
grałem w piłkę nożną. W tej szkole poziom na-
uczania też nie był nadzwyczajny. Kobieta, która 
nauczała tam matematyki dopytywała mnie, jak 
rozwiązać egzaminowe zadania, by później móc 
podpowiadać gotowe rozwiązania swoim uczniom. 
Zdarzało się, że nauczycielom w tych czasach 
wystarczyło wykształcenie zawodowe. I harcerz 
mógł stać się nauczycielem. Sam też skończyłem LO 
w Poddębicach i odbyłem roczny kurs pedagogiczny 
w Łowiczu. 

Jaki cel postawił Pan sobie, rozpoczynając pracę 
jako pedagog? 

Nie marzyłem o pracy nauczyciela. Bardziej inter-
esowała mnie szkoła morska, ale tak mi się życie 
ułożyło. Kierowano nas na roczny kurs do Łowicza, 
gdzie otrzymywaliśmy stypendium w wysokości 
500 zł. Dla porównania uczniowie dostawali 360 zł. 
Mieliśmy tam zapewniony nocleg i jedzenie, które 
jak się okazało, było nieco ograniczone. Często  
z głodu bolała nas głowa. W internacie dostawaliśmy 
tylko jeden bochenek chleba. Jak ktoś się spóźniał, 
to zostawały mu tylko najmniejsze kromki. Pewnego 
dnia zorganizowaliśmy strajk głodowy. Zrobiliśmy 
sobie zapasy jedzenia. W tych czasach był to je-
den z pierwszych strajków. Podczas tego kursu 
byłem przewodniczącym ZMP (Związku Młodzieży 
Polskiej). Pewnego dnia z Warszawy przyjechała 
pewna delegacja. Zacząłem jej członkom tłumaczyć, 
że nie mamy dostępu do noży, widelców. Po tej 
rozmowie otrzymałem kolejną funkcję: przodownik 
nauki i pracy społecznej. Delegacji spodobała się 
moja chęć działania na rzecz innych. Co więcej, 
otrzymałem także specjalną książkę z dedykacją. 

Oprócz działalności pedagogicznej angażował się 
Pan także w sprawy lokalnej społeczności. Na czym 
głównie opierała się ta działalność?

Wszelka pomoc fachowa, organizacja szkoleń, two-
rzenie uniwersytetów powszechnych. Byłem także 
związany z działalnością straży pożarnej. Nie zajmo-
wałem tam żadnej konkretnej funkcji, ale dzieliłem się 
fachowymi poradami przede wszystkim w Kuczkach 
i Ostrowsku. Zdobywałem dla straży fundusze na 
budowę remizy, a także pisałem przemówienia, np. na 
70. rocznicę istnienia OSP. Straż w Ostrowsku została 
założona przez oficera rezerwy Szylera, który także 
był nauczycielem. Niestety, zginął w 1939 r.

Straż zdobywała wielokrotnie wysokie miejsca 
w zawodach. 1. miejsce w Turku, gdzie nagrodą był 
wóz strażacki oraz koń siwek. Drugi raz wygrała  
w zawodach w Poddębicach, gdzie naczelnikiem 
był wtedy zmarły niedawno Mieczysław Urbaniak. 
Moim zdaniem, główną przyczyną, która miała wpływ 
na wygraną, był silny Ludowy Zespół Sportowy. 
Zgrana drużyna pokonała konkurencję w innych po-
wiatach w przeróżnych kategoriach: w siatkówce,  
w lekkoatletyce...

Wykonywałem wiele czynów społecznych, drogo-
wych. Organizowałem przyjazdy prelegentów, którzy 
prowadzili wykłady dla rodziców. Prowadziłem także 
lekcje pokazowe, by rodzice moich uczniów widzieli,  
w jaki sposób przekazuję wiedzę oraz jak bardzo 
aktywne są ich dzieci. Było kilka organizacji  
w Ostrowsku: Liga Obrony Kraju, Związek Młodzieży 
Wiejskiej. Nie było telewizji, więc przygotowywaliśmy 
sztuki teatralne. Ja je reżyserowałem, a młodzież  
w nich występowała. Były to, oczywiście, teatry ama-
torskie. 

Lokalna społeczność jest Panu wdzięczna za 
zaangażowanie i przyczynienie się do budowy 
boiska, a także za rozwój sportu na terenie gminy. 
Jak duże znaczenie odgrywał sport w Pana życiu? 

Jest to jedna z najprzyjemniejszych dziedzin. Spor-
tem interesowałem się już w szkole. Mając 18 lat, 
grałem w reprezentacji Poddębic w piłkę nożną. Jed-
nakże poziom gry w piłkę nożną po wojnie był dość 
słaby. 

A dziś ogląda Pan mecze naszej reprezentacji?

Bezwzględnie! Nawet i kobiecą piłkę nożną oglą-
dam. Szczególnie, że gra tam nasza Ewa Pajor. Raz 
nawet do syna dzwoniłem: słuchaj, jest mecz. Oglądaj! 

>
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Dlaczego to głównie sport stał się podmiotem 
działań i rozwoju?

W Ludowym Zespole Sportowym w Ostrowsku 
pełniłem funkcję skarbnika. Jak przyszedłem tutaj, to  
w LZS rozwijała się już piłka siatkowa. Przeważnie me-
cze rozgrywano „o dychę”. Ta grupa, która wygrywała, 
dostawała pieniądze, a która nie, była stratna. Trafi-
liśmy na bardzo przyjaznego Przewodniczącego Rady 
Powiatowej LZS-ów – Jerzego Kurczewskiego. Był 
urodzonym organizatorem. Dzięki niemu mogliśmy 
występować w zawodach w siatkówkę i zajmować 
czołowe miejsca. Utworzono powiatową Ligę Piłki 
Siatkowej. Byliśmy m.in. w Pęczniewie i graliśmy 
mecze, np. podczas dożynek czy innych imprez. 
W piłce nożnej początkowo nie było rewelacji.  
W pierwszym meczu zremisowaliśmy. Przyjechał bar-
dzo dobry zespół z Drwalewa. Prowadził go zmarły 
niedawno Edward Sroczyński, który często udzielał 
się w Radzie Powiatu. Zorganizował silną drużynę, 
przyjechał tu do Ostrowska. Zapytano nas, czy 
sprawdzamy karty zawodników. Odpowiedziałem: 
„Nie!”. A ja sobie dobrałem piłkarza z pierwszej ligi 
– Ryszarda Kowenickiego. Najpierw grał w Starcie 
Łódź, a później w Widzewie. Był słynnym piłkarzem. 
Ryszard Kowenicki i jego brat Janusz przyjeżdżali do 
nas na letniska. Matka pochodziła od strony Wieścic, 
a tutaj spędzali wakacje. Zremisowaliśmy wtedy 3:3. 
Wszystkie bramki strzelił Kowenicki. Potem były już 
tylko sukcesy. 

W dokumentach i artykułach widnieje 
też wzmianka o tym, że jest Pan zafascynowany 
szachami. 

Już w szkole średniej byłem dobry w szachy. Pod-
czas wf-u uczyłem gry całą klasę. Potem stworzyłem 
tabelę i każdy uczestnik rywalizował ze sobą po 
lekcjach. Rozgrywki prowadziliśmy w świetlicy, nale-
żącej do Klubu Rolnika, prowadzonego przez GS. 
Ogromny talent w grze w szachy miały moje dwie 
uczennice: Krystyna Peraj oraz Teresa Orłowska, która 
reprezentowała powiat poddębicki na zawodach 
wojewódzkich w Wieruszowie.

Często odbywały się także zawody o Złotą Wieżę. 
Drużyna składała się z czterech zawodników: 3 męż-
czyzn oraz kobiety. Krystyna Peraj zdobywała wtedy 
najwięcej punktów. 

W parze z nauczaniem, szły także inne ważne 
funkcje, jakie pełnił Pan w swoim życiu zawodo-

wym. Był Pan nauczycielem, wychowawcą wielu 
pokoleń, działaczem sportowym oraz pełnił Pan 
rolę prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego  
w uniejowskim oddziale. Jak udało się Panu 
połączyć tak wiele ról? 

 
Już podczas rocznego kursu pedagogicznego  

w Łowiczu pojawiały się wzmianki o Związku Nau-
czycielstwa Polskiego. Nauczyciele opowiadali nam,  
że w Piliszkowie (gm. Łowicz) znajduje się mała szkół-
ka, w której przed I wojną światową powstał ZNP. 
Pierwszą praktyczną lekcję pod przewodnictwem 
nauczyciela dydaktyki prowadziłem właśnie w Pi-
liszkowie. Od zawsze podobała mi się idea ZNP. Nie 
był to związek zawodowy, który bronił pensji nau-
czycielskich, ale była to organizacja, której głównym 
celem był rozwój polskiej oświaty.

Jakie lekcje Pan, jako nauczyciel i działacz, 
wyciągnął z tego etapu w swoim życiu? 

Najwięcej lekcji dotyczy działalności w Ostrowsku. 
To tutaj osiągnęliśmy wspólnie wiele sukcesów, by-
ło wiele powodów do zadowolenia. Moim celem 
jako nauczyciela było wychowywać, kształcić i poz-
nawać. Kilkunastu moich wychowanków jest dziś 
nauczycielami. Na przestrzeni lat widzę zarówno 
sukcesy, jak i porażki. Wielu moich wychowanków już 
nie żyje. Poza tym pozostał stały ślad – jest boisko 
piłkarskie. Bardzo mi się podobało to, że mieszkańców 
Ostrowska łączyła liberalna więź. Tutaj naprawdę 
miałem duże pole do popisu.

>

Pan Stanisław Nowak z uczniami klasy trzeciej w 1972 roku
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Od Redakcji

Dorota Bamberska, Monika Bartnik, Karolina Bednarek, Renata Białek, Joanna Binkiewicz, Małgorzata Dzieran, Barbara Fligiel, Anna Gazda, Wioletta Gralka, Martyna 
Janiak, Agnieszka Kaczmarek, Józef Kaczmarek, Jędrzej Kałużny, Małgorzata Kaźmierczak, Jolanta Kulej-Kwaśniewska, Angelika Kurpik, Daniela Kwiatosińska, Michał 
Łuczak, Mirosław Madajski, Agnieszka Olczyk, Katarzyna Pajor, Marta Pajor, Katarzyna Pruchlat, Dominika Rospara, Janusz Stawicki, Monika Szafarz, Sylwia Szymańska, 
Urszula Świerczyńska, Ewa Trzmielewska, Ewa Urbaniak, Joanna Wicherkiewicz, Jolanta Wieczorek, Mirosława Wiśniewska, Joanna Wójcik, Sylwia Wrąbel, Paweł 
Wroniszewski, Izabela Wróbel, Anna Zbytniewska, Aleksandra Zielonka, ARiMR, M-GBP w Uniejowie, Opiekunowie SU, PGK „Termy Uniejów”.

 /63/ 28 89 787Redakcja:
Maciej Bartosiak, Marek Jabłoński, Joanna i Grzegorz Kostulscy (skład i opracowanie graficzne), Agnieszka Owczarek, Marta Pokorska, Ryszard 
Troczyński. 

Wsparcie finansowe: Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku.

Drodzy Czytelnicy, 
Staramy się, pomimo uciążliwego dla każdego funkcjonowania w pandemicznej rzeczywistości, aby dwu-

miesięczna dawka wiadomości o działaniach prowadzonych przez Samorząd Uniejowa, placówki oświatowe  
i inne jednostki podległe, dotarła do Państwa na czas. 

Abyście byli Państwo na bieżąco z informacjami, zamieściliśmy tradycyjnie, z wyjątkiem relacji o imprezach, 
których nadal nie można organizować, kilkadziesiąt artykułów na temat prowadzonych inwestycji, otrzymanych 
dofinansowań, podpisanych umów, współfinansowanych przedsięwzięć czy złożonych wniosków o dotacje sze-
regu zaplanowanych do realizacji przez gminę działań.

Na łamach tego wydania przeczytacie Państwo m.in.: wywiady z mieszkańcem Ostrowska, nauczycielem 
na medal – panem Stanisławem Nowakiem i Przełożoną Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej 
Maryi – s. Alicją Śmiałek, o gospodarstwie rolnym prowadzonym przez Macieja Dolińskiego z Brzezin, 
pozytywnie zakręconym mieszkańcu Wilamowa – panu Marianie Kokorzyckim i jego rodzinnej tradycji, a także 
o odznaczonym członku naszej Redakcji – panu Ryszardzie Troczyńskim. Ponadto wiele wiadomości o pro-
wadzonych zajęciach, inicjatywach i konkursach zawierają artykuły poświęcone życiu szkół, natomiast o rea-
lizowanych projektach czy nowościach czytelniczych informuje miejska biblioteka. 

Informujemy o trwającym, obowiązkowym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, 
możliwościach otrzymania przez mieszkańców dofinansowań m.in. z programu „Moja Woda”, częściowo uzys-
kanych zwolnieniach z opłaty koncesyjnej przez przedsiębiorców, ale również o zaplanowanym w nowym roku 
szkolnym otwarciu nowych oddziałów przedszkolnych.

Jakie w ostatnim czasie ukazały się publikacje poświęcone miastu i kilku miejscowościom naszej gminy, 
dowiecie się Państwo przeglądając kolejne stronice czasopisma.          

Z okazji Jubileuszu 100. urodzin życzymy pani Władysławie Marciniak dużo zdrowia, optymizmu, radości  
i wszystkiego najlepszego na kolejne lata. 

Przyjemnej lektury artykułów życzy Redakcja 
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Zdjęcie na okładce: Paula Duda, LaczyNasPilka.pl
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[ marzec – kwiecień 2021 ]
Z prac Samorządu Józef Kaczmarek

Inwestycje/dofinansowania gminnych projektów/
podpisane umowy 
•	 Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu 

pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej w gminie Uniejów”, Pod-
działanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków. 
Projekt zakłada wykonanie prac termomoderniza-
cyjnych w szkole w Uniejowie oraz w budynkach: 
Urzędu Miasta, OSP i byłej biblioteki miejskiej. 
Termin realizacji projektu określony został na lata 
2020-2022, a dofinansowanie dla projektu wynosi 
765 187,66 zł. 

•	 Zakończyliśmy realizację projektu „Przeciwdziałanie 
degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu poprzez budowę 
i modernizację infrastruktury turystycznej”. Przed-
miotem projektu była budowa i modernizacja in-
frastruktury turystycznej w parku w Uniejowie oraz 
budowa ścieżki dydaktycznej Zieleń wraz z mo-
dernizacją części istniejącej. W ramach projektu 
wsparte zostały dwie formy ochrony przyrody – 
Obszar NATURA 2000 oraz Nadwarciański Obszar 
Chronionego Krajobrazu. W chwili obecnej trwa 
przygotowanie ostatniego wniosku o płatność roz-
liczającego projekt. Dofinansowanie dla projektu 
wynosi 2 410 245,34 zł – art. na str. 34-35

•	 Zawarliśmy umowę o dofinansowanie projektu 
pn. „Utworzenie interaktywnego punktu turystyki 
geotermalnej w Uniejowie” w ramach poddziałania 
VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej. Szacowany 
łączny koszt inwestycji wynosi 5 270 796,00 zł,  
a dofinansowanie 3 355 863,75 zł. W zakresie prac 
objętych projektem wchodzi: rozbiórka istniejących 
obiektów (były posterunek wodny), wycinka drzew  
i krzewów kolidujących z inwestycją, budowa nowe-
go obiektu turystycznego, wykonanie nawierzchni 
utwardzonych oraz zagospodarowanie terenów 
zielonych – nasadzenia roślinne. Nowopowstały 
budynek będzie dysponował czterema strefami  
o zróżnicowanym przeznaczeniu: strefa ogólna z re-
cepcją i informacją, szatnia i kącik zabaw dla dzie-
ci, sala konferencyjna i sale interaktywne. Termin 
realizacji projektu to lata 2020-2023. 

•	 Otrzymaliśmy dofinansowanie od Marszałka 
Województwa Łódzkiego – Pana Grzegorza 
Schreibera w wysokości 14,5 mln zł na inwestycje 
turystyczne w Uniejowie. Wśród 40 wniosków, 

które zostały złożone do Urzędu Marszałkowskie-
go, 8 wskazano do współfinansowania środkami 
unijnymi z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego. Wśród nich znalazły 
się aż trzy projekty z Uniejowa na: rozbudowę 
strefy wellness & spa kompleksu „Termy Uniejów”, 
przez PGK „Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie,  
w kwocie 7 mln 216 tys. zł dofinansowania; budowę 
obiektu wypoczynkowo-rekreacyjnego o innowa-
cyjnych funkcjach turystycznych, opartych na 
wykorzystaniu produktów pszczelich, przez PHU 
„MACIEJ” z Uniejowa, w wysokości 4 mln zł dotacji 
oraz na utworzenie interaktywnego punktu turystyki 
geotermalnej, przez gminę Uniejów, w kwocie 
3,3 mln zł subwencji. Łączna pula przyznanych 
środków na wszystkie projekty wyniosła 36,6 mln zł 
wsparcia. W imieniu mieszkańców oraz samorządu, 
dziękuję Panu Marszałkowi za wsparcie naszych 
przedsięwzięć – art. na str. 18-19

•	 Rozpoczęła się rozbudowa hydroforni w Ostrowsku, 
jako jednej z czterech części zadania inwestycyjnego 
pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ście-
kowej w gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów”, 
realizowanego przez gminę dzięki dofinansowaniu 
pochodzącemu ze środków EFRR – Regionalny Pro-
gram Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020. Po przeprowadzeniu modernizacji, 
automatycznie sterowane pompy będą podnosić 
ciśnienie w sieci wodociągowej w godzinach po-
rannych i wieczornych, kiedy zapotrzebowanie jest 
największe, zaś zmniejszać je w nocy, kiedy pobór 
wody jest minimalny. Wykonawcą inwestycji jest 
firma WODNER II Kazimierz Żurawski, Ner Kolonia 
22, z Wartkowic, realizująca zadanie na kwotę 2 546 
054,54 zł brutto – art. na str. 20

•	 Otworzyliśmy oferty w przetargu na budowę tężni 
solankowej i pijalni uzdrowiskowej w Uniejowie. Po 
raz kolejny propozycje znacząco przewyższają zało-
żenia budżetowe gminy. Oferty złożyły firmy: Grupa 
Ekoenergia Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141D, 96-
100 Skierniewice na kwotę 17 340 822,83 zł oraz AS 
PRODUKT Sebastian Pasturek, Mała Nieszawka, ul. 
Dojazdowa 4, 87-103 Toruń na kwotę 16 950 028,53 
zł. Obie oferty ponownie oscylują w granicach 17 mln. 
Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi po formalnym 
sprawdzeniu dokumentów. 

•	 Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego 

>
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o dofinansowanie projektu pn. „Akademia kre-
atywnego i bezpiecznego Internetu”. Ma on na celu 
podniesienie u uczniów kompetencji strategicz-
nych z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz progra-
mowania i robotyki. W przypadku otrzymania po-
zytywnej opinii, realizacja projektu polegałaby na 
organizacji szkoleń i warsztatów dla uczniów oraz 
nauczycieli i zakupie sprzętu koniecznego do ich 
przeprowadzenia oraz utworzeniu superpracowni 
robotyki. Wnioskowana kwota dofinansowania wy-
nosi 295 550,00 zł – art. na str. 24

•	 Wystąpiliśmy z wnioskiem do Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich na dofinansowanie zadania pn. 
„Aktywnie na terenach wiejskich. Działalność Kół 
Gospodyń Wiejskich w gminie Uniejów” na kwotę 
38 950,00 zł. Jeżeli wniosek uzyska pozytywną 
decyzję, przewidziano organizację seminarium nt. 
systemów jakości żywności, konkursu kulinarnego, 
opracowanie wydawnictwa o działalności naszych 
kół. Projekt zakłada ułatwienie wymiany wiedzy 
pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju 
obszarów wiejskich, wymianę i rozpowszechnianie 
rezultatów działań na rzecz tego rozwoju oraz pro-
mocję życia na wsi – art. na str. 24-25

•	 Rozpoczęła się budowa Centrum Historyczno-
Kulturalnego „Spycimierskie Boże Ciało”. Będzie 
ono nowoczesną, multimedialną placówką wys-
tawowo-edukacyjną, dedykowaną ponad dwu-
stuletniej tradycji układania kwietnych dywanów 
na uroczystość Bożego Ciała w Spycimierzu. Wy-
konawca inwestycji wybuduje budynek jedno-
kondygnacyjny w części z poddaszem użytkowym 
oraz z podwyższeniem do dwóch kondygnacji  
w części centralnej. Znajdą się w nim sale wys-
tawowe, dydaktyczne, konferencyjne i nieduże za-
plecze biurowo-administracyjne – art. na str. 25-27

•	 Na kolejnym etapie realizacji znajduje się inwestycja 
polegająca na przebudowie targowiska miejskiego 
przy ul. Dąbskiej w Uniejowie. Po przeniesieniu 
znajdujących się na placu budowy altan, firma 
realizująca inwestycję rozpoczęła prace ziemne 
związane z budową nowej nawierzchni z kostki 
brukowej, dróg manewrowych i przestrzeni par-
kingowej. Kolejnym etapem będzie wykonanie 
oświetlenia i wyposażenia terenu w infrastrukturę 
umożliwiającą prowadzenie handlu – art. na str. 21

•	 Otrzymaliśmy środki na budowę przedszkola inte-
gracyjnego w wysokości 2,5 mln zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obiekt wraz z ko-
nieczną infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu, 
wyposażeniem i zakupem pomocy dydaktycznych 
będzie w pełni przystosowany do osób niepeł-
nosprawnych ruchowo i intelektualnie. Przewidy-

wany koszt inwestycji to 15 mln zł – art. na str. 18
•	 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

przyznał dotację Miejsko-Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Uniejowie, w ramach programu „Kultura 
ludowa i tradycyjna”, na realizację dwuletniego pro-
gramu pn.: „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych 
dywanów w Spycimierzu w kontekście krajobrazu 
kulturowo-przyrodniczego”. Celem projektu jest kon-
tynuacja badań i wdrażanie rekomendacji do prog-
ramu ochrony, budowanie marki niematerialnego 
dziedzictwa i wypracowanie unikatowego produktu 
turystycznego chroniącego wzbogacającego tradycję 
spycimierską – art. na str. 79 

•	 Rozpoczęły się roboty budowlane związane z zago-
spodarowaniem zaniedbanej przestrzeni skarpy 
nad rzeką Wartą naprzeciwko Kolegiaty i biblioteki 
miejskiej. Inwestycję prowadzi Przedsiębiorstwo 
Inżynierii Środowiska i Melioracji „EKOMEL” S.A. 
z Poddębic na kwotę 1 979 632,22 zł. W ramach 
przedsięwzięcia zaplanowano: wybudowanie fon-
tanny połączonej z kaskadowo płynącą wodą, ciągów 
schodów z obu stron kaskady, tarasów ziemnych 
i ścieżki w nie wplecionej oraz elementów małej 
architektury – art. na str. 33-34

•	 Jesteśmy na etapie weryfikacji ofert, które wpłynęły 
w postępowaniu przetargowym na wybudowanie 
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, obej-
mującej miejscowość Brzeziny, ul. Reymonta, Koś-
cielnicką, Targową w Uniejowie. Oferty złożyli: 1. 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne „Trakt” 
Bobrzak, Tecław Sp.j., Woźniaków 110, 99-300 
Kutno na 4 100 084,25 zł; 2. Przedsiębiorstwo 
Inżynierii Środowiska i Melioracji „Ekomel” S.A., ul. 
Targowa 16/18, 99-200 Poddębice na 4 474 125,00 
zł; 3. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe „Ekoinżbud” Piotr Peraj, ul. 
Targowa 54, 99-210 Uniejów – lider konsorcjum  
i „Eveco” Ewa Peraj, ul. Struga Andrzeja 35, lok. 14, 
90-631 Łódź – członek konsorcjum na 3 290 000,00 
zł; 4. Konsorcjum: „Instal-System” Roman Torzewski, 
Rodrysin 6a, 99-200 Poddębice – lider konsorcjum 
i „Wodner II” Kazimierz Żurawski, Ner Kolonia 22, 
99-220 Wartkowice – członek konsorcjum na 3 
648 646,91 zł; 5. Konsorcjum: Wielobranżowe  
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., ul. 
Poli Gojawiczyńskiej 3C, lok. 7, 81-587 Gdynia – lider 
konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Lądowego Bartłomiej Szymanek, ul. Starodworcowa 
26C, 81-575 Gdynia – członek konsorcjum na 4 
640 708,14 zł. Zadanie jest końcowym elementem 
realizowanym w ramach zadania pn. ,,Uporząd-
kowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie 
Uniejów i Aglomeracji Uniejów” – art. na str. 23

>
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•	 Otworzyliśmy oferty przetargowe na kompleksową 
termomodernizację strażnic OSP w Orzeszkowie, 
Skotnikach i Woli Przedmiejskiej. Przewidziane  
w zadaniu prace polegałyby na dociepleniu elewacji 
i dachu, wymianie stolarki, instalacji CO, CWU, 
konstrukcji dachu budynku. W postępowaniu 
wpłynęło łącznie 11 ofert, na każde z 3 części 
zadania, na kwoty oscylujące od 535 tys. do 818 
tys. na realizację poszczególnego przedsięwzięcia. 
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany  
z RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, 
działanie IV.2 Termomodernizacja budynków. Pod-
działanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków.

•	 Wyłoniliśmy wykonawców „Opracowania doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej dla prze-
budowy dróg i ulic powiatowych na terenie gmi-
ny Uniejów”, realizowanego w ramach zadania 
inwestycyjnego „Przebudowa dróg na terenie gminy 
Uniejów etap III” wraz z uzyskaniem niezbędnych 
ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień 
i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektów  
i sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją 
robót. Opracowaniem dokumentacji zajmą się 
firmy, które złożyły najkorzystniejsze oferty: dla 
ul. Kilińskiego i Rzecznej – Budovia Sp. z o.o. Sp. 
k. z Łodzi na kwotę 44 712,00 zł; dla ul. Targowej  
i Zielonej – A &J Consulting Andrzej Kałużny  
z Lubina na kwotę 36 450,00 zł; dla ul. Kościelnickiej 
– Budovia Sp. z o.o. Sp. k. z Łodzi na kwotę 
22 680,00 zł; dla ul. I. Bojakowskiej i Przechodniej – 
Budovia Sp. z o.o. Sp. k. z Łodzi na kwotę 15 033,60 
zł; dla przebudowy drogi w Lekaszynie – Promark 
Mariusz Mróz z Kwiatkowic na kwotę 29 246, 66 
zł; dla przebudowy drogi w Czepowie – Promark 
Mariusz Mróz z Kwiatkowic na kwotę 34 166,66 zł. 

•	 Podpisaliśmy umowę na przebudowę oczyszczalni 
ścieków w Uniejowie z konsorcjum firm, wybranym  
w drugim przetargu na realizację powyższej in-
westycji. Konsorcjum: Inżynieria Środowiska ELGAJ 
– Leszek Kondratowicz, Zbiersk-Cukrownia 68 lok. 
2, 62-830 Zbiersk (lider) oraz Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Handlowo Usługowe AUTOMATYK – 
Barbara Kondratowicz, Zbiersk-Cukrownia 68 lok. 2 
(partner konsorcjum) złożyło niższą ofertę na kwotę 
5 885 550,00 zł – art. na str. 22

•	 Unieważniliśmy postępowanie przetargowe na 
wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Budowa ciągu pieszo-
rowerowego wzdłuż drogi gminnej nr 111152E, 
łączącej miejscowość Zieleń z miejscowością 
Spycimierz wraz z przebudową istniejących zjaz-
dów oraz budową oświetlenia” w ramach pro-

jektu pn.: „Spycimierski gród atrakcją turystyki 
kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów”. Cena 
najkorzystniejszej z pięciu ofert – Przedsiębiorstwa 
Robót Drogowych S.A. w Poddębicach na 1 411 562, 
39 zł – przekraczała cenę, którą zamawiający – gmina 
Uniejów – zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zadania. 

Prace porządkowe 
•	 Przedstawiciele Rady Sołeckiej, Sołtys i Mieszkańcy 

miejscowości Wielenin wyszli z inicjatywą uporząd-
kowania miejscowego cmentarza cholerycznego, 
chroniąc to miejsce od zapomnienia. Prace polegały 
na odchwaszczeniu zarośniętego terenu. Z pomocą 
przyszła firma K-Flex, która dostarczyła potrzebną 
ziemię. Następnie posadzono tuje, zasiano trawę, 
wykonano i umocowano tablicę informacyjną o miej-
scu, postawiono kwiaty i znicze – art. na str. 32-33

Dzierżawa 
•	 Gmina wydzierżawiła na okres trzech lat działkę 

gminną z przeznaczeniem na działalność w Spyci-
mierzu gospodarstwa agroturystycznego z alpaka-
mi. Celem funkcjonowania, prowadzonej obecnie  
w Siedlątkowie przez Państwo Pietrasiaków, alpako-
terapii jest pomoc rehabilitacyjna, ruchowa i umysło-
wa osobom niepełnosprawnym. Podobny obiekt 
powstanie właśnie w Spycimierzu  – art. na str. 64

•	 Do Urzędu Miasta został złożony wniosek o wy-
dzierżawienie gruntów, położonych w Rożniato-
wie-Kolonii, na prowadzenie działalności związanej 
z quadami. 

Nowa ulica 
•	 Przy budowanym osiedlu bloków mieszkalnych  

w Uniejowie powstanie ulica wewnętrzna, umożli-
wiająca jej mieszkańcom dojazd do miejsca za-
mieszkania. Będzie ona połączniem ul. Targowej z ul. 
Dąbską i równoległa do ul. W. Reymonta. Zgodnie  
z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej, wybudowana 
ulica otrzyma nazwę: Długa – art. na str. 42

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
•	 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego dla części miejscowości: 
Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, 
Wielenin-Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, 
Rożniatów w gminie Uniejów, została przyjęta. Plan 
przewiduje przeznaczenie i zasady zagospodarowania 
terenów znajdujących się w w/w miejscowościach. 
Społeczne konsultacje w tej sprawie zostały prze-
prowadzone w ub. r.  – art. na str. 17

•	 Przystępujemy do sporządzenia planu zagospoda-
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rowania dla miejscowości: Brzeziny, Czekaj, Kuczki, 
Orzeszków Kolonia, Ostrowsko (z wyłączeniem ist-
niejącego planu miejscowego), Wola Przedmiejska, 
Wieścice, dla części Strefy uzdrowiskowej „C” – 
Człopy, Spycimierz, Uniejów, Zieleń, nie objętej 
planem miejscowym oraz dla pozostałej części strefy 
uzdrowiskowej „B” w mieście i miejscowości: Człopy, 
Spycimierz, Zieleń, nie objętej planem miejscowym 
w gminie. Obecne utrudnienia w wydaniu decyzji  
o warunkach zabudowy wynikają z faktu, iż kopalnia 
Adamów wykazała obecność na w/w terenach złóż 
węgla. Uchwalenie planu usprawni wydawanie 
decyzji – art. na str. 16

Strategia rozwoju 
•	 Obecnie trwają prace nad opracowaniem nowej stra-

tegii rozwoju regionu łódzkiego, mającej za zadanie 
określenie celów rozwoju i metod służących do ich 
osiągnięcia na polu gospodarczym, społecznym  
i przestrzennym. Będzie ona istotnym elementem  
w przygotowywaniu Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkiego na l. 2020-2027, 
którego zadaniem jest zwiększenie konkurencyjności 
woj. łódzkiego i poprawa jakości życia mieszkańców 
poprzez finansowanie realizo-wanych przez miasta  
i gminy projektów  – art. na str. 62

Konsultacje społeczne dot. uzupełnienia nazwy 
Uniejów
•	 Czy do nazwy Uniejów zostanie dopisany człon: 

Uniejów Cieplice, Uniejów Zdrój lub Uniejów Uz-
drowisko Termalne? Warto rozważyć szansę na do-
pisanie do nazwy miejscowości członu, który silniej 
identyfikowałby markę uzdrowiska i eksponował 
walory leczniczej wody termalnej o wyjątkowych – 
których nie posiadają inne uzdrowiska –  wykorzy-
stywanych szeroko parametrach. O tych rozważa-
niach poinformowaliśmy na stronie: www.uniejow.pl 
i www.uniejow.net.pl oraz w artykule na str. 40-41

Bezpieczeństwo
•	 Inwentaryzacja drzewostanu i oszacowanie kondycji 

fitosanitarnej Parku Zamkowego w Uniejowie, prze-
prowadzona w ub. r. przez firmę PPHU „BUDMAL” 
Jan Kisiela, doprowadziła do wyłonienia drzew 
znajdujących się w bardzo złym stanie, całkowicie 
martwych lub w pokaźnym stopniu wydrążonych 
przez szkodniki i stwarzających zagrożenie dla osób 
spacerujących w ich pobliżu w parku. W związku  
z powyższym wystąpiliśmy z wnioskiem o zgodę na 
ich usunięcie. Na podstawie uzyskanej stosownej 
zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

w/w egzemplarze zostały wycięte, przyczyniając 
się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa space-
rujących – art. na str. 36-37

•	 Pozyskaliśmy pojazd operacyjny Ford Transit 
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi dla 
jednostki OSP w Uniejowie. Zastąpi on, będący 
obecnie na stanie, wóz Lublin, który z kolei 
zostanie wkrótce przekazany jednostce OSP 
w Czepowie. Samochód jest w dobrym stanie, 
wymagała jedynie wymiany akumulatorów i lamp 
ostrzegawczych – art. na str. 38

Projekty 
•	 Przygotowujemy się do inwentaryzacji wyrobów 

azbestowych, czyli opracowania aktualizacji in-
wentaryzacji produktów posiadających azbest 
oraz aktualizacji programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest na terenie miasta i gminy.  
W tym celu ogłoszone zostało zapytanie ofertowe, 
które wyłoniło firmę – Laboratorium Wiedzy Do-
radztwo Opracowania Szkolenia Patryk Sobota, ul. 
Targowa 42, 37-420 Rudnik nad Sanem na kwotę 
11 339,00 zł – do wykonania kilku działań w tym 
zakresie, m.in. dokonania spisu z natury wyrobów 
azbestowych. Złożyliśmy również wniosek o sfi-
nansowanie zadania do Ministerstwa Rozwoju, 
Pracy i Technologii w ramach Konkursu Azbest 
2021. Czekamy na decyzję – art. na str. 27

•	 Biblioteka w Uniejowie uczestniczy w projekcie 
„Sieć na kulturę w podregionie sieradzkim”.             
W ramach projektu zaplanowano dla dzieci i mło-
dzieży bezpłatne szkolenia online – pierwsze 
zorganizowano 18 marca br. W czasie kursu 
uczestnicy poznają popularne platformy i inter-
aktywne narzędzia wspomagające uczenie się, 
metody i dobre praktyki samoorganizacji grup 
mentoringowych do nieformalnego uczenia się. 
Poszerzają także wiedzę o zagadnienia z ekologii 
i bezpieczeństwa związanego ze sprzętem elek-
tronicznym. Projekt jest współfinansowany ze 
środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne roz-
wiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”) – art. na 
str. 78

•	 Pracownicy biblioteki w Uniejowie nadal wydają 
wyprawki czytelnicze z projektu „Mała książka 
– wielki człowiek”. Rodzice dzieci w wieku 3-6 
lat (roczniki 2014-2017), które odwiedzą wraz  
z dziećmi placówkę, otrzymają wyprawkę, wzbo-
gacając swoje słownictwo i wyobraźnię, oraz Kar-
tę Małego Czytelnika. 

>
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Program 
•	 Uchwaliliśmy program opieki nad zwierzętami bez-

domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
w gminie Uniejów na 2021 rok. Program określa 
wszelkie działania związane z zapewnieniem właś-
ciwej opieki bezpańskim zwierzętom, tj. ich wyła-
panie, umieszczenie w schronisku, sterylizację, 
kastrację, opiekę weterynaryjną oraz poszukiwanie 
opiekunów. Na realizację powyższych zadań zostały 
zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 
100 000 zł. Od 10 kwietnia br. weszło w życia 
rozporządzenie, zgodnie z którym właściciele czwo-
ronogów zostaną ukarani wyższym mandatem za 
niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków 
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia i stworzenie 
sytuacji zagrażających zdrowiu i życia innych osób – 
art. na str. 29

•	 Przyjęliśmy plan gospodarki niskoemisyjnej dla gmi-
ny Uniejów na lata 2020-2030. Jest to dokument 
strategiczny, obejmujący działania ukierunkowane na 
poprawę stanu i jakości powietrza atmosferycznego. 

Wsparcie
•	 Przedsiębiorcy prowadzący punkty sprzedaży napoi 

alkoholowych, uchwałą przyjętą przez Radę Miejską 
w Uniejowie, zostali częściowo zwolnieni z opłaty 
koncesyjnej za alkohol za 2021 r. Zwolnienie dotyczy 
II raty opłaty. Osoby, które do 31 stycznia 2021 
r. opłaciły już pełną stawkę za cały rok, otrzymają 
zwrot części opłaty należnej w 2021 roku.

•	 Przyznaliśmy dotację w wysokości 90.000 zł dla 
MGLKS „TERMY” Uniejów/Ostrowsko, w ramach 
rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej w 2021 roku. Kwota zostanie 
przeznaczona m.in. na udział Klubu w rozgrywkach 
ŁZPN, opłaty delegacji sędziowskich, wyjazdy 
zawodników, koszty przejazdu na mecze, zakup 
sprzętu sportowego itp. – art. na str. 39

•	 Województwo łódzkie utworzyło w regionie linie 
autobusowe, w tym na terenie powiatu poddębic-
kiego. Jedna z nich przebiega przez gminne miej-
scowości Felicjanów i Wielenin. Trasa liczy w su-
mie 35,8 km, z czego 9-kilometrowa, przebiegająca 
przez w/w miejscowości, będzie współfinansowana 
z budżetu gminy Uniejów – art. na str. 37-38

•	 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy 
Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie uruchomiło telefon 
alarmowy pogotowia wodno-kanalizacyjnego w celu 
zgłaszania przez mieszkańców awarii pod numerem: 
798 900 682, czynnym codziennie w godz. 7:00-

23:00 – art. na str. 16-17
•	 Na prośbę Komendy Powiatowej PSP w Poddębi-

cach o wsparcie finansowe zakupu sprzętu trans-
portowego, gmina Uniejów podjęła decyzję o 
przekazaniu dofinansowania w kwocie 50.000 zł. 
Planowany zakup podyktowany jest dużym zu-
życiem obecnych samochodów, będących na stanie 
komendy i potrzebą zachowania przepisów dot. 
eksploatacji takich pojazdów. Sprawny sprzęt to 
podstawa bezpieczeństwa również mieszkańców 
naszej gminy – art. na str. 40

•	 Samorząd Województwa Łódzkiego założył Re-
gionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla dzieci 
i młodzieży. Infolinia służy udzielaniu wsparcia  
i pomocy w sytuacjach kryzysowych.  Telefon i czat 
obsługiwane są przez specjalistów – pedagogów, 
psychologów, interwentów kryzysowych i terape-
utów pod numerem 726 611 611 w g. 15.00-18.00 
lub korzystając z aplikacji Snapchat i Messenger w g. 
18.00-21.00.

•	 Zamiast przeznaczenia środków na opublikowanie 
w prasie życzeń wielkanocnych od władz Uniejowa, 
wsparliśmy dwójkę młodych osób w kwocie po 5 
tys. zł. Wsparcie dotyczy sfinansowania drogiej 
operacji kolana Bartka, grającego w drużynie 
MGLKS Termy Uniejów oraz zakupu kosztownego, 
specjalistycznego, robionego na zamówienie wózka 
dla Marcina – art. na str. 63-64

•	 W budynku OSP Uniejów działał punkt dystrybucji 
jednorazowych maseczek ochronnych dla miesz-
kańców gminy. Logistyką przekazania maseczek za-
jęli się druhowie ochotnicy z w.w jednostki. Pakiet 
maseczek (10 szt. na os.) należało odebrać osobiście. 
Rozdawanie trwało do wyczerpania zapasów. 

•	 Rodzice dzieci 3 i 4-letnich będą mieli możliwość 
oddania swoich pociech pod opiekę pedagogiczną  
w zaplanowanych do otwarcia, dodatkowych oddzia-
łach przedszkolnych, które zostaną uruchomione  
w placówkach szkolnych w Wieleninie i Wilamo-
wie wraz z początkiem nowego roku szkolnego 
2021/2022. Nowy oddział przedszkolny zyska tak-
że Miejskie Przedszkole w Uniejowie – art. na str. 
76-77

•	 Na Rynku w Uniejowie co jakiś czas odbywa się 
akcja honorowego oddawania krwi, organizowa-
na przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Łodzi (www.krwiodawstwo pl). 
Krwiodawcą może zostać każda osoba, która ukoń-
czyła 18 rok życia, jest zdrowa i waży powyżej 50 kg 
oraz zgłosi się z dowodem osobistym. Bez względu 
na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, krew jest 
potrzebna każdego dnia. 
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Współpraca
•	 W sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie, zgod-

nie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi dot. 
Covid-19, odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami 
celem przedstawienia planowanych inwestycji na 
terenie uzdrowiska i nawiązania ewentualnej współ-
pracy w zakresie turystyki wypoczynkowej – art. na 
str. 71-73

•	 Trwające od wielu lat działania zmierzające do 
uregulowania stanu prawnego działki z młynem, 
położonej na wjeździe do miasta, dobiegły końca 
za sprawą decyzji Wojewody Łódzkiego – Pana 
Tobiasza Bocheńskiego i dobrej współpracy ze 
współwłaścicielami działki wokół młyna – Panami 
Jerzym i Zbigniewem Jankowskimi – w tym miejscu 
składam serdeczne podziękowania za podejmowane 
działania. Na działkę pod młynem została założona 
księga wieczysta, a niebawem planowana jest 
zamiana działek między gminą a Panami Jankowskimi 
– zamiana nieruchomości pod młynem i terenu, 
na którym prowadzona jest inwestycja budowy 
bulwarów – art. na str. 28

Spis Powszechny 
•	 Prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Lud-

ności i Mieszkań 2021, któremu podlegają wszys-
tkie osoby fizyczne oraz budynki. Samospis jest 
obowiązkowy, a spisać się można internetowo za 
pomocą interaktywnej aplikacji na stronie spis.gov.
pl, przez infolinię 22 279 99 99 w kanale „Spisz się 
przez telefon” lub skorzystać ze specjalnie przy-
gotowanego stanowiska w urzędzie miasta – art. na 
str. 43

Wnioski 
•	 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

przyjmuje do 12 maja br. wnioski o przyznanie 
pomocy w ramach działania „Współpraca” na 
tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. O takie 
wsparcie mogą ubiegać się grupy, w skład których 
wchodzi co najmniej 5 rolników i każdy spełnia 
wymagania uzgodnione w przepisach o prowadzeniu 
działalności. Wsparcie można otrzymać m.in. na: 
budowę i remont obiektów lub infrastruktury; 
zakup lub instalację nowych maszyn i wyposażenia, 
odpłatne korzystanie z maszyn, środków transportu 
itp. (www.arimr.gov.pl – pobierz wniosek). 

•	 O bezzwrotną premię mogą starać się młodzi rolnicy  
i osoby zainteresowane restrukturyzowaniem 
małych gospodarstw. Obie formy wsparcia, przy-
znawane przez ARiMR, muszą w całości zostać 
przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub 
przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim 

produktów rolnych, przebudowę, remont budynków, 
kupno nowych maszyn oraz gruntów czy stada 
podstawowego zwierząt. Wnioski należy składać 
do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze 
względu na miejsce położenia gospodarstwa do 29 
maja br. (www.arimr.gov.pl – zakładka PROW na lata 
2014-2020).

•	 WFOŚIGW prowadzi drugi nabór wniosków do pro-
gramu priorytetowego „Moja Woda”, którego celem 
jest ochrona zasobów wodnych i minimalizacja 
skutków suszy w Polsce. Dofinansowanie w kwocie 
do 5 tys. zł przyznawane jest właścicielom lub współ-
właścicielom domów jednorodzinnych na: zakup, 
dostawę, montaż, budowę i uruchomienie instalacji 
do zbierania wód opadowych, umożliwiających za-
gospodarowanie wody opadowej i roztopowej itp. 
(www.nfosigw.gov.pl). 

•	 Od tego roku rolnicy składający wnioski o przyznanie 
dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW mogą 
to zrobić wyłącznie poprzez aplikację eWniosekPlus 
do 17 maja br. Zapytania dot. wypełniania wniosków 
można kierować dzwoniąc na infolinię 800 38 00 
84, w dni robocze w g. 7.00-19.00 oraz w sob. w g. 
10.00-16.00 (www.arimr.gov.pl – eWniosekPlus). 

Publikacje 
•	 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” wydała 

przewodnik i mapę turystyczno-krajoznawczą „Mię-
dzy Wartą, Bzurą i Nerem”. Jest to publikacja, która 
ma na celu przybliżyć czytelnikom historię i atrakcje 
jedenastu gmin partnerskich, wzbogacona licznymi 
zdjęciami i mapkami ze szlakami turystycznymi, 
propozycjami na ciekawe spędzenie wolnego czasu 
oraz miejsc, gdzie można przenocować i dobrze zjeść. 
Z terenu gminy Uniejów, oprócz miasta, opisane 
zostały miejscowości: Spycimierz, Rożniatów, Wila-
mów, Wielenin i Czepów. 176-stronicową książkę 
wraz z mapą można otrzymać bezpłatnie, do 
wyczerpania zapasów, w Urzędzie Miasta (tel. 63 28 
89 787/53/47) – art. na str. 67

•	 Ukazała się monografia: Ścieżki kultury. Tom 2. 
„Obrzęd jako tekst kultury. Przykład Bożego Ciała 
w Spycimierzu”, pod redakcją dr hab. Katarzyny 
Smyk, prof. UMCS w Lublinie. Jest to ciekawe 
opracowanie o tradycji tworzenia dywanów kwiet-
nych w Spycimierzu na uroczystość Bożego Ciała. 
Pani Profesor, bazując na własnych badaniach tere-
nowych, prowadzonych przez dwa lata (2018-2020), 
jak również opierając się na badaniach innych badaczy 
oraz dostępnych materiałach, przedstawiła specyfikę 
święta i podjęła próbę wpisania go w kontekst 
obrzędowości – postludowej. Prof. Smyk pokazała 
innowacyjne metody badawcze obecnych obyczajów 
wywodzących się z tradycji  – art. na str. 65-66
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•	 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego wydał 
publikację pt. „Działalność uzdrowiskowa polskich 
gmin – wybrane zagadnienia”, w której znalazły się 
informacje o Uzdrowisku Uniejów. Wydawnictwo 
powstało pod rekcją dr hab. Justyny Wiktorowicz 
– prof. Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ 
oraz dr Iwony Wieczorek – Dyrektor w/w Instytutu.  
Znajdziemy w niej informacje o historii, charakte-
rystyce polskich uzdrowisk, przykłady współpracy mię-
dzynarodowej polskich gmin uzdrowiskowych, analizę 
porównawczą czy też wyzwania i kierunki rozwoju 
gmin uzdrowiskowych w Polsce – art. na str. 66-67

Konkursy
•	 Panie z KGW w Wilamowie zgłosiły się do kon-

kursu organizowanego dla kół o Nagrodę Mał-
żonki Prezydenta RP. Celem konkursu jest uka-
zanie wielopłaszczyznowej działalności kół na 
tle społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym. 
Warunkiem udziału było przesłanie zgłoszenia 
z prezentacją i udokumentowaniem min. 10 ak-
tywności podjętych przez koło w ostatnich 2 la-
tach. Dla zdobywców I, II i III miejsca w etapie 
ogólnopolskim przewidziano nagrody pieniężne. 
Trzymamy kciuki. 

Wydarzenia 

kulturalne 
•	 Z okazji Święta Kobiet, Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury w Uniejowie przygotował specjalny koncert 
online, skierowany do wszystkich Pań. Wystąpił 
w nim gitarzysta, autor tekstów i kompozytor – 
Bartek Grzanek. Koncertu można w dalszym ciągu 
wysłuchać na www.mgokuniejow.pl – art. na str. 68

•	 Hufiec ZHP im. Marii Konopnickiej w Uniejowie był 
organizatorem konkursu literackiego poświęconego 
polskiej poetce i nowelistce, patronce w/w hufca, 
który w roku ubiegłym obchodził jubileusz 45-lecia. 
Konkurs był skierowany do dzieci i młodzieży,  
w celu upamiętnienia i propagowania twórczości 
pisarki oraz rozwijania uzdolnień literackich wśród 
młodego pokolenia. Uczestnicy mieli za zadanie 
napisać krótkie opowiadanie o spotkaniu z Marią 
Konopnicką. 

•	 Na wystawę obrazów plastyczki, nauczycielki  
i prezes Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego 
„Dworzanie” – pani Elżbiety Bartnik zaprosiła wir-
tualnie biblioteka miejska w Uniejowie. Obrazy 
przedstawiające konie nie zostały namalowane far-
bą, ale wyhaftowane metodą krzyżykową muliną. 
Placówka już informuje o kolejnych, planowanych 
wystawach prac artystki – art. na str. 73

•	 III Eliminacje Mistrzostw Polski 2021 w Tańcu 
Sportowym, organizowane przez Klub Sportowy 7 
Coma 7, we współpracy z Polskim Związkiem Tańca 
Sportowego, odbyły się w hali sportowej w Uniejowie, 
z zachowaniem najwyższego reżimu sanitarnym, 
bez udziału publiczności. Uczestnicy rywalizowali 
w konkurencjach tanecznych: disco freestyle, 
fantasy show, free dance, hip-hop, modern i innych 
z podziałem na kategorie wiekowe. Dla miłośników 
tańca na stronie www.uniejow.pl udostępniliśmy 
linki do oglądania występu zawodników na żywo na 
kanale YouTube. 

•	 Po raz 15. już mieszkańcy Wilamowa przygotowali 
imponującej wielkości palmy na Niedzielę Palmową 
i konkurs na najpiękniejszą i najwyższą palmę. Tego-
roczne wydarzenie zorganizowano na zewnątrz ko-
ścioła. Najmłodszym jego uczestnikom ks. proboszcz 
rozdał dyngusówki. Rozstrzygnięcie konkursu odby-
ło się tydzień po Wielkanocy - art. na str. 75

•	 Tuż przed Świętami Wielkanocnymi zuchy i harcerze, 
działający przy szkole w Wilamowie, przy wsparciu 
Pań z miejscowego KGW, przygotowali dekoracje 
i ciasta wielkanocne. Chętni mogli kupić ozdoby  
i przysmaki świąteczne w szkole lub przed sklepem 
w Wilamowie i zasilić w ten sposób konto druhów – 
art. na str. 74

•	 Uroczystość Złotych Godów obchodzona jest je-
sienią każdego roku, w 2020 roku – ze względu na 
trwającą od marca ub.r. sytuację epidemiczną, nie 
mogła się odbyć. Medal „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie” przyznawany jest przez Prezydenta RP 
na podstawie złożonego wniosku o jego nadanie. 
Organizacją jubileuszu na terenie miast i gmin 
zajmuje się miejscowy Urząd Stanu Cywilnego, 
którego kierownik wraz z włodarzem wręcza medal 
i oznakę przyznaną parom będącym w związku 
małżeńskim co najmniej 50 lat – art. na str. 77 

sportowe 
•	 Na zgrupowaniu w Uniejowie przebywała repre-

zentacja Polski w piłce nożnej kobiet. Wśród 
trenujących na kompleksie boisk piłkarskich im. 
Włodzimierza Smolarka znalazła się piłkarka Ewa 
Pajor – grająca na co dzień w niemieckim klubie VfL 
Wolfsburg. Ze względu na sytuację epidemiczną 
treningi odbywały się bez udziału publiczności.  
W czasie ponad tygodniowego pobytu piłkarki 
rozegrały zwycięski (1:2), towarzyski mecz wyjaz-
dowy ze Szwecją na Stadionie Widzewa Łódź. 
W czasie ponad tygodniowego pobytu piłkarki 
rozegrały towarzyski mecz wyjazdowy ze Szwecją 
na Stadionie Widzewa Łódź – art. na str. 80-81

>
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Z działalności Rady Miejskiej 
w Uniejowie

Mirosław Madajski

[ luty - kwiecień 2021 r. ]

W okresie luty – kwiecień  2021 r. odbyły się dwie  
sesje Rady Miejskiej w Uniejowie (sesje nr: XLII  
i XLIII) i obydwie miały wspólny element: zmiany do 
budżetu gminy Uniejów na 2021 r. oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansową na lata 2021–2040.

Na XLII sesji Rady Miejskiej w Uniejowie, która 
odbyła się 8 marca 2021 r.,  radni wyrazili zgodę 
na zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa na 
wyprzedzające finansowanie działań ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwią-
zanych z realizacją operacji „Przebudowa tar-
gowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie”, w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków 
zagwarantowanych w umowie, w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego  na rzecz Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
Została także wyrażona zgoda na podwyższenie 
kapitału zakładowego Spółki Geotermia Uniejów 
im. Stanisława Olasa Spółka z o.o. z siedzibą  
w Uniejowie, do której gmina Uniejów, jako wspólnik 
wniesie wkład pieniężny o wartości 625 000,00 zł, 
obejmując w zamian udziały o wartości nominalnej 
625.000,00 zł w ilości 625 nowoutworzonych 
udziałów o wartości 1 000,00 każdy. Na kolejnej 
sesji wkład pieniężny został zmniejszony do kwoty 
604 000,00 zł w zamian za objęcie udziałów  
o wartości nominalnej 604 000,00 zł w ilości 604 
nowoutworzonych udziałów o wartości 1 000,00 
zł każdy. Zdecydowano się także udzielić z budżetu 
gminy Uniejów powiatowi poddębickiemu pomocy 
finansowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zadania pn.: „Świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego w transporcie 
drogowym na linii komunikacyjnej Poddębice 
– Wielenin” w kwocie 4 452,85 zł. Wzorem lat 
ubiegłych nie wyrażono zgody na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego w budżecie gminy Uniejów 
na 2022 rok. Przedsiębiorcy prowadzący punkty 
sprzedaży alkoholu na terenie gminy Uniejów zostali 

zwolnieni z II raty opłaty, o której mowa w art. 111 ust.1 
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj.  
z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 
miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku. W związku  
z przyjętym zwolnieniem zostały zmniejszone o 37 000 
zł wpływy z ww. opłaty przewidziane w budżecie gminy 
Uniejów oraz środki na realizację Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie Uniejów na 2021 rok. Zmieniony został 
także wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. Negatywnie roz-
patrzone zostały dwie petycje dotyczące szczepień 
przeciwko COVID-19. W Statucie Gminy Uniejów 
dokonano zmian dotyczących głosowania na sesji  
i funkcjonowania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
oraz uaktualniono wykaz jednostek organizacyjnych 
gminy Uniejów. Ponadto został przyjęty „Program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt w gminie Uniejów na rok 
2021”. Reszta sesji została zdominowana przez tematy 
związane z zagospodarowaniem przestrzennym i gos-
podarką nieruchomościami. Rada Miejska w Unie-
jowie uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki 
Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin-
Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów 
w gminie Uniejów oraz zdecydowała o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Brzeziny, 
Czekaj, Kuczki, Orzeszków-Kolonia, Ostrowsko 
(z wyłączeniem istniejącego planu miejscowego), 
Wola Przedmiejska, Wieścice, dla części strefy 
uzdrowiskowej „C” – Człopy, Spycimierz, Uniejów, 
Zieleń, nie objętej planem miejscowym oraz dla 
pozostałej części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie 
miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, 
Zieleń, nie objętej planem miejscowym w gminie 
Uniejów. Wprowadzone zostały ponadto zmiany 
w uchwale nr XXXI/229/2020 Rady Miejskiej  
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w Uniejowie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy 
ul. Targowej w Uniejowie. Drodze wewnętrznej, 
biegnącej wzdłuż powstających bloków Uniejowie,  
nadano nazwę „Długa”. Na koniec podjęto kilka 
decyzji dotyczących nieruchomości, wyrażając 
zgodę na:

- zamianę nieruchomości położonej w Uniejowie 
w obrębie geodezyjnym Uniejów, stanowiącej 
własność gminy Uniejów – działka nr 1613/1 
w 69/120 jej części ułamkowej (odpowiednio 
48/120 i 21/120 na rzecz dwóch osób fizycznych) 
oraz działka nr 1614/1 w 69/120 jej części 
ułamkowej (odpowiednio 48/120 i 21/120 na 
rzecz dwóch osób fizycznych) na nieruchomość 
położoną w obrębie geodezyjnym Uniejów, będącą 
współwłasnością dwóch osób fizycznych i gminy 
Uniejów, oznaczonej numerem działki 476, w części 
stanowiącej współwłasność dwóch osób fizycznych  
w 48/120 i w 21/120 (łącznie w 69/120) jej części 
ułamkowej,

- ustanowienie odrębnej własności lokalu miesz-
kalnego nr 3a, znajdującego się w budynku ko-
munalnym w Uniejowie przy ul. Targowej 23,  
w celu dokonania sprzedaży w/w lokalu w drodze 
przetargu,

- wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżaw-
cy, w trybie bezprzetargowym na okres 4 lat, tj. od 
dnia 01.04.2021 r. do 31.03.2025 r., działek ozna-
czonych numerami ewidencyjnymi 1347/, 1251/2, 
położonych w Uniejowie przy ul. Dąbskiej, 

- wydzierżawienie, w drodze przetargu na okres 5 
lat, części działki położonej w Uniejowie - skwerek 
przy ul. Tureckiej w Uniejowie, oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 1585/1, 

- wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym na 
okres od dnia 01.05.2021 r. do 30.09.2024 r.,  gmin-
nej działki oznaczonej numerem geodezyjnym 178, 
o pow. 1,4600 ha, położonej w Spycimierzu, 

- ustanowienie na części nieruchomości przy 
ul. Reymonta, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 2720/1 w Uniejowie, odpłatnej 
służebności przesyłu na rzecz  ENERGA-OPERA-
TOR SA i jej następców prawnych w związku z 
budową kontenerowej stacji transformatorowej 
SN/nn, budową złącza SN wraz z przebudową linii 
napowietrznej SN w mieście Uniejów.

16 kwietnia 2021 r. odbyła się XLIII sesja Rady Miej-
skiej w Uniejowie, na której uchwalono „Program 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Uniejów na lata 2021-2025”,  „Zasady wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Uniejów” oraz „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Miasta i Gminy Uniejów na lata 2020–2030”. 
Radni, po wcześniejszym uzgodnieniu z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, zdecydowali 
się znieść ochronę prawną, w formie pomnika przy-
rody, w odniesieniu do drzewa należącego do ga-
tunku dąb szypułkowy, zlokalizowanego na terenie 
działki o numerze ewidencyjnym 5/15 w Uniejowie. 
Skorygowano również jeden z zapisów zawartych  
w Statucie Gminy Uniejów odnośnie przeprowadzania 
głosowania na sesji oraz zdecydowano o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części miejscowości Wielenin-
Kolonia. Ponadto Rada Miejska w Uniejowie wyraziła 
zgodę na wydzierżawienie dotychczasowym dzier-
żawcom, w trybie bezprzetargowym, działki rolnej 
nr 757/1, położonej w Czepowie oraz działek nr 
538/1, 552, 559, 654, położonych w Kuczkach. Za-
padła także decyzja o sprzedaży, w drodze prze-
targu, niezabudowanej nieruchomości, położonej 
w miejscowości Orzeszków-Kolonia, oznaczonej 
jako działka o numerze ewidencyjnym: 14/6 oraz 
o bezpłatnym obciążeniu części nieruchomości, 
oznaczonej jako działka nr 1599/6, położonej  
w Uniejowie, stanowiącej własność gminy Uniejów, 
służebnością gruntową, polegającą na prawie prze-
chodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli 
nieruchomości, oznaczonej jako działka o numerze 
1600 w Uniejowie. Postanowiono również o sprzedaży 
lokalu mieszkalnego nr 24, znajdującego się w budynku 
komunalnym przy ul. Targowej 9 w Uniejowie. Rada 
Miejska w Uniejowie zdecydowała także o wniesieniu 
aportem do spółki komunalnej: Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o.o. 
w Uniejowie prawa własności, kilku zabudowanych  
i kilku niezabudowanych nieruchomości stanowiących 
własność gminy Uniejów, położonych w Uniejowie,  
o łącznej wartości nieruchomości 2.748.800,00 
zł netto. Wiązało się to z wyrażeniem zgody na 
podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o.o.  
w Uniejowie o wartość 2.748.800,00 zł netto poprzez 
utworzenie 27.488  nowych udziałów o wartości 
nominalnej 100,00 zł każdy.
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Maciej Bartosiak

Przystąpienie do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 

Telefon pogotowia wodno-kanalizacyjnego 
dla mieszkańców gminy Uniejów

Uchwała, o której mowa, dotyczy przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Brzeziny, 
Czekaj, Kuczki, Orzeszków-Kolonia, Ostrowsko  
(z wyłączeniem istniejącego planu miejscowego), 
Wola Przedmiejska, Wieścice, dla części strefy uzdro-
wiskowej „C” – Człopy, Spycimierz, Uniejów, Zieleń, 
nie objętej planem miejscowym oraz dla pozostałej 
części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie miasta 
Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń, nie 
objętej planem miejscowym w gminie Uniejów.

Zanim Rada przystąpiła do głosowania nad poszcze-
gólnymi uchwałami, zgodnie z przyjętym porządkiem 
obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Uniejowie, burmistrz 
Józef Kaczmarek, po złożeniu sprawozdania z dzia-
łalności w okresie międzysesyjnym, w kilku zdaniach 
przybliżył okoliczności, które skłoniły Samorząd do 
podjęcia działań, o których mowa w treści wyżej 
wymienionej uchwały:

– „W chwili obecnej pojawiają się problemy z wy-
daniem decyzji o warunkach zabudowy ze względu 
na złoża, których obecność na terenie Uniejowa 
wykazała kopalnia Adamów. To pokłady węgla bru-

natnego – dosyć duże i rozległe złoża, obejmujące te-
ren o powierzchni blisko 5 tys. hektarów, co stanowi 
niemal połowę obszaru gminy Uniejów. Wynikający z ta-
kiego stanu rzeczy obowiązek uzgadniania decyzji o wa-
runkach zabudowy z Ministrem Klimatu i Środowiska 
negatywnie wpływa na rozwój mieszkalnictwa na te-
renie miejscowości, pod którymi znajdują się złoża”. 

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 
dla obrębów geodezyjnych wymienionych w treści uch-
wały – zdaniem włodarza gminy – powinno stanowczo 
przyspieszyć proces postępowania administracyjnego  
o uzyskanie zgody na zabudowę działki:

– „Mamy zamiar sporządzić miejscowy plan zagospo-
darowania dla tych terenów, aby osoby, które będą 
chciały tu inwestować miały taką możliwość. I w przy-
szłości będzie to oczywiście dużo szybsze, niż przy 
stosowanych obecnie decyzjach o warunkach za-
budowy” – kontynuował burmistrz Kaczmarek. – „W tej 
chwili trzeba się uzbroić w cierpliwość, ale chcemy spo-
rządzić plan w sposób możliwie najprostszy, aby tereny, 
co do których są chętni do zabudowy, można było jak 
najszybciej «uruchomić»”.

W związku z pojawiającymi się trudnościami w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy dla terenów 
położonych w obrębie miejscowości: Brzeziny, Czekaj, Kuczki, Orzeszków-Kolonia, Ostrowsko, Wola 
Przedmiejska, Wieścice, Człopy, Zieleń oraz miasta Uniejów, Radni na sesji w dniu 8 marca br. przyjęli 
stosowną uchwałę w tej sprawie.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie informuje,  
iż z dniem 15 marca br. uruchomiony został telefon alarmowy pogotowia wodno-kanalizacyjnego. Prosimy 
mieszkańców miasta i gminy Uniejów o zgłaszanie zauważonych awarii wodociągowych i kanalizacyjnych 
pod wskazanym numerem telefonu. 

>
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Maciej Bartosiak

Uchwała w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie przez-
naczenia oraz zasad zagospodarowania terenów poł-
ożonych w obrębie wyżej wymienionych miejsco-wości. 
Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi 248,80 
ha.

W planie wyznaczono teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej lub zabudowy usługowej, tereny zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 
i ogrodniczych, tereny zabudowy usługowej, teren 
zabudowy usług oświaty, teren zabudowy usługowej 
i zieleni urządzonej, tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów lub zabudowy usługowej, teren 
eksploatacji powierzchniowej, teren obsługi produkcji  
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 
teren ogrodów działkowych, teren cmentarza, tereny 
leśne, tereny rolnicze, teren użytków zielonych, 
teren drogi publicznej klasy autostrady, tereny dróg 
publicznych klasy głównej, tereny dróg publicznych 
klasy zbiorczej, tereny dróg publicznych klasy lokalnej, 
tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oraz tereny 
dróg wewnętrznych.

Jednocześnie informujemy, że w ramach prowadzonej dzia-
łalności spółka „Termy Uniejów” serwisuje sieć wodno-kana-
lizacyjną, przyłącza wodociągowe (odcinek od sieci do zaworu 
za wodomierzem) oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej (od sieci 
do pierwszej studzienki na posesji przyłączonej lub – w przy-
padku braku studzienki – do granicy posesji). 

Koszty zakupu i wymiany wyeksploatowanych lub uszko-
dzonych z winy właściciela elementów przyłączy (np. zamarznięty 
wodomierz), zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. 2001 Nr 
72 poz. 747 wraz z późniejszymi zmianami, ponosi właściciel 
nieruchomości przyłączonej. Instalacje wewnętrzne (za granicą 
przyłącza) są wyłączną własnością właścicieli nieruchomości  
i odpowiedzialność za nie spoczywa tylko i wyłącznie po stronie 
właścicieli tych instalacji.

Społeczne konsultacje, dotyczące sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
którego przedmiotem są tereny położone we wsiach 
Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin 
– Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów 
przeprowadzono w listopadzie ubiegłego roku, o czym 
infor-mowaliśmy mieszkańców za pośrednictwem niniej-
szej strony internetowej (Konsultacje dotyczące miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego). 

W projekcie planu miejscowego uwzględniono wymogi 
określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami). 

Szczegółowe informacje zawarte w przyjętym przez Radę 
„Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
dla części miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, 
Dąbrowa, Wielenin – Kolonia, Wielenin, Stanisławów, 
Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów” wraz z rysunkami, 
obejmującymi wybrane obszary objęte opracowaniem są 
dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Mia-
sta w Uniejowie, w dziale Planowanie przestrzenne / Plany 
miejscowe, pod linkiem: www.bip.uniejow.pl

Podczas obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Uniejowie, która odbyła się 8 marca br. radni (jednogłośnie) 
podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin-Kolonia, Wielenin, Stanisławów, 
Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów.

>
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Agnieszka Owczarek

Maciej Bartosiak

Rząd przyznał środki na budowę przedszkola

14,5 mln zł na inwestycje turystyczne w Uniejowie

Rząd właśnie rozstrzygnął wnioski w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To program,  
w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin i powiatów na inwestycje bliskie mieszkańcom. 

Spośród 40 wniosków, które spłynęły do Marszałka Województwa Łódzkiego na konkurs projektów 
„Rozwój gospodarki turystycznej” w naszym regionie, 8 wytypowano do współfinansowania środkami 
unijnymi z RPO WŁ. Warto zaznaczyć, że aż 3 z nich pochodzą z Uniejowa! Łączna wartość wsparcia dla 
projektów zaplanowanych do realizacji na terenie uzdrowiska termalnego wynosi 14,5 mln zł!

Premier Morawiecki podpisał uchwałę o przyznaniu 
kolejnego zastrzyku z budżetu państwa w wysokości 2,5 
mln zł na budowę przedszkola integracyjnego. To inwestycja, 
na którą czeka z utęsknieniem społeczność: wychowawcy, 
rodzice, personel.

Obiekt przeznaczony będzie docelowo dla 200 dzieci. 
Będzie w nim realizowany program wychowawczy 
obejmujący również dzieci z deficytem rozwojowym. 
Wszystkie pomieszczenia przystosowane będą dla dzieci 
niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. W koncepcji architektonicznej czytamy, że  
„z uwagi na integracyjny charakter obiektu, oprócz 
dodatkowo zaprojektowanych sal  zajęć,  przyjęto 
zwiększone normatywy powierzchniowe pomieszczeń oraz 
podwyższony standard wykończenia i wyposażenia, dążąc 

Konkurs na „Rozwój gospodarki turystycznej”, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego, cieszył się bardzo 
dużym powodzeniem. W związku z tym, w trakcie naboru 
w urzędzie złożono ponad 40 wniosków o dofinansowanie, 
z czego aż połowa została bardzo dobrze oceniona przez 
ekspertów. W tej sytuacji Marszałek Województwa 
Łódzkiego zdecydował się dwukrotnie zwiększyć planowaną 
wstępnie pulę pieniędzy unijnych przeznaczonych na 
dotacje, żeby wesprzeć jak najwięcej ciekawych zadań. 
Ostatecznie wyłoniono 8 projektów, przygotowanych 
przez samorządy i przedsiębiorców, które będą służyć 
pobudzeniu i wzrostowi ruchu turystycznego w Łódzkiem, 
jak i popularyzacji aktywnego wypoczynku „na wyciągnięcie 
ręki” wśród samych mieszkańców województwa. Łącznie 
beneficjenci otrzymają na realizację swoich inwestycji 
36,6 mln zł wsparcia, z czego aż 14,5 mln zł, czyli przeszło 
⅓ całej puli środków, trafi do Uniejowa. Marszałek 
Województwa Łódzkiego – Pan Grzegorz Schreiber przyznał 
dofinansowanie 3 projektom, które wpłyną na potencjał 
turystyczny miasta:

do stworzenia dla dzieci optymalnych warunków rozwoju”. 
W nowym przedszkolu znajdą się sale typowo dydak-tyczne, 

ale również specjalistyczne sale: polisensoryczna, twórczości 
dziecięcej, doświadczania świata, zabaw, komputerowa  
i sportowa. Poprzez naukę i zabawę będą wspierać rozwój 
wszystkich grup wiekowych. Elementy stanowiące wyposażenie 
będą stymulować wszelkiego rodzaju aktywności, w tym 
rozwój poznawczy, uatrakcyjnią i urozmaicą czas pobytu dzieci  
w placówce. Oprócz tego na terenie przedszkola przewidziano 
gabinet logopedy. 

Projekt pn. „Budowa przedszkola integracyjnego w Unie-
jowie” otrzymał już dofinansowanie z funduszy unijnych, 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
w kwocie 7 mln zł. Pełny koszt inwestycji szacowany jest na 
kwotę 15 mln zł.

7 mln 216 tys. zł na rozbudowę kompleksu basenów 
termalnych (PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie);

4 mln zł na budowę obiektu wypoczynkowo-rekreacyjnego  
w Uniejowie o innowacyjnych funkcjach turystycznych opartych 
na wykorzystaniu produktów pszczelich (PHU „MACIEJ”  
z Uniejowa);

3,3 mln zł na utworzenie interaktywnego punktu turystyki 
geotermalnej (gmina Uniejów).

– „W imieniu mieszkańców oraz samorządu, dziękuję Panu 
Marszałkowi za te decyzje” – powiedział burmistrz Józef 
Kaczmarek. – „Ilość oraz wartość ogłaszanych konkursów,  
a także wysokość środków w budżecie przeznaczona na 
rozwój  turystyki, najlepiej świadczą o dostrzeganiu przez 
Pana Marszałka zarówno potencjału niewielkich gmin, takich 
jak Uniejów, jak i potrzeb z nim związanych. Sami nie jesteśmy 
w stanie finansować szeregu niezbędnych inwestycji, które 
pozwolą rozszerzyć i urozmaicić ofertę uzdrowiska, dlatego 
udział środków zewnętrznych w projektach realizowanych przez 
gminę to nasze być albo nie być”. 
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PGK „Termy Uniejów”

„Termy Uniejów” zyskają nową strefę spa & wellness

Koszt dofinansowania z UE to 7 mln 216 tys. Zarząd 
„Term Uniejów” dziękuje władzom województwa 
łódzkiego oraz Posłowi – p. Piotrowi Polakowi i Rad-
nej Sejmiku Województwa Łódzkiego – p. Dorocie 
Więckowskiej za wsparcie i pomoc.

Inwestycja będzie uzupełnieniem i rozszerzeniem 
dotychczasowej oferty spa & wellness w kompleksie 
uniejowskich Term. Nie obejmie powiększenia strefy 
basenowej, która została rozbudowana niedawno, 
ani też nie wpłynie bezpośrednio na zwiększenie 
pojemności obiektu. Rozszerzy natomiast i uatrakcyjni 
ofertę spa & wellness na obiekcie w zakresie: rozbu-
dowanej strefy saun, a także nowo powstałych stref 
fitness, czy dodatkowych gabinetów masażu i pie-
lęgnacji. Dwie ostatnie strefy zyskają nowe osobne 
wejście i strefę szatniowo-sanitarną na łączną liczbę 
ponad 100 osób. 

Projekt obejmuje nadbudowę najstarszej, parterowej 
części kompleksu, otwartej dla gości w 2008 r. Na 
nadbudowanym piętrze zlokalizowane zostaną m.in.:
•	Strefa Aktywności Zdrowotnej, obejmująca: dwa 

gabinety masażu, gabinet spa z łaźnią błotną i po-
mieszczeniem technicznym, pomieszczenie gos-
podarcze;

•	Strefa Aktywności Ruchowej, obejmująca tradycyjną 
siłownię oraz osobną salę fitness do treningu 
obwodowego;

•	Strefa Aktywności Witalnej obejmująca: 
•	 saunę aromatyczno-ziołową mazowiecką/saunę 

PUR;
•	 łaźnię parową z systemem SOLDOS – kąpiele  

i inhalacje solne w ramach łaźni parowej;
•	 saunę himalajską – solankową;
•	 saunę Bania – rustykalna atrakcja z automatycznym 

systemem naparu;
•	 saunę IR-FOTELE PODCZERWIENI INFRA PLUS;

•	 strefę wypoczynku z ekranami SLOW MOTION oraz 
piecem Maximus (piec z otwieraną czaszą, pod którą 
ukryte są kamienie i automatycznie uruchamia się 
rytuał samoczynnego polewania kamieni w piecu 
wodą);

•	kompleksy natryskowe;
•	 studnię lodową STALAGMIT;
•	 toalety przystosowane do korzystania przez osoby 

niepełnosprawne, pomieszczenia techniczne i gos-
podarcze.

Nadbudowane piętro będzie posiadało odrębne wej-
ście dla gości z zewnątrz, ale również zostanie połą-
czone komunikacyjnie z dotychczasową strefą saun. 
Z kolei na parterze,  w dobudowanej części budynku, 
zlokalizowana zostanie Informacja Turystyczna, połą-
czona ze sklepem z pamiątkami z Uniejowa.

Inwestycja realizowana ma być w latach 2021-
2023 r. Na ten rok zaplanowane są niezbędne prace 
projektowe związane z wprowadzonymi uzupełnieniami 
na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Roz-
poczęcie realizacji rzeczowej jest planowane na 2022 
r. i w zależności od okoliczności zakończone będzie  
w 2023 r.

Kompleks termalno-basenowy „Termy Uniejów” kolejny raz się rozbudowuje. Tym razem dzięki 
środkom pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego zyska 
nową przestrzeń spa & wellness. 
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Maciej Bartosiak

Rozbudowa hydroforni w Ostrowsku

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.: rozbiór-
kę istniejącej, kontenerowej SUW oraz realizację no-
wego budynku technologicznego z uwzględnieniem 
wszystkich potrzebnych instala-cji dla funkcjonowa-
nia nowego obiektu oraz infrastruktury towarzyszą-
cej. Etap pierwszy, czyli prace demontażowe wyko-
nawca ma już za sobą, w skutek czego krajobraz w tej 
części Ostrowska już się zmienił. 

Przedsięwzięcie przewiduje ponadto dostawę 
zbiorników wody uzdatnionej oraz pompowni II 
stopnia celem zabezpieczenia zapasu ilości wody  
w okresach zwiększonego jej poboru oraz zapew-
nienia stabilizacji ciśnienia wody podawanej do sieci 
wodociągowej. Nowoczesne i automatycznie stero-
wane pompy będą podnosić ciśnienie w sieci wo-
dociągowej w godzinach porannego i wieczornego 
szczytu, zaś zmniejszać je w nocy, kiedy pobór wody 
jest minimalny. Automatyzacja tego procesu zapewni 
wysoką ekonomikę dystrybucji wody.

Wykonawcą prac, wyłonionym w drodze drugiego 
przetargu, jest firma Wodner II z Neru Kolonii koło 
Wartkowic. Umowę z właścicielem przedsiębiorstwa, 
Panem Kazimierzem Żurawskim, burmistrz Józef 
Kaczmarek wraz z panią skarbnik, Arletą Pietrzak 
– z ramienia gminy – zawarli pod koniec stycznia 
tego roku. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w do-
kumencie, wszystkie prace przewidziane do wy-
konania, w ramach zleconego zadania, powinny zo-
stać wykonane do końca 2021 roku, a ich łączny 

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowsku jest realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów”, na które gmina pozyskała dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

koszt to kwota ok. 2,5 mln zł. Dodatkowo, wykonawca 
udzieli gwarancji jakości wykonania prac na okres 6 lat 
od dnia odbioru końcowego.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego 
hydroforni oraz usprawnienie pracy zbiorowego 
systemu zaopatrzenia w wodę. W związku z inten-
sywnym rozwojem gminy Uniejów zarówno w zakresie 
inwestycji turystycznych, jak i naturalnej ekspansji 
lokalnych obszarów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową, koniecznym stało się rozwijanie również 
infrastruktury technicznej, która pozwoli zachować 
wysoki standard świadczenia usług związanych z zao-
patrzeniem w wodę.

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowsku rozpoczęły się już prace przewidziane do realizacji, 
zleconej przez gminę modernizacji obiektu. Rozbudowa hydroforni jest jedną z czterech części zadania 
inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji 
Uniejów”, dofinansowanego środkami unijnymi.
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Maciej Bartosiak

Przebudowa targowiska na kolejnym etapie realizacji

W listopadzie 2020 r. targowisko miejskie – z działki 
położonej naprzeciwko cmentarza parafialnego – 
przeniesiono w inną – tymczasową lokalizację, natomiast 
posesję przy ul. Dąbskiej otoczono siatką, wydzielając nań 
plac budowy. W ramach gminnej inwestycji cały teren 
będzie utwardzony kostką, oświetlony i wyposażony 
w infrastrukturę niezbędną dla przywrócenia w tym 
miejscu lokalnego handlu.

Przed przystąpieniem do właściwych robót budowla-
nych, wykonawca prac był zobowiązany do przeniesienia 
drewnianych pawilonów, z których do jesieni ubiegłego 
roku korzystali, handlujący w czwartki, producenci pło-
dów rolnych oraz przedsiębiorcy. Dzięki temu mieszkań-
cy kilkunastu miejscowości na terenie gminy Uniejów 
zyskają zadaszone miejsca spotkań oraz wypoczynku, 
a na targowisku przystąpiono do realizacji prac, przewi-
dzianych w ramach gminnej inwestycji.

Pracownicy firmy DROMEX wytyczyli docelowe grani-
ce przyszłego targowiska, zapoczątkowując montaż be-
tonowych obrzeży, wzdłuż których powiodą ciągi komu-
nikacyjne: chodnik, drogi manewrowe oraz przestrzeń 
parkingowa.

Na terenie placu budowy pojawiło się już kilkanaście 
palet materiałów, z których będzie wykonana nawierz-
chnia targowiska. Zgodnie z przedmiarami, zawartymi 
w dokumentacji przetargowej, łącznie blisko 10 tys. 
metrów kwadratowych powierzchni działki, objętej 
inwestycją, będzie utwardzone za pomocą kostki.

Teren przy ul. Dąbskiej zostanie na nowo zagos-
podarowany – pojawi się parking z nawierzchnią z kostki 
betonowej, drogi manewrowe oraz zjazdy. Targowisko 
będzie otoczone ogrodzeniem panelowym, z wejściem 
na teren poprzez furtki oraz wjazdem przez jedną z 3 
bram przesuwanych automatycznie. Projekt przewiduje 
powstanie prawie 80 stanowisk handlowych, z których 
większość będzie zadaszona – za pomocą rozkładanych 

markiz. Ponadto na placu staną wiaty śmietnikowe  
i kontener sanitarny wraz z przyłączeniem do sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej. Z kolei na obrzeżach po-
wierzchni handlowej, w miejscach niezabudowanych 
kostką, wykonawca przygotuje teren pod niewielkie 
trawniki i zieleńce. Nowe targowisko będzie oświetlone: 
częściowo za pomocą słupów z oprawami zasilanymi  
w ramach miejskiej sieci oświetlenia publicznego oraz – 
jako uzupełnienie – lampami z instalacją fotowoltaiczną.

Zagospodarowanie altan
Altany handlowe, które do momentu rozpoczęcia 

przebudowy targowiska znajdowały się na placu przy 
ul. Dąbskiej, były sukcesywnie przewożone w ustalone 
wcześniej lokalizacje na terenie gminy Uniejów. Zadanie 
to zostało zawarte w przedmiocie zamówienia, już na 
etapie przeprowadzonej przez gminę Uniejów procedury 
przetargowej, dlatego transportem zajął się wykonawca 
inwestycji.

Dużo wcześniej natomiast, w drodze konsultacji z radny-
mi, sołtysami, prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych 
oraz przedstawicielami lokalnych organizacji (kół i sto-
warzyszeń) z terenu gminy Uniejów, sporządzono listę 
miejsc, do których trafią wspomniane altany. Jak łatwo się 
domyślić, zainteresowanie było bardzo duże. Co ciekawe, 
pojawiły się także prywatne zgłoszenia zapotrzebowania  
na altany, których – ze względu na szeroko rozumiany inte-
res społeczny – nie brano pod uwagę. Ostatecznie udało 
się wypracować pewien kompromis. Niemal wszystkie 
altany przewieziono już w ustalone miejsca docelowe, 
zlokalizowane głównie przy strażnicach OSP oraz w inne 
miejsca użyteczności publicznej, wskazane przez sołtysów, 
gdzie posłużą mieszkańcom do celów rekreacyjnych, jako 
miejsce spotkań oraz wypoczynku.

Zadanie inwestycyjne obejmuje kompleksową prze-
budowę placu, który w czwartki staje się przestrzenią 
dla lokalnego handlu, a w pozostałe dni służy jako par-
king pobliskiego cmentarza parafialnego. Przebudowa 
targowiska nie zmieni przeznaczenia i sposobu użytkowania 
tego terenu, ale zdecydowanie podniesie komfort oraz 
bezpieczeństwo jego użytkowników, a także dostosuje je 
do obecnych norm, przepisów i standardów.

Inwestycja jest realizowana przy wsparciu środków 
unijnych, pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Wszystkie prace, zgodnie z zapisami zawartej 
z wykonawcą umowy, powinny zakończyć się w sierpniu 
2021 r.

Trwa przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Dąbskiej w Uniejowie. Wykonawca rozpoczął roboty 
ziemne w zakresie budowy nowej nawierzchni z kostki
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14 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miasta w Uniejowie podpisano umowę na przebudowę oczyszczalni, 
realizowaną w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów”. Koszt 
inwestycji wyniesie około 6 mln zł, z czego niecałe trzy miliony pochodzą z pozyskanych środków zewnętrznych.

Podpisana umowa 
na przebudowę oczyszczalni

Umowę w obecności burmistrza Józefa Kaczmarka 
podpisał Leszek Kondratowicz – właściciel firmy bę-
dącej liderem Konsorcjum, w którego skład wchodzi 
 firma Inżynieria Środowiska ELGAJ Leszek Kondra-
towicz, Zbiersk-Cukrownia 68 lok. 2, 62-830 Zbiersk 
(lider) oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe AUTOMATYK Barbara Kondratowicz, 
Zbiersk-Cukrownia 68 lok. 2 (partner konsorcjum). 
Zawarta umowa opiewa na kwotę 4.785.000,00 zł 
netto (5.885.550,00 zł brutto). Wykonawca zgodnie  
z zapisami zrealizuje zadanie do 31.08.2022 r.

Wykonawcę robót wyłoniono w drodze drugiego 
przetargu, w którym o zamówienie publiczne ubiegało 
się dwóch oferentów – w/w Konsorcjum z kwotą 5 
885 550,00 zł oraz firma Hydro-Marko Sp. z o.o. Sp. K. 
z Jarocina, szacując koszt robót na kwotę 5 977 800,00 
zł. Obaj oferenci brali udział w poprzedniej procedu-
rze; zaproponowane wówczas stawki przekroczyły 
6 mln zł. W drugim postępowaniu przedsiębiorstwa 
zaproponowały oferty obniżone o bez mała 200 
tys. Obie kształtowały się na podobnym poziomie 
kosztorysowym, ale oferta Konsorcjum pozostawała 
korzystniejsza i właśnie czynnik cenotwórczy, jako 
kryterium oceny ofert, zadecydował o wyborze przy-
szłego wykonawcy. Drugim z kryteriów oceny ofert 
był okres gwarancji; obaj wykonawcy zaoferowali 
udzielenie 6 lat gwarancji na zrealizowane przez siebie 
roboty.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Uniejowie 
jest bardzo ważną inwestycją z zakresu gospodarki 
ściekowej. Stan obecnej oczyszczalni wymaga pilnej 
interwencji ze względu na jej obecną wydajność. 
Od jakiegoś czasu pracuje ona na granicy swoich 
możliwości nie zabezpieczając w sposób należyty 
potrzeb obecnych mieszkańców, nie mówiąc o tych, 
którzy w tej części gminy chcieliby zamieszkać.

Planowana inwestycja pozwoli dostosować istniejącą 
oczyszczalnię do przyjęcia większej ilości ścieków 

komunalnych, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem 
wodnoprawnym, jak również zapewni wymagane para-
metry ścieków oczyszczonych. Realizacja inwestycji 
przyczyni się do poprawy jakości środowiska, jak również 
względów ekonomicznych, np. poprzez ograniczenie 
zużycia energii elektrycznej urządzeń. Zmniejsza się 
również ryzyko awarii urządzeń oczyszczalni, które 
obecnie są wyeksploatowane.

- „Zmodernizowana oczyszczania poprawi funkcjo-
nalność, wydajność i zapewni spokój na najbliższe 
dekady. Pozwoli przyjąć większą liczbę mieszkańców  
i turystów” – powiedział burmistrz Kaczmarek.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in. wymianę 
sito piaskownika, budowę zbiornika retencyjnego ścieków 
dowożonych z systemem napowietrzania; budowę 
komory stabilizacji tlenowej (KTSO), uruchomienie 
reaktora biologicznego i zagęszczacza osadu, rozbudowę 
stacji zlewczej i budowę stacji zlewczej ścieków 
solankowych. Obiekt zostanie przebudowany według 
programu funkcjonalno-użytkowego, na podstawie któ-
rego gmina otrzymała unijne dofinansowanie. 

Roboty budowlane realizowane będą w trakcie eks-
ploatacji zakładu. Wykonawca zobowiązany będzie za-
projektować i zrealizować roboty budowlane w taki spo-
sób, aby nie zakłócić procesów technologicznych.

- „Prace będą trwały równolegle, nie możemy dopro-
wadzić do sytuacji, że będziemy mieli jakieś zawirowania 
wodno-kanalizacyjne, zwłaszcza w szczycie sezonu” – 
powiedział  burmistrz.

Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót nastąpi 
po opracowaniu przez wykonawcę dokumentacji pro-
jektowej i uzyskaniu w imieniu gminy ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszelkich innych 
uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do ich 
rozpoczęcia. Prace powinny zostać ukończone do końca 
sierpnia 2022 r. Zadanie inwestycyjne dofinansowano 
środkami unijnymi w kwocie 2.983.165,70 zł.

Agnieszka Owczarek
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Otwarcie ofert w przetargu na wykonanie 
sieci kanalizacji sanitarnej  i wodociągowej
Zostały otwarte oferty w przetargu na wyłonienie wykonawcy sieci kanalizacji sanitarnej  

i wodociągowej w kilku miejscach w gminie.

>

Na terenie gminy Uniejów sukcesywnie powstają 
kolejne kilometry wodociągów i kanalizacji. Tym razem 
do nowej sieci wodociągowej i sanitarnej zostaną 
przyłączeni mieszkańcy z miejscowości Brzeziny.  
W ramach zadania zaplanowano również prace na te-
renie Uniejowie; chodzi o budowę sieci wodociągowej 
na ulicy Reymonta i Kościelnickiej oraz o budowę sieci 
sanitarnej na ul. Targowej na potrzeby odprowadzania 
ścieków bytowo-sanitarnych do przepompowni ście-
ków. 

W postępowaniu o realizację zadania publicznego 
wpłynęło 5 ofert od: Przedsiębiorstwa Budowlano-
Produkcyjnego „Trakt” Bobrzak, Tecław Sp.j., 
Woźniaków 110, 99-300 Kutno na kwotę 4 100 
084,25 zł; Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska  
i Melioracji „Ekomel” S.A., ul. Targowa 16/18, 99-200 
Poddębice na kwotę 4 474 125,00 zł; Konsorcjum: 
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługo-
wego „Ekoinżbud” Piotr Peraj, ul. Targowa 54, 99-210 
Uniejów – lider konsorcjum i „Eveco” Ewa Peraj, ul. 
Struga Andrzeja 35, lok. 14, 90-631 Łódź – członek 
konsorcjum na kwotę 3 290 000,00 zł; Konsorcjum: 
„Instal-System” Roman Torzewski, Rodrysin 6a, 99-200 
Poddębice – lider konsorcjum i „Wodner II” Kazimierz 
Żurawski, Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowice – 
członek konsorcjum na kwotę 3 648 646,91 zł; 
Konsorcjum: Wielobranżowego Przedsiębiorstwa 
Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., ul. Poli Gojawiczyń-
skiej 3C, lok. 7, 81-587 Gdynia – lider konsorcjum  
oraz Przedsiębiorstwa Budownictwa Lądowego Bar-
tłomiej Szymanek, ul. Starodworcowa 26C, 81-575 
Gdynia – członek konsorcjum na kwotę 4 640 708,14 
zł.

Jak widać po proponowanych kwotach, rozpiętość 
cenowa oscyluje od 3,2 do 4,6 mln zł. Najniższą  
i jednocześnie mieszczącą się w założeniach koszto-
rysowych ofertę przedstawiło Konsorcjum „Ekoinż-
bud” Piotr Peraj i „Eveco” Ewa Peraj. Przedsiębiorstwo 
daje 72 miesiące gwarancji na wykonywane prace.

Kolejnym etapem procedury będzie weryfikacja ofert 
z uwzględnieniem kryteriów,  takich jak: cena, długość 
gwarancji oraz zgodność ze specyfikacją warunków za-
mówienia.

Przypominamy, że inwestycja jest realizowana w ra-
mach zadania pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów”. 
Zakres całego zadania inwestycyjnego zawiera: budowę 
kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 8,489 km, w tym 
kanalizacji sanitarnej w Uniejowie – w ul. Wiśniowej, 
Targowej, Dąbskiej, Orzechowej, Konopnickiej, Szkolnej, 
Kościelnej i Portowej, a także kanału tłocznego pod rzeką 
Wartą i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny 
oraz Ostrowsko; budowę sieci wodociągowej o łącznej 
dł. 12,499 km, w tym w Uniejowie – w ul. Sienkiewicza, 
Dąbskiej, Kościelnickiej, bpa W. Owczarka, Kościelnej, 
Polnej, Miodowej, Bł. Bogumiła, Reymonta, Wiśniowej, 
Kwiatowej, Lipowej, Różanej, Tęczowej, Makowej  
i Portowej; rozbudowę stacji uzdatniania wody w Unie-
jowie i Ostrowsku; rozbudowę oczyszczalni ścieków  
w Uniejowie.

Inwestycje związane z infrastrukturą wodną i kanali-
zacyjną stanowią istotny element rozwoju lokalnego. 
W związku z intensywnym rozwojem gminy Uniejów, 
zarówno w zakresie inwestycji turystycznych, jak i na-
turalnej ekspansji lokalnych obszarów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową, koniecznym jest także 
rozwijanie infrastruktury technicznej.

- „Rozbudowa wodociągów podniesie jakość życia 
mieszkańców, ale nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych 
czasach kanalizacja, jak i wodociągi to już standard. Do 
spełnienia tego standardu konsekwentnie i sukcesywnie 
dążymy” – powiedział burmistrz Józef Kaczmarek.

Na rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej, rea-
lizowaną we współpracy z Przedsiębiorstwem Gospo-
darki Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Unie-
jowie, gmina Uniejów pozyskała dofinansowanie ze 
środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
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Wniosek o dofinansowanie projektu 
„Akademia kreatywnego i bezpiecznego 
Internetu” złożony

Złożyliśmy wniosek do Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich

Projekt, który zgłosiła gmina, ma na celu podnie-
sienie u uczniów kompetencji kluczowych z zakresu 
cyberbezpieczeństwa oraz programowania i robotyki.

W przypadku uzyskania pozytywnej opinii, jego 
realizacja odbywać się będzie w Szkole Podstawowej 
im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie, w okre-
sie od 1 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W projekcie ma wziąć udział łącznie 400 uczniów 
kształcenia ogólnego z klas 1-8 zamieszkujących 
na terenie gminy Uniejów oraz 40 nauczycieli rea-
lizujących kształcenie ogólne i zatrudnionych w w/w 
placówce.

We wniosku przewidziano szkolenia dla nauczycieli 
i uczniów z zakresu cyberbezpieczeństwa, w wyniku 
których uczestnicy projektu dowiedzą się z jakimi 
formami przemocy można spotkać się w Internecie, 
jak zapobiegać cyberprzemocy i jak reagować w przy-
padku zagrożenia cyberprzemocą.

Odbiorcami projektu mają być członkowie zare-
jestrowanych Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy 
Uniejów.

Zaproponowana przez gminę operacja jest spójna 
z Priorytetem 6 PROW na lata 2014-2020 pn.: 

W działaniach zaplanowano szkolenia dla nau-
czycieli, szkolenia i warsztaty dla uczniów oraz zakup 
wyposażenia niezbędnego do realizacji ww. przed-
sięwzięć, tj. laptopów, sprzętu do robotyki oraz 
mobilnego monitora interaktywnego z kamerą.

W ramach projektu przewidziano również utwo-
rzenie superpracowni robotyki, dzięki której ucz-
niowie mieliby możliwość poznawania od podstaw 
budowy robotów, a także wielu innych ciekawych 
form cyberprzestrzeni.

Całkowity koszt realizacji projektu szacowany jest 
na 295 550,00 zł, przy dofinansowaniu na kwotę 273 
680,00 zł. Różnica w kwocie 21 870,00 zł stanowi 
wkład własny niepieniężny gminy.

Realizacja całego projektu będzie zgodna z wy-
tycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

„Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania 
ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach 
wiejskich” oraz z Celem 1 KSOW na lata 2014-
2020: „Zwiększenie udziału zainteresowanych stron 
we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich”. 

Gmina Uniejów na początku marca złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek  
o dofinansowanie projektu pod nazwą „Akademia kreatywnego i bezpiecznego Internetu”.  
Konkurs organizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wystosowany został przez gminę Uniejów wniosek na 
operację pn.: „Aktywnie na terenach wiejskich. Działalność Kół Gospodyń Wiejskich w gminie 
Uniejów”. Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  
na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021.

Agnieszka Olczyk
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Podjęte działania miałyby na celu ułatwienie 
wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestni-
czącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymianę 
i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego 
rozwoju. Wniosek zakłada również promocję jakości 
życia na wsi i propagowanie wsi jako miejsca do życia 
i rozwoju zawodowego.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, 
przewiduje się:

–  przeprowadzenie seminarium z zakresu syste-
mów jakości żywności, krótkich łańcuchów dostaw, 
możliwości realizacji swoich pasji i ambicji zawodo-
wych na wsi oraz promocję produktów i potraw lo-
kalnych,

– przeprowadzenie konkursu kulinarnego potraw 
lokalnych przy pomocy portalu społecznościowego,

– wydanie publikacji zawierającej informacje  
o działalności kół z gminy Uniejów, przepisy na 
potrawy lokalne biorące udział w konkursie oraz 
wzmiankę o krajowych i unijnych systemach jakości 
żywności.

Wszystkie zaplanowane działania wpłynęłyby po-
zytywnie na rozwój obszarów wiejskich, przyczy-
niłyby się do uaktywnienia członków kół gospodyń 
wiejskich, a także pomogłyby w nawiązaniu kontak-
tów i współpracy.

Planowany termin realizacji zadania przewiduje się 
do końca 2021 r.

Prognozowana wartość projektu wynosi 39 228,82 
zł, przy czym 38 950,00 zł to środki z Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich, a 278,82 zł to wkład własny 
gminy Uniejów.

„Spycimierskie Boże Ciało” 
– Centrum możliwości 

- „Chcielibyśmy, aby obiekt był dziełem sztuki od 
zewnątrz i od wewnątrz, tak jak kwietne dywany, 
wykonywane co roku w czasie obrzędu Bożego Ciała” 
– powiedział Burmistrz Uniejowa. 

Spotkanie, na którym podpisano umowę odby-
ło się 19 lutego br. w sali OSP w Spycimierzu. Do-
kumenty parafowali burmistrz Józef Kaczmarek 
oraz przedstawiciele firmy wykonawczej – Damian 
Dobrowolski i Tomasz Wilczyński z Konsorcjum 
Przedsiębiorstwa Budowlanego „Częstobud” Damian 
Świącik z Częstochowy (lider Konsorcjum) oraz 
Przedsiębiorstwa Budowlanego „Budopol” Sp. z o.o. 
z Jaskrowa (partner Konsorcjum). Firma, wyłoniona 
w drodze piątej procedury przetargowej, wysunęła 
najkorzystniejszą dotychczas ofertę, opiewającą 
na kwotę 8 827 710,00 zł. Oprócz sygnatariuszy,  
w wydarzeniu wzięły udział osoby związane ze Spy-
cimierzem oraz z samym projektem. 

Umowa jest wynikiem kilkuletniego procesu przy-

gotowawczego, polegającego m.in. na sporzą-dzeniu 
programu funkcjonalno-użytkowego, który wykonał 
dr hab. Bartosz Hunger, prof. ASP, kierownik Katedry 
Architektury Wnętrz; opracowaniu dokumentacji 
wykonawczej, której autorem jest architekt Radosław 
Guzowski oraz wykonaniu pro-jektu aranżacji wnętrz, 
za którą odpowiadają Państwo Ewa i Adam Grobelny 
z firmy 7 MUZ.

- „Dotychczas Goście mieli możliwość oglądania 
kwietnych dywanów tylko raz w roku. Dzięki Centrum 
każdy będzie mógł poznać bliżej ten piękny zwyczaj, 
o każdej porze roku” – stwierdziła Maria Pełka, 
Prezes Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie 
Boże Ciało”. 

O projekcie
Gmach Centrum będzie miał ponad 987 mkw. 

powierzchni zabudowy (w tym 964 mkw. powierzchni 
użytkowej). Będzie to budynek jednokondygnacyjny 

Centrum Historyczno-Kulturalne „Spycimierskie Boże Ciało” będzie nowoczesną, multimedialną 
placówką wystawowo-edukacyjną, poświęconą ponad dwustuletniej tradycji układania kwietnych 
dywanów. Idea powstania obiektu związana jest z aktywizacją i całoroczną promocją spycimierskiej 
tradycji.

Agnieszka Owczarek
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w części z poddaszem użytkowym i z podwyższeniem 
do dwóch kondygnacji w części centralnej. We 
wnętrzu znajdą się sale wystawowe, dydaktyczne 
i konferencyjne oraz niewielkie zaplecze biurowo-
administracyjne. Budynek Centrum zaprojektowano 
na planie litery U, z widokiem na dziedziniec. 
Powstanie na nim drewniana widownia na konstrukcji 
stalowej. Prace budowlane obejmują powstanie 
budynku od podstaw wraz ze wszystkimi niezbędnymi 
przyłączami i instalacjami, jak np. sieć wodociągowa, 
przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej, instalacja 
gazowa, grzewczo-chłodząca, sieć elektryczna i tele-
techniczna.

O sterowanie wszystkimi instalacjami zadba sys-
tem BMS, czyli Building Management System. Sto-
suje się go w wysoko zaawansowanych technicznie 
budynkach dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa 
życia. Inteligentny układ składa się z czujników  
i detektorów rozmieszczonych w różnych punktach 
oraz zintegrowanego systemu zbierającego dane  
i zarządzającego wszystkimi instalacjami w budynku. 
Ten najważniejszy system informatyczny budynku 
inteligentnego zapewnia pełny nadzór nad instalacjami 
technicznymi i technologicznymi w budynku, co 
umożliwia utrzymanie zaprogramowanych wcześniej 
parametrów w pomieszczeniach oraz serwerowniach.

Centrum możliwości
- „W ciągu roku na świecie odbywa się ponad 1300 

wydarzeń kwiatowych; dotyczą one uroczystości 
o charakterze katolickim, prawosławnym czy hin-
duskim. Dotychczas nie powstała instytucja, która 
monitorowałaby te wydarzenia w formule globalnej. 
Chcielibyśmy, aby nasze centrum miało charakter 
nie tylko lokalny, ale międzynarodowy tym bardziej, 
że największe kwietne Stowarzyszenie „InfiorItalia”, 
którego jesteśmy członkiem wpierającym,  dało 
Spycimierzowi palmę pierwszeństwa” – mówił Bur-
mistrz.

W Spycimierzu, ponadto, działa Parafialne Stowa-
rzyszenie „Spycimierskie Boże Ciało”, podejmujące 
szereg działań, takich jak: konferencje, warsztaty, 
seminaria, mające na celu podtrzymywanie tradycji 
układania obrazów kwietnych na uroczystość Bożego 
Ciała. Powstanie centrum pozwoli gościć wspomniane 
eventy, ale również gromadzić materiały związane  
z tradycją i promować aktywnie jej kultywowanie.

Centrum dziedzictwa niematerialnego
Część ekspozycji będzie poświęcona zagadnieniu 

niematerialnego dziedzictwa w Polsce i na świecie. 
Wiąże się to z faktem, że tradycja spycimierska od 
kilku lat wpisana jest na Krajową Listę Dziedzic-twa 

Niematerialnego, a obecnie pretenduje do pres-
tiżowego zestawienia UNESCO. Dzięki planowanej 
współpracy w zakresie dziedzictwa niema-terialnego 
Centrum stanie się unikalnym miejscem na skalę 
międzynarodową,  poświęconym społeczno-ściom 
kultywującym różnorodne wartości, zwyczaje i idee.

Na tym nie kończy się oferta obiektu. Będzie tu 
można wziąć udział m.in. w warsztatach układania 
podobnych kobierców lub odbyć wirtualny spacer 
po Spycimierzu, ponieważ nie tylko długoletnia 
tradycja, kultywowana przez Parafian, ale także sama 
miejscowość, z uwagi na rzadko spotykany układ ulic  
i zabudowań, jest unikalna. Ponadto, wizyta w obiekcie 
pozwoli turystom i pielgrzymom na zapoznanie się 
z multimedialną historią grodziska – osady fun-
kcjonującej w tej okolicy przed wiekami. Forma za-
poznania się z historią i przedmiotem spycimierskiej 
tradycji została zaplanowana tak, by zainteresować 
zarówno osoby zaangażowane, jak i kompletnych 
laików, turystów w każdym wieku, indywidualnych 
pielgrzymów czy też grupy szkolne.

Centrum, gdy już otworzy swoje podwoje, będzie 
bez wątpienia bardzo ważnym punktem na mapie 
oferty kulturalnej Uniejowa.

Termin zakończenia realizacji prac budowlanych 
planowany jest na luty przyszłego roku. Koszt 
przed-sięwzięcia przekroczy 10 mln zł, z czego po-
nad dwa miliony będzie kosztowało wyposażenie. 
Dofinansowanie unijne pokryje ponad 4,6 mln zł. 

Mówiąc o kosztach, podziękowania kierujemy do 
Marszałka Województwa Łódzkiego za pomoc, jaką 
gmina otrzymała przy pozyskiwaniu środków na 
realizację tego zadania inwestycyjnego.

Przez cały okres realizacji przedsięwzięcia z ra-

Od lewej: przedstawiciel wykonawcy robót – kierownik kontraktu Tomasz 
Wilczyński, kierownik budowy – Damian Dobrowolski, Burmistrz Uniejowa – 
Józef Kaczmarek 
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Przygotowujemy się do inwentaryzacji 
wyrobów azbestowych

mienia gminy będzie zapewniony dodatkowy pro-
fesjonalny budowlany nadzór inwestorski spra-
wowany przez firmę Pilamis z Łodzi, która będzie 
czuwać nad prawidłowością wykonania inwestycji 
pod kątem technologii i bezpieczeństwa. Ponadto, 
przez kilka miesięcy na budowie będzie pracował 
archeolog Radosław Herman z firmy Arch-Tech z Łodzi, 
nadzorujący archeologiczne badania wykopaliskowe.

Zgodnie z literą prawa, wszelkie prace budowlane 
realizowane na terenie stanowiska archeologicznego 
musza być poprzedzone wykopaliskami. W przypadku 
Spycimierza większość terenu objęta jest wpisem do 
rejestru zabytków – układ urbanistyczny opisany 
jako osada miasto z XIV-XX w. Co więcej, inwestycja 
związana z budową obiektu zlokalizowana jest na 
obszarze, który uznaje się za centrum najstarszego 
osadnictwa Spycimierza. 

W toku prac budowlanych nastąpi naruszenie 

Gmina Uniejów przygotowuje się do inwentaryzacji wy-
robów azbestowych. W tym celu zabezpieczono w bud-
żecie kwotę w wysokości 30.000 zł na opracowanie aktu-
alizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz 
aktualizację programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu miasta i gminy Uniejów. 

W wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego, 
ogłoszonego na BIP-ie, dotyczącego w/w zadania, spośród 
pięciu złożonych ofert na realizację zadania, wybrana 
została najkorzystniejsza. Jest nią oferta opiewająca na 
kwotę 11 339,00 zł, złożona przez Laboratorium Wiedzy 
Doradztwo Opracowania Szkolenia Patryk Sobota, ul. 
Targowa 42, 37-420 Rudnik nad Sanem. Wyłoniony  
w procedurze wykonawca będzie zobowiązany do przepro-
wadzenia kilku działań. 

W celu otrzymania wsparcia na realizację zadania, 
złożyliśmy wniosek w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Tech-
nologii w ramach Konkursu Azbest 2021. W przypadku 
zakwalifikowania się na listę konkursową, jednostka 
samorządowa może otrzymać dotację w wysokości do 
80% kosztów całego zadania. W przypadku nieprzyznania 
środków, gmina Uniejów, jako zamawiający, przewiduje 
możliwość odstąpienia od realizacji kolejnych zadań 
określonych w procedurze ofertowej. W sytuacji przyznania 
środków, wykonawca, na zlecenie zamawiającego, wykona 
gruntowną inwentaryzację wyrobów zawierających azbest 
występujących na terenie naszej gminy.

gruntu, co spowoduje przekształcenie lub zniszczenie 
zabytków archeologicznych w postaci nawarstwień 
ziemnych, struktur budowlanych, innych zabytków 
nieruchomych lub ruchomych. Badania stanowią 
zatem formą ochrony, która pozwoli poznać, 
zadokumentować i wydobyć zabytki znajdujące się na 
terenie inwestycji.

- „Trzeba pamiętać, że teren jest zasiedlony co 
najmniej od 900 lat, dlatego musimy się liczyć z licz-
nymi śladami osadnictwa, pochodzącymi z różnych 
okresów zakłóconych przez współczesne ingerencje” 
– powiedział archeolog Radosław Herman.

Badania wykopaliskowe przy budowie centrum to 
niejedyne, zaplanowane badania archeologiczne na 
terenie Spycimierza. Burmistrz Uniejowa planuje zlecić 
dodatkowe prace, tym razem już na terenie grodziska, 
które będą kontynuacją badań z lat 60-tych i pozwolą 
odkryć kolejne karty z dziejów miejscowości.

Inwentaryzacja będzie miała charakter spisu z natury, 
co oznacza, że przedstawiciele wyłonionego w zapytaniu 
ofertowym wykonawcy osobiście odwiedzą gospodarstwa 
osób fizycznych oraz prawnych.

Inwentaryzacji podlegać będą zarówno odpady az-
bestowe, jak również obiekty, w których stwierdzone zos-
tanie wykorzystanie wyrobów azbestowych. W pierwszej 
grupy zbierane będą dane dotyczące szacunkowej ilości 
odpadów w mkw. oraz stopień pilności ich usunięcia.  
W przypadku obiektów, w których stwierdzono obecność 
wyrobów azbestowych, opracowana zostanie warstwa 
obrysów obiektów wraz z przypisaniem ich lokalizacji.

Zebrane dane będą podstawą do aktualizacji danych 
zawartych w Centralnej Bazie Azbestowej – www.baz-
aazbestowa.pl.

Warto przypomnieć, że ostatnia taka inwentaryzacja na 
terenie gminy Uniejów miała miejsce w 2015 roku.

Realizacja zadania przewiduje również opracowanie 
aktualizacji programu usuwania azbestu z terenu miasta 
i gminy Uniejów na lata 2021-2032. Do tej pory obo-
wiązywał uchwalony pięć lat temu „Program usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Uniejowa 
na lata 2015-2020”. 

Całą procedurę inwentaryzacji wyrobów azbestowych 
zakończy opracowanie sprawozdania końcowego z reali-
zacji zadania.

Aleksandra Zielonka
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Marta Pokorska

Gmina skomunalizowała mury 
i działkę pod młynem 

Teren wraz z młynem wręcz straszył, wyglądał na 
mocno zaniedbany i opuszczony. Kilka lat temu gmina, 
za zgodą współwłaścicieli, zakryła budynek konstrukcją 
reklamową, aby chociaż w ten sposób przykryć nie-
estetycznie wyglądające mury. W ubiegłym roku teren 
wokół młyna udało się uporządkować i zamienić w przes-
trzeń zieloną: wykonano nasadzenia, postawiono ule, 
ogrodzenie zakryła estetyczna struktura z gałązek brzóz, 
natomiast z bramy przechodniów „witają” kolorowe ptaki. 
Przestrzeń od razu zmieniła się w przyjazną dla oka.

Historię młyna, sytuacji własnościowej i próbach jej 
wyprostowania – od będącego własnością prywatną braci 
Wojciechowskich w okresie międzywojennym, przejętego 
przez Niemców w czasie wojny i znacjonalizowanego po 
wojnie – własność Skarbu Państwa – użytkowanego 
przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”  
w Uniejowie do czasu pożaru w 1981 roku – opisaliśmy 
w artykule umieszczonym na stronie urzędowej w 2019 
roku: Gmina zawarła porozumienie z właścicielami 
spalonego młyna.

Decyzją Wojewody Łódzkiego z dn. 16 czerwca 
2020 roku gmina Uniejów nabyła prawnie własność 
nieruchomości należącej wcześniej do Skarbu Państwa. 
Jest to działka oznaczona numerem geodezyjnym 
1613/1, o powierzchni 0,0489 ha. Złożenie wniosku 
było możliwe dzięki porozumieniu zawartemu między 
Burmistrzem Miasta Uniejów i współwłaścicielami nie-
ruchomości otaczającej pozostałości budynku młyna – 

Panami Jerzym i Zbigniewem Jankowskimi. Uchwałami 
Rady Miejskiej w Uniejowie, z dnia 2 września 2019 
roku, w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie 
roszczeń restytucyjnych i odszkodowawczych byłych 
właścicieli nieruchomości i wyrażenia zgody na nabycie 
w drodze komunalizacji na rzecz gminy nieruchomości, 
o których mowa powyżej, uregulowano stan prawny 
działki.

W ostatnim czasie na działkę pod młynem została 
założona księga wieczysta. Kolejnym, ostatnim już 
etapem będzie zamiana działek między gminą Uniejów 
a współwłaścicielami terenów wokół młyna, Panami 
Jankowskimi. Zamiana będzie dotyczyła nieruchomości 
pod młynem i placu, na którym powstają obecnie 
bulwary. Tym samym gmina stanie się jego wyłącznym 
właścicielem.

Kierujemy serdeczne podziękowania do Wojewody 
Łódzkiego – Pana Tobiasza Bocheńskiego za uregulowanie 
stanu prawnego działki pod młynem.

Wspomnianym w artykule współwłaścicielom, Pa-
nom Jerzemu i Zbigniewowi Jankowskim, składamy po-
dziękowania za współpracę i gotowość podejmowania 
działań od samego początku oraz za przychylność do 
dokonania zamiany działek na rzecz budowy bulwarów.

Sukcesywnie, od wielu lat gmina Uniejów czyniła kroki w kierunku uregulowania stanu prawnego 
nieruchomości z budynkiem po spalonym młynie, znajdującej się tuż przy rondzie na wjeździe 
do Uniejowa i ciągnącej się do rzeki. Nie było to łatwe ze względu na zawiłą sytuację prawną, 
wynikającą z faktu, iż działka ta posiadała wielu współwłaścicieli.
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Agnieszka Olczyk

Program opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami przyjęty

W związku z powyższym rady gmin, corocznie do dnia 
31 marca, opracowują programy mające na celu pomoc 
bezdomnym zwierzętom.

Podczas XLII Sesji Rady Miejskiej w Uniejowie okreś-
lony został na drodze uchwały „Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt w gminie Uniejów na rok 2021”.

Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwie-
rząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz 
ich wyłapywanie. Program wyznacza wszelkie działania 
związane z zapewnieniem należytej opieki bezdomnym 
zwierzętom, a więc ich odławianie, zapewnienie im miej-
sca w schronisku, sterylizację i kastrację, poszukiwanie 
właścicieli oraz opiekę weterynaryjną. Dokument nakreśla 
też formy opieki nad wolno żyjącymi kotami i usypianie 
ich ślepych miotów.

W wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego,  
w tym roku bezdomne zwierzęta odłowione z terenu 
gminy Uniejów przekazywane są do Przedsiębiorstwa 
Handlowo Usługowego „Daniel”, Artur Zielaskowski, 
Węgrowo 28 G, 86-302 Węgrowo.

Schronisko to, zgodnie z zawartą z gminą Uniejów 
umową, ma zapewniać przebywającym w nim zwierzętom 
odpowiednie warunki i opiekę lekarsko-weterynaryjną 
oraz behawiorystyczną. Stan ten, przynajmniej jeden raz 
w roku, kontrolowany jest przez Komisję Rewizyjną oraz 
pracownika Urzędu Miasta.

W myśl ustawy Program wskazuje też gospodarstwo 
rolne, które zapewniać będzie miejsce dla zwierząt 
gospodarskich w przypadku, gdy stwierdzono niewłaściwą 
nad nimi opiekę. W naszej gminie gospodarstwo takie 
znajduje się w miejscowości Góry, nr 43.

Na realizację zadań wynikających z programu zostały 
zabezpieczone w budżecie gminy Uniejów na 2021 r. 
środki finansowe w wysokości 100 000 zł, z czego naj-
większa ich część, bo aż 97 000 zł, przeznaczona zostanie 
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, ich transport oraz 
opiekę weterynaryjną w schronisku.

Koszty, jakie w roku ubiegłym gmina Uniejów po-
niosła z tytułu usługi polegającej na odłapaniu, tran-
sporcie i hotelowaniu bezdomnych zwierząt, a także na 
zakup karmy, wyniosły łącznie 101 965,71 zł. Wartość 

ta obejmuje również edukację mieszkańców gminy w za-
kresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzę-
tami i humanitarnego traktowania.

Co zrobić, gdy spotkamy błąkające się zwierzę?
W przypadku zaobserwowania bezpańskiego zwierzę-

cia, błąkającego się po terenie gminy, należy zgłosić ten 
fakt do Urzędu Miasta w Uniejowie – tel. 63 288 97 49 
lub na Komisariat Policji w Uniejowie – tel. 63 288 80 
07. Wówczas podjęta zostanie interwencja mającą na 
celu wyłapanie zwierzęcia i umieszczenie go ww. przed-
siębiorstwie.

Zwierzę, które trafi do schroniska, będzie oczekiwało 
na odnalezienie swojego właściciela. Jeśli to nastąpi, 
zwierzak może wrócić do domu.

W tym miejscu warto przypomnieć, że właściciele 
zwierząt powinni dbać o skuteczne zabezpieczenie furtek, 
bram i ogrodzeń posesji, aby uniemożliwić zwierzakom 
ucieczkę. Jeśli obowiązek ten nie zostanie dopilnowany,  
a do urzędu lub na policję trafi zgłoszenie o błąkającym 
się zwierzęciu, właściciel może zostać ukarany mandatem.

Zwierzęta, które będą miały mniej szczęścia i ich 
właściciel nie odnajdzie się, będą sterylizowane lub 
kastrowane, a także oznakowane czipem. Pozostaje im 
tylko czekać na osobę zainteresowaną ich adopcją.

Adopcja jest najlepszą formą pomocy zwierzętom 
ze schroniska. Należy jednak pamiętać, że jest to poważna 
decyzja, dlatego wcześniej powinno się ją dokładnie roz-
ważyć.

Zwierzę ze schroniska może zostać zaadoptowane 
tylko przez osobę pełnoletnią, która okaże się dowodem 
tożsamości i wyrazi zgody na zarejestrowanie swoich 
danych. Ponadto osoba taka musi posiadać pełną zdolność 
do czynności prawnych, nie może być wcześniej skazana 
za przestępstwo lub wykroczenie określone przepisami 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Jeśli poszukujesz wiernego kompana do życia, wejdź 
na stronę Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie 
lub na jego profil na Facebooku i zaadoptuj zwierzaka.

Jeśli zgubił Ci się Twój pupil, na stronie www.schro-
nisko-grudziadz.pl znajdziesz zwierzęta, które zostały 
odłowione z terenu gminy Uniejów. 

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom wchodzi w zakres zadań własnych 
gmin. O obowiązku tym jest mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  
1997 r. o ochronie zwierząt.
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Jędrzej Kałużny

Drzwi gotyckie 
uniejowskiej Kolegiaty
W ostatnim czasie do uniejowskiej Kolegiaty pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej 

Marii Panny powróciły zabytkowe drzwi wejściowe. Poddane zostały gruntownej renowacji oraz 
rekonstrukcji zagubionych oraz zniszczonych elementów. Przyznać trzeba, że już na pierwszy rzut 
oka nowy wygląd zabytkowych skrzydeł budzi podziw. Renowację zabytkowego wyposażenia 
przeprowadziła firma Stacco-Art pani Moniki Bystrońskiej-Kunat. Koszt prac, trwających od 2019 
roku, polegających na usunięciu powłok malarskich, zabezpieczeniu drewna oraz uzupełnieniu i 
wyeksponowaniu metalowych elementów, pokryty został ze środków parafialnych.
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Drzwi te od wieków są niesłychanie ważne dla lokalnej 
społeczności. To właśnie przez nie, do starej uniejowskiej 
świątyni wkraczały liczne pokolenia uniejowian. Masywne 
wrota towarzyszyły uroczystościom, celebracjom, 
świętom i zwykłej codzienności, niezmiennie strzegąc 
wnętrza Kolegiaty. Do tej pory omawiany zabytek nie 
doczekał się opracowania, niech więc niniejszy tekst 
stanie się przyczynkiem do ich historii i ukłonem w kie-
runku dawnych snycerzy.

Drzwi po renowacji

Obite żelazem odrzwia zamocowane są w portalu 
południowym, stanowiącym wejście główne do Ko-
legiaty. Jak się przyjmuje, są przykładem sztuki gotyku, 
najprawdopodobniej można uznać je za obiekt póź-
nogotycki. Wykonane zostały w okresie XIV/XV w. 
ze wskazaniem na wiek piętnasty. Stworzone zostały, 
najprawdopodobniej z typowego dla średniowiecza, 

popularnego dębu szypułkowego (Quercus robur L.). 
Zapewne również pierwotnie okuto je żelaznymi, 
czernionymi listwami, tworzącymi regularne, rombo-
idalne wzory. Przecinające się listwy, tworząc wspom-
nianą plecionkę, zamocowane są do drewna masywnymi 
nitami. Pierwotnie każde ze skrzydeł zamocowane 
zostało w obramieniu otworu wejściowego na trzech 
zawiasach. Dziś odrzwia zawisły na dwóch zawiasach. 

Jak się wydaje, o drzwi uniejowskiej Kolegiaty 
dbano już w dawnych wiekach, poddając je okresowym 
naprawom i konserwacjom. Ze zgromadzonych informacji 
wynika również, że uniejowskie wrota co najmniej 
kilkukrotnie w swojej historii poddawane były bardziej 
gruntowym renowacjom. Ich zadaniem było najpewniej 
zapewnienie trwałości drewnu, zabezpieczenie elemen-
tów metalowych przed korozją oraz zapewnienie stałej 
funkcjonalności. Poprzednia gruntowna renowacja prze-
prowadzona została w XIX wieku, kiedy to dokonano 
przeróbek i uzupełniono ubytki.

Poza wielkim znaczeniem dla członków parafii, należy 
także zwrócić uwagę na niebagatelną wartość wspom-
inanych drzwi w rozumieniu naukowym – zabytkowym 
i historycznym. Jak nadmieniono, drzwi te są jednym 
z typowych przykładów snycerki prezentującej styl 
gotycki. Zgodnie z przyjętą typologią uznać należy 
je za drzwi dwuskrzydłowe, o równych skrzydłach, 
rozwierane, wzmocnione, deskowe, w których skrzydło 
drzwiowe uzyskiwano przez zestawienie obok siebie 
desek. Udekorowane zostały poprzez obicie elementami 
żelaznymi, tworzącymi opierzanie drzwi od zewnątrz 
różnego typu kratownicami, ze zdecydowaną przewagą 
układów romboidalnych. Ten typ dekoracji występował 
powszechnie w XIV i XV w. W tym ostatnim stuleciu 
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liściem. Obok wspomnianych zdobień, drzwi wzbogacone 
zostały innymi elementami, jak zawiasy, gwoździe czy 
nity. W wewnętrznej ich części zamocowano skoble  
i zamki, z których część dodana została w późniejszych 
okresach. Pewną ciekawostką pozostaje niewielka, 
mosiężna ozdoba w kształcie kwiatowym, zamocowana 
w brzegowej części lewego skrzydła.

Detale drzwi

Ryc. Systemy dekoracji skrzydeł drzwiowych w kon-
strukcji deskowej 

Warto również pochylić się nad ich znaczeniem reli-
gijnym oraz symbolicznym. Jak się przyjmuje, drzwi 
kościelne były od zawsze jednym z elementów sym-
bolicznych w tektonice bryły kościoła. Postrzegano je 
często jako „bramy wiary”, nawiązując tym samym do 
starotestamentalnych wrót Świątyni czy bramy niebios 
z Nowego Testamentu. Należy zwrócić uwagę na ich 
znaczenie w wielu obrzędach liturgicznych, podczas 
których drzwi kościoła stają się swoistą bramą, której 
przekroczenie rozpoczyna celebrację uroczystości.
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K. Steckiewicz, I. Wyszowska, Architektura i sztuka gotycka w Poznaniu w aspekcie turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa” 
nr 8, 4-30, 2009.
K. Darecka, Gotycka stolarka drzwiowa w Gdańsku. Budowa, dekoracja, kolorystyka i konserwacja, „Rzemiosło artystyczne”, 
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.
K. Łukomiak, Sposoby zamykania pomieszczeń i skrzyń w późnym średniowieczu na tle źródeł archeologicznych z terenu Polski, 
Praca magisterska napisana w Katedrze Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa pod kierownictwem prof. nadzw. dr hab. Anny 
Marciniak-Kajzer, Łódź 2015.
K. Łukomiak, Zamykanie pomieszczeń w późnośredniowiecznych siedzibach mieszkalno-obronnych na podstawie źródeł 
archeologicznych – www.dx.doi.org/10.18778/8088-325-3.14 (dostęp: 03.04.2021)
Artykuł A. Owczarek – www.uniejow.pl/aktualnosci/do-kolegiaty-powrocily-zabytkowe-odnowione-drzwi.html (dostęp: 03.04.2021)
United States Department of Agriculture – https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail?30739 (dostęp 03.04.2021)

Na zakończenie warto wspomnieć również o wysokiej wartości turystycznej wspomnianego zabytku. Bowiem 
przykłady doskonale zachowanej snycerki średniowiecznej stają się w ostatnich latach cennym i często oglądanym przez 
zwiedzających elementem, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Uniejowskie drzwi do Kolegiaty wpisują się zatem w nurt 
kultywowanej turystyki historycznej i sakralnej.

Za pomoc w przygotowaniu tekstu dziękuje księdzu proboszczowi – Andrzejowi Ziemieśkiewiczowi oraz Agnieszce 
Owczarek.
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Agnieszka Owczarek

Prace porządkowe na cmentarzu 
cholerycznym w Wieleninie
Cmentarz epidemiczny w Wieleninie jest jedną z nielicznych zabytkowych nekropolii założonych w wyniku 

XIX-wiecznych epidemii cholery. Z inicjatywy rady sołeckiej mieszkańcy miejscowości uporządkowali teren, 
ocalając kolejne miejsce pamięci od zapomnienia.

Cmentarze epidemiczne kiedyś znajdowały się 
niemal w każdej miejscowości w naszym regionie. 
Kolejne fale cholery, które przetoczyły się przez te 
tereny, powodowały ogromne spustoszenie wśród 
miejscowej ludności. Cholera siała w XIX-wiecznej 
Europie  prawdziwy postrach, a na ziemiach polskich 
zebrała szczególnie mordercze żniwo. Pozostałości 
po nich, czyli epidemiczne nekropolie, mimo że 
cenne historycznie, stały się miejscami codziennymi, 
zwyczajnymi, przy których po prostu żyje dana 
wspólnota, w efekcie bardzo często są zaniedbane i za-
nikają z pamięci mieszkańców. Jednym z takim miejsc 
jest cmentarz choleryczny w Wieleninie, który na mocy 
Zarządzenia Burmistrza z 2019 r. wraz z analogiczną 
zbiorową mogiłą w Wilamowie został wpisany w gmin-
ny rejestr zabytków i stanowi świadectwo historii 
naszego regionu.

- „Niestety, nie zachowały się źródła pisane, które 
pozwoliłyby na dokładne badania statystyczne miej-
scowości. Nie dysponujemy dokumentami, kronikami 
parafialnymi, które mogły pomóc w określeniu sza-
cunków. Pozostały więc jedynie przekazy ustne, a te 
z uwagi na niedoskonałość pamięci oraz fakt prze-
kazywania pamięci przez pokolenia powodują często 
nakładanie się zjawisk na siebie i pogłębienie się 
istniejących niejasności. W myśl owych przekazów, 
podczas grasujących epidemii nie odnotowywano 
przyczyny zgonu oraz miejsca grzebania zmarłych” – 
powiedział ks. Jarosław Olszewicz, proboszcz parafii 
Wielenin.

Istotnie, czas zatarł ślady dawnych mogił, starsi 
ludzie, którzy pamiętali tych, którzy byli tu pochowani, 
poumierali, a bywalcami tego miejsca stały się jedynie 
stada dzikich zwierząt, sarny i inne leśne zwierzęta.

Mieszkańcy już nie raz ratowali to miejsce od za-
pomnienia. Na początku lat dwutysięcznych, za pro-
bostwa ks. Jerzego Krajewskiego, z inicjatywy Rady 
Parafialnej uporządkowano porośnięty samosiejkami 
teren, a pan Roman Piaseczny wykonał spawany, meta-

lowy krzyż, który postawiono w miejscu drew-nianego.
Lata mijały i teren cmentarza ponownie popadał  

w zapomnienie mieszkańców. Dopiero wpis na Gminną 
Ewidencję Zabytków w 2019 r. zainspirował Radę 
Sołecką z sołtysem Mirosławem Kolasą na czele do 
podjęcia działań upamiętniających.

- „Na jesieni ubiegłego roku odchwaszczono teren, 
wycięto krzaki, część drzew. W przedsięwzięcie 
włączyła się firma K-Flex, która dostarczyła pot-
rzebną do wyrównania terenu ziemię. Wszelkie po-
mysły skontaktowaliśmy z księdzem proboszczem 
Jarosławem Olszewiczem. Posadziliśmy na całym 
obiekcie tuje, zasialiśmy trawę, którą cyklicznie ko-
simy i podlewamy. Wykonaliśmy płytę, którą umo-
cowaliśmy na dużym głazie przy krzyżu, aby przy-
pominała, co to za miejsce. Wszelkie prace zostały 
wykonane przez mieszkańców Wielenina, muszę 
bardzo podziękować Radzie Sołeckiej, KGW, Straży 
OSP Wielenin oraz wszystkim mieszkańcom, którzy  
z wielkim zaangażowaniem pomagają przy każdej akcji, 
aby wpłynąć na wszechstronny rozwój naszej wsi” – 
powiedział sołtys.

Tym razem, oprócz porządków, które były wyko-
nywane etapami, mieszkańcy na bieżąco dbają o miejsce. 
Podczas prac porządkowych znaleziono także starą, 
jednakże w całości płytę pana Urbanowskiego z 1857, 
którą również umieszczono w centralnym punkcie tego 
miejsca. Na uwagę zasługuje inskrypcja znajdująca 
się na płycie, która choć trudna do odczytania, mówi 
o profesji zmarłego i jego społecznym statusie. Leon 
Piotr Urbanowski „pracował na roli, wiedział co świat 
boli, a za skarb złoty miał ciche cnoty”.

- „Zabiegi przyniosły pożądane rezultaty i przy-
wróciły należytą pamięć tego miejsca. Czas, który poś-
wieciliśmy na prace porządkowe okazał się bezcenny, 
bardzo zintegrował mieszkańców, nadał tempa i po-
mysłów do dalszych działań. Mamy nadzieję, ze po 
pandemii ruszymy pełną parą z nowymi pomysłami na 
rzecz wsi” – dodał sołtys.
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Marta Pokorska

Ruszyły roboty budowlane na Placu Bogumiła
Na parkingu, tuż po przeciwnej stronie uniejowskiej Kolegiaty i budynku biblioteki miejskiej powstało 

ogrodzenie oddzielające teren budowy i zabezpieczające miejsce  inwestycyjne wraz z tabliczkami 
informującymi: „Teren budowy. Wstęp wzbroniony”.

Oznacza to, że inwestycję polegającą na zagos-
podarowaniu zaniedbanej przestrzeni skarpy nad rzeką 
Wartą można uznać za rozpoczętą. Na placu budowy 
pojawił się pierwszy sprzęt ciężki, który rozpoczął prace 
polegające na budowie infrastruktury turystycznej 
i zagospodarowaniu terenu wzdłuż rzeki Warty od 
wydobycia ziemi w celu stworzenia niecek ziemnych, 
które z czasem zostaną wypełnione wodą i stworzą 
fontannę połączoną z kaskadowo płynącą wodą. 

Zakres przewidzianych w projekcie zadań inwesty-

Niechciane mogiły skazane na zapomnienie
Początkowo osobne cmentarze epidemiczne tworzono praw-

dopodobnie z powodu braku miejsca na cmentarzach przy-
kościelnych. Zwłoki, w zależności od statusu społecznego ofiary, 
składano w kryptach kościołów lub kaplic. Z czasem mogiły morowe 
(słowem „mór” określano wszelkie choroby zakaźne – dżumę, ospę, 
dur) celowo zakładano w bezpiecznej odległości dla obszarów 
zamieszkałych i ujęć wody. W przypadku wsi znajdujących się 
na płaskim terenie cmentarz lokowano w znacznej odległości 
od domów, na łąkach lub pastwiskach. W przypadku terenu 
górzystego zakładano go na grzbietach lub stokach nieopadających 
bezpośrednio w stronę osady.

Takie mogiły powstawały na gruntach pańszczyźnianych, gro-
madzkich lub parafialnych. Separacja kulturowa wynikała także  
z powszechnego przekonania, że cholera (lub każda inna epidemia) 
jest karą lub przestrogą zsyłaną przez nadprzyrodzone siły, przez 
co często chowano tam samobójców, topielców i innowierców. 
Ponadto nekropolie miały charakter zbiorowy i upamiętniano je 
prostym drewnianym krzyżem albo nawet bez symboli dokonanego 
pochówku, takich jak krzyże, tablice czy kamienie.

Może się to wiązać z często powtarzającym się przy epidemiach 
historycznych celowym skazywaniem takich miejsc na zapomnienie. 
Trauma przeżycia epidemii lub wierzenia ludowe sprawiały, że 
chciano o nich jak najszybciej zapomnieć, a nawet usunąć wszelkie 
ich ślady. To by tłumaczyło, dlaczego tak nieliczne cmentarze 
dotrwały do naszych czasów. Mimo że są namacalnym dowodem 
naszej historii, próżno ich szukać na mapach; wiedzą o nich tylko 
nieliczni. Cmentarze są zwykle w miejscach trudno dostępnych,  

cyjnych przedsięwzięcia będzie obejmował budowę: 
fontanny połączonej z kaskadowo płynącą wodą, 
wykorzystując naturalny spadek stoku; ciągów scho-
dów z obu stron kaskady wodnej, tarasów ziemnych 
na pozostałej powierzchni działki oraz 2-metrowej 
szerokości ścieżki wplecionej w tarasy ziemne. Do-
pełnieniem przestrzeni będzie postawienie elemen-
tów małej architektury, tj. ławek, koszy oraz wykonanie 
oświetlenia. Stworzy to strukturę przestrzenno-wido-
kową schodzącą kaskadami do pasażu pieszego nad 
wodą. 

z rzadka odwiedzane, często zaniedbane, 
spowite mgłą zapomnienia i nie słychać już 
na nich modlitewnych szeptów.
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Realizowane zadanie należy do jednego z priory-
tetowych elementów strategii przestrzennej władz 
Uniejowa, stawiających sobie za cel zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej miasta poprzez zagos-
podarowanie zaniedbanych terenów wzdłuż brzegów 
rzeki Warty i tym samym poprawę stanu zdrowia 
mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności miejsco-
wości przyciągającej coraz więcej turystów. 

W drodze rozstrzygniętego postępowania prze-
targowego i podpisanej umowy, o których infor-
mowaliśmy w poprzednim wydaniu czasopisma, 
wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Inżynierii 
Środowiska i Melioracji „EKOMEL” S.A. z Poddębic. 
Realizuje ono inwestycję na kwotę 1 979 632,22 zł. 
Na zagospodarowanie terenu wzdłuż Warty gmina 
Uniejów pozyskała dofinansowanie w wysokości  6,5 
mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. 

Już wkrótce będziemy mogli podziwiać zmieniającą 
się rozkopaną przestrzeń skarpy w miejsce atrakcyjne 
turystycznie.

>
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Maciej Bartosiak

„Umeblowany” park zamkowy 
zaprasza na spacery

Na terenie zabytkowego parku, otaczającego 
Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie, 
dobiegła końca realizacja projektu pod nazwą „Prze-
ciwdziałanie degradacji środowiska na terenie 
Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infra-
struktury turystycznej”. Zakrojone na szeroką 
skalę przedsięwzięcie, na które gmina Uniejów 
pozyskała blisko 2,5 mln zł unijnego dofinansowania, 
rozpoczęto jeszcze w 2019 roku, ponieważ in-
westycja zakładała kompleksową pielęgnację i uzu-
pełnienie szaty roślinnej wraz z licznie rosnącymi 
tam pomnikami przyrody, a także zagospodarowanie 
wnętrza zamkowego parku pod względem urządzeń 
rekreacyjnych i elementów małej architektury.

Ogólny zakres inwestycji obejmował – w pier-
wszym etapie realizacji – wykonanie badań den-
drologicznych, inwentaryzacji oraz cięć pielęgna-
cyjnych ponad stuletniego drzewostanu, a także 
prace związane z nasadzeniami w celu wprowadze-
nia brakującego, niższego piętra roślinności. Nas-
tępne w harmonogramie prac były roboty ziemne, 
w tym: przygotowanie terenu do zasadniczych robót 
budowlanych, montaż oświetlenia użytkowego ście-
żek oraz części systemu ledowej iluminacji, wymiana 
nawierzchni żwirowej alejek, zagospodarowanie  
i poszerzenie fragmentu starorzecza. Także w po-
czątkowej fazie projektu, w głębi parku powstały 
pergole oraz trejaże – konstrukcje ogrodowe dla 
podtrzymania roślin pnących, które niebawem, już 

Gorąco zachęcamy, by korzystać z nadejścia wiosny i na kolejne słoneczne dni zaplanować 
spacer po zabytkowym Parku Zamkowym. Będzie to doskonała okazja do wypróbowania świeżo 
zamontowanych elementów małej architektury. W parku pojawiły się m.in.: nowe ławki, kosze, 
stojaki rowerowe oraz tablice informacyjne, ustawione na trasie tamtejszej ścieżki botanicznej.
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po opleceniu zielenią, staną się dyskretnym miejscem 
odpoczynku.

Jesienią ubiegłego roku na utwardzonych ale-
jach o łącznej długości ponad 2,5 kilometra po-
łożono warstwę nawierzchni żwirowo-gliniastej. 
Podłoże o ciemno-czerwonym zabarwieniu jest 
mocniej związane i twardsze w porównaniu do do-
tychczasowego materiału, dzięki czemu kałuż i bło-
ta w okresach obfitujących w deszcze powinno być 
znacznie mniej. Z tego samego powodu nowe ścieżki 
będą zachęcały do przejażdżki rowerowej, tym 
bardziej, że w różnych miejscach na terenie parku 
zamontowano 8 stojaków, po 4 stanowiska każdy.

Skoro już jesteśmy w temacie małej architektury, 
warto wspomnieć o nowych ławkach (60 szt.) czy 
koszach na śmieci, utrzymanych w stylistyce znanej 
ze zmodernizowanych obszarów na terenie miasta 
(skwery przy ul. Tureckiej oraz ul. Ireny Bojakowskiej). 
Mamy nadzieję, że 22 pojemniki rozmieszczone po 
całym parku skutecznie zniechęcą spacerujących do 
wyrzucania papierków i butelek „gdzie popadnie”.

Wzdłuż alejek posadowiono 7 tablic infor-
macyjnych w formie estetycznych gablotek. Nie-
bawem znajdą się w nich plansze z informacjami 
o bogactwie przyrodniczym zespołu zamkowo-
parkowego i jego otoczenia. Uzupełnieniem tzw. 
ścieżki botanicznej będzie 40 granitowych słupków 
umieszczonych w ziemi. Pracownicy firmy Eko-

Inżbud – wykonawcy inwestycji – umieszczą na nich 
tabliczki opisujące, znajdujące się tam, najstarsze 
egzemplarze drzew czy najciekawsze gatunki roślin.

Celem projektu było uporządkowanie, pielęgna-
cja i wyeksponowanie szaty roślinnej założonego 
w latach 1860-1870 parku. Poza walorami za-
bytkowymi, przeprowadzone badania i ekspertyzy 
wykazały znaczący potencjał przyrodniczy terenu. 
Rosną tam cenne okazy drzew, w tym również 
pomniki przyrody, takie jak: kasztanowiec zwy-
czajny, dąb szypułkowy i buk zwyczajny. Z kolei do 
cennych gatunków występujących w runie należą 
m.in.: goździk kropkowany, grążel żółty, konwalia 
majowa, zawilec gajowy. W trakcie realizacji 
projektu posadzono ok. 60 szt. drzew nawiązujących 
gatunkowo do obecnych na terenie parku. Niższe 
piętro zieleni zagospodarowano grupami, złożonymi 
z: krzewów, bylin, roślin zadarniających oraz cebu-
lowych, kwitnących w różnych porach roku.

Wartość całego zadania inwestycyjnego pn. 
„Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie 
Nad-warciańskiego Obszaru Chronionego Krajobra- 
zu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację 
infra-struktury turystycznej” wynosi ponad 4 mln zł. 
Przedsięwzięcie w dużej mierze (około 2,4 mln zł) 
sfinansowano dzięki dotacji od Marszałka, w ramach 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego.
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Inwentaryzacja drzewostanu i prace pielęgnacyjne 
w zabytkowym Parku Zamkowym

W ubiegłym roku gmina zleciła wykonanie in-
wentaryzacji drzewostanu i oszacowanie kondycji 
fitosanitarnej Parku Zamkowego. Przeprowadzone 
oględziny pozwoliły wyłonić drzewa, które są w złym 
stanie, całkowicie martwe lub w znacznym stopniu 
wydrążone przez szkodniki. Ich dalsza obecność 
stanowiła zagrożenie dla osób odwiedzających 
park oraz kuracjuszy przebywających na turnusach 
rehabilitacyjnych w Instytucie Zdrowia Człowieka.  
W związku z tym samorząd podjął działania w kie-
runku uzyskania zezwolenia na usunięcie niektórych 
egzemplarzy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawartymi 
w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, decyzję o usunięciu drzewa z terenu 
objętego ochroną wydaje Wojewódzki Konserwator 
Zabytków. Do tego samego organu należy zgłosić 
zamiar wycinki, co też z ramienia gminy uczynił 
Burmistrz Miasta Uniejów już na jesieni ubiegłego 
roku. W decyzji – wydanej z upoważnienia Łódzkiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez 
p. Marka Starostę, Naczelnika Wydziału Założeń 
Zieleni – odczytujemy, że drzewa przeznaczone do 
usunięcia są w bardzo złym stanie fitosanitarnym, 
wynikającym z zamierania. Część drzew tworzy 
element historycznego układu zieleni, tworzącego 
substancję Parku Zamkowego, jednakże, ze wzglę-
du na stan zdrowotny oraz lokalizację, stanowią 
zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia, jedno-
cześnie nie rokując szans na przeżycie z uwagi na 
zamarcie. Oględziny w terenie jednoznacznie wy-
kazały, że pielęgnacja drzew nie przyniesie im żadnej 
korzyści.

W długiej perspektywie usunięcie drzew, wska-
zanych w pozwoleniu na prowadzenie prac kon-

serwatorskich, jest związane z odnową i pielę-gnacją 
drzewostanu na terenie parku wpisanego do rejestru 
zabytków, na co zwrócono uwagę w uzasadnieniu 
decyzji:

- „Realizacja planowanych prac, zgodnie z uwzglę-
dnieniem warunków podanych sentencji, nie naruszy 
chronionych elementów zabytkowego parku, a jed-
nocześnie poprawi bezpieczeństwo i w płynie na 
poprawę jego walorów estetycznych, przyrodniczych 
i krajobrazowych.”

Do wycinki zakwalifikowano blisko 150 sztuk, 
z których najliczniejszą grupę stanowią graby 
zwyczajne. Wśród pozostałych, wskazanych do 
usunięcia, znalazły się egzemplarze z gatunków: wiąz 
szypułkowy, robinia akacjowa, jesion wyniosły, olsza 
czarna, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata,  
a także pojedyncze sztuki: dębu szypułkowego, klonu 
jawor czy kasztanowca zwyczajnego. W obrębie 
wnioskowanych do usunięcia drzew nie stwierdzono 
gatunków chronionych ani gniazd ptasich. Na liście 
drzew, zawartej we wniosku złożonym do Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, 

Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich wraz z otaczającym go Parkiem Zamkowym – prezentem 
dla Hrabiny Toll – stanowią najcenniejszą atrakcję historyczno-przyrodniczą w Uniejowie – po 
zachodniej stronie rzeki Warty. Dziś, założony w XIX w., zespół parkowy oraz wiele starszy zamek są 
wpisane do rejestru zabytków. To niesie ze sobą wiele korzyści – np. na rzecz wzrostu atrakcyjności 
Uniejowa, jako miejscowości uzdrowiskowej, ale z drugiej strony nakłada na samorząd szereg 
obowiązków.
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Agnieszka Owczarek

Gmina współfinansuje 
nowe połączenie 
autobusowe

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie 
wykluczeniu transportowemu poprzez dofinansowy-
wanie takich linii i połączeń autobusowych, które były 
nierentowne, ale potrzebne z różnych względów – 
zarówno społecznych, jak i gospodarczych. Docelowo, 
nowe połączenia mają dotrzeć do 120, spośród 177 
gmin na terenie województwa.

Wraz z dniem 4 stycznia br. na terenie powiatu 
poddębickiego została uruchomiona nowa linia ko-
munikacyjna o charakterze użyteczności publicznej  
w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Auto-
busowych, która skomunikuje mieszkańców na trasie 
Poddębice –Wielenin – Poddębice przez Chropy – 
Wartkowice – Bronówek z wjazdem do Zelgoszczy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców 
oraz sugestiom samorządów, trasa została zmodyfiko-

znalazły się również tzw. wywroty i złomy. To rośliny 
(lub ich pozostałości w postaci samego pnia), które 
podczas wichury zostały połamane lub nawet 
wyrwane z ziemi przez wiatr.

Obecne działania prowadzone w zakresie gospo-
darki drzewostanem na terenie zabytku – parku w 
zespole zamkowo-pałacowym – obejmują wycinkę 
drzew suchych, zagrażających powaleniem i poważ-
nie chorych. Prace mają na celu zapewnienie bez-
pieczeństwa osobom odwiedzającym park, a także 
poprawę estetyki i zdrowotności wiekowego drze-
wostanu.

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, Konserwator Wojewódzki 

uzależnił wycinkę od zobowiązania do wykonania 
późniejszych nasadzeń:

- „W ramach rekompensaty przyrodniczej i odnowy 
drzewostanu zabytkowego parku, za usunięcie 79 
sztuk drzew z gatunku grab pospolity, tworzących 
historyczną aleję zabytkową parku, należy wykonać 
nasadzenia zastępcze w celu jej odtworzenia”. 

Materiałem nasadzeniowym będą, naturalnie, 
także graby pospolite. Drzewka o obwodach pni 
minimum 16 centymetrów (mierzonych na wyso-
kości 1 metra) powinny: pochodzić z uprawy kon-
tenerowej; być pozbawione oznak chorób, szkod-
ników i uszkodzeń mechanicznych oraz mieć dobrze 
wykształcony system korzeniowy i koronę.

Województwo Łódzkie od czerwca 2019 r. 
sukcesywnie uruchamia kolejne linie autobusowe  
na mapie komunikacyjnej regionu. Uruchomiona  
od stycznia br. linia na terenie powiatu poddębickie-
go będzie współfinansowana środkami z budżetu 
gminy Uniejów. 
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wana (przedłużono istniejącą trasę komunikacyjną 
Poddębice – Zelgoszcz z wjazdem do Biernacic). 
Linia, o której mowa, przebiega przez teren gmin: 
Poddębice, Wartkowice, Uniejów i wszystkie trzy 
samorządy zadeklarowały partycypowanie w kosztach 
jej finansowania.

Trasa liczy łącznie 35,8 km, z czego blisko 9 
km przebiega przez teren gminy Uniejów, wobec 
czego zaplanowana kwota, proporcjonalna do ilości 
kilometrów, wynosi około 4,5 tys. rocznie.

Pozyskany, dzięki staraniom burmistrza Józefa 
Kaczmarka, samochód jest w bardzo dobrym stanie 
technicznym. Niespełna 14-letni Ford był w zasadzie 
gotowy do jazdy. Niezbędne nakłady finansowe, 
jakie należało ponieść, aby przygotować go do 
służby w uniejowskiej jednostce, dotyczyły zakupu 
nowego zestawu akumulatorów oraz niebieskich 
lamp ostrzegawczych.

– „Dziękujemy, w pierwszej kolejności, Kierow-
nictwu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, 
w szczególności Panu Komendantowi – nadinsp. 
Sławomirowi Litwinowi”.   – podkreślili strażacy – 
„Serdeczne podziękowania przekazujemy również 
na ręce Burmistrza Uniejowa – Józefa Kaczmarka 
– nie tylko za inicjatywę pozyskania auta na rzecz 
jednostki, ale i za nowe akumulatory oraz lampy 
zakupione przez gminę”. 

Zarówno montażem lamp, jak i ogólnym przy-
gotowaniem pojazdu do służby zajęli się osobiście 
druhowie. W ostatniej kolejności wykonano ozn-
kowanie nadwozia, wymagane dla pojazdów uprzy-
wilejowanych w ruchu.

Na ten moment, oprócz nowego nabytku, 
wyposażenie jednostki OSP Uniejów stanowią jeszcze 
trzy samochody: ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy 
Mercedes „Bogumił”, terenowy Honker i osobowe 
Renault Kangoo. Lekki samochód ratownictwa 

Włodarz Uniejowa, Józef Kaczmarek, wyraził chęć 
współpracy i zgodę na dopłatę środkami gminnymi 
dla tworzonego przewozu. Dzięki temu mieszkańcy 
mniejszych miejscowości będą mogli dotrzeć środkami 
transportu publicznego do pracy, szkół, placówek 
zdrowia i instytucji.

Przypominamy, że na chwilę obecną, w związku  
z obostrzeniami, limit osób w komunikacji autobusowej 
wynosi 50% ogółu miejsc stojących i siedzących.

gaśniczego Lublin 3 wraz z wyposażeniem będzie 
wkrótce przekazany strażakom z Człop.

- „Lublin służył w naszej jednostce niezawodnie 
przez dwie dekady i nadal jest w bardzo dobrym 
stanie technicznym. Z całą pewnością zarówno 
druhowie, jak i mieszkańcy Człop będą mieli z niego 
pożytek, tym bardziej, że tamtejsza jednostka do tej 
pory w ogóle nie miała samochodu” – dodał Jacek 
Świątczak, Komendant Miejsko-Gminnego ZOSP RP.

Ford Transit, który zajął miejsce Lublina, jest już 
w pełni przygotowany do działania. Jak wspomniano 
na wstępie, będzie służył jako samochód operacyjny 
oświetleniowy. Auto ma na dachu wysuwany 
pneumatycznie maszt oświetleniowy, natomiast 
w bagażniku, jako dodatkowy osprzęt, znajduje się 
agregat prądotwórczy.

>

Maciej Bartosiak

Nowy pojazd operacyjny w OSP w Uniejowie
Ford Transit to jeden z dwóch samochodów, które gmina Uniejów w 2021 roku pozyskała na rzecz straży 

z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Nowy nabytek druhów z Uniejowa jest już gotowy do służby.  
W roli wozu operacyjnego zastąpi Lublina, którego z kolei przejmie jednostka z Człop.
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Dotacja gminna dla MGLKS „Termy” 
Uniejów/Ostrowsko

Burmistrz Uniejowa w styczniu bieżącego roku ogło-
sił otwarty konkurs ofert na powierzenie i wsparcie 
realizacji wyżej wymienionych zadań. Zakres przed-
sięwzięcia ma obejmować szkolenie młodzieży i doros-
łych w zakresie piłki nożnej. Konkurs ogłaszany jest 
na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Główne kryteria zastosowane przy dokonywaniu 
wyboru oferty to przede wszystkim możliwość 
realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę 
oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań  
w poprzednich okresach.

Do konkursu złożona została jedna oferta, którą 
przedłożył Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy 
„Termy” Uniejów/Ostrowsko.

Klubu nikomu przedstawiać nie trzeba. Otoczony 
grupą zawodników, ich rodzin oraz grupą wiernych 
kibiców i działaczy sportowych, od wielu lat organizuje 
treningi młodzieży i dorosłych, a także uczestniczy  
w rozgrywkach Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

To z wielkiej pasji do sportu i treningów, odby-
wających się w drużynach Klubu, dzisiaj nasza gmina 
może pochwalić się takimi nazwiskami jak: Przemysła 
Sztybrych – grający w III ligowym Ursusie Warszawa, 
Darek Piaseczny – mający za sobą grę w ŁKS Kolejarz 
Łódź czy Jacek Dutka – grający dawniej w drużynie 
łódzkiego Widzewa.

Działalność Klubu jest bardzo szeroka i nie koń-
czy się tylko na treningach, występach drużyn  
w rozgrywkach, meczach sparingowych i turniejach 
piłkarskich.

MGLKS „Termy” Uniejów/Ostrowsko bardzo 
często jest organizatorem imprez sportowo-re-
kreacyjnych na terenie naszej gminy, sprawuje 
opiekę wychowawczą i szkoleniową nad członkami 
Klubu oraz dba o utrzymanie i remonty urządzeń 
sportowych. Co prawda Klub nie posiada własnej 
bazy, ale do jego dyspozycji pozostają wszystkie 
gminne obiekty sportowe.

W wyniku konkursu MGLKS „Termy” Uniejów/
Ostrowsko powierzono realizację zadania publiczne-
go w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu. Zgodnie z przedłożonym kosztorysem, 
kwota 90.000 zł zostanie rozdysponowana m.in 
na: udział Klubu w rozgrywkach ŁZPN, opłaty de-
legacji sędziowskich, wyjazdy zawodników i koszty 
transportu na mecze, zakup sprzętu sportowego 
i nagród na turnieje sportowe oraz koszty opieki 
lekarskiej i ubezpieczenia zawodników.

Na koniec pozostaje nam życzyć, aby w 2021 roku 
ograniczenia wynikające z pandemii nie przeszkodziły 
członkom Klubu w realizacji zaplanowanych zamie-
rzeń i rozwijaniu sportowej pasji.

Dotacja w wysokości 90.000 zł została przyznana Miejsko-Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu 
„Termy” Uniejów/Ostrowsko w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.
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Dofinansujemy zakup pojazdu 
dla PSP Poddębice

Czy Uniejów zyska dodatkowy 
element w nazwie?  

Po przeanalizowaniu wniosku na komisjach wspól-
nych, Samorząd Miasta i Gminy Uniejów podjął decyzję 
o przyznaniu dofinansowania. Wnioskowana kwota  
w wysokości 50.000 zł zabezpieczona została w bud-
żecie gminy Uniejów na 2021 rok podczas sesji Rady 
Miejskiej w Uniejowie.

Komendant Powiatowy PSP w Poddębicach planuje 
w tym roku wyposażyć jednostkę ratowniczo-gaśniczą 
w nowy sprzęt transportowy. Inwestycja podyktowana 
jest wysokim zużyciem obecnych samochodów oraz 
koniecznością zachowania norm eksploatacji tego ty-
pu pojazdów – te są dokładnie określone przepisami 
prawa.

Mówi się, że Uniejów rodził się dwa razy. Po raz 
pierwszy w czasach średniowiecznych, gdy kształtował 
się osadniczo i terytorialnie. Po raz drugi zaledwie 
kilka lat temu, gdy władze miasta dostrzegły potencjał 
wód termalnych. O tym, że Uniejów stoi na ciepłych 
wodach, wiadomo było już w dobie głębokiej komuny. 
Naukowcy przyjeżdżali, prowadzili badania, ale nie szły 
za tym żadne konkrety. Sytuacja zmieniła się na progu 
XXI w. W myśl powiedzenia, że woda jest źródłem życia, 
władze miasta potraktowały to dosłownie i postanowiły 

Niezawodny i sprawny sprzęt to nie tylko wymóg, 
wynikający z przepisów, ale przede wszystkim 
szybsza i większa skuteczność prowadzonych działań 
ratowniczych. Dlatego zakup nowych pojazdów to nie 
tylko sprawa Komedy Powiatowej PSP, ale również 
bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców powiatu.

Dofinansowanie, jakiego udzielił Samorząd Unie-
jowa, stanowi 3 procent całkowitej inwestycji, zapla-
nowanej przez Komendanta Powiatowego PSP  
w Poddębicach. Finalizacja zakupu zaplanowana jest 
na koniec 2021 roku. 

wykorzystać możliwości tkwiące w podziemnych 
złożach, czego efektem było uruchomienie w 2008 
roku pierwszego kąpieliska termalnego. Wówczas 
Uniejów, uznawany powszechnie za „miasteczko 
emerytów, skazane na wymarcie” zbudził się do 
życia i narodził po raz drugi. Działania związane  
z wydobyciem i eksploatacją wód termalnych, idące 
za nimi liczne inwestycje samorządowe i prywatne, 
stały się determinantą rozwoju gminy i dały podwaliny 
pod prężnie rozwijającą się turystykę uzdrowiskową 

Komendant Powiatowy PSP w Poddębicach zwróciła się do Burmistrza Uniejowa  
z prośbą o pomoc finansową przy realizacji zakupu sprzętu transportowego.

Czy do nazwy miejscowości zostanie dopisany element: Cieplice, Zdrój, a może  
Uzdrowisko Termalne? Po kilku latach powrócił temat dodania do nazwy miejscowości 
Uniejów członu, jako składnika konsekwentnego budowania marki.

Aleksandra Zielonka

Agnieszka Owczarek
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i sportowo-rekreacyjną wraz z bogatym zapleczem 
noclegowym i gastronomicznym.

Uniejowska solanka wykorzystywana jest obecnie 
do celów ciepłowniczych, balneoterapeutycznych, 
rekreacyjnych, kosmetycznych, spożywczych i pod-
grzewania gruntu, a jej cenne właściwości lecznicze, 
potwierdzone świadectwami i certyfikatami, dopro-
wadziły do zatwierdzenia w 2011 r. tzw. ope-
ratu uzdrowiska i wydania przez resort zdrowia 
decyzji dającej możliwość prowadzenia lecznictwa 
uzdrowiskowego na obszarze gminy Uniejów. Zaledwie 
rok później, ze względu na fakt, że podstawą leczenia 
uzdrowiskowego w Uniejowie jest woda geotermalna, 
miastu nadano status „uzdrowiska termalnego”.  
W tym samym roku powstało pierwsze i jedyne  
w województwie łódzkim sanatorium uzdrowiskowe 
– Instytut Zdrowia Człowieka – Uzdrowisko Uniejów 
Park. Jako że Uniejów stał się jedynym oficjalnym 
uzdrowiskiem termalnym w Polsce, władze miasta 
podjęły temat ewentualnego dopisania do nazwy 
miejscowości Uniejów – Uzdrowisko Termalne, jednak 
do tej pory nie skorzystano z tej możliwości. Obecnie 
temat powraca.

- „Dzisiejszy Uniejów jest nierozerwalnie związany 
z wodą termalną, na jej bazie budujemy naszą markę 
i dzięki wodzie jesteśmy rozpoznawalni w Polsce  
i za granicą. Dostrzegamy jednak, że wykorzystanie 
wód termalnych bardzo szybko się rozpowszechnia, 
nazwę „termy” wykorzystują nawet miejsca, które 
nie posiadają odwiertów. Warto więc zastanowić 
się, czy nie wrócić do tematu dopisania do nazwy 
członu silnej utożsamiającego  markę uzdrowiska  
i eksponującego jego prozdrowotny charakter. Dobrze 
by było, aby Uniejów był nie tylko kojarzony z termami, 
ale aby wybrzmiał w świadomości społecznej poprzez 
zaistnienie na polskich mapach jako uzdrowisko 
ustawowe i geograficzne” – stwierdził burmistrz Józef 
Kaczmarek.

Temat nazwy został poruszony na 43. posiedzeniu 
Rady Miejskiej, jako zaczątek dyskusji społecznej, 
której celem będzie rozważenie zmiany w szerszym 
kontekście z uwzględnieniem korzyści i negatywnych 
aspektów zmiany.

- „Zdajemy sobie sprawę, że zdania mieszkańców 
będą podzielone, pojawi się wiele za i przeciw. Na 
chwilę obecną dzierżymy palmę pierwszeństwa  
i unikatowości, ale może być tak, że za chwilę pojawi 
się na terenie kraju inne Uzdrowisko Termalne. Jeśli 
nie skorzystamy z szansy jako pierwsi, aby wyróżnić 
się spośród miejscowości wykorzystujących wody 
geotermalne, potem możemy żałować, że czegoś się 

zaniechało. Powinniśmy pokazać, że jesteśmy dalej 
i na wyższym poziomie jeśli chodzi o miejscowości 
chlubiące się wodami termalnymi” – dodał burmistrz.

Zgodnie z polskim ustawodawstwem do nazwy 
miejscowości, w której granicach administracyjnych 
znajduje się obszar uzdrowiska, może zostać dodany 
odpowiednio wyraz np. „zdrój”, jeżeli podstawą 
leczenia uzdrowiskowego są wody lecznicze.  
Z takiej szansy skorzystało już kilka miejscowości, 
jak np. Wysowa Zdrój (2003) czy Rabka Zdrój 
(2000), dla których dodanie członu stało się 
nowym impulsem rozwoju i pozwoliło miasteczkom 
zyskać na atrakcyjności, zarówno w kontekście 
mieszkańców, kuracjuszy, turystów, jak i inwestorów 
zainteresowanych branżą turystyczno-rekreacyjną na 
terenie uzdrowiskowym.

Jaka więc nazwa? Przepisy dają trzy możliwości: 
Uniejów Zdrój, Uniejów Cieplice oraz Uniejów 
Uzdrowisko Termalne. Z dyskusji, którą rozwinął 
burmistrz Kaczmarek podczas sesji wynika, że 
najczęściej używaną nazwą jest trzecia – Uniejów 
Uzdrowisko Termalne.

- „Ta trzyczłonowa nazwa może wydawać się 
uciążliwa, ale uważamy, że najlepiej oddaje charakter 
miasta i eksponuje jego walory” – powiedział 
burmistrz.

Analiza literatury przedmiotu wykazuje, że nazwy 
własne bardzo mocno identyfikują ludzi, miejsca, 
instytucje itp. Nazwa i logo (w tym wypadku herb) 
stanowią istotne komponenty budowania marki, 
która jest jednym z najcenniejszych aktywów danej 
instytucji,  jako że ułatwia tworzenie docelowych 
skojarzeń z kategorią produktu lub z pożądanymi 
wymiarami wizerunku (Kall, Kłeczek, Sagan 2006) 
. Innymi słowy nazwa miejscowości wpływa na 
postrzeganie jej znaczenia, a z punktu widzenia 
gospodarki może kształtować popyt turystyczny

W tym roku Uniejów będzie świętował 9. jubileusz 
nadania miastu statusu uzdrowiska. Bez wątpienia 
kluczową inwestycją okazał się uruchomiony w 2008 
roku i sukcesywnie rozbudowywany (2012 i 2019) 
kompleks termalno-basenowy. „Termy Uniejów” 
stały się kołem zamachowym gospodarki i niczym 
śnieżna kula spowodowały lawinę zdarzeń istotnych 
dla rozwoju miasta. O tym, jak ważną inwestycją jest 
kompleks, łatwo się przekonać w dobie lockdownu, 
gdy spacerując po miasteczku, mimo bogactwa 
infrastruktury można odnieść wrażenie powrotu 
do lat 90-tych, gdy jeszcze nie biło termalne serce 
Uniejowa.
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Program „Moja Woda” – trwa drugi nabór wniosków

Przy jakiej ulicy zamieszkają lokatorzy nowych bloków?

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie 
mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie 
więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 
1 czerwca 2020 r.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się: 
koszty zakupu, montażu, budowy i uruchomienia 
instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych na terenie posesji, objętej 
przedsięwzięciem, takich jak:

– przewody odprowadzające wody opadowe, 
zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego 
lub podziemnego, 

– instalacja rozsączająca, 
– zbiornik retencyjny nadziemny lub podziemny, 
– elementy do nawadniania. 
Minimalna wartość kwalifikowanego zakresu 

przedsięwzięcia, objętego wsparciem,  wynosi 2 tys. 

Włączenie nowego odcinka w siatkę już istniejących 
będzie miało na celu umożliwienie komunikacji miesz-
kańcom budującego się nowego osiedla budynków 
mieszkalnych, które powstają w północnej części mia-
sta, naprzeciwko osiedla 700-lecia, w pobliżu terenów 
rekreacyjnych w postaci lasów.

Do nowych lokali mieszkalnych rodziny będą mogły 
wprowadzać się jesienią 2021 r. Zanim otrzymają klucze 
do swoich wymarzonych M, droga, biegnąca wzdłuż ich 
bloków,  otrzyma nazwę. Z inicjatywą nadania jej miana 
wystąpili radni Rady Miejskiej w Uniejowie, którzy  
w drodze uchwały przyjęli oznaczenie: Długa.

Dziś trasę nowej drogi wyznacza po części ciężki 
sprzęt służący do wykonywania zadań budowlanych 

zł. Minimalna sumaryczna pojemność zbiornika/
zbiorników, stanowiących koszt kwalifikowany,  
to 2 metry sześcienne.

Zakończenie przedsięwzięcia, rozumiane jako 
data podpisania protokołu odbioru końcowego lub 
oświadczenia o samodzielnym montażu, nie może 
nastąpić później niż 12 miesięcy od daty złożenia 
(wpływu) wniosku pierwotnego. 

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji 
na temat otrzymania dofinansowania, jak również 
złożyć wniosek, zapraszamy mieszkańców miasta  
i gminy Uniejów do punktu obsługiwanego  
w budynku Ośrodka Zdrowia w Uniejowie, przy ul. 
Orzechowej 6 (II piętro, pok. 38). Punkt otwarty jest 
w poniedziałki, w godz. 9.00-17.00 oraz od wtorku 
do piątku w godzinach 8.00-16.00. Informacje 
można również uzyskać pod tel. 538 810 414.

przy powstających budynkach. Z czasem ulica Długa 
z pewnością doczeka się utwardzonej nawierzchni.

22 marca 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków z programu „Moja Woda”, mający na celu ochronę 
zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji, przy budynkach jednorodzinnych oraz 
wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

W Uniejowie powstanie nowa ulica wewnętrzna. Połączy ona ulicę Targową z Dąbską i będzie 
przebiegać równolegle do ulicy Władysława Reymonta. 

Michał Łuczak

Agnieszka Olczyk
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Narodowy Spis Powszechny 

Samospis internetowy, który potrwa do 30 czerwca br., 
jest podstawową formą uczestnictwa w spisie, a metodami 
uzupełniającymi są spis telefoniczny lub bezpośredni, 
dokonany przy pomocy rachmistrza spisowego.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, udział  
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 
2021 jest obowiązkowy, a odmowa w jego udziale wiąże 
się z możliwością nałożenia kary grzywny.

Na stronie spis.gov.pl opublikowano pytania z for-
mularza spisowego, który można wypełnić online.  
W pierwszej kolejności należy podać podstawowe dane 
osobowe, takie jak: nazwisko, pierwsze i drugie imię, 
numer PESEL, płeć oraz data urodzenia. Kolejna sekcja 
dotyczy danych mieszkaniowych i służy ustaleniu, czy 
nasz obecny adres jest adresem stałym czy tymczasowym 
oraz jak długo pod nim mieszkamy.

Wśród innych pytań znajdziemy te o stan cywilny, wy-
kształcenie, miejsce pracy czy przynależność do kościoła 
lub związku wyznaniowego. To ostatnie jest jednym  
z kilku pytań, w przypadku których możemy zrezygnować 
z odpowiedzi.

- „Formularz do samospisu zaprojektowany został  
w taki sposób, aby przejście do kolejnego pytania 
zależało od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzed-
nie. Tym samym nie należy utożsamiać liczby pytań 
w przedstawionym na stronie wykazie pytań z liczbą 
wszystkich pytań, na które dana osoba będzie udzie-

lała odpowiedzi, ponieważ będzie to wynikało z in-
dywidualnej sytuacji respondenta (np. wieku, jego 
historii migracyjnej, statusu na rynku pracy, bycia osobą 
z niepełnosprawnościami itp.)” – poinformowano na 
stronie spis.gov.pl.

Spis pod hasłem „Liczymy się dla Polski” odbędzie 
się w 100. rocznicę pierwszego spisu powszechnego 
w Rzeczypospolitej Polskiej. Spis ma być źródłem 
informacji na temat liczby i struktury demograficznej 
mieszkańców Polski, a także ich wykształcenia, 
wykonywanych zawodów i warunków, w jakich żyją.

Dane pozyskane podczas spisu mają posłużyć 
do celów naukowo-badawczych. Uzyskane wyniki 
wykorzystywane są przez kluczowe resorty do pla-
nowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, 
polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania 
przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gos-
podarki wodno-ściekowej.

Informacje statystyczne, pozyskane dzięki spi-
sowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i spo-
rządzenia studiów wykonalności projektów lub do 
stworzenia biznesplanów, wykorzystują przedsiębiorcy 
oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach 
Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc 
w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby 
mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

1 kwietnia br. ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Uczestnictwo w spisie jest 
obowiązkowe. Na specjalnej stronie dostępne są już pytania z formularza spisowego oraz wersja demo, 
co pozwoli każdemu w prosty sposób spisać się samodzielnie przez Internet i spełnić swój obowiązek.

Agnieszka Owczarek
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Trochę podobne do owiec, choć pochodzą  
z rodziny wielbłądowatych, a do tego są łagodne 
i używane w zooterapii, ich wełna jest najdroższa 
na świecie – mowa o alpakach. Te coraz bardziej 
popularne zwierzęta w Polsce z dużym praw-
dopodobieństwem już wkrótce zawitają do Spy-
cimierza.

Gospodarstwo Alpaki Cudaki znajduje się obec-
nie w Siedlątkowie, ale właściciele poszukują 
nowej lokalizacji dla swojej działalności. Z pomocą 
przyszedł Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek, 
który podkreśla, jak duże wrażenie wywarła na nim 
pracowitość i pasja państwa Pietrasiaków, którą od 
kilku lat realizują w wielką determinacją.

- „Obwiozłem właścicieli po gminie, pokazując im 
możliwe lokalizacje na naszym terenie i okazało się, że 
najbardziej do gustu przypadła jedna z działek w Spy-
cimierzu” – powiedział włodarz Uniejowa. 

Być może jeszcze w tym roku farma otworzy swoje 
podwoje. Z pewnością przyciągnie wielu Gości, bo to 
prawdziwy zwierzyniec. Oprócz alpak, w gospodarstwie 
żyją psy i kozy, które podobnie jak alpaki wykorzystywane 
są w zooterapii.

Jak mówią sami zainteresowani, działalność związana  
z alpakami zrodziła się z potrzeby pomagania innym, 
jednak nie jest efektem pomysłu powstałego pod 
wpływem impulsu, ale poparta jest długim i przemyślanym 
procesem przygotowawczym. Państwo Pietrasiakowie 
od wielu lat współpracują z placówkami edukacyjno-
wychowawczymi m.in. w Warcie, Łodzi, Kaliszu. Gdy 
podjęli decyzję o nabyciu alpak, przez dwa lata szkolili się 
w zakresie pracy terapeutycznej z dziećmi i dorosłymi. 
Kolejnym etapem było odpowiednie szkolenie zwierząt, 
aby nauczyły się obcować z człowiekiem w sposób 
pozwalający na prowadzenie terapii. Obecnie właściciele 
prowadzą zajęcia stacjonarne u siebie oraz wyjazdowe na 
terenie poszczególnych placówek.

Na czym polega alpakoterapia?
- „To forma zooterapii, polegająca na bezpośrednim 

kontakcie ze spokojnie nastawioną do człowieka ciekawską 
alpaką. Karmienie, głaskanie, przytulanie zwierzęcia 
wycisza i nastraja pozytywnie do życia. Zwierzęta są 
miłe i ciepłe w dotyku, dzięki czemu obniża się poziom 
lęku i stresu. Pozytywny efekt wzbudza już sam pyszczek  
i dźwięki, jakie wydają te zwierzęta oraz ich przyjemny 
zapach” – powiedziała Pani Justyna Pietrasiak.

Pozytywny wpływ alpakoterapii potwierdzają badania 
naukowe. Polecana jest zwłaszcza dla osób z zaburzeniami 
ze Spektrum Autyzmu, Zespołem Aspergera, Zespołem 
Down’a, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, depresją. 
Osoby nadpobudliwe, nerwowe wyciszają się podczas 

Alpaki Cudaki i inne zwierzaki 
Wiele wskazuje, że jeszcze w tym roku gmina Uniejów wzbogaci się w gospodarstwo 

agroturystyczne z alpakami. W ofercie będą zajęcia terapeutyczne, edukacyjne, ale też rekreacja, 
w ramach której będzie można zabrać alpakę na spacer. 

Agnieszka Owczarek
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Ruszyły roboty budowlane na Placu Bogumiła

Rozbudowa hydroforni w Ostrowsku

Przebudowa targowiska na kolejnym etapie realizacji

Prace porządkowe na cmentarzu cholerycznym w Wieleninie

arch. UM Uniejów 
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Uniejów i obiekty hotelowe w dobie pandemii 
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arch. UM Uniejów

„Umeblowany” park zamkowy zaprasza na spacery

XV Konkurs Palmowy w Wilamowie

Kiermasz Wielkanocny w Wilamowie

Reprezentacja Polski Kobiet w Uniejowie
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Wypalanie traw to proceder niezgodny z prawem i grożą za to surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat 
wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego 
Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne 
instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, które lekceważąc te apele, za nic 
mają stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i niszczenie środowiska 
naturalnego.

Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu – zniszczona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej 
próchnicy, giną również zwierzęta. Podpalanie traw bywa często przyczyną pożarów lasów i zabudowań 
gospodarczych, w których życie tracą także ludzie.

Surowe kary – grzywna, a nawet więzienie
Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach, a Kodeks 

wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 
tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia 
lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu 
karnego – podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Wypalanie traw to też ryzyko utraty dopłat
Oprócz wspomnianych wyżej sankcji wypalającemu grożą również dotkliwe kary, które nakładać może Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, których 
rolnicy zobligowani są przestrzegać, aby móc ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe 
w ramach PROW 2014-2020. W przypadku jego złamania ARiMR może nałożyć na rolnika karę finansową,  
zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego płatności o 3 proc. W zależności od stopnia winy, może 
zostać ona obniżona do 1 proc. bądź zwiększona do 5 proc. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla tych, 
którzy świadomie wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja 
może również pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie 
uporczywe wypalanie przez niego traw.

       Informacje otrzymane od ARiMR

ARiMR przypomina – wypalanie 
traw grozi utratą dopłat

kontaktu z alpakami. Osoby wycofane, nieśmiałe 
otwierają się natomiast na świat. Tak działa magia 
tych cudownych zwierząt! Kontakt z alpaką stymuluje 
rozwój ruchowy i zmysły, obniża napięcie i lęk, wspiera 
pewność siebie, uczy empatii. To doskonała metoda na 
uzupełnienie i wsparcie innych form terapii.

Warto jednak zaznaczyć, że działalność gospodarstwa 
Alpaki Cudaki to nie tylko terapia, ale również rekreacja. 
Przebywanie z alpakami i innymi mieszkańcami farmy 
pozwala oswoić się ze zwierzętami i wpływa korzystnie 

na sferę emocjonalną, poznawczą, fizyczną również 
dzieci i osób w pełni sprawnych. A przy tym spacer 
z alpaką to wielka frajda, która z pewnością sprawi 
radość każdemu dziecku, a i dla dorosłych będzie 
przyjemnością.

Tych z Państwa, którzy chcieliby dowiedzieć się 
czegoś więcej na temat gospodarstwa Alpaki Cudaki 
lub odwiedzić zwierzaki jeszcze w obecnej siedzibie, 
odsyłamy na stronę www.alpakicudaki.pl lub do 
mediów społecznościowych.

>
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Gminne wiadomości szkolne

Miejskie Przedszkole w Uniejowie 
Roar Adventure – kreatywna gimnastyka!  |  Monika Bartnik
Dzieci z oddziału II wzięły udział w 3-dniowym wyzwaniu gimnastycznym Roar Adventure, podczas którego ćwiczyły 

codziennie pod kierunkiem Lwa Lolka oraz jego przyjaciółki Ady. Wyzwanie miało na celu aktywizację ruchową dzieci 
na podstawie metody kreatywnej gimnastyki. Zajęcia poprowadzone były w formie opowieści ruchowo-rozciągającej, 
ubranej w barwną muzykę i efekty dźwiękowe. Maluchom bardzo spodobała się ta forma zajęć. Mamy nadzieję, że zachęci 
je do dalszej, codziennej aktywności ruchowej. 

„Zimowe obrazy” – otwarty konkurs plastyczny  |  Monika Szafarz, Marta Pajor
W dniu 24 lutego 2021 r. ogłoszono wyniki Otwartego Konkursu Plastycznego „Zimowe obrazy”, którego organizatorem 

był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie. Celami konkursu było rozwijanie zainteresowań różnymi technikami 
plastycznymi oraz zachęcenie do obserwacji przyrody zimą. 

Komisja artystyczna (pracując w reżimie sanitarnym), w składzie Aleksandra Zielonka, Beata Szymczak, Aleksandra 
Kałużna – Płaczek, przyznała nagrody i wyróżnienia. Z naszego przedszkola otrzymały je: III nagroda – Hanna Wójcik, 
wyróżnienia: Zofia Pakuła, Wiktor Jagieło, Magdalena Nagórniewicz-Michałowska, Barbara Jaszczura, Julian Komajda, 
Filip Wiktorski, Joanna Wrąbel. W tym roku organizatorzy postanowili przyznać nagrodę Pani Kredki, która powędrowała 
do rąk Chloe Sarah Baggott. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Spotkanie czytelnicze online  |  Monika Bartnik
26 lutego 2021 r. trzylatki i czterolatki z oddziału II, po raz kolejny, korzystając z połączenia online, wysłuchały bajki 

„Zebra Zanzibar”, czytanej przez panią Sylwię Szymańską z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie.
Poznawaliśmy zwierzęta egzotyczne, więc treść opowiadania była zgodna z tą tematyką, a dzieci w podziękowaniu 

za przeczytanie książki zaprezentowały piosenkę „Dżungla”. Pani Sylwia zaprosiła dzieci do odwiedzenia uniejowskiej 
biblioteki i udziału w projekcie „Mała książka – wielki człowiek. Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki”, 
w ramach którego każde dziecko urodzone w latach 2014-2017 (3-6 lat) otrzyma bezpłatnie Wyprawkę Czytelniczą oraz 
Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek. W wyprawce dzieci znajdą książkę „Pierwsze czytanki dla…”, a rodzice 
poradnik. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z tej wyjątkowej inicjatywy.

Dzień Dinozaura  |  Angelika Kurpik
26 lutego 2021 r. wszystkie dzieci z naszego przedszkola obchodziły w swoich grupach „Dzień Dinozaura”. Chociaż 

dinozaurów dawno nie ma na świecie, to nadal cieszą się dużą popularnością, pozwalając zarówno chłopcom, jak  
i dziewczynkom rozbudzać swoją wyobraźnię.

Poprzez opowiadania, ciekawostki, książki z obrazkami przedstawiającymi dinozaury przedszkolaki dowiedziały 
się jak wyglądały, czym się żywiły oraz jak wyginęły. Każda nauczycielka przygotowała dla swoich dzieci zagadki, 
zabawy matematyczne, ruchowo - naśladowcze i filmy edukacyjne. Dzieci wykonały także prace plastyczne, 
wykorzystując przy tym różne materiały. Dzięki temu Dzień Dinozaura przeniósł nas w odległy, fascynujący  
i wciąż tajemniczy świat.

Zielony ogródek u przedszkolaków  |  Wioletta Gralka
Jeszcze przed nadejściem wiosny przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w zajęciach przyrodniczych, podczas 

których powstał w salach zielony ogródek. Na początku dzieci oglądały nasiona, warzywa, porównywały ich wielkość 
i kształt. Dowiedziały się jakie warunki są niezbędne roślinom do rozwoju – ziemia, woda i słońce. Z wielką radością 
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i zaangażowaniem samodzielnie siały rzeżuchę, owies i różne zioła, sadziły cebulki, pietruszkę,  jak również założyły 
hodowlę fasoli. Doniczki i pojemniki zostały umieszczone w kąciku przyrody i na parapecie, gdzie dzieci miały bezpośredni 
dostęp, aby pielęgnować kiełkujące rośliny. Dzięki bezpośredniej obserwacji przedszkolaki miały możliwość poznania 
cyklu rozwoju roślin. Ponadto uczyły się systematycznej pielęgnacji podczas pełnienia codziennych dyżurów. Kącik 
przyrody stał się dla dzieci doskonałym miejscem do prowadzenia częstych badań, eksperymentów i obserwacji.

Owocowa rakieta  |  Małgorzata Dzieran
„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to projekt realizowany przez Miejskie Przedszkole w Uniejowie i dlatego też podczas 

zajęć związanych z tematyką kosmosu przedszkolaki z oddziału VII nie zapomniały o zdrowym odżywianiu. 2 marca 2021 
r. przygotowały rakiety z owoców, które są źródłem cennych witamin. Owocowe szaszłyki to świetna zabawa. Kto wie, 
może kosmici też uwielbiają owoce?

Dzień Kobiet  |  Karolina Bednarek
Chociaż w październiku ub.r. obchodziliśmy Dzień Dziewczynki to mimo to starsze przedszkolaki nie zapomniały 

o Paniach w Dniu Kobiet. Wesoła atmosfera towarzyszyła dzieciom już od rana 8 marca 2021 r. Zaraz po śniadaniu 
sześciolatki z oddziału VI i VII wyruszyły w podróż do przedszkola, aby złożyć życzenia i obdarować Panie własnoręcznie 
zrobionymi kwiatkami. Cały dzień upłynął w miłej atmosferze, pełnej wzajemnego szacunku.

Owocowo, smacznie i zdrowo!  |  Karolina Bednarek
Każdy przedszkolak już wie, jak ważne są dla nas owoce – nie tylko dlatego, że są smaczne, ale przede wszystkim – 

zawierają mnóstwo witamin, które chronią i wzmacniają nasz organizm.
12 marca 2021 r., w ramach projektu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, dzieci z oddziału VI z miłą chęcią wzięły udział 

w przygotowaniach owocowej sałatki. Była to doskonała okazja również do rozwijania sprawności manualnej oraz 
kształtowania umiejętności bezpiecznego posługiwania się prostymi narzędziami niezbędnymi do wykonania owocowego 
smakołyku. Ach, co to była za uczta! Sałatka smakowała wyśmienicie – nie wiemy, czy dlatego, że owoce były pyszne, czy 
dlatego, że sami ją przyrządziliśmy? Już planujemy kolejną zdrową i smaczną potrawę.

Dzień Matematyki w oddziale VI  |  Karolina Bednarek
„Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawdę, ale i najwyższe piękno – piękno chłodne i surowe, podobne do piękna 

rzeźby”. - Bertrand Russell.
W oddziale VI 15 marca 2021 r., po raz pierwszy, obchodziliśmy Dzień Matematyki.    Z tej okazji w tym dniu przygotowane 

były dla dzieci matematyczne zajęcia, których celem było stworzenie możliwości zaprezentowania umiejętności 
matematycznych, tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność logicznego myślenia i umiejętność skupiania uwagi, 
jak również zachęcanie do współpracy w zespole. Przedszkolaki brały udział w zabawach i grach matematycznych, które 
były dostosowane do ich wieku. Największą atrakcją dla dzieci było ułożenie figur geometrycznych w grupach. Ten dzień 
minął nam w radosnej atmosferze.

Wiosenna opowieść  |  Monika Szafarz
Wiosna to jedna z czterech pór roku, która pojawia się po zimie. Pierwszy dzień wiosny jest przez wiele osób wypatrywany 
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Dzieci nagrodzone w konkursie plastycznym „Choć niewiele latek 
mam, to o zdrowie swoje dbam”

Przedszkolaki podczas przedstawienia pt. „Wielkanocne zwyczaje” 
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z utęsknieniem. Również zwierzęta i rośliny na pewno nie mogą się doczekać cieplejszych i dłuższych dni. Pierwszy 
dzień kalendarzowej wiosny przypada na 21 marca. W tym roku uroczyście obchodziliśmy ten dzień trochę inaczej  
z powodu pandemii. 

Otóż 22 marca 2021 r. wszystkie dzieci z naszego przedszkola były ubrane na zielono i wzięły udział w wydarzeniu 
artystycznym – teatrzyku kukiełkowym na żywo przygotowanym i zaprezentowanym przez nauczycielki naszego 
przedszkola. Przedstawienie teatralne pt. „Wiosenna opowieść” było spektaklem wystawianym dla każdej grupy oddzielnie. 
Przedszkolaki zachowały się wspaniale, a inscenizacja zrobiła na nich niesamowite wrażenie. Sztuka przedstawiała próby 
przekonywania niedźwiadka przez inne zwierzęta, że już nadeszła wiosna. Mówiła o tym, że wiosenny czas to również 
okres przebudzania się niektórych zwierząt ze snu zimowego, wiele roślin rozpoczyna wtedy także porę zakwitania, na 
drzewach pojawiają się nowe, zielone liście. Teatrzyk bardzo się wszystkim podobał. Po jego obejrzeniu przedszkolaki 
wraz ze swoimi paniami bawiły się w różne zabawy integracyjne, śpiewały piosenki o wiośnie i uczestniczyły w różnych 
konkursach. Ten dzień był wyjątkowy i upłynął w radosnej, wiosennej atmosferze. Mamy nadzieję, że częściej będziemy 
uczestniczyć w takich formach edukacji artystycznej.

Alicja online – interaktywne spotkanie z bajką  |  Małgorzata Kaźmierczak
W związku z sytuacją, jaka zaistniała w naszym kraju i na świecie (COVID 19), Katolicki Teatr Edukacji przygotował dla 

dzieci z naszego przedszkola niezwykły spektakl pt. „Alicja – online”, który łączył świat filmu ze światem teatru. Dzieci 
obejrzały przedstawienie 26 marca 2021 roku. W tym dniu mogły obcować z teatrem, sztuką i magią. Zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa aktorzy pojawili się w naszym przedszkolu dzięki połączeniu online. W spektaklu wzięła udział grupa 
aktorów, artystów cyrkowych i akrobatów, którzy wzbogacili przedstawienie takimi efektami jak: pokaz ogniowy, taniec 
na podwieszanej szarfie, bańki mydlane, balony oraz lodowe show. Dzieci miały również możliwość oglądać sceny przez 
trójwymiarowe okulary, które na koniec otrzymały w prezencie wraz z książeczkami do kolorowania. Było ciekawie  
i wesoło. Przedszkolakom bardzo się podobało przedstawienie, o czym świadczyły gromkie brawa. Dziękujemy artystom 
za interesujące i wartościowe spotkanie.

Choć niewiele latek mam, to o zdrowie swoje dbam!  |  Angelika Kurpik
„Choć niewiele latek mam, to o zdrowie swoje dbam” – pod takim hasłem w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie odbył się 

konkurs plastyczny, którego organizatorami były nauczycielki: Iwona Tomaszak oraz Angelika Kurpik. Celem konkursu było 
promowanie zdrowego stylu życia, edukacja dzieci w zakresie znajomości zasad zdrowego odżywiania oraz doskonalenie 
zdolności manualnych i rozwijanie ekspresji plastycznej. Konkurs trwał od 8.03.2021 r. do 22.03.2021 r. i przeznaczony 
był dla dzieci w wieku 4-6 lat. Wszystkie panie w swoich grupach prowadziły pogadanki na temat zdrowego stylu życia, co 
dodatkowo pobudzało dziecięcą wyobraźnię i ułatwiło dzieciom wykonanie prac plastycznych. Spośród 28 prac komisja 
konkursowa, w składzie: Marta Pajor, Iwona Tomaszak, Angelika Kurpik oraz Claudia Jankowska, wyłoniła zwycięzców:

Kategoria 4-5-latki: I miejsce - Magdalena Nagórniewicz-Michałowska, II miejsce – Agata Kasprzak, III miejsce – Łucja 
Porada. Wyróżnienie – Kaja Sztybrych. 

Kategoria 6-latki: I miejsce – Aleksandra Wolak, II miejsce – Amelia Hamiga, III miejsce – Dawid Tylki.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Wszystkim dzieciom jeszcze raz gratulujemy i życzymy 

kolejnych sukcesów w przedszkolnych konkursach plastycznych.
        

Spotkanie wielkanocne  |  Karolina Bednarek, Ewa Urbaniak
Nauczanie dzieci zwyczajów, tradycji polskich jest elementem, który łączy pokolenia, a także jest częścią wychowania 

patriotycznego i kulturalnego. W naszym przedszkolu odbywa się wiele zajęć o takiej tematyce, jednak niektóre okazje są 
wyjątkowo ważne i godne podkreślenia, jak spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych.

Ze względu na panujące ograniczenia, dzieci 6-letnie z oddziału VI w dniu 26 marca 2021 r. przygotowały, pod 
kierunkiem nauczycielek: Karoliny Bednarek i Ewy Urbaniak, przedstawienie pt. „Wielkanocne zwyczaje”. Inscenizacja 
została również zarejestrowana z myślą o pokazaniu go dzieciom z innych grup, a także rodzicom małych aktorów. 
Przedszkolaki już od samego rana czekały z niecierpliwością na występ. W pierwszej kolejności na scenie pojawił się 
kurczaczek z gospodarzem. Następnie zjawiły się śliczne pisanki z zajączkiem. Nie zabrakło także baranka i kogucika,  
a także dzieci recytujących piękne wielkanocne wierszyki. 

Cały dzień upłynął nam w miłej i radosnej atmosferze, o czym świadczył uśmiech na twarzach sześciolatków. Mamy 
nadzieję, że na następnym spotkaniu będziemy mogli się spotkać wszyscy razem. 
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Dzień Języka Ojczystego Nowa ekopracownia

Szkoła Podstawowa w Uniejowie
„Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”
Program ten skierowany jest do uczniów klas I-III. Głównym celem programu jest edukacja żywieniowo-kulinarna, której 

zadaniem jest przekazywanie wiedzy teoretycznej dotyczącej zasad zdrowego odżywiania, sposobu komponowania diety, 
wiedzy dotyczącej tego, w jaki sposób mądrze robić zakupy, ale i tego jak jedzenie wpływa na nasz organizm.

Zajęcia będą również w praktyczny sposób rozwijać umiejętności takie jak krojenie czy siekanie. Uczniowie poznają 
sprzęty kuchenne, nauczą się zasad higieny i pracy w kuchni. W obecnych czasach widzimy, że kluczem do sukcesu nie jest 
jedynie przekazanie uczniom suchej wiedzy na temat tego, w jaki sposób się odżywiać, ale zachęcenie ich do próbowania 
zdrowych posiłków z wykorzystaniem produktów spożywczych, które warto jeść. Gotowanie daje dużo radości i wpływa 
pozytywnie na zmianę nawyków żywieniowych. W trakcie trwania programu będziemy zachęcać dzieci do odkrywania 
świata jedzenia poprzez praktykę i zabawę.

Patronat honorowy nad projektem objęli: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polskiego 
Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Polskie 
Towarzystwo Medycyny Stylu Życia oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Koordynator projektu – Joanna Wójcik, Renata Białek
***

Klasa 3a przyłączyła się do programu „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”. Zajęcia dotyczą edukacji żywieniowo-
kulinarnej, gdzie łączona jest wiedza teoretyczna dotycząca zasad zdrowego żywienia z zajęciami praktycznymi.        

                                           
Dorota Bamberska

***
Uczniowie z klasy II a, w ramach w/w szkolnego projektu, przygotowali na drugie śniadanie pastę jajeczno-

warzywną.  Przestrzegając zasad higienicznego sporządzania posiłków (wyszorowane paznokcie, umyte dłonie)  rękawiczki 
jednorazowe i maseczki, pozakładali fartuszki, aby kroić, ciachać przyniesione produkty. Wymagało to sporego skupienia 
uwagi, aby nie zaciąć się w palec  i dokładnie wszystko skroić w drobniutkie paseczki, kosteczkę. Po połączeniu produktów 
pozostało tylko doprawienie solą i pieprzem, i połączenie z łyżką majonezu oraz nałożenie na chleb. Po wykonaniu pasty 
pozostało posprzątanie na ławkach. I degustacja. Pyszne! Przygotowywanie posiłku w grupie rówieśniczej sprawiło wiele 
radości.

Miło mi było słyszeć z ust dzieci słowa zadowolenia, że dały radę wykonać samodzielnie jedzenie i jeszcze stwierdzenie 
Ali: „Proszę pani, czy pani wie, kto będzie dzisiaj robił kolację? Oczywiście, że ja !”   

                                                     
Urszula Świerczyńska

***
Klasy (2a, 2c, 3a, 3b) realizują różnego rodzaju zadania proponowane przez Fundację Szkoła na Widelcu. Wszyscy z 

ogromny zaangażowaniem wykonują proponowane tematy i prezentują je na stronie internetowej naszej szkoły. Warto, 
więc zaglądać i sprawdzać, co ciekawego dzieje się w szkole.
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Rozpoczynając przygodę z projektem klasa III b postanowiła założyć klasowy ogródek, w którym pojawiły się różnego 
rodzaju warzywa, zioła, kwiaty i owoce. W klasie zazieleniło się i zapachniało. Dzieci postanowiły wyhodować rośliny od 
ziarenka, ale również przyniosły gotowe sadzonki oraz cebulki. Przez najbliższe tygodnie klasowi ogrodnicy będą musieli 
obserwować swoje doniczki, codziennie podlewać odrobiną wody i dbać o dobre nasłonecznienie swoich roślin. W ten 
sposób będą uczyć się systematyczności, obowiązkowości i dbałości o roślinę, a dodatkowo poznają dokładnie jej budowę. 
Wszystkie rośliny zostaną wykorzystane do działań praktycznych (zjemy lub udekorujemy nasze potrawy).

Dzieciom życzymy wytrwałości w realizacji zadania i wyjątkowo pięknych ziół, warzyw, kwiatów i owoców, a Rodzicom 
dziękujemy za współpracęw organizowaniu potrzebnych materiałów do realizacji tego zadania.

 Koordynator projektu – Joanna Wójcik, Renata Białek
***

Klasa 3a podjęła po raz kolejny wielkie wyzwanie pod hasłem „Robimy pyszne, zdrowe kanapki”. Dzieci przyniosły do 
szkoły potrzebne produkty. Po starannym umyciu rąk, założeniu fartuszków i przygotowaniu stanowisk wszyscy razem 
zabrali się do pracy. 

Zadanie wykonały doskonale. Kanapki nie tylko były smaczne, zdrowe, ale i pięknie ozdobione. Pamiętać należy, że 
najlepiej smakują kanapki wykonane własnoręcznie. I ta maksyma sprawdziła się tu doskonale, gdyż największe niejadki 
zjadały swoją porcję z apetytem. Dzieci przy robieniu kanapek kształciły odpowiednie nawyki żywieniowe, rozwijały 
kreatywność, wyobraźnię oraz dbałość o higienę podczas sporządzania posiłków.

Dorota Bamberska

Walentynki  |  Opiekunki SU
Dzień świętego Walentego, popularnie zwany walentynkami, wpisał się już na stałe w harmonogram naszych szkolnych 

imprez i uroczystości. Co roku staramy się, aby ten dzień był wyjątkowy. Nie traktujemy go w kategoriach typowego Święta 
Zakochanych, ale przede wszystkim, jako okazję do okazania sobie serdeczności i życzliwości. Z inicjatywy Samorządu 
Uczniowskiego i ich opiekunów tradycyjnie zorganizowano „pocztę walentynkową”.  W tym roku było to możliwe tylko 
dla klas I-III, które uczą się stacjonarnie. Wszyscy, którzy chcieli przekazać życzenia swoim sympatiom, wrzucali kartki 
walentynkowe (w większości własnoręcznie wykonane) do specjalnie przygotowanego pudełek. 

Trzeba przyznać, że szkolny listonosz nie narzekał na brak pracy, było, bowiem wielu chętnych, którzy skorzystali  
z tej możliwości. Rekordzistami w przesyłaniu sobie wyrazów sympatii okazała się klasa II a. Nie zabrakło również miłych 
słów pod adresem Dyrekcji Szkoły, nauczycieli, wychowawców oraz pracowników niepedagogicznych. Nie zapomnieliśmy 
także o uczniach klas 4-8, którzy nadal uczą się stacjonarnie. Dla nich Samorząd Uczniowski przygotował konkurs klasowy, 
polegający na ułożeniu wierszyka lub rymowanki walentynkowej. Uczniowie podczas godziny wychowawczej świetnie się 
bawili tworząc poezję miłosną. Nie zabrakło także quizów, filmów czy dyskusji na temat obchodów Walentynek. 

Jednogłośnie zwyciężyła klasa 5a z wierszykiem:
Słońce, gwiazdy i księżyc na niebie
mówią mi, że ja kocham ciebie, 
ale ja jestem nieśmiała, 
więc walentynka mi pozostała, 
ślę ją tobie czym prędzej, 
na whatsappie powiem więcej!

Serdecznie gratulujemy. Zwycięska klasa otrzyma mały upominek od Samorządu Uczniowskiego jak tylko powrócimy do 
nauki stacjonarnej. Tymczasem z okazji Walentynek życzymy Wam dużo radości, uśmiechu a przede wszystkim miłości, 
która sprawia, że jesteśmy szczęśliwi.     

                                  
Dzień Języka Ojczystego  |  Opiekunowie SU
„Mowa nasza, nasz język jest naszym największym skarbem kulturalnym. 

Broniąc go, bronimy samej istoty naszej kultury”. J. Iwaszkiewicz
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto obchodzone 21 lutego. Głównym przesłaniem tego 

dnia jest promocja języka ojczystego oraz uświadomienie społeczeństwu, jak ważne jest prawidłowe posługiwanie się 
językiem ojczystym w życiu codziennym.

19 lutego 2021 roku nasza szkoła włączyła się po raz drugi w obchody Dnia Języka Ojczystego.  Samorząd Uczniowski 
przygotował na ten dzień atrakcje zarówno dla młodszych, jak i starszych uczniów. Uczniowie klas 1 – 3 uczestniczyli  
w zabawach z językiem, ochoczo rozwiązywali rebusy oraz próbowali recytować „łamańce językowe”. Ze względu na wciąż 
trwającą pandemię uczniowie klas 4 – 8 świętowali ten dzień online zmieniając swój awatar na barwy biało – czerwone, 



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

>>

Robimy zdrowe kanapki Walentynki

ar
ch

. S
P 

U
ni

ej
ów

prezentując „łamańce językowe” na forum klasy oraz rozwiązując quiz ze znajomości poprawnych form językowo 
– ortograficznych. Zmagania z wierszykami okazały się dla niektórych trudne do pokonania, ale wprawiły wszystkich  
w radosne nastroje.

Podobnie przy rozwiązywaniu quizu uczniowie klas starszych nie raz musieli dobrze zastanowić się zanim zakreślili 
odpowiedź, choć i tak nie zawsze byli pewni swojego wyboru. Na co dzień nie zastanawiamy się, bowiem nad używanymi 
formami językowymi, czasami nie jesteśmy świadomi tego, że stosowana przez nas od lat forma jest błędna.

Taki sprawdzian kompetencji językowych jest dowodem na to, iż język służy nie tylko do komunikacji, ale i do zabawy. 
W tym dniu każdy oczywiście pamiętał o ubiorze w kolorach biało – czerwonych.

 Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego upłynęły w wesołej atmosferze. Mamy nadzieję, że uczniowie 
uświadomili sobie, że język polski jest naszym skarbem i wszyscy powinniśmy o niego dbać. 
„Dbaj o swój język i mów poprawnie, 
ładnie, wyraźnie oraz dokładnie, 
bo kto nie ćwiczy często języka, 
ten się w mówieniu potem potyka.

Kiedy z tym miewasz jakieś kłopoty, 
to się natychmiast bierz do roboty, 
a że nasz język bywa ciekawy, 
czeka cię przy tym mnóstwo zabawy!” 
M. Strzałkowska

Podążając za poetką, będziemy troszczyć się o piękno mowy ojczystej kontynuując zmagania z językiem polskim, na co 
dzień, a także świętując Dzień Języka Ojczystego w kolejnych latach.

Ale to jeszcze nie koniec tegorocznych obchodów, 21 lutego będzie możliwość wysłuchania na Facebooku ulubionych 
wierszy uczniów naszej szkoły, napisanych przez polskiego autora. Wybrane wiersze zostaną przeczytane przez aktora 
Stanisława Górkę w Potyczkach Poetyckich.

Szkolny Eko-Zakątek  |  Agnieszka Kaczmarek
W ramach konkursu WFOŚ i GW w Łodzi pn.: „Nasze Ekologiczne Pracownie” pozyskaliśmy środki w wysokości 

42.500,00 zł (w tym dofinansowanie 38.000 zł i wkład własny gminy 4.500 zł), za które urządziliśmy nową pracownię.
Sala 201 została wyremontowana (wymiana podłogi, malowanie, fototapeta) oraz wyposażona w nowe meble: stoliki 

i krzesła uczniowskie, biurko dla nauczyciela, a przede wszystkim zestaw przeszklonych szaf pod wymiar. To umożliwiło 
wyeksponowanie znacznej części pomocy dydaktycznych. Uzupełniliśmy też zaopatrzenie w pomoce edukacyjne do 
prowadzenia prac badawczych z zakresu ekologii i klimatu oraz zakupiliśmy laptop i tablety z aplikacjami do rozpoznawania 
fauny i flory.

Z utęsknieniem czekamy na powrót naszych uczniów do szkoły, by mogli korzystać z nowej ekopracowni, a także 
działać w ramach planowanych kół: „Młody Przyrodnik” i „Młody Ekolog”. 
                                                                     

Dzień Kobiet – 8 Marca  |  Mirosława Wiśniewska
Z okazji Dnia Kobiet: Pani Dyrektor, wszystkim Paniom Nauczycielkom, Paniom z obsługi, Paniom Sekretarkom i Pani 

Pielęgniarce, naszym Mamom, Babciom, Siostrom i wszystkim Paniom, a przede wszystkim naszym drogim Koleżankom 
złożyliśmy najserdeczniejsze życzenia.
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Życzenia, piosenki, utwory muzyczne, kartki okolicznościowe z muzycznymi  życzeniami, koncert życzeń – to wszystko 
miało miejsce we wszystkich klasach naszej szkoły. I tym razem  zdalne nauczanie nie przeszkodziło w zorganizowaniu  
i przebiegu Dnia Kobiet. Chłopcy w tym dniu stanęli na wysokości zadania, przesyłali życzenia, kartki muzyczne, kierowali 
ciepłe słowa swoim koleżankom w klasie, mamom, babciom i siostrom w domach .Dziś - mali chłopcy -świętując Dzień 
Kobiet w klasie ,szanując swoje koleżanki, za kilka – kilkanaście lat - będą szanować swoje najbliższe kobiety, „bo czym 
skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. 

                                                                                   

Dzień liczby π w naszej szkole  |  Katarzyna Pruchlat, Jolanta Wieczorek, Anna Zbytniewska,  
                   Ewa Trzmielewska, Janusz Stawicki

15 marca po raz pierwszy obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Liczby Pi (π). Datę święta wybrano na 14 
marca z powodu skojarzeniaz pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby pi, bowiem data „14 marca” zapisywana 
jest w USA, jako „3.14”. W dniu 26 listopada 2019 r. UNESCO ogłosiło 14 marca Międzynarodowym Dniem Matematyki.

Podczas matematycznego święta poświęconego stałej związanej z kołem i okręgiem uczniowie klas 4 -8 naszej szkoły 
zapoznali się na lekcjach matematyki z prezentacją „Informacje i ciekawostki o liczbie π”, wykonaną przez uczennice klasy 
VIII b: Aleksandrę Drubkowską i Oliwię Gawron. Matematyka, to nie tylko liczby, wzory i trudne zadania, ale również 
znakomita przygoda i mnóstwo zabawy. Uczniowie klas 4 i 5 pokazali, jak można się bawić tworząc plakaty „π – wyrazy”. 
Starsi uczniowie zmagali się z wykreślanką wyrazową związaną z liczbą π oraz πDoku. Te zadania wymagały troszkę więcej 
czasu i skupienia, ale niektórzy nie rezygnowali, tylko z radością wykonywali. 

Zainteresowanych zachęcamy do przeczytania wiersza Wisławy Szymborskiej „Liczba Pi”. https://poezja.org/wz/
Szymborska_Wis%C5%82awa/2013/Liczba_Pi

Matematyka jest π-ękna, dlatego też bawmy się tą matematyką.
   

Uniwersytet dzieci nie próżnuje  |  Koordynator projektu – Joanna Wójcik
Klasa III b w ramach realizacji projektu zmierzyła się z kolejnym zadaniem. Tym razem realizowaliśmy temat pt.” Jak 

z figur geometrycznych zaprojektować strój sportowy?”. Każdy uczeń miał do dyspozycji wybrane przez siebie figury 
(trójkąty, koła, kwadraty, prostokąty) z których miał przygotować wybrany przez siebie strój. Każdy uczeń określał:

•  Ile i jakich figur potrzebował do przygotowania projektu?
•  Dlaczego wybrał takie, a nie inne kolory?
•  Kim jest sportowiec, dla którego ubranie przygotował (jaką dyscyplinę sportu reprezentuje)?
Młodzi projektanci wykazali się dużym zaangażowaniem i wyobraźnią. Może za kilka lat zobaczymy Roberta 

Lewandowskiego, Igę Świątek lub Ewę Pajorw jednym z tych strojów? Kto wie?
W trakcie kolejnych zajęć, w ramach projektu „Uniwersytet Dzieci”, szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: „Czy matematyka 

może przydać się w kuchni?” „Jak ważne w kuchni są proporcje?”.
Uczniowie zapoznali się z zagadnieniem proporcji i jednogłośnie stwierdzili, że matematyka przydaje się w kuchni. 

Odmierzaliśmy różne składniki przy pomocy wagi, szklanki, łyżek. Po zapoznaniu się z właściwym sposobem określania 
ilości, przygotowaliśmy (według przepisu) ciasto na muffinki. Trzeba przyznać, że uczniowie klasy trzeciej to prawdziwi 
kucharze. Smak upieczonych babeczek był wyśmienity. A radość z jedzenia własnoręcznie przygotowanych smakołyków 
– bezcenna.

Na następnym spotkaniu, kolejny raz utwierdziliśmy się w tym, że matematyka jest bardzo potrzebna w kuchni. 
Ważyliśmy, odmierzaliśmy i liczyliśmy. Każde dziecko otrzymało przepis i według określonych proporcji miało wykonać 
masę solną. Sprawdziliśmy, że jeśli dodamy za dużo lub za mało danego składnika, masa się nie uda.  Po wykonaniu 
idealnej masy, każdy wykonał wybraną przez siebie figurkę. Już nie możemy doczekać się kolejnych wyzwań. 
                                                          

„Myślimy logicznie – działamy ekologicznie” cz. 6  |  Agnieszka Kaczmarek
Przypomnijmy, że w ramach realizacji projektu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2020/2021” 

odbyły się już dwa konkursy (w toku kolejne dwa - fotograficzny i literacki) oraz warsztaty ekologiczne dla wszystkich klas. 
Już wkrótce czeka nas pokaz mody ekologicznej - czekamy na ciekawe stylizacje.

Ponadto nasza szkoła wzbogaciła się o 11 pojemników do segregacji odpadów wewnątrz budynku oraz 4 większe na 
zewnątrz. Natomiast do cyklicznych zbiórek zakupiliśmy kosz na zużyte baterie oraz serce na nakrętki, które już po raz 
kolejny zapełnia się w błyskawicznym tempie, za co serdecznie dziękujemy. Nabyliśmy także wiele edukacyjnych plansz, 
gier i quizów. 

Od najmłodszych lat chcemy uwrażliwiać naszych uczniów na sprawy ekologii i potrzeby drugiego człowieka.     
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Światowy Dzień Zespołu Downa. Pomagamy i wspieramy!  |  Opiekunki SU
21 marca to nie tylko pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, jest to również Światowy Dzień Zespołu Downa - święto 

ustanowionew 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. 
Data obchodów nie jest przypadkowa - dzień 21 marca patronuje rozpoczynającej się wiośnie i narodzinom ludzi 

niezwykłych, data wiąże się równieżz istotą zaburzenia - trisomią 21 chromosomu. Z tej okazji nasza szkoła postanowiła  
przyłączyć się do skarpetkowego wyzwania i założyć skarpetki z różnych, niepasujących do siebie par na znak solidarności 
z osobami chorymi na zespół Downa.                                                                                                                                                                                                                      
          

Zaproszenie do teatru  |  Joanna Wicherkiewicz
27 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. Piękne to święto, ponieważ świat potrzebuje obcowania ze 

sztuką, która uwrażliwia, rozwija wyobraźnię, buduje uważność, rozwija kreatywność, uczy krytycznego myślenia, pozwala 
na ujarzmienie problemów a także tworzy więzi międzyludzkie.

Celebrując ten dzień, uczniowie z klasy 2 b postanowili podzielić się z szerszym gronem odbiorców inscenizacją bajki 
Wiery Badalskiej pt. „Kukiełkowa bajka o złym smoku, pięknej krakowiance i sprytnym Kubie”.

 Zapraszamy do naszego wirtualnego teatru. Wstęp po okazaniu uśmiechu. Wejście poprzez https://www.facebook.
com/sp.uniejow/videos/904675063629115            

Szkoła Podstawowa w Wieleninie
Graliśmy z WOŚP  |  Martyna Janiak 
Tegoroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 31 stycznia br. Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej 

w Wieleninie także kwestowali tego dnia. Mimo mroźnej aury, wszyscy byli uśmiechnięci i szczęśliwi, że mogą byś częścią 
tej pięknej akcji. Razem udało nam się zebrać 1455,60 zł. 

Bardzo dziękujemy wolontariuszom: Indze Cieślak, Julii Pietrzak, Karolinie Graczyk, Adamowi Dolińskiemu, Bartoszowi 
Kazimierskiemu, Filipowi Mann oraz opiekunkom: p. Marzenie Antczak oraz p. Martynie Janiak. Dziękujemy także 
wszystkim darczyńcom za datki wrzucane do puszek.

Siema!

Dzień Nauki Polskiej  |  Barbara Fligiel
19 lutego obchodzimy Dzień Nauki Polskiej. Jako datę tego święta wyznaczono dzień urodzin Mikołaja Kopernika 

w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii. Dzień Nauki Polskiej ma stanowić inspirację do pójścia w ślady 
polskich badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką.

Ustanowienie święta państwowego – jak podano w uzasadnieniu ustawy z 9 stycznia 2020 r. było „wyrazem najwyższego 

Makiety „W magicznym świecie Narnii” Maja Pawlak podczas prezentacji 
multimedialnej w Dniu Nauki Polskiej

Nagrodzona w konkursie „Co Ja czytam? – 
„Portret z książką” Aleksandra Warych 

ar
ch

. S
P 

W
ie

le
ni

n



58 numer  2 / 78 / 2021|  UNIEJOWSKIE STRONY>

uznania dla dokonań rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii naszego narodu i państwa”. Projektodawcy 
zaznaczyli, że przez stulecia nauka stanowiła kluczowy impuls do rozwoju intelektualnego, społecznego i gospodarczego. 
Odkrycia polskich badaczy wywierały duży wpływ na bieg dziejów całej ludzkości.

Uczniowie klasy IV w formie plakatów przedstawili sylwetki i osiągnięcia najwybitniejszych rodzimych naukowców, 
m.in. Mikołaja Kopernika, Jana Heweliusza, Ignacego Łukasiewicza, Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, 
Marii Skłodowskiej-Curie, Henryka Arctowskiego, Ludwika Hirszfelda, Jana Czochralskiego i Stefana Banacha. Wynalazki 
wybranych naukowców przedstawiła w swojej prezentacji multimedialnej Maja Pawlak. Prace uczniów zostały 
zamieszczone na stronie internetowej szkoły. 

Pierwszaki świętowały Dzień Kobiet  |  Daniela Kwiatosińska
Jak co roku, 8 marca uczniowie klasy 1 świętowali Dzień Kobiet. W czasie uroczystości klasowej Rada Rodziców z klasy 

I obdarowała małe kobietki z klasy pierwszej prezentami, które wręczyli chłopcy. Życzyli oni koleżankom i wychowawczyni 
szczęścia, uśmiechu, dużo radości, spełnienia najskrytszych marzeń, samych przyjemnych chwil w życiu… Chłopcy  
z klasy mieli również dla swoich koleżanek niespodziankę. Przygotowali koncert piosenek o kobietach. Później, razem 
z wychowawczynią, świętowali Dzień Kobiet. Przynieśli zakupione przez Radę Rodziców słodycze i napoje, którymi 
poczęstowali wszystkie obecne kobiety. Dziewczynki wraz z wychowawczynią serdecznie podziękowały za prezenty. Po 
małej uroczystości wszyscy wrócili do zajęć szkolnych.

„Co Ja czytam? – „Portret z książką”  |  Jolanta Kulej-Kwaśniewska 
2 kwietnia wraz z całym światem celebrowaliśmy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Obchodzimy go  

w dniu urodzin duńskiego baśniopisarza – Hansa Christiana Andersena. Święto zostało ustanowione w 1967 roku 
przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi (IBBY). Od tamtej pory, co roku, gospodarzem święta jest 
inne państwo. Polska była organizatorem w 1979 roku. Dzień ten ma na celu rozpowszechnienie książek dla dzieci 
oraz wspieranie czytania przez najmłodszych. Z tej okazji zaprosiłam wszystkich miłośników książki do wzięcia udziału  
w konkursie na najciekawsze zdjęcie z ulubioną książką. Są takie książki, do których uwielbiamy wracać, do których 
mamy sentyment i które z pełnym przekonaniem polecamy innym. W tym konkursie dzieci miały okazję zaprezentować 
swoje ulubione książki i zachęcić innych do czytania. „Pokaż co czytasz, a powiem Ci, kim jesteś”. Bez wychodzenia  
z domu również można w ciekawy sposób promować czytelnictwo, a być może przy okazji zdobyć nowe umiejętności 
związane z wykorzystaniem nowych technologii i Internetu. Czytanie rozwija, a tym samym warto czytać – co do tego 
nie ma najmniejszych wątpliwości. 

Nagrodzone zostały portrety uczennic kl.  IV: Mai Pawlak i Aleksandry Warych. Gratulujemy! Pozostali uczestnicy 
otrzymali dyplomy pamiątkowe.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za udział w imprezie czytelniczej i życzę Wam, żebyście odkryli, jakim 
cudownym nałogiem jest czytanie, bo jest to hobby absolutnie dla każdego, zwłaszcza w czasie pandemii. 

W magicznym świecie Narnii  |  Jolanta Kulej-Kwaśniewska
Uczniowie klasy 4 i 5 przekonali się, że omawianie lektur wcale nie musi być nudne, a  prace domowe zadawane 

przez nauczyciela, to nie tylko długie wypracowania. Na lekcjach języka polskiego staramy się łączyć przyjemne z po-
żytecznym. Podsumowaniem pracy z lekturą pt.: „Lew, 
czarownica i stara szafa”  było wykonanie przez uczniów 
makiet przedstawiających baśniową, skutą lodem krainę. 
Do wykonania projektu dzieci przygotowywały się długo. 
Uczniowie musieli wykazać się znajomością treści książki, 
aby na makiecie znalazły się wszystkie charakterystyczne 
elementy krainy i odpowiedni bohaterowie. Makiety miały 
uwzględniać najważniejsze miejsca, w których rozgrywa 
się akcja lektury. Jak się okazało, była to nie tylko świetna 
zabawa, ale i także kreatywny sposób na utrwalenie 
wiedzy na temat przeczytanej lektury. Każda z makiet jest 
inna, niepowtarzalna, każda pokazuje niesamowitą wizję, 
kreatywność i zaangażowanie dzieci. I Ty również możesz 
na moment przenieść się do baśniowej krainy, oglądając 
wystawę „Magiczny świat Narnii”. Zapraszamy! Dziewczynki z kl. I z prezentami od chłopców z okazji Dnia Kobiet
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Walentynki w tłusty czwartek  |  Sylwia Wrąbel, Katarzyna Pajor

Prężnie działający Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami Sylwią Wrąbel i Katarzyną Pajor nie zapomniał o 
dwóch wspaniałych dniach przypadających w pierwszej połowie lutego. W związku z tym już 8 lutego działała 
„poczta walentynkowa”, natomiast 11 lutego uczniowie naszej szkoły cieszyli się wieloma atrakcjami. Od samego 
rana zajadali się pysznymi faworkami, ciastami, ciasteczkami i watą cukrową. W przerwach między lekcjami 
można było wykonać sobie walentynkowe zdjęcie w fotobudce, wykorzystując wiele gadżetów. Każdy uczeń 
został obdarowany różowym ciastkiem w kształcie serca, a na nauczycieli czekała kawa i pączek. W piątek, 12 
lutego, opiekunowie samorządu, zamieniając się w listonoszy, dostarczyli kartki walentynkowe do wszystkich 
odbiorców. Nie zapomniano również o klasach starszych. Przygotowane dla nich zadanie on-line cieszyło się 
dużym zainteresowaniem, zresztą zobaczcie sami: www.youtube.com/watch?v=fCQLVwCBN3g

Z pojawiających się uśmiechów na twarzach dzieci można było wywnioskować, że warto organizować takie 
akcje. Samorząd Uczniowski nie przestaje pracować i już wymyśla kolejną atrakcję.

      

„Cała Polska czyta dzieciom”   |  Izabela Wróbel

Akcja promująca czytanie dzieciom na stałe zagościła w naszej szkole. W tym roku odbyła się pod hasłem 
„Wszyscy czytają dzieciom”. Ze względu na panującą pandemię czytanie odbywało się oddzielnie w każdej klasie.

W piątek, 26 lutego pani Małgorzata Nitecka gościła w oddziale przedszkolnym. Razem z nią przyszedł 
nieśmiały Albert, mały kaczorek. Wzbudził on duże zainteresowanie wśród najmłodszych przedszkolaków. Pani 
Małgosia opowiedziała dzieciom o małym kaczorku. Następnie przeczytała baśń Hansa Christiana Andresena 
„Brzydkie kaczątko”. Wszyscy słuchali z dużym zainteresowaniem – nawet Albert, który pomagał przewracać 
pani Małgosi strony. Kolejnym zadaniem było pomalowanie farbami przez dzieci ilustracji do baśni. Albert 
przyglądał się uważnie pracy przedszkolaków. Na koniec wszyscy zrobili pamiątkowe zdjęcie. Dzieci pożegnały 
się z panią Małgosią i Albertem.

      

Wspólne czytanie w klasie pierwszej  |  Anna Gazda

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” bibliotekarka szkolna, pani Małgorzata Nitecka, przeczytała ucz-
niom klasy pierwszej baśń „O królewnie Śnieżce” Braci Grimm. Cisza w sali najlepiej świadczyła o zaangażowaniu 
dzieci w treść książki. Gdy baśń dobiegła końca, uczniowie malowali plakat związany z jej treścią. Aby podtrzy-
mać baśniowy nastrój,  zostali poczęstowani, przygotowanymi przez wychowawczynię Annę Gazdę, jabłuszkami. 
Wieść gminna niesie, że były to zdrowe jabłka i wszystko skończyło się dobrze. Na zakończenie dzieci wręczyły 
podziękowanie miłemu gościowi. Pani Małgosia poczęstowała wszystkich owocowymi cukierkami. 

      

Dzień Kobiet w naszej szkole  |  Katarzyna Pajor, Sylwia Wrąbel, Anna Gazda

Szczęścia, uśmiechu, dużo radości, spełnienia najskrytszych marzeń, samych przyjemnych chwil w życiu… 
– tego życzyli i wiele innych ciepłych słów kierowali nasi mali mężczyźni do wszystkich Pań i Koleżanek.  
W poniedziałek, 8 marca uczniowie świętowali Dzień Kobiet. Już od samego rana przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego obdarowali wszystkie – te małe i te trochę większe – kobiety słodkimi batonikami i tulipanami. 
W klasach młodszych odbyły się uroczystości klasowe. W klasie 2 i 3 wszyscy zajadali się pyszną pizzą  

Szkoła Podstawowa w Wilamowie
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i przeróżnymi słodkościami. Dziewczynki otrzymały upominki od swoich kolegów, nie zabrakło również zabaw  
i konkursów przez nich przygotowanych. Chłopcy z klasy 2 mieli również dla swoich dziewczynek niespodziankę 
– układ taneczny specjalnie przygotowany na tę okazję!

Konkursy, radość, emocje, oczekiwania i nadzieje, a w tym wszystkim dużo uśmiechu i zabawy związanej  
z obchodami Międzynarodowego Dnia Kobiet gościły także w klasie pierwszej. Tym razem bohaterkami dnia 
były dziewczynki. Musiały wykazać się nie lada zręcznością w trzech kategoriach. Po pierwsze: w malowaniu 
ust pomadkami bez pomocy luster; po drugie: w obieraniu jajek na czas; po trzecie: w malowaniu z zasłoniętymi 
oczami portretów chłopców. Śmiech i zabawa towarzyszyły dzieciom przez cały czas. Na koniec dla wszystkich 
przygotowane zostały przez panią Anię zapiekane kanapki z chleba tostowego, z wędliną i serem żółtym. Gorące 
i aromatyczne były świetnym uwieńczeniem kulinarnym całego dnia. Dziewczynki otrzymały w prezencie 
szkatułki na biżuterię oraz dyplomy „Super Dziewczyn”.

O „swoich dziewczynach” – Paniach i Koleżankach – pamiętali również chłopcy ze starszych klas. Mimo panującej 
epidemii i ograniczonych kontaktów, znaleźli sposób na przekazanie Kobietom gustownych upominków, wielu 
ciepłych słów, a nawet na małe spotkania w zawężonym gronie.

      

Wyjazd do kina  |  Izabela Wróbel

W piątek, 19 marca najmłodsze dzieci wspólnie z paniami Izą i Andżeliką wybrały się na wycieczkę do kina 
w Łęczycy. Dla niektórych było to wielkie przeżycie, ponieważ pierwszy raz jechały autobusem. Z wielkim 
zainteresowaniem oglądały widoki zza szyby autokaru. Oglądaliśmy film „Psy i koty 3: Łapa w łapę”. Przed 
wejściem na salę kinową dzieci samodzielnie dokonały zakupu – zaopatrzyły się w popcorn i inne smakołyki, 
które zajadały podczas projekcji filmu. A film był bardzo ciekawy! Minęło 10 lat od stworzenia zaawansowanego, 
międzygatunkowego systemu ochrony, opracowanego i monitorowanego zarówno przez koty, jak i psy. Jego 
celem było utrzymanie pokoju w przypadku sporów. Ale pewien złoczyńca, spec od techniki, włamał się do sieci 
bezprzewodowych i przejął kontrolę nad częstotliwościami, słyszanymi tylko przez zwierzęta. W ten sposób 
doprowadził do konfliktu. Globalna wojna między psami a kotami znowu wybuchła. Zespół początkujących  
i niedoświadczonych agentów musiał zawierzyć starym, dobrym zwierzęcym instynktom w celu przywrócenia 
powszechnego porządku i pokoju między dwoma gatunkami. Z wielkimi wrażeniami wróciliśmy do szkoły.

      

Akademia Bezpiecznego Puchatka  |  Anna Gazda

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klasy 
pierwszej, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem na drodze, w domu, szkole i Internecie. Wobec 
takiego wyzwania nie mogliśmy pozostać obojętni, dlatego przystąpiliśmy ochoczo do przeprowadzenia zajęć 
o tej tematyce. Etapem końcowym był test do rozwiązania na podstawie otrzymanych uprzednio materiałów. 
Ponadto każdy uczeń otrzymał dyplom, a Szkoła Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka”. Od razu wszyscy 
poczuli się bezpieczniej.

      

Obietnica Zuchowa  |  Sylwia Wrąbel

Obietnica Zuchowa to zbiórka, która składa się z trzech części. Pierwsza to próby, w których każde dziecko 
ma szansę pokazania innym i udowodnienia sobie, że w pełni zasługuje na miano zucha. Druga część to czas 
wypowiadania roty Obietnicy. Trzecia część to moment radości i świętowania. Taki właśnie przebieg miała 
uroczysta zbiórka 4 GZ „Wilamowskie Skrzaty”, która odbyła się 24 marca 2021 r. Najpierw nastąpiło obrzędowe 
rozpoczęcie zbiórki z głośnym okrzykiem:

„Każdy zuch Wilamowski Skrzat, 
Z borem, lasem, za pan brat! 
Wilamowski skrzat – Pracuje rad! 
Wilamowski skrzat – Wesoły chwat! 
Wilamowskie skrzat – Przyjaciel wszystkich chat!”
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Następnie druhna pwd Sylwia Wrąbel wygłosiła gawędę, w której nawiązała do okresu próbnego, podkreśliła 
rolę wszystkich zuchów w tworzeniu gromady. Druhna wytłumaczyła symbolikę znaczka zuchowego oraz rolę 
Obietnicy Zuchowej w życiu każdego zucha. Później przyszedł czas na próby. Pierwsze zadanie polegało na 
określeniu symboliki znaczka Zucha oraz ułożeniu Prawa Zucha w odpowiedniej kolejności. Zuchy wykonały 
również piękne serca, które na koniec zabrały do domu, by wręczyć rodzicom i podziękować im za wszystko. 
Przy kolejnej próbie zuchy musiały wykazać się odwagą, ponieważ zadanie polegało na złapaniu żaby –  
w rzeczywistości ugotowanego jajka w naczyniu przykrytym trawą. Kolejna próba to wyparzanie języka. Zuchy 
musiały wypić niezbyt smaczną miksturę. I ostatnie zadanie to spalenie w ognisku wypisanych wad przyszłych 
zuchów. Po wykonaniu zadań drużynowa pochwaliła odwagę i cierpliwość przyszłych zuchów. W nagrodę 
druhna odczytała rozkaz. Po nim nastąpił obrzęd Obietnicy Zuchowej. Zuchy złożyły Obietnicę na znaczek 
zucha i ogień. Każdy zuch otrzymał znaczek zucha, chustę, pierścień oraz legitymację zucha.

Po uroczystej chwili nastąpiła część smaczna – pieczenie kiełbasek, a później radosna – wspólne pląsy  
i piosenki. Na koniec największa niespodzianka dla nowych zuchów – przepyszny tort. Zbiórkę zakończyło 
zawiązanie „Kręgu Przyjaźni”. 4 Gromada Zuchowa „Wilamowskie skrzaty” wzbogaciła się o 11 nowych zuchów.

      

Będzie nowa sala lekcyjna!  |  Joanna Binkiewicz

Choć drugi semestr w pełni, my już myślimy o przyszłości i o kolejnym roku szkolnym… A w planach jest 
utworzenie drugiego oddziału przedszkolnego – dla dzieci młodszych, 3- i 4-letnich. W związku z tym pojawiła 
się konieczność wygospodarowania dodatkowego pomieszczenia. I tu pojawił się pomysł, żeby największą 
z klas, dotychczasową pracownię ekologiczną, podzielić na dwa odrębne pomieszczenia (nie mniejsze niż 
większość sal w naszej szkole). I pomysł ten już został zrealizowany! Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pracy 
Państwa Wioletty i Rafała Walczaków oraz Pana Grzegorza Nykla, a także przy pomocy Panów: Mariusza 
Wrąbla, Zbigniewa Szafarza i Kazimierza Woźniaka wykute zostało na korytarz dodatkowe wyjście, w którym 
zamontowano nowe drzwi. Postawiona została również ścianka działowa, dzieląca ogromne pomieszczenie na 
dwie części. Ściany zostały już pokryte gładzią i przygotowane do kolejnego etapu prac. 

Bardzo się cieszymy, że zawsze możemy liczyć na pomoc Rodziców naszych uczniów! Tylko dzięki Państwa 
wsparciu i zaangażowaniu udaje nam się zorganizować w szkole wiele różnych przedsięwzięć! Tylko dzięki 
Państwa bezinteresownej pomocy nasza placówka z roku na rok wygląda coraz piękniej!

Tort z okazji Obietnicy Zuchowej Wspólne czytanie w klasie I w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
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Kończąca się perspektywa finansowa 2014-2020, 
a co za tym idzie koniec projektów realizowanych 
przez gminę Uniejów i nowa perspektywa 
programowa stanowi dużą szansę, ale niesie też za 
sobą wiele wyzwań. Tendencje zachodzące obecnie 
w sferze społecznej, kulturalnej i gospodarczej 
sprawiają, że przyszłość regionów jawi się jako 
układ zarówno szans, jak i zagrożeń. Dynamiczne 
zmiany sytuacji rynkowej wymuszają więc 
dostosowanie odpowiedniej strategii zarządzania 
oraz umiejętności wykorzystywania pojawiających 
się szans rozwojowych.

Regiony Polski, w tym województwo łódzkie, 
obecnie pracują nad przygotowaniem nowych 
strategii, które mają prowadzić do podniesienia 
jakości życia mieszkańców poprzez m.in. 
przeznaczenie środków unijnych na poszczególne 
obszary życia społeczno-gospodarczego, ochronę 
środowiska i zrównoważony rozwój. Prowadzone 
konsultacje, których owocem ma być spójny i 
wielowymiarowy plan działania, będą rzutować nie 
tylko w skali makro, mówiąc o całym województwie, 
ale również w skali mikro, w odniesieniu do gminy 
Uniejów. Toczone dyskusje pozwolą określić, na 
co w najbliższej perspektywie dekady powinny 
być przeznaczanie środki unijne, z których będą 
korzystać mieszkańcy, w tym przedsiębiorcy. 

Warto zaznaczyć, że w ostatniej strategii rozwoju 
Uniejów odegrał istotną rolę. Władze wojewódzkie 
dostrzegły w gminie potencjał i wspierały 
zaangażowanie i wysiłek Samorządu, w efekcie 
czego miejscowość stała się ważnym punktem 
turystycznym na mapie łódzkiego oraz zdobyła 

rozpoznawalność w skali ogólnopolskiej. Wsparcie wo-
jewództwa dla prac i zaangażowania samorządu z bur-
mistrzem Józefem Kaczmarkiem na czele przyniosło 
wymierne korzyści nie tylko gminie, ale podniosło rangę 
i znaczenie całego województwa.

Jeśli przyjąć, że motorem działań podejmowanych 
przez samorządy i regiony funkcjonujące w przestrzeni 
społeczno-gospodarczej jest chęć osiągnięcia sukcesu, 
rozumianego jako zdobycie i utrzymanie pewnej prze-
wagi konkurencyjnej, nie ulega wątpliwości, że gmina 
wypracowała sobie wysoką pozycję na rynku.

Uniejów wielokrotnie był doceniany jako przykład 
dobrze wykorzystanych środków unijnych, a ostatnio 
o Uzdrowisku wspomniała ogólnopolska prasa, przy-
wołując wcześniejszą przynależność gminy do woje-
wództwa wielkopolskiego oraz determinację na rzecz 
województwa łódzkiego przy podziale administracyjnym 
w 1998 roku. 

- „Dzisiaj mieszkańcy sobie to chwalą. Są przekonani, 
że gdyby musieli jeździć w swoich sprawach do Poznania, 
nigdy nie powstałyby np. słynne termy, o których wie 
cała Polska. Rzeczywiście rozgłosu, jaki zrobił Uniejów 
w ostatnich latach, wiele gmin może pozazdrościć”. – 
czytamy na łamach Gazety Wyborczej.

Obecny czas jest bardzo wymagający dla wszystkich. 
Ciągle uczymy się nowej, pandemicznej rzeczywistości. 
To jednak nie oznacza, że nie możemy patrzeć z opty-
mizmem w przyszłość. Opracowanie nowej strategii 
rozwoju regionu jest dużym wyzwaniem, ale i szansą, 
którą gmina Uniejów po raz kolejny będzie chciała 
wykorzystać.

   Nowa strategia regionu 
– nowe perspektywy dla Uniejowa

Województwo łódzkie prowadzi obecnie zaawansowane prace nad kształtem nowej strategii 
rozwoju regionu, która określi wizję, wyznaczy główne cele i niezbędne narzędzia do ich osiągnięcia 
w obszarze polityki regionalnej, w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym. 
Dokument ten będzie istotnym elementem w przygotowywaniu Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2020-2027.

Agnieszka Owczarek
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– „Zdecydowaliśmy się w tym roku nie drukować 
tradycyjnych życzeń, a środki, które zaoszczędziliśmy, 
postanowiliśmy przeznaczyć na cele charytatywne  
w kwocie po 5 tys. złotych”. – wyjaśnił burmistrz Józef 
Kaczmarek. 

Rehabilitacja Bartka
Bartosz jest kapitanem drużyny Juniorów Młodszych 

MGLKS Termy Uniejów, rocznik 2005. Chłopiec doznał 
kontuzji kolana podczas meczu sparingowego. Powrót 
do sprawności wymagał przeprowadzenia kosztownej 
operacji (ok. 12 tys. zł), którą rodzice młodego piłkarza 
musieli sfinansować z własnych środków, ponieważ 
wykonania takiego zabiegu nie obejmuje ubezpieczenie, 
a przy refundacji w ramach NFZ Bartosz musiałby na 
operację czekać ponad 10 miesięcy.

Chłopiec jest już po zabiegu. Operacja odbyła się 
17 marca br. w Centrum Medycznym w Łodzi. Ale to 
nie koniec, a w zasadzie dopiero początek powrotu 
do pełnej sprawności. Zgodnie z zaleceniem lekarza 
prowadzącego, za około 2 tygodnie Bartek zacznie 
rehabilitację, która może potrwać nawet 6-7 miesięcy.

– „Zarówno rehabilitacja, jak i okresowe kontrole 
to dla nas kolejne koszty, ale – co najważniejsze – je-
dyna szansa na powrót syna do pełnej sprawności  
i oczywiście kontynuowania jego pasji, czyli treningów 
piłki nożnej” – wyznała Pani Edyta, mama sportowca. 
– „Dowiedzieliśmy się o inicjatywie Przyjaciół Bartka – 
kolegów z drużyny, którzy zgłosili się do Pana Burmistrza 
z prośbą o wsparcie finansowe na dalsze leczenie”. 

Koledzy z drużyny sami wyszli z inicjatywą i w piśmie 
skierowanym do Pana Burmistrza zaproponowali, że 
ewentualną kwotę przekazaną na leczenie Bartka są 
gotowi odpracować. Dokument złożony w urzędzie 
wszyscy Juniorzy MGŁKS-u własnoręcznie podpisali. 
Ani rodzice Bartosza, ani nawet sam kapitan tak napraw-
dę do samego końca o niczym nie wiedzieli.

– „Jesteśmy ogromnie zaskoczeni całą sytuacją oraz 
wdzięczni za tę bardzo dorosłą i solidarną postawę 
kilkunastoletnich chłopców. W imieniu naszym i naszego 

syna z całego serca dziękujemy Panu Burmistrzowi Uniejowa 
oraz Panu Prezesowi „Term Uniejów” za wsparcie finansowe 
rehabilitacji Bartosza! Dziękujemy pięknie też Trenerom oraz 
Przyjaciołom z klubu za inicjatywę, za wspaniałą, koleżeńską 
postawę, która wzruszyła nas do łez! Dziękujemy również za 
to, że tak często do nas zaglądacie i nie pozwalacie mu nawet 
na jeden dzień zwątpić w to, że wkrótce znów zagracie  
w pełnym składzie!”. 

Nowy wózek dla Marcina
Marcin to kolejny młody człowiek, który zwrócił się do nas 

o pomoc. Z problemami zdrowotnymi, które pojawiły się już 
w wieku nastoletnim, zmaga się do dziś. Od 13. roku życia, 
z nieznanej przyczyny, nie może chodzić i przemieszcza się 
wyłącznie za pomocą wózka. Wkrótce po tym, w trakcie 
badań lekarz zdiagnozował obecność naczyniaka w rdzeniu 
kręgowym. To rodzaj zmiany nowotworowej, która z biegiem 
czasu może się powiększać i w konsekwencji pęknąć oraz 
rozlać po kanale kręgowym. Tak dramatyczny scenariusz 
może prowadzić do niedowładu wszystkich kończyn,  
a nawet utraty mowy, etc. W tych okolicznościach operacja 
była konieczna i została przeprowadzona pomyślnie, ale 
naczyniak spowodował nieodwracalny ucisk na rdzeń i usz-
kodzenie kręgosłupa.

Wózek inwalidzki, z którego Marcin korzysta obecnie, ma 
już 15 lat. Był przez te półtorej dekady dwukrotnie spawany, 
tapicerka pruje się w kilku miejscach – nie pomagają doraźne 
naprawy. Poza tym wózek jest nie tylko zużyty, ale i zbyt 
mały. Nie mając wyboru, Marcin podjął działania w kierunku 
zakupu nowego wózka. Model GTM Hammer HA, na który 
się zdecydował, ma wzmocnioną ramę, odpowiednią dla jego 
wagi. Producent przygotowuje taki wózek indywidualnie 
dla każdego pacjenta. Po złożeniu zamówienia konsultant 
przyjechał do Borzewiska, do domu Marcina, żeby zebrać 
wszystkie wymiary, co jest sporym udogodnieniem, bo firma 
ma siedzibę w Warszawie i tam należało by się udać. Teraz 
trzeba czekać, około 12 tygodni, ale też szukać pieniędzy na 
sfinansowanie zakupu. Koszt przygotowania takiego wózka 
to kwota rzędu 12 tys. zł. Z tego jedyne 1.700 zł pokryje 
refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zamiast życzeń w prasie…
Życzenia wielkanocne, które Samorząd Gminy Uniejów wraz z Zarządem „Term Uniejów” w poprzednich 

latach publikowali w lokalnej prasie, w tym roku nie zostały wydrukowane. Skąd taka decyzja?

Maciej Bartosiak
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 – „10 tys. zł to dla nas nieosiągalna kwota. Miesz-
kam z mamą, tata zmarł kiedy miałem 11 miesięcy. 
Odwiedzają nas moje siostry, pomagają w miarę 
możliwości, ale wiadomo – każdy ma swoje życie. 
Bardzo chciałbym pracować, to na pewno poprawiłoby 
naszą sytuację, ale poza krótkim stażem, który odby-
łem w ramach unijnego projektu aktywizacji osób 
niepełnosprawnych, do tej pory nie udało mi się nic 
znaleźć. Jestem bardzo zdeterminowany i otwarty na 
wszelkie propozycje, jeżeli trzeba – chętnie się doszkolę. 
Dojazd do miejsca zatrudnienia też nie stanowi dla 
mnie problemu – mam odpowiednio zmodyfikowane 
auto, którym podczas stażu codziennie dojeżdżałem 
do Poddębic. Bardzo chciałbym sam zarobić na ten 
wózek… – Niestety, w obecnych okolicznościach nie 
ma o tym mowy. Wizyta w instytucjach powołanych do 
wspierania osób w trudnej sytuacji niewiele pomogła, 
dlatego zacząłem szukać pomocy gdzie indziej. Tak 
trafiłem do Urzędu Miasta w Uniejowie” – relacjonuje 

Marcin. – „Poprosiłem o rozmowę z Burmistrzem. Pan Kacz-
marek zszedł do mnie, wysłuchał i obiecał, że postara się 
mi jakoś pomóc. Wkrótce po naszym spotkaniu dostałem 
telefon od pracownika, który pomógł załatwić wszystkie 
formalności. Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie 
podziękować Panu Burmistrzowi – Józefowi Kaczmarkowi 
oraz Panu Prezesowi spółki „Termy Uniejów” – Marcinowi 
Pamfilowi”. 

Co do sytuacji zdrowotnej Marcina, dowiedzieliśmy się, 
że są rokowania dające nadzieję na częściowy powrót do 
sprawności, ale potrzebna jest intensywna rehabilitacja, 
co znowu wiąże się z kosztami. Leczenie w ramach NFZ 
to kropla w morzu potrzeb, dwutygodniowy turnus 
rehabilitacyjna raz na 2 lata nie załatwi sprawy. Dlatego 
Marcin – z jednej strony podkreślając, że jest ogromnie 
wdzięczny za to, co go spotkało – nie ukrywa, że liczy 
także na wsparcie w zakresie rozpoczęcia intensywnej 
rehabilitacji lub jakąkolwiek pomoc w podjęciu pracy.

>

Działka, o której mowa, zlokalizowana jest na te-
renie miejscowości Spycimierz. Precyzując, chodzi  
o teren po byłym SKR. Obecnie funkcjonuje jako grunt 
orny, częściowo zalesiony. Burmistrz Józef Kaczmarek 
ogłaszał przetargi na wykup obszaru, ale dotychczas 
nie udało się znaleźć chętnego i rozstrzygnąć 
procedury. Po dopełnieniu kwestii formalnych przez 
gminę Uniejów, właściciele gospodarstwa – państwo 
Pietrasiakowie, którzy na chwilę obecną prowadzą 
działalność w Siedlątkowie, będą mogli sprowadzić 
zwierzęta do nowej lokalizacji. 

Teren wymaga uporządkowania i przygotowania 
pod działalność, ale spośród dostępnych działek 
właśnie ta w Spycimierzu najbardziej odpowiada 
przyszłym dzierżawcom.

- „Obwiozłem właścicieli po gminie, pokazując 
im możliwe lokalizacje na naszym terenie i okazało 
się, że najbardziej do gustu przypadła im przestrzeń  
w Spycimierzu” – powiedział włodarz Uniejowa. 

Z pewnością farma przyciągnie wielu Gości, bo to 
prawdziwy zwierzyniec. Chociaż w naszym krajobrazie 
alpaki wyglądają czasem dość przedziwnie, trudno 

chyba o przyjemniejsze spotkanie, niż to z puszystymi 
zwierzakami o południowoamerykańskiej proweniencji.

W trakcie wizyty będzie można zwiedzić hodowlę, za-
poznać się z alpakami i robić sobie z nimi zdjęcia. Ciekawym 
doświadczeniem będzie też wspólny spacer, który bardzo 
przypomina ten z psem, tylko że na drugim końcu smyczy 
jest alpaka.

Farma z alpakami będzie niewątpliwie interesującą 
atrakcją na terenie gminy i regionu, która, łącząc terapię  
i rekreację, pozwoli się zrelaksować, odpocząć w kame-
ralnej i swobodnej atmosferze, w kontakcie z naturą.

Teren pod alpakarnię wydzierżawiony
Rada Miejska podjęła uchwałę o wydzierżawieniu gminnej działki z przeznaczeniem na gospodarstwo 

agroturystyczne z alpakami. Umowa będzie obowiązywała przez trzy lata z możliwością przedłużenia. 

Agnieszka Owczarek
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Działka, na której ma powstać gospodarstwo z alpakami 
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>

Przed trzema laty ten wyjątkowy i niepowtarzalny 
obrzęd znalazł się na Krajowej Liście Niematerialne-
go Dziedzictwa Kulturowego. Marzenia spycimier-
skiej społeczności od dawna sięgały jednak znacznie 
dalej.

W 2016 r. utworzone zostało Parafialne Stowa-
rzyszenie „Spycimierskie Boże Ciało”, którego 
główny cel to „aktywne podtrzymywanie wśród 
parafian tradycji układania dywanów kwiatowych 
na uroczystość Bożego Ciała w Spycimierzu, dbanie 
o religijny wymiar i sakralny charakter uroczystych 
obchodów Bożego Ciała w Spycimierzu”. Obecnie 
członkowie stowarzyszenia czynią starania, aby ich 
zwyczajowość trafiła na światową listę UNESCO.

Dążąc do wyznaczonego celu, z inicjatywy 
Burmistrza Uniejowa – Józefa Kaczmarka, trzy 
lata temu do współpracy zaproszona została pani 
Katarzyna Smyk – doktor habilitowana nauk hu-
manistycznych w dziedzinie językoznawstwa, spec-
jalność: językoznawstwo polskie i folklorystyka, 
profesor w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wybór nie był przypadkowy, ponieważ w ob-
szarze zainteresowań pani Profesor leży etno-
lingwistyka, sacrum i sakralizacja oraz szeroko 
pojęte dziedzictwo kulturowe. Jest ona badaczem 
kultury tradycyjnej, obrzędów, zwyczajów, wierzeń, 
tekstów folkloru i sposobów ich funkcjonowania we 
współczesnej kulturze polskiej i w systemie wartości 
współczesnych Polaków.

Pani Profesor od 2018 r. prowadziła na terenie 
Spycimierza badania nad niematerialnym dzie-
dzictwem, m.in. podczas uroczystości Bożego 
Ciała. W trakcie seminariów i innych spotkań spy-
cimierskich omawiała ich wyniki, prowadziła wy-
kłady i warsztaty dotyczące dobrych praktyk w 
ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
oraz jego potencjalnych zagrożeń.

W październiku 2020 r. ukazał się pierwszy raport 
pod redakcją Katarzyny Smyk: „Procesja Bożego Ciała 
z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu. Raport 
z badań i rekomendacje do planu ochrony”. Powstała 
publikacja to sprawozdanie z dwuletnich badań na 
temat spycimierskiej tradycji, związanych z nią zagrożeń 
i sposobów przeciwdziałania, a także możliwych działań 
dla ochrony kwietnych dywanów.

W tym samym czasie trwały już prace nad monografią, 
której tytuł brzmiał wstępnie: „Obrzęd jako tekst kultury”. 
W udzielonym w kwietniu 2020 r. wywiadzie Profesor 
Smyk mówiła:

- „Wnikliwie analizuję elementy składające się na 
tradycję układania kwietnych dywanów na uroczystość 
Bożego Ciała w Spycimierzu. Pod lupę biorę takie 
szczegóły, jak: sposób ustawienia procesji, materiały 
i przedmioty używane w przygotowaniach, role zaan-
gażowanych osób, zmienność tego obrzędu. Jest tego 
dużo. Źródłem informacji są m.in. nagrane wywiady 
z mieszkańcami. W ich wypowiedziach wyczuwa się 
ogromne zaangażowanie, otwartość, to co nazywam 
spycimierskim sercem. Jestem wdzięczna parafianom, 
że nam zaufali i wpuścili mnie oraz innych badaczy do 
swoich domów, gospodarstw, zezwolili na robienie zdjęć 
i pozwolili nam poczuć tę szczególną atmosferę panującą 
wokół tego święta”. 

„Obrzęd jako tekst kultury. 
Przykład Bożego Ciała w Spycimierzu”
Spycimierz, wieś leżąca w gminie Uniejów, znany jest w całej Polsce, i nie tylko, ze swej niezwykłej trady-

cji układania kwietnych dywanów przy okazji Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Agnieszka Olczyk
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Wreszcie koniec 2020 r. przyniósł drugą relację w 
formie książki, którą autorka zatytułowała: „Ścieżki kul-
tury. Tom 2. Obrzęd jako tekst kultury. Przykład Bożego 
Ciała w Spycimierzu”.

Opis tradycji tworzenia kwietnych dywanów w Spy-
cimierzu uznany został w publikacji za ciekawe studium 
przypadku. Na podstawie badań terenowych, opinii 
innych badaczy, a także zgromadzonych materiałów, 
autorka nie dość, że nakreśliła indywidualny charakter 
święta, to podjęła również próbę wpisania go w kontekst 
obrzędowości postludowej.

Na szczególną uwagę zasługuje też strona meto-
dologiczna monografii. Autorka udowodniła w niej, że 
współczesną obrzędowość, wywodzącą się z tradycji, 
można badać w nowoczesny, a przy tym wyczerpujący 
i precyzyjny sposób. Nowego znaczenia zyskało też 
pojęcie tekstu kultury.

W geście podziękowania rodzinom z parafii Spy-
cimierz, które podczas badań gościły w swoich do-
mostwach badaczy, poświęcały im swój czas i udzie-
lały cennych wywiadów, autorka książki podarowała 
łącznie dziewiętnaście egzemplarzy swojej najnowszej 
pozycji. Tomik trafił także w ręce proboszcza parafii, 
księdza Dariusza Ziemniaka.

Jednocześnie Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczma-
rek, a także mieszkańcy wsi i parafii Spycimierz oraz 
członkowie Parafialnego Stowarzyszenia „Spy-
cimierskie Boże Ciało” składają serdeczne podzię-
kowania dla pani Profesor Katarzyny Smyk za zain-
teresowanie tutejszą tradycją i ogromny wkład pracy, 
dzięki któremu marzenia o wpisaniu na Listę świa-
towego dziedzictwa UNESCO stały się bardziej realne 
i bliższe. 

Książka jest dostępna w Miejsko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Uniejowie.

>

Publikacja powstała na bazie materiałów zgroma-
dzonych przez pracowników Narodowego Instytutu 
Samorządu Terytorialnego, pod redakcją naukową: 
dr hab. Justyny Wiktorowicz – prof. Wydziału Eko-
nomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódz-kiego 
oraz dr Iwony Wieczorek – Dyrektor Narodowego 
Instytutu Samorządu Terytorialnego, którą wielokrot-
nie gościliśmy podczas konferencji oraz uroczystości  
w Uniejowie.

Recenzentami publikacji zostali: dr hab. Izabela War-
was – prof. Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu 
Łódzkiego oraz dr hab. Diana Dryglas – prof. Wydziału 
Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Przypomnijmy, że w 2012 r., dzięki staraniom Sa-
morządu Miasta i Gminy Uniejów, Prezes Rady Mi-
nistrów podpisał rozporządzenie w sprawie nadania 
statusu uzdrowiska miastu Uniejów wraz z sołectwami: 
Spycimierz, Spycimierz-Kolonia, Zieleń i Człopy.

Od tego szczególnego wydarzenia Uniejów zajmuje 
swoje miejsce wśród 45 polskich uzdrowisk. Co więcej, 

przez ostatnie 9 lat statusu uzdrowiska nie przyznano 
żadnej nowej miejscowości. W związku z tym Uniejów do 
dzisiaj jest najmłodszym polskim uzdrowiskiem i jedynym 
w Polsce uzdrowiskiem termalnym.

Od momentu otrzymania statutu uzdrowiska niezwykle 
ważna stała się promocja naszej miejscowości pod kątem 
turystyki uzdrowiskowej. Taką funkcję spełnia również 
wspomniane wydawnictwo.

Publikacja „Działalność uzdrowiskowa polskich gmin 
– wybrane zagadnienia” podzielona jest na dwie części.  
W pierwszej części możemy zapoznać się z historią 
działalności uzdrowiskowej w Polsce oraz z zasadami 
funkcjonowania polskich kurortów. W układzie alfa-
betycznym znalazła się krótka charakterystyka wszys-
tkich czterdziestu pięciu gmin uzdrowiskowych w Pol-
sce. Charakterystyka uzdrowisk zawiera położenie 
administracyjne, rys historyczny, a także najważniejsze 
naturalne surowce lecznicze wykorzystywane w kurorcie. 
W kolejnym rozdziale Uniejów zajął szczególne miejsce. 
Współpraca Uniejowa z węgierską miejscowością Móra-

Uniejów w publikacji o polskich uzdrowiskach
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego wydał publikację pt. „Działalność uzdrowiskowa polskich 

gmin – wybrane zagadnienia”. W książce swoje miejsce znalazł również Uniejów.

Aleksandra Zielonka
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Informator powstał z myślą o tych, którzy interesują 
się obszarem województwa łódzkiego położonym w do-
rzeczu Warty, Bzury i Neru. Region ten to bez wątpienia 
doskonałe miejsce do uprawiania aktywnej turystyki, 
z dala od zgiełku wielkich i zatłoczonych miast, pełen 
pięknych krajobrazów i ciekawych zabytków.

W publikacji nie brak również informacji o bazie no-
clegowej i gastronomicznej, a całość bogata jest w in-
teresujące opisy i barwne ilustracje.

Na blisko stu osiemdziesięciu stronach informatora 
znalazł się Uniejów, a także pięć miejscowości leżących 
w zasięgu gminy: Spycimierz, Rożniatów, Wilamów, 
Wielenin i Czepów.

Ponadto zawierają się w nim opisy innych miast, ta-
kich jak: Poddębice, Aleksandrów Łódzki, Dalików, Kon-
stantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Pęczniew, 
Świnice Warckie, Wartkowice, Zgierz.

Pozycja jest dostępna bezpłatnie w Urzędzie Miasta 
w Uniejowie, w Dziale Promocji (tel. 63 28 89 787/753), 
jednak jej liczba jest ograniczona.

Zapraszamy również na stronę: www.zikra.org.pl/

halom, azerskim miastem Naftalan, islandzkim Grindavík oraz ukra-
ińskim Truskawcem podana jest jako jeden z czterech przykładów 
międzynarodowej współpracy polskich gmin uzdrowiskowych. Część 
druga stanowi analizę porównawczą uzdrowisk na podstawie wyników 
badania kwestionariuszowego gmin. Publikację zamyka rozdział 
poświęcony wyzwaniom i kierunkom rozwoju gmin uzdrowiskowych 
w Polsce.

Publikację serdecznie rekomendujemy studentom, pracownikom 
samorządowym, a także wszystkim tym, którzy planują odwiedzić te 
miejscowości, niezależnie od tego, czy ich wyjazd ma na celu poprawę 
zdrowia, czy jest wyjazdem typowo turystycznym.

Elektroniczna forma książki znajduje się na stronie Wydawnictwa 
Społecznej Akademii Nauk (www.monografie.san.edu.pl/mono-
grafie/), którego nakładem ukazała się publikacja oraz na stronie 
Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (www.nist.gov.pl/
informacje/wydawnictwo-nist,17.html).

Tradycjonalistów, dla których nie do przecenienia jest publikacja  
w formie książkowej informujemy, że pozycja dostępna jest w Miejsko-
Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie.

przewodnik-turystyczno-krajoznawczy-miedzy-warta-bzura-i-
nerem/, na której znajduje się przewodnik w wersji on-line.

Przewodnik „Między Wartą, Bzurą i Nerem” współfinan-
sowany jest przez Unię Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach 
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-
2020.

Przewodnik „Między Wartą, Bzurą i Nerem”
Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” oddaje w ręce turystów, a także mieszkańców przewodnik 

turystyczno-krajobrazowy z mapą turystyczną „Między Wartą, Bzurą i Nerem”. 

Agnieszka Olczyk
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O działalności Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pra- 
cy od Niepokalanej Maryi, powołaniu i dozgonnej służ-
bie Bogu Ojca Założyciela – bp. Wojciecha Owczarka 
rozmawiamy z s. Aliną Alicją Śmiałek, przełożoną sióstr  
w domu filialnym w Uniejowie.

Czy można powiedzieć wprost, że gdyby nie pra-
cowitość, konsekwencja i dozgonna służba Bogu ś.p. 
bpa Owczarka, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy 
od Niepokalanej Maryi dziś by nie istniało?  

Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ 

W duchu idei Ojca Założyciela
Życie zakonne pełne jest wyrzeczeń, trudności i poświęcenia. Szczególnie dziś, kiedy otacza nas 

bogactwo rzeczy materialnych i dobrobytu, a technologia rozwija się w błyskawicznym tempie. 
Jest trudno, ale jest też i pięknie. 

Dominika Rospara
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Występu, ze względu na panujący stan epide-
miczny, nie mogli na żywo wysłuchać i obejrzeć 
widzowie. Można go było jednak zobaczyć na 
kanale YouTube Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Uniejowie. Koncert jest dostępny razem  
z innymi filmami na kanale M-GOK.

Bartek Grzanek swoją karierę muzyczną rozpo-
czął w 1998 r. jako gitarzysta grupy Colarado 
Band. Choć zespół grał muzykę country, w żyłach 
Bartka płynie też rock i soul, ale przede wszystkim 
blues.

W 2000 r. został liderem zespołu Tosteer, który 
odnosił sukcesy na najważniejszych festiwalach 
bluesowych w Polsce.

Formacja, wraz ze swoim charyzmatycznym 
wokalistą, była nominowana do nagrody Fryderyki 
2003 za płytę „Testosterone” w kategoriach: No-
wa twarz fonografii oraz Album roku – rock. Poza 
tym zespół występował jako support m.in. dla Pla-
cebo, Dave’a Gahan’a i Budgie.

O wokaliście szersza widownia usłyszała pod-
czas I edycji „The Voice of Poland”, ale rozpoz-

nawalność przyniósł mu udział  w piątej części „Mam talent”, 
gdzie dotarł aż do finału.

Bartek Grzanek jako gitarzysta współpracował z wieloma 
artystami, np. z George’m Hamiltonem V (Nashville), zespo-
łem Rezerwat oraz z  Rafałem Brzozowskim.

Wiosną 2015 r. ukazał się debiutancki singiel Bartka za-
tytułowany „Ikar”, a w październiku tego samego roku miała 
miejsce premiera pierwszego solowego albumu artysty „Duch”.

Zachęcamy do posłuchania koncertu i innych nagrań opu-
blikowanych przez Ośrodek Kultury. 

Koncert on-line „Dla Kobiet” z okazji Ich święta
Bartek Grzanek – wokalista o wyjątkowej barwie głosu, gitarzysta, autor tekstów i kompozytor – nagrał 

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie szczególny koncert skierowany do wszystkich Pań  
z okazji Ich święta.

Agnieszka Olczyk
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Biskup otrzymał już w części uformowaną wspólnotę. Założycielka 
dość wcześnie zmarła. W 1915 r. Wtedy Ojciec przejął pełną opiekę 
nad powstającym zgromadzeniem. Czy znalazłby się ktoś inny, kto 
zatroszczyłby się o Zgromadzenie? Może Zgromadzenie trwałoby 
dalej, a może bez Ojca przestałoby istnieć.

Być może Ojciec Założyciel poczuł powołanie, by zająć się Zgro-
madzeniem i dlatego wkładał całe swe serce w opiekę nad nim. 

Trochę inne są początki. Samo zgromadzenie powstało w 1889 
r. Tworzyło je początkowo pięć pań, które w zakładzie krawieckim 
we Włocławku pod przewodnictwem Franciszki Rakowskiej, 
nazywanej przez nas Matką, zawiązały wspólnotę, gdzie już 
wtedy zobowiązały się żyć wg zasad zakonnych. Pomagał im w 
tym franciszkanin o. Ksawery Sforski. Siostry podpisały ze sobą 
umowę o wspólnym życiu oraz o tym, że będą żyły w: czystości, 
ubóstwie i posłuszeństwie wybranej przez siebie przełożonej. Do 
1915 r. rolę przełożonej pełniła matka Franciszka. Ojciec Sforski 
opiekował się nimi duchowo, ułożył nawet regulamin dla osób 
świeckich, żyjących pod jednym dachem. W 1911 r. ojciec Sforski 
zmarł. Był zarówno kierownikiem duchowym wspólnoty, ale także 
ówczesnego księdza Wojciecha Owczarka. Jego prosił o opiekę nad 
wspólnotą. Ojciec początkowo bał się tego wyzwania. Chciał nawet 
nasze Zgromadzenie połączyć z innym Zgromadzeniem. Nie udało 
się. Siostry poprosiły w 1920 r. biskupa ordynariusza o opiekę. 
Wtedy Ojciec zdecydował się postarać o zatwierdzenie wspólnoty. 
Napisał Konstytucję dla naszego Zgromadzenia.

Ojciec Założyciel, bo taki tytuł przyznano biskupowi Woj-
ciechowi Owczarkowi podczas jego służby, był prawdziwym 
przykładem bohatera pracy, pokory, skromności i cierpliwości. Był 
także przyjacielem ludzi już od najmłodszych lat. Jaką mądrość, 
która do dziś przewija się w codziennej działalności Zgromadzenia, 
pozostawił po sobie swoim podopiecznym? 

Jego głównym mottem życiowym były słowa: „Muszę zostać 
świętym”. Czynił wszystko, by dążyć do tego celu. Prowadził osobiste 
notatki duchowe, które po jego śmierci zostały odnalezione, dzięki 
czemu możemy z nich korzystać, by wciąż rozwijać się duchowo. 
Pomagał siostrom w zakładaniu nowych domów, często starał się 
o fundusze na te cele. Potrafił udzielać konkretnych rad. Uczył 
siostry pracy w ogrodach, instruując je w bardzo dokładny sposób, 
by mogły zapewnić byt wspólnotom, które dopiero powstawały. 
Siostry prowadziły pracownie krawieckie, szwalnicze, uczyły 
dziewczęta zawodu. Początkowo głównym celem było przede 
wszystkim wychowanie dziewcząt i pomoc kobietom pracującym, 
którym wtedy było trudno o zarobek.

Na jakich działaniach opiera się dziś Zgromadzenie Sióstr 
Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi? 

W tej chwili głównie pracujemy przy parafiach. Niestety, dzieła, 
które wcześniej prowadziły siostry, zostały im odebrane. Pro-

wadziłyśmy żłobki, przedszkola, kursy 
kroju i szycia, w niektórych miejscach 
były także domy dziecka. Zamysłem 
Ojca Założyciela była też pomoc 
duszpasterzom w pracy. Obecnie w 
większości pracujemy przy parafiach 
jako siostry zakrystianki, katechetki, 
organistki, kancelistki. Prowadzimy 
jeden dom dziecka we Włocławku, 
przedszkole w Poznaniu, Dom Spo-
kojnej Starości w Anglii. Jeszcze do 
niedawna siostry prowadziły gospo-
darstwa rolne.

Ogród prowadzony przez siostry 
w Uniejowie jest przepiękny. Miałam 
okazję go zobaczyć.

Obecnie pełni on rolę rekreacyjną, 
ale wcześniej siostry miały szklarnię, 
uprawiały kwiaty i warzywa. Były one 
przeznaczone na sprzedaż. Siostry, 
które zajmowały się kiedyś ogrod-
nictwem, dziś już są starsze, scho-
rowane, nie mają na to siły.

Jak duża grupa sióstr znajduje się 
obecnie w Zgromadzeniu w Uniejowie? 

Tu w Uniejowie jest nas siedem. 
Z domów filialnych jest to większa 
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wspólnota. Największa zaś jest we Włocławku. Naj-
mniejsze wspólnoty liczą trzy osoby.

Można zaobserwować spadek powołań? 
Powołań nie ma teraz w ogóle.

Co może być tego przyczyną? 
Dużo jest złej reklamy w mediach. Myślę, że to 

jest główną przyczyną. Drugą może być obecne nas-
tawienie na to, żeby więcej mieć. Kiedyś powołań było 
bardzo dużo, ale w tej chwili jest bardzo duży spadek. 
Zarówno tutaj, jak i w innych Zgromadzeniach.

Najnowsza publikacja „Przyjaciel Boga i ludzi”, 
wydana na prośbę przełożonej generalnej matki 
Jolanty Gołębiowskiej we Włocławku, ukazuje 
przykłady ogromnego codziennego poświęcenia 
sióstr, które polegało na życiu w skromności, osz-
czędności, pokorze i oddaniu bliźniemu. Co skłania 
kobietę do przystąpienia do Zgromadzenia i życia  
w nieustannym poświęceniu?  Być może dziś są to 
inne motywacje niż kiedyś. 

Pan Bóg daje każdemu powołanie, daje mu łaskę 
do konkretnego życia. Myślę, że właśnie dlatego każda 
z nas może podjąć decyzję o życiu we wspólnocie. 
Posiadamy to, co jest konieczne. Sama korzystam na 
przykład z komputera, którego potrzebuję do pracy. 
Gdybym nie pracowała w szkole, przypuszczam, że 
bym go nie miała i nie brakowałoby mi go. Uważam, 
że ubóstwo jest wyjątkowym darem dla każdej z nas.

Dziś chcemy mieć więcej, mieć piękniejsze do-
my, ubrania, luksusowe samochody, wspinać się po 
szczeblach kariery. Chcemy mieć więcej i robić wię-
cej. 

To prawda. To ogromna trudność, by być pokor-
nym czy zależnym od innych.

Książka opowiada nietypową historię niezwykle 
pobożnego, dobrego i uczynnego człowieka, który 
swoimi czynami i wewnętrznym samozaparciem 
osiągał zamierzone cele i mimo częstej ludzkiej nie-
przychylności, trudności i problemów, nie poddawał 
się,    z pokorą maszerował przez świat, pozostawiając 
po sobie ślady w postaci miłości do bliźniego. Mowa 
oczywiście o biskupie Wojciechu Owczarku. Co 
wspólnego miał z naszym uniejowskim patronem bł. 
Bogumiłem z Dobrowa i dlaczego można odnaleźć  
w obu postaciach podobieństwo? 

Ojciec był zafascynowany bł. Bogumiłem. Uważał 
go za swojego „ziomka” i tak rzeczywiście było. 
Św. Bogumił jest w naszej kolegiacie. Natomiast 
Ojciec, mieszkając w Łęgu Balińskim, także należał 
do tutejszej parafii, służył przy ołtarzu. Często 
wspominał, że służył przy bł. Bogumile. Był mu bardzo 
bliski, zresztą z ramienia biskupa włocławskiego 
zajmował się procesem beatyfikacyjnym biskupa 
Bogumiła i bardzo się z tego cieszył. Na pewno obie 
te postacie łączy wielkie dążenie do świętości, pro-
stota, pokora.

Jaką mądrość mógłby przekazać nam dziś wszys-
tkim ś.p. bp Wojciech Owczarek w czasach, kiedy 
zmagamy się z epidemią? 

Ta myśl od dawna przewija się w mojej głowie. 
Myślę, że powiedziałby: „Na kolana i przed Pana 
Jezusa”, bo to może nas uratować. To przykre, że 
pierwszą czynnością, którą wykonano w związku 
z pandemią, było zamknięcie kościołów. W naszej 
historii, czy to w Polsce, czy na świecie, jeśli działo 
się coś złego, a epidemii było mnóstwo, ludzie szli 
do kościoła i wypraszali łaski, by zaraza przeminęła. 
Myślę, że Ojciec na to zareagowałby w szczególności.

Dominika Rospara

Książka „Przyjaciel Boga i ludzi” oraz inne publi-
kacje, wydane na prośbę Zgromadzenia,  dostępne są 
do nabycia w Domu Filialnym Zgromadzenia Sióstr 
Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi przy ul. bpa 
W. Owczarka 2 w Uniejowie.

>
ar

ch
. U

M
 U

ni
ej

ów



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

>

Celem spotkania były tematy inwestycyjne, po-
kazanie jakie inwestycje będzie prawdopodobnie 
realizowała gmina, jeżeli po przetargach uda się wyłonić 
wykonawców, a także złożenie propozycji współpracy 
z przedsiębiorcami. Propozycja dotyczyła możliwości 
składania pomysłów na uatrakcyjnienie oferty 
turystycznej i powstania jej na terenach planowanych do 
zagospodarowania oraz możliwości wydzierżawienia od 
gminy w celu prowadzenia na nich własnej działalności 
poszerzającej ofertę rekreacyjną dla odwiedzających 
uzdrowisko turystów. Stworzenie tzw. małych form 
aktywności sportowych dla rodzin z dziećmi polegałoby 
na powstaniu chociażby miejsca do jazdy na wrotkach, 
czy dla nieco starszych boiska do piłki siatkowej itp. 

W spotkaniu prowadzonym przez Burmistrza 
Uniejowa – Józefa Kaczmarka wzięli udział przed-
siębiorcy reprezentujący: Hotel „Termalny” Uniejów, 
Hotel „Uniejów”**** ecoActive&Spa, Medical Spa 
Hotel „Lawendowe Termy”****, Uzdrowisko „Uniejów 
Park”, Aparthotel „Termy Uniejów”, VattenBall – spływy 
kajakowe; obiekty „Term Uniejów” – Zamek, Dom Pracy 

Twórczej i Zagrodę Młynarską, Gościniec „Nad Wartą”, 
„Babie Lato”, „Cztery Pory Roku”, Pokoje gościnne  
„U Rejenta”, Pierogarnię „Pod 30-tką”, Domki turys-
tyczne „Leśna Przystań” i Pensjonat „Staromiejski”. 

Na spotkaniu Burmistrz Uniejowa przedstawił 
prezentację dotyczącą zagospodarowania terenów 
inwestycyjnych zlokalizowanym wzdłuż i niedaleko 
brzegu rzeki Warty, na działkach zakupionych 
i planowanych do kupna przez gminę Uniejów. 
Prezentacja przedstawiała zagospodarowanie terenów 
inwestycyjnych w obszarze strefy A i B Uzdrowiska 
Termalnego Uniejów, czyli wzdłuż bulwarów (po 
obu stronach rzeki, od ul. Ireny Bojakowskiej do ul. 
Łęczyckiej) oraz na terenach należących do Wspólnoty 
Pastwiskowej – od mostu, wzdłuż wału, do Strugi 
Spycimierskiej – od której gmina Uniejów planuje 
wykupić działki o powierzchni 23,75 ha. 

- „Składam podziękowania dla Zarządu Wspólnoty 
Pastwiskowej za przychylenie się do prośby gminy 
i wyrażenie chęci sprzedaży tych terenów gminie 
Uniejów” – powiedział Burmistrz Uniejowa. 

Gościem spotkania była mgr inż. architekt Kata-
rzyna Kopeć z firmy Struktura-Architektura, która 
planuje w ramach napisania pracy doktorskiej 
przeanalizowanie wspomnianego terenu w skali 
całego miasta oraz wskazanie możliwości jego 
zagospodarowania z wydzieleniem stref funkc-
jonalno-przestrzennych. Ważnym elementem będą 
strefy integrujące i aktywizujące mieszkańców Unie-
jowa oraz strefy rekreacyjne, mające wpływ na 
intensyfikację gospodarki turystycznej Uzdrowiska 
Uniejów. Praca naukowo-badawcza ma dotyczyć 
zagadnień związanych z kształtowaniem krajobrazu 
miejskiego w kontekście ochrony dziedzictwa kultu-

Spotkanie z przedsiębiorcami 
dotyczące inwestycji 
Na spotkaniu w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie, zorganizowanym zgodnie z obowiązującym 

reżimem sanitarnym – dezynfekcja rąk, zachowanie odpowiedniej odległości, maseczki – zostały 
przedstawione zaplanowane inwestycje i złożona propozycja nawiązania współpracy między gminą 
Uniejów a przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie turystyki rekreacyjnej – 
hotele, kajaki, gastronomia, głównie na terenie sąsiadującym z realizowaną inwestycją budowy bulwarów, 
a także przedsiębiorcami świadczącymi usługi po lewym brzegu rzeki Warty i wreszcie prowadzącymi duże 
obiekty hotelowe. 

Marta Pokorska
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rowego, wzmacniania tożsamości lokalnej i pod-
kreślania architektury wernakularnej. Jednym z przy-
kładów studialnych będzie miasto Uniejów. Efek-tem 
badań będzie opracowanie studium wartości unie-
jowskich, będące uzupełnieniem zapisów w wykazie 
konserwatorskim oraz wskazaniem powiązań archi-
tektonicznych wraz z systemami zieleni.

Pan Burmistrz wspomniał o trudnościach przy 
realizacji wcześniej zaplanowanych inwestycji i konie-
czności przesunięcia ich o 2-3 lata: 

- „Przesunięcie projektów inwestycyjnych w czasie 
wzięło się przede wszystkim z tego, że nastąpił wzrost 
cen na rynku usług budowlanych w 2017 i 2018 roku. 
Inwestycje, które kształtowały się wtedy na poziomie 
6 mln zł, kosztują dziś 16 mln zł. Przykładowo, jeżeli 
chodzi o rozbudowę basenów w 2019 roku, przy 
złożeniu wniosku o dofinansowanie oszacowano koszty 
realizacji na 12 mln, a ich rozbudowa kosztowała 23 
mln zł. Rondo i ciąg komunikacyjny miały kosztować w 
granicach 6 mln zł, a wyniosły ponad 10 mln zł. Niektóre 
inwestycje zostały odroczone w czasie i szukaliśmy 
źródła finansowania, które pozwoliłoby na ich realizację. 
Szkoda było zrezygnować ze środków dofinansowania, 
mimo że są one proporcjonalnie małe w stosunku do 
kosztów całej inwestycji. Nie mamy pewności czy przy 
kolejnym rozdaniu te pieniądze otrzymamy. Z ostatniego 
naboru oddaliśmy środki na posterunek wodny przy 
kładce. Otrzymaliśmy wtedy dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego w wysokości 600 tys. zł, a po 
przetargach okazało się, że budynek kosztowałby 4 mln 
zł. Byliśmy zmuszeni oddać pieniądze i wystartować 
ponownie w konkursie. Teraz otrzymaliśmy ponad 3 mln 
zł od Marszałka Województwa Łódzkiego”. 

W trakcie spotkania Burmistrz Uniejowa wspomniał 
o problemach wynikających z planowaną parę lat temu 
budową bulwarów, gdyż tereny te należały do Skarbu 
Państwa, które reprezentowało Starostwo Powiatowe 
w Poddębicach. Na spotkaniu z mieszkańcami  
7 lat temu padła również propozycja ujednolicenia 
ogrodzenia przy działkach sąsiadujących bezpośrednio 
z bulwarami, jednakże większość osób obecnych nie 
wyraziła zgody na realizację tego pomysłu. Obecnie 
prowadzone są prace związane z budową tej inwestycji, 
na której powstaną m.in. szlaki dydaktyczne, ścieżki 
pieszo-rowerowe, pływające pomosty, siedziska na 
skarpie, letnie kino plenerowe, pergole z zadaszeniem 
oraz tuż przy moście przystań kajakowa – z możliwością 
wydzierżawienia. Bulwary będą ogólnodostępne dla 
wszystkich. 

Kolejne omówione inwestycje dotyczyły ogłoszo-
nych przetargów na budowę:  

- parku tematycznego – Farmy Alka, przy ul. abp. 
Jakuba Świnki, z elementami infrastruktury turystyczno-
poznawczej skierowanej przede wszystkim do dzieci  
i młodzieży, jako uzupełnienie oferty edukacyjnej w for-
mie zabawy;

- tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej 
z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem 
terenu przy ul. abp. Jakuba Świnki. Nowy obiekt będzie 
wspomagał leczenie wielu schorzeń i dolegliwości. Przy 
tężni projektowane są baseny solankowe. 

Następna inwestycja będzie dotyczyła budowy 
infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowania 
terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie, czyli Placu 
Bogumiła po przeciwnej stronie siedziby biblioteki 
miejskiej. W ramach inwestycji powstanie: fontanna 
połączona z kaskadowo płynącą wodą, ciąg schodów  
z obu stron kaskady wodnej, tarasy ziemne, ścieżki oraz 
winnica. 

Przedłużona zostanie również część spa & wellness 
kompleksu termalno-basenowego „Termy Uniejów”, 
na rozbudowę której spółka PGK „Termy Uniejów” 
otrzymała dofinansowanie w kwocie 7 mln 216 tys. zł 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego. Na nadbudowanym piętrze znajdzie 
się odrębne wejście dla gości z zewnątrz i zostanie 
połączone z obecną strefą saun. 

Dalsza część prezentacji dotyczyła zaplanowanej 
adaptacji budynku dawnego posterunku wodnego, czyli 
Interaktywnego Punktu Turystyki Geotermalnej, we 
współpracy z Politechniką Łódzką. 

Jednakże z punktu widzenia mieszkańców i rodziców 
małych dzieci ważnym przedsięwzięciem będzie za-
planowana budowa przedszkola integracyjnego na 
terenie boiska przy Szkole Podstawowej, w sąsiedztwie 
Ośrodka Kultury w Uniejowie. Obecnie trwają prace 
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nad stworzeniem programu funkcjonalno-użytkowego 
wraz z koncepcją architektoniczno-budowlaną. Projekt 
zakłada powstanie sal dydaktycznych i specjalistycznych, 
jak: polisensoryczna (dostarczająca wrażeń dotykowych, 
słuchowych i wzrokowych), twórczości dziecięcej, doś-
wiadczania świata, zabaw, komputerowa oraz sportowa.

Do zagospodarowania jest również działka o po-
wierzchni 2,14 ha znajdująca się za Hotelem Lawendowe 
Termy. Być może będzie to w niedługim czasie miejsce 
do gry w tenisa lub organizacji zawodów konnych. 

Ostatni slajd przestawiał budowę pasywnego bu-
dynku Urzędu Miasta w Uniejowie, przy ul. Łęczyckiej, 
wraz ze wszystkimi instalacjami, kompletnym wypo-

sażeniem i zagospodarowaniem terenu. Ta inwestycja 
jest obecnie na etapie weryfikacji ofert, które wpłynęły 
w postępowaniu przetargowym. 

Pan Burmistrz wspomniał również o prywatnych 
inwestorach, o potencjalnej budowie hotelu za Za-
grodą Młynarską, dlatego też gmina zgłosiła budowę 
drogi bitumicznej wzdłuż wału, która umożliwiłaby 
bezpośredni dojazd do obiektu, a także o złożeniu 
projektu na  spiętrzenie Strugi Spycimierskiej. 

Zatem niebawem pusta przestrzeń wzdłuż wału ma 
szansę zamienić się w miejsce pełne ciekawych i róż-
norodnych atrakcji skierowanych do wszystkich grup 
wiekowych. 

Tematyką prac były wyłącznie konie, które prezentowane 
były w różnym klimacie i kolorystyce. Przedstawiona wystawa 
prezentowała wysoki poziom zaawansowania technicznego oraz 
niezwykłą precyzję i jakość wykonania. Kolejne wystawy będą 
przedstawiały koty, tygrysy, kwiaty i pejzaże. 

Pani Elżbieta jest wieloletnią nauczycielką i artystką, która 
wykonuje obrazy metodą haftu krzyżykowego od niedawna. 
Jej dzieła powstają na specjalnej tkaninie do haftu kanwa. 
Narzędziami niezbędnymi do pracy jest specjalna igła wraz z nićmi. 
Najodpowiedniejszymi nićmi do haftów jest mulina, ponieważ 
łatwiej jest dobrać jej grubość do grubości tkaniny. 

Zdaniem artystki haftowanie krzyżykiem stanowi bardzo po-
żyteczne wypełnienie czasu wolnego, dostarcza dużo satysfakcji, 
poprawia koncentrację, uspokaja, odpręża i daje poczucie oderwania 
od problemów życia codziennego. Oprócz tego, czynność ta daje 
ogromną przyjemność i sprawia, że można być dumnym z włas-
noręcznie wykonanej pracy. Należy jednak zaznaczyć, że profesja 
ta wymaga umiejętności, wyobraźni i talentu. 

 Z powodu trudnych pandemicznych warunków, nasza pla-
cówka nie mogła zaprosić czytelników do podziwiania wystawy 
we wnętrzu biblioteki. Obrazy pani Elżbiety mogły być podziwiane 
tylko online.

Wystawa prac pani Elżbiety Bartnik
W marcu 2021 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie miała zaszczyt prezentować 

na swoim fanpagu niezwykłą wystawę prac pani Elżbiety Bartnik, która składała się z 10 obrazów. Jej 
dzieła urzekły wszystkich swoim pięknem, przyciągały wzrok, zachwycały starannością i intensywnością 
kolorów. Niezwykłość i unikalność obrazów brała się stąd, że nie powstały one przy użyciu pędzla, ale były 
haftowane muliną. Idealnie wykonany haft to kwestia dużej koncentracji i wyobraźni. 

Sylwia Szymańska
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Warto było zajrzeć na stoisko, tym bardziej, 
że poza wiosennymi dekoracjami stołu, w ofercie 
znalazły się ponadto chlebki, babki – w sam raz 
do koszyka na święconkę – oraz ciasto i babeczki 
domowego wypieku. Zakupy można było zrobić 
pół godziny przed i po mszach, odprawianych 
tradycyjnie o godzinach: 9.00 i 11.30. 

Panie z wilamowskiego Koła Gospodyń Wiej-
skich zachęcały na swoim facebooku do wzięcia 
udziału w akcji:

- „Kochani wesprzyjmy zakupem stroików na-
szych zuszków i harcerzy. Piękne stroiki przyozdobią 
Wasze stoły Wielkanocne, a tym samym sprawicie 
przyjemność dzieciaczkom. Zapraszamy serdecznie 
w Niedzielę Palmową”. 

Tutejsze KGW, jak dowiedzieliśmy się od Pani 
Dyrektor – Edyty Miśkiewicz, wspierają zuchów  
i harcerzy nie tylko promocyjnie:

– „Panie z Koła w pełni zaangażowały się w na-
szą akcję, z resztą – nie pierwszy raz, bo tutejsze gos-

podynie – i to nie tylko mamy naszych uczniów czy ab-
solwentów – zawsze bardzo chętnie pomagają szkole, za 
co oczywiście z całego serca im dziękuję!”. – usłyszeliśmy 
od Pani Edyty – „A wracając do kiermaszu, Panie  
z KGW przekazały dzieciom materiały do przygotowania 
przepięknych stroików, a do tego same zaproponowały, 
że upieką coś słodkiego, z myślą o niedzielnej sprzedaży 
przed sklepem – coś wspaniałego! Naprawdę, ogromne 
brawa i gorące uściski dla naszych kochanych gospodyń 
z Wilamowa! Bardzo chciałabym także podziękować, 
korzystając z okazji, druhnom drużynowym: Andżelice 
Góreckiej i Sylwii Wrąbel oraz nauczycielkom: Kata-
rzynie Pajor i Martynie Nowakowskiej za pomoc w przy-
gotowaniu wraz z dziećmi stroików oraz organizację 
całego przedsięwzięcia!”. – dodała Pani Dyrektor. 

Kiermasz Wielkanocny w Wilamowie
Zuchy oraz harcerze z drużyn działających przy Szkole Podstawowej w Wilamowie przygotowali 

wielkanocne ozdoby, którymi – za niewielką kwotę – kupujący mogli pięknie udekorować dom na święta 
wielkanocne. Zysk ze sprzedaży zasilił budżet przedsiębiorczych druhów. Stroiki można było nabyć  
w szkole oraz w Niedzielę Palmową (tego dnia także wypieki do święconki) przed sklepem spożywczym  
w Wilamowie – dzięki uprzejmości właścicieli Państwu Troczyńskim, podobnie jak podczas finału WOŚP 
pod koniec stycznia.

Maciej Bartosiak
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W niedzielę 28 marca br. wierni zgromadzeni 
przed kościołem w Wilamowie przynieśli ze sobą wiel-
kanocne palmy i palemki. Konkurs, dzięki łaskawej 
tego dnia pogodzie, przeprowadzono na powietrzu. 
Uzasadnieniem takiej lokalizacji od zawsze był rozmiar 
zgłaszanych w plebiscycie palem, choć tym razem była 
także prośba ks. proboszcza, by kto może, z uwagi na 
obostrzenia ograniczające liczbę wiernych w świątyni, 
pozostał na zewnątrz.

– „Nasi Parafianie, pomimo bardzo trudnej dla 
nas wszystkich sytuacji, podtrzymali piękną tradycję 
Niedzieli Męki Pańskiej i przygotowane w domowym 
zaciszu palmy, dostarczyli do kościoła” – relacjonował 
ks. Bogusław Karasiński, Proboszcz Parafii pw. św. 
Wojciecha i Stanisława Biskupa i Męczennika w Wila-
mowie. – „Należy przy tym stanowczo zaznaczyć, że 
przekazanie kolorowych wiązanek odbyło się zgodnie 
z obowiązującą dyscypliną sanitarną. Staram się  
o tym nieustannie przypominać i proszę wszystkich 
wiernych, aby dbali o siebie, tym bardziej teraz, kiedy 
zdrowie i życie nas wszystkich jest szczególnie nara-
żone”. 

Ksiądz proboszcz powitał wiernych i poświęcił 
przyniesione przez nich palmy. Zanim jednak zebrano 

kartki ze zgłoszeniami do konkursu, kapłan poprosił 
ministranta dysponującego „bronią” przeciwko 
grzechom i koronawirusowi! Tak żartobliwie ksiądz 
Karasiński określił dyngusówki, które rozdano naj-
młodszym uczestnikom konkursu. Broń z pewnością 
przydała się w lany poniedziałek, dla podtrzymania 
wielkanocnej tradycji.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone w niedzielę, 
11 kwietnia br., tydzień po Wielkanocy. Po raz 
kolejny z rzędu, autorami najwyższej palmy byli 
Państwo Kokorzyccy, którzy przygotowali przeszło 
6-metrową palmę. Równie imponującą pracę zbio-
rową Koła Różańcowego i seniorów zgłosiła Pani 
Maria Pastwińska, lokalna poetka oraz inicjatorka 
konkursu. Z kolei, mierzącą prawie 4 metry „Palmę 
zwycięstwa nad koronawirusem” przygotowały pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wilamowie:

– „Panie w domach tworzyły poszczególne ele-
menty Naszej Palmy Wielkanocnej – w ten sposób 
poradziłyśmy sobie z zakazem zgromadzeń i tym 
samym stworzyłyśmy piękną Palmę Zwycięstwa. 
Pomysł na symbolikę podsunęła nam Pani Sta-
rosta Małgorzata Komajda na naszym profilu face-
bookowym” – relacjonowała przewodnicząca koła.

XV Konkurs Palmowy w Wilamowie
Tradycja przygotowywania wielkanocnych palem jest w Wilamowie wydarzeniem szczególnie 

ważnym, tym bardziej, że od 15 lat wierni chętnie rywalizują w – prowadzonym przez ks. 
Proboszcza i Radę Parafialną – konkursie na najpiękniejszą i najwyższą palmę wielkanocną.

Maciej Bartosiak
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Jak podkreśla Burmistrz Uniejowa, Józef Kaczmarek, 
stworzenie nowych miejsc przedszkolnych jest odpo-
wiedzią na potrzeby i oczekiwania rodziców najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy. Ponadto podjęte działania 
mają przyczynić się do zatrzymania jak największej liczby 
uczniów w tychże szkołach na kolejne lata nauki, aby  
w przyszłości zapobiec likwidacji placówek.

Do dyspozycji przedszkolaków zostaną oddane 
przestronne, jasne sale, z miejscem do zabawy i zajęć 
edukacyjnych. W placówkach już teraz trwają prace 
remontowe polegające na dostosowaniu pomieszczeń 
do potrzeb najmłodszych użytkowników, a kiedy te 
dobiegną końca, rozpoczną się czynności mające na celu 
wyposażenie ich w meble, niezbędny sprzęt i zabawki. 
Maluchom zapewniony zostanie też bezpieczny dostęp 
do łazienek, dostosowanych odpowiednio do ich wieku. 
Profesjonalną opiekę nad dziećmi sprawować będzie 
wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Dzięki niej  
w ofercie nowo otwartych oddziałów przedszkolnych 
znajdą się także zajęcia logopedyczne i rytmiczne. 
Sale gimnastyczne, które znajdują się w obu szkołach, 
zapewnią dzieciom jedną z podstawowych aktywności, 
jaką jest ruch.

Dużym atutem szkół w Wilamowie i Wieleninie 
jest posiadanie placów zabaw. Dadzą one dzieciakom 
możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego na 
świeżym powietrzu, stworzą okazję do pozytywnego 
spożytkowania dziecięcej energii, a przede wszystkim 
sprawią dzieciom wiele radości.

W wyniku przeprowadzonego postępowania 
rekrutacyjnego, do oddziałów przedszkolnych przyję-
tych zostało:

• w Wieleninie – 20 dzieci w grupie 5 i 6-latków 
oraz 16 dzieci w grupie 3 i 4-latków, 

• w Wilamowie – 24 dzieci w grupie 5 i 6-latków 
oraz 16 dzieci w grupie 3 i 4-latków. 
Panie dyrektor obu placówek – Elżbieta Goszczyk  

i Edyta Miśkiewicz – podkreślają jednak, że zarówno do 
szkoły, jak i do przedszkola przyjęte zostaną wszystkie 
chętne dzieci, również te, które zgłoszone zostaną  
w późniejszym terminie.

Dużym zainteresowaniem cieszy się także Miejskie 
Przedszkole w Uniejowie. Tutaj arkusz organizacyjny 
na kolejny rok przewidywał początkowo łącznie 175 
miejsc. Proces rekrutacji pokazał tymczasem, że dzieci 

W Wieleninie i w Wilamowie powstaną 
nowe oddziały przedszkolne
Wraz z początkiem roku szkolnego 2021/2022 w murach Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie  

w Wilamowie oraz Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie utworzone zostaną dodatkowe 
oddziały przedszkolne dla dzieci 3 i 4-letnich. Obecnie w placówkach tych, oczywiście poza oddziałami szkolnymi klas 
1-8, istnieje po jednym oddziale wychowania przedszkolnego, a uczęszczają do nich tylko dzieci w wieku 5 i 6 lat.

Agnieszka Olczyk 
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Każdego roku Urząd Stanu Cywilnego w Uniejowie 
organizuje Jubileusz 50-lecia zawarcia małżeństwa. Aktu 
dekoracji wyjątkowymi „Medalami Róży”, przyznawanymi 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski dla małżonków 
obchodzących „Złote Gody”, dokonuje Burmistrz i Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Uroczystości zwykle odbywają się na jesieni. Nie 
ma to jednak nic wspólnego z jesienią życia jubilatów,  
a wynika jedynie z urzędniczych procedur. W miesiącach 
czerwiec – lipiec USC przesyła do Biura Wojewody listę 
par, które wstąpiły w związek małżeński 50 lat wcześniej 
w uniejowskim Urzędzie Miasta. Z takim wykazem Biuro 
Wojewody występuje o nagrodę Prezydenta RP.

Rok ubiegły postawił wszystko w nowej rzeczywi-
stości, do której po dziś dzień trudno przywyknąć. 
Wytyczne i obostrzenia wprowadzone, by chronić się 
przed wirusem napisały wszystkim całkowicie inny 
scenariusz – tak stało się również w przypadku Jubileuszu 
50-lecia zawarcia małżeństwa. Nie tylko spowodowało 
opóźnienia proceduralne, ale również uniemożliwiło 
organizację spotkania.

- „Nie zrezygnowaliśmy ze świętowania w związku 
z nadal trwającą pandemią COVID – 19, spotkanie 

chętnych do uczęszczania do uniejowskiego przedszkola 
jest więcej. W zaistniałej sytuacji, decyzją Burmistrza 
Uniejowa, także w tym miejscu zostanie utworzony 
dodatkowy oddział dla przedszkolaków. Pani Marta 
Pajor – Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Uniejowie 
– podaje, że w wyniku przeprowadzonego naboru, do 
placówki chodzić będzie razem 188 dzieci, choć liczba ta 
może jeszcze ulec zmianie.

W przedszkolu w Uniejowie utworzone zostaną: 
2 odziały dla dzieci 6-letnich, 2 oddziały dla dzieci 
5-letnich, 2 oddziały dla dzieci 4-letnich, 1 oddział dla 

odbędzie się, tylko w innym terminie. Mamy już wszys-
tko przygotowane, czekamy jedynie na moment,  
w którym będzie można zorganizować wydarzenie. Tak 
doniosły jubileusz wymaga wyeksponowania i odpo-
wiedniej oprawy” – powiedziała kierownik USC, Anna 
Kowalska.

Trudno się z Panią Anną nie zgodzić, gdyż długolet- 
nie pożycie nie jest dziś w modzie, co niestety potwier-
dzają nieubłagalne statystyki. Według raportów GUS  
w 2020 roku w Polsce ślub zawarło 145 tys. par , a 50 
tys. par rozwiodło się. Tym bardziej warto celebrować 
jubileusze, które są niezbitym dowodem na to, że mi-
łość pozwała przezwyciężyć wszelkie trudności.

W ubiegłym roku Złote Gody obchodziło 12 
par. Ponadto, jedna para zasługuje na specjalne wy-
różnienie – Państwo Antoni i Lucyna Pietrzakowie ze 
Spycimierza przeżyli ze sobą jako małżeństwo 70 lat  
i to najprawdopodobniej najstarszy tego typu jubileusz 
na terenie naszej gminy. Tzw. Kamienne Gody to bardzo 
rzadko spotykany małżeński Jubileusz i najlepszy 
certyfikat – jak kochać i związać ze sobą życie trwające 
w przysiędze małżeńskiej przez tak wiele lat.

dzieci 3 i 4-letnich, 1 oddział dla dzieci 2,5 i 3-letnich. 
W tym miejscu warto też przypomnieć, że Bur-

mistrz Uniejowa, Józef Kaczmarek, dąży obecnie do 
stworzenia w mieście przedszkola integracyjnego, które 
pomieściłoby około 200 dzieci. Zgodnie z założeniami 
ma ono zmienić swoją aktualną lokalizację. Decyzja 
ta wiązała się z koniecznością zmiany projektu i spo-
rządzenia go zupełnie od nowa.  Jeszcze w tym mie-
siącu ogłoszony zostanie przetarg na budowę nowego 
przedszkola. 

Przesunięty termin Złotych Godów, 
czyli na dobre i na złe w dobie pandemii
Nowa rzeczywistość, w której znajdujemy się od marca ubiegłego roku oraz wytyczne związane z zachowaniem 

bezpieczeństwa uniemożliwiły organizację Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Nie oznacza to jednak rezygnacji 
ze świętowania. Uroczystość odbędzie się, zostanie jednak przesunięta w czasie. 

Agnieszka Owczarek
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Podczas kursu uczestnik poznaje popularne platfor-
my i interaktywne narzędzia wspomagające edukację. 
Zapoznaje się z metodami i dobrymi praktykami samo-
organizacji grup mentoringowych do nieformalnego 
uczenia się. Dodatkowo rozszerza wiedzę o zagadnienia 
z ekologii i bezpieczeństwa związanego ze sprzętem 
elektronicznym.

Szkolenie ma na celu rozwijanie kompetencji cyfro-
wych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez pro-
wadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć.

Chcecie dowiedzieć się więcej, zajrzyjcie na stronę 
projektu: www.siecnakulture.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Działanie 

Biblioteka po raz kolejny zakupiła dla czytelników wiele nowości, wśród których znalazły się także lektury dla dzieci  
i młodzieży, dla szkół podstawowych i średnich, na kwotę 2400 zł. Spotkać u nas możecie beletrystykę, lektury, romanse, 
sensacje, biografie oraz kryminały. Polecane dla czytelników przykładowe pozycje książkowe: 

3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji 
cyfrowej”. 

Biblioteka w projekcie „Sieć na kulturę 
w podregionie sieradzkim”

Zakup nowości czytelniczych 
w uniejowskiej książnicy

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie 
sieradzkim”. W ramach projektu wszystkie chętnie dzieci i młodzież w wieku 10-14 lat uczestniczą w bezpłatnym 
szkoleniu, w formie zdalnej, pn. „Edukacja online”. Pierwsze zajęcia odbyły się 18 marca 2021 r.

Czego dowie się Twoje dziecko?

M-GBP w Uniejowie

M-GBP w Uniejowie
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Lektury: Bahdaj A. –  „Kapelusz za sto tysięcy”; Bednarek J. – „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”; Lem S. – 
„Bajki robotów”; Tuwim J. – „Najpiękniejsze wiersze”

Literatura polska dla dorosłych: Sońska N. – „Zacznijmy jeszcze raz”, Sońska N. – „Kochane, wszystko będzie dobrze”, 
Rusinek M. – „Zero zahamowań”, Mróz R. .” Kasacja”, Mróz R. – „Precedens”, Twardoch Sz. – „Pokora” itp.

Biografie: Margilewski M. – „Modelki z Dubaju”, Margilewski M. – „Urodziłam dziecko Szejka”, Szulski J. – „Nauczyciel 
z Polski”, Czubaszek M. – „Nienachalne z urody”.

           M-GBP w Uniejowie 

Celem programu jest wspieranie zjawisk związanych 
ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (prze-
kształceniami i przemianami) poszczególnych elementów 
oraz współczesnymi kontekstami ich występowania.  
W ramach konkursu wpłynęło łącznie 1055 wniosków, 
143 dostało dofinansowanie. Biblioteka w Uniejowie jest 
na 11. miejscu pod względem wielkości dotacji.

Wniosek złożony przez Miejsko-Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Uniejowie na zadanie pn.: Procesja Bożego 
Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu  
w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodniczego” 
jest kolejnym projektem dotyczącym zjawiska układania 
kwietnych dywanów.

Efektem wcześniejszej inicjatywy jest m.in. raport  
z badań i rekomendacje do planu ochrony pod redakcją 
prof. Katarzyny Smyk. Wnioski podniosły wartość 
merytoryczną wniosku o wpis na listę UNESCO, a or-
ganizowane seminaria stały się miejscem dialogu z de-
pozytariuszami oraz forum wymiany myśli eksperckiej  
i dobrych praktyk z Polski i zagranicy.

Wszystkie dotychczasowe działania stworzyły do-
skonały grunt do dalszych prac i stały się inspiracją 
do kolejnego przedsięwzięcia, które tym razem poz-
woli spojrzeć na tradycję w ujęciu holistycznym, na 
przestrzeni kulturowej Spycimierz-Uniejów. Przestrzeń 
ta funkcjonuje od wieków, a w ostatnich latach została 

znacznie ubogacona poprzez gminne inwestycje, roz-
wój turystyki i kultury, a także zwiększenie znaczenia 
tradycji układania kwietnych dywanów i starania o wpis 
na zestawienie światowe UNESCO.

Założeniem nowego projektu jest podjęcie działań, 
które zapoczątkują świadome kształtowanie krajobrazu 
kulturowego, obejmującego zarówno dziedzictwo nie-
materialne (krajobraz, przyroda, tradycje), jak i ma-
terialne, a więc architekturę, zabytki, infrastrukturę 
turystyczną, innymi słowy wszelkie walory antro-
pogeniczne. Stworzenie obrazu kulturowego zakłada 
otwarcie depozytariuszy, instytucji i mieszkańców gmi-
ny, świata nauki i partnerów.

- „Takie podejście postawi nas w awangardzie myś-
lenia o ochronie dziedzictwa kulturowego, a równo-
cześnie przyczyni się do zrównoważonego rozwoju 
gminy” – powiedział burmistrz Józef Kaczmarek.

Projekt realizowany przez bibliotekę zakłada dwu-
letni plan, który stanowić będzie kontynuację badań 
i wdrażanie rekomendacji do programu ochrony, 
dalszą budowę marki niematerialnego dziedzictwa  
i wypracowanie unikatowego produktu turystyki zrów-
noważonej, który pozwoli z jednej strony chronić tra-
dycję w Spycimierzu, a z drugiej ubogaci życie miesz-
kańców i wrażenia odwiedzających gminę Gości.

Przyznane środki z Ministerstwa Kultury 
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznał dotacje w ramach programu „Kultura ludowa i trady-

cyjna”. Jednym z beneficjentów jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie, która będzie realizować 
kolejny dwuletni projekt spycimierski.

Agnieszka Owczarek

>
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Napastniczka niemieckiego klubu VfL Wolfsburg 
powróciła do gry w barwach narodowych po 13-mie-
sięcznej przerwie. Zanim kontuzja kolana wykluczyła 
ją na ponad rok z powołań do reprezentacji, Ewa 
zdobyła dla niej dwie bramki podczas ostatniego 
meczu, eliminacji mistrzostw Europy z Azerbejdżanem. 
Spotkanie, które odbyło się 11 marca 2020 roku  
w Baku, Polki zakończyły ostatecznie fenomenalnym 
wynikiem – 5:0.

Na przygotowanie przed towarzyskim meczem 
ze Szwecją, oprócz Ewy, z zagranicznych klubów do 
Uniejowa przyjechały: bramkarka, też z Wolfsbur-
ga, Katarzyna Kiedrzynek; obrończynie: Paulina 
Dudek z Paris Saint-Germain i Małgorzata Mesjasz 
z 1. FFC Turbine Poczdam i pomocniczki: Dominika 

Grabowska z Fleury 91, Gabriela Grzywińska z Zenit 
St. Petersburg i Natalia Padilla-Bidas z Servette FC.

23-osobowy skład reprezentacji uzupełniły 
piłkarki z Ekstraligi kobiet, grające: na bramce: Anna 
Palińska (GKS Górnik Łęczna) i Oliwia Szperkowska 
(TME UKS SMS Łódź); w obronie: Zofia Buszewska 
(GKS Katowice), Aleksandra Dudziak (Śląsk Wrocław)  
Katarzyna Konat, Anna Rędzia i Wiktoria Zieniewicz 
(TME UKS SMS Łódź) oraz Martyna Wiankowska 
(Czarni Sosnowiec); w pomocy: Adriana Achcińska 
i Klaudia Jedlińska (TME UKS SMS Łódź), Nikol 
Kaletka (Czarni Sosnowiec), Ewelina Kamczyk i Emilia 
Zdunek (GKS Górnik Łęczna), Kinga Kozak (GKS 
Katowice), Joanna Wróblewska (Śląsk Wrocław)  
i w ataku: Nikola Karczewska (GKS Górnik Łęczna).

Reprezentacja Polski Kobiet 
w Uniejowie
Zgrupowanie kadrowiczek w Uniejowie rozpoczęło się 6 kwietnia br. Nowa 

selekcjonerka kobiecej reprezentacji, Nina Patalon, na towarzyski mecz ze Szwecją 
powołała siedem zawodniczek z klubów zagranicznych, w tym – pochodzącą  
z Pęgowa, utalentowaną i doskonale znaną wszystkim mieszkańcom gminy – Ewę 
Pajor.

Maciej Bartosiak
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Pani Władysława jest rodowitą Spycimierzanką i prze-
żyła cały wiek historii gminy Uniejów jako obserwator 
zmieniającego się świata i świadek wielu wydarzeń, które 
kształtowały pokolenia Polaków. Jubilatka wychowała 
dwóch synów, a dziś jest już babcią i prababcią. Swoje 
setne urodziny świętowała w Zakładzie Opiekuńczo-
Leczniczym w Turku, gdzie obecnie przebywa.

Właśnie do Turku udała się delegacja z Urzędu Mia-
sta w Uniejowie, w składzie:   Anna Kowalska – kie-
rownik USC oraz Adrian Sobczyński – podinspektor 
ds. działalności gospodarczej, spraw obronnych, zarzą-
dzania kryzysowego i obrony cywilnej, którzy przekazali 
w imieniu władz dyplom z gratulacjami, kwiaty i prezent. 
Panią Władysławę odwiedzili ponadto sołtys Stanisław 
Pełka i radna Jolanta Ilska, jako przedstawiciele spo-
łeczności spycimierskiej, przekazując na ręce dostojnej 
jubilatki kwiaty i tort.

Z uwagi na panującą epidemię, upominki przekazano 
w bezpieczny sposób, w przedsionku obiektu, aby nie na-
rażać zdrowia pracowników i kuracjuszy. Spotkanie było 
bardzo krótkie, ograniczyło się do życzeń, pamiątkowego 
zdjęcia i kilku wspomnień pani Władysławy, która jak się 
okazuje, mimo sędziwego wieku, jest w dobrej formie, 

dopisuje jej humor i dobra pamięć, gdyż doskonale 
pamięta sołtysa swojej rodzinnej miejscowości.

Pani Władysławie życzymy, aby kolejne lata mijały 
w zdrowiu, atmosferze miłości i wsparcia najbliższych. 

Najlepsze życzenia dla Stulatki
Do grona stuletnich mieszkańców gminy Uniejów dołączyła pani Władysława Marciniak, która obchodziła 

urodziny w dniu 22 kwietnia br. Najlepsze życzenia Jubilatce złożyli Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie – Mirosław Madajski.

Agnieszka Owczarek

W Uniejowie Kadra trenowała raz dziennie na 
Kompleksie Boisk im. W. Smolarka. W związku z pan-
demią treningi nie były dostępne dla widzów. Sztab 
reprezentacji Polski liczył 14 osób, a cała drużyna 
przebywała na zgrupowaniu pod ścisłym reżimem 
sanitarnym,  zgodnie z UEFA Return to Play Protocol. 
Kobieca reprezentacja Polski zatrzymała się w Medical 
Spa Hotel Lawendowe Termy****. Tygodniowe przy-
gotowania zwieńczył towarzyski mecz ze Szwecją, 
13 kwietnia br. na stadionie Widzewa. Spotkanie  

z brązowymi medalistkami mistrzostw świata na ży-
wo transmitowała TVP Sport.

Dla reprezentacji Polski kobiet był to początek 
krótkich przygotowań do eliminacji mistrzostw świa-
ta, które wystartują we wrześniu. Dla Szwedek, 
przedostatni sprawdzian przed turniejem olimpijskim 
w Tokio. W meczu padło 6 bramek, niestety w nie-
korzystnej dla nas proporcji – spotkanie zakończyło 
się wynikiem 2:4 dla rywalek.
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Zanim przedstawimy naszego hodowcę, tradycyjnie już, trochę 
informacji ogólnych i wprowadzających na ten temat. W Polsce 
w hodowli drobiu zdecydowanie przeważają kury nioski i kurczaki, 
dopiero w następnej kolejności są kaczki, indyki i gęsi. Fermowa hodowla 
kaczek wynosi około 3 mln sztuk rocznie, przy czym najwięcej takich 
ferm znajduje się w województwie wielkopolskim, świętokrzyskim  
i mazowieckim. Wielu rolników i innych osób utrzymuje też kaczki dla 
prywatnych potrzeb. (www.kalendarzrolnikow.pl/2722/wszystko-co-
nalezy-wiedziec-o-fermowej-hodowli-kaczek; dostęp: 19.04.2021)

W hodowli kaczek, zależnie od potrzeb, występują 4 typy użyt-
kowe: mięsne np. rasy Rouen (szybki przyrost, dobre umięśnienie), 
nieśne np. biegus indyjski i khaki Campbell (na jaja spożywcze), 
ogólnoużytkowe np. rasy pekin lub piżmowe (dobra mięsność i nieś-
ność), ozdobne np. mandarynka. 

W Polsce występują następujące systemy chowu w hodowli ka-
czek: ekstensywny (tanie utrzymanie przydomowe, ekologiczne,  
w niewielkich stadkach), półintensywny, dwuetapowy (w budynkach 

i na wybiegach), intensywny (wyłącznie 
produkcja brojlerów mięsnych w budyn-
kach), z wykorzystaniem zbiorników wod-
nych (na wybiegach z wolnym dostępem 
do sadzawek, stawów). 

W hodowli kaczek ważne są pomie-
szczenia i warunki utrzymania. Budynki 
do odchowu kacząt muszą mieć okna, 
dla starszych wybiegi. Na noc montuje 
się sztuczne oświetlenie. Chłonną ściółkę 
należy dościelać w miarę brudzenia. 
Młode pisklęta wymagają temperatury 
do 30ºC, którą zmniejsza się wraz z wie-
kiem ptaków. Niezwykle ważna jest też 
prawidłowo działająca wentylacja. 

Żywienie kaczek zależy od rasy, wieku, 
typu użytkowego i systemu chowu.  
W systemie fermowym żywi się je paszami 
(mieszankami) pełnoproporcjowymi. Mu-
szą też mieć dużo wody do picia. 

Chów kaczek w Polsce ma wieloletnią 
tradycję. Początkowo mięso było spoży-
wane tylko podczas ważnych uroczystości 
lub świąt kościelnych. Mięso z kaczki 
traktowane było jako danie szczególnie 
wykwintne. W Polsce produkcja mięsa 
z kaczki wynosi tylko 5% ogólnej ilości 
mięsa drobiowego. Głównym potentatem 
na świecie są Chiny, w Europie z kolei 
Francja. W pierwszym półroczu 2020 
roku doszło do bezprecedensowej sytuacji  
w produkcji mięsa kaczego w Polsce. Wbrew 
tendencjom europejskim, gdzie wytwórczość 
spadała, u nas zanotowano spore wzrosty  

Zakłady pracy w gminie Uniejów
Marek Jabłoński 

Gospodarstwo Rolne Macieja 
Dolińskiego z Brzezin

W tym cyklu artykułów zamieszczamy informacje o różnych formach działalności, w tym związanej  
z rolnictwem. Nie jest łatwo znaleźć takie, które dotychczas nie były jeszcze opisywane. Tym razem będzie 
o hodowcy kaczek…

Pan Maciej Doliński w swoim gospodarstwie

fo
t. 

R
. T

ro
cz

yń
sk

i 



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

i w rankingu największych hodowców w UE wyprzedzi-
liśmy Węgry i zajmujemy drugą pozycję za Francją. (www.
agropolska.pl/produkcja-zwierzeca/drob/produkcja-
kaczek-w-polsce-rosnie-wbrew-miedzynarodowym-
trendom,710.html; dostęp: 19.04.2021)

Kaczka wciąż jest niedoceniana przez Polaków. Jed-
nak prognozy są optymistyczne i od kilku lat zauważa się 
tendencję wzrostową w spożyciu mięsa z kaczki. Mięso 
to cechują bogate walory smakowo-zapachowe, które 
coraz częściej doceniane są przez restauracje serwujące 
mięso z kaczki jako rarytas i propagujące jego spożycie. 
(www.informatordrobiarski.pl/kaczka-polska/jaja-i-
ptaki-hodowlane/; dostęp: 19.04.2021) 

Swój udział w produkcji mięsa kaczego ma nasz 
hodowca Maciej Doliński. Będąc 40-latkiem już od 20 
lat zajmuje się hodowlą kaczek. Po ukończeniu Zespołu 
Szkół Zawodowych w Turku, jako technik elektryk, a w 
Zespole Szkół Rolniczych w Wojsławicach, jako technik 
rolnik, przez 10 lat pracował w zawodzie elektromonte-
ra, w tym przy budowie szpitala w Poddębicach. 

W 2000 r. ożenił się z Moniką, a rok później rozpoczął 
hodowlę gęsi białej kołudzkiej owsianej, w jednym rzu-
cie 1000-2000 sztuk. Pod tą działalność ukierunkował 
produkcję rolną 20-hektarowego gospodarstwa – zboża 
i użytki zielone. Następnie rozbudował i zmodernizował 
budynki gospodarcze. Stworzyło to możliwość, tak jak 
jest to obecnie, do przyjęcia 10-12 tys. kaczek jednego 
rzutu, rocznie powtórzonego 5-6 razy oraz w sezonie 
letnim jednego rzutu gęsi, do 8 tys. sztuk. 

Pisklęta kaczek pozyskuje z Zakładu Wylęgu Dro-
biu Tulce k. Poznania. Po przywiezieniu w odpowied-
nio przystosowanym samochodzie zapewnia się im 
cieplarniane warunki – pomieszczenia z temperaturą 

ok. 30ºC, zautomatyzowaną wentylacją, oświetleniem 
okiennym i elektrycznym, codziennie uzupełnianą 
czystą ściółką. Kacznik, całkowicie zmodyfikowany, 
posiada automaty do zadawania paszy, wody, leków. 
Pomimo tak zapewnionych warunków ubytki/upadki 
drobiu są na poziomie 3-5%. 

W kaczniku o powierzchni 2000 mkw. cykl od-
chowu kaczek trwa 6 tygodni, a gęsi do 16 tygodni. 
Wyhodowany drób w 90% trafia na rynek niemiecki. 
Po każdym cyklu pomieszczenia należy oczyścić ze 
ściółki, zdezynfekować. Pomaga w tym 1 pracownik, 
ale i tak obecność gospodarzy jest konieczna cało-
dobowo, choćby w przypadku braku prądu, o czym 
sygnalizuje alarm w domu, zgłaszający konieczność 
załączenia agregatu prądotwórczego. 

Pan Maciej na dzień dzisiejszy nie zakłada rozwoju 
i rozbudowy pomieszczeń, zwiększania hodowli. Nie 
ma bowiem wspomagania przez państwo branży dro-
biarskiej, nakładane są coraz bardziej restrykcyjne 
przepisy. Wprowadzono zakaz dotowania mączki 
kostnej i rybnej (40% białka) na rzecz białka po-
chodzenia roślinnego (soja i rzepak, które bardzo 
zdrożały). 

Pan Maciej Doliński od 2019 r. jest sołtysem Brze-
zin, a od 2020 r. prezesem Gminnej Spółki Wodnej  
w Uniejowie. Każdą wolną chwilę spędza nad wodą  
z 15-letnim synem Adamem, to jego pasja, wędkarstwo 
go uspokaja i relaksuje; 21-letnia córka Laura ma inne 
zainteresowania. Ciekawostką jest, że pan Maciej  
w przeszłości uczył się gry na akordeonie w ognisku 
muzycznym w Gminnym Ośrodku Kultury w Świnicach 
Warckich. Przez wiele lat grał na puzonie w orkiestrze 
dętej OSP Wielenin. 
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Powyższa odznaka została przyjęta 20 mar-
ca 2015 r. ustawą o działaczach opozycji antyko-
munistycznej i osobach represjonowanych z po-
wodów politycznych i weszła w życiem z dniem 31 
sierpnia 2015 r. Jest ona nadawana osobom, które 
w sposób szczególny zasłużyły się dla Ojczyzny i w 
latach 1956-1989 z narażeniem własnego zdrowia, 
życia, wolności, majątki albo praw pracowniczych 
włączyli się w działalność antykomunistyczną mającą 
na celu odzyskanie suwerenności i niepodległości 
Polski lub byli z tych powodów prześladowani. 

Pan Ryszard Troczyński, obecnie mieszkaniec 
Wilamowa, przez wiele lat mieszkał na pomorzu 

i pracował dla TVP Gdańsk. Wstąpił także do 
ekipy Telewizji Biura Informacji Prasowej KKP „S” 
(TV BIPS) – pracował jako operator filmowy. Był 
naocznym świadkiem wydarzeń w sierpniu 1980 
r w Stoczni Gdańskiej, gdyż z ekipą „Panoramy 
Gdańskiej”, jako jedyni zostali wpuszczeni na teren 
hali stoczni.

Informacje o Panu Ryszardzie i burzliwych wy-
darzeniach z okresu „Solidarności” opublikowaliśmy 
na łamach „Uniejowskich Stron” – „Kamera So-
lidarności” w numerze 3/27/2010 oraz „Wizjoner 
pozytywnie zakręcony” w wydaniu 3/39/2013. 

Odznaka honorowa 
dla Pana Ryszarda
Członek naszej Redakcji, autor cyklu artykułów „Pozytywnie zakręceni” i licznych fotografii, 

Pan Ryszard Troczyński został uhonorowany odznaką „Za zasługi dla Niepodległości 1956-1989” 
oraz legitymacją „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 
politycznych” w okresie PRL, przyznanymi przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych w dniu 13 kwietnia 2021 r. w Warszawie.

Marta Pokorska
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Tradycja rodzinna

Ryszard Troczyński

W pewnym momencie „Władza Ludowa” dopatrzyła 
się, że na sztandarze jest orzeł z koroną no i zakazała. 
Kokorzyccy ukryli sztandar u siebie na strychu. 
Następnie strażacy dogadali się w konspiracji z sio-
strami z zakonu w Uniejowie, które nie spruły korony, 
tylko po mistrzowsku przyszyły łatkę na koronie 
tak, aby gdy nadejdą lepsze czasy można było ją 
odkryć. Ochotnicy i siostry mieli rację, bo obecnie na 
sztandarze jest orzeł w koronie. Tyle co do historii 
OSP w Wilamowie, którą rodzina Kokorzyckich 
tworzyła i tworzy nieustannie. Obecnie cała familia 
należy do OSP: żona Jadwiga, córka Dorota, synowie: 
Marcin i Kamil oraz zięć Artur, który jest prawą ręką 
gospodarza straży. 

Druh Marian nie tylko jest gospodarzem, ale i kie-
rowcą i konserwatorem sprzętu. Ciągle uczestniczy 

w akcjach ratowniczych. Dzięki swej działalności zos-
tał uhonorowany złotym medalem i odznaką wzo-
rowego strażaka. Takich pozytywnie zakręconych, jak 
druh Marian Kokorzycki jest ciągle dużo i należy im 
się pełen szacunek. W dobie komercjalizacji, gdzie 
akcji raczej przybywa, a to z powodu wypadków 
komunikacyjnych, kapryśnej pogody i coraz większej 
liczby urządzeń elektrycznych, aż dziw bierze, ze 
znajdują się ochotnicy, którzy chcą działać właściwie 
za darmo. Jest to chwalebne, ale i niebezpieczne. 

Z okazji przypadającego 4 maja Dnia Strażaka, niech 
święty Florian ma ich pod swoją opieką, a obywatele 
i władze okażą wdzięczność za ich bezinteresowne 
zaangażowanie i działalność. Dzięki Bogu ciągle ma-
my takich ludzi, jak druh Marian Kokorzycki, jego ro-
dzina i rzesza ochotników.

Bycie strażakiem ochotnikiem i społecznikiem to dla Mariana Kokorzyckiego tradycja 
rodzinna. Ta tradycja u Kokorzyckich trwa prawie tyle, ile ma OSP Wilamów lat. Ojciec Mariana 
– druh Jan Kokorzycki był sztandarowym wilamowskiej straży. Prezentował, nosił sztandar na 
wszelkich uroczystościach państwowych i kościelnych, ale też opiekował się sztandarem, dbał 
i chronił go.

Ocalony sztandarPan Marian Kokorzycki
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Część 2. Parafia Uniejów

Konopnica (gmina Wartkowice, sołtys Iwona Olczyk)

Fot. Fragment niemieckiej mapy z 1940 r. z zaznaczoną   
        Konopnicą.

Konopnica położona jest w województwie łódzkim,  
w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. Wchodzi 
w skład Parafii Uniejów w Diecezji Włocławskiej.

Osada ta swoją historią nieodłącznie spleciona była  
z Bronowem oraz tradycją rodziny Konopnickich, Marii i jej 
męża Jarosława.

Fot. Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych  
       krajów słowiańskich – opis Konopnicy, ok. 1880 r.

Po informacje historyczne, genealogiczne i metrykalne, 
wszystkich zainteresowanych odsyłamy do bloga interne-
towego, dotyczącego wsi zlokalizowanych na dawnych 
ziemiach sieradzkich – sieradzkie wsie: www.sieradzkiewsie.
blogspot.com/2013/05/konopnica.html 

Bronów (gmina Wartkowice, sołtys Renata Izydorczyk)

Fot. Fragment topograficznej karty Królestwa Polskiego  
        z 1843 r. z zaznaczonym Bronowem.

Bronów położony jest w województwie łódzkim,  
w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. Wchodzi 
w skład Parafii Uniejów w Diecezji Włocławskiej. 

Wieś ta może się poszczycić średniowiecznym rodowo-
dem. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1391 
r. Bronów był własnością szlachecką, należącą do Bro-
nowskich h. Korab, a następnie do rodziny Kossów. Rodzina 
Konopnickich w 1784 r. zakupiła sąsiedni Spędoszyn. 
Natomiast sześćdziesiąt lat później Wawrzyniec Konopnicki,  
ojciec Jarosława – męża Marii, kupił Bronów. Maria 
Konopnicka zamieszkała wraz z mężem w drewnianym 
bronowskim dworku w 1862 r. Tutaj urodziło się również 
sześcioro ich dzieci. Po bankructwie i sprzedaży Bronowa 
Konopniccy przenieśli się do odległego o 15 km Gusina. 

Dworek Konopnickich zburzono w 1902 r. Do dziś 
zachował się jednak jego opis autorstwa redaktora Józefa 
Naimskiego, zawarty w „Kurierze Warszawskim” (nr 289,  
z 1902 r.) „(…) Kiedy minąwszy mostek stanęliśmy u podjazdu 
folwarcznego (…) ujrzałem śród drzew niski domek o dużej 
i wysokiej strzesze słomianej, chatę raczej wieśniaczą niż 
dworem pańskim będący. Na niskich ścianach trzymał się 
jeszcze tynk, którym je obrzucono, niedawno zapewne, 
gwoli wzmocnienia rozpadających się bierwion i desek. 
Cztery małe okienka, o sześciu szybkach każde, z frontu 
dworu ujmowały proste drewniane okiennice z wyciętymi 
u góry sercami. Pośrodku tych okien, jak całe domostwo, 
drzwi podwójne, sięgające prawie dachu, prowadziły do 
niewielkiej sieni. Wnętrze domku pp. Konopnickich mieściło 
pięć pokojów, kredens i kuchnię oraz spiżarnię, dwie ostatnie 
izby gospodarskie wychodzące na drugą sień od tyłu domu, 
gdzie tuż zaczynał się ogród dworski. Z sieni na prawo 
wchodziło się do saloniku, na lewo zaś do pokoju jadalnego, 
a za nim do sypialnego ojca p. Konopnickiego, sędziwego 
i zamaszystego p. Wawrzyńca. Z saloniku dwa okna 
wychodziły na klomb ślicznych, rosłych, starych jesionów, 
do dziś dnia doskonale zachowanych, które ocieniały 
również trzecie okno szczytowe, mniejsze, sąsiedniego 
maleńkiego pokoju Marii Konopnickiej, w którym podobno 
lubiła przebywać najdłużej (…)

Poznajmy się. 
Cykl traktujący o miejscowościach 
i wsiach powiązanych z Uniejowem

Jędrzej Kałużny 



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

>

Dworek w Bronowie. Fot. J. Kałużny. 

W miejscu rozebranego drewnianego dworku, nowy 
właściciel Artur Dzierzbicki z Biernacic zbudował nowy 
murowany budynek. W latach 40. XX w. w dworze  
w Bronowie istniała szkoła. Z kolei w 1986 r. utworzono 
tu izbę Marii Konopnickiej, a od 1995 r. w Bronowie dzia-
łalność rozpoczęło Muzeum Oświatowe, założone przez 
Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną – Filię w Sieradzu. 
W muzeum znalazły swoje miejsce dokumenty, fotografie, 
utwory poetki, jak również meble z epoki dawnych właś-
cicieli. Istniejący do dziś dworek otoczony jest dobrze 
zachowanym parkiem dworskim.

Na terenie miejscowości znajduje się również kaplica 
filialna, należąca do Parafii pod wezwaniem świętego Flo-
riana w Uniejowie.

Kaplica w Bronowie. Fot. J. Kałużny. 

Fot. Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych   
        krajów słowiańskich – opis Bronowa, ok. 1880 r.

Cenną informacją dla mieszkańców miejscowości są 
zachowane akta metrykalne, prowadzone od XVII w., które 

zawarte zostały w aktach Parafii Uniejów.
Po informacje historyczne, genealogiczne i metrykalne, 

wszystkich zainteresowanych odsyłamy do bloga inter-
netowego, dotyczącego wsi zlokalizowanych na dawnych 
ziemiach sieradzkich – sieradzkie wsie: www.sieradzkiewsie.
blogspot.com/2013/05/bronow.html

Piotrów (gmina Poddębice, sołtys Barbara Szewczyk)

Fot. Fragment topograficznej karty Królestwa Polskiego  
        z 1843 r. z zaznaczoną Piotroszczyzną – dzisiejszym Piotrowem.

Piotrów położony w województwie łódzkim, w powie-
cie poddębickim, w gminie Poddębice. Wchodzi w skład 
Parafii Uniejów w diecezji Włocławskiej.

W okresie XIX w. osada wyludniła się i opisywana 
była jako pustkowie. Początkowo funkcjonowała pod naz-
wą Piotroszczyzna lub Piotrowszczyzna, z czasem prze-
obrażając się w Piotrów.

Fot. Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych  
        krajów słowiańskich – opis Piotrowa, ok. 1880 r.

Po informacje historyczne, genealogiczne i metrykalne, 
wszystkich zainteresowanych odsyłamy do bloga inter-
netowego, dotyczącego wsi zlokalizowanych na dawnych 
ziemiach sieradzkich – sieradzkie wsie: http://sieradzkiewsie.
blogspot.com/2013/05/piotrow.html

Polesie (gmina Wartkowice, sołtys Wojciech Pawlak)

Fot. Fragment niemieckiej mapy z 1940 r.  
        z zaznaczonym Polesiem.
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Polesie położone jest w województwie łódzkim,  
w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. Wchodzi 
w skład Parafii Uniejów w diecezji Włocławskiej. Jak się 
wydaje osada ta zaczęła funkcjonować w początkach XX w. 
Zgodnie z rozporządzeniem wojewody łódzkiego z 1933 r. 
z gminy wiejskiej Biernacice wydzielona została gromada 
Polesie obejmująca wieś Polesie oraz parcelę Bronów.

Po informacje historyczne, genealogiczne i metrykalne, 
wszystkich zainteresowanych odsyłamy do bloga inter-
netowego, dotyczącego wsi zlokalizowanych na dawnych 
ziemiach sieradzkich – sieradzkie wsie: www.sieradzkiewsie.
blogspot.com/2013/05/polesie.html

Zalesie (gmina Wartkowice, sołtys Włodzimierz 
Piotrowski) 

Fot. Fragment topograficznej karty Królestwa Polskiego  
        z 1843 r. z zaznaczonym Zalesiem.

Zalesie położone jest w województwie łódzkim, w po-
wiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. Wchodzi w 
skład Parafii Uniejów w Diecezji Włocławskiej. Integralną 
częścią wsi są Babiocha, Dęby i Kłodno – Stacja.

Fot. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych  
        krajów słowiańskich – opis Zalesia, ok. 1880 r.

Zacisze (gmina Wartkowice, sołtys Dariusz Krysiak)

Fot. Fragment niemieckiej mapy z 1940 r.  
        z zaznaczonym Zaciszem.

Zacisze położone jest województwie łódzkim, w po-
wiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. Miejscowość 
wchodzi w skład sołectwa Światonia. Wchodzi w skład Pa-
rafii Uniejów w Diecezji Włocławskiej.

Osada ta posiada najprawdopodobniej rodowód XIX-
wieczny. W 1853 r. odnotowano, że Kolonia Zacisze odbu-
dowana została z budynków przeniesionych ze wsi Bro-
nówek.

W miejscowości znajduje się nieczynny wiadukt kolejki 
wąskotorowej z czasów budowy magistrali węglowej Gdy-
nia-Częstochowa. Niegdyś linia łączyła majątki w Bier-
nacicach i Dominikowicach z siecią kolejek kujawskich. 
Do dzisiaj z dawnej trasy pozostał jedynie, wspomniany, 
opuszczony wiadukt świadczący o znaczeniu dla lokalnej 
gospodarki dawnej wąskotorowej linii kolejowej.

Magistrala kolejowa, w tle dawny wiadukt kolejowy  
        w Zaciszu. Fot. J. Kałużny. 

Fot. Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych      
        krajów słowiańskich – opis Zacisza, ok. 1880 r.

W najbliższych numerach przedstawione zostaną̨ na-
stępujące miejscowości: Józefów, Gibaszew, Krępa, Lipni-
ca, Balin, Sempółki, Boczki, Niewiesz, Grocholice, Leśnik 
(gmina Poddębice), Kozanki Podleśne, Tolów, Ładawy, 
Stemplew (gmina Świnice Warckie), Cichmiana, Augusty-
nów, Krzykosy (gmina Dąbie), Kaczka (gmina Dobra).

Serdecznie zapraszamy mieszkańców opisywanych 
miejscowości do kontaktu oraz przesyłania ciekawostek, 
opowieści i legend na e-maila: jedrzej.kaluzny@interia.pl 

Poznajmy się̨ lepiej!
Jędrzej Kałużny 
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Z analiz FAO wynika, że do 2050 r. wielkość pro-
dukcji żywności będzie musiała być o 70 % wyższa, 
a rozszerzenie obszarów hodowli, zachowując 
równowagę środowiska, jest już niemożliwa. 
Powstają więc hodowle, na cele paszowe i żywie-
niowe, owadów i alg. Po co jest i co oznacza 
„stresowanie” tych roślin? 
 
Dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu: Algi istotnie mogą 
dostarczyć nam większości bioproduktów, które 
już uzyskujemy z roślin, jednakże z wykorzystaniem 
nieporównywalnie mniejszego areału uprawnego. 
Ten fakt, przynajmniej z punktu widzenia obecnych 
trendów ekologiczno-ekonomicznych (zmiany 
klimatu, redukcja areału uprawnego), spowodował, 
iż algi stały się pożądanym surowcem naturalnym 
do produkcji żywności, biomasy czy biopaliw. Do 
tych bioproduktów zaliczamy oczywiście biomasę 
białkową i węglowodanową, która może służyć do 
produkcji żywności dla zwierząt oraz ludzi.  
Co interesujące, zarówno ilość, jak i skład biomasy 
pochodzącej z alg może ulegać zmianie, zależnie 
od warunków ich hodowli. O ile w optymalnych 
warunkach hodowli ilość biomasy będzie większa 
aniżeli w warunkach stresowych, o tyle pewne, 
istotne z punktu widzenia przemysłowego, 
bioprodukty (np. tłuszcze) powstaną jedynie  
w warunkach stresowych (np. po usunięciu źródła 
azotu w środowisku). Niestety, zjawisko to odbywa 
się kosztem produkcji biomasy, która będzie 
mniejsza w porównaniu z optymalnymi warunkami 
hodowli z powodu znacznej redukcji bądź nawet 
całkowitego zaprzestania podziałów komórkowych. 
Dlatego też istotne jest ciągłe poszukiwanie 
gatunków alg, które w warunkach optymalnych 

i naturalnych mogą dostarczyć nam zarówno 
dostateczną ilość biomasy, jak i pożądanych 
bioproduktów, bez konieczności ich stresowania.

Po kilkunastu latach zbierania doświadczeń 
w ośrodkach naukowych na całym świecie, 
kontynuuje Pan badania w kraju. Czy w Polsce 
możliwe jest i potrzebne powstawanie ferm  
z algami, takich jak w: USA, Indiach, Izraelu czy 
Chinach? 
 
Prof. Krzysztof Zienkiewicz: Polska, jako kraj 
unijny, prędzej czy później stanie przed problemem 
poszukiwania alternatyw dla konwencjonalnych 
źródeł energii (takich jak węgiel czy gaz ziemny), 
jak również przestawienia się na gospodarkę 
bazującą na ekologicznych produktach naturalnego 
pochodzenia. W związku z tym wierzę, że algi, 
podobnie jak ma to miejsce w wymienionych 
krajach, będą hodowane na skalę przemysłową 
także w naszym kraju. Pierwsze kroki ku tej 
ekologicznej transformacji stawiamy już teraz, 
także w formie takich wspólnych inicjatyw jak 
nasza współpraca z Geotermią Uniejów.

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych 
Technologii, gdzie Pan pracuje, podpisało 
porozumienie o współpracy z Geotermią 
Uniejów. Czego się możemy po takiej współpracy 
spodziewać?
 
Prof. Krzysztof Zienkiewicz: Jesteśmy bardzo 
zainteresowani współpracą z Geotermią Uniejów. 
Po pierwsze, algi uniejowskie są wyjątkowe 
nie tylko z uwagi na specyficzną kombinację 

Algi – wszechstronne zastosowanie

Od kilku lat Uniejów pracuje nad wykorzystaniem unikatowego szczepu alg, żyjących w śro-
dowisku miejscowej wody termalnej. W Kalifornii eksperymentalnie karmi się bydło paszą  
z wodorostów, która ma wpłynąć na zdrowsze trawienie. Na rynku jest już też puder z alg, który 
tamuje krwawienie z ran. My zapytaliśmy polskich naukowców, specjalizujących się w hodowlach 
glonów, w jakim kierunku idą ich prace i pomysły ?

Pawel.Wroniszewski@onet.pl

>
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rosnących tu gatunków, ale także ich cechy 
fizjologiczno-ekologiczne, a zwłaszcza zdolność 
do wzrostu w wodach o wysokiej temperaturze 
(ponad 50 stopni Celsjusza). Właściwość ta czyni 
je bowiem unikatowymi nie tylko w skali kraju, 
ale także globalnej. Jesteśmy bardzo ciekawi 
ich biochemicznej natury, czyli tego co mogą 
produkować, na razie w skali laboratoryjnej, 
a w perspektywie wieloletniej, także w skali 
przemysłowej. Dlatego też planujemy szereg 
projektów badawczych z Geotermią Uniejów jako 
partnerem strategicznym ICNT i głównym hodowcą 
tych alg. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości 
uda nam się określić potencjał surowcowy alg 
uniejowskich w ramach projektów naukowo-
badawczych, finansowanych przez Narodowe 
Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań  
i Rozwoju i rozpocząć badania aplikacyjne. Jesteśmy 
pewni, że podpisane porozumienie to początek 
bardzo udanej współpracy.
***
Wykorzystanie do hodowli glonów wód 
ściekowych najbardziej pasuje do produkcji 
biomasy energetycznej niż spożywczej czy 
kosmetycznej.
Prof. dr hab. inż. Marcin Zieliński, Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Ze „słabego” 
zanieczyszczonego substratu trudno otrzymać 
produkt wysokiej jakości, ale nie jest to niemożliwe. 

Trzeba po prostu odpowiednio przygotować ścieki, 
zanim wykorzysta się je jako pożywkę dla glonów.

W Niemczech, Izraelu i Islandii prowadzone 
są już zaawansowane prace nad produkcją 
degradowalnego bioplastiku z glonów. Czy takie 
reklamówki i opakowania mogą uratować nasze 
lasy i oceany przed śmieciami?
Prof. Marcin Zieliński: Niestety wiele odpadów 
plastikowych już jest obecnych w środowisku  
i szybko z niego nie znikną. Produkcja bioplastiku 
jest przedmiotem wielu badań, wszyscy liczymy na 
nowe przyjazne środowisku, ale i tanie tworzywa.

Na czym polega projekt prowadzony przez 
Katedrę Inżynierii Środowiska, której Pan jest 
kierownikiem, pt. „Kapsuła Nowego Życia”? Jaką 
rolę odgrywają tam glony?
Prof. Marcin Zieliński: Badania nad „Kapsułą 
Nowego Życia” prowadzą doktoranci Izabela Świca 
i Hubert Kowalski, a prace rozpoczęli jeszcze 
podczas studiów magisterskich. Celem prac jest 
wytworzenie nawozu naturalnego w oparciu  
o symbiotyczną hodowlę glonów i grzybów.

Czy nasz „krajowy produkt”, jakim są algi  
z uniejowskiej solanki, mógłby być nowatorskim 
surowcem na przykład w produkcji jakieś paszy  
z białkiem owadzim?
Prof. Marcin Zieliński: Po prostu trzeba to 
sprawdzić. Wiem natomiast, że przemysłowa 
produkcja biomasy glonowej rozwija się na całym 
świecie. Może również w Uniejowie pojawi się taka 
„Zielona fabryka”.
***
Na czym polega projekt InnSpace i wykorzystanie 
w nim alg?
Ewa Borowska, doktorantka Uniwersytetu 
Warszawskiego we współpracy z Akademią 
Górniczo-Hutniczą w Krakowie: Baza Xors składa 
się z 4 modułów pokrytych grubą warstwą regolitu 
księżycowego za pomocą technologii druku 
3D. Zbudowanie takiej bazy dla astronautów 
wymagałoby kilkunastu misji przygotowawczych. 
Najtrudniejszym aspektem było zaprojektowanie 
układów bezpieczeństwa, tak aby zapewnić 
ochronę i prawidłowe działanie każdego  
z systemów podtrzymujących życie w każdych 
warunkach, nawet w sytuacjach kryzysowych. 
Ważnym elementem systemów podtrzymywania 

Pierwsza na świecie Babka Wielkanocna z algami uniejowskimi 
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życia są algi. Mix specjalnie dobranych 
mikroorganizmów, w tym bakterii, cyjanobakterii  
i mikroglonów, spełnia funkcje oczyszczania ścieków 
i innych zanieczyszczeń wodnych. Dodatkowo 
specjalnie dobrane mikroglony, w formie paneli 
naściennych,  w każdym pomieszczeniu dostarczają 
dodatkowy tlen i pełniłyby funkcje wizualne.

Specjalizuje się Pani w testowaniu szczepów  
z terenów wulkanicznych – w jakim kierunku? 
Jakimi właściwościami się one charakteryzują?
Ewa Borowska, doktorantka UW: Zajmuję się 
badaniem unikatowych mikroorganizmów – 
glonów z różnych terenów wulkanicznych. Badam 
głównie mikroglony czerwone, ale również 
inne mikroorganizmy zasiedlające te tereny. 
Ich środowisko i cechy to pH 0.05 – 4, temp. 
~ 56 °C, tolerancja wysokich stężeń związków 
siarki, chlorków, metali ciężkich i przejściowych, 
zasolenie do 10%, drobne komórki 2-10µm, tworzą 
unikatowe autospory.

Czy nasze konsorcja mikroorganizmów mogą 
mieć podobne wykorzystanie? Żyją i rozmnażają 

się przecież w podobnym środowisku wysokich 
temperatur.

Ewa Borowska, doktorantka UW: Nie jest 
wykluczone, że również mikroorganizmy za-
siedlające termy w okolicach Uniejowa, mają 
podobne właściwości, gdyż występują w miejscu 
podwyższonej aktywności termalnej. Należy 
podjąć dodatkowe badania, aby sprawdzić czy na 
terenie Polski również mamy do czynienia z cie-
kawymi przystosowaniami mikroorganizmów.
***
A może na deser Agar?
Agar to substancja żelująca, pozyskiwana z glo-
nów żyjących w morzu na głębokości 30 m. Po 
odpowiednim osuszeniu i oczyszczeniu, gotuje 
się je i wymraża, aby uzyskać substancję żelującą 
w postaci proszku lub kostek. Agar używany jest 
przede wszystkim w kuchni wegańskiej,  ponieważ 
zawiera bardzo mało kalorii. Dodaje się go do 
galaretek, żelków, pianek cukierniczych czy kre-
mów. Jest też wykorzystywany w farmaceutyce 
oraz laboratoriach jako pożywka hodowli 
mikrobiologicznych. 

prof. Krzysztof Zienkiewicz

Stanowisko do hodowli glonów (5 x 75l), wyposażone w zbiornik 
retencyjny, system oświetlania, napowietrzania i kontroli temperatury 
(Laboratorium Katedry Inżynierii Środowiska UWM Olsztyn)
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W ostatnim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto zagadką było 
odgadnięcie przysłowia na podstawie zamieszczonego zdjęcia. 
Prawidłowo brzmi ono: „Z pustego i Salomon nie naleje”. 

Otrzymaliśmy kilkanaście poprawnych odpowiedzi. Nagrodę 
wylosowała Pani Elżbieta z Ostrowska. Kolejną foto zagadką 
jest także przysłowie. Pytanie brzmi: Z jakim przysłowiem 
kojarzy się to zdjęcie? 

Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, wysyłane 
na numer tel. 517 138 165, czekamy do 31 maja 2021 r.

FOTO Zagadka > Ryszard Troczyński

FOTO Kontrasty > Ryszard Troczyński
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Tylko koni , 
tylko koni  (…)  żal

FOTO Historia > Ryszard Troczyński

„Czy kto widział, czy widział 
takiego króliczka?”
Biały króliczek 
i jego duch,
to wprawdzie jeden,
a jest ich dwóch.
Witold Smętkiewicz


