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Działalność samorządowa we wspomnieniach 
pana Eugeniusza Synakiewicza 

Panie Eugeniuszu, proszę powiedzieć kilka słów o 
swoim wykształceniu, pracy zawodowej, życiu rodzin-
nym. Skąd Pan pochodzi i dlaczego akurat wybrał Pan 
Uniejów na swoje miejsce zamieszkania?

 Urodziłem się w 1948 r. w niewielkiej miejscowości 
położonej w centrum Borów Tucholskich. Szkołę średnią 
(Technikum Budowlane) ukończyłem w Poznaniu w 1968 
r. i zaraz po ukończeniu szkoły rozpocząłem pracę w Poz-
nańskim Przedsiębiorstwie „Hydrobudowa 7”. Z tą fir-
mą przyjechałem w 1969 r. na budowę do Uniejowa. Tu 
poznałem moją żonę. W 1970 r. wzięliśmy ślub i zamiesz-
kaliśmy w Uniejowie. Mamy dwie córki, pięcioro wnuków 
i jednego prawnuka. 

W 1970 r. „Hydrobudowa 7” przerwała prowadzone 
prace, a ja zatrudniłem się w Spółdzielni Usługowo-
Wytwórczej w Uniejowie. Spółdzielnia ta przekształciła 
się najpierw w RZBW (Rejonowy Zakład Budownictwa 
Wiejskiego), a następnie w Usługową Spółdzielnię Pracy. 
Pracowałem tam kolejno na stanowiskach kierownika 
budowy, dyrektora, prezesa. W tym zakładzie pracowałem 
do 1993 r. Żona od 1992 r. prowadziła działalność gos-

podarczą (sklep odzieżowy i obuwniczy). Ja po 1993 r. 
pracowałem wraz z żoną przy zaopatrzeniu i prowadzeniu 
księgowości.

W 1998 roku objął Pan funkcję Burmistrza Miasta  
i Gminy Uniejów na kolejne 4 lata. Skoro w tamtym 
czasie to nie obywatele miasta i gminy wybierali 
włodarza w wyborach bezpośrednich, to co spowo-
dowało, że został Pan burmistrzem? 

W tymże roku zgłosiłem swoją kandydaturę w wyborach 
samorządowych na radnego Gminy Uniejów. Zostałem 
radnym, a następnie Rada wysunęła moją kandydaturę na 
Burmistrza Miasta Uniejów, na którą to funkcję zostałem 
powołany przez Radę Miejską w dniu 19.11.1998 r. 

Jak wspomina Pan tamten czas na stanowisku 
burmistrza i współpracę z Radą  Miejską? 

Początkowy okres pracy był bardzo trudny, bowiem  
z dniem 1.01.1999 r. zostały wprowadzone tzw. re-
formy rządu Jerzego Buzka, które miały duży wpływ na 
funkcjonowanie Gminy. Jedną z reform była reforma 
administracyjna, która spowodowała, że Uniejów został 

Marta Pokorska

Uroczystość oddania do użytku nowego skrzydła szkoły podstawowej, którego wykonawcą był Rejonowy Zakład 
Budownictwa Wiejskiego w Uniejowie (11.12.1985 r). 

Od lewej stoją: śp. Stanisław Urbaniak, Eugeniusz Synakiewicz, Jerzy Kącikowski, śp. Stefan Janiak, Andrzej Urbaniak.
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– Burmistrza Miasta i Gminy Uniejów kadencji 1998-2002
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włączony w struktury woj. łódzkiego i nowo powstałego 
powiatu poddębickiego, tym samym wyłączony z do-
tychczasowego woj. konińskiego. Spowodowało to 
niezadowolenie dużej części mieszkańców Gminy. Od-
było się szereg zebrań w mieście i na wsiach, na któ-
rych to mieszkańcy domagali się powrotu Uniejowa do 
Wielkopolski i powiatu tureckiego. Z czasem te protesty 
stopniowo wyciszały się. Następną reformą, która także 
miała wpływ na pracę samorządu, była reforma oświaty. 
Wprowadziła ona 3-letnie gimnazjum jako drugi szczebel 
nauki po 6-letniej szkole podstawowej. 

Jakie były wtedy cele do osiągnięcia i problemy 
do rozwiązania? Czy udało się zrealizować 
przedsięwzięcia/inwestycje, dysponując skromnym 
budżetem gminy i brakiem możliwości pozyskania 
środków unijnych? Jak wtedy radziły sobie miasteczka 
takie jak Uniejów? 

Oczekiwania mieszkańców były bardzo duże, niewspół-
mierne do posiadanych środków własnych i możliwości 
pozyskania środków zewnętrznych.

W pierwszych dwóch latach pracy Rady Miejskiej, 
Zarządu i Burmistrza podstawowym celem było za-
gospodarowanie energii geotermalnej. W tym celu 
powołana została w IV kwartale 1999 r. spółka 
Geotermia Uniejów. W realizację tego projektu bardzo 
zaangażował się ówczesny Prezes WFOŚiGW w Łodzi, 
nasz rodak – pan Marek Kubiak oraz Członek Zarządu 
Sejmiku Województwa – śp. pan Stanisław Olas. 
Dzięki dużemu wkładowi finansowemu WFOŚiGW 
w Łodzi oraz pozyskaniu środków z NFOŚiGW  
w Warszawie dostarczanie ciepła geotermalnego do 
obiektów w Uniejowie rozpoczęło się w sezonie grzew-
czym 2000/2001. W tym celu obok modernizacji 
kotłowni wykonano ok. 10 km sieci cieplnej wraz  
z przyłączami do budynków. Podłączono do sieci m.in.: 
szkołę, bloki mieszkalne, spółdzielcze i komunalne, 
GOK, Ośrodek Zdrowia oraz budynki indywidualne na 

osiedlach mieszkalnych. Wykonano ok. 150 przyłączy. 
W tym czasie zostały wybudowane również dwie sale 
gimnastyczne przy szkołach w Uniejowie i Wieleninie. 
Na realizację tych inwestycji pozyskano dofinansowanie 
w Ministerstwie Sportu. Zostały wykonane też duże 
odcinki sieci wodociągowej na terenie gminy wraz z mo-
dernizacją stacji wodociągowych oraz rozbudowywana 
była sieć kanalizacyjna w mieście. Duże były oczekiwania 
mieszkańców dotyczące modernizacji i budowy dróg na 
terenie gminy oraz ulic w mieście. Udało się te potrzeby 
zrealizować w niewielkim stopniu. 

Jakimi sukcesami cieszyli się wtedy Burmistrz  
i Rada Miejska? 

Wymienione wyżej inwestycje były niewątpliwie suk-
cesami pracy Rady Miejskiej, Zarządu i Burmistrza, chociaż 
jak już wspomniałem, nie udało się zrealizować wszystkich 
zamierzeń, a to głównie z powodu braków środków finan-
sowych. 

Władze Gminy Uniejów nieustannie dbają o rozwój, 
korzystając z dofinansowań przy realizacji inwestycji. 
Jak postrzega Pan obecny rozkwit gminy w sferze 
społecznej, gospodarczej i turystycznej? Czy tak 
wyobrażał sobie Pan obecny Uniejów? 

W ostatnim okresie Uniejów zmienił się bardzo, szcze-
gólnie po oddaniu do użytku kompleksu termalno-ba-
senowego, uruchomieniu sanatorium, wykonaniu za-
plecza hotelarsko-gastronomicznego oraz rozwojowi 
budownictwa mieszkaniowego, zarówno jednorodzinne-
go, jak i wielorodzinnego. 

Dwie dekady wstecz trudno było przypuszczać, że miasto 
zmieni się do tego stopnia i stanie się jednym z czołowych 
ośrodków sanatoryjnych i rekreacyjno-wypoczynkowych 
w kraju. 

Serdecznie dziękuję za rozmowę, życzę dużo zdrowia  
i wszelkiej pomyślności. 

>

Oddanie do użytku wyremontowanego mostu na rzece Warcie w Uniejowie (2000 r.). Odsłonięcie popiersia św. Jana Pawła II w kościele 
w Spycimierzu (16.09.2001 r.).
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Od Redakcji

Elżbieta Bartnik, Joanna Binkiewicz, Beata Czerwińska, Alicja Gapsa, Anna Gazda, Elżbieta Goszczyk, Andżelika Górecka, Martyna Janiak, Agnieszka 
Kaczmarek, Józef Kaczmarek, Magdalena Kaczmarek, Jędrzej Kałużny, Beata Kos, Jolanta Kwaśniewska, Daniela Kwiatosińska, Michał Łuczak, 
Mirosław Madajski, Barbara Nowak, Stanisław Nowak, Agnieszka Olczyk, Agnieszka Pajor, Magdalena Pajor, Beata Szymczak, Urszula Świerczyńska, 
Joanna Wicherkiewicz, Mirosława Wiśniewska, Joanna Wójcik, Paweł Wroniszewski, Izabela Wróbel, Lidia Zaradzka, Aleksandra Zielonka, M-GBP 
w Uniejowie, M-GOK w Uniejowie, Opiekunki SU SP w Uniejowie, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie, Uniejowskie 
Stowarzyszenie „Aktywni”. 

 /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.

 Szanowni Czytelnicy, 

W jubileuszowym, 80. wydaniu czasopisma „Uniejowskie Strony” znajdziecie Państwo wywiady z panem 
Eugeniuszem Synakiewiczem – Burmistrzem Miasta i Gminy Uniejów kadencji 1998-2002 oraz z panem prof. 
dr. hab. Jerzym P. Łukaszewiczem – Dyrektorem Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii 
przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Z poszczególnych artykułów opublikowanych na łamach niniejszego numeru będziecie mieli Państwo 
okazję zapoznać się z informacjami na temat inwestycji, czyli: o zmianach przy pomniku poświęconym pamięci 
zamordowanych w 1939 r. w Czekaju, rozpoczęciu prac w strażnicy w Skotnikach, przebudowanie Placu Bo-
gumiła i targowiska miejskiego, czy też pracach nad budową kanalizacji deszczowej w ul. Długiej w Uniejowie.  
O wszystkich przedsięwzięciach inwestycyjnych i wydarzeniach kulturalnych informuje Burmistrz Miasta 
Uniejów w sprawozdaniu „Z prac Samorządu”, w którym znajdują się również informacje o dofinansowaniach, 
wnioskach i projektach dla mieszkańców gminy. 

Ważnym wydarzeniem w życiu mieszkańców parafii Spycimierz była uroczystość podpisania aktu ere-
kcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Bożego Ciała w Spycimierzu oraz dla 
mieszkańców gminy podpisanie porozumienia między Uniejowską Akademią Futbolu a sportowcami: Ewą Pajor, 
Agatą Tarczyńską i Euzebiuszem Smolarkiem, a także listu intencyjnego pomiędzy Telewizją Polsat Sp. z o.o.  
a Uzdrowiskiem Termalnym Uniejów. 

Tegoroczny sezon wakacyjny był łaskawszy niż poprzedni, ponieważ udało się przygotować całkiem sporo 
imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy i turystów Uzdrowiska, wśród nich warto przypomnieć: XI edycję 
Festiwalu Królestwo Lilii, Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP i MDP w Woli Przedmiejskiej, 
Uniejowski Jarmark Rzemiosła, Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów, VIII Festiwal Lawendy, 
Kino letnie, X Piknik Sołtysów Gminy Uniejów, Samsung River Triathlon w Uniejowie, Earth Festival Uniejów 
2021 oraz II Festiwal Przygodowo-Historyczny Misja Przygoda”.    

 O aktywności uczniów szkół naszej gminy i podopiecznych informują placówki w Uniejowie, Wieleninie, 
Wilamowie i Czepowie. W numerze tym można zapoznać się również z trzema projektami realizowanymi dla 
młodych sportowców, młodzieży i osób niepełnosprawnych przez Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”. 

W dziale „Zakłady pracy” opisaliśmy hydrografikę młodego, kreatywnego mieszkańca Uniejowa – Daniela 
Kotłowskiego, a w sekcji „Zakręcony/a” pszczelarską pasję na emeryturze Henryka Kałuckiego.

Oczywiście zachęcamy gorąco do przeczytania wszystkich, również i tych niewymienionych w tym miejscu 
artykułów. 

        Miłej lektury życzy Redakcja 
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[ lipiec – sierpień ]
Z prac Samorządu Józef Kaczmarek

   Inwestycje/dofinansowania gminnych projektów/     
   podpisane umowy

•	Uregulowaliśmy stan prawny nieruchomości poło-
żonej w miejscowości Kuczki, działki o powierzchni 
0,1000 ha. Otrzymaliśmy decyzję komunalizacyjną 
Wojewody Łódzkiego w tej sprawie. 

•	W związku z brakiem możliwości uzyskania pozy-
tywnych uzgodnień projektów decyzji o warunkach 
zabudowy dla mieszkańców miasta i gminy oraz decy-
zji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
od Ministerstwa Klimatu i Środowiska – wykazanie 
obecności złóż węgla brunatnego – rozstrzygnęliśmy 
zamówienie na „Sporządzenie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w gminie Uniejów”. 
Sporządzenie planu przyśpieszy proces postępowania 
administracyjnego o uzyskanie zgody na zabudowę 
działek. Pierwszy obszar, jaki objęty zostanie doku-
mentem, to część miejscowości Wielenin-Kolonia, o 
wielkości ok. 60 ha. Dla tej przestrzeni treść zamówie-
nia zakłada także opracowanie zmiany Studium i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, 
wykonawca ma przygotować plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Brzezi-
ny, Czekaj, Kuczki, Orzeszków-Kolonia, Ostrowsko  
(z wyłączeniem istniejącego planu miejscowego), Wola 
Przedmiejska, Wieścice, dla części strefy uzdrowisko-
wej „C” – Człopy, Spycimierz, Uniejów, Zieleń, nie ob-
jętej 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. Łącznie teren 
ten zajmuje powierzchnię ok. 4500 ha. Spośród sied-
miu złożonych ofert, oscylujących między kwotami 
119 000,00 – 389 662,77 zł brutto, została wybrana 
najkorzystniejsza. Złożyło ją konsorcjum Tomasz Kuź-
niar, Józefa Sowińskiego 41b/36, 60-284 Poznań – li-
der i Piotr Szczepański, Wierzbięcice 59/11, 61-547 
Poznań – członek na wspomnianą kwotę 119 000,00 
zł brutto. Czas realizacji zamówienia wynosi 14 mie-
sięcy.

•	Zakończyliśmy przyjmowanie ofert w postępowaniu 
przetargowym na opracowanie pełnej wielobranżo-
wej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz 
wykonanie na jej podstawie robót budowlanych po-
legających na: budowie 8-oddziałowego przedszkola 
publicznego integracyjnego w Uniejowie, przeznaczo-

nego dla 200 dzieci; zagospodarowaniu przynależnego 
terenu wraz z drogami dojazdowymi, wewnętrznymi i 
przyłączami sieci infrastruktury technicznej do budyn-
ku, miejscami postojowymi, placem zabaw, zielenią 
przyobiektową i miejscem na kontenery do groma-
dzenia odpadów oraz ogrodzeniem terenu przedszko-
la. Cały obiekt wraz z elementami zagospodarowa-
nia będą dostosowane dla osób niepełnosprawnych,  
w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Zakres dokumentacji obejmuje również projekty wnę-
trza obiektu wraz z wyposażeniem ruchomym (meble, 
sprzęty). W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Jeste-
śmy na etapie ich weryfikacji. 

•	Miejsce pamięci zamordowanych przez hitlerowców 
w 1939 roku w Czekaju, a dokładnie pomnik poświę-
cony ofiarom i jego pobliski teren, systematycznie 
jest porządkowane i wzbogacane o kolejne elementy 
estetyczne. Dzięki staraniom i zaangażowaniu miesz-
kańców Czekaja z panią sołtys na czele – którzy wy-
konują także własnoręcznie wszystkie bieżące prace 
pielęgnacyjne wokół pomnika – oraz za sprawą pozy-
skanych środków, miejsce to zyskało w ostatnim cza-
sie nowe oświetlenie. We wcześniejszych działaniach 
związanych z uporządkowaniem terenu wsparcia 
udzieliła gmina Uniejów – art. na str 15-16

•	Dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty na za-
projektowanie i wykonanie robót budowlanych dla 
zadania pn.: „Montaż odnawialnego źródła ciepła  
i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawo-
wej w Wieleninie”. O wykonanie zamówienia w drugiej 
procedurze przetargowej ubiegało się łącznie dwóch 
oferentów: pierwszą złożyła firma GLOBALTERM Sp. 
z o.o., ul. Magazynowa 13 B lok. 74, 02-652 Warszawa 
na kwotę 1.172.087,50 zł; drugą firma ECO-THERM 
Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 177/179, 99-400 Łowicz 
na kwotę 1.000.000,00 – wybrana w postępowaniu. 
W połowie lipca została podpisana umowa z w.w wy-
konawcą. Jego zadaniem jest przygotowanie projek-
tu i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, pozwoleń  
i zgłoszeń oraz wykonanie prac budowlanych dla kom-
pleksowej modernizacji energetycznej Szkoły Podsta-
wowej w Wieleninie. Przedmiot zamówienia dofinan-
sowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

•	Podpisaliśmy umowę z Wojewodą Łódzkiem – Tobia-
szem Bocheńskim na dofinansowanie budowy kana-
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lizacji deszczowej w ul. Długiej. Dotacja w wysokości 
277 276,00 zł pochodzi ze środków z budżetu pań-
stwa na realizację zadań własnych związanych z za-
chowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, zgodnie  
z ustawą o gminach uzdrowiskowych. Zaplanowane 
zadanie dotyczy budowanej od podstaw ulicy we-
wnętrznej, która połączy ul. Targową z ul. Dąbską  
i będzie przebiegać równolegle do ul. Władysława 
Reymonta. Umożliwi to komunikację mieszkańcom 
budującego się osiedla bloków mieszkalnych naprze-
ciwko osiedla 700-lecia. Obecnie trwa weryfikacja 
ofert, które wpłynęły w drugim postępowaniu prze-
targowym na wykonanie tego zadania. 

•	Trwają prace dotyczące wykonania w.w inwestycji, 
czyli budowy kanalizacji deszczowej w ul. Długiej.  
W postępowaniu przetargowym na wykonanie tej 
inwestycji płynęło łącznie 6 ofert na kwoty od 397 
782,80 do 564 408,73 zł brutto. Wykonawcą inwe-
stycji jest konsorcjum firm, które złożyło najkorzyst-
niejszą ofertę i spełniło wszystkie wymogi postępo-
wania: „Eveco” Ewa Peraj, ul. Andrzeja Struga 35/14, 
90-631 Łódź –  lider i PPHU „Ekoinżbud” Piotr Peraj, 
ul. Targowa 54, 99-210 Uniejów – członek na wspo-
mnianą kwotę 397 782,80 zł brutto. - art. str. 20-21

•	Zawarliśmy umowę z Województwem Łódzkim na 
realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych – droga za wałem”. Dotacja 
w wysokości 117.560,00 zł zostanie przeznaczona 
na realizację modernizacji odcinka o długości 700 m 
i szerokości 5 m, prowadzącego od Zagrody Młynar-
skiej do zbiornika wodnego. Dotacje przyznane na 
modernizacje ponad 151 km dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych, trafią do wszystkich 157 gmin, które 
zgłosiły takie zapotrzebowanie. Ogłosiliśmy przetarg 
na wykonanie tej inwestycji. 

•	Podpisaliśmy umowę z Wojewodą Łódzkim – Tobia-
szem Bocheńskim na dofinansowanie przebudowy 
ulicy Dąbskiej w kwocie 1 198,895,00 zł, w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie ma na 
celu poprawę stanu technicznego na skrzyżowaniu ul. 
Dąbskiej z ul. bp. Owczarka i przebudowę uwzględ-
niającą: wydzielenie pasów ruchu, budowę po lewej 
stronie ulicy dwukierunkowej ścieżki rowerowej, 
dwóch przejść dla pieszych – oba z nich będą doświe-
tlone, a na jednym z nich powstanie wyspa dzieląca, 
tzw. azyl. Ciągi piesze odgrodzone zostaną słupkami 
blokującymi. Ważnym elementem będzie wybudowa-
nie na skrzyżowaniu kanalizacji deszczowej. Ul. Dąb-
ska będzie docelowo pierwszą inwestycją realizowaną  
w ramach projektu „Zielony Uniejów – Thermal Re-
sort”, czyli zielonych dekoracji miasta. 

•	Ogłosiliśmy ponownie przetarg na wykonanie w.w in-
westycji, czyli robót budowlano-montażowych w ra-

mach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi 
gminnej Nr 111355E na odcinku ul. Dąbskiej w Unie-
jowie”. 

•	Po weryfikacji ofert, które wpłynęły w zamówieniu 
na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
dla zadania pn. „Montaż odnawialnego źródła ciepła  
i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawo-
wej w Wieleninie”, wykonawcą inwestycji została firma 
ECO-THERM Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 177/179, 99-
400 Łowicz na kwotę 1.000.000,00 zł brutto. 

•	Zakończyliśmy procedurę przetargową na wykonanie 
usługi pn. „Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola 
znajdujących się na terenie gminy Uniejów w roku szkol-
nym 2021/2022”. Przedmiotem zamówienia obejmuje 
świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu 
i odwozu wraz z opieką dla dzieci uczęszczających do 
przedszkola i szkół na terenie gminy Uniejów w obec-
nym roku szkolnym. Dowożeniem objęte są dzieci ze 
szkół w Uniejowie, Wilamowie oraz wychowankowie 
przedszkola w Uniejowie. Zamówienie dotyczy obsłu-
gi sześciu tras. Łączna liczba dzieci uprawnionych do 
korzystania z dowozów w roku szkolnym 2021/2022 
to 445 osób. W celu spełnienia wszystkich warunków 
zamówienia, Wykonawca musi dysponować minimum 
sześcioma pojazdami, kierowcami oraz opiekunami.  
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, złożona przez 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczy-
ca Sp. z o.o., ul. Belwederska 7A, 99 – 100 Łęczyca 
na kwotę  427 680,00 zł brutto. W związku ze speł-
nieniem przez oferenta wszystkich warunków udziału  
w postępowaniu, w/w firma została wybrana jako 
przewoźnik na obecny rok szkolny. 

•	Dobiegła  końca przebudowa targowiska miejskiego 
przy ul. Dąbskiej w Uniejowie. Oznacza to, że czwart-
kowy handel wraca na dawne miejsce. Przeprowadzo-
na inwestycja obejmuje: zagospodarowanie od nowa 
terenu poprzez położenie nawierzchni z kostki, zało-
żenie oświetlenia, wykonanie ogrodzenia i wreszcie 
stanowisk handlowych z możliwością zadaszenia. Wy-
konawcą robót jest Firma Handlowo-Usługowa DRO-
MEX z Pośrednika na kwotę na kwotę 1 897 890, 00 zł 
brutto – art. na str 14

•	Rozstrzygnęliśmy przetarg na wydarzenie pn. „Realiza-
cja kampanii telewizyjnej – eventu o tematyce ekolo-
gicznej, uzdrowiskowej, klimatycznej oraz promującej 
walory regionu łódzkiego jako miejsca przyjaznego 
przedsiębiorcom” w ramach projektu pn. „Zwiększe-
nie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu 
Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie 
promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów 
– etap drugi. Celem projektu jest podejmowanie dzia-
łań służących podniesieniu świadomości ekologicznej, 
kształtowanie postaw prośrodowiskowych, populary-
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zacja innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań wśród 
uczestników na miejscu oraz szerokiego, ogólnopol-
skiego audytorium odbiorców poprzez zaangażowa-
nie mediów ogólnopolskich. Działania te zwiększają 
rozpoznawalność Uzdrowiska Termalnego Uniejów 
oraz całego regionu łódzkiego jako miejsca krze-
wienia w Polsce odpowiedzialności środowiskowej.  
W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargo-
wego realizatorem wydarzenia była firma Mariusza 
Woźniczki Visionair, ul. Piłkarska 79, 94-121 Łódź na 
kwotę 922.500,00 zł brutto. Projekt współfinansowa-
ny jest ze środków Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna 
gospodarka, Działanie II 2 Internacjonalizacja przed-
siębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza 
regionu – art. na str 68-70

•	Zaniedbana skarpa naprzeciwko budynku bibliote-
ki miejskiej zmienia wygląd za sprawą prowadzonej 
od kwietnia br. inwestycji dotyczącej budowy infra-
struktury turystycznej oraz zagospodarowania terenu 
wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie. Na chwilę obecną 
zostały wykonane wszystkie prace pod kątem roz-
prowadzenia okablowania instalacji elektrycznej po-
trzebnej do oświetlenia terenu oraz instalacji wodno
-kanalizacyjnej do obsługi fontanny. Pozostał jeszcze 
montaż urządzeń pompowych i sterowania. Zostały 
zamontowane żelbetowe niecki pod fontannę. Z dale-
ka widoczne są również położone fragmenty betonu, 
czyli fundamenty pod przyszłe mostki. Budowane są 
tzw. mury gabionowe, które będą spełniały funkcję 
muru oporowego – art. na str 19-20

•	Rozpoczął się remont strażnic w ramach realizacji pro-
jektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej w miejscowości Orzeszków, 
Skotniki, Wola Przedmiejska”.  Inwestycja obejmuje 
wykonanie robót budowlanych, polegających na do-
ciepleniu elewacji i dachu, wymianie stolarki, wymia-
nie instalacji CO, CWU i wymianie konstrukcji dachów 
budynków. Projekt został dofinansowany ze środków 
unijnych w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
z Osi Priorytetowej IV: Gospodarka Niskoemisyjna, 
Działanie IV.2: Termomodernizacja Budynków, Pod-
działanie IV.2.2 Termomodernizacja Budynków. – art. 
na str 18-19

   Prywatne inwestycje
•	Oddana do użytku została Normobaria Uniejów, czyli 

lecznica kapsuła zdrowia, która oferuje swoim klien-
tom tlenoterapię i poprawę zdrowia poprzez przeby-
wanie w pomieszczeniu z podwyższonym ciśnieniem 
atmosferycznym (do 1500 hPa) oraz oddychaniu 

czystym tlenem. Według przeprowadzonych badań, 
przebywanie w komorze poprawia krążenie, zmniejsza 
stany zapalne, usuwa toksyny, przyśpiesza regenera-
cję, produkcję nowych komórek macierzystych, spo-
walniając proces starzenia – art. na str 16-17

   Zmiana w Radzie Miejskiej
•	Podczas 48. sesji Rady Miejskiej z funkcji przewod-

niczącego rady zrezygnował Mirosław Madajski.  
W wyniku przeprowadzonych podczas sesji wyborów 
nowym przewodniczącym został Tomasz Wójcik. Dzię-
kuję dotychczasowemu przewodniczącemu za owoc-
ną współpracę, a nowo wybranemu gratuluję i życzę 
samych sukcesów w pracy na rzecz całej społeczności 
naszej gminy – art. na str 13

   Współpraca 
•	Uniejowska Akademia Futbolu podpisała porozumie-

nie z piłkarzami: Ewą Pajor, Agatą Tarczyńską i Euze-
biuszem Smolarkiem. Dzięki nowym ambasadorom, 
młodzież będzie aktywizowana do gry na najwyższym 
poziomie – art. na str 25

•	W ramach współpracy z firmą „Ptasznik” - usługi skol-
nicze i edukacyjne z Turku z Turku ptaki z parku będą 
odstraszane i zniechęcane do tworzenia gniazd. Otrzy-
maliśmy zezwolenie od Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-
ków – art. na str 28

Wnioski/dofinansowania dla mieszkańców/wsparcie  
•	Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych, 

dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 
2021/2022 oraz wnioski o ustalenie prawa do spe-
cjalnego zasiłku opiekuńczego można składać elektro-
nicznie za pomocą: portalu informacyjno-usługowego 
– empatia (www.empatia.mrpips.gov.pl) lub Elek-
tronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 
– ePUAP (www.epuap.gov.pl). Wnioski można także 
składać w wersji papierowej w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Uniejowie (tel. 63 288 80 26). 

•	Rodzice i opiekunowie dzieci w wieku szkolnym mogą 
ubiegać się o jednorazowe wsparcie w wysokości 
300 zł na zakup podręczników i artykułów szkolnych  
w ramach programu rządowego „Dobry Start”. Wnio-
ski można składać wyłącznie elektronicznie za pomocą 
portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, 
portalu Emp@tia i bankowości elektronicznej w termi-
nie do 30 listopada br. Szczegóły na stronie: www.zus.
pl/baza-wiedzy/program-dobry-start.

•	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej przyjmuje wnioski o dofinansowanie na 
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zakup pojazdów samochodów zeroemisyjnych, czy-
li elektrycznych i wodorowych przez osoby fizyczne 
w ramach programu „Mój elektryk”. Dotacja wynosi 
nie więcej niż 18 750 zł lub nie więcej niż 27 000 zł 
w przypadku posiadania karty dużej rodziny. Wnioski 
należy składać w wersji elektronicznej przez Generator 
Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) pod linkiem: ht-
tps://gwd.nfosigw.gov.pl/.  

•	Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił program pilo-
tażowy „Profilaktyka 40 PLUS”, który obejmuje profi-
laktyką diagnostyczną osoby po 40. roku życia. Osoby 
zainteresowane mogą skorzystać z bezpłatnego pakie-
tu badań – art. na str 27

•	Mieszkańcy zainteresowani programem świadczeń 
„Dobry Start 300+” mogą, tak jak w ubiegłych latach, 
składać wnioski online (przez Portal informacyjno
-usługowy Emp@tia, przez bankowość elektroniczną, 
przez portal PUE ZUS). Szczegóły na stronie: www.gov.
pl

•	Ze względu na duże zainteresowanie programem „Mój 
Prąd” – budżet powiększany już dwukrotnie do kwoty 
1 mld 55 mln zł – jest na wyczerpaniu – art. na str 43

   Punkt porady psychologicznej
•	Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Unie-
jowie otworzyła punkt informacyjno-konsultacyj-
no-terapeutyczny ds. poradnictwa psychologicznego  
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orze-
chowa 6, czynny w każdy wtorek, w godz. 15.00 – 
17.00 – art. na str 26

   Obowiązek złożenia deklaracji 
•	Każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i 

niemieszkalnego ma obowiązek złożenia deklaracji do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), 
dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. De-
klarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: 
zone.gunb.gov.pl, w wersji papierowej w Urzędzie Mia-
sta w Uniejowie osobiście lub wysłać pocztą na adres 
urzędu. Pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać 
u pracownika urzędu pod numerem tel. 63 28 89 754. 

   Spis Powszechny
•	Od 2 do 13 sierpnia w Urzędzie Miasta trwał nabór na 

dodatkowego rachmistrza spisowego w Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spis 
ten jest powszechny i każdy ma obowiązek spisać się 
do końca września br. Szczegóły na stronie: www.spis.
gov.pl

   Badania/prace pomiarowe 
•	Przeprowadziliśmy badania etnograficzne w ramach 

realizowanego projektu pn. „Procesja Bożego Cia-
ła z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu  
w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodnicze-
go”, finansowanego przez Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Badaczki pro-
wadziły badania w trzech zakresach tematycznych:  
historia budowy kościoła parafialnego (wystrój, 
budowniczy i społeczne zaangażowanie w powsta-
wanie świątyni, postaci ważne dla tożsamości para-
fian); krzyże, kapliczki w parafii (wraz z kapliczkami 
w elewacjach domów), miejsca pamięci i związane  
z wierzeniami,  trasy procesji Bożego Ciała; wstępne 
zinwentaryzowanie tradycji (tkactwo, rybołówstwo, 
kulinaria, plastyka obrzędowa, śpiew, budownictwo) 
i jej kulturowego potencjału. Efekty badań stanowią 
wywiady wzbogacone fotografiami – art. na str 23

   Projekty
•	Województwo łódzkie w bieżącym roku realizuje  

V edycję Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na plus” 
na rok 2022. Projekt Uniejowskiego Stowarzyszenia 
„Aktywni”, obejmujący cykl warsztatów pod nazwą 
„Mnie nic nie minęło”, przeszedł pozytywną wery-
fikację formalną, merytoryczną i znalazł się wśród 
153 szczęśliwców. Cykl obejmuje warsztaty po-
etyckie, wokalno-instrumentalne, choreograficzne, 
emisji głosu i multimediów, zakończone koncertem 
oraz wydaniem tomiku poezji artysty z niepełno-
sprawnością. Ostateczna decyzja o tym, czy zadanie 
to zostanie zrealizowane, będzie zależała od miesz-
kańców naszego powiatu, a dokładnie od liczby od-
danych głosów. We wrześniu natomiast rozpoczy-
na się projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego 
„Łódzkie na Plus 2021”, czyli warsztaty muzyczne  
i wspólny koncert – art. na str 24

•	Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko ponownie został udostępniony do 
publicznego wglądu w dniach od 28.07 do 20.08. 
2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie 
(dawna biblioteka), a także na stronie internetowej: 
www.uniejow.pl. Z kolei dyskusja publiczna nad 
rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbyła się 
28.07.2021 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Uniejowie. Wszelkie uwagi, zgodnie z informacją 
zamieszczoną na stronie urzędowej, można było 
składać do 3 września br. w Urzędzie Miasta. 
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   Wydarzenia 
•	Mażoretka Driady Uniejów – Ilary Controllo wzięła 

udział w precastingu do nowego show tanecznego 
You Can Dance i zakwalifikowała się do grona 30 osób 
wybranych spośród 270 uczestników do oficjalnego 
castingu – Gratuluję. Wynik castingu pozostaje na ra-
zie tajemnicą, a poznamy go podczas jesiennej emisji 
programu. – art. na str 72

•	Festiwal Koła Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuch-
ni” odbył się na terenie przy zamku w Uniejowie. Na 
uczestników czekały: pyszne jedzenie, ogromna por-
cja wiedzy i kultury, świetna zabawa i niezapomniane 
przeżycia. To wydarzenie przygotowywane jest, aby 
podkreślić ważność kultywowania lokalnej tożsamości 
i pielęgnowania tradycji. Celem spotkania jest integra-
cja, aktywizacja i wspieranie lokalnych społeczności, 
promocja polskich produktów i dziedzictwa kulinarne-
go oraz wymiana międzypokoleniowej wiedzy i umie-
jętności. W rozstrzygniętych podczas wydarzenia w 
Uniejowie konkursach dwa Koła Gospodyń Wiejskich 
z gminy – w Spycimierzu i Wieleninie – otrzymały III 
miejsce, a tytuł Miss Wdzięku Województwa Łódzkie-
go w kategorii poniżej 45 lat powędrował do członkini 
KGW w Kuczkach. Gratuluję – art. na str 38, 43

•	Festiwal Królestwo Lilii zagościł w Uniejowie już po 
raz XI. Lilia będąca symbolem Uniejowa – jej kwiaty 
widniejące w herbie miasta nawiązują do dawnej przy-
należności do arcybiskupów gnieźnieńskich – tym ra-
zem pojawiła się w kompozycji przedstawiającej herb 
Kardynała Wyszyńskiego. Wybór ten nie był przypad-
kowy, ponieważ rok 2021 został ustanowiony rokiem 
tego właśnie Kardynała. Prace nad tworzeniem obra-
zu w uniejowskiej Kolegiacie wykonały panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Ostrowsku, natomiast liliowe 
kompozycje kwiatowych bukietów powstały dzięki 
pracy i pomysłowości s. Jolanty – art. na str 44

•	Tegoroczne Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Po-
żarnicze OSP i MDP zorganizowano w Woli Przedmiej-
skiej. Uczestniczyło w nich siedem drużyn strażackich 
3 męskie z Felicjanowa, Wielenina i Woli Przedmiej-
skiej oraz w kategoriach żeńska drużyna z Wielenina, 
damsko-męska z Rożniatowa, MDP OSP z Wielenina  
i oldboy z Woli Przedmiejskiej. Palma zwycięstwa tra-
fiła do gospodarzy – drużyny z Woli Przedmiejskiej – 
art. na str 45

•	Czerwone miasteczko Radia ZET ponownie przemie-
rzało Polskę, zachęcając do aktywnego spędzania cza-
su i zabaw na świeżym powietrzu. Na trasie odwiedzin 
10 miast w Polsce znalazł się m.in. Uniejów. Odkrywa-
jąc najpiękniejsze zakątki każdego z miejsc, zapraszano 
do odwiedzenia danego miejsca. Goście mogli poroz-
mawiać z dietetykami na temat zdrowego odżywiania 

i oczywiście wygrać atrakcyjne nagrody – art. na str 47
•	Zawodnik UFC amerykańskiej organizacji mieszanych 

sztuk walki – Marcin Tybura odwiedził rodzinne stro-
ny. W programie wizyty w Uniejowie znalazły się ter-
my, boiska sportowe i spotkał się z piłkarzami ze szko-
ły piłkarskiej Creative Football Training z Warszawy, 
którzy przebywali akurat na zgrupowaniu w naszym 
uzdrowisku – art. na str 49

•	VII pielgrzymka członków Klubu Biegacza „Geotermia 
Uniejów” wyruszyła na Jasną Górę, pokonując trasę 
150 km. Biegacze wyruszyli do Częstochowy po mo-
dlitwie i błogosławieństwie udzielonym w uniejow-
skiej Świątyni, biegnąc całą noc, dotarli na miejsce 
rano – art. na str 52

•	W strażnicy OSP w Uniejowie zorganizowane zo-
stało walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na 
którym podsumowano działalność w 2020 roku, wy-
brano nowy Zarząd OSP Uniejów, wręczono medale  
i podziękowano długoletnim strażakom jednostki. 
Gościem specjalnym był koszykarz znany m.in. z gry  
w zespole  NBA – Maciej Lampe – art. na str 21-22

•	Dwukrotnie deptak przy zamku w Uniejowie zamienił 
się w Jarmark Rzemiosła. Na alejkach przyzamkowych, 
stanowiących dawne podzamcze, powstała prawdzi-
wa wioska dawnych rzemiosł i rękodzieła z produk-
tami rodem z dawnych epok, pamiątkami, zabawkami 
i upominkami. Była to zatem doskonała propozycja 
dla tych, którzy pragną czegoś oryginalnego i niepo-
wtarzalnego, czego nie kupi się w pierwszym lepszym 
sklepie – art. na str 48

•	Finał Centralnego 63. Ogólnopolskiego Masowego 
Turnieju Szachowego LZS o „Złotą Wieżę” odbył się 
w zamku w Uniejowie. Wzięło w nim udział 90 szachi-
stów z całej Polski. Roli gospodarza tegorocznego fina-
łu podjęło się województwa łódzkiego, którego przed-
stawiciele: Przewodniczą Sejmiku Woj. Łódzkiego – p. 
Iwona Koperska i Radny Sejmiku Woj. Łódzkiego – p. 
Marek Mazur otworzyli oficjalnie rozgrywki na amfite-
atrze uniejowskiego zamku – art. na str 51

•	Zawody spławikowe o Puchar Burmistrza Miasta Unie-
jów odbyły się już tradycyjnie na zbiorniku „Kaczka” 
w Człopach. W zawodach uczestniczyło 37 zawod-
ników: 34 pasjonatów oraz 3 pasjonatki wędkarstwa. 
4-godzinne zmagania wyłoniły zwycięzców -  wśród 
nich właściciela pucharu – uhonorowanych puchara-
mi, statuetkami, medalami oraz nagrodami rzeczowy-
mi – art. na str 50-51

•	Podczas tegorocznych wakacji bogaty program zajęć 
dla dzieci przygotowała Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna. W harmonogramie spotkań z uczestnikami 
znalazły się m.in.: zajęcia animacyjne, kreatywne – 
rozwijające wyobraźnię, manualne – rękodzieło; spo-
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tkanie „za pan brat z książką”, gry i zabawy, ćwiczenia 
ruchowe – art. na str 57

•	„Paszport czytelniczy” to akcja czytelnicza skierowa-
nia do dzieci i młodzieży, mająca na celu zwiększenie 
aktywności czytelniczej wśród najmłodszego pokole-
nia. Do realizowanej w okresie wakacyjnym inicjatywy 
przyłączyła się nasza biblioteka miejska. Motywacją 
do czytania było zebranie wszystkich stempli w pasz-
porcie czytelniczym i otrzymanie dyplomu potwier-
dzającego przeczytanie książek w nim ujętych wraz ze 
specjalnym upominkiem. Dodatkowo paszport został 
wzbogacony o inne aktywności, jak możliwość naryso-
wania lub wpisania ulubionego cytatu z książki.

•	Hotel**** Lawendowe Termy zaprosił na 8. edy-
cję Festiwalu Lawendy. Plener przy hotelu  zamienił 
się w miejsce pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych, a 
patio obiektu w kiermasz lawendowego rękodzieła.  
W programie wydarzenia znalazły się: liczne warsztaty 
(florystyczne, spa, rękodzieła), koncerty, gimnastyka 
słowiańska, animacje dla dzieci – art. na str 54

•	Spycimierz włączył się w międzynarodowy projekt – 
wśród 260 miejscowości z blisko 30 krajów i na 5 kon-
tynentach – polegający na synchronicznym ułożeniu 
kwietnego dywanu z okazji przypadającego w 2021 
Roku Św. Jakuba. Przepięknie wykonany dywan przed 
kościołem w Spycimierzu można było podziwiać przez 
tydzień – art. na str 53-54

•	W Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  
w Spycimierzu miała miejsce niezwykła uroczystość 
podpisania aktu erekcyjnego, a na placu naprzeciwko 
kościoła wmurowanie kamienia węgielnego pod budo-
wane Centrum „Spycimierskie Boże Ciało” z udziałem 
gości i mieszkańców parafii. W budynku zaplanowa-
nym do oddaniu na uroczystość Bożego Ciała w przy-
szłym roku znajdą się: sale wystawowe, wystawowe, 
dydaktyczne i konferencyjne, zaplecze biurowo-admi-
nistracyjne. W budynku będzie przybliżana uczestni-
kom historia tradycji układania kwietnych dywanów 
w Spycimierzu i na świecie, inne tradycje i zwyczaje 
– art. na str 55-56

•	Podczas uroczystości podpisaniu aktu i wmurowania 
kamienia węgielnego pod budowane Centrum w Spy-
cimierzu w spycimierskiej świątyni można było po-
dziwiać szopki krakowskie autorstwa państwa Marka 
i Renaty Markowskich. Szopki, znajdujące się na Re-
prezentatywnej Liście Niematerialnego Dziedzictwa 
Ludzkości UNESCO, można było zobaczyć także po 
uroczystości, przez cały weekend, podczas mszy świę-
tych – art. na str 52

•	Konferencja – język wobec starości, szacunek w prak-
tyce została zorganizowana online i poświęcona za-
gadnieniu dziadurzenia i jego konsekwencjom dla osób 
starszych. Pionierski projekt, w ramach którego odbyła 

się konferencja, którego celem jest przeciwdziałanie 
używaniu wobec osób starszych dyskryminującego 
języka, realizuje Stowarzyszenie „Forum 4 Czerwca”  
z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz 
Krajowy finansowany z Funduszy EOG. Działania re-
alizowane będą do 31.10.2022 r. na terenie woj. łódz-
kiego w gminach: Drzewicy, Inowłodzu, Łasku, Łowi-
czu, Opocznie, Uniejowie i Żarnowie.

•	W budynku OSP Uniejów Powiatowy Inspektorat We-
terynarii w Poddębicach zorganizował szkolenie dla 
hodowców trzody chlewnej obejmujące: omówienie 
aktualnej sytuacji epizootycznej odnośnie ASF (afry-
kańskiego pomoru świń) na terenie kraju, zasad bio-
asekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę 
chlewną i zasad przemieszczania świń z obszarów ob-
jętych ograniczeniami. 

•	Jak co roku, w sezonie letnim mieszkańcy i turyści 
mogli spędzić miłe wieczory podczas seansów z ki-
nem letnim na plaży miejskiej w Uniejowie i nie tylko. 
Pierwszy seans przygotowano przy Hotelu Termalnym 
z komediodramatem „Grand Budapest Hotel” – art. na 
str 57-58

•	Na Charytatywnym Pikniku Rodzinnym w Felicjano-
wie zbierano fundusze na sfinansowanie leczenia i re-
habilitacji 29-letniego mieszkańca Biernacic, który w 
następstwie lewostronnego udaru mózgu „z dnia na 
dzień” stał się osobą niepełnosprawną. W bogatym 
programie imprezy przewidziano całą masę różne-
go rodzaju rozrywek i aktywności. W trakcie pikniku 
odbyła się licytacja wyjątkowych pamiątek, przygoto-
wanych specjalnie na tę okazję i przekazanych przez 
znanych sportowców, artystów, lokalnych przedsię-
biorców, prywatnych darczyńców, koła, stowarzysze-
nia, instytucje oraz samorządy. Organizatorem wyda-
rzenia była właścicielka Gniazda w Felicjanowie. Na 
Pikniku zebrano prawie 13 tys. zł – art. na str 58-60

•	Ostatnie zmagania w ramach Samsung River Triathlon 
2021 zorganizowano w Uniejowie. Rywalizacja odbyła 
się na dwóch dystansach i w dwóch kategoriach: in-
dywidualnej i sztafecie. W ramach dłuższego dystan-
su 1/4 IM zawodnicy mieli do pokonania: 950 m pły-
wania, 45 km na rowerze (2 pętle), 10,55 km biegu (4 
pętle). Krótszy dystans obejmował: 475 m pływania, 
22,5 km na rowerze (1 pętla), 5,25 km biegu (2 pętle). 
Start zawodów nastąpił w pobliżu mostu przy rzece 
Warcie, natomiast meta miała miejsce w pobliżu „Term 
Uniejów”. Organizatorami wydarzenia w Uniejowie 
były: „Fundacja Jeszcze więcej sportu”, Urząd Miasta 
w Uniejowie, PGK „Termy Uniejów” – art. na str 65-66

•	Podczas obchodów 600-lecia Pęczniewa zostały wrę-
czone certyfikaty Marki Lokalnej „SMAK WSI”, przy-
znane przez LGD „Prym”. Wśród nagrodzonych znala-
zła się gmina Uniejów, która otrzymała certyfikat za 

>
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Z działalności Rady Miejskiej 
w Uniejowie

Mirosław Madajski

[ czerwiec – sierpień 2021 r. ]

W okresie od połowy czerwca do połowy sierpnia 2021 r. 
odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej w Uniejowie (sesje nr: 
XLVI i XLVII), na których nowelizowano budżet gminy Uniejów 
na 2021 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021–
2040.

 Podczas XLVI sesji Rady Miejskiej w Uniejowie w dniu 
24 czerwca 2021 r. odbyła się debata nad Raportem o stanie 
Gminy Uniejów za 2020 r. Radni, po przeanalizowaniu 
Raportu,  udzielili Burmistrzowi votum zaufania. Następnie 
zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Uniejów za 2020 rok oraz 
udzielono Burmist-rzowi absolutorium za 2020 r. W związku 
ze zmianą osoby pełniącej funkcję sołtysa Kozanek Wielkich 
dokonano zmiany w wykazie inkasentów podatku od nieru-
chomości, rolnego oraz leśnego oraz inkasentów opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostała część sesji 
została poświęcona gospodarce nieruchomościami. Uchylona 
została uchwała Nr XXXIV/260/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie  
z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej  
w miejscowości Uniejów. Ponadto, wyrażono zgodę na:

- sprzedaż w drodze przetargu gminnych niezabudowanych 
nieruchomości położonych w miejscowości Uniejów, oznaczonych 
jako działki o numerach ewidencyjnych: 2146/71 i 2146/72, 
położonych w obrębie geodezyjnym 0001 Uniejów,

- sprzedaż gminnej zabudowanej nieruchomości położonej 
w miejscowości Uniejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 
1577, w drodze bezprzetargowej, na poprawę zagospodarowania 
nieruchomości sąsiedniej.

wydarzenie kulinarne pn. „Uniejowski Festiwal Sma-
ków”. Oprócz Festiwalu nagrodzono jeszcze dwóch 
przedsiębiorców z naszego terenu – art. na str 26

•	Dwudziesta edycja Pikniku Sołtysów odbyła się przy 
strażnicy OSP Ostrowsko. Drużyny sołeckie walczyły 
o tytuł mistrzowskiej wsi gminy Uniejów podczas do-
rocznej rywalizacji na Pikniku Sołtysów Gminy Unie-
jów. Po licznych zmaganiach 10 drużyn w różnych 
konkurencjach pierwsze miejsce zajęła drużyna z Wie-
lenina, drugie z Lekaszyna, a trzecie z Kuczek – art. na 
str 61

•	Ostatni weekend sierpnia upłynął ekologicznie za 
sprawą zorganizowanego po raz kolejny wydarzenia 
Earth Festival. Uniejów 2021, czyli nowoczesnego  
i multimedialnego festiwalu, który oprócz rozrywki  
i ogromnej dawki pozytywnej energii promuje działa-
nia ekologiczne. Tuż przed festiwalem dwulatki z gmi-
ny Uniejów posadziły drzewa wzdłuż targowiska przy 
ul. Dąbskiej. Ekologicznemu wydarzeniu towarzyszyło 
wiele atrakcji w kilku strefach poświęconych ekologii, 
znajdujących się na boisku niedaleko „Term Uniejów”. 
Chętni mogli zaszczepić się w punkcie szczepień dzia-
łającym w dniu koncertu. Festiwal zakończyło podpi-
sanie porozumienia między Telewizją Polsat Sp. z o.o. 
a  Uzdrowiskiem Termalnym Uniejów i wieczorny kon-
cert „Gwiazdy dla Czystej Polski”, transmitowany na 

żywo na antenie telewizji Polsat – art. na str 67-71
•	Sezon wakacyjnych imprez zakończył II Festiwal przy-

godowo-historyczny „Misja Przygoda”, który odbył się 
w ostatni weekend sierpnia. W tych dniach zjechały 
się w okolice zamku grupy rekonstrukcyjne. Z myślą o 
odwiedzających Uniejów przygotowano szereg atrak-
cji, dzięki którym można było odbyć lekcje historii – 
art. na str 72

   Media
•	Uniejów wystąpił na antenie TVP 2 w porannym pro-

gramie „Pytanie na Śniadanie”, emitowanym podczas 
trwania Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od 
Kuchni”. Odcinek rozpoczął się od ukazania panoramy 
miasta z zamkowej wieży, czyli możliwości połączenia 
nowoczesnego wypoczynku z widokiem na historię 
miasta – zamek arcybiskupi, oraz promowania regio-
nalnej żywności i ludowej tradycji. 

•	Podczas trwającego wydarzenia Earth Festival Unie-
jów 2021 widzowie Polsatu i Polsatu News mogli ob-
serwować to, co dzieje się w naszym mieście, niemalże 
w ciągu całych dwóch dni w programie „Nowy dzień”. 
Wystąpiły w nim osoby związane z naszym miastem  
i regionem.

>
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Rada Miejska w Uniejowie ma nowego 
przewodniczącego 

Mirosław Madajski już trzecią kadencję piastuje 
urząd radnego Rady Miejskiej w Uniejowie, a w 2018 
r. stanął na jej czele jako przewodniczący. Rezygnację  
z pełnionej funkcji złożył po trzech latach od jej objęcia.

- „To był bardzo specyficzny czas, w dużej mierze 
determinowany pandemią (…) Ze wszystkich sił sta-
rałem się godzić pracę zawodową z funkcją prze-
wodniczącego oraz z innymi społeczno-rodzinnymi 
sprawami. Starałem się godnie reprezentować radę  
i Gminę Uniejów podczas różnych spotkań, wyjazdów 
i innych uroczystości. Chciałbym podziękować panu 
burmistrzowi, wysokiej radzie, pracownikom urzędu, 
wszystkim państwu za bardzo dobrą współpracę, za 
mądry dialog oraz mieszkańcom, którzy w różnych 
miejscach i o różnych porach dnia wymieniali swoje 
uwagi” – mówił Mirosław Madajski.

Za dotychczasową współpracę, w imieniu wszys-
tkich zebranych, podziękował burmistrz Józef Kacz-
marek. Włodarz Uniejowa podkreślił, że była to praca 
wyjątkowo konsolidacyjna i kompromisowa.

Nowym przewodniczącym rady został Tomasz 
Wójcik, który był jedynym kandydatem. Nauczyciel 
z zawodu, z pasji historyk i społecznik jest członkiem 
Rady Miejskiej od 2002 r. Za jego wyborem zagłosowało 
jednogłośnie 12 obecnych na sesji radnych.

- „Chcę podziękować wysokiej radzie za zaufanie. 
Mam nadzieję, ze podołam wyzwaniom, które wysoka 
rada złożyła na moje barki. Liczę i wiem, że tę pomoc 
od wysokiej rady dostanę. Jest to dla mnie powód, 

dla którego zgodziłem się kandydować. Przede wszystkim 
czuję się jednym z piętnastu radnych i to ten mandat jest 
tutaj najważniejszy. (…) Bardzo mi zależy na właściwej 
współpracy rady, pana burmistrza, urzędu, szefów jednostek 
organizacyjnych, państwa sołtysów, bo dobry samorząd 
jest jak dobry mechanizm, w którym każdy trybik obraca 
się we właściwym dla siebie czasie i we właściwy sposób. 
Jeśli miałbym znaleźć jakieś motto mojej pracy w roli 
przewodniczącego to będzie to kontynuacja pracy na rzecz 
naszej gminy, wszystkich jej mieszkańców i tych, którzy 
dobrze naszej gminie życzą” – mówił Tomasz Wójcik.

Podczas 48. sesji Rady Miejskiej w Uniejowie Mirosław Madajski – przewodniczący Rady Miejskiej ustąpił 
z pełnionej funkcji. Rada wybrała jednogłośnie nowego przewodniczącego.

Agnieszka Owczarek

Od lewej: I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Lucjan Łukasik, nowo 
wybrany Przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz Wójcik, Burmistrz 
Uniejowa – Józef Kaczmarek, ustępujący z funkcji przewodniczącego – 
Mirosław Madajski, II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie – 
Krzysztof Bielawski 
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-  bezpłatne obciążenie części gminnej nieruchomości, 
ozna-czonej jako działka nr 2146/73 o pow. 3,2514 ha, obręb 
0001 Uniejów, służebnością gruntową polegającą na prawie 
przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli 
nieruchomości oznaczonej jako działka 2146/72, obręb 0001 
Uniejów, stanowiącej własność Gminy Uniejów,

- ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych nr 7a 
i nr 4, znajdujących się w budynku komunalnym w Uniejowie 
przy ul. Targowej 23 oraz sprzedaż w/w lokalu na rzecz dotych-
czasowego najemcy,

- ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 9, 
znajdującego się w budynku komunalnym w Uniejowie przy ul. 
Ireny Bojakowskiej 2 oraz sprzedaż w/w lokalu na rzecz dotych-
czasowego najemcy.

16 lipca 2021 r. odbyła się XLVII sesja Rady Miejskiej w Uniejowie, 
na której utworzono wspólną obsługę finansową jednostek 
organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych 
(szkoły podstawowe i przedszkole), dla których organem pro-
wadzącym jest Gmina Uniejów. Jednostką odsługującą został Urząd 
Miasta w Uniejowie.
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Przebudowa targowiska miejskiego w Uniejowie 

W ramach inwestycji teren jest na nowo zagospo-
darowany, oświetlony i wyposażony w infrastrukturę 
niezbędną dla przywrócenia w tym miejscu lokalnego 
handlu. Pojawił się parking z nawierzchnią z kostki 
betonowej, ogrodzeniem, a przede wszystkim – 
wygodne i bezpieczne stoiska handlowe z możliwością 
zadaszenia. 

W listopadzie ubiegłego roku targowisko miejskie 
przeniesiono z działki przy ul. Dąbskiej na teren 
rozległych parkingów przy ul. abp. Jakuba Świnki. 
Dawniej to miejsce (tzw. „MÓJ RYNEK”) również 
spełniało funkcję handlową podczas organizowanych 
przez Zagrodę Młynarską jarmarków z produktami 
regionalnymi i lokalną żywnością. Wyłączony w ten 
sposób z użytkowania plac targowy ogrodzono siatką 
i na czas modernizacji przekształcono w plac budowy.

Przed przystąpieniem do realizacji prac ujętych  
w inwestycji, wykonawca był zobowiązany do prze-
niesienia drewnianych altan handlowych, w których 
dotąd odbywał się handel. Dzięki temu mieszkańcy 
sołectw na terenie gminy już korzystają z altan 
ustawionych m.in. przy strażnicach OSP, jako miejsca 
spotkań oraz wypoczynku na wolnym powietrzu.

Wiosną bieżącego roku pracownicy firmy DROMEX 
wytyczyli docelowe granice przyszłego targowiska, 
zapoczątkowując montaż betonowych obrzeży, 
wzdłuż których wiodą ciągi komunikacyjne: chodnik, 
drogi manewrowe oraz przestrzeń parkingowa. Do-
tychczasowa nawierzchnia szutrowo-piaskowa, ut-
wardzana okresowo tłuczniem, była bardzo uciąż-
liwym rozwiązaniem dla użytkowników targo-wiska, 
niestety – na tamten czas tak naprawdę jedynym 
możliwym aż do momentu skutecznego rozstrzygnięcia 
przetargu i rozpoczęcia przebudowy. Korzystanie  
z placu handlowego latem, w suche dni, nie sprawiało 
większych problemów. Niestety, nie można tego 
samego powiedzieć o czwartkach deszczowych lub 
takich, które poprzedzała ulewa. Błoto skutecznie 
utrudniało zarówno rozstawienie stoisk, jak i samo 
poruszanie się w obrębie placu. Wody opadowe  
i roztopowe z nawierzchni utwardzonych zostaną od-

prowadzone powierzchniowo na tereny zielone – odpro-
wadzenie grawitacyjne. 

Kolejnym obszernym zadaniem inwestycyjnym, w ra-
mach opisywanego zamówienia publicznego, było ut-
wardzenie terenu za pomocą kostki. 

- „Zgodnie z przedmiarami, zawartymi w dokumentacji 
przetargowej, powierzchnia placu pokrytego kostką 
ma przeszło 9 tys. mkw.” – poinformował Robert Pleś-
nierowicz z firmy DROMEX.

Projekt przebudowy targowiska zakładał wydzielenie 
blisko 80 stanowisk handlowych, z których większość 
jest zadaszona – posłużą do tego rozkładane markizy. 

Targowisko jest otoczone ogrodzeniem panelowym  
z wejściem na teren poprzez furtki oraz wjazdem przez 
jed-ną z 3 bram przesuwanych automatycznie. Ponadto, 
na placu stanęły wiaty śmietnikowe i kontener sanitarny  
wraz z przyłączeniem do sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej. Z kolei na obrzeżach powierzchni handlowej, 
w miejscach niezabudowanych kostką, zostanie przygo-
towany teren pod niewielkie trawniki i zieleńce. 

Nowe targowisko jest oświetlone częściowo za pomocą 
słupów z oprawami zasilanymi w ramach miejskiej sieci 
oświetlenia publicznego oraz – jako uzupełnienie – lam-
pami z instalacją fotowoltaiczną.

Inwestycja jest realizowana przy wsparciu środków 
unijnych, pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

We wrześniu handel w czwartki wraca na teren przy ul. Dąbskiej, czyli pod swój „stary” adres, ale już 
na całkiem nowy plac! Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią wykonawcy, prace były wykonywane zgodnie 
z przyjętym harmonogramem, zatem przebudowa targowiska zamknęła się w przewidzianym terminie. 
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Kolejne zmiany przy pomniku w Czekaju

To miejsce od lat skupia uwagę mieszkańców Czekaja 
i jednoczy ich w zachowaniu pamięci o losie swoich 
przodków. Każdego roku, w rocznicę tragicznych 
wydarzeń, przy pomniku odbywają się uroczystości 
z licznym udziałem władz samorządowych, przedsta-
wicieli gminnych instytucji, stowarzyszeń oraz rodzin. 
Stałymi punktami obchodów są: msza polowa, apel 
pamięci oraz składanie wiązanek kwiatów przez 
delegacje. Warto w tym miejscu wspomnieć, że od wielu 
lat uroczystości w Czekaju uświetnia Reprezentacyjny 
Oddział Kawalerii Towarzystwa Byłych Żołnierzy  
i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich.

W ubiegłym roku, staraniem mieszkańców Czekaja  
i przy wsparciu Burmistrza Józefa Kaczmarka, udało się 
uregulować stan prawny miejsca pamięci. Z wnioskiem 
o dokonanie tej czynności do Urzędu Miasta w Unie-
jowie zgłosili się właściciel działki wraz z Panią Sołtys. 
Z nieruchomości wydzielono grunt znajdujący się 
bezpośrednio pod pomnikiem. W wyniku podziału 
geodezyjnego powstały dwie działki ewidencyjne o 
powierzchni 173 m², które p. Mirosław Fijałkowski 
przekazał w drodze darowizny na rzecz gminy Uniejów.

Lokalna społeczność wzięła na swoje barki upo-
rządkowanie całego terenu: usunięto wysoki żywopłot 
obrastający plac, naprawiono i pomalowano maszty 
flag, a w rabatach wokół pomnika posadzono tuje  
i bukszpany. Całe przedpole pomnika, dzięki pomocy 
Burmistrza Kaczmarka, utwardzono kostką brukową. 
Przybyło w ten sposób przestrzeni, a nawet znalazło 
się miejsce na ustawienie ławek parkowych, które na 
rzecz sołectwa przekazał Prezes „Term Uniejów”. Dzięki 
tym wszystkim zabiegom miejsce pamięci w Czekaju 
zyskało należny mu wygląd, czego potwierdzeniem 
są słowa aprobaty wyrażane przez odwiedzające je 
osoby.

Na tym jednak nie kończy się aktywność miesz-
kańców. Wiosną bieżącego roku p. Anna Fijałkowska 
– sołtys Czekaja pozyskała środki na oświetlenie pom-
nika. Zakup lamp oraz instalacji solarnej sfinansowało 
Starostwo Powiatowe w Poddębicach. Słupy pozys-
kane przez Sebastiana Fijałkowskiego odnowił i po-

lakierował Marek Zwoliński. Przygotowaniem gruntu  
i posadowieniem lamp przy pomniku zajęli się wspólnie 
Sebastian Fijałkowski oraz Tomasz Bartosiak.

Nowe oświetlenie już działa: jest ekologiczne i w 100% 
zasilane energią słoneczną. Dzięki czujnikom zmroku 
zapala się tuż po zachodzie słońca, a czuła na ruch 
fotokomórka powoduje, że lampy pracują w dwóch 
trybach: energooszczędnym (lekko przygaszone światło) 
oraz w pełnej mocy oświetlenia – natychmiast po wy-
kryciu ruchu w promieniu kilku metrów.

Wokół pomnika, dzięki remontom, przybyło zarówno 
przestrzeni, jak i zieleni, która z kolei wymaga regularnej 
pielęgnacji. O wszystkie zabiegi ogrodnicze i prace 
porządkowe dbają, rzecz jasna, sami mieszkańcy. Pan 
Fijałkowski (wspomniany wyżej darczyńca działki) 
znacznie ułatwił im m.in. podlewanie świeżo dosadzonych 
krzewów. Z własnego źródła na „zaplecze” pomnika 
udostępnił i zamontował zasilanie w wodę i energię 
elektryczną. Dyskretnie usytuowane (w dalszym planie 
zieleni): kran i konewki zlikwidowały problem donoszenia 
wody wiadrami z pobliskich gospodarstw, co jest nie bez 
znaczenia – zwłaszcza w okolicznościach tak upalnego 
lata. Z kolei bezpośredni dostęp do elektryczności  
w dużej mierze uprości przygotowania do organizacji 
wrześniowych obchodów, a w ciągu roku przyda się 
podczas prac porządkowych.

Początek II wojny światowej to najtragiczniejsza karta w historii Czekaja. W dniu 8 września 1939 roku 
hitlerowcy w bestialski sposób zabili tu 18 osób, a większą część wiejskich zabudowań spalili. 

O tych bolesnych chwilach przypomina, odsłonięty w 1989 roku, pomnik poświęcony pamięci zamor-
dowanych oraz umieszczona na nim tablica z nazwiskami ofiar.
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- „Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy 
tak ochoczo angażują się w prace prowadzone nie 
tylko przy pomniku, ale w zasadzie na terenie całego 
naszego sołectwa: przy altanie, przy krzyżu czy też 
podczas wydarzeń inicjowanych przez gminę i ośrodek 
kultury” – podsumowała Pani Sołtys Anna Fijałkowska, 
która z rodziną u boku sama nie szczędzi sił, zawsze 
wtedy, gdy jest coś do zrobienia. – „Za każdym 
razem, wystarczy rzucić hasło i jeszcze nie zdarzyło 
się tak, żeby moja prośba została bez odzewu! Nasi 
mieszkańcy są bardzo zaradni, wiele potrafią zrobić 

sami – to ogromny skarb mieć takie wsparcie u boku  
i sama przyjemność być sołtysem miejscowości, w której 
naprawdę można wiele zdziałać, mając do dyspozycji 
niewiele środków. Jeszcze raz, Kochani, z całego serca 
Wam dziękuję! Dziękuję także i gorąco pozdrawiam nasze 
władze samorządowe: zarówno Pana Burmistrza Józefa 
Kaczmarka, który na nasze sołeckie pomysły za każdym 
razem reaguje pozytywnie i stara się coś wymyślić, żeby 
nam pomóc, jak i Panią Starostę Małgorzatę Komajdę – 
mimo wielu obowiązków zawsze znajdzie dla nas czas  
i bardzo nas wspiera!”. 

>

Maciej Bartosiak

Normobaria Uniejów już otwarta!

Tlenoterapia to nieinwazyjna, a zarazem zaawanso-
wana metoda poprawiania zdrowotności. Polega na 
przebywaniu w komorze, w której panuje podwyższone 
ciśnienie atmosferyczne (do 1500 hPa) i oddychaniu 
czystym tlenem. Takie połączenie powoduje optymalny 
dla zdrowia i życia mikroklimat, który między innymi: 
spowalnia proces starzenia się, zwiększa wydolność 
fizyczną organizmu, podnosi odporność i wzmaga 
procesy regeneracyjne zarówno po urazach, jak  
i w przebiegu różnych chorób.

Sobotnich gości, 24 lipca, witali i obsługiwali oso-
biście właściciele komory. Pan Zbigniew – bardzo 
zaangażowany w ten projekt od samego początku 
– każdego dnia, nie tylko doglądał placu budowy, ale 
też dużą część prac wykonał sam. Dzięki temu, będąc 
na miejscu, z chęcią odpowie na Państwa pytania, 
dotyczące wszelkich aspektów działania komory 
normobarycznej. Będąc przy tym doświadczonym 
użytkownikiem podobnych urządzeń, służy praktyczną 
wiedzą o tym, jakie korzyści możemy odczuwać po 
wyjściu z normobarii.

– „Sesje odbywać się będą w relaksującej atmosferze, 
a podczas ich trwania można odpoczywać tak jak 
się lubi – drzemiąc, słuchając muzyki, czytając czy 
oglądając telewizję. W sesji nocnej oferujemy dwa 
rozkładane łóżka i jednorazową pościel medyczną. Do 

dyspozycji naszych klientów są: woda, herbata i kawa 
– zachęca właściciel Normobarii Uniejów. – Wnętrze 
komory staraliśmy się urządzić tak, aby wyeliminować 
szczegóły, które mogłyby rozpraszać Państwa uwagę. 
Miało być jasno, przestronnie i wygodnie – mam 
nadzieję, że właśnie taki efekt udało nam się uzyskać. To 
samo dotyczy pomieszczenia, w którym oczekuje się na 
wejście: pozwala się wyciszyć, zrelaksować – po prostu, 
dobrze się poczuć, tak aby z 2-godzinnej sesji skorzystać 
tak owocnie, jak tylko się da”. 

Wnętrze urządzenia przypomina kształtem i wyposa-
żeniem luksusowy samolot. Znajdują się tam wygodne 
fotele z regulacją oparcia, natomiast w części czołowej 
pomieszczenia na ekranie telewizora wyświetlane są 
filmy autorstwa doktora Pokrywki i inne poświęcone 
tematyce zdrowotnej: o tlenoterapii, płynących z niej 
korzyści, a także zawierające porady, jak w sposób 
najbardziej wymierny korzystać z tej metody. Dla 
tych, którzy podczas sesji wolą własny repertuar, na 
osobiste urządzenia mobilne jest udostępnione łącze 
bezprzewodowego internetu. W komorze jednorazowo, 
podczas 2-godzinnej sesji może przebywać do 10 
gości. Znacznie inaczej jest w przypadku wydłużonych 
sesji nocnych, podczas których miejsce foteli zajmują 
pojedyncze łóżka, co daje nam miejsce dla jednej bądź 
dwóch osób.

Można już korzystać z usług Normobarii Uniejów. Lecznicza kapsuła, zlokalizowana na terenie strefy 
uzdrowiskowej A, pod adresem ul. abp. Jakuba Świnki 2, czeka na swoich gości w godzinach 9.00-21.00 
przez 7 dni w tygodniu.
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Cennik i godziny pracy
Uniejowska Normobaria pracuje w dwóch trybach: 

dziennym oraz – wspomnianym powyżej – nocnym.  
W sesji dziennej do wyboru mamy aż pięć 2-godzinnych 
seansów: 9.00-11.00, 11.30-13.30, 14.00-16.00, 16.30-
18.30 i 19.00-21.00. Stałe pory wejścia/wyjścia, bez 
względu na liczbę oczekujących, wynikają z określonej 
procedury przemieszczania się między pomieszczeniami. 
Aby parametry warunków osiągniętych w komorze nie 
uległy nawet minimalnym wahaniom, nie wchodzimy do 
niej bezpośrednio. Służy temu komora wyrównawcza, 
łącząca recepcję z pomieszczeniem docelowym. 
Procedura zajmuje najwyżej kilka minut i przeprowadza 
ją pracownik personelu, który towarzyszy Gościom przez 
całą sesję, służąc Państwu pomocą i fachową wiedzą. 
Sesja nocna, którą należy odpowiednio wcześniej 
zarezerwować, oferuje aż 10 godzin leczniczej terapii, 
trwającej od 21.30 do 7.30. Koszt takiego całonocnego 
zabiegu to 500 złotych.

Przechodząc w ten sposób do cennika usług ze strony 
internetowej Normobarii dowiadujemy się, że pod-
stawowy koszt, jaki należy ponieść, chcąc skorzystać 
z jednej z 2-godzinnych sesji w ciągu dnia, to kwota 
120 złotych. Warto przy tym zauważyć, że w wielu 
przypadkach cena może być znacznie niższa, dzięki 
rabatom, które przysługują osobom niepełnosprawnym, 
emerytom i rencistom (20% zniżki) oraz dzieciom i mło-
dzieży w wieku 6-18 lat (50% zniżki). Dzieci do lat 5 
wchodzą za darmo. Ponadto, dla grup zorganizowanych 
(od 6 osób) obowiązuje stawka 100 złotych za osobę. 
Taniej kalkuluje się zakup jednego z dwóch karnetów: na 
5 sesji w cenie 550 zł (110 zł za pojedyncze wejście) lub 
na 10 sesji w cenie 1000 zł, do której dodatkowe, 11. 
Wejście otrzymujemy gratis.

Twórcą normobarii jest lek. Jan Pokrywka, który 
zmodyfikował warunki panujące w komorach hiper-
barycznych, tak aby możliwe było przebywanie w nich 

bez ograniczeń czasowych. Pierwszy taki obiekt został 
otwarty w 2013 r. w Szalejowie Górnym. W 2019 r. pow-
stało Międzynarodowe Stowarzyszenie Normobaryczne 
doktora Pokrywki, mające na celu rozwój i popularyzację 
tej technologii. Uniejowska Normo-baria powstała zgodnie 
z normami przyjętymi przez stowarzyszenie, co potwierdza 
przyznany nowo otwartej komorze certyfikat.

Zastosowania
Szeroki wachlarz pozytywnych skutków to dowód 

na skuteczność tlenoterapii, którą umożliwia komora 
normobaryczna. Korzyści wynikające z tej metody to 
między innymi: poprawa krążenia krwi, przekładająca się 
na zwiększenie wytrzymałości wysiłkowej organizmu,  
a także sprawne usuwanie toksyn i skuteczna odpowiedź 
immunologiczna wpływająca na zmniejszanie stanów 
zapalnych. Dotlenienie ciała skutkuje również lepszą 
koncentracją, napływem sił witalnych i dobrym samo-
poczuciem. Dzięki sesjom w komorze normobarycznej, 
korzyści tlenoterapii widoczne są w postaci szybkiej 
regeneracji po urazach, uszkodzeniach skóry, mięśni, 
kości, przyspieszeniu powrotu do formy po operacjach 
chirurgicznych. Silne dotlenienie tkanek skutkuje pro-
dukcją dużej ilości nowych komórek macierzystych, które 
zastępują zniszczone jednostki. Zmniejsza się obrzęk 
tkanek, a dzięki wydajnej produkcji kolagenu – skóra  
w miejscu rany staje się elastyczna i dobrze odżywiona.

Od wielu lat z dobrodziejstwa komór normobarycznych 
korzysta personel szpitali i specjalistycznych ośrodków 
medycznych, ponieważ warunki w nich stworzone zna-
cząco wspomagają leczenie wielu schorzeń. Dzięki 
idealnemu składowi powietrza można w niej przebywać 
bez limitów. Tlenoterapia w komorze jest bezpieczna dla 
większości osób, jednak ze względu na warunki delikatnie 
podwyższonego ciśnienia, mogą wystąpić przeciwskazania 
w kilku przypadkach opisanych tutaj: www.normobaria.
net.pl/zastosowania/
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Agnieszka Owczarek

Ruszyły prace w strażnicy w Skotnikach

Budynek powstał w latach 70. i od tego czasu nie 
przeprowadzono tam żadnego remontu. Stopień 
wyeksploatowania remizy i potrzeba przeprowadzenia 
prac, i to gruntownych, były widoczne gołym okiem, 
ale nie trudno się domyślić, że na przeszkodzie stanęły 
finanse, a raczej ich brak.

Światło w tunelu pojawiło się wraz z ogłoszeniem 
o naborze do projektu termomodernizacji strażnic na 
terenie gminy. Ujęcie Skotnik w inwestycji pozwoli 
poprawić stan techniczny budynku, a co za tym idzie 
warunki, w jakich korzystają z remizy mieszkańcy 
sołectwa.

Trzeba pamiętać, że strażnica OSP w Skotnikach, jak 
większość obiektów tego typu, nie pełni tylko jednej 
roli, ograniczając się do siedziby jednostki straży. Służy 
jako miejsce spotkań, lokalnych wydarzeń kulturalnych 
czy imprez okolicznościowych – innymi słowy służy 
całej społeczności jako miejsce integracji społecznej.

- „Ta remiza ma dla nas szczególne znaczenie. Młode 
pokolenie już nie pamięta, ale najpierw postawiliśmy 
garaż na potrzeby jednostki jako miejsce składowania 
sprzętu i asortymentu straży. Potem dobudowaliśmy 
budynek własnymi siłami. Środków, wiadomo, nie było, 
więc organizowaliśmy festyny i tańce. Pobieraliśmy 
niewielkie opłaty za bilety wstępu, a za zebrane 
pieniądze mogliśmy podjąć działania. Imprezy odbywały 
się w plenerze, ale pomagały nam też sąsiednie 

sołectwa, udostępniając swoje remizy w razie niepogody” 
– wspominają z nostalgią mieszkańcy.

O tym, jak ważne jest to miejsce dla mieszkańców 
Skotnik, można się łatwo przekonać również dzisiaj, 
przy okazji toczących się prac. Społeczność i tym razem 
aktywnie włączyła się w remont i pomaga przy pracach 
porządkowych.

- „Cieszymy się, że miejsce bliskie naszemu sercu zyska 
drugie życie. Dziękujemy też Burmistrzowi za starania  
o ten remont. Zresztą to nie pierwsza jego interwencja na 
rzecz tego miejsca. Gdy stawialiśmy budynek, zaufaliśmy 
właścicielom gruntów i nie udaliśmy się do notariusza. 
Efekt był taki, że budynek i teren wciąż pozostały 
własnością wspomnianych właścicieli i wszystko trzeba 
było wykupić po raz drugi. Zwróciliśmy się z tym do 
Burmistrza i dzięki jego pomocy gmina wykupiła teren. 
Dzięki temu od kilku lat wreszcie czujemy się spokojni” – 
kontynuują mieszkańcy.

Remont strażnicy rozpoczął się od prac przygoto-
wawczych, polegających na rozbiórce i demontażu. Ze 
starego budynku pozostały jedynie fundamenty i gołe 
ściany, bez okien i dachu. Jest to jednak konieczne 
zważywszy na zakres planowanych prac, które docelowo 
obejmą m.in. kompleksową przebudowę zadaszenia 
strażnicy, w tym: wymianę konstrukcji dachu z wiązarów 
kratowych, docieplenie stropu, montaż nowego pokrycia 
dachu oraz wykonanie obróbek blacharskich.

Rozpoczął się długo oczekiwany remont strażnicy w Skotnikach. Prace obejmą cały budynek od 
fundamentów aż po dach.

Strażnica w Skotnikach wraz z dwoma innymi budynkami została zakwalifikowana do projektu 
pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości 
Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska”
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Agnieszka Owczarek 

Ruszyły prace w strażnicy w Skotnikach

Plac Bogumiła w ferworze prac

Przez lata użytkowania stolarka okienna została w du-
żej części wyeksploatowana. Spróchniałe, drewniane 
elementy okien oraz niedziałające okucia powodowały 
napływ zimnego powietrza do pomieszczeń. Wymie-
nione zostaną wszystkie drewniane okna oraz 
drzwi zewnętrzne na nowe PCV. Ze względu na 
zły stan techniczny modernizacji zostanie poddana 
instalacja elektryczna i energetyczna obejmująca wy-
konanie tablicy rozdzielczej oraz instalacji zasilania 
i okablowania nowych urządzeń, wymianę instalacji 
odgromowej i uziemiającej, wykonanie instalacji foto-
woltaicznej, ochrony przeciwporażeniowej i prze-
pięciowej oraz instalacji centralnego ogrzewania.  
W zakresie pozostałych prac przewidziano: wykonanie 
fundamentów poniżej poziomu gruntu i opaski wo-
kół budynku, naprawę pęknięć muru (szycie ścian) 
na budynku garażu oraz montaż 2 szt. drzwi do do-
budowanej toalety.

Prace poprawią nie tylko stan techniczny i walory 
estetyczne, ale umożliwią też osiągnięcie oszczędności 

Metamorfoza zaniedbanej skarpy w Uniejowie roz-
poczęła się w kwietniu br. Po tym, jak ogrodzono  
i zabezpieczono teren budowy, na plac wjechał ciężki 
sprzęt, który dosłownie i w przenośni przygotował 
grunt pod dalsze roboty budowlane, a w szczególności 
pod budowę niecek ziemnych, które docelowo zostaną 
wypełnione wodą i stworzą fontannę połączoną z kas-
kadowo płynąco wodą.

Zaglądając obecnie na teren budowy można odnieść 
złudne wrażenie, że od tamtego czasu niewiele się 
zmieniło, a jednak postęp prac jest ogromny. Zrea-
lizowano już niemal w całości wszystkie prace pod-
ziemne, takie jak: rozprowadzenie okablowania instalacji 
elektrycznej do oświetlenia terenu czy instalacji 
wodno-kanalizacyjnej do obsługi fontanny. W tym 
ostatnim przypadku pozostał jeszcze montaż urządzeń 
pompowych i sterowania.

związanych z instalacją nowoczesnego ogrzewania oraz 
mniejszym zużyciem energetycznym, co przełoży się na 
redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Koszt inwestycji wyniesie ponad pół miliona zł, mimo że 
na sfinansowanie przedmiotu zamówienia dla tej części 
przewidziano kwotę w wysokości 390.000,00 zł brutto. 

Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu. Do Ma-
gistratu wpłynęło łącznie 10 ofert, wśród których naj-
korzystniejszą, na kwotę 535.162,00 zł, złożyło przed-
siębiorstwo HYDRO-MAT s.c. B. Szczęsny, D. Kruczek  
z Gusina. Najdroższą ofertę (790.890,00 zł) zapropono-
wała firma PGM Projekt sp. z o.o. z Konstantynowa Łódz-
kiego.

Na realizację zadania gmina pozyskała środki unijne 
od Marszałka Województwa z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020, w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka 
niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budyn-
ków. Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków.

W centralnej części placu stanęły też żelbetowe niecki 
pod fontannę.

- „Budowa zbiorników była najbardziej czasochłonnym 
etapem naszych prac wynikających z technologii wyko-

Skarpa wzdłuż rzeki Warty, znajdująca się naprzeciwko biblioteki, wciąż jeszcze przypomina rozkopany 
plac budowy, a jednak najważniejsze i najbardziej czasochłonne prace już zostały wykonane. Jak zapewnia 
wykonawca, od teraz z każdym dniem plac coraz bardziej będzie nabierał swoich właściwych kształtów.
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nania. Nie mogliśmy ich wykonać jednocześnie, tylko 
po kolei w układzie kaskadowym, od najniższego 
do najwyższego. Konstrukcja pochłonęła 93 metry 
sześcienne betonu, a jej realizacja zajęła 2,5 miesiąca” – 
stwierdził Sebastian Wieteska, kierownik budowy.

Z terenu wyłaniają się też równolegle położone od-
cinki betonu. To fundamenty pod przyszłe mostki, 
którymi będzie można przekraczać korytko płynącej 
kaskadowo strugi.

Na chwilę obecną trwa budowa tzw. murów gabio-
nowych, a więc koszy wykonanych ze zgrzewanej siatki 
stalowej i wypełnionej kruszywem. Mają one pełnić 
funkcję muru oporowego dla skarpy i tarasów ziemnych, 
a dodatkowo posiadają swój naturalny walor estetyczny.

- „Ten etap pracy również jest czasochłonny, z uwagi 
na fakt, że jest to praca całkowicie ręczna i przypomina 
trochę układanie nieforemnych puzzli. Gdy zostaną 
już wykonane mury, będziemy mogli przejść do stopni 
granitowych. Czeka nas jeszcze dużo pracy, ale jeśli 
chodzi o stopień zaawansowania, to co kluczowe, jest 
już w większości za nami” – dodał pan Wieteska.

Przypominamy, że zakres prac przewidzianych w za-
daniu inwestycyjnym obejmuje budowę: fontanny po-
łączonej z kaskadowo płynącą wodą, ciągów schodów 
z obu stron kaskady wodnej, tarasów ziemnych na 
pozostałej powierzchni działki i ścieżki wplecionej  
w tarasy ziemne.

Całość stworzy kompozycję przestrzenno-widokową 
schodzącą kaskadami do pasażu pieszego nad wodą. 
Dopełnieniem inwestycji będą elementy małej ar-
chitektury oraz nasadzenia, w tym krzewy winorośli.

Już dziś wiadomo, że wykonawca nie zdąży ukończyć 
zadania, które według pierwotnego założenia miało zbiegać 
się z końcem wakacji.

- „Pojawiły się pewne czynniki spowalniające postęp 
robót, często niezależne od nas. Dajmy na to, w czasie 
burzy z 8 na 9 lipca doszło do rozmycia terenu przez wody 
opadowe, co spowodowało opóźnienie o około 2 tygodnie. 
To duża strata, gdyż prace, które teraz wykonujemy, 
powinny być już ukończone. Do tego należy dodać specyfikę 
ukształtowania terenu, która sama w sobie powoduje 
utrudnienia i ma zasadniczy wpływ na realizację zadania. 
Jednak od samego początku mieliśmy tego świadomość  
i wiedzieliśmy, z czym przyszło nam się zmierzyć. Sadzę, 
że do końca września wszystko powinno być ukończone, 
ale wtedy pozostaną procedury odbiorowe: starty próbne, 
uruchomienia, próby eksploatacyjne itp., które mogą też 
potrwać” – podsumował kierownik budowy.

W drodze rozstrzygniętego postępowania przetargo-
wego i podpisanej umowy, wykonawcą inwestycji jest 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji „EKO-
MEL” S.A. z Poddębic. Realizuje ono inwestycję na kwotę  
1 979 632,22 zł. Na zagospodarowanie terenu wzdłuż 
Warty gmina Uniejów pozyskała dofinansowanie w wy-
sokości 6,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego.

Dzięki inwestycji Uniejów wzbogaci się o kolejną 
atrakcję, miejsce rekreacji, które bez wątpienia odmieni tę 
część miasta, stanie się kolejnym elementem infrastruktury 
turystycznej, przyciągającym Gości i zachęcającym do 
interakcji społecznych i odpoczynku. Do tego w spójnej 
kompozycji z powstającymi tuż obok bulwarami.

Agnieszka Olczyk

Prace nad budową kanalizacji deszczowej w ul. Długiej

Na miejscu, gdzie wkrótce zamontowana zostanie 
kanalizacja, pojawił się z początkiem sierpnia br. samo-
chód dostarczający potrzebne do tego celu elementy 
oraz ciężki sprzęt, niezbędny do przetransportowania 
betonowych kręgów i pokryw w wyznaczone lokalizacje.

Zaprojektowana sieć kanalizacji deszczowej grawita-
cyjnej DN500 PP SN8 o długości 480,62mb bę-

dzie miała na celu odprowadzanie wód deszczowych 
z ul. Długiej w Uniejowie. Budowana sieć kanalizacji 
deszczowej grawitacyjnej zostanie włączona do istniejącej 
sieci kanalizacji deszczowej poprzez studnię zlokalizowa-
ną przy ul. Targowej. Sieć kanalizacji deszczowej będzie 
prowadzona częściowo w pasie jezdni ul. Targowej, 
a częściowo przez teren działki, która stanowi drogę 

Drugi przetarg na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej przyniósł pożądany efekt – wykonawca 
został wybrany i przystąpił do realizacji zadania.
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Aleksandra Zielonka 

Nowy Zarząd OSP Uniejów wybrany 

wewnętrzną niezbędną do obsługi komunikacji nowo 
powstającego osiedla.

Aby możliwe było włączenie nowego kolektora do 
istniejącego już systemu, wykonawca musi oczyścić 
wszystkie studnie kanalizacji deszczowej oraz sprawdzić 
poprawność działania separatora, a ponadto dokonać 
jego konserwacji.

Robotami budowlanymi nad stworzeniem kanalizacji 
deszczowej w ul. Długiej zajmuje się Lider konsorcjum: 
„EVECO” Ewa Peraj z Łodzi wraz z członkiem konsorcjum: 
Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługo-
wym  „EKOINŻBUD” Piotr Peraj z Uniejowa, które 
złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu. Firma na 
wykonanie zadania ma trzy miesiące.

Na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Długiej 
gmina Uniejów otrzymała od Wojewody Łódzkiego 

Na zebranie przybyło 45 druhów i druhen upo-
ważnionych do głosowania oraz członkowie wspierający 
jednostkę. Wśród uczestników pojawili się również 
goście: dh Tadeusz Chmielewski – Prezes Powiatowego 
ZOSP RP w Poddębicach, st. kpt. mgr inż. Błażej 
Berliński – Dyżurny Operacyjny PSP w Poddębicach, 
Alicja Własny – Radna Rady Miejskiej w Uniejowie 
oraz Urszula Urbaniak – Prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Uniejowa. Na zebranie przybył również Maciej Lampe – 
polski koszykarz znany m.in. z gry w reprezentacji NBA, 
obecnie zawodnik francuskiego klubu CSP Limoges, 
który od kilku lat jest członkiem jednostki w Uniejowie.

Oficjalną część posiedzenia rozpoczęło wprowadzenie 
sztandaru jednostki oraz odegranie hymnu OSP przez 
Młodzieżową Orkiestrę Dętą ZHP–OSP w Uniejowie.  
W obecności sztandaru ślubowanie złożyli nowo przyjęci 
druhowie: Bartłomiej Gröbner, zawodowo – Dyrektor 
K-Flex Polska, Łukasz Plak oraz Kamil Pajor.

Zebranie stanowiło doskonałą okazję również do tego, 
aby w sposób szczególny nagrodzić wyróżniających się 
strażaków. Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 

dofinansowanie w wysokości 277 276,00 zł ze środków 
budżetu państwa. Obejmuje ono realizację zadań własnych 
związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, 
zgodnie z ustawą o gminach uzdrowiskowych.

otrzymała druhna Agnieszka Nowak, a Odznakę „Strażak 
Wzorowy” przyznano druhowi Damianowi Miśkiewiczowi 
oraz nieobecnemu na spotkaniu druhowi Mateuszowi 
Leśniewskiemu.

Podczas spotkania miała miejsce również chwila 
wspomnień. Minutą ciszy uczczono zmarłych druhów  
i druhny. Wspomniano o zmarłym w ubiegłym roku druhu 
Romanie Matusiaku, który w uniejowskiej OSP działał 
od najmłodszych lat, rozpoczynając swoją przygodę od 
zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych. Później 
sprawował funkcję strażaka, dowódcy sekcji, zastępcy 
naczelnika jednostki oraz komendanta gminnego.

Podsumowanie 2020 roku w działalności jednostki 
Centralny punkt porządku zebrania stanowiły spra-

wozdania za 2020 rok. Jako pierwszy podsumowanie dzia-
łań jednostki przedstawił prezes – dh Krzysztof Janiak. 
W statystykach Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie 
ubiegły rok przedstawiał się następująco:
•	 Wyposażenie jednostki w podziale bojowym: ciężki 

10 lipca 2021 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie odbyło się walne zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze, na którym podsumowano ostatni rok działalności jednostki oraz wybrano nowy 
skład zarządu.
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samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes, lekki 
samochód ratownictwa technicznego Lublin (wy-
mieniony w ciągu roku na Forda Transita) oraz lekki 
samochód terenowy Honker. Dodatkowo jednostka 
posiada samochód osobowy Renault Kango, nie-
wprowadzony do podziału bojowego.

•	 Zasoby osobowe: w 2020 roku jednostka posiadała 
87 czynnych członków, w tym 60 druhów i 27 
druhen, z tego 33 ratowników (5 pań i 28 panów).  
W szeregach jednostki znalazło się również 12 człon-
ków wspierających.

•	 Liczba odbytych przez Zarząd spotkań – 8.
•	 Liczba interwencji – 98, w tym 17 pożarów, 50 za-

grożeń miejscowych, 21 fałszywych alarmów, 10 
wyjazdów gospodarczych.

•	 Inne działania: 2 ćwiczenia na obiekcie i 6 pogadanek 
w temacie zapobiegania pożarom i udzielania pierws-
zej pomocy.

Dh Krzysztof Janiak – Prezes OSP w Uniejowie  
w sprawozdaniu podkreślił, że w 2020 roku Burmistrz 
Uniejowa – Józef Kaczmarek przekazał na rzecz jednostki 
lekki samochód ratownictwa technicznego Ford Transit 
oraz łódź rzeczno-patrolową Harpun 550, które udało 
się pozyskać z Komendy Wojewódzkie Policji w Łodzi.

Bardzo szczególnie prezentowały się sprawozdania 
przedstawione przez zespoły artystyczne działające 
przy jednostce. Jak podkreślił dh Jakub Pięgot, 
pandemia zabrała orkiestrze możliwość uczestniczenia 
w festiwalach, uroczystościach i przeglądach. Podobną 
sytuację podzielił Chór Śpiewaczy „Kantylena” oraz 
Kapela „Spod Baszty”. Zespoły mają jednak nadzieję, że 
w najbliższym czasie wszystko wróci do normy.

W porządku zebrania znalazły się również: sprawozdanie 
finansowe, które przedstawił dh Mirosław Andrysiewicz 
oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które przedłożyła 
dh. Agnieszka Nowak.

Po sprawozdaniach przyszedł czas na dyskusję oraz gło-
sowanie nad udzieleniem, na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. 
Absolutorium zostało udzielone jednomyślnie.

Zmiany w strukturach jednostki 
Na mocy podjętej przez Walne Zgromadzenie uchwały 

wybrano następujące ograny i delegatów jednostki:
Zarząd OSP: dh Krzysztof Janiak – prezes, dh Jakub 

Pięgot – wiceprezes, dh Sebastian Pietrzak – naczelnik, 
dh Tomasz Krysztofiak – zastępca naczelnika, dh. Henryka 
Jagieła – skarbnik, dh. Aleksandra Zielonka – sekretarz, dh 
Jacek Sroka – gospodarz, dh. Patrycja Grzelewska – członek 
zarządu (złożyła rezygnację), dh Mateusz Leśniewski – 
członek zarządu.

Komisja Rewizyjna: Agnieszka Nowak – przewodnicząca, 
dh Jacek Świątczak – sekretarz, dh Damian Miśkiewicz – 
członek.

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP: dh 
Krzysztof Janiak, dh Sebastian Pietrzak, dh Jakub Pięgot. 

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP: dh. Marianna Grubska i dh Maciej Winnicki. 

Spotkanie stało się również okazją do tego, aby złożyć 
szczególne podziękowania dotychczasowym wieloletnim 
członkom zarządu. Z rąk Prezesa takie podziękowania 
otrzymali: dh Lech Krajewski (działający w zarządzie ponad 
40 lat), dh Mirosław Andrysiewicz (ponad 30 lat pełniący 
funkcję skarbnika) oraz dh Maciej Winnicki.

Zarząd OSP Uniejów (od lewej): dh Tomasz Krysztofiak – zastępca 
naczelnika, dh Jakub Pięgot – wiceprezes, dh. Aleksandra Zielonka – 
sekretarz, dh Krzysztof Janiak – prezes, dh. Henryka Jagieła – skarbnik, 
dh Damian Miśkiewicz – członek Komisji Rewizyjnej, dh Jacek Sroka – 
gospodarz. 

Ustępujący z funkcji wieloletni Członkowie Zarządu: dh Lech Krajewski (drugi 
od lewej), dh Mirosław Andrysiewicz (trzeci od lewej), dh Maciej Winnicki 
(piąty od lewej) z prezesem Krzysztofem Janiakiem i wiceprezesem Jakubem 
Pięgotem. 
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Magdalena Kaczmarek Beata Szymczak

Badania etnograficzne, społeczno-
przestrzenne i historyczne w Spycimierzu 

Przeprowadzenie badań etnograficznych odbyło się  
w trzech zakresach tematycznych, w oparciu o specjalnie 
przygotowane kwestionariusze, a następnie opracowanie 
tych materiałów i przygotowanie archiwizacji: 

- Temat 1: Historia budowy kościoła, jego wystroju, 
budowniczych i społecznego zaangażowania w pow-
stawanie świątyni, postaci ważne dla tożsamości para-
fian (np. o. Florian Pełka, św. Jan Paweł II). 

- Temat 2: Krzyże, kapliczki w parafii (wraz z kapliczkami 
w elewacjach domów) oraz miejsca pamięci i związane  
z wierzeniami; trasy procesji Bożego Ciała. 

- Temat 3: Wstępne zinwentaryzowanie tradycji 
(tkactwo, rybołówstwo, kulinaria, plastyka obrzędowa, 
śpiew, budownictwo), czyli kolejnych elementów 
niematerialnego dziedzictwa wspólnoty i jej kulturowego 
potencjału. Efektem badań było 30 wywiadów na tematy 
1-3 (po 10 wywiadów dla każdego z trzech tematów). 
Badacze zebrali też dokumentację fotograficzną zwią-
zaną z wywiadami (około 250 zdjęć z badań). 

Badania społeczno-przestrzenne zostały przeprowa-
dzone podczas tegorocznego Bożego Ciała. Na potrzeby 
badań powstały specjalne narzędzia jak: kwestionariusze, 
ankiety i wywiady, karty inwentaryzacji geograficzno-
krajoznawczej miejscowości i obiektów, scenariusze 
obserwacji uczestniczących, karty pomiaru ruchu 
pojazdów. Budowę narzędzi poprzedziła kwerenda 
materiałów archiwalnych i publikacji oraz scenariusz 
obrazowania z wykorzystaniem bezzałogowego systemu 
powietrznego (BSP). 

Celem prowadzonych badań jest opracowanie 
koncepcji produktu turystyki zrównoważonej oraz 

merytoryczne wspar-cie 
funkcjonowania powsta-
jącego Centrum poprzez 
następujące zadania: 
określenie potencjału 
ekosystemu kulturowo-
przyrodniczego, zba-
danie opinii miesz-
kańców na temat 
potrzeb i możliwości 

rozwoju turystyki, poznanie oczekiwań odwiedzających 
miejscowość i potencjalnych gości Centrum w zakresie 
oferowanych usług, pozyskanie opinii potencjalnych pod-
miotów wsparcia lokalnego i regionalnego 

Przeprowadzenie badań historycznych odbyło się w dwóch 
obszarach tematycznych: 

Temat 1: Historia wsi parafii Spycimierz. Badania  
w oparciu o dorobek historiografii oraz zasoby archiwów 
polskich i zagranicznych. Zakres przestrzenny: współczesne 
wsie parafii Spycimierz; zakres chronologiczny: prehistoria 
tego terenu, średniowiecze, dzieje nowożytne, historia 
współczesna; zakres rzeczowy: osadnictwo, stosunki 
gospodarcze, przynależność administracyjna państwowa  
i kościelna oraz inne. 

Temat 2: Trasy procesji Bożego Ciała w Spycimierzu – 
próba rekonstrukcji. Przeprowadzenie badań w oparciu  
o dorobek historiografii, materiały prasowe i inne, wywiady 
z parafiami, celem odtworzenia przebiegu alternatywnych 
(wobec obecnej) tras procesji Bożego Ciała w okresie po II 
wojnie światowej lub wcześniej.

Wszystkie materiały zostaną zdeponowane w Miej-
sko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie oraz 
przygotowane do umieszczenia na stronie projektu spyci-
mierskiebozecialo.pl.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących  
z Funduszu Promocji Kultury. 

W parafii Spycimierz, w czerwcu, lipcu i sierpniu bieżącego roku, pojawili się badacze, 
znani Parafianom z badań w poprzednich projektach. 

Wianki na oktawę Bożego Ciała wykonała 
Wiesława Michałowska z Zielenia

Prezes Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało” – Maria 
Pełka podczas badań terenowych przy krzyżu w Spycimierzu-Kolonii
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W sierpniu br. ruszył pierwszy z projektów pn. „A najlepiej na boisku”. Są to wakacyjne treningi piłkarskie 
dla czterech grup reprezentacyjnych Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego Smolarka. Treningi zrealizowane 
zostaną ze środków Województwa Łódzkiego w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz 
walki z COVID-19. 

Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni” 
zrealizuje TRZY projekty

Oprócz typowych zajęć piłkarskich, młodzi adep-
ci futbolu w ramach projektu odbędą także mini 
szkolenia ze specjalistą w tematach: „Jak dbać  
o zdrowie w czasie pandemii koronawirusa?” oraz „Jak 
postępować w przypadku kontuzji?”. Treningi pozwo-
lą optymalnie przygotować się młodym piłkarzom do 
sezonu ligowego 2021/2022. Pozyskana kwota to  
6 tys. zł.

W połowie września, już po raz piąty, odbędzie się 
Integracyjny Turniej Piłki Nożnej pn. „Połączeni pasją”. 
W turnieju zagrają młodzi piłkarze z gminy Uniejów 
oraz zaproszone drużyny z województwa łódzkiego. 
Będą ekipy Olimpiad Specjalnych Polska – Łódzkie, 
zawodnicy ze struktur AMP Futbol, samorządowcy 
i osoby wspierające integrację oraz lokalny futbol. 
Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie z budżetu 
Województwa Łódzkiego, w wyniku konkursu ofert, 
w ramach trzeciego konkursu „Wydarzenia Sportowe 
na Plus” w 2021 r. Kwota dofinansowania to 7,5 tys. 
zł. 

A, że nie samą piłką nożną człowiek żyje… to Unie-
jowskie Stowarzyszenie „Aktywni”, podobnie jak  
w poprzednich latach, zrealizuje również warsztaty 
muzyczne oraz koncert. Tegoroczna edycja nosi nazwę 

„Piosenka świadkiem historii”. Pierwsze warsztaty roz-
poczynają się we wrześniu, a w grudniu nastąpi ich 
podsumowanie, czyli wspólny koncert. Jaka gwiazda 
zaśpiewa z dziećmi? Jaki repertuar usłyszymy podczas 
koncertu w Uniejowie? O tym dowiemy się już wkrótce 
na profilu Uniejowskiego Stowarzyszenia „Aktywni”. 

Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Oby-
watelskiego Województwa Łódzkiego „Łódzkie na 
Plus 2021”. Jego realizacja w dużym stopniu moż-
liwa jest dzięki głosom mieszkańców, głównie  
z gminy Uniejów. Kwota pozyskana na realizację 
projektu to 35 tys. zł. Dzięki pozyskanym przez sto-
warzyszenie środkom zajęcia w ramach projektów 
będą nieodpłatne dla uczestników. Jest także tradycją, 
że Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni” zaprasza 
do udziału w projektach, obok dzieci, również osoby  
z niepełnosprawnością. Tak będzie też w tym roku.

Realizacja projektów ma za zadanie zainspirować oraz 
zmotywować najmłodszych mieszkańców do włączania 
się w lokalne życie sportowe oraz artystyczne. Projekty 
to doskonała okazja do rozwijania zainteresowań i pasji. 

Działania Uniejowskiego Stowarzyszenia „Aktywni” 
wspierane są przez Uzdrowisko Termalne Uniejów oraz 
PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o.

Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”
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W Uniejowie podpisano porozumienie pomiędzy Uniejowską Akademią Futbolu a Ewą Pajor, Agatą 
Tarczyńską i Euzebiuszem Smolarkiem. Naszym celem jest wychowanie dziewczynek i chłopców, 
którzy w przyszłości będą grać na najwyższym poziomie – mówi o projekcie Ewa Pajor.

>

Rewolucja w Uniejowskiej Akademii Futbolu – 
nowi patroni, nowe logo, nowy plan działania

Działająca od 2012 roku Uniejowska Akademia Futbolu 
zyskała trzech wyjątkowych ambasadorów, którymi 
zostali: Ewa Pajor, Agata Tarczyńska i Euzebiusz Smolarek.

- „Po sukcesie naszej Reprezentacji Kobiet do lat 
17 w 2012 roku, kiedy Ewa zdobyła tytuł ,,najlepszej 
piłkarki Europy”, przyszedł mi do głowy pomysł, że 
nasza praca przynosi efekty i warto w naszym mieście 
zrobić coś więcej niż tylko standardowy klub, w formie 
nowoczesnej akademii” – powiedział Piotr Kozłowski, 
główny koordynator, nawiązując do powstania Akademii, 
którą na początku prowadziła firma Olimpiko.

Akademia na przestrzeni blisko dziesięcioletniej dzia-
łalności cały czas rozwijała swoją strukturę, a od nowego 
sezonu będą ją wspierać kolejne znane osobistości ze 
świata sportu.

- „Uniejów zawsze stawia na ludzi prezentujących 
bardzo wysoką jakość. Stąd też pomysł na zaproszenie 
do współpracy tak utytułowanych sportowców jak: 
Ewa Pajor, Agata Tarczyńska i Euzebiusz Smolarek” – 
powiedział Piotr Kozłowski.

W związku z tym akademia zmieni swoją nazwę na 
Uniejowską Akademię Futbolu Pajor & Tarczyńska & 
Smolarek.

- „Logo akademii oparte na wizerunku „lisa” sugeruje 
pozycje, na których występują patroni akademii. Lis pola 
karnego, czyli szybki, przebiegły i skuteczny. Takie cechy 
posiada Ewa Pajor, Agata Tarczyńska i Ebi Smolarek” – 
zauważył Piotr Kozłowski.

Akademia zwiększa i uatrakcyjnia ofertę dla swoich 
zawodników. Na równych zasadach będą tu trenować 
zarówno chłopcy, jak i dziewczynki, mając do dyspozycji 
m.in. gminny kompleks boisk piłkarskich im. Włodzimierza 

Smolarka, halę sportową, Instytut Zdrowia Człowieka oraz 
baseny termalne. 

Boiska będą miejscem profesjonalnych treningów,  
a na basenach sportowcy będą mogli korzystać z zajęć  
z nauki pływania, połączonych z odnową biologiczną, 
W hali sportowej i na siłowni będą odbywały się zajęcia 
ogólnorozwojowe. Wreszcie Instytut Zdrowia Człowieka 
w Uniejowie będzie odpowiadał za leczenie mikrourazów, 
korygowanie wad postawy młodych sportowców. Ponadto, 
do dyspozycji trenerów będzie nowy sprzęt treningowy.

Ofensywne trio nowych patronów czeka więc mnóstwo 
pracy w Uniejowie, ale widoczny jest duży entuzjazm  
i zaangażowanie.

- „Naszym celem jest wychowanie dziewczynek i chłop-
ców, którzy w przyszłości będą grać na najwyższym 
poziomie” – powiedziała Ewa Pajor. Reprezentantka 
Polski dodała, że w Uniejowie są znakomite warunki, aby  
w przyszłości powstało tutaj coś wielkiego”. 

Oprócz wychowywania przyszłych mistrzów celem 
akademii jest również poprawa ogólnej kondycji dzieci  
i zachęcenie ich do aktywności sportowej.

- „Chcielibyśmy zainspirować dzieciaki do tego, aby zaczęły 
żyć piłką nożną. Jako mała dziewczynka nie wyobrażałam 
sobie dnia bez piłki, bez obejrzanego meczu. Będziemy 
się starali rozbudzać i rozwijać pasję nie tylko do piłki, ale 
do sportu w ogóle” – powiedziała na konferencji prasowej 
Agata Tarczyńska.

W podobnym tonie wypowiedział się Euzebiusz Smo-
larek: - „Najważniejsze, żeby dzieci nie siedziały przy kom-
puterze, czy w telefonie. W akademii nie każdy musi być 
profesjonalnym piłkarzem, ale praca w drużynie i na boisku 
jest inwestycją w kapitał ludzki” – rozwija cechy, które 
przydadzą się także w przyszłości”. 

Akademia ma w planach kontynuowanie turniejów 
halowych TERMY CUP oraz nowych inicjatyw, takich 
jak: turniej międzynarodowy z udziałem topowych 
zagranicznych i polskich klubów na podgrzewanej murawie 
kompleksu boisk piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka  
w Uniejowie oraz turnieje dla dziewczynek czy obóz 
sportowy z udziałem Ewy Pajor i Agaty Tarczyńskiej  
w Uniejowie. Wreszcie, uzdolnieni absolwenci akademii 
mogą liczyć na stypendia sportowe, które pozwolą na 
rozwój piłkarskiej pasji i kariery w klubach piłkarskich.

Agnieszka Owczarek

Porozumienie podpisują (od lewej): Prezes Uniejowskiego Stowarzyszenia 
„Aktywni” – Piotr Woźniak, Ewa Pajor, Euzebiusz Smolarek, Agata 
Tarczyńska, Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek 
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Smak wsi przetrwał
w uniejowskich produktach

Punkt informacyjno-konsultacyjno-terapeutyczny 
ds. poradnictwa psychologicznego

Pierwsza edycja certyfikacji Marki Lokalnej „SMAK WSI przetrwał 
w naszych produktach” została rozstrzygnięta. Kilka certyfikatów 
powędrowało do gminy Uniejów. 
Po bezpośrednich spotkaniach z wnioskodawcami i obradach, powołana 
przez LGD „Prym” Kapituła Certyfikacji Marki Lokalnej podjęła uchwałę 
dotyczącą przyznania Certyfikatów Marki Lokalnej „SMAK WSI przetrwał 
w naszych produktach”. W sumie kapituła oceniła pozytywnie 26  
z 27 złożonych wniosków dotyczących produktów, usług, wydarzeń. 
Przez cały czas komisja miała wgląd online w złożone dokumenty,  
a wątpliwości przy ustalaniu punktacji mogła rozwiać podczas wizyt 
studyjnych.

W dniu 11 lipca 2021 r. podjęto ostateczne decyzje o przyznaniu 
certyfikatów. Kilka z nich trafiło do gminy Uniejów:

w kategorii: Usługa turystyczna: VATTENBALL Sp. z o. o. Spółka 
komandytowa – Wypożyczalnia kajaków w Uniejowie, na okres 5 lat.

w kategorii: Usługa gastronomiczna: Gościniec „Nad Wartą” Teresa 
Krajewska – Restauracja w Gościńca „Nad Wartą”, na okres 5 lat.

w kategorii: Usługa noclegowa: Gościniec „Nad Wartą” Teresa 
Krajewska – Gościniec „Nad Wartą”, na okres 5 lat

w kategorii: Wydarzenie kulturalne: Gmina Uniejów – Uniejowski 
Festiwal Smaków, na okres 5 lat.

SMAK WSI to projekt mający na celu wspieranie zrównoważonego 
rozwoju regionów, opartego na produktach i przedsięwzięciach 
wykorzystujących lokalne dziedzictwo kulturowo-historyczne  
i przyrodnicze poprzez współpracę na rzecz wzmocnienia marki lokalnej.

W kwietniu 2019 roku LGD „Prym” podpisała umowę z Samorządem 
Województwa Mazowieckiego na realizację międzynarodowego 
przedsięwzięcia opartego na współpracy pn. „Marka lokalna szansą 

Od 5 sierpnia 2021 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6, Miejsko-
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Uniejowie uruchomiła punkt 
informacyjno-konsultacyjno-terapeutyczny ds. poradnictwa psychologicznego.

W każdy wtorek tygodnia, w godz. 15.00 – 17.00, będzie w nim dyżurował psycholog, do którego zadań będzie należało: 
poprowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, konsultacji oraz rozmów terapeutycznych i profilaktycznych. 
udzielanie wsparcia psychologicznego zainteresowanym osobom i rodzinom dotkniętym przemocą domową oraz osobom,  

     u których istnieje podejrzenie stosowania przemocy domowej, 
udzielanie wsparcia psychologicznego osobom i rodzinom dotkniętym problemem uzależnień od środków odurzających,    
udzielanie wsparcia osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. 
Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług psychologa, celem umówienia terminu spotkania, proszone są o kontakt 

osobisty lub telefoniczny z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6, tel. 63 288 80 26.

rozwoju regionu”, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja 
działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 
działania”, objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Uroczyste wręczenie certyfikatów 
tegorocznej edycji oraz prezentacja 
wnioskodawców miały miejsce w dniu 15 
sierpnia br. w Parzęczewie podczas obchodów 
600-lecia Parzęczewa.

Agnieszka Owczarek

Maciej Bartosiak

Z certyfikatami (od lewej): Maciej Łuczak – właściciel 
VATTENBALL Sp. z o. o. Spółka komandytowa – 
Wypożyczalnia kajaków w Uniejowie i Mirosław 
Madajski – przewodniczący Rady Miejskiej  
w Uniejowie w towarzystwie Jolanty Pęgowskiej  
– Prezes LGD „Prym” 
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„Profilaktyka 40 PLUS”

Program pilotażowy zakłada, że pacjent będzie mógł 
skorzystać z pakietu badań diagnostycznych bez skie-
rowania od lekarza. Chodzi o badania diagnostyczne w 
formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet  
i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zwierał 
będzie badanie biochemiczne, w tym: morfologia krwi 
obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, 
stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil 
lipidowy, stężenie glukozy we krwi, poziom hemoglobiny 
glikowanej HbA1c, poziom kreatyniny we krwi, badanie 
ogólne moczu, poziom kwasu moczowego we krwi oraz 

krew utajona w kale – metodą immunochemiczną.
Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawierał 

będzie ww. badanie biochemiczne poszerzone o PSA 
(badanie w kierunku raka prostaty).

Natomiast pakiet wspólny będzie zawierał pomiar 
ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu 
w pasie, obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI) oraz 
ocenę miarowości rytmu serca.

Podmiotem zobowiązanym do wdrożenia, finanso-
wania, monitorowania i ewaluacji programu pilotażo-
wego jest Narodowy Fundusz Zdrowia (Źródło: www.
gov.pl). 

Od 1 lipca br. ruszył program pilotażowy „Profilaktyka 40 PLUS”. Obejmuje on pacjentów od 40. roku 
życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.

Agnieszka Owczarek
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Sokół kontra kawki i gawrony 
z parku uniejowskiego

Zaplanowane płoszenie metodą sokolniczą odbędzie się 
w części zabytkowego zamku przylegającej bezpośrednio do 
ul. Zamkowej oraz al. Supłatowicza (w pobliżu kompleksu 
termalno-basenowego „Termy Uniejów”). Na tych terenach 
odnotowano kolonie gawronów i kawek, które są uciążliwe dla 
odwiedzających Gości oraz wpływają negatywnie na odbiór 
wizualny parku. Odchody ptaków powodują zanieczyszczenia 
elementów małej architektury i mogą prowadzić do uszkodzenia 
fasady zabytkowego budynku z uwagi na zawartość związków, 
które negatywnie wpływają na różne materiały, w tym tynk i inne 
pokrycia elewacji, a także metale, plastik i lakier. Zanieczyszczenie 
ptasimi odchodami, resztki pożywienia oraz różne odpady  
z gniazd stanowi ponadto zagrożenie sanitarne na terenie zamku, 
restauracji i samego zamku.

Między innymi dlatego Samorząd Gminy Uniejów zdecydował 
się na współpracę z sokolnikiem, gdyż ta metoda płoszenia 
charakteryzuje się największą wybiórczością wśród wszystkich 
metod przepłaszania zwierząt, a przy tym jest wysoce skutecznym 
i bezinwazyjnym sposobem zabezpieczenia terenu przed im-
misjami związanymi z ptasimi intruzami. Co najważniejsze, meto-
da jest całkowicie bezpieczna dla środowiska naturalnego i czło-

wieka. Zarówno w Polsce, jak i za granicą 
docenia się zalety sokolnictwa, jako metody 
biologicznej, a przy tym ekologicznej.

Płoszenie z użyciem ptaków drapieżnych 
ma na celu ograniczenie liczby ptaków, 
które zanieczyszczają alejki, ławki. Nie 
chodzi jednak o zabijanie, a jedynie 
przesiedlenie „nieproszonych gości” w głąb 
terenów leśnych znajdujących się w pobliżu, 
gdzie ich występowanie nie spowoduje 
uciążliwości dla ruchu turystycznego oraz 
zagrożeń sanitarnych. Metoda nie zagraża 
więc życiu ptaków, nie szkodzi im jak np. 
płoszenie hukowe. Ptaki drapieżne (w tej 
roli najlepiej sprawdzają się jastrzębiowate  
i sokołowate) są odpowiednio przeszkolone, 
by należycie spełniały swoje zadanie, czyli 
płoszyły bez zabijania.

- „Gawrony i kawki patrząc na dra-
pieżnika opuszczają dany teren ze względu 
na występujące w nim zagrożenie. Nie 
zakładają gniazd i przenoszą się na spo-
kojniejsze tereny. Gdy gawrony są prze-
płoszone, w ich miejsce zaczynają się 
pojawiać inne gatunki ptaków, a ekosystem 
wraca do równowagi” – przekonywał 
sokolnik Mateusz Moszczyński.

Działania, które zaplanowano na wrze-
sień br. oraz marzec i kwiecień przyszłego 
roku, odbędą się zgodnie z obowiązującymi 
w Polsce przepisami prawa, w tym 
dotyczącymi ochrony środowiska. Gmina 
Uniejów uzyskała stosowną decyzję od 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 
Również Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków zaopiniował pozytywnie pro-
wadzenie wspomnianych czynności.

W ramach współpracy z Sokolnikiem, we wrześniu br. ptaki z uniejowskiego parku będą odstraszane 
i zniechęcane do tworzenia gniazd – gmina otrzymała zezwolenie od Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Agnieszka Owczarek

Przedstawiciele firmy “Ptasznik” - usługi sokolnicze i edukacyjne w Turku 



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

>

>

Gminne wiadomości szkolne

Szkoła Podstawowa w Uniejowie
Uniwersytet Dzieci w Klasie   |   Joanna Wójcik
Na kolejnych zajęciach sprawdzaliśmy: „Co łączy człowieka z Piramidą Cheopsa?”. W trakcie zajęć uczniowie dowiadywali się wielu 

ciekawostek związanych z architekturą, zwłaszcza tą, która znajduje się w Egipcie. Po zapoznaniu z ciekawym filmem edukacyjnym 
dostrzegli, jak wiele figur geometrycznych znajduje się wokół nas. Uczniowie zauważyli, że w każdym budynku można odnaleźć 
wiele figur geometrycznych. Dzieci poznały, w jaki sposób tworzone są projekty z wykorzystaniem działań matematycznych.  
Po usystematyzowaniu wszystkich wiadomości udało nam się odpowiedzieć na następujące pytania: Co to znaczy, że matematyka 
jest obecna wokół nas? Jakie figury geometryczne widzimy wokół siebie? Jakie rozwiązania wykorzystują architekci? Z jakich brył 
powstają budowle? Na koniec zajęć każdy uczeń wykonał swoją „własną” Piramidę Cheopsa.

Dzień Rodzinki   |   Urszula Świerczyńska
W słoneczne popołudnie 11 czerwca br. dzieci z klasy II a wraz z rodzicami przygotowały Dzień Rodzinki. Piknik na świeżym 

powietrzu obfitował w różne atrakcje. Były, przygotowane pod kierunkiem wychowawczyni, występy dzieci dla rodziców: recytacja 
wierszy, śpiew piosenek, pokaz współczesnych tańców.

Wystąpiły trzy duety tatusiów z córkami. Piekliśmy kiełbaski przy ognisku. Rodzice mieli dla dzieci niespodziankę – watę cukrową. 
Posmakowaliśmy pysznych ciast. Michasia obchodziła w tym dniu urodziny. Jej rodzice przygotowali dla niej tort urodzinowy,  
a my drobne upominki. Dzieci wybiegały się po trawie, poskakały na trampolinie, pograły w piłkę. Rodzice z dziećmi potańczyli  
i pośpiewali. 

To był wspaniały wypoczynek w radosnym gronie rówieśników i najbliższej rodziny.
Dziękujemy Rodzicom naszego kolegi za udostępnienie swojego podwórka – dzieci z klasy II a z rodzicami i wychowawczynią 

Urszulą Świerczyńską.
                                                                                         

Karta rowerowa   |   Lidia Zaradzka
14 czerwca br. w naszej szkole odbył się egzamin na kartę rowerową dla uczniów klas czwartych. Egzamin praktyczny dotyczył 

umiejętności jazdy na rowerze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Uczniowie musieli wykazać się praktyczną znajomością 
przepisów ruchu drogowego. Egzamin nadzorowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach z Wydziału Ruchu 
Drogowego oraz z Komendy Miejskiej w Uniejowie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom pomyślnego zdania pierwszego w życiu egzaminu uprawniającego do poruszania  
się po drogach i życzymy bezpiecznej drogi!

Co to są lapbooki?   |   Agnieszka Pajor
Niekonwencjonalna lekcja języka polskiego w klasie VIII b zapowiadała się ciekawie… Trzeba było wykonać lapbooka z ulubionej 

książki. Ale to nic. Najtrudniejsze było pytanie: „Dlaczego wybrałeś/wybrałaś tę książkę?”, przedstaw argumenty. Lekcja zaczęła się 
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Zakończenie roku szkolnego
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od problematycznego pytania: „Dlaczego tak mało czytamy?” Później próbowaliśmy określić zalety czytania i rolę książki w życiu 
młodych ludzi. Na koniec wnioski i praca nad lapbookiem.

Im częstszy mamy kontakt z różnorodną literaturą, tym większa ilość słów zostaje przez nas przyswojona. Poprawia się tym 
samym nasza elokwencja. W naszej głowie pozostają nowe słowa, idiomy, wyrażenia i style, charakterystyczne dla danego utworu. 
Dlatego klasa VIII b przygotowała lapbooki ze swoich ulubionych książek.

Okazuje się, że młodzi ludzie czytają i to nie tylko „cieniutkie lekturki”, ale pokaźne książki wielotomowe. Okazało się także, że 
książka była częstym gościem w czasie lockdownu, przenosiła czytelników w świat fantazji i wyobraźni. Młodzi czytelnicy wędrowali 
po świecie wraz z bohaterami książek, uczestniczyli w przygodach, współczuli, płakali i cieszyli się ze szczęśliwego zakończenia.

Nie jest tak źle! Młodzi czytają! Dowodem jest przygotowana przez nich wystawka prac.

Daj upust emocjom   |   Joanna Wicherkiewicz
Szkoła to nie tylko budynek, nie tylko wór pełen wiedzy, to przede wszystkim relacje i niczym nieokiełznane emocje. Powroty 

bywają trudne, ten był pełen radości i gotowości do budowania nowej rzeczywistości, a może odnawiania starej. Dobrze być razem 
w nauce, w zabawie, a także w smutkach, które niesie codzienność. Ze smutkiem jest tak, że gdy go dzielimy, to naturalnie jest 
go mniej, ale „szczęście jest jedyną rzeczą, która się mnoży, jeśli się ją dzieli”. Trwajmy więc w szczęściu, dzieląc się z innymi i nie 
zapominajmy, że w smutku nie jesteśmy sami.

Klasa II b celebrowała powrót do szkoły „podwórkowymi lekcjami”, warsztatami, wycieczkami. Z tak krótkiego czasu stworzyła 
się wielobarwna fotograficzna relacja. Podążając za myślą powyżej, dzielimy się radosnymi chwilami złapanymi w kadr. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim przyjaznym osobom, które pomogły nam w budowaniu tego pięknego albumu.

Pomagamy!   |   Opiekunki SU
Pod hasłem „Pomagamy” odbyła się akcja charytatywna, zainicjowana przez uczniów naszej szkoły. Celem akcji była zbiórka 

funduszy, które wspomogą leczenie i rehabilitację pana Zbigniewa Kosa. Samorząd Uczniowski zorganizował kiermasz słodkości, 
na którym można było zakupić własnoręcznie przygotowane słodkie wypieki oraz skosztować orzeźwiającej lemoniady. 

W pomoc włączyła się cała społeczność szkolna, za co serdecznie dziękujemy!
Panu Zbyszkowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.                             

Spotkanie integracyjne klasy V a w Hubertówce   |   Mirosława Wiśniewska
Klasa V a nie miała szczęścia do wycieczek, wspólnych wyjść i wyjazdów, jak to zwykle bywa i wynika z metodyki pracy  

z uczniami. W ramach integracji zespołu klasowego i kształcenia samodzielności, udało nam się kilka spacerów po mieście i jedna 
wizyta w kręgielni. Dzieci jednak marzą o wyjazdach ze szkoły – dalszych czy krótszych, ale ma to być wycieczka. Niestety, jeszcze 
w klasie IV ze względu na zagrożenie covid-19 wstrzymano wyjazdy do kina, teatru i wycieczki krajoznawcze, zaczął się lockdown. 
Wiele nas ominęło. Jednak mamy nadzieję, że szczęśliwie ten trudny i dziwny czas się skończy, a dzieci w szkołach będą się uczyć, 
cieszyć, poznawać otoczenie i świat. A że podróże – bliskie czy dalsze – kształcą, to wiedzą nie tylko pedagodzy. Gdy wróciliśmy do 
szkoły, ruszyły (w miarę możliwości, zgodnie z tematyką pracy) różne wyjścia i wyjazdy poszczególnych klas. 

Na koniec czerwca zaplanowano wyjazdy do ZOO w Borysewie, więc począwszy od Dnia Dziecka nadrabialiśmy na tej 
płaszczyźnie zaległości na terenie miasta i gminy.  Rodzice bardzo aktywnie włączali się do organizacji rożnego rodzaju spotkań 
klasowych – integracyjnych. 18 czerwca br. uczniowie klasy V a cieszyli się spotkaniem integracyjnym w Hubertówce. Gdy klasa 
dotarła na miejsce, już czekali rodzice – p. Grzegorz Pajor, Alicja Pizulska, Anna Ilska, Ilona Zygmunt, Ewa Bugaj, którzy przygotowali 
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>
dla dzieci smakołyki, urządzili grilla, przede wszystkim sami to wszystko przewieźli. Włączali się również w zabawy z dziećmi.  
Po prawie rocznym przebywaniu w domach dzieci spędziły czas miło, zdrowo i przyjemnie na zabawach ruchowych, zespołowych, 
w cieniu rozłożystych drzew, w swoim i rodziców towarzystwie, a telefony służyły tylko do robienia zdjęć.        

                                             

Warto żyć EKO   |   Agnieszka Kaczmarek
W ramach realizacji ostatniego zadania, wynikającego z programu edukacji ekologicznej, każda klasa przygotowała hasła oraz 

wykonała transparenty i plakaty, promujące segregację odpadów i świadome życie eko. Co prawda planowaliśmy z okazji Dnia 
Dziecka happening ulicami miasta, ale z powodów obostrzeń pandemicznych w tym roku okazało się to niemożliwe.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021   |   Elżbieta Bartnik, Mirosława Wiśniewska
  25 czerwca br. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021. Uczestniczyli w niej uczniowie klas I-VIII  

w wyznaczonych grupach wiekowych: klasy I – III,IV-V, VI-VII i na końcu klasy VIII. Zakończenie roku szkolnego to nie tylko 
uczniowie, to również rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły i dyrekcja. Podczas uroczystości wręczono nagrody uczniom 
wyróżniającym się w nauce i zachowaniu, także za pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego oraz Nagrody Burmistrza Miasta 
Uniejów za najwyższą średnią w klasie. 

Uczniowie, którzy otrzymali Nagrody Burmistrza Miasta Uniejów 

Najlepsza absolwentka i absolwent, zgodnie z tradycją, otrzymali statuetki. W tym roku wyjątkowo laureatów było troje: Maja 
Wappa, Michalina Wappa, Kacper Wójcik (wszyscy z klasy VIII b ze średnią ocen 5,39). Duże brawa należą się też Julii Koperskiej, 
uczennicy klasy VII b, która uzyskała tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Niemieckiego dla uczniów 
szkół podstawowych województwa łódzkiego. Uroczystość, ze względu na bezpieczeństwo jej uczestników, przebiegała zgodnie  
z wymogami sanitarnymi. 

Wcześniej w klasach uczniowie ze swoimi wychowawcami wysłuchali pogadanek na temat zachowania bezpieczeństwa w czasie 
wakacji, składano sobie życzenia miłego, pełnego wrażeń, ale i rozważnego odpoczynku.

>

Klasa Imię i nazwisko Średnia ocen Wynik sprawdzianu trzecioklasisty
III a Martyna Pieńkowska 94%
III b Agata Wolak 98%
III c Marcel Kwieciński 100%

Karina Mazur 100%
IV a Oliwia Kwiatkowska 5,73
IV b Inga Olczyk 5,45
IV c Aleksandra Wójcik 5,45
V a Kacper Pizulski 5,58
VI a Marta Kowalska 4,85

Klaudia Wiśniewska 4,85
VI b Zuzanna Pacholczyk 5,54
VI c Nina Bartosik 5,38

Julia Figurska 5,38
VII a Olaf Nockowski 4,79
VII b Aleksandra Gogol 5,29

Julia Koperska 5,21 + laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  
z Języka Niemieckiego

VII c Aleksandra Sroka 5,07
VIII a Martyna Grzelak 5,17

Klaudia Sibińska 5,00
Aleksandra Suleja 4,78

VIII b Maja Wappa 5,39
Michalina Wappa 5,39
Kacper Wójcik 5,39
Aleksandra Drubkowska 4,89
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Sala numer 13 – Eko-pracownią Młodego Przyrodnika |  Elżbieta Goszczyk, Beata Czerwińska,  
            Barbara Nowak

Nasza szkoła wzbogaciła się niedawno o Eko-pracownię Młodego Przyrodnika. Mieści się ona w sali numer 13  
i przeznaczona jest do edukacji przyrodniczo-ekologicznej dzieci z klas I-III. Eko-pracownia jest efektem udziału naszej 
szkoły w konkursie „Nasze Ekologiczne Pracownie”, ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt przygotowała pani dyrektor Elżbieta Goszczyk przy współpracy z nauczycielami 
edukacji wczesnoszkolnej – Beaty Czerwińskiej i Barbary Nowak. 

W ramach projektu sala numer 13 została pomalowana, wymieniono oświetlenie, zamontowano nowe rolety, wstawiono 
nowe ławki i krzesła z możliwością regulacji wysokości, zestaw nowoczesnych, kolorowych mebli szkolnych oraz biurko dla 
nauczyciela. Przede wszystkim jednak wyposażono pracownię w szereg cennych, nowoczesnych pomocy dydaktycznych. 
Wśród nich znajdują się: projektor, zestaw plansz przyrodniczych, które przybliżą dzieciom świat roślin i zwierząt; zestaw 
plansz (krążenie wody w przyrodzie, warstwowa budowa lasu, młody ekolog, ekologia na co dzień i płyty CD), kalendarz 
pogody – makatka, mini szklarnia (do zakładania hodowli roślin), trójdzielny zbiornik z lupami – do obserwowania procesu 
biodegradacji; termometry, menzurki, lupy, mikroskop, znaki drogowe; model obiegu wody w przyrodzie, zestaw do 
filtrowania wody; gry planszowe, puzzle, multimedialne gry i program edukacyjny „Przyroda nieożywiona i ekologia”; 
mapy Polski, tablica dźwiękowa, dzięki której dzieci poznają odgłosy ptaków i innych zwierząt; kosze do segregacji 
odpadów w budynkach; nowoczesne, funkcjonalne wieszaki do map i plansz. Dopełnieniem wyposażenia pracowni są 
rośliny ozdobne, które będą cieszyły oko każdego, kto kocha przyrodę. 

 Mamy nadzieję, że nauka w tak wyposażonej pracowni nie będzie trudem, lecz przyjemnością, zaowocuje wiedzą, 
umiejętnościami, postawami proekologicznymi, a przede wszystkim będzie niezapomnianą podróżą po świecie przyrody.

Wycieczka do kina   |   Martyna Janiak 
W czwartkowy poranek, 10 czerwca br. klasa VIII wraz z wychowawczynią wybrała się do kina Cinema City w Łodzi 

na film pt. „Cruella”. Jest to kolejna wspaniała produkcja Disneya, przedstawiająca historię jednej z najbardziej znanych 
filmowych postaci, legendarnej Cruelli de Mon. Akcja filmu rozgrywa się w Londynie w latach 70. i opowiada historię 
bardzo zdolnej i kreatywnej dziewczyny chcącej zdobyć sławę w świecie mody.

Po wielu miesiącach lockdownu mogliśmy znowu gdzieś wyjechać. Trudno powiedzieć, co nas bardziej cieszyło – 
naprawdę dobry film, czy powrót do normalności. Po zakończeniu długiego seansu, uśmiechnięci i pełni pozytywnych 
wrażeń wróciliśmy do szkoły.

Wycieczka do ZOO w Borysewie   |   Martyna Janiak 
Ostatnie dni roku szkolnego spędziliśmy na wytęsknionych wycieczkach. Uczniowie zostali podzieleni na grupy  

i w dwa dni zwiedzaliśmy ZOO safari w Borysewie. Pogoda była trochę kapryśna, lecz ostatecznie wyszło przepiękne 
słońce i mogliśmy cieszyć się chwilami spędzonymi na świeżym powietrzu. Z radością przechadzaliśmy się po ogrodzie 
zoologicznym, obserwując piękne, dzikie zwierzęta. Po zwiedzaniu poszliśmy do restauracji i zjedliśmy pyszny obiad. 
Wycieczka była bardzo udana i z niecierpliwością czekamy na kolejne.

Szkoła Podstawowa w Wieleninie
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Wreszcie byliśmy na wycieczce   |   Jolanta Kwaśniewska 
Wreszcie nadszedł ten dzień! 14 czerwca br. uczniowie klasy I, IV i V, pod opieką swoich wychowawczyń – Danieli 

Kwiatosińskiej, Jolanty Kwaśniewskiej i organizatorki – Barbary Fligiel, uczestniczyli  w wycieczce. Głównym jej  punktem 
było kino „Tur” w Turku – tam obejrzeli film „Skąd się biorą sny”. Z filmu animowanego widzowie uzyskali  odpowiedzi 
na pytania: Co się dzieje w głowie, kiedy śpimy i jak powstają sny? Czy da się wejść do cudzych fantazji i przeżyć tam 
najbardziej niesamowitą przygodę? Nie da się ukryć, że były momenty zabawne i smutne, ale na koniec wszystko dobrze 
się skończyło. Po wizycie w kinie i towarzyszącym jej emocjom trochę zgłodnieliśmy i udaliśmy się na posiłek do restauracji  
McDonald’s. Dla dzieci to był udany i długo wyczekiwany punkt wyjazdu.  Posileni i szczęśliwi wróciliśmy do szkoły. 
Wszystko co dobre, szybko się kończy… droga do domu również minęła szybko. 

To była udana wycieczka. Towarzyszyły jej: radość, dobry humor i wrażenia po obejrzanym filmie. Nawet pogoda nam 
dopisała! Organizatorzy zadbali też o to, aby wyjazd był zorganizowany w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Bal ósmoklasisty   |   Martyna Janiak
We wtorkowy wieczór, 22 czerwca br. uczniowie klas ósmych wraz z rodzicami oraz zaproszonymi gośćmi spotkali 

się na balu ósmoklasisty. Bal zorganizowany przez rodziców odbył się w murach szkoły, na małej sali, własnoręcznie 
udekorowanej przez ósmoklasistów. Przyszli absolwenci naszej szkoły tradycyjnie rozpoczęli zabawę polonezem. 
Przebojowa muzyka z godziny na godzinę rozkręcała szkolny bal, na parkiecie pojawili się także nauczyciele i rodzice. Dla 
uczniów najważniejsze w tym dniu było, by dobrze się bawić, miło spędzić czas i w ciekawy sposób podsumować kilka lat 
nauki w szkole.

Wizyta w „Stajni Bocianie Gniazdo”    |   Daniela Kwiatosińska, Barbara Nowak, Alicja Gapsa 
W czerwcu, z inicjatywy wychowawczyni i rodziców, klasa I postanowiła odwiedzić sąsiadującą ze SP w Wieleninie 

„Stajnię Bocianie Gniazdo”. Korzystając z uprzejmości właścicieli dzieci mogły zwiedzić obiekt stajni i zapoznać się  
z mieszkańcami stadniny, czyli końmi i kucykami. Szczególnie towarzyskie okazały się te drugie, czyli małe kucyki, od 
których dzieci nie mogły się oderwać. W trakcie oprowadzania młodzi wolontariusze przekazali dzieciom wiadomości 
o hodowli koni i kucyków. Pokazali też sposoby pielęgnacji koni, a także podstawy opieki i utrzymania konia. Co więcej, 
przekazali wiele istotnych informacji i ciekawostek dotyczące tych pięknych zwierząt. Następnie zapoznali dzieci  
z imionami mieszkańców stajni i dokonali prezentacji każdego konia i kucyka. Dzieci mogły z każdym mieszkańcem stajni 
się przywitać, a nawet miały okazję je nakarmić. Uczniowie z zadowoleniem i wielkim zainteresowaniem oglądali stajnie 
i boksy, w których znajdowały się konie różnej maści. Dla wielu dzieci była to pierwsza okazja, aby bliżej zapoznać się  
z tymi zwierzętami. Całość była niezapomnianą i wyjątkową lekcją przyrody, w trakcie której dzieci nie tylko mogły poznać 
wiedzę teoretyczną, ale także samodzielnie zobaczyć konie, a nawet wykonać samemu wiele rzeczy. 

Z tego miejsca pragniemy podziękować właścicielom stadniny ,,Stajnia Bocianie Gniazdo” za umożliwienie wizyty, 
podczas której każdy z nas nauczył się czegoś nowego.

           
Dzięki uprzejmości pani Dagmary Żurawskiej Michalczuk także przedszkolaki i uczniowie klasy II mogli odwiedzić 

„Stajnię Bocianie Gniazdo”. Dzieci z wielką uwagą i zainteresowaniem słuchały informacji o koniach. Zadawały ogromną 
ilość pytań na temat przygotowań do nauki jazdy konnej, ale także interesowały się tym, jak pielęgnuje się konie i czym 
się je karmi. Najwięcej uwagi poświęciły kucykom. Głaskaniom i poklepywaniom nie było końca. Na koniec dzieci mogły 
nakarmić konie. Robiły to z wielką przyjemnością.  

Jeszcze raz dziękujemy Pani Dagmarze za możliwość tak mile spędzonego czasu z końmi.  
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Kl. I z sąsiedzką wizytą w „Stajni Bocianie Gniazdo” Wycieczka kl. VIII do kina
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Sukcesy uczniów w konkursach:    |   opiekun Jolanta Kwaśniewska
Wyróżnienie w Gminnym Konkursie Literackim „Ekologicznie o ptakach” – Maja Pawlak.
Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Poetyckim im. Marii Konopnickiej p.h. „Z łąk i pól” – Maja Pawlak.
I miejsce (kat. „dzieci 9-13”) w Konkursie  Literackim „Moje Spotkanie z Marią Konopnicką” – Maja Pawlak.
I miejsce (kat. „młodzież w wieku od 14 do 18 lat”) w Konkursie  Literackim „Moje Spotkanie z Marią Konopnicką” – 

Natalia Ptaszkiewicz.
III miejsce (kat. „młodzież w wieku od 14 do 18 lat”) w Konkursie  Literackim „Moje Spotkanie z Marią Konopnicką” 

– Izabela Rosik.
Wyróżnienie  (kat. „młodzież w wieku od 14 do 18 lat”) w Konkursie  Literackim  „Moje Spotkanie z Marią Konopnicką” 

– Natalia Nowińska.

Zakończenie roku szkolnego    |   Elżbieta Goszczyk
26 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Wieleninie odbyło się zakończenie roku szkolnego. W tym dniu nagrody  

za wysokie wyniki w nauce oraz bardzo dobre i wzorowe zachowanie otrzymali uczniowie:
Klasy I - Joanna Gdańska, Michał Nadolny, Julia Andrysiewicz, Aleksandra Warych, Maks Kujawiak, Marcel Graczyk, 

Aleksander Banasiak, Wojciech Miśkiewicz, Nikola Marek, Sebastian Kmiecik i Amelia Olejnik. 
Klasy II – Hanna Marciniak i Roksana Okrasa.
Klasy III – Anna Kozłowska, Anna Pietrzak, Anna Graszka, Krzysztof Kujawiak, Aleksandra Pawlak i Józef Józefowicz.
Klasy IV – Maja Pawlak, Natalia Goszczyk, Aleksandra Warych, Szymon Szpowski. 
Klasy V – Mikołaj Szafarz i Zuzanna Andrysiewicz.
Klasy VI – Cynthia Karcz, Kacper Szafarz, Marcel Szczepuła.
Klasy VII – Izabela Rosik, Weronika Szypowska, Natalia Nowińska.
Klasy VIII – Julia Pietrzak, Bartosz Kazimierski, Sebastian Oliwiecki, Inga Cieślak, Oliwia Jaśkiewicz oraz Julia Antczak.
W tym roku SKO ze względu na pandemię w klasach 0 – VII nie przyznało nagród za oszczędzanie. Nagrody zostały 

przyznane tylko uczniom klasy VIII i tym, którzy już opuszczają naszą szkołę. A należą do nich: Julia Antczak, Bartosz 
Kazimierski, Karolina Graczyk, Sebastian Oliwiecki, Oliwia Jaśkiewicz, Maja Peraj, Julia Pietrzak i Natalia Nowińska.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 Szkoła Podstawowa w Wilamowie
Biwak zuchowo-harcerski   |   Andżelika Górecka
W dniach 18-19 czerwca br. odbył się w naszej szkole biwak zuchowo-harcerski z okazji zakończenia roku harcerskiego. 

Wszystkie zuchy i harcerze czekali na te dni, gdyż na naszym biwaku pojawiło się pole namiotowe!
Biwak rozpoczęliśmy zakwaterowaniem w namiotach, to ogromne przeżycie, gdyż niektórzy po raz pierwszy spali na 

kanadyjkach. Około godziny 17.00 odbył się uroczysty apel, na którym został złożony meldunek, odśpiewany hymn ZHP 
oraz przekazane zostały wytyczne dotyczące gry terenowej zorganizowanej przez druhny Sylwię Wrąbel i Andżelikę 
Górecką.

„Śladami Marii Konopnickiej” – taki tytuł nosiła nasza gra terenowa. Zuchy i harcerze mierzyli się z trudnymi zadaniami 
mającymi na celu przybliżenie postaci Marii Konopnickiej – patronki naszego Hufca. Gromady i drużyny musiały 
m.in. stworzyć kukiełki do wylosowanego wiersza autorki, namalować na folii czytany przez panią dyrektor wiersz, 
grać w klasy, a przy okazji wykazywać się swoją wiedzą harcerską, przygotować komiks, zmierzyć się z wykreślanką 
patriotyczną, a także współpracować przy zadaniach sportowych. Nasze zuchy i harcerze poradzili sobie świetnie – jak 
oczywiście na zuchy i harcerzy przystało.

„Płonie ognisko i szumią knieje….” – to właśnie tą piosenką harcerską rozpoczęliśmy kolejny punkt programu.  
W blasku ognia z harcerskimi piosenkami, przy muzyce gitary spędziliśmy miło wieczór.

Sobotni ranek powitał nas pobudką, rozgrzewką, toaletą oraz śniadaniem. Wszystko przebiegało bardzo szybko, 
gdyż dzień zapowiadał się pracowicie. O godzinie 9.00 wyruszyliśmy do pobliskiego lasu, gdzie druhny przygotowały 
punkty, do których trzeba było dotrzeć przy pomocy mapy oraz kolorowych wstążek. Na pierwszym punkcie czekał 
na nas pan doktor Błażej Chmielecki, który jest miłośnikiem przyrody. Opowiedział nam o roślinności występującej 
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w lesie, ziołach i wielu innych ciekawostkach. Gromada i drużyna miała za zadanie wykonanie wielkiej grafiki ZHP  
z dostępnych darów lasu. Kolejnym punktem było spotkanie z leśnikiem – panem Witoldem Ochapskim, który w bardzo 
ciekawy sposób przeprowadził wykład o zwierzętach występujących w naszych lasach. Zadaniem naszych dzieci było 
zbudowanie paśnika pod czujnym okiem pana leśnika. Na trzecim puncie czekała na nas pani Joanna Binkiewicz, która 
przeprowadziła równie ciekawy wykład oraz wyznaczyła zadanie. Każdy zuch i harcerz finalnie wykonał dla siebie 
odznakę leśnika, przyjaciela lasu. Dzieci były bardzo kreatywne! Trzeba nadmienić, iż pogoda nam bardzo dopisała, żar 
z nieba dawał się we znaki. Daliśmy radę! W szkole czekała na nas chłodna niespodzianka – lody! Po obiedzie druhny 
Sylwia i Andżelika przygotowały jeszcze warsztaty. Tworzyliśmy prawdziwe dzieła sztuki – las w słoiku. Każdy zuch  
i harcerz wrócił z namiastką lasu do domu. Po pełnym wrażeń dniu nasz biwak dobiegł końca. Zuchy i harcerze zmęczeni, 
ale szczęśliwi wrócili do domu. 

Mamy nadzieję, że w tym roku sytuacja pozwoli nam na to, aby poznawać harcerstwo właśnie w takiej formie – przy 
ognisku, w namiotach, w terenie.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować biwak.
Czuwaj!

Bezpieczne wakacje   |   Anna Gazda
Uczniowie z naszej szkoły 21 czerwca br. wzięli udział w pogadance z funkcjonariuszem policji, której inicjatorem 

była p. Anna Gazda. Tematem przewodnim spotkania było hasło „Spędzamy bezpiecznie wakacje”. Podczas tej wizyty 
pani sierżant Beata Orłowska mówiła o zagrożeniach i możliwościach ich uniknięcia w czasie letniego wypoczynku. 
Zasygnalizowała, że wszyscy niezależnie od tego, czy spędzają ten czas w miejscu zamieszkania, czy na zorganizowanych 
wyjazdach, zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przedstawiła 
sytuacje stwarzające realne zagrożenie w trakcie zabaw nad wodą czy w górach. Uczuliła uczniów na podejrzane 
zachowania obcych osób względem dzieci. Przypomniała, jak ważne jest stosowanie zasad bezpiecznego poruszania się 
po drogach. Zwróciła uwagę na konieczność noszenia elementów odblaskowych. Uświadomiła uczniom, że zachowanie 
zdrowego rozsądku w trakcie wolnych dni od szkoły nie wykluczy, ale pozwoli ograniczyć ryzyko przykrych sytuacji. 
Zaskoczeniem dla pani policjantki było to, że słuchacze mają tak dużą wiedzą na temat pożądanych zachowań. Spotkanie 
odbyło się w miłej atmosferze.

     
Spotkanie ze zwierzętami Fundacji „Pomerdało mi się”   |   Beata Kos
Pomysł jazdy na koniach zrodził się już dwa lata temu. Była to zaplanowana dla całej szkoły wycieczka do stadniny 

koni w Adamowie. Jednak z powodu pandemii była przekładana, a w tym roku z uwagi na małą ilość chętnych pomysł 
upadł. Wtedy zrodziła się myśl, iż na naszym terenie (w Lekaszynie) działa Fundacja ,,Pomerdało mi się”, która prowadzi 
zajęcia terapeutyczne dla dzieci z wykorzystaniem zwierząt, w tym koni.

21 czerwca br. uczniowie klasy trzeciej pod opieką wychowawczyni Beaty Kos i kilku mam mieli możliwość bycia  
w ośrodku. Dzieci korzystały z placu zabaw, w tym z trampoliny, mogły karmić alpaki, osiołki, żółwia. Prawdziwą frajdą 
była przejażdżka na koniach pod opieką sympatycznych państwa Magdaleny i Tomasza Popielów prowadzących w/w 
ośrodek. W trakcie pobytu był grill z kiełbaskami, bułkami i soczkiem, kolorowe galaretki i przekąski.

Syn państwa Popielów – Szymon, który jest podopiecznym fundacji, spisał się dzielnie w roli gospodarza terenu. 
Opowiadał dzieciom ciekawostki z życia zwierząt, prezentował im swoją imponującą kolekcję dinozaurów, co jest jego 
prawdziwą pasją. 

Wizyta w ośrodku przebiegła w bardzo miłej i interesującej atmosferze. Dzieci bardzo zadowolone wróciły do swoich 
domów.

Dziękujemy państwu Magdalenie, Tomaszowi i Szymonowi Popielom za mile spędzony czas, wolontariuszkom 
Agnieszce i Ewelinie Wilczyńskim za pomoc, a mamom za opiekę nad uczniami podczas pobytu w ośrodku.

     

Wieczorek pożegnalny absolwentów   |   Magdalena Pajor
23 czerwca br. sala gimnastyczna, udekorowana przez panią Jadwigę Bielawską, zamieniła się w przepiękną salę 

balową, w której nasi absolwenci wraz z gronem rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły świętowali ukończenie 
szkoły. 

Uroczystość rozpoczęła się podziękowaniem przedstawiciela rodziców dla pani dyrektor, wychowawczyni oraz 
wszystkich nauczycieli i pracowników za wkład pracy pedagogicznej włożonej w wychowanie i edukację uczniów. Po 
podziękowaniach była pyszna obiadokolacja, a później wielkie balowanie przy znanych przebojach. Było wiele radości 
i wspaniała atmosfera, która udzieliła się wszystkim uczestnikom zabawy. Rodzice przygotowali również prezentację 
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przypominającą naszym absolwentom wspólnie spędzone szkolne lata. To dzięki staraniom rodziców naszych uczniów 
zorganizowana została tak piękna impreza, którą absolwenci oraz wszyscy inni uczestnicy będą długo wspominać.

     
Wyprawa do ZOO Safari   |   Andżelika Górecka
22 czerwca br. przedszkolaki i klasy młodsze, a 24 czerwca starsze – odwiedzili pobliskie ZOO Safari w Borysewie. 

Pogoda dopisała, humory również. Ogród zoologiczny, choć stosunkowo młody, może poszczycić się wieloma 
egzotycznymi gatunkami: od krokodyli, białych lwów i tygrysów, po wilka polarnego czy różne gatunki małp. Uczniowie 
obejrzeli pokaz sympatycznej foki Dawida oraz karmienie lwa. Mogli też sami nakarmić rybami pelikany. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się przejażdżka rowerami wodnymi, która dała wszystkim przedsmak wakacji. Na koniec 
wyprawy odbyła się obowiązkowa wizyta w zagrodzie z kózkami. Na pewno tam wrócimy!

     

Pożegnanie sześciolatków z przedszkolem   |   Izabela Wróbel
Przedszkole jest jednym z pierwszych ważnych etapów w życiu każdego człowieka. Dzieci uczą się pierwszych liter 

i cyfr, a także podstawowych zasad, które obowiązują wszystkich ludzi. Ukończenie przedszkola jest bardzo ważnym 
dniem w życiu każdego dziecka, które na długo pozostaje w pamięci. Z tej właśnie okazji przedszkolaki przygotowały 
uroczystość, którą rozpoczął Mateusz z Aleksandrą. Następnie pozostałe dzieci w wierszach i piosenkach pożegnały 
zabawki, ponieważ coraz częściej będą już zaglądać do książek, wypełniając obowiązek ucznia. Po części artystycznej 
odbył się uroczysty przeskok przez pióro przez sześciolatków, które trzymała przewodnicząca szkoły Agnieszka 
Bamberska – do społeczności uczniowskiej dołączą: Marcel Florkowski, Marta Jarnot, Aleksandra Mruk, Michał Napieraj, 
Mateusz Pchła i Natan Supeł. Następnie pani dyrektor wręczyła sześciolatkom pamiątkowe dyplomy ukończenia 
oddziału przedszkolnego, a także książki wszystkim dzieciom. 

Z uśmiechem na twarzy i w wesołym nastroju dzieci udały się na zasłużony odpoczynek po całym trudnym roku 
szkolnym.

     

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021   |    Magdalena Pajor, Joanna Binkiewicz
25 czerwca br. zakończyliśmy rok szkolny 2020/2021. Uroczystość podzielona została na dwie części. Jako pierwsi 

swoje zakończenie świętowali uczniowie klas I-III, natomiast klasy IV-VIII żegnały szkołę godzinę później.
W pożegnaniu absolwentów wzięli udział zaproszeni goście: Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, Mirosław 

Madajski – przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie oraz Krzysztof Bielawski – radny Rady Miejskiej w Uniejowie. 
W podniosłej atmosferze odbyła się najpierw ceremonia przekazania Sztandaru Szkoły i ślubowania absolwentów.  
Po uroczystym ślubowaniu, absolwentom zostały wręczone wyróżnienia i nagrody.

Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie wyróżnienie otrzymały Wiktoria Stołowska oraz Nikolina 
Polipowska, które zostały również uhonorowane zaszczytnym tytułem Primus Inter Pares. Nagrodę za wieloletnie 
reprezentowanie szkoły z Pocztem sztandarowym otrzymali: Wiktoria Stołowska, Nikolina Polipowska oraz Patryk 
Skiera. Z kolei Dominik Budziarek, Patryk Skiera, Jakub Wojech, Nikolina Polipowska i Wiktoria Stołowska otrzymali 
nagrodę za pracę w sklepiku szkolnym. Zostały również wręczone nagrody za wielokrotne reprezentowanie szkoły  
w konkursach i zawodach sportowych dla Nikoliny Polipowskiej, Wiktorii Stołowskiej, Pauliny Ratajczyk, Patryka Skiery, 
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Ognisko podczas biwaku zuchowo-harcerskiego Uczestnicy wycieczki do ZOO Safari w Borysewie
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Przemysława Węgielnika, Dominika Budziarka, Jakuba Wojecha i Sebastiana Prośniaka. Natomiast za wieloletnią pracę 
w Samorządzie Uczniowskim nagrodzono Nikolinę Polipowską i Wiktorię Stołowską.

Po wyróżnieniach i nagrodach dla ósmoklasistów zostały wręczone podziękowania rodzicom, którzy aktywnie działali 
na rzecz szkoły. Następnie uczniowie klasy VIII za pomocą wierszy i piosenek wspominali lata spędzone w murach tej 
szkoły oraz dziękowali  nauczycielom i rodzicom za pomoc, wsparcie i trud włożony w  ich nauczanie i wychowanie.

Miłą niespodziankę dla absolwentów przygotowali uczniowie klasy VII, którzy dobrym słowem i upominkiem pożegnali 
starszych kolegów.

W dniu zakończenia zostały również przyznane wyróżnienia i nagrody uczniom z klas I-VII. Otrzymali je:
- za naukę i zachowanie: klasa I – Kinga Gapsa, Martyna Gręda, Wiktoria Mosiagin, Lena Sypniewska, Patrycja Pizulska; 

klasa II – Nikola Dembowska, Wiktor Groberek, Alan Mruk, Oliwia Pacześna, Igor Winkowski, Amelia Wrąbel; klasa III 
– Amelia Spytkowska, Jan Kołodziejek, Maksymilian Biernacki, David Pietrzak; klasa IV – Witold Fijałkowski, Szymon 
Pacześny; klasa V – Nina Górka, Ewa Tomaszewska, Mikołaj Polipowski, Filip Szafarz, Oliwier Kolasa; klasa VI – Antonina 
Antkiewicz, Nikola Grajczyk, Filip Paczesny

klasa VII – Agnieszka Bamberska, Wiktoria Kokorzycka, Karolina Ludwicka, Kacper Wróbel.
- za największy postęp w nauce: Maria Kołodziejek, Wiktoria Florkowska, Artur Kuźnik, Cyprian Kowalczyk, Klaudia 

Adamczyk.
- za stuprocentową frekwencję: Nikola Dembowska.
Pan Józef Kaczmarek wręczył Nagrodę Burmistrza uczniom, którzy w danej klasie uzyskali najwyższą średnią ocen – 

Wiktorii Stołowskiej, Kacprowi Wróblowi, Antoninie Antkiewicz, Ninie Górce, Witoldowi Fijałkowskiemu i Szymonowi 
Pacześnemu.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Edukacja on-line 

Przez 15 tygodni  (od 6.04.2021 r.) w każdy 
wtorek, mimo wielu innych zajęć, 11 „młodych 
ludzi”: Ana ,Basia, Blanka, Eliza, Klaudia, Laura, 
Marta, Nathan, Wiktoria, Zuzanna uczestniczyli 
w warsztatach on-line. W czasie spotkań (on-
line) poznali różne programy, aplikacje i strony 
internetowe. Poznali pojęcie – prawo autorskie, 
a także dowiedzieli się skąd pozyskiwać legalne  
i bezpłatne materiały do pracy. 

Dużą frajdę sprawiło poznanie programów 
graficznych m.in. Canva, które służą tworzeniu 
kreatywnych plakatów, ulotek, zaproszeń itp. 
czy postów w mediach społecznościowych z wy-
korzystaniem ogólnodostępnych narzędzi. 

Warsztaty miały też stronę praktyczną, która 
polegała na samodzielnym wyszukiwaniu odpo-
wiedzi na zadane pytania, jak również wykonywa-
niu ćwiczeń zadanych przez prowadzących. 

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy nabyli 
umiejętności wykorzystania technologii infor-

macyjno-komu-nikacyjnych oraz, co bardzo ważne, nauczyli 
się, jak bezpiecznie korzystać z narzędzi on-line. Udział w war-
sztatach był bezpłatny.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie zakończył udział w pierwszym projekcie „Sieć na kulturę – 
podregion sieradzki”. Edukacja on-line. Jest to projekt Fundacji Zrównoważonego Rozwoju. 

M-GOK w Uniejowie
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Warsztaty Plecenia Wianków
Noc Świętojańska, zwana również Nocą Kupały, 

jest starodawnym słowiańskim świętem związanym  
z przesileniem letnim. Najpopularniejszym zwyczajem 
Nocy Świętojańskiej jest plecenie wianków z kwiatów 
i ziół. 

23.06.2021 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Uniejowie odbyły się warsztaty plecenia 
wianków. Podczas warsztatów, które prowadzone 
były pod okiem doświadczonej florystki – Pani Ewy 
Maruszewskiej, uczestnicy dowiedzieli się jak pra-
widłowo wykonać wianek. Zapoznali się z pod-
stawowymi technikami plecenia wianków. Poznawali 
nazwy popularnych kwiatów i roślin oraz ich znaczenie 
i właściwości. Efektem warsztatów były własnoręcznie 
uplecione wianki z żywych kwiatów.

M-GOK w Uniejowie 
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„Polska od Kuchni” w Uniejowie

Główne idee, jakie przyświecają wydarzeniu, to inte-
gracja, aktywizacja i wsparcie lokalnych społeczności. 
Nie bez znaczenia są też takie wartości jak: promocja 
polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego, wymiana 
międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie 
tradycji młodszym pokoleniom.

Trasa festiwalu przebiega przez całą Polską, a wy-
darzenie w każdym tygodniu odbywa się w innym wo-
jewództwie. Każde kolejne spotkanie to wiele atrakcji: 
pokazy kulinarne w wykonaniu znanych szefów kuchni, 
degustacje, warsztaty oraz panele dyskusyjne, zabawy 
dla całych rodzin, spotkania z gwiazdami i celebrytami,  
a także koncerty.

Na festiwal składa się łącznie 17 imprez. 16 z nich 
odbywa się w poszczególnych województwach, na-
tomiast na 25 września zaplanowany jest wielki finał 
na Stadionie Narodowym PGE w Warszawie, podczas 
którego poznamy laureatów konkursu.

Inauguracja całej imprezy miała miejsce w Sanoku pod 
koniec maja. Z kolei w pierwszy weekend lipca konkurs 
przeniósł się do województwa łódzkiego, a Uniejów stał 
się jego głównym centrum. Wśród uczestników znaleźli 
się także reprezentanci powiatu poddębickiego: KGW  
w Wieleninie, KGW w Kuczkach oraz KGW w Spycimierzu.

Wszystkie zgłoszone do współzawodnictwa koła 
miały możliwość wzięcia udziału w rywalizacji na 
czterech płaszczyznach. Ocenie jurorów podlegały bo-
wiem: smak, wdzięk, artyzm, a także gospodarność. 
W rozgrywkach swoje głosy sms-owe oddawać mogła 
również publiczność.

Zadaniem uczestników w konkursie kulinarnym było 
przygotowanie potraw regionalnych w sposób tradycyjny 
bądź nowoczesny. W konkursie o tytuł „Kobiety gos-
podarnej i wyjątkowej” członkowie kół chwalili się swoimi 
sukcesami, osiągnięciami i podejmowanymi działaniami.  
Z kolei w konkursie artystycznym koła prezentowały swo-

3 lipca br. w Uniejowie odbył się Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni”, współorga-
nizowany przez Polską Organizację Turystyczną.

„Polska od Kuchni” to ogólnopolski konkurs skierowany do kół gospodyń wiejskich, stworzony z myślą 
o pielęgnowaniu lokalnej kultury i tradycji.

Agnieszka Olczyk
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Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w szkołach w gminie Uniejów 

Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowane kamienia węgielnego pod 
budowę Centrum Bożego Ciała w Spycimierzu – marzenie, które staje się faktem

arch. UM Uniejów/R. Troczyński/SP Uniejów/SP Wielenin/SP Wilamów 

Nagrody Burmistrza Miasta Uniejów dla uczniów SP w Uniejowie za najwyższą 
średnią w klasie i szkole: Maja Wappa, Michalina Wappa i Kacper Wójcik

Nagrodzeni uczniowie kl. VIII SP Wielenin

Julia Koperska (ucz. kl. VII b SP Uniejów) – laureatka Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych z 
województwa łódzkiego

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Wilamowie wraz z wychowawczynią 
Magdaleną Pajor oraz przewodniczącym Mirosławem Madajskim i radnym 
Krzysztofem Bielawskim

Spycimierz w największym na świecie projekcie kwietnych dywanów – 
podążając tym samym szlakiem
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Królestwo Lilii z wyjątkowym herbem Aktywne lato z Radiem ZET

Prowansja w Uniejowie, czyli VIII Festiwal Lawendy Uniejowski Jarmark Rzemiosła

„Polska od Kuchni” w Uniejowie

Finał Turnieju Szachowego LZS o Złotą Wieżę 
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Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP i MDP w Woli Przedmiejskiej

Ostatni z serii „Samsung River Triathlon” z wielkim finałem w Uniejowie 

Marcin Tybura z krótką wizytą w Uniejowie Wędkarski Puchar Burmistrza Miasta Uniejów 
ma nowego właściciela
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XX Piknik Sołtysów Gminy Uniejów

Earth Festival Uniejów 2021 – nauka ekologii poprzez zabawę: sadzenie drzew przez dwulatków, 
ekomiasteczko, podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Telewizją Polsat Sp. z o.o. i Uzdrowiskiem 

Termalnym Uniejów, koncert „Gwiazdy dla Czystej Polski”
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je wyjątkowe umiejętności, a tych, jak można się łatwo 
domyślić, nie brakowało. Były śpiewy, tańce, haftowanie, 
malarstwo… Można by wymieniać w nieskończoność. Nie 
sposób w tym miejscu nie wspomnieć o Kole Gospodyń 
Wiejskich w Spycimierzu, które po raz kolejny poszczycić 
się mogło stworzeniem pięknego obrazu usypanego  
z płatków kwiatów. Kompozycja została dostrzeżona 
przez komisję konkursu, za co koło otrzymało III miejsce. 
W tej samej kategorii III miejsce w głosowaniu sms-owym 
wywalczyło KGW z Wielenina. To właśnie „Włościanki”, 
podczas krótkich wejść na żywo w trakcie trwania 
programu „Pytanie na Śniadanie” w telewizyjnej dwójce, 
miały możliwość zaprezentowania swoich muzycznych 
talentów widzom przed telewizorami.

Podczas wyborów Miss Wdzięku, spośród wszys-
tkich działaczek KGW wybierana jest ta najpiękniejsza 
z każdego województwa. Warto jednak zauważyć, 
że pod uwagę brana jest nie tylko uroda, ale przede 
wszystkim wdzięk, osobowość i umiejętności, jakie  
w trakcie wydarzenia trzeba zaprezentować. Miss wy-
bierana jest w dwóch kategoriach wiekowych: do 45 r. 
życia oraz 45+. Tutaj również mamy powód do dumy!  
W pierwszej z wymienionych kategorii wiekowych tytuł 
Miss Publiczności przypadł Katarzynie Grzelak z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Kuczkach. Pani Kasia zdobyła 
485 głosów. Dzięki nim podczas wrześniowego finału 
będzie ona reprezentować województwo łódzkie.

Całą imprezę poprowadził prezenter stacji Mateusz 
Szymkowiak.

ar
ch

. U
M

 U
ni

ej
ów

 

Członkinie KGW w Spycimierzu z czekiem za zajęcie III miejsca KGW w Kuczkach

Alokacja II edycji naboru wniosków „Mój Prąd” na wyczerpaniu

Należy podkreślić, iż regulamin nie dawał gwarancji 
otrzymania dofinansowania, gdyż zobowiązuje zasada 
konkursowa.

Zważywszy na fakt, że środki z poprzednich dwóch 
naborów zostały wyczerpane i prawdopodobieństwo, że 
pewna grupa wnioskodawców nie znajdzie się w gronie 
beneficjentów drugiej edycji programu „Mój Prąd”, 
NFOŚiGW zachęca do składania wniosków w aktualnie 
trwającym naborze trzeciej edycji programu.

Ponowne złożenie wniosków w obecnym trzecim nabo-
rze jest dodatkową możliwością dla osób, które najpraw-
dopodobniej nie dostaną dotacji, a spełniają warunki regu-
laminowe trzeciej edycji. Warto z tym nie zwlekać, gdyż 
budżet tegorocznej edycji „Mój Prąd 3.0” w wysokości 534 
mln zł pozwoli na dofinansowanie maksymalnie ok. 178 
tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, a już ponad 110 tys. 
wniosków zostało złożonych. Dodać trzeba, że trwający od 
1 lipca br. nabór wniosków potrwa do 22 grudnia br. albo do 
wyczerpania alokacji. 

Jak poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze względu na duże zainteresowanie 
programem „Mój Prąd”, budżet powiększany już dwukrotnie do kwoty 1 mld 55 mln zł, jest na wyczerpaniu. Powiadomienie 
mailowe w tej sprawie jest systematycznie wysyłane do wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie 
mikroinstalacji fotowoltaicznych w poprzedniej II edycji programu, a do tego momentu nie otrzymali środków.

Michał Łuczak
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 Królestwo Lilii z wyjątkowym herbem

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada, na 
mocy Uchwały z dnia 27 listopada 2021 r., ustanowił rok 
2021 rokiem Prymasa Tysiąclecia.

W treści uzasadnienia Uchwały czytamy: „Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znacze-
niu kardynała Stefana Wyszyńskiego dla poszanowania 
godności człowieka i wolności, szacunku dla Ojczyzny  
i budowania wolnej i niepodległej Polski, ustanawia rok 
2021 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.”

W 2021 roku przypada również 120. rocznica urodzin 
i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia, dlatego 
tegoroczny Festiwal Lilii w swoim wyrazie nawiązywał do 
osoby kardynała, poprzez symbolikę Jego herbu.

Wyzwania wysypania herbu kard. Stefana Wyszyńskie-
go podjęły się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Os-
trowsku: Agnieszka Dopierała z córką Patrycją, Henryka 
Karpińska z córką Anną, Ewa Jaszczura, Iwona Nowacka 
oraz Janina Jagieła. Grupie przewodniczyła sołtys 
Ostrowska – Jadwiga Urbaniak. Choć wszystkie panie 
zarzekały się, że nie mają zdolności plastycznych, to 
wykonanej przez nie dekoracji mógłby pozazdrościć im 
profesjonalista.

Do stworzenia herbu panie wykorzystały: ponad 50 
kg kolorowego żwirku, piasek kwarcowy oraz bukszpan. 
Sama dekoracja mierzyła 3,3 x 3,8 metra i usytułowana 
została w prezbiterium uniejowskiej kolegiaty.

Warto wspomnieć o symbolice powstałego herbu. 
Herb kardynała Stefana Wyszyńskiego w centralnej części 
podzielony jest na trzy główne pola. W pierwszym, górnym 
polu widnieje na czerwonym tle wizerunek Matki Boskiej 
Jasnogórskiej. W trzecim, srebrnym polu misa z głową 

św. Jana Chrzciciela – patrona archikatedry warszawskiej. 
Natomiast pole drugie to symbolika nierozerwalnie zwią-
zana z naszym miastem. Trzy złote lilie na błękitnym tle 
nawiązują do herbu kapituły gnieźnieńskiej, w której Stefan 
Wyszyński był metropolitą. Uroczystość mianowania 
miała miejsce 12 listopada 1948 r., kiedy to papież Pius 
XII na konsystorzu w Rzymie mianował, jeszcze wtedy 
Biskupa Stefana Wyszyńskiego, arcybiskupem metropolitą 
gnieźnieńskim i warszawskim, a tym samym Prymasem 
Polski.

Opisując dalej symbolikę herbu należy zaznaczyć, że nad 
tarczą herbu znajduje się czerwony kapelusz kardynalski, 
a z boków zwieszają się sznury z 30 chwostami, po 15 z 
obydwu stron. Za tarczą usytuowany jest podwójny krzyż 
arcybiskupi, a pod tarczą wstęga z zawołaniem „Soli Deo”, 
co oznacza  „Samemu Bogu”

Nieodłącznym elementem wydarzenia są przepiękne 
liliowe kompozycje, które niezmiennie wykonuje siostra 
Jolanta ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Nie-
pokalanej Maryi w Uniejowie. Florystyczne dzie-ła zdobiły 
wnętrze uniejowskiej kolegiaty, nadając wydarzeniu 
szczególnie uroczysty i kwiatowy charakter. Natomiast 
zakup lilii wykorzystywanych do kompozycji sfinansował 
ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz.

Stworzone dekoracje można było podziwiać przez 
cały weekend. Uniejowska kolegiata dostępna była do 
zwiedzania od pierwszej porannej mszy o godz. 7.00 aż do 
zamknięcia kolegiaty po ostatniej mszy wieczornej.

Od przyszłego roku planowane jest połączenie 
Festiwalu Królestwo Lilii z obchodzonym w czerwcu 
Odpustem św. Bogumiła.

W ramach XI edycji Festiwalu Królestwo Lilii spod rąk Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Ostrowsku 
wyszedł przepięknie wysypany obraz przedstawiający herb kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Aleksandra Zielonka 
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Panie z KGW Ostrowsko pracują nad wykonaniem obrazu Kompozycje liliowe wykonane przez s. Jolantę
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Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 
OSP i MDP w Woli Przedmiejskiej

W zawodach wzięło udział 7 drużyn, których dobór oraz 
skład odzwierciedlał demograficzne bogactwo strażackiej 
społeczności na terenie gminy Uniejów: 3 męskie z Fe-
licjanowa, Wielenina i Woli Przedmiejskiej oraz w swoich 
kategoriach: żeńska drużyna z Wielenina, damsko-męska  
z Rożniatowa, MDP OSP z Wielenina i oldboy z Woli Przed-
miejskiej.

Tuż po godzinie 14:00 komendant zawodów – dh Jacek 
Świątczak wprowadził drużyny na plac ćwiczeń i po złożeniu 
meldunku oraz krótkiej odprawie dowódców z komisją 
sędziowską, rozpoczęto spotkanie od zaprezentowania 
musztry.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał dh 
Krzysztof Janiak, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gmin-
nego ZOSP RP w Uniejowie.

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: musztra, 
sztafeta pożarnicza 7x50 metrów z przeszkodami oraz – 
najbardziej widowiskowa część rywalizacji – ćwiczenie 
bojowe z użyciem sprzętu gaśniczego. Ostatnie z zadań 
obejmowało w poszczególnych etapach: skonstruowanie 
linii ssawnej, linii głównej (zakończonej rozdzielaczem)  
i 2 linii gaśniczych, których zadaniem było odpowiednio 
obrócenie tarczy oraz strącenie pachołków.

Pomimo żaru lejącego się z nieba, zawody cieszyły się 
dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonych kibiców. 
Niedzielne spotkanie, jak wielokrotnie podkreślano, miało 
służyć przede wszystkim dobrej zabawie. Nie da się jednak 
ukryć, że druhny i druhowie tego dnia, jakby do tematu nie 
podejść, liczyli na miejsce „na pudle”, bo i po to przecież 
tygodniami ćwiczyli i stanęli do rywalizacji.

Po zliczeniu punktów zwyciężyli gospodarze z Woli. Tuż 
za nimi uplasowała się drużyna OSP Wielenin, zaś trzecie 
miejsce wywalczyli druhowie z Felicjanowa.

Drużyny startujące w zawodach tradycyjnie otrzy-
mały nagrody, które wzbogacą ekwipunek gaśniczy posz-
czególnych jednostek: węże tłoczne W52 i W75 oraz 
prądownice typu Turbo Jet, ufundowane przez Burmistrza 
Miasta Uniejów i Radę Miejską w Uniejowie, a także pa-
miątkowe dyplomy od Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP 
RP.

Ponadto, wszystkie druhny i wszyscy druhowie – uczes-
tnicy niedzielnych zmagań w Woli Przedmiejskiej, otrzymali 
darmowe bilety wstępu na baseny, ufundowane przez 
prezesa PGK „Termy Uniejów”.

Wśród gości, którzy dopingowali wszystkie drużyny pod-

czas zawodów, a także wzięli udział w ceremonii wręczenia 
dyplomów i nagród, należy wymienić m.in.: dh. Tadeusza 
Chmielewskiego, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Poddębicach oraz Mirosława Madajskiego, 
przewodniczącego Rady Miejskiej w Uniejowie, który 
przekazał drużynie gospodarzy nagrodę specjalną: bon 
o wartości 500 zł, ufundowany przez Firmę Handlowo-
Usługową Piotr Antoniak – Sklep Ogrodniczo-Rolniczy  
w Uniejowie.

Sędzią głównym zawodów i przewodniczącym komisji 
sędziowskiej był mł. bryg. Andrzej Tomczyk z PSP w Pod-
dębicach. W składzie sędziowskim tegorocznych miejsko-
gminnych zawodów strażackich znaleźli się: Marian Nita 
(OSP Ostrowsko), Jacek Sroka, Tomasz Krysztofiak, Sebastian 
Pietrzak, Andrzej Marek, Kamil Sekura (OSP Uniejów), 
Sebastian Leśniewski, Łukasz Mazur (OSP Felicjanów), 
Mirosław Kolasa (OSP Wielenin) oraz Andrzej Izydorczyk 
(OSP Wola Przedmiejska). Natomiast opracowanie tabeli 
wyników i skrupulatne rejestrowanie punktów w trakcie 
rywalizacji to: skrzętna praca, wysiłek i zarazem zasługa 
całego Biura Zawodów, w którym zasiedli: druhny – Edyta 
Żurawska, Aleksandra Gogol i Joanna Gogol oraz druh Robert 
Palka, pełniący jednocześnie funkcję spikera zawodów.

Zanim w kierunku drużyn strażackich padła komenda 
„odmaszerować”, głos zabrał druh prezes – Krzysztof Janiak, 
który w telegraficznym skrócie podsumował tegoroczne 
zawody sportowo – pożarnicze: – „ Bardzo dziękuję za udział 
i jeszcze raz pragnę serdecznie pogratulować wszystkim 
drużynom strażackim. Dziękuję wszystkim organizatorom  
i sponsorom, mając na uwadze zarówno fundatorów 
nagród, jak i zarząd „Term Uniejów” oraz pracowników 

W niedzielę, 4 lipca br. sekcje druhen i druhów ochotników jednostek OSP stanęły w szranki podczas Miejsko-
Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
2021. Tegorocznymi gospodarzami imprezy byli: sołectwo oraz jednostka OSP w Woli Przedmiejskiej.

Maciej Bartosiak

ar
ch

. U
M

 U
ni

ej
ów

 



46 numer  4 / 80 / 2021|  UNIEJOWSKIE STRONY

>

Wakacyjne warsztaty artystyczne

Plastyczne – w trakcie warsztatów uczestnicy poznali 
różne techniki malarskie (były próby malowania na płót-
nie) i zapoznali się z pojęciami: kompozycja, autoportret  
i portret;  dowiedzieli się o kolorach pochodnych i tworzyli 
z nich kolory podstawowe oraz zapoznali się z dziełami 
malarzy Pabla Picasso i Vincenta Van Gogha. Do każdego 
plastycznego tematu powstały oczywiście prace, które 
na zakończenie znalazły się na wakacyjnej wystawie.

Taneczne – ruch, rytm i muzyka to wszystko było na 
warsztatach tanecznych. Uczestnicy poprzez zabawę 
poznali podstawy styli tanecznych – od klasycznych po 
współczesne. Mieli możliwość ćwiczyć elementy baletu 
z baletmistrzem. Nauczyli się, jak w tańcu przekazać 
różne emocje. A co najważniejsze w tańcu – rozwijali 
koordynację ruchową, poczucie rytmu i wrażliwość 
muzyczną. Na zakończenie warsztatów odbył się pokaz 
„wyuczonego” układu tanecznego.

osługi punktu gastronomicznego, którzy zadbali o to, 
aby żadnej uczestniczce i żadnemu uczestnikowi nie 
zabrakło sił w zmaganiach. Za przygotowanie, nagłośnienie  
i prowadzenie imprezy gorące brawa należą się pracownikom 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie, z Panem 
Dyrektorem na czele. I w końcu, szczególne wyrazy 
uznania kieruję w stronę gospodarzy dzisiejszej imprezy: 
do pani sołtys Wioletty Kołodziejczyk, rady sołeckiej, 
druhów ochotników, mieszkańców Woli Przedmiejskiej 
oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizację tego 
wydarzenia. Należy w tym miejscu pochwalić zarówno 
profesjonalne przygotowanie terenu pod przeprowadzenie 
zawodów, jak i dbałość o logistykę imprezy – wytyczenie 
parkingu, kierowanie ruchem, przygotowanie strefy dla 

Ekologiczne – warsztaty przybliżyły uczestnikom po-
jęcie ekologii, ale również szeroko rozumiane zagadnienia 
związane z ochroną środowiska. Każdy warsztat eko-
logiczny poświęcony był innemu zagadnieniu: Wietnam – 
kultura, obyczaje, codzienność, przyroda, lasy tropikalne. 
Wietrze wiej – co to jest wiatr i skąd się bierze ? Wiatr 
a środowisko, jakie urządzenia poruszane są wiatrem. 
Kolorowa łąka – wszystko o pszczołach, roślinach mio-
dodajnych i miodach. Torby przyjazne środowisku – co 
to eko-torba? Projektowanie i kolorowanie toreb eko-
logicznych.

Gitarowe – wakacyjne warsztaty dla zainteresowanych 
nauką gry na gitarze – nauka indywidualna 

W warsztatach artystycznych wzięło udział ponad 
50 dzieci. Warsztaty były wspaniałą zabawą, w trakcie 
których uczestnicy zdobyli wiele wiadomości i wykazali 
się niezwykłą kreatywnością. 

licznie zgromadzonej publiczności, a także – dbałość  
o najdrobniejsze szczegóły. Mam tu na myśli między innymi 
pomysłowe witacze przy drodze wojewódzkiej” – zakończył 
Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP  
w Uniejowie.

Organizatorami Miejsko-Gminnych Zawodów Sportowo-
Pożarniczych Drużyn OSP i MDP w 2021 roku byli: Zarząd 
Oddziału Miejsko–Gminnego ZOSP RP w Uniejowie, 
Burmistrz Miasta Uniejów, Ochotnicza Straż Pożarna  
w Woli Przedmiejskiej, Sołectwo Wola Przedmiejska, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie oraz PGK 
„Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie.

W okresie od 7 lipca do 12 sierpnia br. (w każdą środę i czwartek)  dla wszystkich dzieci, które spędzały wakacje w domu oraz dla 
tych, które wypoczywały w Uniejowie i okolicy, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie przygotował warsztaty artystyczne.

M-GOK w Uniejowie
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Aktywne lato z Radiem ZET

Podczas wizyty Aktywnego lata z Radiem ZET dzien-
nikarzom towarzyszył czerwony, odrestaurowany Fiat 
126p, czyli tak zwany maluch. Właściwie można mówić  
o premierze, gdyż generalny remont pojazdu przesunął 
się nieco w czasie i dopiero w Uniejowie zaprezentował 
się w pełnej krasie, odbywając pierwszą oficjalną jazdę.

- „Dlaczego właśnie maluch? Bo to auto, którym nieg-
dyś wszyscy jeździli. Nazywany królem polskich szos, cias-
ny, hałaśliwy, aczkolwiek zaspokajał motoryzacyjny głód” 
– powiedział pomysłodawca akcji Andrzej Malinowski.

Samochód został przywrócony do stanu świetności  
w łódzkim Auto Centrum Serwisowym DSD Serwis, dzięki 
zaangażowaniu firmy PROLINE, która sponsorowała 
przedsięwzięcie. Co istotne, auto wyruszyło w trasę 
Aktywnego lata z Radiem ZET, by za kilka miesięcy 
zostać wystawione na licytację podczas kolejnego finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Już we wczesnych godzinach porannych w niedzielę 
na Termach powstało specjalne sportowe miasteczko, 
w którym można było spróbować swoich sił w różnych 
dyscyplinach sportowych i konkursach z nagrodami. 
Atrakcje przewidziano dla całych rodzin – dla dzieci 
konkurencje sportowe, dla fanów motoryzacji quizy  
z wiedzy o samochodach, nawet zmiana koła na czas.

Był też kącik kulinarny, w którym pyszne przekąski dla 
gości basenów przygotowali szefowie kuchni w Apart-
hotelu „Termy Uniejów” (Zbigniew Brandt) i na „Termach 
Uniejów” (Aldona Tomczak). Goście mogli skosztować 
takich potraw jak: mus jogurtowy na ciastkach 
migdałowych, koreczki z szynki parmeńskiej, ser feta 
i arbuz, skompresowany ogórek z serkiem Filadelfia, 
migdały i soliród, chłodnik arbuzowy z białą czekoladą 
czy szparagi w tempurze kokosowej. Już sama nazwa 
przekąsek jest mocno zachęcająca, a ich widok i smak to 
prawdziwy kulinarny zawrót głowy.

Aktywne Lato z Radiem ZET to także ciekawi goście. 
Mirosław Madajski – Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Uniejowie omawiał planowane i realizowane obecnie 
inwestycje w Termalnym Grodzie, o zdrowym od-
żywianiu mówiła Emilia Straszewska – dietetyk z Uzdro-
wiska Uniejów Park, a o dobroczynnym wpływie wody 
termalnej na organizm ludzki opowiadała Kin-ga Estera 

Jach Skrzypczak – klinicysta, diagnosta obrazowy, try-
cholog analityczny i asystent z zakresu medycyny kom-
plementarnej. Pani Kinga z pochodzenia jest Węgierką  
i z ramienia ambasady wspomagała nawiązanie partner-
stwa miedzy Uniejowem a węgierskim Mórahalom.

- „Kultura termalna w Polsce przeżywa swój renesans, 
ale woda w Uniejowie jest naprawdę unikatowa ze 
względu na swój skład i stopień zasolenia. Z uwagi na 
ogromną ilość dobroczynnych składników stawia ludzi na 
nogi i to dosłownie. (…) Mówi się, że tam gdzie woda tam 
jest życie. Istotnie tutejsza woda solankowa jest bardzo 
bliska człowiekowi. Jest bardzo pomocna i skuteczna  
w leczeniu schorzeń narządu ruchu, ale nie tylko. Nawet 
taka zwyczajna z pozoru sesja w basenie sprawia, że 
dobroczynne minerały przenikają do naszego organizmu 
przez skórę, a spędzone 45 minut w tężni, znajdującej się 
na terenie kompleksu, jest porównywalne do 3 dni nad 
morzem w okresie sztormów, gdyż wtedy wytrąca się 
najwięcej jodu” – mówiła pani Kinga. 

Uniejów był drugim przystankiem na mapie 10 zakąt-
ków letniej trasy Radia ZET. Począwszy od 27 czerwca 
do 29 sierpnia w każdą niedzielę można było usłyszeć 
specjalne antenowe relacje z każdego przystanku, a także 
śledzić w mediach społecznościowych Radia ZET.

W ramach wakacyjnej trasy po Polsce, Czerwone Miasteczko Radia ZET gościło w Uniejowie w niedzielę, 4 lipca br. 
Ekipa Radia ZET po raz kolejny ruszyła w Polskę. Letnią trasę rozpoczęła wizytą w Giżycku. Kolejnym punktem na 

mapie był Uniejów, a dokładnie Termy, bo przecież latem to właśnie rozrywki wodne w sprzyjającej aurze są ulubioną 
formą spędzania wolnego czasu.

Agnieszka Owczarek
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Szefowie kuchni: Aldona Tomczak („Termy Uniejów”) i Zbigniew Brandt 
(Aparthotel „Termy Uniejów”) z prowadzącym program „Aktywne lato z 
Radiem ZET” w Uniejowie 
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Uniejowski Jarmark Rzemiosła

Smakoszy zapraszały do siebie stoiska z miodami, 
wyrobami pszczelimi, tradycyjnymi chlebami i wypiekami. 
Najmłodsi mogli zaopatrzyć się w atrybuty prawdziwych 
rycerzy i księżniczek albo przejechać się kucykami po 
alejkach uniejowskiego parku. Kto miał szczęście w so-
botę, mógł spotkać przechadzających się sokolników, 
którzy prezentowali dwa piękne ptaki: samicę jastrzębia 
o imieniu Major oraz młodziutkiego, ale już całkiem 
rosłego jastrzębia o egzotycznym imieniu Sköl. Nie 
zabrakło również średniowiecznego elementu jarmarku. 
Zapewniła go grupa rekonstrukcyjna „Bractwo Grodu 
Spycimira”, prezentująca życie w średniowiecznym obo-
zowisku.

Miło nam było gościć w Uniejowie kupców, przyjez-
dnych turystów, grupę rekonstruktorów oraz sokolników. 

Kolejne takie wydarzenie miało miejsce w ostatni week-
end sierpnia.

W weekend 10-11 lipca br. przed uniejowskim zamkiem zjawili się kupcy, którzy w licznych kramach oferowali na 
sprzedaż swoje rękodzieła i wyroby. Nabyć można było biżuterię, wyroby wiklinowe, wyroby drewniane, malowane 
na deskach obrazy, ręcznie szyte lub robione na szydełku maskotki, drewniane zabawki, szyte torby i wiele innych 
ciekawych produktów. Walorem tego typu wydarzeń jest fakt, że można na nich zapoznać się z rękodziełem 
wytworzonym w sposób nieprzemysłowy, a takie wyroby posiadają duże wartości artystyczne.

Aleksandra Zielonka

Wakacje Uniejowskiej Akademii Futbolu

Wśród wielu celów, jakie zakładają sobie każdego 
roku organizatorzy, jest przede wszystkim pokazanie 
uczestnikom obozów piękna polskich gór, stąd pomysł 
na coroczną zmianę miejsca obozu. Tegoroczny pobyt nie 
ograniczał się zatem wyłącznie do treningów piłkarskich, 
lecz także do aktywnego poznawania miejsca pobytu,  
w szczególności Gór Sowich oraz Gór Stołowych. Obóz 
pod wieloma względami był wyjątkowy. Organizowany 
był już po raz piąty, a po raz pierwszy trwał aż 10 dni. Do 
dyspozycji akademii były: doskonała baza noclegowo-
żywieniowa w trzygwiazdkowym hotelu „Camelot”  
w Szczawnie Zdroju, świetnie przygotowane boiska do 
codziennych treningów i gier kontrolnych na obiektach 
MOSiR, a także obecni sparingpartnerzy z najwyższej 

półki – Górnik Nowe Miasto Wałbrzych oraz Duo Soccer 
Świebodzice.

Nie mogliśmy odmówić sobie także przyjemności 
zdobywania szczytów gór na czele z pobliskim Trójgar-
bem. Z pomocą przewodnika poznawaliśmy wyjątkowe 
zakątki Szczawna Zdroju i jego okolic: wieżę św. Anny, 
Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego, pijalnię 
wód, basen „Dolnośląski Delfinek”, park linowy w Jedlinie 
Zdrój, a także Starą Kopalnię w Wałbrzychu i zamek  
w Książu wraz z Palmiarnią. Czas na obozie wypełniały 
także konkursy, zawody oraz śledzenie zmagań finało-
wych Euro 2020.

Kierownikiem obozu był Piotr Kozłowski, a kadrę two-
rzyli trenerzy: Piotr Woźniak (opieka medyczna), Prze-

Już po raz piąty Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni” zorganizowało obóz sportowo-rekreacyjny dla najmłodszych 
adeptów piłki nożnej z uniejowskiej akademii pn. „Termy Cup 2021”. Po Sokolcu, Zębie, Krościenku oraz Weremieniu k. 
Leska przyszła pora na ponowne spędzenie czasu letniego w Sudetach. Bazą obozu w tym roku było Szczawno Zdrój. 

Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni” 
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mysław Nowak, Konrad Moks, Bartosz Łuczak,  
a także opiekunowie: Lidia Kozłowska, Monika 
Woźniak oraz Zuzanna Kaszuba. Codzienną relacją 
na Facebooku zajmowali się Aleksandra Kozłowska 
i Przemysław Nowak.

Organizatorzy, Uniejowskie Stowarzyszenie 
„Aktywni”, kierują podziękowania za pomoc  
w organizacji obozu do Samorządu Miasta i Gmi-
ny Uniejów na czele z burmistrzem Józefem 
Kaczmarkiem, PGK „Termy Uniejów” wraz z jej 
prezesem Marcinem Pamfilem, firmy K-Flex Sp.  
z o.o. oraz jej dyrektora Bartłomieja Gröbnera oraz 
do wszystkich życzliwych osób wspierających na 
co dzień działania stowarzyszenia i akademii.

Organizatorzy dziękują również Mirosławowi 
Kowalikowi – Dyrektorowi Teatru Zdrojowego oraz 

Tomaszowi Durajczykowi – Dyrektorowi MOSiR za życzliwość  
i wszelką pomoc w organizacji obozu.

Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy obozu wrócili do domów 
wypoczęci i pełni wrażeń.

Marcin Tybura z krótką wizytą w Uniejowie

Marcin w czerwcu stoczył kolejną walkę z rywalem 
znajdującym się wyżej w rankingu, która przyniosła mu 
piąte z rzędu zwycięstwo. Uniejowianin dzięki temu 
awansował do czołowej dziesiątki wagi ciężkiej i zrobił 
kolejny krok w kierunku upragnionego starcia o pas. 
Nie dziwi zatem fakt, że nasz mocno „zarobiony” fighter 
wpadł do Uniejowa, jak po ogień.

Pierwszym punktem wizyty były oczywiście „Termy”. 
Przewodnikiem po kompleksie termalno-basenowym był 
dyrektor obiektu, Piotr Zapałowski. Marcin, choć sam tym 
razem nie mógł pozwolić sobie na relaks w uniejowskiej 
solance, gorąco polecał wizytę swoim fanom w mediach 
społecznościowych. Szczególne miejsce w swojej relacji 
poświęcił śnieżnej grocie, która znajduje się w strefie 
saun, czemu z resztą trudno się dziwić, kiedy na zewnątrz 
temperatury przekraczają 30 stopni Celsjusza.

Z basenów Marcin udał się na teren Kompleksu 
Boisk Sportowych im. Wł. Smolarka, gdzie złożył wizytę 
adeptom szkoły piłkarskiej Creative Football Training  
z Warszawy. Młodzi sportowcy przebywali w Uniejowie 
na zgrupowaniu piłkarskim, w ramach którego szkolili 
swoje umiejętności zarówno na sztucznej, jak i naturalnej 
murawie tutejszych boisk, a także korzystali z udogodnień 

strefy Spa w ApartHotelu „Termy Uniejów”, gdzie również 
nocowali.

Wizyta Marcina Tybury była dla młodych piłkarzy nie 
lada niespodzianką, ale i świetną okazją do przyswojenia 
pouczających rad i wskazówek, których udzielił im 
zawodnik UFC. By po wizycie każdy uczeń miał też 
materialny dowód lekcji sportu, Marcin zaproponował 
chłopcom pamiątkowe zdjęcia z podpisem. W odpowiedzi 
na propozycję, w mig uformował się wężyk i w ten sposób 
wszyscy – trenujący oraz trenerzy – opuścili tego dnia 
murawę z autentycznymi autografami Marcina Tybury.

W pierwszej połowie lipca Marcin Tybura, czołowy zawodnik UFC amerykańskiej organizacji mieszanych sztuk walki, 
odwiedził swoje rodzinne strony. Całe szczęście, że tę krótką wizytę udało nam się uchwycić obiektywem urzędowego 
aparatu.

Maciej Bartosiak
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Wędkarski Puchar Burmistrza Miasta 
Uniejów ma nowego właściciela

W szranki – w ramach jednej, mieszanej kategorii, 
stanęło łącznie 37 zawodników: 34 miłośników oraz 
3 miłośniczki wędkarstwa. Zbiórkę na terenie stanicy 
wędkarskiej oraz losowanie stanowisk odbyło się przed 
godziną 14.00. Taka ilość wędkujących w zupełności 
pozwoliła rozlokować wszystkich wzdłuż jednego tylko, 
lewego brzegu zbiornika.

Niecała godzina do rozpoczęcia zawodów minęła 
wędkarzom na przemieszczeniu się do i przygotowaniu 
swoich stanowisk. Nie tylko ten dzień, ale w zasadzie 
cały ostatni miesiąc upałów, miał niekorzystny wpływ 
i mocno uszczuplił połowy. Gdy woda ogrzewa się 
powyżej optymalnej temperatury, ryby szukają schro-
nienia w głębszych partiach wody i wśród zarośli. 
Słońce zmusza też ludzi do krycia się w cieniu, ale  
w przypadku wędkowania – ciężko jest oczekiwać  
w tym samym miejscu zarówno otwartej przestrzeni do 
swobodnego „rzucania kijem” i jednocześnie np. korony 
drzewa nad głową, która ochroni nas przed negatywnym 
działaniem promieni słonecznych. Podczas zawodów 
kompromisowym rozwiązaniem był duży parasol, zaś 
uczestnicy wykazali się ogromną wytrzymałością: bez 
narzekania czy jakiejkolwiek krzywdy, wszyscy dotrwali 
do końca zawodów.

Huk ostatniej salwy z broni sędziego, oddanej 
dokładnie po 4 godzinach od sygnału otwarcia, zez-
walającego na nęcenie, zakończył prowadzone w ciszy 
oraz maksymalnym skupieniu sobotnie zmagania. 

Punkt 19.00 komisja sędziowska ruszyła na przegląd 
stoisk, aby zważyć i przeliczyć połów.

W czasie gdy sędziowie wykonywali swoje obowiązki, 

coraz liczniej gromadzący się w stanicy uczestnicy re-
generowali siły – oczywiście: przy grochówce i kiełbasce 
z grilla. Po niedługim czasie, do już znacznie bardziej 
ożywionych wędkarzy dołączył Prezes Koła – Dariusz 
Adamiak, by ogłosić wyniki, udekorować zwycięzców  
i wręczyć im puchary.

Wyniki zawodów
Łączną wagą 4,39 kg, w sumie 23 sztuk ryb, jako 

pierwszy na pudle znalazł się Wiesław Mikołajczyk. 
To nie wszystko! Nowy właściciel Pucharu Burmistrza, 
49-centymetrowym okazem leszcza, zgarnął kolejny 
puchar i nagrodę specjalną za największą rybę zawodów. 
Gratulacje! Drugie miejsce, z wynikiem 1,92 kg i 39 
ryb, zajął Mirosław Pietrzak. Skład zwycięskiej trójki 
zamknął Jarosław Wypyszyński. Łączny pomiar 41 sztuk 
złowionych ryb wskazał 1,77 kg. 

Szczegółowa klasyfikacja sobotnich zawodów do 10. 
miejsca prezentowała się następująco: (łączna waga 
złowionych ryb / ilość w sztukach)

1. Wiesław Mikołajczyk (4,39 kg / 23 szt.), dodatkowo: 
zdobywca nagrody za największą rybę złowioną podczas 
zawodów (49-centymetrowy leszcz).

2. Mirosław Pietrzak (1,92 kg / 39 szt.).
3. Jarosław Wypyszyński (1,77 kg / 41 szt.).
4. Roman Kowalewski (1,77 kg / 7 szt.).
5. Paweł Strzelczyk (1,29 kg / 42 szt.).
6. Mariusz Maj (1,07 kg / 5 szt.).
7. Krzysztof Kulczycki (1,06 kg / 33 szt.).
8. Iwona Pietrzykowska (1,04 kg / 28 szt.).
9. Kamil Zielonka (1,02 kg / 15 szt.).
10. Tomasz Maj (0,93 kg / 34 szt.).

Poza pucharami, statuetkami i medalami dla zwy-
cięzców turnieju, wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni 
sprzętem wędkarskim, ufundowanym przez Burmistrz 
Miasta Uniejów – Józefa Kaczmarka i Zarząd Koła Węd-
karskiego nr 16 PZW w Uniejowie. Ponadto, wędkarze 
zabrali ze sobą darmowe bilety wstępu na baseny 
termalne, które na poczet upominków za udział w turnieju 

Zgodnie z terminarzem imprez organizowanych przez Koło Wędkarskie nr 16 PZW w Uniejowie,  
w sobotnie popołudnie, 17 lipca br. na łowisku „Kaczka” w Człopach rozegrano cykliczny turniej  
w wędkarstwie spławikowym o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów. W zawodach przeprowadzonych 
w 2019 roku to znamienite trofeum wywalczył sobie Mariusz Winiarski z Turku. Dzierżył je aż dwa 
lata, bo ubiegłoroczne rozgrywki odwołano przez pandemię. Jego wynik przebił długoletni członek 
tutejszego koła, ale poza miejscem na najwyższym stopniu podium – zgarnął też nagrodę za 
największą rybę, pozostawiając konkurencję daleko w tyle! O kim mowa?

Maciej Bartosiak
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Finał Turnieju Szachowego LZS o Złotą Wieżę

Ogólnopolski Masowy Turniej Szachowy LZS o „Złotą 
Wieżę” jest jednym z najstarszych turniejów szachowych w 
Polsce i Europie. Szachy, obok lekkiej atletyki i piłki nożnej, 
należą do najpopularniejszych dyscyplin sportowych 
uprawianych w LZS. Gospodarzem tegorocznego fi-
nału było województwo łódzkie, a same rozgrywki 
odbywały się na zamku w Uniejowie. Warto przy tym 
wspomnieć, że Urząd Marszałkowski jest organizatorem 
programu „Łódzkie gra w szachy”, którego celem jest 
popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży m.in. 
poprzez przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli.

Zespół Tańca Dawnego „Dworzanie” przybliżył zgro-
madzonym na zamkowym tarasie historię gry w szachy,  
a także jej różne warianty, spotykane w Polsce na prze-
strzeni wieków.

Zawody otworzył Marek Mazur – Radny Sejmiku 
Województwa Łódzkiego, Zastępca Przewodniczącego 
Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły 

przekazał Prezes PGK „Termy Uniejów” – Marcin Pamfil.
Przed opuszczeniem terenu stanicy wędkarskiej 

w Człopach, wędkarze zrzeszeni w tutejszym kole 
zrobili wspólne zdjęcie przy nowym nabytku – zad-
aszonej altanie, przekazanej przez Gminę w ramach 
zagospodarowania dawnych stoisk handlowych z terenu 
targowiska miejskiego.

W planach uniejowskiego koła wędkarskiego zna-
lazła się także organizacja zawodów drużynowych  
w sierpniu: - „Mamy dopiero drugi miesiąc z możliwością 
przeprowadzenia zawodów sportowych i organizacji 
jakichkolwiek wydarzeń publicznych, do tego lato, więc 
naturalnie – wszelkiej maści imprez dzieje się sporo. Są 

Sportowe. Wśród gości znaleźli się Iwona Koperska 
– Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego, 
Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa i Piotr Majer – 
Wicestarosta Powiatu Poddębickiego. Pierwszą partię 
uroczystego otwarcia turnieju szachowego rozpoczęli: 
Iwona Koperska i Józef Kaczmarek.

W skierowanym do uczestników turnieju liście, odczy-
tanym przez Iwonę Koperską – Przewodniczącą Sejmiku 
Województwa Łódzkiego, Marszałek Województwa 
Łódzkiego – Grzegorz Schreiber napisał:

- „Jako szachista, a przede wszystkim pasjonat tej 
wspaniałej gry, jestem dumny, że tegoroczne finały 
rozgrywane są w Łódzkiem… Uczestnikom zawodów życzę 
otwartych głów i dobrej dyspozycji przez cały czas trwania 
turnieju. Niech każda rozegrana partia będzie dla Państwa 
dobrą rozrywką intelektualną i lekcją, z której umiejętnie 
będziecie wyciągać wnioski do zastosowania w następnej 
grze”.

wakacje, sezon urlopowy w pełni i wiele osób, w tym 
także członków naszego koła, chce skorzystać z otwarcia 
turystyki. Z drugiej strony, przeróżne prognozy co do 
nadejścia kolejnej fali koronawirusa, kiedy i czy w ogóle się 
to wydarzy, a co za tym idzie – widmo powrotu obostrzeń 
sprawiły, że w sierpniu kalendarze imprez dosłownie 
pękają w szwach. Nie chcemy wchodzić z nikim w kolizje, 
jeszcze robimy w tym polu rozeznanie, ale tak szybko 
jak będzie możliwe ustalimy konkretną datę i Państwa 
powiadomimy. Proszę śledzić nasze zaprzyjaźnione me-
dia: uniejow.net.pl Michała Kubackiego i urzędową stro-
nę uniejow.pl” – wyjaśnił na zawodach Dariusz Adamiak, 
prezes uniejowskiego Koła Wędkarskiego nr 16 PZW.

90 zawodników z całej Polski wzięło udział w Finale Centralnym 63. Ogólnopolskiego Masowego Turnieju 
Szachowego LZS o „Złotą Wieżę”. Ambasadorem turnieju był polski arcymistrz – Jan-Krzysztof Duda. 

Zakończenie i wręczenie nagród odbyło się 17 lipca 2021 r. 
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Otwarcie Turnieju przez: Przewodniczącą Sejmiku Województwa Łódzkiego – Iwonę Koperską i Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego, 
Zastępcę Przewodniczącego Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS – Marka Mazura.
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Szopki krakowskie w kościele w Spycimierzu

Szopka krakowska to smukła, wielopoziomowa i bogato 
zdobiona konstrukcja, wykonana z lekkich, nietrwałych 
materiałów. Cechą charakterystyczną jest nagromadzenie 
zminiaturyzowanych elementów architektury krakowskiej, 
fantazyjnie przetworzonych i połączonych.

Szopka krakowska, jako miejsce narodzin wielkiej tajemnicy 
Bożego Narodzenia, powstała w XIX wieku, odbiega od 
wszystkiego, co stworzyła w tej dziedzinie Europa i świat. 
Na ich kształt wpłynęli murarze i pracownicy budowlani 
z krakowskich przedmieść. W czasie martwego sezonu 
budowlanego, poszukując dodatkowych źródeł dochodu, 
chodzili w okresie świątecznym ze swymi dziełami po domach. 
Różnorodność stylów krakowskich zabytków, zwłaszcza 
kościelnych, dostarczała bogatego źródła inspiracji. Dość 
szybko, bo od 2 poł. XIX w. wśród murarzy zaczął powstawać 
swego rodzaju odrębny cech szopkarzy.

W XX stuleciu funkcje obrzędowe szopki zaczęły zanikać, ale 
nie same szopkarstwo. Przyczynił się do tego dr Jerzy Dobrzycki, 
wieloletni Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 
który zainicjował konkurs szopek krakowskich odbywający 
się po dziś dzień każdego roku w pierwszy czwartek grudnia. 
Konkurs i płynąca z niego rywalizacja pozwoliła szopkarzom 
wspiąć się na wyżyny kunsztu artystycznego.

Unikatowość i wyjątkowość szopek sprawiła, że 29 listopada 
2018 r. tradycja wyjątkowych w skali światowej dzieł sztuki 

została wpisana na Reprezentatywną Listę Niematerialnego 
Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Decyzja zapadła na 
posiedzeniu komitetu, które odbyło się na Mauritiusie. To 
pierwszy wpis, o który wystąpiło Państwo Polskie i ogromne 
wyróżnienie dla krakowskiej tradycji.

W weekend 23-25 lipca krakowscy szopkarze, państwo 
Marek i Renata Markowscy,  uświetnili swoją obecnością 
uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę 
Centrum „Spycimierskie Boże Ciało”. Podczas wydarzenia 
Goście mogli usłyszeć o tej niezwykłej tradycji dziedzictwa 
niematerialnego, ale także o drodze i owocach, które dał 
wpis na Listę UNESCO. O zaszczytne drugie miejsce ubiega się 
aktualnie tradycja w Spycimierzu.

W weekend 23-25 lipca br. w spycimierskiej świątyni można było podziwiać szopki krakowskie. Wszyscy, którzy 
chcieli zobaczyć z bliska te niezwykłe dzieła sztuki, mogli to zrobić w godzinach odbywających się nabożeństw.

Agnieszka Owczarek

VII pielgrzymka na Jasną Górę Klubu Biegacza „Geotermia Uniejów”

Pielgrzymka miała charakter sztafetowy. Pierwszy odcinek, 
spod dzwonnicy, wszyscy biegacze pokonali wspólnie. Kolejne 
– po 5 lub 10 km – pielgrzymi biegli już dwójkami i trójkami 
na zasadzie sztafety. Do celu, którym była Jasna Góra, mieli 
do przebiegnięcia blisko 150 km. Sztafetę, na dystansie 10 
km, rozpoczęli: Krzysztof Tomaszewski, Marek Brzustowicz 
oraz Marek Bocian.

W tegorocznym, siódmym biegu z intencją do Często-
chowy wyruszyło 21 biegaczy – zaprzyjaźnionych bądź 
zrzeszonych w Klubie. Pielgrzymi biegli przez całą noc i – jak 
dowiedzieliśmy się z relacji uczestników – na Jasną Górę do-
tarli w sobotni poranek, około godziny 7:30.

Z Uniejowa na Jasną Górę już po raz siódmy pobiegli pielgrzymi z Klubu Biegacza „Geotermia Uniejów”. 
Pielgrzymka sztafetowa wystartowała w piątek, 9 lipca br. o godzinie 20:00, zaraz po krótkiej modlitwie w Kolegiacie 
i błogosławieństwie, którego udzielił ks. Adrian Nowicki.

Maciej Bartosiak
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Spycimierz w największym na świecie 
projekcie kwietnych dywanów 
– podążając tym samym szlakiem

Projekt Alfombra Mundial Xacobeo 21
Rok 2021 jest obchodzony w Kościele Powszechnym 

jako rok poświęcony Św. Jakubowi Apostołowi. Taki rok 
świętowany jest raz na kilka lat, gdy dzień poświęcony 
uroczystości Świętego – 25 lipca, przypada w niedzielę. 
Ostatni taki rok to 2021. W 2019 roku zawiązał się 
Komitet Zarządzający Infioratori del Cammino Santiago 
de Compostela w Hiszpanii, który za cel obrał sobie 
podjęcie działań dla podkreślenia rangi Jubileuszu, ale 
też promowanie Cammino di Santiago i związanego  
z nim dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Efek-
tem był projekt Alfombra Mundial Xacobeo 21 polega- 
jący na tym, że wszystkie miejscowości, które zadeklaro-
wały swój udział w wydarzeniu, zsynchronizowały się 
w weekend 23-25 lipca 2021 r., wykonując w każdej ze 
swoich lokalizacji kwiatowy dywan poświęcony tematyce 
Camino de Santiago. Każdy z nich wykonany zgodnie  
z własną techniką i stylem, przy użyciu własnych materia- 
łów i indywidualnym określeniu jego wymiarów, ale też 
każdy z nich przedstawiał ten sam wzór. Oznaczało to, że  
w tym samym czasie został wykonany jednakowy kwietny 
dywan w każdej z miejscowości i wspólnie na całym 
świecie.

Spycimierz w projekcie
W przedsięwzięcie włączył się także Spycimierz, który 

znany jest ze swojej tradycji usypywania kwietnych 
kobierców na uroczystość Bożego Ciała.

- „Zawiązane w miejscowości stowarzyszenie jest 
członkiem wspierającym włoskie stowarzyszenie Infior-
Italia i współpracuje z innymi zagranicznymi ośrodkami, 
m.in. z hiszpańskim Ponteareas, dlatego gdy usłyszeliśmy 
o planowanej inicjatywie, zdecydowaliśmy się w nią 
włączyć” – powiedziała Maria Pełka, prezes Parafialnego 
Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało”.

Wydarzenie przypominało flash mob, czyli akcję 
inicjowaną za pośrednictwem Internetu, w której uczes-
tniczą nieznani sobie ludzie, znający tylko godzinę i miej-
sce spotkania oraz zaplanowane działanie. Uczestnicy 
zbierają się w miejscu publicznym i przeprowadzają 
krótkotrwałe zdarzenie, które jest zazwyczaj zaskakujące 

dla przypadkowych świadków. W tym wypadku było to 
wielkie świadectwo sztuki efemerycznej na Jubileusz 
Św. Jakuba Apostoła, która połączyła aż 260 miast  
z trzydziestu krajów i pięciu kontynentów. Dotychczas 
było to największe tego typu kwiatowe przedsięwzięcie 
w skali globalnej.

Dywan, który powstał w Spycimierzu miał blisko 
20 metrów kwadratowych i został zrobiony na placu 
przykościelnym. Dla spycimierskiej wspólnoty data wy-
darzenia miała szczególne znaczenie, ponieważ zbiegła 
się z uroczystością podpisania aktu erekcyjnego i wmu-
rowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum 
„Spycimierskie Boże Ciało” – multimedialnej placówki 
edukacyjno-historycznej poświęconej tradycji układania 
kwietnych dywanów w Spycimierzu i na świecie oraz 
dziedzictwu niematerialnemu.

- „Placówka docelowo ma mieć charakter między-
narodowy. Fakt, że uroczystość inicjująca jej powstanie 
zbiega się z udziałem mieszkańców Spycimierza w naj-
większym na świecie projekcie kwiatowym przyjmu-
jemy za dobry omen” – mówiła przed uroczystością  
z uśmiechem pani Pełka.

Wspólna pasja, wspólny wzór
Obraz opracowany przez Miguela Angela Laguna 

Villalobos stanowił kwintesencję symboliki zw. ze św. 
Jakubem, która identyfikuje pielgrzymów zmierzających 
do Santiago di Compostela. Najbardziej znanym sym-
bolem Camino jest muszla pielgrzymia, której po-
chodzenie sięga IX w. Charakterystyczny kształt roz-
łożonego wachlarza muszli przywołuje drogi wiodące  
z różnych miejsc Europy do Santiago. Wraz z powstaniem 
szlaku Camino de Santiago muszla stała się znakiem 
rozpoznawczym pielgrzymów. Wielu z nich, zwłaszcza 
pochodzących z Europy Środkowej lub Skandynawii, 
zostało pochowanych z muszlą jako symbolem ochrony 
po śmierci i znakiem przebaczenia, jakiego doświadczyli 
w Santiago de Compostela.

Krzyż św. Jakuba ma kształt miecza lub sztyletu. Jego 
podstawą jest ostrze, a rękojeść czyli zwieńczenie oraz 

260 miejscowości z blisko 30 krajów, na 5 kontynentach uczestniczyły w największym na świecie wspólnym 
przedsięwzięciu związanym z kwietnymi dywanami z okazji Roku Św. Jakuba. Do projektu przystąpił Spycimierz.

Agnieszka Owczarek 
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ramiona mają kształt kwiatów lilii. Mówi się, że ów kształt 
pochodzi z czasów wypraw krzyżowych, gdy rycerze 
nosili małe krzyże o spiczastych ostrzach, aby wbijać 
je w ziemię i odprawić codzienne nabożeństwa. Trzy 
lilie są symbolem nieskazitelnego honoru, nawiązując 
tym samych do charakteru Apostoła. Wreszcie miecz 
reprezentuje rycerski charakter Apostoła i jego mę-
czeńską śmierć poprzez ścięcie mieczem.

Trybularz, czyli latająca kadzielnica, Botafumeiro  
(w języku galicyjskim dosłownie „fuzja dymu”) to jeden 
z najbardziej znanych i popularnych symboli katedry  
w Santiago de Compostela. Ta ogromna, srebrna 
„latająca” kadzielnica waży 62 kilogramy w stanie pustym 
i liczy 1,50 m wysokości. Poprzedni Botafumeiro ważył 
53 kg, ale w 2006 roku podczas prac renowacyjnych 
dobudowano srebrną kąpiel, która zwiększyła jego 
wagę do dzisiejszych 62 kg. Lina, która ją podtrzymuje, 
przywiązana do transeptu katedry ma długość 65 m, 
średnicę 5 centymetrów i waży 90 kg. W każdy piątek, 
w czasie wieczornej mszy św. i podczas ważnych świąt 
kościelnych ten blisko 100-kilogramowy stop brązu, 
mosiądzu i srebra, pełen rozżarzonych węgli przelatuje 

nad głowami pielgrzymów na długość całej katedry.
Zaprojektowany wzór otwierał wreszcie przestrzeń 

dla każdej miejscowości z osobna, przewidując miejsca 
dla określenia nazwy danej lokalizacji oraz podania 
kilometrów dzielących ją od Santiago di Compostela.

- „W naszym przypadku to prawie trzy tysiące 
kilometrów. Jednak w weekend 24-25 lipca wszyscy 
uczestnicy bez względu na dystans tworzyli jedną 
wspólnotę, połączoną jedną pasją, dla której żadna 
odległość nie miała znaczenia. Wszyscy podążaliśmy tym 
samym szlakiem” – podsumowała Maria Pełka.
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Dywan wykonany przez parafian Spycimierza 

>

Agnieszka Owczarek

Prowansja w Uniejowie, czyli VIII Festiwal Lawendy
Otoczenie hotelu Medical Spa**** Lawendowe 

Termy na co dzień cieszy się dużym zainteresowaniem 
z racji swojej lawendowej plantacji, a 25 lipca 2021 r. 
przeżywało prawdziwe oblężenie. Wszystko za sprawą 
Festiwalu Lawendy, który w tym roku miał swoją ósmą 
edycję. To jedyny w swoim rodzaju festiwal, który odbywa 
się w czasie największego rozkwitu lawendowego pola 
otaczającego hotel. Falujący fiolet o różnych odcieniach 
i przecudna woń koi zmysły i kusi zapachem. Wydarzeniu 
sprzyjała słoneczna pogoda, dzięki czemu mnóstwo osób 
mogło odwiedzić to wyjątkowe miejsce, zrobić sobie 
zdjęcie czy kupić lawendowy wianek. 

Od godziny 10 do 19 na terenie przy hotelu odbywały 
się warsztaty dla dzieci dorosłych, swoje stoisko z autami 
elektrycznymi wystawił dealer Audi i Volkswagena 
Krotoski, z bliska można było obejrzeć również przeurocze 
alpaki z farmy ,,Alpaki Cudaki”.

W trakcie imprezy można było wziąć udział w sesjach 
jogi i gimnastyki słowiańskiej. Stałym punktem programu 
jest pokaz live cooking, który poprowadziła szefowa 
kuchni hotelu Urszula Czyżak, a na scenie plenerowej 
wystąpili Nastrojeni, Club de Paris oraz Włościanki.

Przez cały czas trwania Festiwalu w hotelowym 
patio stały kramy, na których można było zakupić 
sadzonki lawendy czy lawendowe rękodzieło: woreczki 

zapachowe, świece zapachowe, mydła czy kosmetyki 
oparte na lawendzie. Można było też skosztować 
wiejskich specjałów, takich jak sery, czy popijać la-
wendową lemoniadę i przegryzać lawendowe kruche 
ciasteczko.

Impreza była dedykowana całym rodzinom, dlatego 
też przygotowano pełną atrakcji strefę z myślą o naj-
młodszych, w której dzieci mogły własnoręcznie 
przygotować sól do kąpieli i zaprojektować etykietę, na 
warsztatach plastycznych pomalować filiżanki lub wziąć 
udział w animacjach przygotowanych przez wytwórnię 
zabawy siódme niebo.

W tym roku Festiwal Lawendy odwiedziły także nie-
zwykłej urody zwierzęta, czyli alpaki.
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Ordynariusz Diecezji Włocławskiej, ks. bp Krzysztof Wętkowski dokonuje 
symbolicznego wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum 
„Spycimierskie Boże Ciało”

Agnieszka Owczarek

Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie  
kamienia węgielnego pod budowę Centrum Bożego Ciała  
w Spycimierzu – marzenie, które staje się faktem

Wydarzenie uświetniła obecność zacnych gości, par-
lamentarzystów, przedstawicieli władz wojewódzkich, 
powiatowych i samorządowych, naukowców, duchow-
nych, placówek oświatowych, instytucji kultury oraz de-
legacji zagranicznych i mieszkańców.

Uczestników zebranych w Kościele Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Spycimierzu powitał miejscowy 
proboszcz, ks. Dariusz Ziemniak, następnie głos zabrał 
Burmistrz Uniejowa, Józef Kaczmarek, który przybliżył 
gościom ideę planowanej inwestycji oraz podkreślił 
ogromne zaangażowanie parafian i mieszkańców, które 
pozwala od tak wielu lat kultywować tradycję układania 
kwietnych kobierców.

Przed ołtarzem wyeksponowano monstrancję z 1752 
r., ufundowaną przez Jana Mączyńskiego, kasztelana spy-
cimierskiego oraz Biblię w srebrnej oprawie, ofiarowaną 
w darze parafii Spycimierz przez włoskich przyjaciół Ś. † 
P. ojca Floriana Pełki.

Głos zabrali także Andrzej Szoszkiewicz – prezes firmy 
Smartlink z Poznania, koordynator ds. niematerialnego 
dziedzictwa tradycji kwietnych dywanów w Spycimierzu 
oraz Maria Pełka – prezes Parafialnego Stowarzyszenia 
„Spycimierskie Boże Ciało”.

W związku z tym, że tradycja spycimierska uznana 
za niematerialne dziedzictwo kultury Polskiej ubiega 
się o wpis na Listę reprezentatywną niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO, uro-
czystość uświetnili swoją obecnością twórcy szopek 
krakowskich, którzy jako pierwsi z Polski znaleźli się 
na prestiżowym światowym zestawieniu. Pan Marek 
Markowski przybliżył zebranym tę wyjątkową tradycję 
oraz wskazał podobieństwa w twórczości krakowskich 
artystów i mieszkańców Spycimierza kultywujących 
tradycję układania kwietnych dywanów. Ponadto, 
omówił znaczenie wpisu na Listę i wpływ dla rozwoju 
środowiska szopkarskiego i kultywowania tradycji.

Zgodnie z obowiązującym ceremoniałem, po od-
czytaniu i podpisaniu aktu erekcyjnego uczestnicy prze-
nieśli się na plac budowy, gdzie Ordynariusz Diecezji 

Włocławskiej, ks. bp Krzysztof Wętkowski dokonał aktu 
poświęcenia kamienia węgielnego oraz pozostałych 
kamieni (z Kasztelanii Spycimierskiej, z dawnego kościoła 
w Spycimierzu, z nieistniejącego już kościoła Bożego Ciała 
w Uniejowie, opoki rożniatowskiej oraz dwóch kruszców 
z włoskich sanktuariów), które docelowo ubogacą fasadę 
znoszonego budynku.

Po oficjalnej części, której zwieńczeniem było wmu-
rowanie kamienia w fundamenty powstającego budynku, 
na wszystkich gości czekały pamiątkowe magnesy i po-
częstunek.

Wznoszony budynek o powierzchni blisko 1000 
mkw., zaprojektowany w kształcie litery U, pomieści sale 
wystawowe, dydaktyczne i konferencyjne oraz zaplecze 
biurowo-administracyjne. Narracja wystawy poprowadzi 
zwiedzających przez historię tradycji układania 
kwietnych dywanów w Spycimierzu i na świecie. Część 
ekspozycji poświęcona zostanie także niematerialnemu 
dziedzictwu. Dzięki planowanej współpracy z partnerami 

23 lipca 2021 r. zapisze się szczególnie w historii Spycimierza i gminy Uniejów. Tego dnia odbyło 
się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę 
wielomilionowej inwestycji – Centrum „Spycimierskie Boże Ciało”.
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z Polski i świata, Centrum stanie się unikalnym na skalę 
międzynarodową miejscem, w którym prezentowana 
będzie sztuka układania kwietnych dywanów, inne tra-
dycje i zwyczaje.

Dzieło jest wynikiem kilkuetapowej pracy konce-
pcyjnej i projektowej. Projekt funkcjonalno-użytkowy 
wykonał dr hab. Bartosz Hunger, prof. ASP, kierownik 
Katedry Architektury Wnętrz, dokumentację wyko-
nawczą architekt Radosław Guzowski, a za projekt 
aranżacji wnętrz odpowiada firma 7 MUZ. Nowy obiekt 
ma być dziełem sztuki od zewnątrz i od wewnątrz, tak jak 
kwietne dywany, wykonywane co roku w czasie obrzędu 
Bożego Ciała. Koszt inwestycji przekroczy dziesięć 
milionów złotych. Na realizację inwestycji Gmina Uniejów 
pozyskała dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Prace budowlane poprzedziły badania archeologiczne, 
podczas których odnaleziono wiele cennych znalezisk. 
Są teraz opracowywane przez ekspertów. Wykonawcą 
części budowlanej jest konsorcjum Przedsiębiorstwa Bu-
dowlanego Częstobud Damian Świącik z Częstochowy 
(lider konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwa Budowlanego 
Budopol Sp. z o.o. z Jaskrowa (partner Konsorcjum), 
które wygrało procedurę przetargową. Umowa została 
podpisana w lutym tego roku.

Uroczystość to kolejny ważny krok przybliżający do 
długo wyczekiwanej unikalnej placówki poświęconej 
kwietnym dywanom, która skutecznie przyczyni się do 
zachowania i popularyzacji spycimierskiej spuścizny. To 
inspirujące miejsce z pewnością będzie służyło lokal-
nej społeczności, wzmocni atrakcyjność turystyczną 
Uniejowa i regionu, ale też okaże się ważnym punktem na 
muzealno-kulturalnej mapie Polski.  Jeśli prace potoczą 
się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, Centrum 
otworzy swoje podwoje w przyszłoroczne Boże Ciało.

W uroczystościach udział wzięli:
Ks. bp Krzysztof Wętkowski – Ordynariusz Diecezji 

Włocławskiej, Robert Baryła – Członek Zarządu 
Województwa Łódzkiego, Dorota Więckowska – Radna 
Sejmiku Województwa Łódzkiego, Iwona Wieczorek 
– Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu 
Terytorialnego, prof. Katarzyna Smyk – Przewodnicząca 
Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego 
przy Ministrze Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Spor-
tu, prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński – Dziekan 
Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej 
Akademii Technicznej, prof. Marek Sak – Akademia 
Sztuk Pięknych w Łodzi, Bogumił Nowak – Dyrektor 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 
prof. dr hab. Jerzy Maik – Pracownik Ośrodka Badań nad 
Dawnymi Technologiami Polskiej Akademii Nauk, Andrea 
Melilli, Fausto Sabellico i Valentino Iacobucci – Zarząd 
włoskiego Stowarzyszenia „InfiorItalia”, Małgorzata 

Komajda – Starosta Powiatu Poddębickiego, Piotr Majer 
– Wicestarosta Powiatu Poddębickiego, Stanisław 
Katusza – Radny Rady Powiatu Poddębickiego, Jolanta 
Pęgowska – Prezes Lokalnej Grupy Działania „PRYM”, 
insp. Krzysztof Kotkowski – Komendant Powiatowy 
Policji w Poddębicach, st. kpt. mgr Radosław Cieślikowski 
– Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  
w Poddębicach, ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz – Dziekan 
Dekanatu Uniejowskiego, Proboszcz Parafii św. Floriana 
w Uniejowie, Julian Głowacki – Redaktor Tygodnika 
„Idziemy – Ład Boży”, ks. mgr Tobiasz Winnicki – 
Wikariusz Parafii Św. Maksymiliana w Koninie, Mirosław 
Madajski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie 
wraz z radnymi Rady Miejskiej w Uniejowie, Marcin 
Pamfil – Prezes PGK ”Termy Uniejów”.

Goście szczególnie związani z tradycja układania 
kwietnych dywanów w Spycimierzu

Józef Kaczmarek – Burmistrz Miasta Uniejów, sołtysi 
z terenu parafii Spycimierz: Stanisław Pełka – Sołtys 
Spycimierza, Marzenna Dopierała – Sołtys Spycimierza-
Kolonii, Szczepan Miśkiewicz – Sołtys Człop, Anna 
Grzelak – Sołtys Zielenia, Jacek Kacprzak – Sołtys 
Leśnika, Andrzej Szoszkiewicz – Prezes Zarządu Smartlink 
– koordynatora ds. Niematerialnego Dziedzictwa Tradycji 
Kwietnych Dywanów w Spycimierzu, ks. Wojciech 
Kaźmierczak – Proboszcz Parafii Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny w Krzymowie, ks. 
Dariusz Ziemniak – Proboszcz Parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Spycimierzu, Maria Pełka – Prezes 
Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże 
Ciało”, dr hab. inż. Bartosz Hunger – Profesor Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi, przedstawiciele, pracownicy  
i inspektorzy głównego wykonawcy: Damian Dobrowolski 
– Kierownik Budowy Przedsiębiorstwa Budowlanego 
„Częstobud” Damian Świącik, Daniel Brózda – Prezes 
Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego „BUDOPOL” Sp. 
z o. o. oraz mieszkańcy parafii Spycimierz.
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M-GBP w Uniejowie 

Agnieszka Owczarek

Wakacyjne Dni Otwarte w bibliotece 

Kino letnie w Uniejowie

W pierwszym dniu pn. „Wakacyjne warsztaty w bib-
liotece” została odczytana Baśniowa Akademia Zdrowia, 
z której wynikało jak ważną i cenną rolę odgrywa zdrowe 
odżywianie, w drugiej kolejności zajęć dzieci musiały 
wykazać się dużą spostrzegawczością w odgadywaniu 
zagadek, co sprawiło, iż uczestnicy mieli dużą frajdę. 
Nie brakowało też śmiechu. Najwięcej satysfakcji spra-
wiło dzieciom puszczanie wielkich baniek mydlanych 
i robienie tatuaży. Podczas następnych zajęć odbyła 
się pogadanka na temat pszczół i pełnionych przez nie 
ważnej roli w naszym codziennym życiu. Jak się okazuje, 

Każdy szukający pomysłu na spędzenie ciekawie 
wieczoru mógł wybrał się na seans kina pod chmurką. 
Była to już kolejna edycja kina letniego, która sądząc po 
dotychczasowej frekwencji, bardzo przypadła do gustu 
zarówno mieszkańcom gminy, jak i gościom.

każde ze spotkań było inne, jednego dnia było czytanie 
bajki, innego wykonywanie pszczoły, która ozdobi nie 
jedną donicę okienną, a kolejnego budowanie konstrukcji 
ze słomek konstruktywnych i gimnastyka na świeżym 
powietrzu. 

Należy pamiętać, iż czas spędzony w siedzibie bib-
lioteki jest wyjątkowy, ponieważ można tutaj nie tylko 
wypożyczyć książkę czy film, ale także miło i kreatywnie 
spędzić wolny czas. Warto w tym miejscu wspomnieć, 
że biblioteka jest miejscem spotkań dzieci, młodzieży  
i dorosłych z kulturą. 

Do tej pory seanse miały miejsce głównie na placu  
w pobliżu kompleksu termalno-basenowego. Tym razem 
projekcje przygotowane zostały w innym miejscu przy 
plaży, przy Aparthotelu „Termy Uniejów”, na terenie 
kompleksu „Termy Uniejów”, czy przy zamku. Podczas 

Jak wiadomo, wakacje to czas wypoczynku, relaksu i zabawy. Specjalnie dla naszych małych mieszkańców 
miasta i gminy biblioteka wyszła z inicjatywą zajęć, które odbywały się cyklicznie w lipcu, w każdy poniedziałek  
i piątek. Warto zaznaczyć, iż panie bibliotekarki starały się sprostać wyzwaniom i wzbogacić program z dziećmi  
i młodzieżą tak, aby nie powiało nudą. Podczas spotkań dzieci integrowały się, oczywiście z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa, wynikających z obecnej sytuacji panującej w kraju i na świecie. 

Leżaki lub koce w połączeniu z magią wielkiego ekranu – tak mogli mieszkańcy spędzić wieczór na lubianym 
kinie plenerowym w Uniejowie. Pierwszy pokaz odbył się w sobotę, 31 lipca o godzinie 21.30 tuż przy Hotelu 
Termalnym nad rzeką Wartą. 

>
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pierwszego seansu na ekranie wyświetlono film ,,Grand 
Budapest Hotel”, podczas kolejnych: „(Nie)znajomi”, „Pulp 
Fiction”, 

,,Grand Budapest Hotel” opowiada o przygodach 
Gustava H., legendarnego konsjerża w słynnym w okresie 
międzywojennym, europejskim hotelu i Zero Moustafy, 
lobby boya, który stał się jego najbardziej zaufanym 
przyjacielem. Historia dotyczy kradzieży i odzyskania 
bezcennego renesansowego obrazu; szalonej batalii  
o ogromny, rodzinny majątek, okraszonej brawurowymi 
pościgami na motocyklach, pociągami, saniami i na 
nartach; a także romansu – wszystko w przededniu 
dramatycznych zmian, które odcisną brutalne piętno na 
całym kontynencie.

 „(Nie)znajomi” – historia grupy przyjaciół, którzy 
podczas wspólnej kolacji decydują się zagrać w pozornie 
niewinną grę. Do końca spotkania prowadzą wszystkie 
rozmowy telefoniczne w trybie głośnomówiącym, a SMS-y 
odczytują na głos. Jak możemy się spodziewać, niejeden 

niechciany sekret wypływa na wierzch, a zabawa wywraca 
życie bohaterów do góry nogami. 

„Pulp Fiction” – klasyk spod ręki Quentina Tarantino 
z lat 90-tych, który jest historią o dwóch płatnych 
mordercach pracujących na zlecenie mafii. Otrzymują 
oni zadanie, aby odzyskać tajemniczą walizkę bossa 
mafii oraz zaopiekować się żoną gangstera na czas jego 
nieobecności. Wszystko rozgrywa się w przestępczym Los 
Angeles. 

„Duże dzieci” – amerykańska komedia o grupie przy-
jaciół, którzy spotykają się po latach i spędzają wspólnie ze 
swoimi rodzinami czas w domku nad jeziorem. Wspomina-
ją szkolne czasy i usiłują udowodnić swoim dzieciom, że 
nadal mogą bawić się jak za dawnych, młodych lat.  

„1917” – film wojenny o brytyjskich żołnierzach 
walczących na froncie zachodnim I wojny światowej. 
Otrzymują oni rozkaz przedostania się za linie wroga  
i dostarczenia tajnej wiadomości, która uchroni brytyj-
skich żołnierzy przed wpadnięciem w śmiertelną pułapkę.

Maciej Bartosiak

Piknik Charytatywny w Felicjanowie

Sobotnie wydarzenie zorganizowano, aby pomóc stanąć 
na nogi 29-letniemu Danielowi, który jest po udarze. 
Mieszkaniec Biernacic jest sparaliżowany, ma lewostronny 
niedowład ciała. Przez to, że choruje na serce, nie mógł 
zostać zoperowany od razu po wylewie. Pieniądze są 
potrzebne na rehabilitację i leczenie, które – aby przyniosły 
oczekiwany skutek – muszą trwać przynajmniej przez 
kilkanaście miesięcy.

Historia Daniela
O trudnej sytuacji Daniela dowiadujemy się od jego cioci 

– Pani Joanny, która na początku lipca br. założyła zbiórkę 
na stronie Pomagam.pl:

- „Daniel to mój siostrzeniec. Jest po krwotoku mózgowym, 
udarze krwotocznym mózgu, ma też nadciśnienie tętnicze 
i niedowład lewostronny. Daniel to pomocny i pracowity 
chłopak, który nigdy nie odmówił nikomu pomocy. Na 
tą chwilę jest bez środków do życia, rodzina i przyjaciele 
pomagają jak mogą, ale potrzeby są znacznie większe. 
Początkowo w rehabilitacji wspierała go koleżanka – za co jej 
serdecznie dziękujemy! Ćwiczenia przyniosły już pierwsze 
pozytywne efekty: Daniel zaczął przesuwać delikatnie nogą, 

chociaż sprawia mu to ogromny ból i wiąże się z wielkim 
wysiłkiem. Ale każdy, nawet najmniejszy postęp dobrze 
rokuje w kierunku odzyskania przez Daniela sprawności  
i powrotu do samodzielności, dzięki rehabilitacji.”

Felicjanów śpieszy na pomoc
W celu zebrania środków na leczenie Daniela narodził 

się pomysł zorganizowania wydarzenia, które przyciągnie 
wystarczająco dużo ludzi, tak aby z wielu, nawet 
symbolicznych wpłat zgromadzić kilkutysięczną kwotę, 
niezbędną do opłacenia pierwszego turnusu rehabilitacji. 
Wtedy jeszcze nie było mowy o leczeniu w publicznym 
szpitalu. Przedsięwzięcie miało także nagłośnić temat 
niezwykle trudnej sytuacji życiowej, w jakiej znalazł się Daniel. 
Rozgłos w tym przypadku mógł przynieść tylko pozytywne 
skutki. Jeśli informacja dotrze np. do specjalistycznych 
placówek medycznych, osób oraz instytucji zajmujących się 
wsparciem osób przewlekle chorych, to rośnie szansa na jak 
najszybsze rozpoczęcie leczenia.

- „Szybko doszliśmy do wniosku, że doskonałe warunki 
i możliwości oferuje kilkuhektarowe gospodarstwo 
agroturystyczne, które działa na terenie miejscowości.  

Felicjanów jeszcze nigdy nie przeżywał takiego oblężenia. Oczywiście wyłącznie w pozytywnym tego słowa 
znaczeniu. 7 sierpnia 2021 r. na Charytatywnym Pikniku Rodzinnym spotkali się tutaj krewni i przyjaciele Daniela 
Misiaka, koledzy druhowie, sąsiedzi, bliżsi i dalsi znajomi, a nawet nie-znajomi – w sumie, grupa kilkuset osób 
zebranych wokół szczytnego celu.

>
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W dodatku, jego właścicielka, Larysa wprawiła w ruch 
tę wielką, dobroczynną machinę! Jednomyślną decyzją 
przyjęliśmy, że piknik odbędzie się w „Gnieździe” – 
stwierdziła Nina Kalas, sołtys Felicjanowa.

Założenie było takie, żeby za korzystanie z udostę-
pnionych w tym dniu atrakcji płacić według uznania, wrzu-
cając pieniądze do jednej z kilkunastu puszek. Podobnie 
było z zyskiem z opłaty startowej za udział w zawodach 
wędkarskich czy kwotami z licytacji przedmiotów.

Wśród pierwszych konkurencji, jakie czekały na pikniku  
w Felicjanowie, znalazły się Towarzyskie Zawody Wędkarskie, 
zorganizowane we współpracy z Kołem Wędkarskim nr 
16 PZW w Uniejowie. O godz. 14:00, po dokończeniu 
rejestracji, nastąpiło losowanie stanowisk. Zawodnicy 
dopisali tego dnia, zajmując 13 z 20 przygotowanych 
lokalizacji. Wędkarzy sklasyfikowano w dwóch kategoriach 
wiekowych, wśród których znalazło się 4 juniorów oraz  
9 seniorów. Sędzią głównym, sekretarzem oraz wagowym 
podczas turnieju był Krzysztof Kulczycki.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem turnieju, zawo-
dy zakończyły się o godz. 19:00. Po oddaniu strzału 
sygnalizującego koniec łowienia, sędzia przystąpił do 
ważenia ryb. Wśród juniorów, z wynikiem 2,39 kg, zwyciężył 
Patryk Perkowski. Z kolei w starszej kategorii wiekowej 
najlepszy okazał się Kacper Jaszczura, który złowił najwięcej 
ryb o łącznej wadze 3,90 kg. Nagrody oraz kupony zniżkowe 
dla wszystkich uczestników turnieju ufundował Rafał 
Pietruszewski, właściciel Sklepu Zoologiczno-Wędkarskiego 
w Uniejowie. Na seniorów za 3 pierwsze miejsca czekały 
kołowrotki, zaś na juniorów: za pierwsze miejsce – sygna-
lizator do federu, drugie – zanęta i żyłka, a za trzecie dobra 
zanęta na feder.

W piknikowym menu znalazły się m.in.: myśliwski ko-
ciołek z dziczyzną, zalewajka na grzybach, bigos z kotła. 
Odpowiedzialni za „zamieszanie” w garnku byli Państwo 
Wioletta Wypychowska i Andrzej Górka z Felicjanowa, 
którzy cały dzień, bez wytchnienia, dzielnie obsługiwali 
stoisko z grillem.

Można by rzec, iż piknikowa gastronomia rządziła się 
zdecydowanie swoimi prawami i nie wszystko było tu tak, 
jak uczyły nas babcie… Przykład? No, taki pierwszy z brzegu, 

że tu w sobotę deser był najpierw. O zaopatrzenie w słodkie, 
domowe wypieki, a także w ciasta z sezonowymi owocami, 
na pierwszym stoisku tuż przy wejściu czekały panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Felicjanowie. W asortymencie miały 
wyroby swoje i swoich koleżanek z Biernacic i Parzęczewa. 
Zbiórkę swoją obecnością wsparły również „Rożniatowianki”. 
Te gospodynie miały z kolei do zaoferowania przetwory 
na zimę: dżemy, konfitury, sezonowe, pasteryzowane 
warzywa, czyli smaki lata zamknięte w słoiku. Panie 
prowadziły na swoim stoisku zabawy i animacje dla dzieci, 
w tym np. malowanie twarzy. Ponadto, KGW zajęło się 
poprowadzeniem loterii fantowej. W kulminacyjnym 
momencie na scenie losowano numerki, a ich szczęśliwi 
posiadacze wrócili do domu z torbami zabawek i gadżetów.

Na tych, którzy od oferty gastronomicznej oczekiwali 
przekąsek niekoniecznie w tradycyjnym wydaniu, na 
teren pikniku zajechał food-track „Miejscówki”. Kultowe 
już zakręcone frytki, serwowane w Uniejowie przy okazji 
letnich koncertów, cieszyły się oczywiście ogromnym po-
wodzeniem.

Koledzy Daniela z rodzimej jednostki straży w Biernacicach 
i zaprzyjaźnionego Felicjanowa z chęcią włączyli się  
w organizację wydarzenia. Druhowie zapewnili dzieciakom 
serię niecodziennych atrakcji: była prezentacja sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia strażackiego, można 
było przymierzyć strój bojowy oraz zasiąść za kierownicą 
„Felicjana” i innych pojazdów, z czego nadzwyczaj chętnie 
korzystali nie tylko najmłodsi. Druhna i druhowie z Biernacic 
na specjalnym stoisku organizowali zawody sprawnościowe 
i konkursy, z kolei ochotnicy z Felicjanowa zachęcali dzieci 
do spróbowania swoich sił w symulacji gaszenia pożaru  
z użyciem „sikawki”. Strażacy pomyśleli nie tylko o dobrej 
zabawie, ale też zapewnili uczestnikom pikniku możliwość 
schłodzenia się, uruchamiając na miejscu kurtynę wodną.

Zanim wozy strażackie opuściły teren imprezy, stoczono 
wielki pojedynek w przeciąganiu liny: OSP vs Reszta Świata. 
Do udziału zgłosiło się tak dużo chętnych, że trzeba było 
użyć aż dwóch, połączonych ze sobą linek. Pierwsze dwie 
próby siły nie wyłoniły zwycięzców, ponieważ w skutek 
napięcia puścił węzeł. Dopiero za trzecim razem udało się 
do końca rozegrać igrzyska w przeciąganiu. Walka była 
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Inicjatorka pikniku – Larysa Klejman
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zacięta, ale próba sił zakończyła się na korzyść Reszty Świata. 
Oczywiście, nie o wynik tu chodziło, a przede wszystkim  
o dobrą zabawę.

Dzięki uprzejmości firmy Animacje Misiaki dzieci mogły 
dowoli wyszaleć się na dmuchańcach oraz ogromnej 
zjeżdżalni, które stanęły na terenie gospodarstwa. O dobrą 
zabawę zadbali animatorzy: pani na szczudłach, myszka miki 
i kolorowy jednorożec.

Stajnia „Bocianie Gniazdo” z Wielenina zapewniła 
przejażdżki na kucykach. Tuż obok, do dyspozycji fanów nieco 
mocniejszych wrażeń, czekały konie… mechaniczne!

Na kontakt z prawdziwie dziką przyrodą można było 
liczyć dzięki obecności ptasznika z Turku, pana Mateusza 
Moszczyńskiego, który na pikniku zjawił się ze swoimi 
„podopiecznymi”. 

Przez cały czas o dobry nastrój przy muzyce dbał DJ Grze-
siek, który pilnował piknikowego rozkładu jazdy i poprowadził 
imprezę. Muzyczna oprawa wydarzenia przewidywała 
oczywiście występy na żywo. Jako pierwszy wystąpił Zespół 
Ludowy „Świniczanki”. Z kolei wieczorem skakano i rapowano 
podczas koncertu Roberta Zwierzchowskiego, znanego jako 
„PMR”, czyli Prawdziwy Męski Rap.

Aukcja charytatywna
Po koncercie PMR przyszedł czas na ostatni punkt 

programu: licytację. Ostatni – w ramach zbiórki pieniędzy, bo 
w rzeczywistości wieczór zakończyła zabawa taneczna, ale tę 
możemy uznać za coś w rodzaju finału. Aukcję poprowadził 
Tomasz Pryczak z firmy Petecki, która na rzecz licytacji 
przekazała okno. Co ciekawe, na aukcji można było kupić 
także drzwi. Choć można by te przedmioty licytacji uznać 
co najmniej za osobliwe, to wbrew pozorom bardzo szybko 
znalazły nowych właścicieli. Poza tym, w aukcji pod młotek 
trafiły m.in.: indywidualne treningi bokserskie z Mistrzynią 
Polski w MUAY THAI Justyną Radecką i Rafałem Simonidesem, 
zaproszenia do restauracji, vouchery na zabiegi kosmetyczne, 
lecznicze i spa oraz usługi rekreacyjne, zestawy bielizny 
damskiej, materiały budowlane, rośliny ogrodowe, czyli 
wszystko to, co udało się pozyskać od sponsorów, lokalnych i 
okolicznych przedsiębiorców. Szczególnym zainteresowaniem 
licytujących cieszyły się pamiątki oraz gadżety z autografami 
znanych sportowców.

Opłaca się pomagać
Inicjatorką całego przedsięwzięcia była Larysa Klejman, 

która prowadzi „Gniazdo w Felicjanowie”. Przez ostatnie kilka 
tygodni sprawa Daniela i organizacja imprezy charytatywnej 
całkowicie ją pochłonęły. Ale jak widać, wysiłek się opłacił:

– „Zgromadziliśmy 14.868 złotych na leczenie i rehabilitację 
Daniela. Czekamy jeszcze na wpłatę 400 zł, wylicytowanych 
za rękawice Artura Szpilki. Dziękuję wszystkim uczestnikom 
pikniku za ten wynik! Pieniądze zbieramy dalej na publicznej 
grupie na Facebooku: Licytacje dla Daniela i widzimy się już 

wkrótce!” – podsumowała we wpisie na stronie wydarzenia 
Larysa.

Cel na chwilę obecną można wesprzeć na dwa spo-
soby: poprzez bezpośrednią wpłatę dowolnej kwoty za 
pośrednictwem serwisu Pomagam.pl (link do zbiórki: Po-
magamy nie poddajemy się) oraz licytując przedmioty  
i vouchery na usługi w aukcjach publikowanych na publicznej 
grupie na Facebooku (link do strony: Licytacje dla Daniela).

W poszukiwaniu przedmiotów i voucherów na licytację 
Organizatorzy zapukali do bardzo wielu drzwi – w każdych 
spotkali się z serdecznym przyjęciem i absolutnie nikt nie 
wypuścił ich z pustymi rękami, przekazując na rzecz akcji to, 
co mógł.

Organizację wydarzenia wsparli: Justyna Radecka, Rafał 
Simonides, Marcin Tybura, Artur Szpilka, Damian Stasiak, 
Krzysztof Nowak i Ernest Szabela, Animacje Misiaki, 
Stajnia „Bocianie Gniazdo”, PGK „Termy Uniejów”, Medical 
SPA Hotel Lawendowe Termy, Normobaria Uniejów, 
IZC Uzdrowisko Uniejów Park, K-FLEX Polska, Agencja 
Reklamowa „STUDIO W”, Zespół Ludowy „Świniczanki”, 
Robert Zwierzchowski aka PMR – Prawdziwy Męski Rap, 
Vattenball Spływy Kajakowe Kajaki Paintball Uniejów (Maciej 
Łuczak), Bawilandia Uniejów, Sklep Zoologiczno-Wędkarski 
(Rafał Pietruszewski), Delikatesy Centrum Uniejów, sklep 
Kubuś, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”  
w Uniejowie, restauracje i lokale gastronomiczne: Gościniec 
Nad Wartą, Wabik, Miejscówka Burger & Pizza, Herbowa 
na Zamku, Pierogarnia Złote Jabłko, Pizzeria K2 Poddębice, 
Gościniec Zacisze; Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski (Stanisław 
Katusza), UNW Uniejowska Naturalna Wędzarnia (Sebastian 
Emche), Ptasznik-Usługi Sokolnicze i Edukacyjne (Mateusz 
Moszczyński), Z.P.U.H. TOLMET (Piotr Wawrzyniak), 
Kwiaciarnia FREZJA (Sylwia i Krzysztof Krysiak), Sklep 
Internetowy ZWAP.PL, Hurtownia Spożywcza DANA 
(Danuta Lewandowska), Salon Urody HEJ PIĘKNA (Marta 
Jagieła), GRENE Uniejów, KREDKA – Hurtownia Papiernicza 
Biuroserwis, Usługi Transportowe TRANSSPORT, Gabinet 
Kosmetyczny FABRYKA PIĘKNA, Salon Masażu STREFA 
RELAKSU (Rafał Pełczyński), Centrum Ogrodowe OGRODY 
KOŁAKOWSCY, Gabinet Kosmetyczny ESTETIC DAY SPA, 
MagNat – masaż Uniejów, PETECKI (Tomasz Pryczak), 
NIPPLEX Bielizna Damska, Księgarnia WERSET, PAK-POL 
(Andrzej i Karol Dąbek), KRYSZPOL, Sklep ODIDO (Iwona 
Wrzesińska i Ewelina Kołakowska); Samorządy Gmin: Uniejów, 
Świnice Warckie i Wartkowice; jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Felicjanowie i Biernacicach; Koła 
Gospodyń Wiejskich z: Rożniatowa, Felicjanowa, Biernacic  
i Parzęczewa; Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna 
im. Św. Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Wartkowicach, Komisariat Policji  
w Uniejowie, Komenda Hufca ZHP Uniejów, Koło Wędkarskie 
nr 16 PZW w Uniejowie; Panie: Jadwiga Janaszkiewicz  
i Dorota Korczyńska, Pan Andrzej Górka.

>
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Aleksandra Zielonka 

XX Piknik Sołtysów Gminy Uniejów

Była to już XX jubileuszowa edycja tego wydarzenia. 
Impreza skierowana jest do mieszkańców sołectw oraz 
samorządowców gminy Uniejów i ma na celu integrację 
środowiska wiejskiego. Gospodarzami, jak co roku, było 
sołectwo Ostrowsko. Impreza po raz drugi w historii 
odbyła się obok remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.

W tym roku o zwycięstwo współzawodniczyło dzie-
sięć drużyn. Swoje reprezentacje wystawiły sołectwa: 
Czekaj, Felicjanów, Kuczki, Lekaszyn, Ostrowsko, Pęgów, 
Wielenin, Wielenin-Kolonia, Wilamów oraz reprezentacja 
radnych Rady Miejskiej w Uniejowie. Drużyny od samego 
początku wyposażyły się w ducha sportowej rywalizacji 
oraz dobry humor.

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych kon-
kurencji czuwało jury w składzie: prof. dr hab. inż. Krzysztof 
Czupryński – Dziekan Wydziału Nowych Technologii  
i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej, Tomasz Miłosz 
– Członek Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego, Aleksandra Płaczek – Instruktor Plastyki  
w Miejsko-Gminnym Ośrodka Kultury w Uniejowie i Alek-
sandra Zielonka – Inspektor ds. Promocji Urzędu Miasta 
w Uniejowie.

Organizatorzy przewidzieli dla drużyn dziewięć 
konkurencji o tajemniczo brzmiących nazwach: „Obraz 
malowany”, „Słomka”, „Dystans”, „Maska wenecka”, „Młode 
ziemniaki”, „Babki z piasku”, „W drodze na wakacje”, „Spiesz 
się powoli” i „Koło”. Konkurencje były tak przemyślane, 
że wymagały od drużyn nie tylko szybkości, ale również 
precyzji, opanowania, zmysłu artystycznego czy syn-
chronizacji. Przed każdą konkurencją gospodarze toru: 
Sławomir Pająk i Henryk Goszczyk bardzo szczegółowo 
prezentowali jej poprawne wykonanie, aby nikt nie 
miał wątpliwości, jak powinno wyglądać prawidłowo 
wykonane zadanie. Całość konkurencji podczas zawodów 
poprowadził Robert Palka – Dyrektor Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Uniejowie.

W zmaganiach drużynom kibicowała licznie zgroma-

dzona publiczność. Z tłumu dochodziły słowa dopingu, 
oklaski uznania oraz westchnienia w momentach, kiedy 
ich faworytom nie udało się dokończyć zadania. Z tych 
spontanicznych reakcji można było wywnioskować, że 
publiczności również udzieliła się sportowa rywalizacja.

Laur zwycięstwa zdobyła drużyna z Wielenina, 
która otrzymała nagrodę w wysokości 2.000 zł. Drugie 
miejsce zajęła drużyna z Lekaszyna, która otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 1.500 zł, a trzecie miejsce 
przypadło drużynie z Kuczek, która odebrała nagrodę 
w wysokości 1.000 zł. Pozostałe drużyny uczestniczące 
w zmaganiach otrzymały po 500 zł dofinansowania. 
Sponsorem nagród pieniężnych było Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Spółka z o. o.

W imieniu sponsorów na scenie nagrody wręczyli 
gospodarze wydarzenia: Jadwiga Urbaniak – sołtys Os-
trowska, Marian Nita – prezes OSP w Ostrowsku oraz 
przewodniczący jury – prof. dr hab. inż. Krzysztof Czu-
pryński.

Nagrody pieniężne dla drużyn, to nie koniec niespo-
dzianek. Zaprzyjaźnieni sponsorzy ufundowali również 
nagrody dla zgromadzonej publiczności. Wśród nich 
znalazł się rower – ufundowany przez Burmistrza Miasta 
Uniejów.

Imprezie towarzyszyło stoisko promocyjne Koła 
Gospodyń Wiejskich w Ostrowsku. Panie zaprezentowały 
na nim swoje wypieki, które tylko potwierdziły fakt, jak 
zdolne kulinarnie panie zrzesza w swoich szeregach 
Koło. Warto nadmienić, że Panie z KGW podczas pikniku 
zorganizowały również punkt szczepień w ramach akcji: 
#SzczepimySię z KGW, w którym udało się zaszczepić 
ponad 80 osób.

Żadne wydarzenie nie może obejść się bez oprawy 
muzycznej. Tak było również na pikniku. W przerwach 
między konkurencjami czas widowni umilała „Kapela 
z Wilamowa”, a całość imprezy zakończyła zabawa  
w remizie.

Dziesięć drużyn zjawiło się 15 sierpnia 2021 r. w Ostrowsku, aby rywalizować o tytuł „najlepszej” podczas 
corocznego Pikniku Sołtysów.
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Początki sportu w Ostrowsku, 
czyli jak to się zaczęło…

W 1966 r. przewodniczącym LZS był Aleksander 
Klata, a opiekunem i skarbnikiem Stanisław Nowak.  
W każdą niedzielę odbywały się rozgrywki między sobą. 
Do wyróżniających się zawodników należeli: Zbigniew 
Kołodziejczak, Edward Nowacki, Edmund Klata, Aleksander 
Klata, Jerzy Klata, Stanisław Madajski, Julian Bocheński, 
Józef Nowacki, Marek Madajski, Bolesław Bladowski i inni. 

W późniejszym okresie sekcja ta odnosiła wiele 
sukcesów, wygrywając turnieje sylwestrowe w Poddę-
bicach, a nawet zajmując I miejsce w kl. „A” powiatu pod-
dębickiego. Ponieważ moimi ulubionymi dyscyplinami 
były piłka nożna i szachy, rozszerzyliśmy działalność o te 
dyscypliny. W jeszcze późniejszym okresie powstawały 
następne dyscypliny: strzelectwo, lekkoatletyka, tenis 
stołowy. 

Największe osiągnięcia LZS odnosił w: piłce siat-
kowej, szachach, piłce nożnej i tenisie stołowym. Do naj-
ważniejszych osiągnięć zaliczam:
• wybudowanie boiska piłkarskiego z szatnią; 
• decydujący wkład LZS w zajęcie przez straż z Ostrowska 

I miejsca we wszystkich konkurencjach w zawodach 
powiatowych w Poddębicach;  

• zdobycie nagród finansowych w konkursie „Boisko  
w każdej wsi” - III w województwie i 10 000 zł oraz  
I w powiecie i 5 000 zł; 

• otrzymanie odznaczenia za działalność Koła, czyli 
„Brązowej Odznaki LZS”,  przyznanej przez Radę Główną 
LZS i redakcję „Wiadomości sportowe”; 

• odznaczenia za działalność sportową dla kol. Aleksandra 
Klaty: brązowej, srebrnej i złotej odznaki LZS; 

• zdobycie wielu dyplomów, pucharów i nagród rzeczo-
wych; 

• inicjatywę młodzieży z LZS dotyczącą budowy drogi 
przez wieś; 

• propagowanie przez LZS zadrzewienia wsi i wokół boiska 
piłkarskiego; 

• oraz miłe i kulturalne spędzanie wolnego czasu przez 
młodzież z naszej wsi, a także zwiedzanie różnych 
miejscowości.
Chciałbym też przypomnieć następujące fakty dotyczące 

boiska piłkarskiego. Teren ten był nieużytkiem. Rzeka Warta 

zabierała grunt prawie do połowy obecnego boiska. Od 
właścicieli posiadających tam działki otrzymaliśmy na 
piśmie oświadczenia, że możemy zbudować tam boisko 
i że nigdy nam go nie odbiorą. My zobowiązaliśmy się, 
że nie będziemy im przeszkadzać w wypasaniu bydła 
na boisku. Oświadczenia takie były konieczne w celu 
uruchomienia funduszy przyznanych nam na budowę 
boiska przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
w Poddębicach. Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Uniejowie wyrównał boisko – ponad tydzień zapychał 
doły. Na spycharce pracował wtedy Henryk Jaszczura. 
Pieniądze w wysokości 7500 zł z powiatu przelane 
zostały do Gromadzkiej Rady Narodowej w Kościelnicy 
i ona zapłaciła za usługę. 

W dokumentacji finansowej Klubu zachowały się 
rachunki za: dwukrotne włóczenie i zasianie mieszanki 
trawy (11 kg); zakup 89 topoli od Gromadzkiej Rady 
Narodowej w Kościelnicy (267 zł); wożenie ziemi i darniny 
na skarpowanie boiska od Stefana Gruchota (150 zł); 
przywóz drzwi żelaznych (50 zł); wykonanie pustaków 
od Józefa Pizulskiego (1500 zł); załadunek i rozładunek 
cegły i płyt żelbetonowych od Feliksa Tylkiego (350 zł); 
budowę szatni od Józefa Pizulskiego (4000 zł); dowóz na 
budowę szatni, cementu, piasku, desek i innego sprzętu 
od Henryka Zbytniewskiego (500 zł); wykonanie okna 
z futryną i okuciami od Karola Kuglarza (700 zł); 4,5 kg 
nawozów; malowanie od Józefa Nowackiego (440 i 800 
zł). 

W dokumentach zachowały się także listy diet 
dla pracujących przy równaniu boiska, skarpowaniu, 
zakładaniu płyt, sadzeniu żywopłotu. Sianie, nawożenie 
i inne prace na boisku wykonywali: Stanisław Goszczyk, 
Józef Goszczyk, Józef Czyżo, Henryk Zielonka, Józef 
Pietrzak, Marian Kołodziejczak, Stanisław Nowak; 
boisko równali: Lech Pietrzak, Florian Zielonka, Zenon 
Pająk, Józef Galoch, Józef Klata, Józef Koziński, Stanisław 
Nowak, Marek Koziński, Lech Kuglarz, Józef Nowacki; 
boisko ziemią nawozili i okładali skarpy darniną: Lech 
Pietrzak, Jan Zielonka, Józef Galoch, Antoni Kaczmarek, 
Józef Klata, Józef Koziński, Roman Zbytniewski, 
Stanisław Włazałek, Andrzej Zielonka, Józef Rogalski, 

Po przybyciu do pracy w szkole w Ostrowsku zastałem już dość prężnie działający Ludowy Zespół 
Sportowy. Istniała silna sekcja piłki siatkowej. Koło posiadało boisko do siatkówki za remizą, siatkę i piłkę 
siatkową oraz ładne biało-czerwone koszulki z emblematami LZS.

Stanisław Nowak
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Józef Kaczmarek, Henryk Kaźmierczak, Stanisław Nowak. 
Wkładaniem płyt na dach szatni zajęli się: Józef Pietrzak, 
Jan Koziński, Stefan Galoch, Stanisław Zielonka, Józef 
Klata, Roman Zbytniewski. Żywopłot posadzili: Józef 
Goszczyk, Józef Czyżo, Jan Koziński, Roman Zbytniewski, 
Józef Pietrzak, Stefan Galoch, Lech Pietrzak, Zenon Pająk. 

Kosztorys na wykonanie budynku szatni – rozbieralni 
i magazynu sportowego – zrobił nieodpłatnie kol. Janusz 
Kowenicki – technik budowlany. 

Ludowy Zespół Sportowy, w ramach konkursu powia-
towego, sprowadził bezpłatnie następującą ilość sadzonek 
drzew dla mieszkańców wsi: 5 000 szt. topoli., 170 szt. lip, 
2300 szt. ałyczy. 

 Według dokumentacji rozegraliśmy mecze w piłce nożnej 
z drużynami z: Uniejowa – 3, Dalikowa – 6,  Niewiesza – 6, 
Jeżewa – 8, Wartkowic – 5, Góry Bałdrzychowskiej – 5, 
Pudłowa – 6, Pęczniewa – 4, Fułek – 1, Drwalewa – 2. 

W piłce nożnej i siatkowej barw naszych na wyjazdach 
bronili: Stanisław Nowak – 22, Wiesław Kołodziejczak – 
19, Józef Koziński – 16, Jan Koziński, Józef Galoch – 13, 
Józef Klata, Lech Pietrzak, Józef Goszczyk, Marek Madajski 
– 12, Paweł Sasiak – 11, Zenon Pająk – 10, Stanisław 
Kałużny, Stefan Galoch, Jerzy Klata – 9, Henryk Zielonka, 
Edward Szczepaniak, Roman Zbytniewski, Lech Kuglarz, 
Marian Kołodziejczak, Jan Zielonka – 8, Ryszard Włazałek, 
Stanisław Augustyniak, Aleksander Klata – 6, Leszek 
Czyżo, Leszek Olczyk, Józef Czyżo – 5, Józef Nowacki, Jan 
Kowenicki – 4, Stanisław Goszczyk, Wojciech Rutkowski, 
Józef Rogalski – 3, Józef Kaczmarek, Józef Madajski, Marian 
Andrzejewski, Jan Kurzawa, Andrzej Madajski, Stanisław 
Srogosz, Ignacy Krygier, Paweł Pokorski, Andrzej Zielonka 
– 2, Andrzej Klata, Marek Szafran, Józef Madajski, Zbigniew 
Andrzejewski, Ryszard Kowenicki, Ireneusz Nizner, Jan 
Piskorski, Paweł Ostrowski, Ireneusz Kieszkowski – 1. 

Bardzo duże osiągnięcia miała sekcja szachowa; 
zajmowaliśmy czołowe miejsca w spartakiadach gminnych 
i powiatowych. Reprezentowaliśmy powiat na zawodach 
wojewódzkich np. w Wieruszowie i Kościelcu (drużynowo 
II miejsce). Rozgrywaliśmy mecze o „Złotą Wieżę” nawet 
z Koninem, Przyjmą za Koninem, Grzegorzewem i innymi 
miejscowościami. Barw naszych bronili: Józef Goszczyk, 
Kazimierz Pająk, Kazimierz Rutkowski, Krystyna Peraj, 
Marian Kaźmierczak, Grzegorz Peraj, Józef Peraj, Stanisław 
Nowak, Jan Mroziński i inni. 

Braliśmy udział w powiatowych spartakiadach lek-
koatletycznych. Raz zajęliśmy I miejsce w punktacji zes-
połowej. Działalność naszą cechowała masowość – 95% 
aktywnej młodzieży wsi. Największe osiągnięcia LZS 
miał w okresie, gdy przewodniczącym był Aleksander 
Klata. Wpływ na działalność mieli również: Paweł Sasiak, 
Zbigniew Kołodziejczak i Janusz Kowenicki – brat Ryszarda, 
piłkarza Widzewa Łódź. 

Posiadaliśmy dużo sprzętu sportowego (wg spisu  

z 1973 r.): piłki siatkowe – 4, piłki nożne – 3, koszulki 
piłkarskie bordowe – 24, brązowe – 12, żółte – 11, białe 
– 7, niebieskie – 6, spodenki – 20, korkotrampki – 22, 
trampki – 5, plecak, dysk 1 kg, dysk 1,5 kg, oszczep 400 
g, oszczep 800 g, kula 5 kg, kula 6 kg – 1, siatki do piłki 
nożnej – komplet, rękawice bokserskie – 2 pary, getry 
piłkarskie – 12 par, dresy – 2, stoły pingpongowe – 2.

Dysponowaliśmy poważnymi funduszami, które 
zdobywaliśmy w różny sposób:  organizując imprezy, 
zbierając składki, pozyskując dotacje od różnych 
instytucji, czy zdobywając nagrody (od Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Uniejowie, 
Banku Ludowego w Uniejowie, Spółdzielni Mleczarskiej  
w Uniejowie, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej  
w Poddębicach). 

Były też chude lata. Działalność sportowa zamarła. 
Sprzęt i urządzenia uległy dewastacji. Aż znowu znaleźli 
się kolejni entuzjaści, którzy rozpoczęli działalność od 
nowa. W ciągu dwóch lat mieli osiągnięcia nawet większe 
od poprzednich. Byłem pełen uznania dla poświęcenia, 
zmysłu organizacyjnego i upartości nowych działaczy 
sportowych Ostrowska: Sławomira Goszczyka i Józef 
Kaczmarka – moich uczniów. Nasza działalność nie 
poszła na marne, pozostał „ślad na ziemi”. 

   Stanisław Nowak 

Stanisław Nowak urodził się 2 stycznia 1935 r.  
w Pradze, gm. Poddębice. Pracę zawodową rozpoczął 15 
sierpnia 1953 r. jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w 
Jankowie/k. Łęczycy, gdzie pracował do 31 października 
1953 r., a od 1 listopada 1953 r. do 7 grudnia 1955 r. 
w Szkole Podstawowej w Golicach. Od 8 grudnia 1955 
r. do 30 czerwca 1957 r. odbywał zasadniczą służbę 
wojskową. Od 1 lipca 1957 r. do 31 sierpnia 1961 r. 
był kierownikiem Szkoły Podstawowej w Kobylnikach 
– Szarów. Od 1 września 1961 r. do 31 grudnia 1962 
r. pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej  
w Kuczkach. W tym okresie wniósł olbrzymi wkład 
pracy w budowę w.w szkoły. Na skutek uaktywnienia 
się podczas budowy szkoły został oddelegowany od 
1 stycznia 1962 r. do pracy w Komitecie Powiatowym 
PZPR w Poddębicach. 

Od 1 września 1966 r. powrócił do szkolnictwa  
i pełnił funkcję kierownika, dyrektora Szkoły Podstawo-
wej w Ostrowsku do czasu odejścia na emeryturę  
w 1984 r. Po odejściu na emeryturę pełnił jeszcze 
przez jedną kadencję funkcję prezesa Zarządu Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniejowie. Był 
długoletnim działaczem ZNP (sprawował różne funkcje 
w Radach Zakładowych ZNP w Poddębicach, Niewieszu  
i Uniejowie, członka Zarządu Okręgu ZNP w Koninie, 
a od 1980 r. kolejno przez 3 kadencje prezesa Zarządu 
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Oddziału ZNP w Uniejowie). Posiada stopień wojskowy – 
porucznik rezerwy. 

Był inicjatorem budowy obelisku ku czci pomordowanych 
nauczycieli z gminy Uniejów. Wniósł duży wkład w utrzy-
manie jedności w ruchu związkowym na terenie gminy,  
a po rozwiązaniu związku w odrodzenie się ZNP.

Wzorowo organizował pracę dydaktyczną, wycho-
wawczą i opiekuńczą w kierowanych placówkach. Akty-
wizował społeczeństwo do podejmowania czynów spo-
łecznych na rzecz szkoły i środowiska, współpracował  
z organizacjami młodzieżowymi w środowiskach: Golice, 
Kobylniki, Szarów, Kuczki i Ostowsko (Był głównym inicja-
torem budowy boiska piłkarskiego w Ostrowsku). 

Posiada następujące odznaczenia: Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski nr 2901-86-27 z dn. 19.09.1986 
r., Złoty Krzyż Zasługi nr 1319-75-75 z dn. 11.10.1975 
r., Złotą Odznakę ZNP nr 050981 z dn. 07.09.1981 r., 

Odznakę Zasłużonego Działacza LZS nr 2886 z dn. 
20.11.1976 r., Złotą Odznakę Honorową LZS nr 200  
z dn. 18.02.1969 r.; Brązową Odznakę LZS nr 126 z dn. 
04.11.1961 r., Odznakę „Zasłużony Działacz Sportu 
Wiejskiego”,  Odznakę za 50-letnią Przynależność do 
ZNP nr 9584 z dn. 28.06.2006 r. 

Otrzymał listy pochwalne od: Wojewódzkiego Ko-
mitetu Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Inter-
natów w Łodzi z dn. 10.05.1967 r., Powiatowego 
Komitetu Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Inter-
natów w Poddębicach z dn. 02.05.1967 r., Komitetu 
Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
i Przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej 
w Poddębicach – za udział w zbiórce Społecznego 
Funduszu Budowy Szkół i Internatów. z dn. 02.05.1967 
r. oraz Nagrodę Gminnego Dyrektora Szkół w Uniejowie 
z dn. 14.10.1983 r. 
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Lato w Ośrodku w Czepowie
Aktywności na świeżym powietrzu zdominowały pracę 

Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Czepowie. Na początku kalendarzowego lata rozpo-
częliśmy sezon grillowy. W lipcu i sierpniu br. dużo 
trenowaliśmy przed zbliżającymi się zawodami piłkarskimi, 
jeździliśmy na rowerach, wędkowaliśmy, a także współ-

zawodniczyliśmy w ramach corocznej spartakiady. 
W tym roku nie mogliśmy gościć naszych przyjaciół  
z innych ośrodków. Postanowiliśmy jednak kontynuować 
nasze coroczne zawody sportowe. Tym razem była to 
wewnętrzna rywalizacja. Finały konkurencji oraz ich 
podsumowanie nastąpiło podczas obchodów Dnia 
Godności Osoby Niepełnosprawnej w Pęczniewie. 
Dyplomy i medale wręczyli: Naczelnik Wydziału Pozys-
kiwania Funduszy Zewnętrznych, Inwestycji, Zamówień 
Publicznych i Promocji Powiatu – Pan Łukasz Drewniak 
wraz z Dyrektorem PŚDS w Czepowie – Panem Maciejem 
Grubskim. Dzięki uprzejmości pana wójta – Marcina 
Janiaka dzień na Marinie minął nam bardzo przyjemnie.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie

A na deser ciasto ze śliwką, czyli zajęcia kulinarne

Dzień na Marinie w Pęczniewie

>
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Ostatni z serii „Samsung River Triathlon” 
z wielkim finałem w Uniejowie

Samsung River Triathlon Series to nowy cykl imprez 
sportowych. Jego wyróżnikiem jest etap pływacki, który 
w każdej edycji odbywał się w Warcie. Naturalny bieg, 
trzeciej co do długości rzeki w Polsce, wytyczył miasta, 
które weszły do grona Partnerów cyklu – położone  
w Wielkopolsce: Wronki, Konin i Koło oraz – jako jedyny  
z terenu województwa łódzkiego – Uniejów.

W całej tegorocznej serii wzięło udział blisko 1200 
sportowców, przy czym największą popularnością cie-
szył się etap przeprowadzony właśnie w Uniejowie,  
w którym wystartowała ponad jedna trzecia triathlonistów.  
Na listach startowych wpisało się w sumie 433 zawod-
ników: 179 osób (w tym 3 drużyny sztafetowe) na dystan-
sie 1/4 IM oraz 254 osoby (w tym 10 drużyn sztafeto-
wych) na dystansie 1/8 IM.

Trasa zawodów przewidywała rywalizację w dwóch 
dystansach: 1/4 IM (dłuższy), w którym zawodnicy mieli 
do pokonania: 950 m płynąc rzeką, 45-kilometrową trasę 
rowerem (2 pętle) oraz odcinek biegowy o długości 10,55 
km (4 pętle) oraz 1/8 IM (krótszy), składający się z tych 
samych etapów trasy, pomniejszonych o połowę, czyli: do 
przepłynięcia 475 m, 22,5 km jazdy rowerem (1 pętla) oraz 
2 pętle (5,25 km) do przebiegnięcia.

Start zawodów wytyczono nad rzeką Wartą, w dwóch 
punktach, położonych za mostem. Uczestnicy rywa-
lizujący na krótszym dystansie wchodzili do wody z 
cypelka zlokalizowanego obok przystani kajakowej.  
Z kolei start na dłuższym dystansie, który rozpoczął się 
w pierwszej kolejności (o godzinie 10:00) znalazł się 
nieco dalej, ze skarpy przy ciągu nowo powstałej ścieżki 
pieszo-rowerowej. Po etapie pływackim i wyjściu na brzeg 
na wysokości plaży miejskiej (przy Hotelu Termalnym), 
należało kładką dostać się na drugi brzeg, by tam z kolei 
zacząć rajd kolarski. Od strefy zmian w Rynku zawodnicy, 
przemierzając ul. Targową, opuszczali Uniejów. Trasa 
rowerowa biegła dalej drogą gminną w kierunku Czepowa, 
stamtąd cykliści przez Wilamów i Skotniki dojeżdżali do 
Kuczek, gdzie wytyczono nawrót na trasę do Uniejowa. 
Trasa biegowa rozpoczynała się ponownie przy strefie 
zmian (Rynek, przy Kolegiacie) i po przeprawieniu się 
kładką z powrotem na lewy brzeg Warty, prowadziła już 
całkowicie wzdłuż rzeki, po nowym deptaku uniejowskich 
bulwarów. Meta zawodów znajdowała się na terenie 
pomiędzy plażą i kompleksem basenów termalnych.

Skład reprezentacji sportowców z Uniejowa, z nu-
merem pierwszym na koszulce, otwierał burmistrz 
Józef Kaczmarek. Na tym samym dystansie (1/8 IM) 
wraz z włodarzem gminy wystartowali jeszcze: Jakub 
Kałużny, a także Łukasz Kubiak, Izabela Augustowska  
i Marek Długosz z Klubu Biegacza „Geotermia Uniejów”. 
Spośród miejscowych uczestników dystansu 1/4 IM, 
mieliśmy okazję kibicować Tomaszowi Sowie i jego 
mamie Anecie, która reprezentowała klub triathlonowy 
Happy Tri Friends Ludwik Sikorski.

Co więcej, gospodarze imprezy zgłosili także aż pięć 
składów 3-osobowych drużyn (Trialbasketball Uniejów) 
do udziału w sztafecie 1/8 IM. W zespołach zmagali się:

1. Zbigniew Kuglarz, Rafał Jałkiewicz 
i Mateusz Własny;
2. Tomasz Sobczak, Marcin Pietrzak 
i Grzegorz Kowalski;
3. Robert Grąbkowski, Tomasz Wujec i Maciej Sieinski;
4. Rafał Wincenciak, Andrzej Filas i Janusz Kotłowski;
5. Sebastian Pietrzak, Grzegorz Gawroński 
i Konrad Bączyk.
Uroczysta dekoracja najlepszych zawodników oraz 

zwycięzców kategorii wiekowych odbyła się w sąsiedz-
twie kompleksu basenów termalnych. Do pomocy przy 
wręczaniu nagród zaproszono przedstawicieli orga-
nizatorów oraz sponsorów wydarzenia, m.in. Józefa 
Kaczmarka – Burmistrza Uniejowa i Marcina Pamfila – 
Prezesa PGK „Termy Uniejów”

Około godziny 14:00, na scenie ustawionej za metą, 
rozpoczęła się dekoracja zwycięzców OPEN, kategorii 
wiekowych oraz sztafet obu dystansów, którzy ukończyli 

15 sierpnia 2021 r. w Uniejowie po raz pierwszy przeprowadzono zawody triathlonowe. Była to czwarta 
i zarazem ostatnia impreza z cyklu, który odbył się na rzece Warcie. Zawodnicy zmagali się dotychczas we 
Wronkach (20 czerwca), w Koninie (4 lipca) oraz w Kole (25 lipca).

Maciej Bartosiak
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czwartą część cyklu zawodów. Cała relacja z wręczenia 
nagród była transmitowana na żywo przez facebooka,  
a jej zapis został opublikowany i udostępniony na fanpage 
organizatora. 

Najlepszy podczas zawodów w Uniejowie na dystansie 
1/4 IM był Jakub Woźniak z Krakowa (4Tri Team) z czasem 
01:51:32, 1/8 IM: Robert Czysz z Poznania (SOLID TEAM 
PRO / UKS CITYZEN) z czasem 00:57:41. Wśród kobiet 
najlepsze były: na 1/4 IM – Paulina Kotfica ze Świebodzic 
(GVT BMC 3SOFT), a na 1/8 IM Natalia Krawczyk  
z Kalisza.

W związku z tym, że niedzielna rywalizacja kończyła 
czteroczęściowy cykl triathlonów, rozstrzygnięcie klasy-
fikacji generalnej odbyło się również w Uniejowie, 
jako ostatni punkt programu niedzielnego wydarzenia. 
Najlepszy w cyklu w klasyfikacji open 1/8 IM okazał 
się Sylwester Kuster (Triathlon X team) z Wisły Wielkiej, 
drugie miejsce zajęła Natalia Krawczyk (KKS Kalisz)  
z Kalisza, a trzecie Przemysław Szymanowski (Szymanowski 
Triathlon Team) ze Starachowic.

Producent sprzętu elektronicznego marki Samsung, 
sponsor tytularny cyklu „Samsung River Triathlon Series”, 
ufundował nagrody rzeczowe: dla najlepszych pierwszych 
trzech zawodniczek i zawodników, którzy ukończyli 
rywalizację w Uniejowie na jednym z dwóch dystansów 
(1/4 i 1/8 IM): pralkę oraz zestawy walizek podróżnych 
oraz dla najlepszych pierwszych trzech zawodniczek  
i zawodników na dystansie 1/4 oraz 1/8 w klasyfikacji 
OPEN całego cyklu: sprzęt AGD (lodówki za dwa pierwsze 
miejsca i pralkę za trzecie).

Na tym nie koniec. Partnerzy i gospodarze czwartej 
części cyklu również przygotowali dla uczestników 
triathlonu atrakcyjne nagrody. Każdy, kto w niedzielę 
podjął to ekstremalne sportowe wyzwanie, mógł później 
zregenerować siły i zrelaksować się w kompleksie basenów 
termalnych: blisko 500 bezpłatnych biletów wstępu 
ufundowała spółka PGK „Termy Uniejów”. Ponadto, 12 
najlepszych zawodniczek i zawodników uniejowskiego 
etapu i odpowiednio – 12 najlepszych sportowców 
wyłonionych w ramach całego cyklu otrzymało zestawy 
„Termy Uniejów SPA” – naturalne kosmetyki z leczniczą 
solanką w składzie od Uzdrowiska Termalnego Uniejów.

Specjalną nagrodę – dla najszybszego Mieszkańca 
Gminy Uniejów – ufundował burmistrz Józef Kaczmarek. 
Voucher o wartości 5.000 zł na zakup roweru w pro-
fesjonalnym sklepie sieci Exim-Bike powędrował z rąk 
włodarza do Tomasza Sowy. Gratulacje!

Żadna impreza sportowa nie mogłaby odbyć się bez 
pomocy wolontariuszy. Zdecydowanie dołączamy się do 
podziękowań, które organizatorzy – za pośrednictwem 
mediów społecznościowych – skierowali w stronę: 
młodzieży oraz nauczycieli ze Szkoły Podstawowej  
w Uniejowie (obsługa punktów odżywczych na trasie 
biegu); służb mundurowych: Komendy Powiatowej Policji 

w Poddębicach i Komisariatu Policji w Uniejowie oraz 
jednostek OSP z Czepowa, Wilamowa i Uniejowa 
(kierowanie i organizacja ruchu drogowego, wsparcie 
organizacyjne podczas przygotowania terenu i w trakcie 
imprezy); ratowników WOPR z Konina (zabezpieczenie 
trasy pływackiej); pracowników PGK „Termy Uniejów”  
i Urzędu Miasta (wsparcie organizacyjne oraz promocja 
wydarzenia); pracowników M-GOK w Uniejowie (pomoc 
przy nagłośnieniu sceny); firmy Najlepszefajerwerki.
pl, która zapewniła pokaz pirotechniczny na mecie; 
właścicieli i obsługi restauracji Termalnej Bistro&Cafe 
w Uniejowie; grupy MTB Koło Team oraz Dariusza 
Banickiego z Przystani Motocyklowej Moto Banit.

Wszystko wskazuje na to, że zawody triathlonowe, 
którym w Uniejowie mogliśmy przyglądać się i kibicować 
po raz pierwszy, nie będą ostatnim tego typu eventem 
w termalnym mieście. Duże zainteresowanie sportową 
rywalizacją w ramach nowej dla nas dyscypliny, zarówno 
wśród uczestników, jak i dopingującej ich publiczności, 
daje spore szanse na włączenie jej do grona cyklicznych 
wydarzeń, ujętych w gminnym kalendarzu imprez. 
Najwidoczniej ten entuzjazm podzielają również sami 
organizatorzy cyklu Samsung River Triathlon Series, 
skoro już teraz zapowiadają i zachęcają do udziału  
w jego kolejnej edycji, która miałaby się odbyć za rok:

- „Takiego wydarzenia to miasto jeszcze nie widziało. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim startującym. Mamy 
nadzieję, że wyniki, które osiągnęliście dały wam mega 
pozytywnego „kopa” do dalszych startów w naszym 
cyklu w przyszłym roku.” – czytamy we wpisie pod-
sumowującym wydarzenie.

Wszystkie wyniki zawodów dostępne są na stronie: 
www.rivertriathlon.pl.

Uniejowianka Aneta Sowa na dystansie 1/4 IM
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Dwulatki posadziły drzewa

Aby utrwalić tą szczególną chwilę, na każdym drzewie 
znalazła się tabliczka z imieniem dziecka, które je 
symbolicznie posadziło. Zieloną aleję stworzyły: dęby 
szypułkowe, klony wertykalne, graby pospolite oraz 
wiśnie japońskie. Wszystkie drzewa mają kolumnową 
budowę i w przyszłości wyrosną na drzewa wąskie  
o strzelistej koronie. Dzięki swojej różnorodności 
stanowić będą piękną kompozycję kolorystyczną, która 
ładnie osłoni targowisko od drogi wojewódzkiej.

Każde dziecko biorące udział w wydarzeniu otrzymało 
na pamiątkę od Burmistrza Uniejowa specjalny certyfikat 
potwierdzający posadzenie drzewa oraz maskotkę 
wiewiórkę.

Sadzenie drzew będzie miało wymiar przede wszys-
tkim ekologiczny. Akcja doskonale wpisała się w trwa-
jący przez weekend Earth Festival Uniejów 2021, 
którego ideą jest wspieranie inicjatyw na rzecz poprawy 
środowiska naturalnego. Tradycją stało się również to, że 
sadzenie drzew jest wydarzeniem otwierającym Festival.

Genezy akcji należy szukać w 2018 roku, kiedy to 
z inicjatywy Burmistrza Uniejowa powstała pierwsza 
dębowa aleja z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. W 2020 roku powstał 
pomysł, aby corocznie kontynuować tradycję sadzenia 
drzew z najmłodszymi mieszkańcami gminy. Z tej 
inicjatywy w 2020 roku, podczas trawiącego Earth 

Festivalu, przy ul. Ireny Bojakowskiej w Uniejowie 
powstała pierwsza zielona aleja posadzona przez 
dwulatków. Wtedy również posadziło drzewo z ma-
luchami Stowarzyszenie Program Czysta Polska – 
współorganizator Earth Festival.

Swoimi drzewami w zielonej alei mogą się poch-

walić: Mateusz Andrzejewski, Aleksander Bartnik, 
Marcelina Benk, Wojciech Cieślak, Gabriela Cybulska, 
Laura Galoch, Tymon Dopieralski, Marika Glapińska, 
Kornelia Głowacka, Zuzanna Gortat, Lena Ircha, 
Szymon Jałkiewicz, Maria Jaśkiewicz, Fabian Kajszczak, 
Malwina Kos, Adam Kowal, Blanka Krzeszewska, 
Michalina Kubiak, Maja Kuglarz, Antoni Kupczyk, Julia 
Leśniewska, Michalina Łuczak, Alan Michalak, Julia 
Nykiel, Filip Pajor, Wojciech Peciak, Lilianna Piaseczna, 
Kinga Pietrucha, Lena Poturała, Ksawery Rzeźniczak, 
Remigiusz Serwa, Julia Sobczyńska, Jakub Sztybrych, 
Anna Tomczyk, Lena Trzuskowska, Julia Wiktorska, 
Laura Włazałek, Zuzanna Woźniak, Maria Wujec. 

Tegoroczna edycja wydarzenia była drugą z ko-
lei. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda się ją 
kontynuować, a posadzone drzewa będą rosły wraz 
z pociechami, będąc zieloną pamiątką i źródłem ich 
osobistej radości.

W sobotnie przedpołudnie, 21 sierpnia br. Uniejów zyskał 40 nowych drzew. Drzewa posadzili najmłodsi 
mieszkańcy gminy urodzeni w 2019 roku. Utworzona przez dwulatków aleja zazieleni nowo budowany 
teren targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie.

Aleksandra Zielonka

Drzewo posadzone przez Marcelinę

Drzewo posadzone przez Gabrielę 
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Nauka ekologii poprzez zabawę

Earth Festival to wydarzenie mające na celu inspiro-
wanie oraz uświadamianie społeczeństwa, jak w prosty 
sposób można wprowadzić zmiany na lepsze, dla dobra 
naszej planety i przyszłych pokoleń. Za nami dwa dni 
wzajemnych inspiracji, dzielenia się pozytywną energią 
i przekonaniem, że każda, choćby najmniejsza nasza 
codzienna decyzja ma znaczenie.

Myślą przewodnią tegorocznej czwartej edycji 
było hasło #ZaczynamOdSiebie,  sugerujące, że każdy  
z nas może zrobić coś dobrego dla Ziemi. Segregowanie 
śmieci, oszczędzanie wody i energii, zwracanie uwagi 
na skład produktów spożywczych – to tylko przykłady 
prostych działań, które mogą realnie przeciwdziałać 
postępującym zmianom klimatycznym.

W niedzielę, 22 sierpnia br. na gości uzdrowiska 
czekał koncert „Gwiazdy dla Czystej Polski”, który 
transmitowała Telewizja Polsat, ale zanim artyści 
pojawili się na scenie, przez dwa dni od godziny 11.00 
można było odwiedzać eko-miasteczko i znajdujące się 
w nim strefy edukacyjno-rozrywkowe przygotowane 
przez organizatorów i partnerów wydarzenia, w których 
można było poszerzyć swoją wiedzę w zakresie tego, 
jak każdy człowiek może zadbać o planetę. Posłużyły 
temu m.in. spotkania z ekspertami specjalizującymi się 
w tematyce energetyki i energii jądrowej, doradztwo na 
temat programu „Czyste Powietrze”.

Z myślą o najmłodszych przygotowano także 
Szkolenie na Małego Inspektora Ochrony Radiologicznej, 
a w jego ramach poszukiwania źródeł promieniowania  
i eksperymenty, które badały jakość powietrza.

Już w wejściu do ekomiasteczka, przynosząc małe 
ekośmieci, można było liczyć na upominki, takie jak: 
torby, kubki czy notesy od Electro-System Organizacji 
Odzysku.

Ekomiasteczko to także duża dawka wiedzy i ekspe-
rymentów, które przybliżały wiele zjawisk związanych 
z ekologią i środowiskiem. Strefy festiwalowe były 
czynne w sobotę i niedzielę w godzinach 11.00-18.00.

Strefa Uzdrowisko Termalne Uniejów. W strefie 
Uniejowa czekały na wszystkich animacje i war-

sztaty m.in. jak pozbyć się plastikowych butelek, 
własnoręczne ozdabianie drewnianych breloków i za-
kładek do książek z możliwością zabrania do domu. 
Uczestnicy otrzymali praktyczne wskazówki o tym, 
jak prawidłowo segregować odpady, jak wykorzystać 
niewielką przestrzeń, by mieć w niej wszystkie 5 
kubłów na każdy rodzaj śmieci oraz co zmienić  
w codziennych nawykach, by opakowań, resztek czy 
pojemników do wyrzucenia było zdecydowanie mniej.

Strefa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gos-podarki Wodnej - Uczestnicy mogli spotkać się  
z ekspertami do spraw energetyki i energii jądrowej 
oraz uzyskać poradę na temat programu ,,Czyste 
Powietrze”.

Strefa Stowarzyszenia Programu Czysta Polska 
i Fundacji Polsat – prawdziwa gratka dla eko-
maniaków! Przez cały dzień w strefie czekały na 
wszystkich bezpłatne warsztaty „zero waste” z Jagną 
Niedzielską, znaną z programów telewizyjnych; stół 
multimedialny z edukacyjną aplikacją o ochronie 
powietrza oraz ECO STUDIO z Kingą Sawczuk.  
Z pomocą animatorów uczestnicy mogli stworzyć 

Już po raz czwarty w Uzdrowisku Termalnym Uniejów można było połączyć rozrywkę i zabawę z potrzebą 
zaangażowania się na rzecz poprawy kondycji biosfery Ziemi i człowieka. Dwa dni Festiwalu obfitowały  
w atrakcje dla małych i dużych, wśród nich m.in. jazda testowa samochodem wodorowym. Imprezę 
zwieńczył koncert „Gwiazdy dla Czystej Polski”, transmitowany na żywo w TV Polsat.

Agnieszka Owczarek
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własną, niepowtarzalną kompozycję kwiatową, którą 
mogli zabrać ze sobą do domu.

Strefa ESOLEO i ZE PAK – Doradcy na stoisku kom-
pleksowo wyjaśniali, jak działa instalacja fotowoltaiczna 
i pomagali wybrać najlepszy wariant dla danego 
gospodarstwa. Odwiedzając tę strefę, można było zo-
baczyć gokarty solarne napędzane energią słoneczną,  
a także samochód wodorowy jako przyszłość transportu 
z możliwością jazdy próbnej.

Toyota Mirai to samochód, który napędza energia 
elektryczna powstająca z reakcji wodoru z tlenem. 
Jedynym efektem ubocznym tej reakcji jest para wodna. 
Model został wyposażony w system ogniw TFCS (Toyota 
Fuel Cell System), który łączy w sobie rewolucyjne 
ogniwa paliwowe i sprawdzony napęd hybrydowy. 
Wodorowa Toyota oferuje zasięg 650 km, możliwość 
zatankowania do pełna w niecałe cztery minuty i zerową 
emisję spalin. Podczas tankowania wodór zostaje 
wtłoczony do specjalnych zbiorników wyposażonych 
w filtry węglowe. Podczas jazdy powietrze dostaje się 
przez przedni grill do ogniw paliwowych, gdzie wchodzi 
w reakcję z wodorem, tworząc energię elektryczną. 
Po wciśnięciu gazu energia zostaje przekazana 
bezpośrednio do silnika.

Strefa Polsat Box to strefa sportowych emocji, 
strefa z ekoquizami i warsztaty ,,Las w słoiku”. Dużym 
powiedzeniem cieszyła się jazda rowerem w wirtualnej 
rzeczywistości.

Strefa Plus to strefa Internetu 5G z ekspozycją 
najnowszych smartfonów, energorowery i strefa 
ładowania sprzętów, a także warsztaty „eko mydełka”.

Aktywności w ekomiasteczku inspirowały do 
zmiany postawy i nastawienia do otaczającego świata, 
zachęcały do odpowiedzialnego gospodarowania 
zasobami, ograniczenia marnowania wody, żywności 
i promowanie racjonalnego, odpowiedzialnego 
podejścia do życia, innymi słowy uświadamiały, jak 
wielkie znacznie dla środowiska może mieć zmiana 
codziennych nawyków każdej jednostki.
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Earth Festival 
i koncert „Gwiazdy dla Czystej Polski”

Koncert Earth Festival „Gwiazdy dla Czystej Polski” 
zwieńczył dwudniowy festiwal, który w dniach 21-
22 sierpnia br. odbył się w Uzdrowisku Termalnym 
Uniejów, dzięki inicjatywie „For Earth For Us”, we 
współpracy z Telewizją Polsat i Stowarzyszeniem 
„Program Czysta Polska”.

Na scenie przy „Termach Uniejów” pojawiły się 
gwiazdy, którym bliskie są działania na rzecz ochrony 
środowiska. Po raz kolejny dla uniejowskiej publiczności 
wystąpili m.in.: Beata Kozidrak i Bajm, Dawid 
Kwiatkowski, Roksana Węgiel, Sylwia Grzeszczak, 
Michał Szpak oraz zespoły Enej i Wilki. Natomiast 
swoje debiuty, przyjęte równie ciepło przez licznie 
zgromadzoną widownię, w tym roku zaliczyli: Kwiat 
Jabłoni, Paweł Domagała, Golden Life, Sound’n’Grace 
i Kasia Mosek.

Koncert poprowadzili, podobnie jak w roku ubieg-
łym, prezenterzy Polsatu: Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysz-
tof Ibisz. W konferansjerce uzupełniła ich para aktorów: 
Wiktoria Gąsiewska oraz Adam Zdrójkowski.

Relacje z Eko-miasteczka, działającego w sąsiedz-
twie kompleksu basenów termalnych, emitowano na 
kanale informacyjnym Polsat News w formie wejść 
na żywo. Natomiast cały niedzielny koncert był trans-
mitowany przez Telewizję Polsat. Jego fragmenty 
– poszczególne występy wszystkich gwiazd – stacja 
udostępniła na swoim kanale w serwisie YouTube.

Niedzielny koncert w Uniejowie był nie lada gratką 
dla fanów muzyki rozrywkowej. Grono uznanych 
polskich artystów, jak i zupełnie nowe nazwiska i młode 
talenty zarazem, widowiskowa oprawa wydarzenia, 
idea konstruktywnego zaangażowania na rzecz po-
prawy stanu otaczającego nas świata, naszego domu 
oraz relacji między ludźmi i w końcu – wyjątkowość 
miejsca, w którym odbywa się festiwal – to wszystko 
zadecydowało, że koncert „Gwiazd dla Czystej Polski” 
stał się jednym z największych wydarzeń medialnych 

tego lata. Nie dziwi zatem fakt, że już w kilka godzin 
po zakończeniu show w Internecie zaroiło się od 
zdjęć z niedzielnego wieczoru w Uniejowie. 

Cała plejada gwiazd swoją energią z całą pewnością 
podbiła serca widzów Polsatu. Jednak niedzielny 
koncert nie byłby tak wyjątkowy bez publiczności, 
która tak licznie przybyła pod uniejowską scenę. 

W imieniu organizatora i wszystkich partnerów 
„Earth Festival. Uniejów 2021” serdecznie dziękujemy 
za Waszą obecność! Mamy nadzieję, że świetnie się 
tutaj bawiliście i oczywiście, już teraz zapraszamy za 
rok – liczymy na równie cudowne spotkanie podczas 
piątej edycji!

Maciej Bartosiak

Earth Festival i koncert „Gwiazdy dla Czystej Polski” to weekend pełen atrakcji, skupionych wokół 
ważnego przesłania: troski o środowisko naturalne oraz kondycję naszej planety. Czwarta edycja Earth 
Festival dobiegła końca, jednak mocno wierzymy w to, że dla wszystkich, którzy w sobotę oraz niedzielę 
byli w Uniejowie, jest to początek zmiany na lepsze, w myśl tegorocznego hasła #ZaczynamOdSiebie. 
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Na scenie Sylwia Grzeszczak
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Będą kolejne festiwale! 
W Uniejowie zawarto w tej sprawie 
porozumienie

Przedstawiciele stron porozumienia wyrazili goto-
wość współpracy w celu kontynuacji projektu, co 
oznacza, że Festiwal dla Ziemi będzie nadal odbywał 
się w Uniejowie. Dokument obejmuje organizację 
imprez w latach 2022 – 2024. Ze strony Polsatu list 
podpisali: Nina Terentiew – dyrektor programowa 
Telewizji Polsat oraz Stanisław Janowski – prezes 
zarządu, Uzdrowisko Termalne Uniejów reprezentował 
burmistrz Józef Kaczmarek. W spotkaniu wzięli 
udział także: Maciej Stec – wiceprezes zarządu spółki 
Cyfrowy Polsat, Mariusz Woźniczka – autor koncepcji 
i organizator festiwalu oraz Marcin Pamfil – prezes 
spółki „Termy Uniejów”.

Organizacja multimedialnego wydarzenia, które 
już po raz czwarty odbyło się w tej formule w Unie-
jowie – poniekąd, jako pretekst spotkania – mo-
że być tak naprawdę jednym z wielu działań, po-
dejmowanych na rzecz promowania w Polsce pos-taw 

pro-środowiskowych. Zważywszy, iż Uzdrowisko 
Termalne Uniejów działa kompleksowo jako Eko 
Uzdrowisko, a Telewizja Polsat wspiera działania 
Stowarzyszenia „Program Czysta Polska”, sygna-
tariusze listu zadeklarowali w dokumencie wolę 
współpracy również w innych przedsięwzięciach na 
tym polu.

Niedzielne popołudnie w Uniejowie spędził także 
właściciel Polsatu i jeden z największych inwestorów 
prywatnych w Polsce, prowadzący od niemal 30 
lat działalność biznesową w różnych dziedzinach 
gospodarki. Zygmunt Solorz-Żak – podobnie jak 
w ubiegłym roku – przybył do nas helikopterem. 
Po wylądowaniu, w towarzystwie organizatorów 
i gospodarzy festiwalu, osobiście sprawdził, jakie 
atrakcje i oferty partnerów wydarzenia przygotowano 
w ramach Ekomiasteczka.

Maciej Bartosiak

W niedzielę, 22 sierpnia br. przed koncertem wieńczącym dwudniowe wydarzenie 
„Gwiazdy dla Czystej Polski. Uniejów 2021”, podpisano list intencyjny pomiędzy Telewizją 
Polsat Sp. z o.o. i  Uzdrowiskiem Termalnym Uniejów. 

Od lewej: Marcin Pamfil – prezes PGK „Termy Uniejów”, Mariusz Woźniczka – autor koncepcji i organizator festiwalu, Nina Terentiew 
– dyrektor programowa Telewizji Polsat, Stanisław Janowski – prezes zarządu, Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, Maciej Stec – 
wiceprezes zarządu spółki Cyfrowy Polsat
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Nowości czytelnicze 
W wakacje biblioteka wzbogaciła się o 114 pozycji 

książkowych. Książki zakupiono z budżetu biblioteki, przy 
dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta. 

Warto podkreślić, że miłość do literatury można prze-
żywać w wygodnych miękkich fotelach lub na piaszczystej 
plaży w towarzystwie dobrej książki. W literaturze pojawia 
się wiele ciekawych wątków – od romansu po kryminał. 
Każda pozycja ma swój odmienny charakter i styl,  można  
z pewnością stwierdzić, że każdy z czytelników znajdzie u nas 
coś dla siebie. W naszej czytelni znajdą się również książki dla 
miłośników sportu i zdrowego odżywiania.

Wśród literatury pięknej wyróżnić można: Michalik M. 
- „Nie zapomnę o tobie”; Grabowska A. - „Rzeki płyną, jak 
chcą”; Kowalewska K. - „Pudełko z pamiątkami”; Guzowska M. 
- „Ślepy archeolog”; Kalinowski G. - „Gra w oczko”; Rogalska 

You Can Dance – Nowa Generacja to nowy 
program taneczny, który jesienią zobaczymy 
na antenie Telewizji Polskiej. W jury zasiedli: 
Agustin Egurrola, Klaudia Antos i Michał „Mis-
ha” Kostrzewski, a program poprowadzi Ida No-
wakowska. W programie swój talent taneczny 
zaprezentują uzdolnione dzieci w wieku 8-13 lat. 
Zwycięzca ma szansę wygrać nagrodę w wysokości 
100 tys. zł.

Swoich sił przed kamerami i profesjonalnymi 
jurorami spróbowała 13-letnia Ilary, która tańczy 

M. - „Kres czasów”; Rogalska M. - „Czas tajemnic”; Bulicz-
Kasprzak K. - „Spadek”; Zdunek E. - „Mediatorka”; Leczenie 
dobrą dietą; Encyklopedia piłki nożnej. Poezja: Szymborska 
W. -„Znaki szczególne”, „Wielka liczba”, „Wszelki wypadek”, 
„Sto pociech”; Miłosz Cz. -„Piesek przydrożny”. 

w grupie Mażoretki Driady Uniejów. Mimo że 
tańczy od niedawna, na swoim koncie ma już 
sporo sukcesów – w czerwcu br. wytańczyła 
pierwsze miejsce i złoty puchar na Mistrzostwach 
Polski w Kędzierzynie Koźlu w kategorii debiuty 
(„Mój pierwszy krok”).

Jaki jest wynik castingu? To na razie musi 
pozostać tajemnicą – wszystkiego dowiecie się 
jesienią po starcie programu w TVP2. 

  Wielkie brawa dla Ilary!
  Agnieszka Owczarek

M-GBP w Uniejowie

Premiera i sprzedaż książek 
We wrześniu br. w uniejowskiej bibliotece odbędzie się premiera wraz ze 

sprzedażą książek wydawnictwa Literatura. Wydawnictwo to cieszy się dużą 
popularnością na rynku od 1990 roku. Wydaje książki najlepszych polskich 
autorów, w których znajdują się najpiękniejsze barwne ilustracje. Literatura 
wydaje również serię książek Lodziana – są to książki o Łodzi i regionie, w której 
pokazywane są tradycje i obyczaje tego miasta. Współpracuje z najlepszymi 
m.in.: Chotomsta W., Papuzińska J., Onichimowska A., Piątkowska R, Kasdepke G  
i wielu innych. Wydawnictwo to niejednokrotnie zostało uhonorowane nagrodami, 
tym razem zaskakują nas kolejną nowością pt. „Uniejowskie duchy” – Bąkiewicz  
G., Wakuła P. 

Jeżeli jesteście ciekawi, jakie tajemnice skrywa powieść dla dzieci, koniecznie 
śledźcie naszą stronę biblioteczną oraz fanpage. Tam uzyskacie wszelkie 
informacje z promocją tej wyjątkowej niecodziennej publikacji. Zapraszamy! 

Mażoretka Ilary w You Can Dance
Agnieszka Owczarek

Ilary Controllo, na co dzień Mażoretka Driady Uniejów wzięła udział w precastingu 
do nowego show tanecznego i znalazła się w gronie 30 osób wybranych spośród 
prawie 270 do oficjalnego castingu.
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II Festiwal Przygodowo-Historyczny 
„Misja Przygoda”. Uniejów

Przez cały czas trwania imprezy u podnóża zamku arcy-
biskupów gnieźnieńskich w Uniejowie rozbite było obo-
zowisko grup rekonstrukcyjnych. Dzięki wizycie w  tym szcze-
gólnym miejscu można było na chwilę „cofnąć się w czasie” 
i zobaczyć, jak wyglądało życie w poszczególnych epokach. 

Na dziedzińcu, dzięki obecności Sokolnika z firmy „Ptasznik” 
– usługi sokolnicze i edukacyjne”, można było „oko w oko” 
spotkać: puchacza europejskiego, pustułkę zwyczajną, 
kruka, puszczyka uralskiego, jastrzębia europejskiego oraz 
myszołowa towarzyskiego.  

Na deptaku przy Hotelu Termalnym była doskonała okazja 
do zapoznania się z życiem, zwyczajami, strojami oraz bronią  
z przekroju różnych epok. W blokach tematycznych znaj-
dowały się pokazy rycerskie oraz pokazy w wykonaniu 
szlachciców i dragonów. Można było się dowiedzieć, jak wy-
glądał mundur i uzbrojenie bojownika na przestrzeni różnych 
epok. 

Wydarzeniu towarzyszyła nie lada gratka dla miłośników 
motoryzacji. Stało się to za sprawą dwóch stowarzyszeń 
zrzeszających pasjonatów samochodów zabytkowych: 
Zajezdnia i Wyjątkowe Auta. Dzięki nim wzdłuż deptaku 
przy termach zaparkowały wojskowe i cywilne samochody 
zabytkowe. Można było obejrzeć dwa modele samochodów 
ciężarowych firmy FSC Star: 244 i 246, samochód wojskowy 
Honker oraz wojskowo-militarny motocykl Romet. 

Niezwykła popularnością cieszyły się trzy egzemplarze 
pojazdów. Pierwszy z nich to Ford TR z 1915 r., Maybach-
Benz z 1886 r. i samochód brytyjski Standard Flying 12 z 1939 
r. Swoją obecność na festiwalu zaznaczyli również druhowie 
OSP Uniejów, którzy umożliwili najmłodszym zwiedzanie 
samochodu strażackiego „Bogumił”. Była też przejażdżka 
wozem bojowym popularnie zwanym czołgiem. 

Na chętnych, na terenach parku i alejek przyzamkowych, 
czekały produkty rodem z dawnych epok, pamiątki, zabawki, 
upominki i rękodzieło. Warto podkreślić, że wyroby miały 
charakter rękodzielniczy. 

Wieżomistrz Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich dzielił 
się z turystami historią miejsca oraz zapewniał możliwość 
zwiedzania zamkowej wieży, z której można było oglądać 
przepiękną panoramę naszego miasta. 

Na zakończenie pierwszego dnia festiwalu w kinie letnim 
wyświetlono film wojenny z 2019 roku, w reżyserii Sama 
Mendesa pt. „1917”. 

Do Uniejowa zjechali eksploratorzy i badacze zabytków  

z różnych regionów Polski.  Badacze stworzyli swój obóz  
w bezpośrednim pobliżu zamku arcybiskupów gnieź-
nieńskich w Uniejowie. Organizatorem tej części wydarzenia 
był Radosława Hermana, archeolog i tropiciel zagadek, 
znany z serialu telewizyjnego „Misja Skarb”, emitowanego 
na antenie Fokus TV.

Na Festiwalu było można porozmawiać z odkrywcami 
oraz osobiście zobaczyć jak wydobywa się zabytki z ziemi 
z użyciem wykrywaczy metali. Grupa zorganizowała 
również atrakcje dla najmłodszych, w postaci piaskownicy 
z ukrytymi skarbami, w której dzieci mogły poczuć się jak 
prawdziwi poszukiwacze. 

W pierwszy dzień grupa eksploratorów prowadziła 
poszukiwania na terenie zabytkowego parku przyzam-
kowego. Na terenie znaleziono m.in. rozerwaną łuskę od 
pocisku artyleryjskiego, lilijkę na chustę harcerską z okresu 
przedwojennego, XIX-wieczny medalik, szeląg Krystyny 
Wazówny oraz srebrną monetę z koroną, datowaną 
prawdopodobnie na 1562 rok, natomiast drugiego dnia 
średniowieczny grot od strzały. 

W niedzielne przedpołudnie dla detektorystów zorga-
nizowano specjalne zawody. Polegały one na tym, żeby  
w czasie 20 minut na wyznaczonym terenie plaży miejskiej 
w Uniejowie znaleźć jak najwięcej 1 centówek amery-
kańskich. Niekwestionowanym zwyciężą zawodów okazał 
się Sylwester Knaś, który znalazł 21 monet. 

Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Uniejów, PGK 
„Termy Uniejów” Spółka z  o. o. w Uniejowie, Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie. Koordynatorem 
części historycznej Festiwalu był Jędrzej Kałużny – historyk, 
a koordynatorem części eksploracyjnej Radosław Herman 
– pomysłodawca festiwalu, archeolog. 

Aleksandra Zielonka

W ostatni weekend sierpnia uniejowskie podzamcze zamieniło się w prawdziwą, „żywą lekcję historii”.  
A to za sprawą II Festiwalu Przygodowo-Historycznego „Misja Przygoda”. Uniejów. Do Uniejowa zjechały grupy 
rekonstrukcyjne, poszukiwacze skarbów, rzemieślnicy, sokolnik oraz pasjonaci zabytkowych samochodów. 
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Geotermia z Kopernikiem, 
czyli Toruńskie Pierniki z algami?

Rozmowa z prof. dr. hab. Jerzym P. Łukaszewiczem,  
Dyrektorem Interdyscyplinarnego Centrum 
Nowoczesnych Technologii przy Uniwersytecie  
Mikołaja Kopernika w Toruniu
Paweł Wroniszewski: Czym zajmuje się jednostka 

naukowa, której jest Pan Dyrektorem?
Prof. Jerzy P. Łukaszewicz: ICNT UMK jest centrum 

naukowo-badawczym, powstałym dzięki środkom euro-
pejskim dedykowanym rozwojowi badań naukowych, 
ukierunkowanym na zastosowania praktyczne i tym sa-
mym wsparcie sektora gospodarczego, przede wszystkim 
województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt był rea-
lizowany w latach 2010-2012, tzn. kosztem ok. 71 mln zło-
tych wzniesiono budynek o bardzo wysokim standardzie 
technicznym i socjalnym oraz zakupiono unikatową 
aparaturę badawczą. Zgodnie z projektem, powołano 
cztery główne zespoły badawcze w obszarze analizy che-
micznej, biologii molekularnej, fizyki aplikacyjnej oraz 
diagnostyki medycznej. Zasadniczo koszty utrzymania cen-
trum ponosi UMK, ale przyjęty model działania zakładał 
maksymalnie intensywne pozyskiwanie środków ze źródeł 
zewnętrznych, głównie w postaci tzw. grantów naukowo-
badawczych i badawczo-rozwojowych. Niestety, choć 
idea powstania centrum wynikała z chęci wsparcia dla 
sektora gospodarczego, to przepisy dotyczące projektów 
europejskich wykluczały bezpośrednie (odpłatne i nie-
odpłatne) działania badawcze na rzecz firm pod groźbą zwro-
tu części lub całości dofinasowania i zapłacenia karnych 
odsetek. Paradoks? Oczywiście, ale trzeba to było po prostu 
przyjąć do wiadomości. Zatem, do 2018 roku musieliśmy 
się ograniczyć tylko do grantów badawczych z Narodowego 
Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

oraz innych instytucji o niekomercyjnym charakterze. 
Do dzisiaj, w części lub w całości, zrealizowaliśmy 68 
grantów na kwotę ponad 92 mln zł. Można powiedzieć, 
że ICNT utrzymuje się samodzielnie dzięki tzw. kosztom 
pośrednim, zwykle na poziomie od 18 do 30% wartości 
grantów, które można m.in. przeznaczyć na bieżące 
utrzymanie centrum. 

Paweł Wroniszewski: Jakie macie najciekawsze 
osiągnięcia i projekty, nad którymi obecnie pracujecie?

Prof. Jerzy P. Łukaszewicz: Tematy badawcze zrea-
lizowane i aktualne można wyliczać całymi dziesiątkami. 
Ja wybiorę te, które mają wybitny walor aplikacyjny, 
czyli mówiąc wprost, służą przedsiębiorcom, instytucjom 
publicznym oraz zwykłym ludziom. Tylko kilka przykładów. 
Badania na dyskalkulią (dzieci nie radzą sobie z matematy-
ką) i opracowanie gier korygująco-edukacyjnych. Badania 
nad rozwijaniem predyspozycji językowych dzieci i wy-
pracowanie metod do ich rozwijania lub podtrzymania. 
Wczesne wykrywanie raka piersi skorelowane z badania-
mi predyspozycji genetycznych w grupach wysokiego 
ryzyka. Wczesne wykrywanie ognisk nowotworowych  
w mózgu ukierunkowane m.in. na glejaka i tocznia. 
Patologie w zakresie układu kostnego: kręgosłup i stawy. 
Badania nad skutecznością szczepionek anty-covidowych 
w kontekście wytwarzania przeciwciał przez różne grupy 
badanych (rodzaj szczepionki, czas przyjęcia, przebyta 
infekcja covid-19 itp.). Badania nad wyodrębnieniem  

Paweł Wroniszewski

Geotermia Uniejów, po nawiązaniu kontaktów z Zakładem Hydrobiologii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytutem Biotechnologii 
Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, rozpoczęła współpracę  
z Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii przy Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wszystkie te wspólne działania dotyczą badań 
nad potencjałem przemysłowym uniejowskich alg. Ze strony Geotermii Uniejów 
list intencyjny podpisała Pani Prezes – Beata Frątczak-Skrzypińska, a ze strony 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Pan prof. dr hab. Jerzy. P. Łukaszewicz.

Uniejowskie algi na płytce laboratoryjnej
fot. prof. K. Zienkiewicz
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i praktycznym zastosowaniem substancji pochodzenia roś-
linnego w kosmetykach i lekach. Wykrywanie nowotworu 
płuc, wątroby, żołądka i innych przez analizę składu 
wydychanego powietrza. Badania nieniszczące obiektów 
zabytkowych (skład chemiczny oraz przeprowadzone 
retusze i prace konserwatorskie) z wykorzystaniem aparatury 
własnej konstrukcji (badano m.in. obrazy Van Gogha, 
Rembrandta, Rubensa na zlecenie najsłynniejszych muzeów 
europejskich). I wreszcie najnowsze projekty realizowane 
przez profesorów Agnieszkę i Krzysztofa Zienkiewiczów 
w zakresie alg z wyraźnym ukierunkowaniem na nadanie 
im korzystnych cech użytkowych (np. algi mogą być waż-
nym przyszłościowym źródłem lipidów). Duży rozrzut te-
matyczny, ale dysponujemy specjalistami i sprzętem do tego 
typu badań.           

Paweł Wroniszewski: Z kim współpracujecie w kraju 
czy za granicą? Na czym będzie polegać współpraca 
Centrum z Geotermią Uniejów ?

Prof. Jerzy P. Łukaszewicz: Trudno wymienić wszystkich 
partnerów badawczych i wdrożeniowych dla ICNT UMK. 
Nie prowadzimy takiej statystyki, ale można podać typy 
organizacji. Przede wszystkim jednostki badawcze, tj. 
uniwersytety, politechniki i instytuty badawcze. Po drugie, 
jednostki gospodarcze, czyli przedsiębiorstwa duże, średnie, 
małe i mikro. Po trzecie, instytucje publiczne jak samorządy 
czy muzea. W zakresie współpracy międzynarodowej 
wykonujemy wspólne projekty głównie z jednostkami 
badawczymi jak uniwersytety. Geotermia Uniejów jest 
przedsiębiorstwem zainteresowanym wdrożeniem do prak-
tyki własnej wyników badań. Spotykaliśmy się kilka razy  
i ustaliliśmy, że przedmiotem wspólnego zainteresowania 
są unikatowe algi rosnące w zbiorniku zrzutowym wód 
geotermalnych. Algi rosną na przekór niesprzyjającym 
warunkom jak zasolenie oraz wysoka temperatura. Badania 
będą dotyczyć identyfikacji występujących alg oraz ich 
metabolizmu. Znajomość tych cech pozwoli zastanowić 
się na praktycznym wykorzystaniem, co może być źród-
łem dodatkowego dochodu dla Geotermii Uniejów. Jak 
to zrobić? Po zakończeniu fazy wstępnej, jeżeli wyniki 
będą zachęcające, zamierzamy przygotować wniosek do 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o powierzenie 
grantu badawczo-rozwojowego na opracowanie metody 
praktycznego wykorzystania unikatowych alg uniejowskich.     

Paweł Wroniszewski: Jak postrzegacie wykorzystanie 
uniejowskich alg na krajowym i światowym rynku?

Prof. Jerzy P. Łukaszewicz: Co do kierunku i skali wy-
korzystania alg uniejowskich trudno w tej chwili operować 
konkretami, gdyż badania dopiero się rozpoczęły w la-
boratorium profesorów Agnieszki i Krzysztofa Zien-
kiewiczów. Nie mogę zdradzać szczegółowych oczekiwań, 
gdyż obowiązuje mnie umowa o poufności informacyjnej 

w tym zakresie. Generalnie kierunków konwersji alg mo-
że być wiele jak np. ukierunkowanie metabolizmu alg na 
zwiększone wytwarzanie konkretnych substancji. Po-
tencjalnie można mówić o lipidach, białkach, a z drugiej 
strony o biosyntezie wodoru. Biowodór lub „zielony” 
wodór to czołowy „aktor” w planowanej w Europie i na 
świecie transformacji energetycznej. UE przeznacza  
w najbliższej perspektywie ok. 450 mld Euro na gospodar-
kę wodorową. Obecnie Polska jest trzecim w Europie 
producentem wodoru, ale jest to tzw. „szary” wodór 
wytwarzany metodą reformingową z gazu ziemnego  
i jego stosowanie nie przyczyni się w istotny sposób do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianym. Oczywiście  
w pierwszym etapie transformacji energetycznej „szary” 
wodór może być bardzo użyteczny jako startowy nośnik 
energii, który następnie będzie stopniowo zastępowany 
przez wodór „zielony”. „Zielony”, gdyż otrzymany w spo-
sób nie pogłębiający kryzysu klimatycznego i emisji ga-
zów cieplarnianych. I tu pojawia się rola dla hodowli alg 
wodorowych, których produktem przemiany materii jest 
właśnie wodór. Jest szansa, że uniejowskie algi mogą być 
bardzo przydatne w tym zakresie. Opracowywana w ICNT 
UMK metoda fermentacyjna może być nieporównanie 
bardziej efektywna ekonomicznie niż np. elektroliza wody.     

Paweł Wroniszewski: Lokalną symbiozą byłoby 
wykorzystanie biowodoru z naszych alg w nowo 
otwartej Normobarii Uniejów. Taka terapia miałaby  
unikatowe właściwości lecznicze…

Prof. Jerzy P. Łukaszewicz: Nie potwierdzam, nie za-
przeczam. Trzymajmy mocno kciuki. 
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Zespół pracujący nad uniejowskimi algami: (od lewej): prof. Jerzy P. 
Łukaszewicz, prof. Agnieszka Zienkiewicz i prof. Krzysztof Zienkiewicz
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Część 4.  Parafia Wilamów i Spycimierz

Cichmiana (gmina Dąbie, sołtys Anna Pietrzak)

Fot. Fragment Topograficznej karty Królestwa Polskiego z 1843 r.  
 z zaznaczoną Cichmianą.

Cichmiana położona jest w województwie wielkopol-
skim, w powiecie kolskim, w gminie Dąbie. Wchodzi  
w skład Parafii Wilamów w Diecezji Włocławskiej.

Dawniej stanowiła wieś arcybiskupstwa gnieźnieńskie-
go w powiecie szadkowskim województwa sieradzkiego. 
Taki stan utrzymał się aż do końca XVI wieku. 

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

Augustynów (gmina Dąbie, sołtys Andrzej Gadzinowski)

Fot. Mapa Polski z 1936 r. z zaznaczonym Augustynowem. 

Augustynów położony jest w województwie wielko-
polskim, w powiecie kolskim, w gminie Dąbie. Wchodzi  
w skład Parafii Wilamów w Diecezji Włocławskiej.

Krzykosy (gmina Dąbie, sołtys Julian Nita) 

Fot. Fragment Topograficznej karty Królestwa Polskiego z 1843 r., 
na której zaznaczono Krzykosy.

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

Krzykosy położone są w województwie wielkopolskim, 
w powiecie kolskim, w gminie Dąbie. Wchodzą w skład Pa-
rafii Wilamów w Diecezji Włocławskiej.

Kaczka (gmina Dobra, sołtys Jerzy Skoberańda)

Fot. Fragment Topograficznej karty Królestwa Polskiego z 1843 r. 
z zaznaczona Kaczką.

Miejscowość Kaczka położona jest w województwie 
wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Dobra. Wcho-
dzi w skład Parafii Spycimierz w Diecezji Włocławskiej.

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

Leśnik (gmina Poddębice, sołtys Jacek Kacprzak) 

Fot. Fragment Topograficznej karty Królestwa Polskiego z 1843 r. 
na której zaznaczono Leśnik

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

Jędrzej Kałużny 
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Emerytura i pszczoły
Ryszard Troczyński

Założenie pasieki i zajęcie się pszczołami to świetny 
pomysł na spędzenie emerytury. Szczególnie, gdy 
ktoś tak jak były sołtys Skotnik – Henryk Kałucki był 
człowiekiem super aktywnym. W młodości pomagał 
w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 19 lat zaczął 
pracę w Chemobudowie w Łodzi, po zdaniu egzaminu 
na prawo jazdy ABT podjął pracę w SKR Uniejów, 
gdzie pracował 12 lat. Po ślubie rodzice przepisali 
gospodarstwo rolne. Zamieszkał w Skotnikach, gdzie 
w 1987 roku został wybrany sołtysem wsi i funkcję 
tę pełnił 26 lat. Z samego gospodarstwa (7,4 ha V 
klasa) ciężko było utrzymać rodzinę, więc załatwił 
sobie pracę murarza. Gdy ukończył 65 lat, otrzymał 
dwie emerytury z KRUS-u i ZUS-u, zakończył pracę 
na roli oraz w budownictwie. Teraz głównie zajmuje 
się swoim hobby, czyli pszczelarstwem, które trwa 
od 1984 roku. Obecnie ma już 25 rodzin pszczelich. 
To wybitnie pożyteczna działalność, świetnie działa 
na zdrowie psychiczne i fizyczne, bo każde działanie 
na rzecz ekologii i wspomaganie natury to poprawa 
kondycji ludzi oraz całego systemu przyrodniczego. 
Prawdziwe jest powiedzenie, że gdy ze świata znikną 
pszczoły, to my ludzie razem z nimi. 

Pan Henryk Kałucki – były sołtys, obecnie pszcze-
larz, jest dziadkiem i zaraża swoim hobby wnuki. 
Umie ciekawie opowiadać o zwyczajach tych nie-
zwykłych owadów. Poznawanie pszczelego życia  
i jego organizacji to niezwykle ciekawe i niekończące 

się zajęcie. To najlepszy sposób na stres, na oderwanie 
się od polityki, codziennych kłopotów, na utrzymanie 
dobrej kondycji. 

Wraz z Henrykiem Kałuckim namawiam wszystkich, 
którzy mają warunki, czas i nie chcą spędzić emerytury 
na kanapie przed telewizorem, oglądając nudne seriale 
i denerwujące wiadomości, włączmy się w obronę 
natury, bo od tego zależy przyszłość naszych dzieci  
i wnuków.

P.S. Państwa na swoich flagach narodowych mają 
różne symbole, a to orzeł, niedźwiedź, krzyż czy 
słońce. Na fladze świata powinna być na tle słońca 
pszczoła zapylająca kwiatek, bo to od niej zależy przy-
szłość ludzkości.

Pan Henryk Kałucki z wnuczkiem
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Leśnik położony jest w województwie łódzkim, w po-
wiecie poddębickim, w gminie Poddębice. Wchodzi w skład 
Parafii Spycimierz w Diecezji Włocławskiej.

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

Po informacje historyczne, genealogiczne i metrykal-
ne, wszystkich zainteresowanych odsyłamy do bloga 
internetowego, dotyczącego wsi zlokalizowanych na daw-

nych ziemiach sieradzkich – sieradzkie wsie: https://sie-
radzkiewsie.blogspot.com/search?q=Leśnik

W najbliższych numerach przedstawione zostaną̨ nas-
tępujące miejscowości: Józefów, Gibaszew, Krępa, Lipnica, 
Balin, Sempółki, Boczki, Niewiesz, Grocholice, Kozanki 
Podleśne, 

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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Zanim 27-letni dziś Daniel zainteresował się 
hydrografiką, po ukończeniu szkoły średniej podej-
mował prace niezwiązane z wyuczonym zawodem. 
Kończąc naukę w Zespole Szkół Rolniczych Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich 
został technikiem pojazdów samochodowych. Później 
uzyskał uprawnienia na wózki widłowe oraz diagnosty 
samochodowego. Od zawsze interesowała go mecha-
nika, motoryzacja i majsterkowanie. 

Najpierw podjął pracę w firmie „Antik-Centrum”, 
ówcześnie mieszczącą się w Świnicach Warckich, 
polegającą na sprzedaży, pracach magazynowych 
oraz transporcie mebli, a następnie w firmie „Dejv-
Bud” pracował jako tynkarz. Planował jednak podjąć 
własną działalność gospodarczą. Zainteresował się 
hydrografiką, wcześniej dokładnie zapoznając się, na 
czym ona polega. 

Hydrografika, nazywana inaczej metodą transferu 
wodnego, polega na nanoszeniu różnych wzorów 
oraz grafik, o dużej szczegółowości, na powierzchnie 
w systemie trójwymiarowym, co nadaje elementom 
wysokiej jakości oraz oryginalności. Proces nanoszenia 
obrazu odbywa się z wykorzystaniem wody.

– Metoda ta pozwala dany wzór nanosić na przedmioty 
o nieregularnych kształtach i wykonanych z różnych 
materiałów, takich jak: drewno, plastik, metal, skóra czy 
aluminium. Ten sposób nakładania wzorów wyróżnia się 
przede wszystkim trwałością i nietuzinkowym wyglądem 
wykonanych elementów. Końcowy efekt przedmiotu, 
wykonanego w hydrografice, porównywalny jest do 
trwałości lakieru samochodowego. Przedmiot taki odporny 
jest na promienie UV oraz zjawiska atmosferyczne.

Hydrografika może być stosowana do ozdabiania 
różnych elementów codziennego użytku. Folia do hydro-

grafiki swoje zastosowanie znajduje w dekorowaniu 
wnętrz samochodów, felg, jak i przedmiotów używanych 
w domu, takich jak: różnego rodzaju obudowy sprzętów 
RTV, włączniki, atrapy czy ramki na zdjęcia. Powłoka hydro-
graficzna odporna jest na zarysowania oraz otarcia, dlatego 
z powodzeniem może być stosowana nawet w najbardziej 
narażonych na zniszczenia miejscach – opowiada Daniel. 

Wraz z nabytą wiedzą w 2020 roku podjął działal-
ność gospodarczą, uruchamiając pracownię w Uniejowie 
przy ul. Dąbskiej 55. Pierwsze kroki firmy były trudne, 
bowiem rozpoczął działalność we wstępnym okresie 
pandemii: – Początkowym celem było pokazanie moim 
przyszłym klientom na czym polega ta działalność. Dlatego 
nakładałem hydrografikę na swoje przedmioty, jako reklama 
firmy. Po wystawieniu ogłoszeń do internetu zacząłem 
zyskiwać pierwsze zlecenia – wspomina początki Daniel.

Ciekawa jest technologia i etapy procesu hydrografii. 
– Przystępując do wykonania hydrografiki należy oczyścić, 
wyrównać ubytki oraz odtłuścić powierzchnię elementu, 
a następnie, w odstępach kilkuminutowych nałożyć  trzy 
warstwy podkładu. Powstała powłoka powinna być 
równomierna, a ewentualne zacieki należy zeszlifować 
po dokładnym wysuszeniu powierzchni. Następnym 
krokiem jest naniesienie koloru bazowego pod folię 
hydrograficzną i odczekanie aż do jego całkowitego wys-
chnięcia. Po wykonaniu wymienionych czynności przygo-
towawczych można przejść do głównego zadania – 
naniesienia hydrografiki. Wodę w wannie należy podgrzać 
do temperatury 30 stopni Celsjusza, a na jej powierzchni 
umieścić folię, odczekując ok 60 sekund. Po tym czasie 
trzeba nanieść aktywator, który zachodzi w rekcję z folią  
i zanurzyć element w zbiorniku. Ostatnim etapem pracy 
jest naniesienie lakieru bezbarwnego, który nadaje ochronę 
oraz połysk – przedstawił technologię Daniel. 

Zakłady pracy w gminie Uniejów
Marek Jabłoński 

Hydrografika Daniela 
Kotłowskiego z Uniejowa

W trwającym od ponad 20 lat tym cyklu artykułów nie jest łatwo wyszukać ciekawe formy działalności 
gospodarczej i rolniczej. Zachęcamy więc do zgłaszania się, podpowiedzi (dane adresowe w stopce 
redakcyjnej naszego pisma).

 Tym razem…
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Metoda ta ma podobne techniki jak w lakiernictwie 
(oczyszczenie, szpachlowanie, podkłady, matowienie). 
Jedynymi ograniczeniami usługi hydrografiki, którą 
wykonuje Daniel są: brak elektroniki, która przy 
zanurzeniu mogłaby się uszkodzić oraz wymiary ele-
mentu – musi zmieścić się do wanny z wodą o wymiarach 
1,5 x 1,0 m. Największym zainteresowaniem klientów 
cieszą się elementy samochodowe: felgi, dekory wew-
nątrz pojazdów, atrapy zewnętrzne, elementy do moto-
cykli/quadów itp. 

Najważniejsze urządzenia do wykonywania hydro-
grafiki, to: wspomniana wcześniej specjalna wanna, 

kompresor wraz z pistoletami lakierniczymi, wszelkiego 
rodzaju środki chemiczne używane w procesach lakier-
niczych oraz folie z różnymi wzorami. 

Daniel, zapytany o plany na przyszłość odpowiada 
krótko: – Pozyskanie jak największej ilości klientów. 
Zapraszam na moją stronę internetową na facebooku – 
Hydrografika Kotłowski Daniel, tel. 665 056 212. 

 Spełnienia planów i rozwoju firmy
 życzy Marek Jabłoński 

Daniel podczas pracy Prace wykonane własnoręcznie przez Daniela
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W ostatnim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto zagadką było 
odgadnięcie przysłowia na podstawie zamieszczonego zdjęcia. 
Prawidłowo brzmi ono: „Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka”. 

Otrzymaliśmy kilka poprawnych odpowiedzi. Nagrodę 
wylosowała Pani Elżbieta z Kostrzewic. 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 30 września 2021 r.

FOTO Zagadka > Ryszard Troczyński

FOTO Kontrasty > Ryszard Troczyński

U nas też wiało…

FOTO Historia > Ryszard Troczyński
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Ptaki
Było o groźnych ptakach,
ale u nas mieszka,
zawsze pogodna, piękna,
nasza mewa śmieszka.

Sierpień 2021
Witold Smętkiewicz


