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Tradycja, która osiąga szczyt – 
rozmowa z prof. Katarzyną Smyk

Spycimierz musi rzeczywiście mieć coś wyjątkowego  
w swojej tradycji, że przyciągnął Panią Profesor aż z Lub-
lina!

Sądzę, że to przede wszystkim Spycimierz ma szczęście 
do wyjątkowych ludzi, którzy przyciągnęli mnie do 
Spycimierza z Lublina. Nie tylko przyciągnęli! Potrafią 
nawiązywać i podtrzymywać relacje z wieloma badaczami, 
animatorami, a to decydujące znaczenie dla ochrony tra-
dycji. 

Jak i kiedy rozpoczęła się Pani przygoda naukowa w tej 
maleńkiej miejscowości? 

Nie wiem, czy zna Pani tę historię, jak pan Michał Kowalski 
– sekretarz redakcji „Biuletynu uniejowskiego” napisał 

do mnie w 2018 r., żebym napisała tekst do biuletynu.  
Ja powiedziałam, że nie zdążę tego zrobić do końca 
kwietnia 2018 r., ale mogę przygotować artykuł do druku 
w 2019 r. W dzień Bożego Ciała 2018 r. uświadomiłam 
sobie, że mam wolny weekend i już planowałam inną wy-
cieczkę, gdy zdałam sobie sprawę, że przecież za prawie rok 
będę musiała napisać artykuł i żeby analiza była rzetelna, 
to nie wystarczy zrobić research w sieci, lecz – jeśli mam 
pisać o Bożym Ciele w Spycimierzu – to powinnam na nim 
być. Napisałam do Urzędu Miasta Uniejów z informacją, 
że chciałabym przyjechać. I przyjechałam. 

I już tutaj Pani została. 

Właśnie tak. Wtedy okazało się też, że pan Burmistrz 
zaprosił duże grono badaczy  z Uniwersytetu Łódzkiego 

Dominika Rospara

Pani prof. Katarzyna Smyk na III Seminarium Spycimierskim w Sali Rycerskiej zamku w Uniejowie i warsztatach w sali OSP Spycimierz w 2019 r.
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Od ponad dwustu lat zachwycamy się kolorami i urokiem kwietnych dywanów podczas święta 
Bożego Ciała w Spycimierzu. Nadszedł czas, by ten obrzęd został doceniony w szczególny sposób. 
O zaangażowaniu, miłości do tradycji i aplikacji do UNESCO opowiada w rozmowie prof. nadzw. 
Katarzyna Smyk, językoznawca, kulturoznawca i folklorystka, autorka licznych publikacji naukowych 
w Zakładzie Kultury Polskiej w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie.
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– byli to geografowie, badacze w zakresie turyzmu oraz 
przestrzeni społeczno-kulturowej. Już wtedy robiono 
badania pilotażowe. Zaraz po święcie zrobiłam pierwsze 
pilotażowe nagrania wywiadów etnograficznych, drugi 
raz w początku lipca tego roku. I tak to się zaczęło. 

Inspirująca historia, która kryje w sobie wdzięcz-
ność zarówno Spycimierza, jak i Gminy Uniejów. 

Siłą Spycimierza, oprócz tego, że ma wspaniałą tradycję, 
są też cudowni ludzie. Nie tylko ci, którzy układają 
dywany, ale też ich przyjaciele, których parafianie 
zapoznali ze swoją tradycją, ziemią, historią i zaprzyjaźnili 
z miłością do tradycji. Pamiętajmy, że dla spycimierzan 
święto Bożego Ciała jest dużym wysiłkiem, wspaniałą 
ucztą dla oczu, ale przede wszystkim to święto religijne, 
które obchodzą jako chrześcijanie.

Od tamtej pory nasza współpraca się rozwinęła i uzy-
skaliśmy w 2018 r. pierwszy grant z Narodowego 
Centrum Kultury, potem kolejny finansowany przez 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 
kolejny zakończony w zeszłym roku raportem, w którym 
eksperci, tj. etnologowie, socjolog kultury, geografowie 
czy tak, jak ja – folklorysta udzielili spycimierzanom 
porad, jak mogą uchronić swoją tradycję i jak wzmacniać 
wspólnotę. Konwencja UNESCO 2003 r. chroni bo-
wiem niematerialne dziedzictwo kulturowe przez to, 
że ma chronić siłę wspólnoty, która kultywuje daną 
tradycję. Parafianie uzyskali także poradę, jak parafianie 
mają przygotować się do „boomu”, którego możemy 
spodziewać się po wpisie na Listę reprezentatywną 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości, 
prowadzoną przez UNESCO i zwaną potocznie listą 
światową. 

Regularne spotkania podczas seminariów spycimier-
skich stopniowo budują więź z lokalną społecznością, 
w pełni zaangażowaną w rozwój i podtrzymanie wie-
loletniej tradycji. Jak wyglądało pierwsze seminarium, 
kiedy jeszcze parafianie nie spodziewali się tak wielkiej 
rewolucji w rozwoju tego wspaniałego obrzędu? Jak 
przyjęto nowe pomysły i rozwiązania? 

Pamiętam, że listopadowe seminaria w 2018 r. były 
przeładowane wykładami. Chcieliśmy przypomnieć 
spycimierzanom, czym jest dziedzictwo niematerialne. 
Mówiłam wtedy o zagrożeniach wobec dziedzictwa 
i okazało się, że spycimierzanie i władze mieli dużo                  
do powiedzenia, łącznie z prezentacją Centrum 
„Spycimierskie Boże Ciało”, które jest teraz budowane. 
Na warsztaty przyjechała pani profesor UAM – dr hab. 
Anna Weronika Brzezińska, która z koszyka wyjęła 
kolorowe długopisy i kartki. Poszły one w ruch. Notatki 
z tych pierwszych warsztatów przechowujemy na 

pamiątkę. To materiał, który przekażemy   do społecznego 
archiwum spycimierskiego, które już powstaje i jest 
pomysłem jednego z badaczy, dr. Arkadiusza Jeło-
wickiego, który w 2019 i 2020 roku brał udział w gra-
ncie, gdzie zaproponował stworzenie społecznego 
archiwum. Podczas seminariów poszerzamy zarówno krąg 
ekspertów, ale także urzędników administracji centralnej. 
Już trzykrotnie gościła podczas spotkań pani Joanna 
Cicha-Kuczyńska, Radca Ministra, która pilotuje po-
wstawanie polskich wniosków na Listę reprezentatywną 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Tym 
sposobem nasi parafianie wchodzą w tryby dyplomacji  
i polityki kulturalnej, czyli stają się elementem promocji 
Polski przez kulturę na arenie międzynarodowej. 

Idea spotkań z parafianami w formie seminariów spyci-
mierskich okazała się trafna. 

Spycimierzanie jeszcze przed pandemią przychodzili na 
warsztaty w bardzo dużej grupie. Chyba ciągnęła ich 
ciekawość. Myślę, że zrozumieli też wagę sytuacji. Pan 
sołtys Stanisław Pełka okrasza nasze spotkania koncertami 
orkiestry, dzieci, młodzieży. To podnosi rangę spotkań 
i przyciąga ludzi. Podczas warsztatów spycimierzanie 
niesamowicie współpracują w grupach, rozwiązując zadane 
im problemy. To jest piękny widok. Mogę mieć nadzieję, że 
to dzięki temu, że już od pierwszych warsztatów staraliśmy 
się uświadamiać, że rozmowy są bardzo ważne, że kiedy 
rozmawiamy o wspólnocie, kwietnych dywanach i Bożym 
Ciele czy o nazwie centrum lub badaniach, to zawsze 
najważniejszy jest głos spycimierzan, parafian. 

Jednym z pomysłów na rozwój i podtrzymanie tradycji 
jest ochrona obrzędu. W 2018 r. Minister Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu wpisał spycimierską 
tradycję układania kwietnych dywanów na Krajową 
listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dzięki 
zespołowi zaangażowanych osób, w tym Parafialnego 
Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało”, tradycja ta 
może pojawić się także na Światowej Liście. Jakie są na 
to szanse wg Pani prognoz? 

Jest to podobno bardzo dobry wniosek. Okazuje się, że już 
po fazie formalnej nie ma żadnych uwag. To jest wspaniała 
prognoza, ale nie chcę mówić nic więcej, by nie zapeszać. 

To naprawdę bardzo dobra wiadomość, która daje ogrom-
ną nadzieję na sukces. Kto by pomyślał jeszcze kilka, albo 
i kilkanaście lat temu, że spycimierska tradycja wpisana 
będzie na Krajową listę dziedzictwa niematerialnego,  
a co dopiero światową! 

Już samo złożenie wniosku jest wielkim sukcesem. 
Pamiętajmy, że każde państwo może złożyć tylko jeden 
wniosek narodowy i u nas jest to właśnie w 2020 roku 

>>
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Boże Ciało, więc taka szansa jest tylko raz na rok. Polska 
lista krajowa ma wiele wspaniałych zjawisk. Ma też wiele 
bardzo aktywnych wspólnot, które również stać na 
aplikację do UNESCO. Pan Burmistrz też zorganizował 
wsparcie, żeby wspomóc tworzenie filmu, pracę osób, 
które pomagały przy redakcji wniosku itd. Wspólnot  
z takim zapleczem jest w Polsce więcej, a tu okazało 
się, że święto Bożego Ciała przemówiło do ówczesnych 
pracowników Departamentu Ochrony Zabytków, Rady 
ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy 
ministrze Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 
jak też do samego Pana Ministra Prof. Piotra Glińskiego. 
Spycimierska wspólnota ich przekonała, decydenci 
dostrzegli jej potencjał i czystość elementu dziedzictwa. 

Teraz już można zdobywać kolejne szczyty. Proszę po-
wiedzieć, kiedy możemy spodziewać się wyników i gdzie 
zostaną ogłoszone? 

XVI sesja Międzyrządowego Komitetu ds. niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego odbędzie się w grudniu, ale już 
wkrótce pojawią się tzw. drafty decyzji. 

Co to znaczy? 

To znaczy, że dowiemy się, jaka decyzja będzie głosowana 
w czasie obrad XVI sesji. 

Czyli to będzie tzw. zapowiedź wyników? 

Tak. Będziemy mogli przewidzieć, jaka może być decyzja. 
Jeśli będzie jednoznacznie pozytywna, to można 
powiedzieć, że już możemy się cieszyć, szykować się do 
wyjazdu na Sri Lankę. 

Tam odbędzie się ceremonia? 

Nie tyle ceremonia, co obrady Międzyrządowego Ko-
mitetu i oficjalne ogłoszenie decyzji. Wręczenie cer-
tyfikatów raczej odbędzie się w Polsce. Tak było z szop-
karstwem krakowskim. Natomiast na Sri Lance zapadnie 
decyzja. Na taką sesję Międzyrządowego Komitetu  
w czasach niepandemicznych może jechać reprezentacja 
pięciu, sześciu osób. Jeśli draft decyzji będzie przychylał 
się w stronę wniosku spycimierskiego, Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu będą formowały polską 
delegację, w której znajdą się osoby z ministerstw oraz 
może spycimierzanie. W czasach pandemii sesje są 
transmitowane. Wtedy można ustawić wielki telebim 
na środku Spycimierza czy Uniejowa i śledzić obrady. 
W zeszłym roku, gdy była pandemiczna sesja online, to 
wspólnoty depozytariuszy przygotowywały wcześniej 
krótki film, w którym wyrażały radość z wpisu. Włączono 

go w czasie tej sesji celem pokazania szczęścia depo-
zytariuszy i wdzięczności za to, że Międzyrządowy Ko-
mitet zaakceptował wpis. 

Ja już jestem myślami na tym placu przed telebimem, 
gdzie parafianie spycimierscy i ich przyjaciele świętują, 
wyrażając radosne okrzyki. 

Myślę, że będziemy świętować wielokrotnie, jeśli się 
uda. Będzie mnóstwo okazji, by rozmawiać o kolejnych 
marzeniach. Jeżeli się uda, to będziemy znowu świętować 
w Boże Ciało i przy otwarciu Centrum „Spycimierskie 
Boże Ciało”. Myślę, że będziemy długo świętować – 
bardzo tego życzę parafianom. To jest niesamowite  
i ujmujące, że czują, że wspaniałe rzeczy mogą się dla nich 
zdarzyć, jednakże nie zapeszają i są skupieni na tym, jakie 
mają teraz obowiązki.  

Mnie osobiście bardzo cieszy fakt, że w końcu te wie-
loletnie zasługi i wysiłki parafian zostały dostrzeżone  
i nagrodzone. To jest piękne i motywujące. 

To jest wspaniałe, ale też pamiętajmy: jeżeli wpis na listę 
reprezentatywną się dokona, świat Bożego Ciała bardzo 
się zmieni. I czy ja, czy Pani, czy Pan Burmistrz bądźmy 
przez te najbliższe lata w gotowości pomocy parafianom. 
Można się spodziewać, że będzie więcej turystów. Może 
ktoś będzie chciał „ograbić” parafian z elementów tej 
tradycji, zawłaszczyć je, komercjalizować itd. Od tej pory 
na parafianach, ale też i na nas, na ich przyjaciołach, 
spoczywać będzie ogromna odpowiedzialność. 

Serdecznie dziękuję za inspirującą rozmowę. 
Dominika Rospara 

>

Od lewej: Radna Rady Miejskiej w Uniejowie - pani Jolanta Ilska  
i pani prof. Katarzyna Smyk na konsultacjach społecznych w sali OSP 
Spycimierz w 2021 r. 
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Maciej Bartosiak

Uniejów po raz kolejny wysoko 
w Rankingu „Wspólnoty”

Miejsce na podium oznacza awans o jedno miejsce 
w stosunku do ubiegłorocznego rankingu (za lata 
2017-2019) oraz aż o 84 pozycje w porównaniu 
do wyniku Uniejowa sprzed 2 lat (ranking za lata 
2016-2018, opublikowany w 2019 r.). Średnie 
wydatki z budżetu gminy Uniejów w tym okresie 
wyniosły blisko 3,8 tys. zł w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. To wzrost nakładów inwestycyjnych  
o ponad 440 zł na osobę w konfrontacji z trzyletnim 
okresem, ocenianym w ubiegłorocznym rankingu 
(2017-2019).

- „Metoda rankingu jest identyczna jak w ubieg-
łych latach. Pod uwagę wzięliśmy całość wydatków 
majątkowych poniesionych w ostatnich trzech 
latach (w tym przypadku 2018–2020). W ten 
sposób chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań 
wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki 
inwestycyjne, zwłaszcza w mniejszych jednostkach, 
cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych 
latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się  
z realizacją ważnej inwestycji, aby potem okresowo 

spadać do znacznie niższego poziomu” – czytamy na 
łamach wstępu zestawienia.

W klasyfikacji inwestycyjnej, ukazującej się w cza-
sopiśmie od blisko 20 lat, brana jest pod uwagę cał-
kowita wartość wydatków majątkowych, które zostały 
poniesione w latach 2018-2020 w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. Średnie wydatki inwestycyjne 
per capita (red. łac. na osobę), które w tegorocznym 
zestawieniu zapewniły nam trzecie miejsce, wyniosły 
3.792,38 zł. To o 1.094,45 zł mniej od Świeradowa-
Zdroju, plasującego się na drugim miejscu oraz  
o 1.596,27 zł mniej od zwycięzcy kategorii małych miast 
– Krynicy Morskiej. Obie miejscowości niezmiennie 
od 3 lat utrzymują się na pozycji liderów rankingu. 
Z drugiej strony, tegoroczny wynik wykazał wzrost 
nakładów finansowych na inwestycje w stosunku do 
ubiegłorocznego zestawienia aż o 442,27 zł w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca.

Z pełnymi wynikami tegorocznego rankingu „Wspól-
noty” mogą się Państwo zapoznać na stronie: www.
wspolnota.org.pl w zakładce Rankingi. 

Ukazał się najważniejszy coroczny ranking Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.  
W zestawieniu podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2018-2020 
Uniejów – w kategorii małych miast – uplasował się na bardzo wysokiej, trzeciej pozycji.
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Gralka, Monika Jabłońska, Martyna Janiak, Józef Kaczmarek, Małgorzata Kaźmierczak, Maciej Klata, Beata Kos, Zbyszek Kos, Piotr Kozłowski, Michał 
Łuczak, Wioletta Majewska, Milena Nockowska-Bernardziak, Agnieszka Olczyk, Anna Pająk-Kowalska, Magdalena Pajor, Marta Pajor, Joanna Pawlak, 
Renata Pełka, Wioleta Pietrzykowska, Dominika Rospara, Monika Szafarz, Urszula Świerczyńska, Iwona Tomaszak, Ewa Trzmielewska, Magdalena 
Tylki, Ewa Urbaniak, Joanna Wicherkiewicz, Anna Wiktorska, Mirosława Wiśniewska, Izabela Wojtczak, Joanna Wójcik, Tomasz Wójcik, Sylwia 
Wrąbel, Paweł Wroniszewski, Aleksandra Zielonka, PŚDS 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.

 Drodzy Czytelnicy,

 Z niniejszego, 81. wydania czasopisma otrzymacie Państwo, ze sprawozdania Burmistrza Miasta Uniejów 
i poszczególnych artykułów, sporą porcję informacji na temat podpisanych umów na realizację ważnych dla 
mieszkańców inwestycji, obejmujących m.in. budowę przedszkola integracyjnego czy przebudowę ulicy Dąbskiej  
w Uniejowie. Poszczególne artykuły stanowią źródło wiedzy o postępach prac przy budowie bulwarów nadwarciańskich, 
termomodernizacji strażnic OSP w Orzeszkowie i Woli Przedmiejskiej, modernizacji stacji uzdatniania wody  
w Ostrowsku czy odnowieniu wnętrza ścian kościoła w Wieleninie. Znajdziecie Państwo artykuły opisujące otrzymane 
dofinansowania na wsparcie edukacji i rozwój fizyczny uczniów naszych placówek szkolnych z programów: „Aktywna 
Tablica”, „Poznaj Polskę”, „Leader100 Sport”, „Umiem pływać”, dzięki którym nauka będzie jeszcze bardziej ciekawsza  
i łatwiejsza. Dowiecie się Państwo również o możliwości otrzymania wsparcia z programu „Agroenergia” na odnawialne 
źródła energii.  

Ostatni okres czasu obfitował w różne uroczystości: gminne obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej  
i hitlerowskiej zbrodni na mieszkańcach Czekaja oraz okolicznych miejscowości, upamiętnienia Ofiar Zbrodni Katyń-
skiej na Placu Dębów Katyńskich. Był to czas jubileuszy i przeróżnych spotkań: uroczystości 45-lecia powołania 
Hufca ZHP im. Marii Konopnickiej w Uniejowie, upamiętnienia kardynała Stefana Wyszyńskiego koncertem muzyki 
poważnej w wykonaniu muzyków Teatru Wielkiego w Łodzi, 100. urodzin mieszkanki Lekaszyna, Zjazdu Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Uniejowie, obrad włodarzy polskich uzdrowisk na temat rozwoju lokalnego 
czy seminarium poświęconego zdrowiu mieszkańców naszego województwa. 

 W tym wydaniu opublikowaliśmy wywiad z prof. Katarzyną Smyk z Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej  
w Lublinie o współpracy z mieszkańcami parafii Spycimierz w kontekście wpisania tradycji Bożego Ciało w Spycimierzu 
na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. 

 W niniejszym wydaniu przedstawiamy nowego Zastępcę Burmistrza Miasta Uniejów – Mirosława 
Madajskiego, z kolei w stałych cyklach: „Zakłady pracy w gminie Uniejów” prezentujemy Uniejowską Naturalną 
Wędzarnię Sebastiana Emche w Orzeszkowie-Kolonii, w „Zakręcony/a” przedstawiamy muzyka, tłumacza – Michała 
Sawkiewicza. 

 Nie zabraknie relacji z następujących wydarzeń: Dożynek Gminno-Parafialnych w  Wieleninie, VIII Uniejow-
skiego Festiwalu Smaków, szkolnych spotkań z zawodnikiem mieszanych sztuk walki wagi ciężkiej, pochodzącym 
z Łęgu Balińskiego – Marcinem Tyburą, inauguracji UTW w Uniejowie, turnieju integracyjnego „Połączeni Pasją”, 
zawodów spinningowych na Warcie itp.

    Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi zamieszczonymi artykułami. 
    Życzymy przyjemnej lektury.
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[ wrzesień – październik ]
Z prac Samorządu Józef Kaczmarek

Inwestycje/dofinansowania gminnych projektów/
podpisane umowy

•	Podpisaliśmy umowę z Zakładem Robót Ogólnobu-
dowlanych „ZROBUD” Marek Kędzia z Gołuchowa na 
budowę przedszkola integracyjnego w Uniejowie. Fir-
ma została wyłoniona w postępowaniu przetargowym, 
spośród trzech oferentów, proponując kwotę 16 845 
152,58 zł na realizację zadania. Na przedsięwzięcie  
w formule „Zaprojektuj i wybuduj” otrzymaliśmy 2,5 
mln zł dofinansowania od Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych w ramach RPO Województwa Łódz-
kiego na lata 2014-2020. Planowany termin oddaniu 
obiekty do użytku zaplanowano na marzec 2023 roku 
– art. na str. 16-17.

•	Zawarliśmy umowę z firmą LuKpol Krzysztof Łuczak 
z Uniejowa, wyłonioną w postępowaniu przetargo-
wym, na realizację inwestycji przebudowy ul. Dąbskiej 
w Uniejowie na kwotę 2 388 660,00 zł. Inwestycja 
obejmie remont i modernizację ciągu drogowego: ul. 
Dąbską wraz z przebudową skrzyżowań ul. Dąbskiej z 
ul. Rynek, Awaryjną, bp. Owczarka i Orzechową – art. 
na str. 18-19.

•	Konsorcjum firm: Inżynieria Środowiska „Elgaj” Le-
szek Kondratowicz i PPHU „Automatyk” ze Zbierska,  
z którym podpisaliśmy w kwietniu br. umowę na wyko-
nanie zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków  
w Uniejowie” na kwotę 5 885 550,00 zł,  opracowuje 
obecnie dokumentację projektową, na podstawie któ-
rej wykona w dalszym etapie roboty budowlane. Obej-
mą one wybudowanie ciągu technologicznego, ciągów 
komunikacyjnych, rurociągów międzyobiektowych 
oraz systemu AKPiA (Aparatury Kontrolno-Pomiaro-
wej i Automatyki obiektu.

•	Wyłoniona w zapytaniu ofertowym firma MRS Sp.  
z o.o. (ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa), reprezento-
wana przez Daniela Szewczyka, zrealizowała Studium 
wykonalności – Program funkcjonalno-użytkowy oraz 
przygotowała wniosek o dofinansowanie dla projektu 
pn.: „Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpa-
dów”, w ramach Działania V.2 Gospodarka odpadami  
z RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
na kwotę 28 905,00 zł.

•	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi rozpatrzył pozytywnie wniosek 
o dofinansowanie zadania pn. „Montaż odnawialnego 
źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły 
Podstawowej w Wilamowie”. Zakres prac ujętych we 
wniosku obejmuje: wymianę starego kotła na paliwo 
stałe – na gazową absorpcyjną pompę ciepła, korzy-
stającą ze zbiornika na gaz płynny, modernizację obec-
nej instalacji ciepłej wody użytkowej – poprzez mon-
taż podgrzewaczy elektrycznych, wymianę grzejników 
i montaż instalacji fotowoltaicznej. System paneli fo-
towoltaicznych zasili wewnętrzną sieć energetyczną 
budynku, co pozwoli zmniejszyć zużycie prądu i zredu-
kować emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Całkowity 
koszt inwestycji szacowany jest na 935 869 zł, w tym 
dofinansowanie w kwocie 598 680 zł i udział środków 
z budżetu Gminy wysokości 337 189 zł.

•	W ramach realizacji projektu termomodernizacji obiek-
tów użyteczności publicznej na terenie gminy Uniejów, 
trwają obecnie prace, z pewnymi problemami, we 
wszystkich trzech strażnicach objętych projektem. Po 
rozpoczęciu prac w OSP w Skotnikach, przyszedł czas 
na OSP w Orzeszkowie i OSP w Woli Przedmiejskiej. 
Obejmują one m.in.: wykonanie docieplenia elewacji  
i stropu, wymianę stolarki okiennej i konstrukcji dachu. 
Realizacją inwestycji we wszystkich wymienionych bu-
dynkach OSP zajmuje się, wyłoniona w przetargu, fir-
ma HYDRO-MAT s.c. B. Szczęsny, D. Kruczek z Gusina 
na łączną kwotę 1 526 242,00 zł brutto. Na realizację 
zadania pozyskaliśmy środki unijne z Urzędu Marszał-
kowskiego w Łodzi z RPO Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IV Gospodarka 
niskoemisyjna. Działanie IV.2 Termomodernizacja bu-
dynków. Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja bu-
dynków. Pozyskana na ten cel kwota to ponad 1,5 mln 
zł – art. na str. 22-24.

•	W Ostrowsku, w ramach modernizacji stacji uzdat-
niania wody, firma WODNER II z Neru-Kolonii koło 
Wartkowic prowadzi prace budowlane mające na celu 
poprawę stanu technicznego przepompowni i uspraw-
nienie pracy zbiorowego systemu zaopatrzenia w wo-
dę. Prace modernizacyjne polegają na: postawieniu 
nowego budynku technicznego z przyłączami i insta-
lacjami zewnętrznymi, budowie podziemnej i naziem-
nej infrastruktury, zagospodarowaniu terenu w pobliżu 
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budynku i uporządkowaniu działki. Powyższa firma 
wykonująca prace, wyłoniona w przetargu, wyceniła 
realizację zadania na kwotę 2 546 054,54 i powinna 
ukończyć je z ostatnim dniem roku – art. na str. 24-25.

•	Przystąpiliśmy do projektu „Umiem pływać”, mające-
go na celu propagowanie nauki pływania wśród dzieci.  
W ramach programu. finansowanego ze środków Fun-
duszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU), prawie 
100 uczniów z placówek oświatowych z gminy Unie-
jów uczestniczy w bezpłatnych zajęciach sportowych 
na „Termach Uniejów”. Zajęcia pozalekcyjne polegają 
na nauce pływania i rozwijania sprawności fizycznej; 
propagowania w ten sposób aktywnego spędzania 
wolnego czasu. 90-minutowe treningi pływania po-
trwają w sumie 10 tygodni. 80 procent kosztów po-
kryje dofinansowanie, pozostałe koszty Gmina Unie-
jów – art. na str. 36.

•	Prowadzone są prace dot. budowy kanalizacji deszczo-
wej w ulicy Długiej. Powstająca sieć kanalizacji desz-
czowej grawitacyjnej osiągnie 480,62 mb. długości  
i będzie włączona do sieci w ul. Targowej. Na wykona-
nie zadania Gmina Uniejów otrzymała od Wojewody 
Łódzkiego dofinansowanie w wysokości 277 276,00 zł 
ze środków budżetu państwa. Obejmuje ono realiza-
cję zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji 
leczniczych uzdrowiska, zgodnie z ustawą o gminach 
uzdrowiskowych.

•	Podpisaliśmy akt notarialny w sprawie zamiany nieru-
chomości znajdujących się przy ul. bł. Bogumiła 56 A. 
Dotyczy ona terenów z młynem, położonych przy ron-
dzie. Gmina Uniejów przekazała współwłaścicielom 
posesji wokół budynku dawnego młyna swoje udziały 
w nieruchomości pod młynem. W zamian za to Pano-
wie Jankowscy przekazali Gminie takie same udzia-
ły w gruntach położonych wzdłuż rzeki. Tym samym 
Gmina stała się jedynym właścicielem nieruchomości 
nad Wartą. Jeszcze raz składam podziękowania Panom 
Jankowskim za przychylność i współpracę oraz wszel-
kie starania włożone w kierunku uregulowania stanu 
prawnego gruntów wraz z młynem – art. na str. 20-21.

•	Złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  
o dofinansowanie projektu pn. „Usuwanie folii rol-
niczych i innych odpadów pochodzących z działal-
ności rolniczej na terenie gminy Uniejów”. Utylizacja 
dużych ilości odpadów w postaci folii, opakowań po 
nawozach i środkach ochrony roślin, wytwarzanych  
w gospodarstwach rolnych na terenie gminy, wiąże się 
ponoszeniem wysokich nakładów finansowych. Cze-
kamy dlatego na pozytywne rozpatrzenie złożonego do  

Narodowego Funduszu wniosku – art. na str. 31.

•	Ściany wewnętrzne kościoła parafialnego pw. św. Jaku-
ba Apostoła i św. Doroty w Wieleninie już niebawem 
odzyskają nowy blask za sprawą prac renowacyjnych, 
prowadzonych przez Zakład Konserwacji Zabytków 
Ireneusza Menesa z Głowna. Malowanie, z wykona-
niem zdobień dających efekt trójwymiarowości, będzie 
stanowiło kolejny etap renowacji kościoła, w którym 
do tej pory zrealizowano wiele prac konserwacyjnych, 
m.in. dachu, czy wymianę instalacji elektrycznej – art. 
na str. 26.

•	Zakończyliśmy realizację zadania, które obejmowa-
ło aktualizację inwentaryzacji wyrobów azbestowych 
oraz aktualizację programu usuwania wyrobów zawie-
rających azbest z miasta i gminy Uniejów na lata 2021-
2032 wraz z aktualizacją bazy azbestowej. Wykonaw-
cą wspomnianego zadania było Laboratorium Wiedzy 
– Doradztwo Opracowania Szkolenia Patryk Sobota  
z Rudnika nad Sanem na kwotę 11 339,00 zł. Minister-
stwo Rozwoju, Pracy i Technologii przyznało dotację 
celową – 8900 zł na jego realizację – art. na str. 29.

•	Rozstrzygnęliśmy postępowanie przetargowe na „Mo-
dernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miej
-scowości Uniejów – droga za wałem”. Jest to odcinek 
biegnący od Zagrody Młynarskiej do zbiornika wodne-
go. Spośród 4 oferentów, których kwoty oscylowały 
od 383 470,83 zł do 442 800,00 zł, wybrano tą najko-
rzystniejszą złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo
-Usługowe Kupczyk Grażyna z Uniejowa. Inwestycja 
jest współfinansowana środkami pochodzącymi z tytu-
łu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, będących  
w dyspozycji Marszałka Województwa, który przyznał 
na ten cel 117 560,00 zł. Obecnie trwają już prace – 
art. na str. 20.

•	Zakończyliśmy „Przebudowę targowiska miejskie-
go w Uniejowie”, współfinansowaną z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, przyznaną przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego w kwocie 1 mln złotych.  
W uroczystym otwarciu wzięli udział: przedstawiciele 
instytucji wojewódzkich, powiatowych, wykonawca 
dróg, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedsię-
biorcy – art. na str. 78-79.

•	Na zaawansowanym etapie prac budowlanych znajduje 
się obecnie budowa bulwarów nadwarciańskich po obu 
stronach nabrzeży rzeki Warty. Wykonawcą inwestycji 
jest firma Park M ze Starego Sącza. Prace, rozpoczęte 
w lipcu zeszłego roku, objęły w pierwszej kolejności: 
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wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacji tele-
technicznej, okablowania do zasilania oświetlenia, za-
silania fontann i odwodnienia terenu. Następnie firma 
zajęła się pracami naziemnymi, m.in. budową ścieżki 
pieszo-rowerowej, ścieżki spacerowo-sensorycznej – 
szlaku bosych stóp, pomostów, przestrzeni pod aran-
żację letniego kina plenerowego, przystani kajakowej; 
po przeciwnej stronie rzeki wykonane zostały: punkt 
widokowy Zielony Krąg, pomosty widokowe na palach, 
siłownia terenowa, plac zabaw, fontanna podświetla-
na kolorowymi ledami, tablice pod zaplanowane szlaki 
rekreacyjno-poznawcze, fontannę „Wodny krąg”, skar-
py z siedziskami gabionowymi. Całość uzupełnią: tara-
sy, mostki, schody terenowe i pergole, zieleń i trawni-
ki oraz oświetlenie. Wszystkie prace powinny zostać 
ukończone z końcem roku – art. na str. 27-28.

•	W bezpośrednim sąsiedztwie nadwarciańskich bulwa-
rów, tuż naprzeciwko biblioteki miejskiej, trwają inne 
prace budowlane mające na celu zagospodarowanie 
zaniedbanej dotąd skarpy, na której powstanie winni-
ca. Do tej pory odkrzaczony i wyrównany został teren 
ze spadkiem, zrealizowano prace podziemne, wybudo-
wano niecki ziemne, które docelowo zostaną wypeł-
nione wodą i stworzą fontannę połączoną z kaskado-
wo płynącą wodą. Zakres inwestycji obejmuje także: 
wykonanie schodów z obu stron kaskady wodnej, ta-
rasów ziemnych oraz ścieżki włączonej w tarasy ziem-
ne. Całości dopełni struktura przestrzenno-widokowa 
schodzącą kaskadami do pasażu pieszego nad wodą. 
Uzupełnieniem będą elementy małej architektury  
i nasadzenia. Wykonawcą inwestycji, na kwotę 1 979 
632,22 zł, jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska 
i Melioracji „EKOMEL” S.A. z Poddębic.

•	Pozyskaliśmy środki z rządowego programu „Aktyw-
na Tablica”, który dofinansowuje  wyposażenie szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych w nowoczesny 
sprzęt, narzędzia i programy multimedialne, wspiera-
jąc rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów. Be-
neficjentami programu są dwie szkoły: w Uniejowie  
i Wilamowie, który otrzymały max. Kwotę wsparcia  
w wysokości po 35 tys. zł jedna – art. na str. 32.

•	W związku z uruchomieniem „Leader100 Sport”, Pro-
gramu rozwoju aktywności fizycznej i kompetencji 
społecznych dla dzieci, rodzin i nauczycieli wojewódz-
twa łódzkiego na lata 2021-2025”, zgłosiliśmy w nim 
udział 4 gminnych placówek oświatowych (szkoły  
i przedszkole). Wszystkie placówki zostały zakwali-
fikowane do programu, który postawił sobie za cel 
budowanie postaw społecznych przy zastosowaniu 
odpowiednich programów aktywności fizycznej dzie-
ci w wieku 6-9 lat i podniesienie kwalifikacji zawo-

dowych nauczycieli, wychowawców i nauczycieli WF.  
W ramach programu placówki otrzymają sprzęt spor-
towy wraz z przeszkoleniem kadry pedagogicznej, 
materiały dydaktyczne. Po ukończonym szkoleniu 
dla nauczycieli, otrzymają oni certyfikaty świadczące  
o podniesionych kwalifikacjach zawodowych – art. na 
str. 32-33.

•	Otrzymaliśmy także dofinansowanie na organiza-
cję wycieczek szkolnych (do muzeów, miejsc pamię-
ci, obiektów kultury itp.) we wszystkich placówkach 
oświatowych w ramach rządowego programu „Poznaj 
Polskę”, którego celem jest wsparcie procesu kształce-
nia poprzez poznanie dziedzictwa narodowego i kultu-
rowego. Trzy szkoły z gminy otrzymały łącznie wsparcie 
w wysokości 41 224 zł. Wycieczki zostaną zorganizo-
wane jeszcze w tym roku – art. na str. 33-34.

•	Włączyliśmy się w przedsięwzięcie organizowane przez 
Urząd Marszałkowski pod nazwą „Powstrzymać suszę”, 
który ma na celu zwrócenie uwagi na pojawiający się 
coraz częściej problem z brakiem wody na skutek suszy. 
W ramach akcji dzieci z kl. VIII SP w Uniejowie wyko-
nały modelowy ogród deszczowy, który będzie zasilany 
wodami opadowymi spływającymi z dachu budynku 
Ośrodka Kultury w Uniejowie. Częścią projektu był 
także wykład poświęcony temu problemowi, zorgani-
zowany tego samego dnia wewnątrz budynku – art. na 
str. 35.

•	Pozyskaliśmy środki z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Łodzi na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego na przejściu dla pieszych w kwocie 33 352,00 zł. 
Chodzi o przejście na czterowlotowym skrzyżowaniu 
ulic gminnych, tj. ul. Bł. Bogumiła i Ogrodowej oraz dro-
gi powiatowej, tj. ul. Tureckiej. W ramach zadania zapla-
nowano wyposażenie przejścia w dodatkowe oświetle-
nie w postaci dwóch lamp zasilanych z istniejącej sieci 
energetycznej, po obu stronach chodnika zamonto-
wane zostaną płytki sygnalizowane dla niewidomych.  
Od strony wschodniej ul. Bogumiła zostanie zamonto-
wany próg zwalniający, wykonane oznakowanie pozio-
me w postaci linii i znaki pionowe.

•	Przygotowujemy dokumentację do przetargu na bu-
dowę interaktywnego Centrum Turystyki Geotermal-
nej. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Ranking

•	Ponownie zajęliśmy wysokie, bo 3 miejsce, w kategorii 
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małych miast, w rankingu pisma Samorządu Terytorial-
nego „Wspólnota”, podsumowującym wydatki inwesty-
cyjne samorządów w latach 2018-2020– art. na str. 5.

Zmiany kadrowe

•	W urzędzie miasta nastąpiły zmiany kadrowe na sta-
nowisku Zastępcy Burmistrza Miasta, którego funkcję 
do tej pory pełnił p. Janusz Kosmalski. Od 1 września 
funkcję tę objął dotychczasowy przewodniczący Rady 
Miejskiej w Uniejowie – p. Mirosław Madajski. Panu 
Januszowi serdecznie dziękuję za wieloletnią, dobrą 
współpracę, życząc dużo zdrowia i chwil wytchnienia,  
a nowemu zastępcy życzę wytrwałości i wielu sukce-
sów na nowym stanowisku pracy – art. na str. 17.

Ochrona Środowiska 

•	Przeprowadziliśmy kontrolę zwierząt zabranych z gmi-
ny Uniejów i przebywających w Przedsiębiorstwie 
Handlowo Usługowym „Daniel” Artur Zielaskowski  
w Węgrowie. Podczas kontroli, przeprowadzonej 
przez pracownika urzędu miasta i Komisję Rewizyjną 
Rady Miejskiej w Uniejowie, nie stwierdzono żadnych 
nieprawidłowości dot. dobrostanu zwierząt. Osoby 
zainteresowane adopcją zwierząt z gminy Uniejów 
mogą kontaktować się bezpośrednio ze schroniskiem 
(www.schronisko-grudziadz.pl, tel. 56 46 46 100) lub 
z pracownikiem Działu Ochrony Środowiska pod nr. 63 
28897 49 – art. na str. 29.

Wnioski/dofinansowania dla mieszkańców 

•	O dofinansowanie zakupu i montażu kotła na węgiel 
z programu „Czyste powietrze” można ubiegać się 
wyłącznie do końca grudnia br. Z dniem 1 stycznia 
przyszłego roku nie będzie już takiej możliwości. Aby 
otrzymać dofinansowanie należy: zakupić kocioł i zło-
żyć wniosek wraz z fakturą zakupu i montażem kotła 
do 31 grudnia. Szczegóły na stronie: www.gov.pl/web/
nfosigw – art. na str. 31.

•	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Łodzi prowadzi nabór wniosków w progra-
mie „Agroenergia”. Część 1. Dofinansowanie, udzielane 
w formie dotacji, obejmuje zakup i montaż instalacji 
fotowoltaicznych, wiatrowych, hybrydowych, towarzy-
szących magazynów energii dla instalacji, pomp ciepła. 
Szczegółowe informacje przeczytacie Państwo na stro-
nie Funduszu i w art. na str. 30.

•	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa roz-
poczęła wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośred-
nich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok.  

W przypadku dopłat bezpośrednich będzie to 70 
proc., w przypadku płatności obszarowych 85 proc. 
należnych dopłat. Wypłata zaliczek potrwa do koń-
ca listopada, a od 1 grudnia br. rozpocznie się prze-
kazywanie pozostałych kwot dopłat bezpośrednich 
oraz płatności obszarowych z PROW. Szczegóły na: 
www.gov.pl/web/arimr

Projekt 

•	Gmina Uniejów przyłączyła się, podobnie jak w roku 
ubiegłym, do projektu „Szlachetna Paczka”, aby rów-
nież w tym roku pomóc osobom najbardziej tego po-
trzebującym z naszego terenu. Wolontariusze Paczki 
to osoby, które pomagają osobom samotnym, z nie-
pełnosprawnościami, seniorom w trudnej sytuacji, 
przewlekle chorym, walczącym o samodzielność czy 
doświadczonym przez los. Aby zostać wolontariu-
szem Paczki, należy wypełnić formularz na stronie 
www.superw.pl – art. na str. 85.

Narodowy Spis Powszechny

•	Z dn. 30 września br. zakończył się obowiązkowy 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021. Badanie przeprowadzane jest raz na 10 lat  
i jest związane ze strategicznym znaczeniem dla 
funkcjonowania systemów informacyjnych państwa, 
lokalnych samorządów oraz biznesu. Na ich podsta-
wie podejmowane są najważniejsze decyzje gospo-
darcze i społeczne na kolejne lata. Pierwsze wyni-
ki spisu poznamy w styczniu 2022 roku na stronie: 
www.spis.gov.pl. W Spisie pomagali mieszkańcom 
gminy wyznaczeni do tego pracownicy Gminnych 
Biur Spisowych na specjalnie przygotowanym sta-
nowisku w urzędach miast i gmin. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego 

•	W sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie (ul. 
Kilińskiego 14) miało miejsce spotkanie konsultacyj-
ne dotyczące projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla części strefy uzdrowi-
skowej „B” na terenie miasta Uniejów i miejscowości 
Człopy, Spycimierz, Zieleń oraz fragmentu strefy 
uzdrowiskowej „C” w miejscowości Zieleń. 

Wydarzenia

•	Uroczystości patriotyczno-religijne – gminne ob-
chody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 
połączone z inauguracją nowego roku szkolne-
go, rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny oraz 
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uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny 2021/22.  
Po odprawionym nabożeństwie nastąpił przemarsz 
na Rynek, na plac przy Pomniku Bohaterów Września  
1939 r., gdzie kontynuowano uroczystości – art. na str. 
36-37.

•	W siedzibie urzędu miasta doszło do podpisania trój-
stronnego porozumienia, które jest pierwszym eta-
pem do włączenia jednostki OSP Wielenin do Kra-
jowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Podpisy 
na dokumencie złożyli: Komendant Powiatowy PSP  
w Poddębicach, Burmistrz Uniejowa, Prezes i Naczelnik 
OSP Wielenin. W treści porozumienia jest mowa m.in.  
o gotowości operacyjnej jednostki, zadaniach ratowni-
czych przewidzianych dla jednostki w ramach systemu, 
wymaganym poziomie wyszkolenia ratowników w jed-
nostce czy metodzie na utrzymanie stanu gotowości 
jednostki do działań – art. na str. 21.

•	Tegoroczne gminno-parafialne święto plonów przy-
gotowane w Wieleninie rozpoczęło się Mszą świę-
tą dziękczynną za ukończenie żniw i prac polowych  
w kościele parafialnym w Wieleninie. Następnie na pla-
cu przy strażnicy OSP kontynuowano uroczystości do-
żynkowe. Podczas wydarzenia prowadzona była akcja 
szczepień przeciw COVID-19, w ramach akcji #Szcze-
pimySię z KGW, oraz stanął punkt spisowy Narodo-
wego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021,  
w którym rachmistrz pomagał się spisywać mieszkań-
com – art. na str. 38-39.

•	Koncert poświęcony kard. Stefanowi Wyszyńskiemu – 
Prymasowi Tysiąclecia w wykonaniu muzyków Teatru 
Wielkiego w Łodzi miał miejsce w pierwszą niedzielę 
września w Kolegiacie WNMP w Uniejowie. Zabrzmia-
ła muzyka wielkich kompozytorów, m.in.: Verdi, Puc-
cini, Piazzolla Moniuszki oraz między poszczególnymi 
utworami wysłuchaliśmy życiorysu kardynała – art. na 
str. 47.

•	Uczniowie placówek oświatowych z gminy Uniejów 
uczestniczyli w spotkaniu z Marcinem Tyburą, pocho-
dzącym z Łęgu Balińskiego, zawodnikiem mieszanych 
sztuk walki wagi ciężkiej, zwycięzcą turnieju M-1 
Grand Prix 2013, mistrzem M-1 Global wagi ciężkiej w 
latach 2014-2015. Pan Marcin spotkał się z młodzieżą 
w ramach zawartej z Gminą Uniejów umowy dotyczą-
cej promocji gminy i sportu, m.in. wśród dzieci i mło-
dzieży w szkołach. Zajęcia były okazją do dowiedzenia 
się o początkach kariery sportowej boksera, stoczo-
nych przez niego walkach, słabych i mocnych mone-
tach oraz motywacji do doskonalenia wybranej przez 
niego dyscypliny sportowej. Uczniowie mieli okazję do 
zadawania wielu pytań, na które sportowiec udzielał 

cierpliwie odpowiedzi, oraz poznania elementów roz-
grzewki i podstaw walki – art. na str. 34.

•	Uroczystości z udziałem Reprezentacyjnego Oddziału 
Konnego Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 
15. Pułku Ułanów Poznańskich odbyły się tradycyjnie 
w rocznicę mordu na ludności wiejskiej Ziemi Uniejow-
skiej w Czekaju. Obchody rozpoczęły się Mszą  św. po-
lową, sprawowaną w intencji Ofiar, w godzinach popo-
łudniowych, przy Pomniku w Czekaju – art. na str. 42.

•	W bibliotece miejskiej w Uniejowie zorganizowano 
warsztaty na temat walorów przyrodniczych parafii 
Spycimierz oraz idei holistycznej ochrony dziedzictwa 
niematerialnego w ramach krajobrazu kulturowo-przy-
rodniczego, a także podnoszenia kompetencji archiwi-
zacji własnego dziedzictwa. Z kolei następnego dnia  
w sali OSP Spycimierz odbyły się konsultacje społecz-
ne na temat spycimierskiego archiwum społecznego. 
Warsztaty i konsultacje przygotowano w ramach pro-
jektu: „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych 
dywanów w Spycimierzu w kontekście krajobrazu 
kulturowo-przyrodniczego”, dofinansowanego przez 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  
z Funduszu Promocji Kultury – art. na str. 40-41.

•	Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  
w Uniejowie odbył się pierwszy raz w Aparthotelu 
„Termy Uniejów”. W porządku obrad znalazły się m.in. 
punkty dotyczące przedstawienia sprawozdania preze-
sa z działalności Zarządu Oddziału, wyboru członków 
poszczególnych komisji i prezydium Zarządu Oddzia-
łu oraz delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego  
i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego – 
o wyborze których dowiecie się Państwo z art. na str. 
51-54.

•	VIII edycja Uniejowskiego Festiwalu Smaków już za 
nami. Podczas dwudniowej wędrówki kulinarnej po 
uniejowskich gastronomiach uczestnicy mogli spróbo-
wać piętnastu potraw: ośmiu dań głównych i siedmiu 
deserów. W daniach głównych składnikiem przewod-
nim była cukinia, natomiast w deserach gruszka. W 
Festiwalu wzięło udział osiem restauracji - dziękuję za 
uczestnictwo i zaangażowanie w przygotowanie dań. 
Za sprawą nagród, przekazanych przez przedsiębior-
stwa i instytucje z naszego terenu, 40 osób biorących 
udział w degustacji potraw, zostało uhonorowanych 
nagrodami. Zwycięskie restauracje, w ocenie komisji 
konkursowej z udziałem eksperta kulinarnego – Alek-
sandra Juszkiewicz oraz smakoszy potraw – uczestni-
ków wydarzenia, poznacie Państwo z art. na str. 49-51.
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•	Boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Uniejowie 
było miejscem obchodów Jubileuszu 45-lecia Hufca 
ZHP im. Marii Konopnickiej w Uniejowie. Podczas ob-
chodów wspominano historię powstania Hufca, wrę-
czono medale, gratulacje i podziękowania oraz bawio-
no się podczas programu artystyczno-muzycznego. Jak 
na Jubileusz przystało, rozpoczęła go Msza św. odpra-
wiona w uniejowskiej Kolegiacie, po której uczestnicy 
udali się na plac szkolny, aby kontynuować obchody. 
Elementem  towarzyszącym była wystawa na szkolnym 
korytarzu na temat osiągnięć Hufca – art. na str. 48.

•	82. rocznica napaści ZSRR na Polskę stała się okazją 
do oddania hołdu Ofiarom Zbrodni Katyńskie na Placu 
Dębów Katyńskich w Uniejowie. Ok. 22,5 tys. ofice-
rów i policjantów uśmiercono w Katyniu, Charkowie  
i Twerze; wśród nich 15-stu związanych w różny spo-
sób z terenem naszej gminy. Podczas tego patriotycz-
nego wydarzenia m.in. zostały odsłonięte i poświęco-
ne imienne tabliczki Ofiar, zapalone znicze, odczytany 
Apel Pamięci oraz złożone wiązanki kwiatów przez 
obecne delegacje. Wysłuchano krótkiego występu ar-
tystycznego w wykonaniu uczniów szkoły w Uniejowie 
– art. na str. 54-56.

•	Z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, orga-
nizowanych przez Departament Komunikacji i Promo-
cji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Funduszy  
i Polityki Regionalnej, podobnie jak w latach ubiegłych, 
przyłączyliśmy się do akcji pn. „Wodne atrakcje w Ter-
mach Uniejów”. Z tej okazji mieszkańcy woj. łódzkiego, 
przez cały dzień, mogli skorzystać ze zniżki na kąpiele 
w basenach termalnych. Również w tym roku, podczas 
Dni Otwartych mieszkańcy naszego łódzkiego mieli 
okazję skorzystać z wielu propozycji spędzenia czasu 
w obiektach wybudowanych przy wsparciu środków 
unijnych – www.dniotwarte.eu

•	Po raz piąty na kompleksie boisk piłkarskich w Unie-
jowie rozegrany został integracyjny turniej piłki noż- 
nej ”Połączeni Pasją”. Jest to niezwykłe sportowe wy-
darzenie, w którym wspólnie na boisku grają niepeł-
nosprawni i pełnosprawni zawodnicy. Organizatorem 
turnieju jest Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”, 
współfinansowane przez województwo łódzkie – art. 
na str. 58.

•	Seminarium poświęcone profilaktyce i lecznictwu on-
kologicznemu, którego organizatorem był Narodowy 
Instytut Samorządu Terytorialnego, zostało zorganizo-
wane w Uzdrowisku Uniejów Park. Podczas jego trwa-
nia rozmawiano o roli i zadaniach stawianym na tym 
polu samorządom, będących dysponentami środków, 

z których pokrywane są programy profilaktyczne oraz 
przykładach wydatkowania środków unijnych na dzia-
łania z zakresu profilaktyki i rehabilitacji onkologicznej 
– art. na str. 76.

•	Włodarze polskich uzdrowisk rozmawiali o rozwoju lo-
kalnym polskich uzdrowisk i wymieniali doświadczenia 
na konferencji pn. „Znaczenie funkcji uzdrowiskowej 
dla rozwoju lokalnego”, zorganizowanej przez Narodo-
wy Instytut Samorządu Terytorialnego i Stowarzysze-
nie Gmin Uzdrowiskowych RP. W czasie dwudniowego 
wydarzenia w zamku zostały poruszone różne zagad-
nienia, m.in. sprawy opłaty uzdrowiskowej, wsparcia 
rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego, współpracy sa-
morządów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dzień 
wcześniej, w Aparthotelu „Termy Uniejów” Zarząd Sto-
warzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP odbył posie-
dzenie – art. na str. 56-57.

•	Gmina Uniejów była organizatorem konkursu plastycz-
nego, adresowanego do uczniów przedszkoli oraz szkół 
podstawowych z terenu naszej gminy. Celem konkursu 
była popularyzacja kampanii szczepień przeciw CO-
VID-19, a także uwrażliwienie uczniów na potrzebę 
dbania o zdrowie swoje i bliskich. Prace wykonane do-
wolną techniką należało  dostarczyć do Urzędu Miasta 
w Uniejowie do 8 października włącznie. Prace oceniło 
Jury wg kryteriów: zgodność z tematem, wartość profi-
laktyczno-edukacyjna, jasność przekazu, pomysłowość 
i kreatywność wykonanej pracy. 

•	Słuchacze Uniejowskiego Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku rozpoczęli nowy rok akademicki podczas inauguracji 
w Sali Rycerskiej uniejowskiego zamku. 215 studentów 
uniwersytetu odebrało legitymacje studenckie i wysłu-
chało wykładu poświęconego komunikacji stosowanej 
wobec osób starszych – art. na str. 75.

•	W okolicy plaży miejskiej na rzece Warcie w Uniejowie 
rozegrano pierwszy turniej spinningowy z udziałem 
członków uniejowskiego Koła nr 16 PZW. W zawo-
dach, zakończonych regulaminowo około południa, 
wystartowało 13-tu uczestników. Pomimo trudności, 
ryby słabo brały, został wyłoniony zwycięzca. Kto nim 
został, dowiecie się Państwo z art. na str. 77.

•	Uzdrowisko Termalne Uniejów po raz kolejny gościło 
uczestników programu „Nasz Nowy Dom”, emitowane-
go w czwartki na antenie telewizji Polsat. Uczestniczka 
programu – Pani Sylwia wraz synem spędzili u nas kilka 
dnia na czas remontu; nocowali w Aparthotelu „Termy 
Uniejów”, zwiedzali i korzystali z kompleksu termalno
-basenowego. W ubiegłym roku gościła u nas rodzina 
ze Zgierza.

>
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•	Po raz kolejny spotkaliśmy się w Felicjanowie na do-
broczynnym Pikniku Charytatywnym, tym razem dla 
4-letniej Leny, która cierpi na dziecięce porażenie mó-
zgowe. Program wydarzenia zawierał szereg atrakcji – 
zawody wędkarskie, konkursy i zabawy, pokazy, kon-
certy na żywo, rozpoczynające się od rana od g. 6.00  
i trwające do późnego wieczora do g. 22.00. Wszystkie 
zebrane środki zostały przekazane na leczenie Leny. 
Dziewczynka podczas pobytu w Uniejowie skorzy-
stała z dwutygodniowego turnusu rehabilitacyjnego  
w Uzdrowisku Uniejów Park. 

•	W Dniu Edukacji Narodowej została oficjalnie oddana 
do użytku wyremontowana biblioteka szkolna w Unie-
jowie. W odnowionym pomieszczeniu nie ma już śladu 
po zniszczonych podłogach, obskurnych ścianach oraz 
zużytych meblach. Nowe wnętrze posiada: pomalowa-
ne ściany, wycyklinowaną podłogę, wymienione drzwi 
i okna oraz zakupione meble: stoliki, krzesła, biurka, bi-
blioteczkę, szafki oraz kolorowe pufy. Uczniom z pew-
nością będzie teraz milej się uczyło. Podczas otwarcia 
Dyrekcja Szkoły wraz z uczniami podziękowała dyrek-
torowi Zakładu K-Flex w Wieleninie-Kolonii – p. Bar-
tłomiejowi Gröbnerowi za wsparcie finansowe prze-
kazane na całkowity remont i wyposażenie biblioteki  
w wysokości 26 800 zł. Odmieniona przestrzeń po-
mieszczenia sprawia, że uczniowie z przyjemnością 
spędzają każdą wolną chwilę w książnicy, a przy okazji 
chętniej i z zaciekawieniem sięgają po zgromadzone  
w niej pozycje – art. na str. 67.

•	Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w szkołach na tere-
nie gminy przygotowano uroczystości, podczas których 
podziękowano pedagogom, pracownikom administracji 
i obsłudze za wkład pracy włożony w kształcenie dzie-
ci i młodzieży, poświęcenie i troskę o dobro wycho-
wanków. W czasie apelu dzieci przedstawiły humory-
styczne scenki z życia szkoły, wiersze, tańce i piosenki;  
w geście podziękowania za trud kształcenia, wycho-
wania i wszelką okazywaną pomoc uczniowie wręczyli 
kwiaty. Słowa wdzięczności i podziękowania popłynęły 
także od rodziców dzieci i młodzieży. Dzień Edukacji 
Narodowej był okazją do podziękowania przez dyrek-
cję szkół wyróżniającym się nauczycielom oraz pra-
cownikom obsługi. W Wieleninie i Wilamowie ucznio-
wie klas pierwszych zostali oficjalnie przyjęci do grona 
uczniów szkoły. Wszystkim pracownikom placówek 
oświatowych w gminie składam serdeczne podzięko-
wania za codzienny trud wkładany w edukację i wy-
chowanie młodego pokolenia. Życzę wielu sukcesów, 
a także przede wszystkim: zdrowia, siły i wytrwałości 
– art. na str. 63, 69.

•	Uzdrowisko Termalne Uniejów gościło po raz drugi  
w tym roku Kobiecą Reprezentację Polski w piłce noż-
nej, która trenowała na boiskach piłkarskich, przygoto-
wując się do spotkań fazy eliminacji mistrzostw świata. 
Reprezentacja zatrzymała się w Aparthotelu „Termy 
Uniejów”, gdzie do dyspozycji miała basen pływacki, 
siłownię, strefę wellness oraz sale konferencyjne – art. 
na str. 82-83.

•	Mieszkanka gminy Uniejów, a dokładnie Lekaszyna 
– pani Wacława obchodziła niezwykły jubileusz 100. 
urodzin w obecności: rodziny, sąsiadów, przedstawicie-
la samorządu i kierownika USC Urzędu Miasta. Dostoj-
niej Jubilatce składam serdeczne życzenia kolejnych, 
długich lat życia w zdrowiu, pełnych rodzinnego ciepła 
i radości – art. na str. 80.

•	W czasie V Seminarium Spycimierskiego uczestnicy 
podzielili się wiedzą i obserwacjami z badań na temat 
„Znanych i ukrytych skarbów Spycimierza i Uniejowa”. 
Pierwszego dnia seminarium odbyło się w siedzibie 
biblioteki w Uniejowie. Prelegenci, w krótkich wystą-
pieniach, przedstawili materialne, niematerialne oraz 
przyrodnicze atuty okolic Uniejowa i Spycimierza, a na-
stępnie je omówili w kontekście współtworzenia kra-
jobrazu kulturowo-historyczno-przyrodniczego. Na-
stępnie miało miejsce spotkanie, które przyjęło formę 
okrągłego stołu. Drugiego dnia wydarzenia w sali OSP 
w Spycimierzu przygotowano warsztaty dla mieszkań-
ców parafii. Seminarium zorganizowano w ramach pro-
jektu pn. „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych 
dywanów w Spycimierzu w kontekście krajobrazu kul-
turowo-przyrodniczego”, dofinansowanego przez Mini-
stra Kultury - art. na str. 81-82.

•	Ruszyły kreatywne zajęcia „Fałszerze dzieł sztuki”, pro-
wadzone przez Julitę Polipowską, w bibliotece miejskiej 
w Uniejowie. Na warsztatach dzieci poznają zagadnie-
nia związane ze sztuką i tworzą własne dzieła sztuki.

Media 

•	W Radio ZET można było posłuchać o uniejowskim 
zamku w autorskiej audycji podróżniczo-kulturalnej  
z cyklu „Cały ten świat”, prowadzonej przez Ewelinę Pa-
cynę. Dziennikarka zabiera słuchaczy na poszukiwanie 
nieoczywistych miejsc i kulinariów, a przede wszystkim 
na spotkanie z niezwykłymi ludźmi. Tym razem były to 
tajemnice zamkowe Uniejowa. 

•	W Uniejowie kręcono program o tematyce turystycznej 
pn. Polska na weekend”, ukazujący uroki naszego kraju. 
Odcinek pn. „Uniejów stolica term” zostanie wyemito-
wany w Telewizji Wielkopolskiej na przełomie grudnia. 

>
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Z działalności Rady Miejskiej 
w Uniejowie

Tomasz Wójcik

[ sierpień - wrzesień 2021 r. ]

 Podczas XLVIII sesji Rady Miejskiej w Uniejowie  
w dniu 26 sierpnia  2021 r. podwyższono kapitał 
zakładowy w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i 
objęcia w zamian nowych udziałów o wartości nominalnej 
2.000.000,00 zł w ilości 20.000 nowoutworzonych 
udziałów o wartości 100,00 zł. Zdecydowano ponadto 
o przystąpieniu do opracowania i wdrożenia Miejskiego 
Planu Adaptacji do zmian Klimatu dla Miasta Uniejowa. 
Ponownie podjęto uchwałę w sprawie określenia 
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Uniejów w roku 
szkolnym 2021/2022. Zostało również wyznaczone 
miejsce do prowadzenia handlu na gruntach należących 
do Gminy Uniejów oraz wprowadzono regulamin 
targowiska miejskiego. Następnie podjęto szereg decyzji 
dotyczących gospodarki nieruchomościami poprzez:

- uchylenie uchwały Nr XLVI/380/2021 Rady Miej-
skiej w Uniejowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w spra-
wie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej włas-
ności lokalu mieszkalnego oraz sprzedaży na rzecz 
dotychczasowego najemcy,

- wyrażenie zgody na wydzierżawienie dotychczaso-
wym dzierżawcom w drodze bezprzetargowej  działek 
rolnych o nr. 204, o pow. 0,9600 ha i nr. 205, o pow. 
1,9900 ha, położonych w Ostrowsku oraz działki rolnej 
o nr. 108, o pow. 1,1000 ha, położonej w Orzeszkowie,

-  wyrażenie zgody na wydzierżawienie dotych-
czasowemu dzierżawcy w drodze bezprzetargowej  
gruntu o pow. 6 mkw. w Uniejowie przy Dąbskiej, 
stanowiącej własność Gminy Uniejów (część dział-
ki nr 1704/1), pod kontenerem z urządzeniami tele-
komunikacyjnymi. 

 Radni upoważnili burmistrza do złożenia wniosku  
o dofinansowanie z Programu Priorytetowego Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej pn. „Klimatyczne Uzdrowiska. Część 2. 
Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 
użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych” 
oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Wzrost 
efektywności energetycznej budynków użyteczności 
publicznej na terenie Uzdrowiska Uniejów (budynek 
Szkoły Podstawowej w Uniejowie i budynek OSP  
w Człopach)”. Na koniec Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Uniejowie poinformował o swojej rezygnacji z pełnionej 

funkcji, która została przyjęta przez Radę. W tajnych 
wyborach na nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Uniejowie wybrany został radny Tomasz Wójcik.

 W dniu 23 września br. odbyła się XLIX sesja Rady 
Miejskiej w Uniejowie, na której ponownie zostały podjęte 
uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Uniejów w roku szkolnym 2021/2022 
oraz w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska 
miejskiego. Zostały także ustalony szczegółowy sposób 
konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności 
pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi  
i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. Pozostała część sesji została poświęcona 
uchwałom dotyczącym nieruchomości, a konkretnie podjęto 
uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej 
pomieszczenia oznaczonego nr 38, o pow. 15 mkw. w bu-
dynku byłej przychodni zdrowia w Uniejowie, przy ul. 
Orzechowej 6,

- wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu 
dzierżawcy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat, tj. 
od dnia 01.10.2021 r. do 30.09.2024 r., gruntu o pow. 15 
mkw. pod garaż blaszak w Uniejowie, przy ulicy Mickiewicza 
(część działki nr 2079/25), 

- wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności 
i sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 9, 
znajdującego się w budynku komunalnym w Uniejowie, przy 
ul. Ireny Bojakowskiej 2 w Uniejowie,

- uchylenia uchwały Nr XLVI/376/2021 Rady Miejskiej  
w Uniejowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej 
nieruchomości położonej w miejscowości Uniejów,

- uchylenia uchwały Nr XLVI/377/2021 Rady Miejskiej  
w Uniejowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej 
nieruchomości położonej w miejscowości Uniejów.

W dniu 29 września 2021 r. odbyła się L sesja Rady 
Miejskiej w Uniejowie, na której został uchwalony miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla części strefy 
uzdrowiskowej „B” na terenie miasta Uniejów i miejscowości 
Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowiskowej 
„C” w miejscowości Zieleń.

 W okresie od sierpnia 2021 r.  do września 2021 r. odbyły się trzy sesje Rady Miejskiej w Uniejowie (sesje nr: XLVIII,  
XLIX i L), na których znowelizowano budżet gminy Uniejów na 2021 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 
2021-2040.
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Agnieszka Olczyk

Podpisaliśmy umowę na budowę 
przedszkola integracyjnego w Uniejowie

Gmina Uniejów w ostatnim czasie dwukrotnie ogłaszała 
przetarg na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola 
integracyjnego w Uniejowie”. Procedura przetargowa 
przyniosła rozstrzygnięcie, mimo iż cena najkorzystniejszej 
oferty ponownie przewyższała kwotę, jaką Zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Spośród trzech złożonych ofert wybrano tę, która uzyskała 
największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria 
wyboru oferty określone w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia.

W związku z powyższym, 4 października 2021 r. w sie-
dzibie Urzędu Miasta w Uniejowie, podpisana została umowa 
pomiędzy Burmistrzem Uniejowa – Józefem Kaczmarkiem 
a Zakładem Robót Ogólnobudowlanych „ZROBUD” Marek 
Kędzia z Gołuchowa, reprezentowanym przez Marka 
Kędzię. Wspomniana firma w trakcie trwania procedury 
weryfikacyjnej została wytypowana na wykonawcę 
budowy przedszkola integracyjnego w Uniejowie. Wartość 
przeprowadzenia inwestycji gołuchowska firma oszacowała 
na 16 845 152,58 zł.

Całe przedsięwzięcie przeprowadzone zostanie w for-
mule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że Wykonawca 
będzie musiał opracować pełną wielobranżową 
dokumentację projektową i kosztorysową, w oparciu 
o przygotowane przez gminę dokumenty: koncepcję 
architektoniczno-budowlaną oraz projekt funkcjonalno-
użytkowy.

Dwukondygnacyjny budynek przedszkolny będzie 
mieścił łącznie osiem oddziałów, a w nich 200 wycho-
wanków w wieku od trzech do sześciu lat. Na parterze 
znajdować się będą cztery sale przedszkolne, sala 
sportowa, a także kuchnia i jadalnia. W strefie szatni 
powstanie osiem boksów szatniowych, dzięki czemu 
każdy oddział będzie miał swoją strefę. Piętro pomieści 
kolejne cztery sale przedszkolne, a ponadto dwie sale 
twórczości dziecięcej, dwie sale zabaw, salę komputerową 
oraz gabinet logopedy. Niewątpliwie na szczególną uwagę 
zasługują sale polisensoryczne, czyli specjalnie wyposażone 
pomieszczenia, aktywizujące lub wyciszające zmysły 

za pomocą światła, dotyku, zapachu, dźwięków, muzyki  
i różnorodnych zabawek rozwijających zdolności poznawcze. 
Przebywanie wewnątrz sal terapeutycznych będzie odprężać, 
pogłębiać poczucie bezpieczeństwa i korzystnie wpływać 
na stan psychofizyczny przebywających w nich dzieci, 
szczególnie tych z niepełnosprawnością intelektualną, z móz-
gowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, 
zaburzeniami mowy, niepełnosprawnością ruchową itp.

Prowadzenie działalności przedszkolnej o charakterze 
integracyjnym wymaga uwzględnienia w projekcie budynku 
różnorodności potrzeb i możliwości dzieci borykających się z 
niepełnosprawnościami, dlatego zarówno sam budynek, jak 
i jego otoczenie, umożliwiać będą swobodne poruszanie się 
osób na wózku inwalidzkim.

Zagospodarowany zostanie również cały teren wokół bu-
dynku. Do przedszkola poprowadzą nowe drogi wewnętrzne 
i chodniki. Przy obiekcie wydzielone zostaną miejsca 
parkingowe z przeznaczeniem dla rodziców, a także parking 
dla nauczycieli. W otoczeniu budynku nie zabraknie ele-
mentów małej architektury. Wybudowany zostanie nowy 
plac zabaw, dzięki któremu dzieci będą mogły aktywnie 
spędzać wolny czas na świeżym powietrzu. Zamontowane 
zostaną ławki, stojaki do parkowania rowerów oraz kosze na 

Stworzenie nowej placówki przedszkolnej na terenie Uniejowa to inwestycja, na którą z utęsknieniem 
czeka cała lokalna społeczność. Wszystko wskazuje na to, że prace nad budową przedszkola wkrótce się 
rozpoczną.
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nieczystości. Całość otoczona zostanie dużą ilością zieleni,  
a także nowym ogrodzeniem. 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, na terenie 
przedszkola zainstalowany zostanie monitoring.

Przedszkole integracyjne stanie w nowej lokalizacji. 
Będzie ono sąsiadować z budynkiem szkoły podstawowej, 
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz z budynkami 
mieszkalnymi jedno- i wielorodzinnymi.

Planowany termin oddania obiektu przypada na marzec 
2023 roku.

Na budowę nowego przedszkola gmina Uniejów otrzymała 
2,5 mln zł dofinansowania od Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infra-
struktura dla usług społecznych. Działanie VII.4 Edukacja. 
Poddziałanie VII.4.2 Edukacja przedszkolna.

Agnieszka Owczarek

Nowy Zastępca Burmistrza Uniejowa

Nowy zastępca burmistrza to 45-letni uniejowianin, 
absolwent kierunków: Organizacja Polityki Społecznej, 
Arteterapia, Marketing i Zarządzanie. Od 2018 roku pełnił 
funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Uniejowie,  
a już trzecią kadencję był radnym – w 1. kadencji jako członek 
Komisji Społecznej, a w 2. kadencji jako przewodniczący 
Komisji Uzdrowiskowej.

Dotychczas Mirosław Madajski pracował jako terapeuta 
w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Czepowie. To także współzałożyciel Uniejowskiego 
Stowarzyszenia „Aktywni”, a od 2013 r. realizuje warsztaty  
i koncerty integracyjne w Uniejowie.

W związku z objęciem funkcji zastępcy burmistrza, 
podczas 48. sesji Rady Miejskiej w Uniejowie złożył oficjalną 
rezygnację z funkcji przewodniczącego rady oraz z funkcji 
radnego. Na wspomnianej sesji jednogłośnie wybrano 
nowego przewodniczącego, którym został Tomasz Wójcik. 
Za wyborem zagłosowało 12 obecnych na sesji radnych.

Mirosław Madajski zastąpił Janusza Kosmalskiego, który 
funkcję tę pełnił od 16 stycznia 2019 roku. Wcześniej 
nieprzerwanie od 26 marca 2006 roku był przewodniczącym 
Rady Miejskiej.

Zapytany o plan działania nowy zastępca wskazał, że 
stawia na współpracę ze wszystkimi radnymi i sołtysami. 
Podkreślił także, że jest osobą otwartą na szeroko pojęty dialog  
z mieszkańcami. Nowemu zastępcy życzymy wytrwałości  
i wielu sukcesów.

Od 1 września 2021 r. Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek ma nowego zastępcę. 
Jest nim Mirosław Madajski, który przez ostatnie 3 lata pełnił funkcję przewodniczącego 
Rady Miejskiej.
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Zastępca Burmistrza Miasta Uniejów – Mirosław Madajski (w środku) 
z dotychczasowym zastępcą Januszem Kosmalskim (z prawej) i 
przewodniczącym Rady Miejskiej w Uniejowie – Tomaszem Wójcikiem  



18 numer  5 / 81 / 2021|  UNIEJOWSKIE STRONY

>

Agnieszka Owczarek

Gmina zawarła umowę na 
przebudowę ulicy Dąbskiej

Niebawem rozpocznie się modernizacja ciągu drogo-
wego, tj. drogi gminnej – ul. Dąbskiej wraz z przebudową 
skrzyżowań ul. Dąbskiej z ul. Rynek, Awaryjną, bp. Ow-
czarka oraz Orzechową.

Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek, przy kontr-
asygnacie skarbnika Arlety Pietrzak, podpisał w tej sprawie 
umowę z firmą LuKpol Krzysztof Łuczak z Uniejowa, która 
podejmie się realizacji planowanej inwestycji.

Wykonawca został wyłoniony w drodze drugiego prze-
targu, składając najkorzystniejszą ofertę finansową opie-
wającą na kwotę 2 388 660,00 zł. Gwoli przypomnienia, 
w pierwszej procedurze oferty złożyły 3 firmy: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EKO-
INŻBUD Piotr Peraj z Uniejowa, proponując kwotę 2 577 
102,15 zł, firma Handlowo-Usługowa Wiesława Łuczak, 
Jan Łuczak, Spółka Cywilna na kwotę 2 765 817,32 zł oraz 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Poddębic, szacując 
koszt na kwotę 3 673 277,58 zł.

Do drugiego przetargu o realizację zamówienia 
publicznego przystąpiło dwóch oferentów; w/w firma 
wykonawcza oraz konsorcjum: Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno-Handlowo-Usługowe EKOINŻBUD Piotr Peraj  
z Uniejowa (lider konsorcjum) i firma „EVECO” Ewa Peraj  
z Łodzi (członek konsorcjum), które oceniło wartość zadania 
na sumę 3 077 460 zł.

Remont i przebudowa ul. Dąbskiej, a przede wszystkim 
skrzyżowania, to długo wyczekiwana inwestycja. Liczący 
200 mb. odcinek wraz z łączącymi się z nim ulicami: Rynek, 
Awaryjną, bp. Owczarka oraz Orzechową, cechuje się 
bardzo złym stanem technicznym, z widoczną spękaną 
nawierzchnią jezdni, ubytkami, nierównościami oraz 
kałużami, co doskonale widać po opadach deszczu. 
Nie inaczej jest z chodnikami, których nawierzchnie są 
niejednolite pod względem zastosowania materiału, niemal 
w całości popękane i z licznymi ubytkami. 

Przez wiele lat Burmistrz Uniejowa podejmował 
starania majce na celu poprawienie stanu ul. Dąbskiej na 
przedmiotowym odcinku wraz z ulicami tworzącymi z nim 
skrzyżowania, ale dopiero zawarte w 2019 r. porozumienie 
z obecnym Zarządem Powiatu pozwoliło urzeczywistnić 
zamiary i podjąć realne działania na rzecz poprawy infra-

struktury drogowej. Ponadto, w czerwcu 2021 r. gmina 
Uniejów pozyskała dofinansowanie w wysokości blisko 1,2 
mln zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 
realizację inwestycji.

- „Składam na ręce pana Tobiasza Bocheńskiego, Wojewody 
Łódzkiego serdeczne podziękowania za wsparcie dla naszych 
działań, które są tak potrzebne uzdrowisku. Koszt realizacji 
przedsięwzięcia w całości spoczywa na barkach gminy, 
zarówno pod kątem opracowania dokumentacji technicznej, 
jak i prac budowlanych. Tym bardziej cieszę się, że nasz 
projekt znalazł się na liście zadań objętych dofinansowaniem. 
Przyznane środki są bardzo istotnym zastrzykiem finansowym” 
– powiedział burmistrz Kaczmarek.

Zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną umową, 
przebudowa ulicy Dąbskiej będzie polegała na wykonaniu 
nowej podbudowy oraz nawierzchni jezdni, zjazdów, chod-
ników oraz ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem 
ulicznym, oznakowaniem pionowym, poziomym oraz zain-
stalowaniem urządzeń bezpieczeństwa i elementów małej 
architektury, odwodnieniem pasa drogowego i przebudową 
istniejącej sieci elektroenergetycznej.

Na skrzyżowaniu ul. Dąbskiej z ul. bp. Owczarka / Orze-
chową w Uniejowie zostaną wydzielone pasy ruchu o sze-
rokości 3,50 m, nawiązując tym samym do wcześniej prze-
budowanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 473  
z drogą powiatową oraz drogą gminną Nr 111355E (ul. Dąbska). 
Ponadto w ramach zagospodarowania terenu powstanie 
wyspa dzieląca na jezdni, wraz z odgięciem toru jazdy, na 
wjeździe do miejscowości. Po lewej stronie ulicy Dąbskiej 
zaplanowano budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej,  
a po prawej stronie przebudowę chodnika. Nawierzchnię jezdni 
na przedmiotowym odcinku oraz skrzyżowaniu zaplanowano  
z SMA, czyli mieszanki technicznie optymalizowanej pod 
kątem redukcji hałasu. Rozwiązanie stanowi kompromis 
pomiędzy odpowiednią trwałością i dużą odpornością na 
koleinowanie przy jednoczesnej gwarancji odczuwalnej 
redukcji natężenia hałasu.

W obrębie tegoż skrzyżowania przewidziano także 
wykonanie dwóch przejść dla pieszych wraz z doświetlaniem. 
Jedno będzie oznakowane jako przejście dla pieszych aktywne, 
a więc zawierać będzie znaki na tle folii fluorescencyjnej, 

Władze Uniejowa podpisały umowę z firmą, która zajmie się przebudową 
ul. Dąbskiej. Inwestycja ma ruszyć wkrótce.
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punktowe elementy odblaskowe. Drugie przejście, z wys-
pą dzielącą, tzw. azylem, zaopatrzone będzie w ozna-
kowanie aktywne (znaki zostaną umieszczone na tle fluo-
rescencyjnym i z elementami świetlnymi).

Na odcinku od ul. bp. Owczarka / Orzechowej do ul. 
Rynek zaplanowano przebudowę nawierzchni jezdni oraz 
chodników, która zostanie wykonana z kamiennych płyt 
granitowych ciętych. Wzdłuż chodnika zamontowane będą 
słupki blokujące, które uniemożliwią pojazdom wjazd na 
ciągi piesze. Nie zabraknie też kolejnych dwóch przejść 
dla pieszych. Również na nich zamontowane zostanie 
doświetlenie i oznakowanie aktywne.

Nowe przejście dla pieszych zaplanowano również  
w obrębie skrzyżowania z ul. Awaryjną. Tzw. wyniesione 
przejście dla pieszych zostanie doświetlone oraz wykonane 
jako oznakowanie aktywne.

W ramach inwestycji zaplanowano demontaż istnie-
jących słupów energetycznych betonowych oraz prze-

budowę istniejącej sieci elektroenergetycznej. Ponadto 
wzdłuż ulicy Dąbskiej, od wysokości przejścia dla pieszych 
przy ul. Awaryjnej przez skrzyżowanie ul. Dąbskiej z ul. bp. 
Owczarka, wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa.

W obrębie skrzyżowania ul. Dąbskiej z ul. Rynek za-
planowano przełożenie kostki istniejących chodników 
(ulicy Rynek i ulicy Targowej), w celu wykonania regulacji 
wysokościowej do nowobudowanych chodników w ulicy 
Dąbskiej.

Na całym terenie objętym inwestycją zaprojektowano 
również zieleń wraz z małą architekturą (m.in. ławki, stojaki na 
rowery, kosze na śmieci, donice z drzewami).

Jako że ulica Dąbska znajduje się w chronionej strefie 
zabytkowej, dokumentacja projektowa uwzględnia zapro-
ponowane przez konserwatora rozwiązania i zalecenia, jak 
chociażby te dotyczące zastosowanych materiałów.

Po stronie firmy wykonawczej będzie wreszcie zapewnienie 
przeprowadzenia badań archeologicznych na całym terenie 
objętym inwestycją wraz z wystąpieniem o pozwolenie na ich 
wykonywanie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Łodzi.

Przedsięwzięcie, którego zakończenie zaplanowano na 
koniec maja przyszłego roku, bez wątpienia wpłynie na pod-
wyższenie paramentów użytkowych ul. Dąbskiej. 

Proponowane rozwiązania poprawią płynność ruchu 
i bezpieczeństwo jego uczestników, ale oprócz poprawy 
standardu, ulica Dąbska przestanie wreszcie być niechlubną 
wizytówką miasta i straszakiem wśród uniejowskich dróg.
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Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiado-
mość, że w dniu 27 września 2021 roku, w wieku 72 
lat, zmarł Stanisław Szczepuła – wieloletni Sołtys 
Kozanek Wielkich.

Funkcję sołtysa pełnił nieprzerwanie od 1985 r. do 31 maja 
2021 r. Był aktywnym działaczem, zawsze wspierającym 
swoją społeczność. Za swoje wieloletnie zaangażowanie 
został odznaczony w 2011 roku Złotą Odznaką „Za Zasługi 
dla Miasta i Gminy Uniejów”. W naszej pamięci pozostanie 
jako niezwykle życzliwy człowiek. 

Rodzinie i Najbliższym Zmarłego składamy wyrazy głębo-
kiego współczucia.

Burmistrz Uniejowa wraz z pracownikami.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie 
wraz z radnymi Rady Miejskiej.
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Umowa na realizację drogi do terenów 
inwestycyjnych podpisana

Akt notarialny zamiany nieruchomości podpisany

Zadanie, o którym mowa, to odcinek o długości 700 m i szerokości 5 m, 
prowadzący od Zagrody Młynarskiej do zbiornika wodnego. Do procedury 
o realizację zamówienia publicznego zgłosiło się 4 oferentów. Ofertę 
najkorzystniejszą, opiewającą na kwotę 383 470,83 zł, zaproponowało 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Kupczyk Grażyna z Uniejowa. 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona 
oferta odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji 
warunków zamówienia.

Pozostałe propozycje przekroczyły próg 400 tys. zł. Firma GOODMEN 
2020 Sp. z o.o. z Katowic oszacowała wartość zadania na kwotę 402 
688,96 zł, firma LuKpol Krzysztof Łuczak z Uniejowa na kwotę 442 
800,00 zł i wreszcie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
EKOINŻBUD Piotr Peraj z Uniejowa zaproponowało kwotę 442 137,33 zł.

Inwestycja będzie współfinansowana środkami pochodzącymi z tytułu 

Stronami zawartej umowy byli: Gmina Uniejów, repre-
zentowana przez burmistrza Józefa Kaczmarka oraz bracia 
Jerzy i Zbigniew Jankowscy, współwłaściciele posesji 
otaczającej pozostałości budynku dawnego młyna. W ra-
mach zamiany Gmina Uniejów przekazała współwłaścicie-

wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Sta-
nowią one część budżetu województwa i zgod-
nie z zapisami ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych są w dyspozycji Marszałka 
Województwa. Pod koniec czerwca br. gmina 
otrzymała na zadanie wsparcie finansowe  
w wysokości 117 560,00 zł.

- „Dziękuję panu Marszałkowi Grzegorzowi 
Schreiberowi za uwzględnienie gminy Uniejów 
w dystrybucji środków. Drogi dojazdowe do 
gruntów rolnych nie tylko służą rolnikom, 
ale przede wszystkim ułatwiają dostęp do 
infrastruktury, a także podnoszą poziom bez-
pieczeństwa. Ponadto droga, którą będziemy 
realizować, przysłuży się w kontekście przysz-
łych inwestycji gminnych i prywatnych na 
terenach uzdrowiskowych” – powiedział Bur-
mistrz Uniejowa, Józef Kaczmarek.

Planowane przedsięwzięcie, które rozpocznie 
się już niedługo, obejmie swym zakresem m.in. 
pomiary geodezyjne, profilowanie i zagęszczenie 
podłoża oraz wykonanie nowej nawierzchni 
– obecna szutrowa zostanie wymieniona na 
kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie.

lom działki swoje udziały w nieruchomości pod młynem. Z ko- 
lei bracia Jankowscy przekazali do zasobów Gminy odpowiednio 
takie same udziały w gruntach położonych wzdłuż rzeki.  
W ten sposób Gmina Uniejów stała się wyłącznym właścicie-
lem działki nad Wartą.

Przetarg został rozstrzygnięty, a zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
w miejscowości Uniejów – droga za wałem” ma swojego wykonawcę. Roboty już trwają.

6 września br. doszło do podpisania aktu notarialnego zamiany nieruchomości położonych w Uniejowie 
przy ul. Bł. Bogumiła 56 A, obejmujących grunty, na których zlokalizowany jest budynek starego młyna 
oraz tereny przyległe. Tym samym dobiegły końca wieloletnie starania władz samorządowych dążące do 
uregulowania stanu prawnego działki przy rondzie.
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Porozumienie w sprawie OSP Wielenin

W czwartek, 2 września br. podpisano trójstronne 
porozumienie, które zgodnie z przepisami prawa po-
przedza włączenie jednostki do KSRG. Swoje podpisy na 
porozumieniu złożyli: mł. bryg. Radosław Cieślikowski 
– Komendant Powiatowy PSP w Poddębicach, Józef 
Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, Bogdan Marciniak – 
Prezes OSP Wielenin oraz Konrad Trzebiński – Naczelnik 
OSP Wielenin. Podczas podpisania obecny był również bryg. 
mgr inż. Zbigniew Nastarowicz – Zastępca Komendanta 
Powiatowego PSP w Poddębicach.

Porozumienie zawiera m.in. gotowość operacyjną jed-
nostki OSP, zadania ratownicze przewidziane dla jednostki 
w ramach systemu, wymagany poziom wyszkolenia ratow-
ników w jednostce czy określenie sposobu utrzymania stanu 
gotowości jednostki do działań ratowniczych.

Kolejnym krokiem proceduralnym było przekazanie 
dokumentacji przez Komendanta Powiatowego PSP  
w Poddębicach do właściwego miejscowo Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Ostateczną 
decyzję o włączeniu jednostki do systemu podejmie 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej na wnio-
sek Komendanta Wojewódzkiego.

Włączenie jednostki z Wielenina do KSRG ma na celu 
przede wszystkim zwiększenie ochrony przeciwpożarowej 
i właściwe zabezpieczenie zakładu produkcyjnego firmy 
K-Flex. Jak wiadomo, K-Flex jest obecnie największym 
pracodawcą na terenie gminy. Specyfika wytwarzanych  
w zakładzie materiałów izolacyjnych i akustycznych wymaga 

Zamiana nieruchomości otworzyła przed Samorządem 
perspektywę zmaterializowania planów inwestycyjnych  
w tej części miasta, a uregulowanie stanu prawnego terenu, 
na którym znajdują się pozostałości po dawnym młynie, 
pozwoli wreszcie zadbać o wizerunek budynku i jego 
otoczenia.

Władze Gminy Uniejów po raz kolejny składają serdeczne 
podziękowania Panom Jerzemu oraz Zbigniewowi Jankow-
skim za współpracę i gotowość podejmowania działań na 
rzecz uporządkowania stanu prawnego nieruchomości. 
Dzięki przychylności współwłaścicieli działki, ten newral-
giczny punkt na mapie termalnego uzdrowiska powoli już 
zmienia swoje oblicze.

właściwego przygotowania służb gaśniczo-ratowniczych  
w przypadkach zaistnienia zdarzenia na terenie firmy. Jed-
nostka OSP w Wieleninie jest najbliższą, co gwarantuje szybki 
czas reakcji i dotarcia na miejsce zdarzenia.

Warto nadmienić, że temat podjęty został już w roku 
ubiegłym. Mamy nadzieję, że decyzja nadejdzie do druhów 
z Wielenina jak najszybciej. W przypadku pozytywnego roz-
strzygnięcia, OSP Wielenin będzie czwartą jednostką na te-
renie gminy działającą w Krajowym Systemie Ratownictwa 
Gaśniczego.

Powoli dobiegają końca formalności związane z włączeniem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Wieleninie do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.
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Od lewej: notariusz Maciej Fret, burmistrz Józef Kaczmarek, 
Jerzy i Zbigniew Jankowscy

Od lewej: Komendant Powiatowy PSP w Poddębicach – mł. bryg. Radosław 
Cieślikowski, Prezes OSP Wielenin – Bogdan Marciniak, Burmistrz Uniejowa 
– Józef Kaczmarek, Naczelnik OSP Wielenin – Konrad Trzebiński, Zastępca 
Komendanta Powiatowego PSP w Poddębicach – bryg. mgr inż. Zbigniew 
Nastarowicz 
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Trwa remont kolejnych strażnic

Strażnica w Orzeszkowie

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót bu-
dowlanych, polegających na dociepleniu elewacji oraz 
stropu, wymianie stolarki okiennej i konstrukcji dachu. 
Remont budynku, podobnie jak w Skotnikach, rozpoczął się 
od prac rozbiórkowych i demontażu wszystkich elementów 
dotychczasowego zadaszenia, obejmującego pomieszczenia 
użytkowe sali OSP oraz garaż.

Termomodernizacja strażnicy umożliwiła demontaż 
pokrycia dachowego, które w dużym stopniu odpowiadało 
za straty ciepła z budynku, a w dodatku wykonane było  
z materiału szkodliwego dla zdrowia, zawierającego 
azbest. Płyty eternitu usunięto z zachowaniem szczególnej 
ostrożności i przygotowano do odbioru przez firmę 
specjalizującą się w utylizacji tego typu odpadów 
budowlanych. W dalszej kolejności wykonawca zajął się 
montażem nowej instalacji odgromowej i uziemiającej, która 
jest już prawie w całości skompletowana.

Pracownicy wzmacniają wszystkie ściany nośne budynku, 
na których powstanie wieniec stropowy, stanowiący 
oparcie dla nowej konstrukcji dachu z wiązarów kratowych. 
Montaż nowego pokrycia dachu oraz wykonanie obróbek 
blacharskich poprzedzą: wylanie i docieplenie stropów. 
Wymienione zostaną wszystkie okna oraz drzwi wejściowe. 
Na ścianach zewnętrznych budynku wykonawca położy 
nową, jednolitą elewację, pod którą znajdzie się warstwa 
izolacyjna ze styropianu, zapewniająca docieplenie murów.

Ze względu na zły stan techniczny modernizacji zostanie 
poddana instalacja elektryczna i energetyczna, obejmująca 
wykonanie tablicy rozdzielczej oraz instalacji zasilania  
i okablowania nowych urządzeń, instalacji fotowoltaicznej, 
ochrony przeciwporażeniowej i ochrony przepięciowej. 
W zakresie pozostałych prac do wykonania na zewnątrz 
budynku przewidziano: odtworzenie opaski wokół strażnicy, 
demontaż starych schodów betonowych i wykonanie 
nowych.

Inwestycja z pewnością poprawi stan techniczny budynku, 
a także wygląd zewnętrzny, który w obecnym kształcie 
raczej przestrzegał, aniżeli zapraszał do wejścia. Ponadto, 
dzięki przewidzianym w projekcie rozwiązaniom izolacji  
i docieplenia pomieszczeń oraz zastosowaniu odnawialnych 
źródeł pozyskiwania energii (m.in. panele fotowoltaiczne), 

modernizacja pozwoli osiągnąć efekt ograniczenia strat cieplno-
energetycznych oraz zredukowania emisji zanieczyszczeń 
powietrza atmosferycznego. Niepodważalne korzyści dla 
środowiska z czasem przełożą się także na obniżenie bieżących 
kosztów utrzymania budynków.

Wysokie koszty inwestycji

Umowę na wykonanie termomodernizacji wszystkich trzech 
strażnic (w Skotnikach, Orzeszkowie i Woli Przedmiejskiej) 
zawarto na początku czerwca bieżącego roku z firmą 
HYDRO-MAT s.c. B.Szczęsny, D.Kruczek z Gusina, wyłonioną  
w drodze przetargu o udzielenie zamówienia publicznego. 
W trzyczęściowym postępowaniu, ogłoszonym przez Gminę 
Uniejów, wzięło udział łącznie 11 przedsiębiorstw. Na 
termomodernizację strażnicy w Orzeszkowie wpłynęło 9 
ofert. Na sfinansowanie przedmiotu zamówienia częściowe-
go przewidziano kwotę w  wysokości 371.000,00 zł brutto. 
Najkorzystniejsza, chociaż wyższa od spodziewanej aż  
o 180 tys. zł oferta (550.970,00 zł) została złożona przez 
wyżej wspomnianą firmę HYDRO-MAT. Najwyższą cenę za 
wykonanie zlecenia – 817.950,00 zł, zaproponowała firma 
PGM Projekt sp. z o.o. z Konstantynowa Łódzkiego.

Zagospodarowanie otoczenia strażnicy

W 2017 roku na terenie przy strażnicy zrealizowano projekt 
„Utworzenia infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości 
Orzeszków”. Druhowie przygotowali wniosek o dofinansowanie 
inwestycji ze środków PROW, dzięki czemu w ogromnej części 
sfinansowano go ze środków zewnętrznych, w ramach strategii 
rozwoju lokalnego, realizowanej przez Lokalną Grupę Działania 
„PRYM”.

Zakres wykonanych wtedy prac był naprawdę imponujący. 
W ramach przedsięwzięcia usunięto pozostałości starego, 
betonowego płotu, wykarczowano krzaki, przeprowadzono 

Realizacja projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Uniejów – dla 
społeczności kolejnych sołectw – staje się faktem. Po rozpoczęciu prac rozbiórkowo-przygotowawczych 
dawnego budynku OSP w Skotnikach, nadeszła pora wszczęcia podobnych działań w remizie strażackiej  
w Orzeszkowie i Woli Przedmiejskiej. 
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rekultywację oraz wyrównanie terenu, opasając go nowym 
ogrodzeniem z metalowych paneli. Na części podwórza 
utwardzonej kostką ustawiono zadaszoną altanę. Tuż za nią 
wydzielono plac zabaw z karuzelą, huśtawkami i zjeżdżalnią. 
W kolejnym narożniku powstało miejsce na ognisko,  
z bezpiecznym, murowanym paleniskiem oraz ławkami. Plac 
po zmroku oświetlają lampy, zasilane energią pochodzącą 
z paneli słonecznych. Teren – poza utwardzeniem kostką 
brukową – został obsiany trawą.

Łączny koszt opisanej inwestycji zamknął się w kwocie 
112 tys. zł. 80 tys. zł pokryło dofinansowanie ze środków 
PROW, zaś pozostałe 32 tys. zł uzupełniła dotacja 
przekazana jednostce z budżetu Gminy.

Uregulowanie stanu prawnego działki

Zanim jednak doszło do jakichkolwiek zmian należało 
„wyprostować” kwestie własnościowe nieruchomości. 
Podwórze, jak i sama remiza, z powodu nieuregulowanego 
stanu prawnego działki, stały odłogiem przez dobrych kilka 
lat. W czasie, kiedy zawiązywały się jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej, budynki przeznaczone na ich użytek 
wznoszono zazwyczaj w miejscach uznanych umownie za 
publiczne. Problem pojawiał się w momencie wprowadzania 
ewidencji gruntów i – albo został rozwiązany od razu, albo 
– tak jak w Orzeszkowie – czekał na odpowiedni moment.

– „Tym właściwym okazało się uzyskanie aplikacji 
adwokackiej przez mojego syna” – wyjaśnił były prezes OSP, 
Marian Wojech. – „Pierwsze kroki, jakie należało podjąć, 
dotyczyły uregulowania stanu prawnego działki. Posesja, na 
której stoi budynek była niczyja, a z tego co mi wiadomo, 
nie byliśmy odosobnionym przypadkiem. Tomasz podjął 
się zadania uwłaszczenia działki, która po trwającej niemal 
1,5 roku sprawie, decyzją sądu, stała się nasza. Od samego 
początku inicjatorem uporządkowania stanu prawnego 
działki był burmistrz Józef Kaczmarek, który bardzo wspierał 
nasze działania”. 

Strażnica w Woli Przedmiejskiej 

Również Wolacy zobaczyli światełko w tunelu, w długiej 
podróży, która rozpoczęła się mniej więcej o tej samej porze 
roku, we wrześniu 2018 roku.

Wtedy to, na łamach strony internetowej oraz lokalnej  
prasy, w artykule „Przełom w realizacji projektu termo-
modernizacji strażnic OSP. Ponad 1,5 mln zł dofinansowania 
na inwestycje w sześciu miejscowościach” informowaliśmy 
Państwa o środkach pozyskanych na realizację dwóch 
projektów kompleksowej termomodernizacji obiektów uży-
teczności publicznej. 

Niestety, droga do zmaterializowania założeń zawartych 
we wnioskach i dokumentacji projektowej okazała się 

wyboista, dłuższa niż ktokolwiek by przewidział, a przede 
wszystkim – dużo droższa. Przez ten okres zarówno sytuacja 
na rynku budowlanym, jak i ceny samych materiałów znacząco 
się zmieniły, ale akceptując wyższe od przewidzianych koszty 
remontu poszczególnych budynków, Gmina Uniejów zawarła 
umowę z wykonawcą na realizację zadania pn. „Kompleksowa 
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miej-
scowości Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska”. Roboty 
rozbiórkowe i przygotowawcze prowadzone są także w Woli 
Przedmiejskiej.

W ramach zleconego zadania, prowadzone są następujące 
prace: docieplenie ścian elewacyjnych, wymiana stolarki 
okiennej oraz drzwiowej, modernizacja instalacji elektrycznej 
(w tym wykonanie tablicy rozdzielczej oraz instalacji zasilania i 
okablowania nowych urządzeń, wymiana instalacji odgromowej 
i uziemiającej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, ochrony 
przeciwporażeniowej i ochrony przepięciowej), a także 
kompleksowa przebudowa zadaszenia strażnic, polegająca 
na wykonaniu wieńca żelbetowego pod murłatą, wymianie 
konstrukcji dachu z wiązarów kratowych, dociepleniu stropów, 
montażu nowego pokrycia dachu i wykonaniu obróbek 
blacharskich.

Koszt prac, przewidzianych do wykonania w budynku OSP  
w Woli Przedmiejskiej, firma wyceniła na kwotę 440 tys. zł.

Podobnie jak w przypadku pozostałych strażnic, roboty  
w Woli Przedmiejskiej zaczęto od demontażu całej konstrukcji 
dachu wraz z poszyciem. Odkryte kominy wykazują spękania 
i ubytki tynków, czapek, zniszczenia powłok malarskich  
i zawilgocenie. Po uprzednim sprawdzeniu przepustowości 
kanałów, budowlańcy wypełnią ubytki, a następnie wzmocnią 
zewnętrzną konstrukcję kominów siatką i tynkiem w kolorze 
elewacji. Czapki kominów zostaną odtworzone, a następnie 
pokryte od góry blachą ocynkowaną. W dalszej kolejności, 
na bazie odtworzonego wieńca stropowego, który wzmocni 
konstrukcję ścian nośnych, powstanie nowy szkielet więźby 
dachowej z wiązarów. Zdemontowanie pokrycia dachowego 
umożliwi docieplenie istniejących stropów. Płyty z wełny 
mineralnej zostaną w tym celu ułożone na deskach opartych na 
dolnym pasie wiązara. Całość wymienionej konstrukcji dachu, 
po uprzednim zaimpregnowaniu, pokryje płaska, ocynkowana 
i powlekana blacha w kolorze grafitowym. W zakresie prac 
elewacyjnych, w pierwszej kolejności do wymiany jest cała 
stolarka. Nowe okna oczekują na montaż, zmagazynowane  
w garażu.

Obecna brama segmentowa, mimo że wydaje się być  
w zadowalającym stanie, nie spełnia przyjętych w projekcie 
norm termoizolacji. W związku z czym, podobnie jak drzwi 
wejściowe, podlega wymianie na nową. Pozostając w temacie 
dostępu do budynku z zewnątrz, sfatygowane schody, które 
znajdują się od strony frontowej, mają zostać gruntownie 
naprawione. Kraty w oknie, szpecące przednią fasadę strażnicy, 
na etapie wymiany stolarki na nową, znikną bezpowrotnie.
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Ściany zewnętrzne wraz z fundamentami będą osuszone, 
zaizolowane oraz docieplone przy użyciu płyt z wełny 
mineralnej. Tak powstałą, jednolitą powierzchnię wzmocni 
siatka zatopiona w kleju montażowym, zaś – nałożona jako 
warstwa ostatnia – silikatowa wyprawa tynkarska będzie 
stanowiła zewnętrzną elewację budynku na ścianach: 
zachodniej, północnej i południowej. Po stronie wschodniej, 
czyli „od drogi”, stanowiącej front strażnicy, zostanie 
wykonana ściana trójwarstwowa, z użyciem – jako warstwy 
zewnętrznej – kamienia wapiennego.

Wykończenie budynku przy użyciu białego kamienia jest 
bezpośrednim nawiązaniem do historycznego budownictwa 
regionalnego, świadczącego o odrębności architektonicznej 
gminy Uniejów. Zastosowanie lokalnego surowca, tzw. 
„opoki” w budynkach mieszkalnych i gospodarskich, nadaje 
krajobrazowi kulturowemu naszej okolicy wyjątkowości  
i wyróżnia go na tle regionów środkowej Polski.

Po wymianie pokrycia dachu, stolarki okiennej  
i drzwiowej, dociepleniu ścian i wykonaniu elewacji, 
budynek zyska kompletnie nowe obróbki blacharskie, 
w tym: rynny, rury spustowe, parapety, obróbki 

kominów oraz przewodów wentylacyjnych z blachy 
ocynkowanej, powlekanej – również w kolorze grafitowym, 
a także nową instalację odgromową, oprawy świetlne oraz 
mo-cowanie tablic informacyjnych.

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 budynków. Poddziałanie 
IV.2.2. Termomodernizacja budynków. Łączna kwota przyznana 
gminie Uniejów na ten cel to w sumie przeszło 1,5 mln zł!

Maciej Bartosiak

Prace wykończeniowe nowego budynku 
technicznego na terenie SUW w Ostrowsku

Celem prowadzonej inwestycji jest poprawa stanu 
technicznego przepompowni oraz usprawnienie pracy 
zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę. Projekt 
uwzględnia kompleksową przebudowę stacji uzdatniania 
wody w Ostrowsku, w tym: usytuowanie nowego budynku 
technicznego wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi, 
budowę podziemnej i naziemnej infrastruktury 
towarzyszącej, a także zagospodarowanie terenu wokół 
obiektu oraz uporządkowanie działki, na której prowadzona 
jest inwestycja.

Nowy budynek techniczny SUW

Budynek został zaprojektowany w technologii tradycyj-
nej murowanej, wzniesiony na ławach fundamentowych  
z betonu. Żelbetowy strop hydroforni wylano na konstrukcji 
opartej na ścianach zewnętrznych z pustaka ceramicznego 

oraz wewnętrznych, wykonanych z tego samego materiału. 
Całość pokryto jednospadowym dachem, osadzonym na 
stalowych kozłach. Powierzchnia użytkowa nowego budynku 
technicznego liczy w sumie ponad 170 mkw., przy wysokości 
obiektu około 6 m.

Wejście główne do budynku znajduje się we frontowej, 
dłuższej ścianie, od strony drogi powiatowej. Z kolei w szczy-
towej ścianie nowego budynku, od strony południowej, znajduje 
się otwór z zamontowaną automatyczną bramą garażową, 
umożliwiający bezpośredni dostęp z zewnątrz do hali filtrów.

Zewnętrzne wykończenie budynku, zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w dokumentacji projektowej, ma być wykonane w 
tonacjach kolorów: białego z szarym (elewacja) i grafitowym 
(poszycie dachu). Z kolei cokół budynku wraz z fragmentami 
ścian będą  wykonane z kamienia naturalnego.

Wewnątrz nowej hydroforni przewidziano pomieszczenia 

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrowsku znalazła się na kolejnym etapie realizacji 
przedsięwzięcia. W miejscu niewielkiej, kontenerowej sterowni, zdemontowanej wiosną br., stoi już nowy 
budynek techniczny o powierzchni 170 mkw. Wewnątrz trwają prace wykończeniowe pomieszczeń oraz 
montaż zbiorników wraz z instalacją w hali filtrów.
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o funkcji związanej z uzdatnianiem wody: halę filtrów 
(największe pomieszczenie, zajmujące blisko 125 mkw. 
przestrzeni): magazyn podchlorynu (o powierzchni ok. 15 
mkw.), pomieszczenie gospodarcze (8,3 mkw.), sterownię 
(7,3 mkw.) oraz pomieszczenie socjalne z toaletą dla 
pracowników obsługi (o łącznej powierzchni około 9 mkw.).

Zaopatrzenie obiektu w wodę nastąpi z istniejącego 
przyłącza z sieci miejskiej w energię elektryczną poprzez 
istniejące przyłącze energetyczne. Budynek będzie 
ogrzewany elektrycznie.

Na terenie stacji zostały już umieszczone dwa pionowe 
zbiorniki retencyjne o pojemności 150 metrów sześciennych 
każdy. Podobnie jak w przypadku innych hydroforni na terenie 
gminy (m.in. w Woli Przedmiejskiej, Wilamowie), zbiorniki 
będą awaryjnym rezerwuarem wody dla gospodarstw w razie 
wstrzymania pracy pomp.

Dostęp na teren SUW będzie się odbywał istniejącym 
zjazdem z drogi powiatowej. Na działce zostaną 
wygospodarowane 2 miejsca parkingowe, zapewniające 
postój dla pracowników monitorujących prawidłowe 
działanie instalacji uzdatniającej wodę. Cały proces będzie 
zachodził w sposób zautomatyzowany, zabezpieczony 
dodatkowo w system powiadamiania, jeśli sytuacja wymaga 
interwencji personelu. W związku z tym, w docelowym 
budynku przewiduje się pracę dorywczą, maksymalnie do 2 
godzin.

Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych oraz 
montażowych w zakresie budynku i urządzeń stacji 
uzdatniania wody, wykonawca jest zobowiązany do 
uporządkowania działki oraz utwardzenia nawierzchni 
komunikacyjnych z zastosowaniem tłucznia i płyty ażu-
rowej. W ostatnim etapie realizacji zadania zaplanowano 
zagospodarowanie otoczenia. Teren bezpośrednio wokół 
budynku przewidziano jako urządzony trawnik, natomiast w 
pozostałej części działki znajdą się nasadzenia niską (krzewy) 
i wysoką (drzewa) zielenią ozdobną.

Koszt i termin zakończenia inwestycji

Wykonawcą prac, wyłonionym w drodze drugiego 
przetargu, jest firma Wodner II z Neru-Kolonii koło 
Wartkowic. Umowa z właścicielem przedsiębiorstwa została 
zawarta pod koniec stycznia bieżącego roku. Zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w dokumencie, wszystkie prace 
przewidziane do realizacji w ramach zleconego zadania 
powinny zostać wykonane do końca 2021 roku, a ich 
łączny koszt oszacowano na kwotę 2,5 mln zł. Wykonawca 
zobowiązał się udzielić gwarancji jakości wykonania prac na 
okres 6 lat od dnia odbioru końcowego.

Co istotne, realizacja inwestycji od momentu rozpoczęcia 
prac jest prowadzona z uwzględnieniem ciągłego 
zaopatrywania okolicznych gospodarstw w wodę, bez 
jakichkolwiek niedogodności dla mieszkańców. Zgodnie 

z wytycznymi zawartymi w zamówieniu oraz deklaracją 
wykonawcy, nieprzerwany dostęp do aglomeracyjnego 
wodociągu będzie zapewniony niezależnie od prowadzonych 
robót, aż do momentu zakończenia wszystkich prac i urucho-
mienia nowej instalacji.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie gminy

W związku z intensywnym rozwojem Gminy Uniejów 
zarówno w zakresie inwestycji turystycznych, jak i naturalną 
ekspansją lokalnych obszarów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową, koniecznym stało się rozwijanie również 
infrastruktury technicznej, która pozwoli zachować wysoki 
standard świadczenia usług związanych z zaopatrzeniem 
w wodę na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorstw. 
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowsku jest jednym 
z czterech elementów zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie 
Uniejów i Aglomeracji Uniejów”.

Projekt w całości obejmuje: budowę kanalizacji sanitarnej 
o łącznej długości ok. 9,3 km, budowę sieci wodociągowej  
o łącznej długości ok. 11,7 km (co pozwoli na uzyskanie dostępu 
do ulepszonego zaopatrzenia w wodę blisko 600 mieszkańcom), 
rozbudowę stacji uzdatniania wody w Uniejowie i Ostrowsku 
oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Uniejowie (docelowo, 
przepustowość oczyszczalni zwiększy się do 1200 m³/d).

Roboty w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci wodno-
kanalizacyjnej na terenie miasta są realizowane etapami, z czego 
duża ich część jest już gotowa. Wykonawca prac na terenie 
miejskiej oczyszczalni przystąpił do przygotowania placu wraz 
ze znajdującymi się na nim obiektami, do rozpoczęcia robót 
przewidzianych w ramach inwestycji.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów”, w ramach którego 
prowadzona jest rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w 
Ostrowsku, jest współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków EFRR, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
Oś priorytetowa: Ochrona środowiska. Działanie: Gospodarka 
wodno-kanalizacyjna.
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Agnieszka Owczarek

Malowanie wnętrza kościoła w Wieleninie

Od kilku tygodni świątynia przypomina plac remontowy. 
Zapowiadane wcześniej prace malarskie prowadzone są  
w prezbiterium, a następnie przesuną się w kierunku nawy 
tak, aby objąć całe wnętrze.

Na sklepieniu widoczne są już pierwsze ślady pędzla, 
jednak zanim będzie możliwe przystąpienie do właściwych 
prac, w pierwszej kolejności należy usunąć zabrudzenia  
i kurz, które zalegają ściany i strop. Od ostatniego malowania 
minęły już trzy dekady, w tym czasie w obiekcie wykonano 
wiele prac modernizacyjnych, jak choćby konserwacja 
dachu czy wymiana instalacji elektrycznej. Zabiegi z jednej 
strony przyczyniły się do poprawy funkcjonalności i bez-
pieczeństwa, ale z drugiej pogłębiły zabrudzenia murów.

Jak informują pracownicy ekipy remontowej, do oczysz-
czenia gładkich połaci warstwy malarskiej stosuje się 
odpowiednie urządzenia. Inaczej jest z malowidłami, które 
należy potraktować delikatnie, by nie uszkodzić polichromii. 
Materiałem, który doskonale sprawdza się w tego typu 
pracy jest tzw. guma chlebowa, czyli gałka ugniecionego 
miękiszu chleba. Chropowata tekstura i duża chłonność 
pozwala doskonale zebrać zalegający kurz i pył. Jest to 
wprawdzie dość żmudne i czasochłonne, ale przynosi bardzo 
zadowalające rezultaty. Na etapie przygotowawczym należy 
też uzupełnić ubytki.

- „Stan techniczny budynku ogólnie nie jest zły, wprawdzie 
na ścianach widoczne są drobne pęknięcia, ale to normalne, 
gdyż budynek pracuje pod wpływem oddziałującego na 
niego terenu czy otoczenia. Przed rozpoczęciem malowania 
chcielibyśmy nieco wyrównać ściany, które w niektórych 
miejscach są krzywe, a nawet pofalowane. Im lepiej przy-
gotujemy podłoże, tym lepsze i trwalsze będą efekty 
końcowe” – powiedział pan Ireneusz Menes, konserwator.

A skoro o efektach końcowych mowa, największą meta-
morfozę przejdzie prezbiterium. Dotychczasowe białe 
sklepienie pokryje się błękitem na kształt nieboskłonu. Nie 
będzie to jednak kolor intensywny i jednakowy od brzegu do 
brzegu, ale rozmazany – w tonacji od szarego, niebieskiego, 
po jaśniejsze prześwity, by oddać rzeczywisty obraz nieba  
z obłokami. Zabieg nada głębi i lekkości sklepieniu, natomiast 
w dolnych partiach ścian dla kontrastu zaplanowano 
wyrazisty, dodający ciężkości pas przypominający lamperię, 
dzięki czemu prezbiterium optycznie powiększy się. Nie 
zabraknie też charakterystycznych dla prac Ireneusza 

Menesa zdobień dających efekt trójwymiarowości.

- „Pozostaje jeszcze kwestia ściany z krzyżem, jako że jest to 
najbardziej reprezentatywna część kościoła. Mam już pewną 
koncepcję na ozdobienie tej części, ale wymaga ona jeszcze 
doprecyzowania” – powiedział konserwator.

Nawa główna zachowa swoją dotychczasową stylistykę. 
Dotyczy to zarówno powierzchni gładkich, jak i malowideł, 
które zostaną ożywione i uszlachetnione złoceniami. 

- „Planujemy nieco inną barwę ścian, która jednak nie za-
kłóci jasnego i przestrzennego charakteru wnętrza. Być może 
zmienimy ornamentykę roślinną na filarach, aby bardziej 
przypominała listki, a nie „klucz jaskółek” – skomentował wy-
konawca.

Malowanie kościoła jest kolejnym etapem remontu świątyni 
w Wieleninie, która od kilku lat ustawicznie zmienia swoje 
oblicze. Aktualne zadanie realizuje Zakład Konserwacji 
Zabytków Ireneusza Menesa z Głowna. Ponad dwudziestoletnie 
doświadczenie w branży oraz dotychczasowy dorobek można 
przyjąć za gwarant powodzenia przedsięwzięcia.

Pracownicy malują wnętrze świątyni w taki sposób, aby nie 
zakłócać rytmu nabożeństw. Ołtarz przesunięto do nawy, by 
msze święte mogły odbywać się jak dotychczas.

- „Powierzchnia kościoła jest duża, więc praca nie będzie 
łatwa. Dodatkowo dochodzi praca na wysokościach. Jeśli 
jednak nie pojawią się jakieś nieprzewidziane okoliczności, 
prace powinny zakończyć się do końca tego roku” – zapo-
wiedział konserwator.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w kościele parafialnym trwają prace malarskie. 
W prezbiterium ustawiono wysokie rusztowania, a na sklepieniu pojawiły się ślady farb. 
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Agnieszka Owczarek

Bulwary uniejowskie 
nabierają swoich kształtów

Od rozpoczęcia inwestycji, a więc od sierpnia 
ubiegłego roku, tereny objęte inwestycją zmieniły 
się nie do poznania. W pierwszej kolejności na całym 
obszarze została wykonana infrastruktura podziemna – 
poprowadzono przyłącza wodociągowe, odwodnienie 
terenu, kanalizację teletechniczną, okablowanie do 
zasilania oświetlenia, a także zainstalowano zasilanie 
fontann – innymi słowy przygotowano wszystko to, co 
potrzebne, by należycie działały elementy naziemne.

Następnie budowlańcy skupili się na zachodnim brze-
gu rzeki, począwszy od Parku Linowego u podnóża Zam-
ku do przystani kajakowej za mostem, gdzie bierze swój 
początek bitumiczna ścieżka pieszo-rowerowa, biegnąca 
na odcinku blisko 2,5 km aż do przepustu na Strudze 
Spycimierskiej, mijając po drodze tereny przeznaczone 
w przyszłości do zagospodarowania infrastrukturą 
rekreacyjną. Na całej rozciągłości zachodniego traktu 

efekty robót są już dobrze widoczne; prace budowlane, 
spośród ujętych w projekcie dla tej części bulwarów, są 
już praktycznie ukończone. Wśród nich wymienić należy 
wspomnianą przystań kajakową za mostem, w naturalnej 
zatoce rzeki. W ramach tego elementu powstał pływający 
pomost do obsługi korzystających z kajaków oraz 
drewniana wiata, w której będzie można odpocząć lub 
przygotować się do aktywności fizycznej.

Bliżej basenów, ale po tej samej stronie nabrzeża, 
powstał szlak bosych stóp – ścieżka spacerowo-sen-
soryczna o zróżnicowanej nawierzchni, przystosowana 
do marszu bez obuwia. Przejście po kostce granitowej, 
piasku rzecznym, otoczakach rzecznych oraz okrąglakach 
drewnianych to ciekawe doświadczenie, również pod 
względem zdrowotnym, jako że ludzka stopa jest jedną  
z bardziej unerwionych części ciała.

Na uniejowskich bulwarach dzieje się coraz więcej. Rewitalizacja nabrzeży Warty nabiera realnych 
kształtów i coraz bardziej zbliża się wyglądem do prezentowanych we wcześniejszych materiałach 
wizualizacji.

Złota polska jesień sprzyja spacerom. O tej porze roku natura kreuje wyjątkowo barwną scenerię, którą 
można dostrzec m.in. na uniejowskich bulwarach. Nie możemy jeszcze zaprosić Państwa do osobistego 
odwiedzenia nabrzeży Warty, gdyż w dalszym ciągu jest to plac budowy. Jednak, jak informuje wykonawca 
– firma Park M ze Starego Sącza, pace powinny zostać ukończone jeszcze przed końcem tego roku 
kalendarzowego.
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W niedalekim sąsiedztwie, na terenie trawiastym 
zaplanowano przestrzeń pod aranżację letniego kina 
plenerowego – montowanego każdorazowo na czas 
seansów. W pobliżu powstała również pergola z zada-
szeniem, demontowalna w przypadku powodzi. Będzie 
ona służyła jako miejsce odpoczynku i schronienia przed 
deszczem.

Na plaży miejskiej oraz na wysokości Domu Pracy 
Twórczej postawiono pomosty na wodzie. Trzy tzw. 
wyjścia w rzekę łączą się z deptakiem, biegnącym po 
lądzie przez całe nabrzeże. Nota bene, promenada 
wykonana na podbudowie z białego kamienia i pokryta 
przepuszczalną mieszanką mineralno-żywiczną tworzy 
dobrze utwardzoną powierzchnię, przez którą woda 
opadowa może przeciekać w głąb gruntu. Takie roz-
wiązanie jest proekologiczne; woda pozostaje w obiegu, 
a na deptaku nie tworzą się i nie zalegają kałuże, gdyż 
woda szybko przesiąka. Docelowo, po obu stronach 
rzeki taką metodą wykonano ciągi spacerowe o łącznej 
powierzchni przeszło 4.000 mkw.

Od kilku miesięcy rewitalizacji poddawany jest także 
wschodni brzeg, prowadzący od winnicy Bogumiła 
aż do mostu i obecnie to tutaj prace prowadzone są 
najintensywniej. Z tygodnia na tydzień trakt zmienia się 
w widoczny sposób, ubogacając się o kolejne elementy 
planowanego zadania. Zaraz na wejściu, zlokalizowanym 
w okolicy mostu przy ul. Łęczyckiej, na odwiedzających 
czeka punkt widokowy „Zielony Krąg”.

Wzdłuż ciągu spacerowego, biegnącego po wschod-
niej stronie rzeki, wybudowano łącznie cztery po-
mosty widokowe na palach. Na wysokości Hotelu 
Uniejów****ecoActive&Spa w przestrzeń bulwarową 
wpisano siłownię terenową, a z myślą o najmłodszych 
przewidziano plac zabaw.

W pobliżu postawiono też fontannę, tzw. posadzkową, 
której tryski, podświetlane kolorowymi ledami, będą 
sięgały 2,5 m wysokości. Ten typ wodotrysku nie posiada 
lustra wody ani widocznego zbiornika wodnego. Jest 
instalowany bezpośrednio w poziomie płyty posadzkowej. 
Może służyć jako miejsce zabawy dla dzieci, które mogą 
wbiegać między strumienie wody. Na upalne obecnie lata 
to alternatywa dla przenośnej kurtyny wodnej.

Na trasie promenady w kierunku Placu Bogumiła 
postawiono drewniane tablice pod przyszłe szlaki rekre-
acyjno-poznawcze. Jeden z nich docelowo dedykowany 
będzie ptakom środkowej Warty, a drugi skupi się 
na historii Uniejowa, ukazując miasto na przestrzeni 
wieków. W pobliżu placu Bogumiła wykonano także 
fontannę „Wodny Krąg” z zainstalowanymi urządzeniami 

do zasilania dysz i filtracji wody oraz układem sterowania 
pracą fontanny, dzięki któremu wysokość podawania 
wody będzie dostosowana do siły wiatru.

W czterech lokalizacjach powstały skarpy z siedziskami 
gabionowymi. Całość urozmaicona jest także tarasami, 
mostkami, pergolami i schodami terenowymi, które  
z każdym dniem nabierają swych właściwych kształtów. 
Dostęp do wszystkich atrakcji nie będzie stanowić 
problemu dla osób niepełnosprawnych oraz rodziców  
z wózkami dziecięcymi. Z myślą o nich, w miejscach wejść 
na bulwary zamontowano wykostkowane pochylnie 
umożliwiające przemieszczanie się.

Całość terenu, na którym prowadzone są prace  
w ramach przedmiotowej inwestycji, będzie oświetlona 
i monitorowana. Na koniec zaaranżowana i uzupełniona 
zostanie zieleń, w tym krzewy, zieleń niska oraz trawniki.

Bulwary uniejowskie to wiele różnych miejsc o różnym 
przeznaczeniu. Ich wspólnym mianownikiem jest relaks 
i rekreacja oraz spójny układ przestrzenny, zgodnie 
z przyjętą zasadą ciągłości, mimo zróżnicowanych 
rozwiązań dla poszczególnych odcinków. Kompozycja 
przestrzeni jest czytelna i łączy w sobie elementy 
miejskości poprzez wprowadzenie utwardzonego styku 
miasta z rzeką, z elementami tworzywa przyrodniczego. 
Zastosowane rozwiązania architektoniczne tylko 
nieznacznie ingerują w krajobraz rzeczny. W miarę 
możliwości wykonawca stosuje materiały i surowce 
przyjazne środowisku, jak choćby wspomniana prze-
puszczalna nawierzchnia promenady czy drewno  
w przypadku pomostów. W połączeniu z kojącą ziele- 
nią, ukończone bulwary będą miały szansę stać się 
miejscem wypoczynku i wytchnienia na łonie natury.

Burmistrz Józef Kaczmarek podkreśla, że „ideą inwes-
tycji jest zwrócenie uwagi w stronę rzeki i wyeksponowa-
nie tego niezwykle ważnego dla uzdrowiska elementu 
krajobrazu. Przykłady innych, mniejszych i większych 
miast pokazują, że rewitalizacja i zagospodarowanie 
frontów wodnych jest ważnym elementem aktywizacji 
przestrzeni publicznej”.

Koszt budowy bulwarów nadwarciańskich prze-
kracza kwotę kilkunastu milionów złotych. W ramach 
zadania inwestycyjnego przebudowano już kładkę 
nad rzeką Wartą oraz zagospodarowano na cele re-
prezentacyjno-rekreacyjne skwer przy ul. Tureckiej. Re-
witalizacja nabrzeży jest trzecim elementem projektu 
dofinansowanego środkami unijnymi z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Uniejów 
pozyskała na ten cel 6 290 000 zł wsparcia z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 
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Anna Pająk-Kowalska

Anna Pająk-Kowalska

Kontrola w schronisku

Aktualizacja wyrobów zawierających azbest

W trakcie wizytacji dokonano sprawdzenia do-
brostanu zwierząt pochodzących z terenu gminy 
Uniejów oraz przeprowadzono analizę prowadzonej 
dokumentacji. Przeprowadzający kontrolę dokonali 
oględzin boksów oraz sektorów, w których znajdują 
się zwierzęta. Na dzień 31.08.2020 r. stwierdzono, iż  
w schronisku przebywa 1 kot oraz 3 psy.

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawid-
łowości dotyczącej warunków przetrzymywania znaj-
dujących się w schronisku zwierząt.

Zachęcamy do adopcji zwierząt z terenu gminy 
Uniejów. Dodatkowe informacje dotyczące adopcji 
czworonogów można uzyskać na stronie www.
schronisko-grudziadz.pl w zakładce Współpraca - 
Gmina Uniejów oraz pod numerem tel. 56 46 46 100 lub 

Wykonawcą zadania, wyłonionym w zapytaniu 
ofertowym, było Laboratorium Wiedzy-Doradztwo 
Opracowania Szkolenia Patryk Sobota, z którym w dniu 
24.03.2021 r. została podpisana umowa na wykonanie 
w/w aktualizacji wyrobów azbestowych.

Przedmiotem zadania było m.in. wykonanie grun-
townej inwentaryzacji (aktualizacji danych) wyrobów 
zawierających azbest występujących na terenie miasta   
i gminy Uniejów poprzez ich spis z natury w terenie, który 
trwał od 19 lipca 2021 r., z podziałem na formę prawną 

kontaktując się z  pracownikiem Urzędu Miasta w Unie-
jowie pod numerem tel. 63 28 89 749.

posiadaczy tych odpadów, aktualizację bazy azbestowej, 
opracowanie aktualizacji i programu usuwania azbestu  
z terenu miasta i gminy Uniejów na lata 2021-2032.

Na podstawie zawartego z Ministrem Rozwoju, Pracy  
i Technologii porozumienia, Gmina Uniejów otrzyma do-
tację celową w wysokości 8900 zł na realizację wspom-
nianego wyżej zadania.

Realizację przewidzianego w umowie i porozumieniu 
zadania zakończono w dniu  30 września 2021 r.

W dniu 31.08.2021 r. pracownik Urzędu Miasta w Uniejowie – Anna Pająk-Kowalska wraz z Komisją 
Rewizyjną Rady Miejskiej w Uniejowie przeprowadzili kontrolę zwierząt znajdujących się w Przed-
siębiorstwie Handlowo-Usługowym „Daniel” Artur Zielaskowski, Węgrowo 28 G, 86-302 Węgrowo.

Gmina Uniejów zakończyła zadanie polegające na aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających 
azbest dla osób fizycznych i prawnych oraz aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu miasta i gminy Uniejów na lata 2021-2032 wraz z aktualizacją bazy azbestowej. 
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Michał Łuczak

Ruszył program „Agroenergia”

Beneficjentem programu jest: 
• Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą 

nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia 
użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 do 300 
ha oraz, co najmniej rok przed złożeniem wniosku, 
prowadząca osobiście gospodarstwo rolne. 

• Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą 
nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia 
użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 do 300 
ha oraz, co najmniej rok przed złożeniem wniosku  
o udzielenie dofinansowania, prowadząca działalność 
rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług 
rolniczych. 

W przypadku składania wniosku jako dzierżawca 
wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy przedłożyć 
dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa 
rolnego lub działalności rolniczej lub gospodarczej w za-
kresie usług rolniczych. 

Intensywność dofinansowania: 
1. Dofinansowanie udzielane w formie dotacji do 

20% kosztów kwalifikowanych, w szczególności: dla 
instalacji o mocy od 10 do 30 kW do 20 %, nie więcej niż 
15 000 zł; dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW do 13%, 
nie więcej niż 25 000 zł.

2. Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji 
hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub 
elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej 
w jeden układ. Dofinansowanie wyliczane jest na 
podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia 
osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 
10 000 zł. 

3. Dofinansowanie do 20% kosztów kwalifikowanych 
dla towarzyszących magazynów energii, przy czym 
koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 
50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem 
udzielenia takiego wsparcia na magazyn energii jest 
zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie 
realizowane równolegle w ramach projektu.

Co obejmuje dofinansowanie? 
1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu: 

a) Instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy 
elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 
kW. 

b) Instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elek-
trycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW

c) Pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie 
większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest 
uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu 
energetycznego, zgodnego z zalecaniami umieszczonymi 
na stronie WFOŚiGW w Łodzi, w zakładce dotyczącej 
programu, który rekomenduje wnioskowany zakres 
przedsięwzięcia.

d) Instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą 
ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, 
sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku 
jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem 
audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie 
pompy ciepła, służących zaspokajaniu własnych potrzeb 
energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia 
działalności rolniczej. 

2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów 
energii dla instalacji z pkt. 1 lit. a, b oraz d. Warunkiem 
dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji 
dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1. 

3. Nie podlegają dofinansowaniu projekty pole-
gające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (de-
cyduje Punkt Poboru Energii). 

4. Koszty kwalifikowane: 

a) Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie: zakup, mon-
taż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przed-
sięwzięciem, przy czym nie kwalifikuje się nabycia środków 
trwałych finansowanych w formie leasingu. 

b) W ramach przedsięwzięcia nie kwalifikuje się kosztu 
podatku od towarów i usług (VAT), a także kosztów audytu 
energetycznego.

                                    (źródło: www.wfosigw.lodz.pl)

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Program reali-
zowany będzie do 2027 roku. Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia ogłoszenia informacji o uruchomieniu 
naboru na stronie WFOŚiGW w Łodzi do czasu rozdysponowania puli środków.
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Michał Łuczak

Wycofanie dotacji na kotły węglowe 
w programie „Czyste Powietrze”

Okres przejściowy do końca 2021 r. związany jest z tym, że 
program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy 
przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, 
którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują 
kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt 
zakwalifikowany do dotacji (zostanie dodany odpowiedni 
przypis w załączniku 2 i 2a do programu). 

Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:
1. Złożenia wniosku o dofinansowanie do 31 grudnia 
2021 r.
2. Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
3. Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 

2021 r.

Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed 
datą wejścia w życie zmian w programie (od 1 lipca 2021 r.).

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na 
zakup kotła węglowego w programie „Czyste Powietrze”.

Uzasadnienie wprowadzenia zmian:
1. Wytyczne Komisji Europejskiej.
2. Zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu. 
3. Obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych 

województwach, które nakazują wymianę starych kotłów 
węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego 
– węgla.

                                      (źródło: www.nfosigw.gov.pl)

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia  
2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane 
jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli 
uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Wioletta Majewska

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie utylizacji 
foliowych odpadów z gospodarstw

Wraz ze zwiększeniem ilości gromadzonych odpadów 
rolniczych rośnie również problem ich utylizacji, ponieważ 
skuteczne pozbycie się tego rodzaju materiałów bez szkody 
dla otoczenia wymaga poniesienia dodatkowych, nierzadko 
bardzo wysokich nakładów finansowych. W związku z tym, 
gmina Uniejów złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek  
o dofinansowanie projektu pn. „Usuwanie folii rolniczych  
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na 
terenie gminy Uniejów”. 

Na podstawie składanych przez rolników deklaracji 
sporządzono inwentaryzację folii rolniczych i innych 
odpadów z działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych, 
a ilości przedstawiają się następująco: Pęgów – 6850 kg, 
Wielenin-Kolonia – 860 kg, Wielenin – 4800 kg, Góry – 
7180kg, Stanisławów – 12445 kg, Kozanki Wielkie – 1990 
kg, Czekaj – 385 kg, Uniejów – 2565 kg, Felicjanów – 1695 
kg, Zieleń – 345 kg, Kuczki – 4545 kg, Brzeziny – 5590 kg, 
Wilamów – 4165 kg, Wieścice – 450 kg, Skotniki – 1100 

kg, Hipolitów – 3610 kg, Wola Przedmiejska – 18640 kg, 
Orzeszków-Kolonia – 1040 kg, Orzeszków – 313 kg, Lekaszyn 
– 1970 kg, Spycimierz – 4000 kg, Zaborów – 3810 kg, Łęg 
Baliński – 1865 kg, Brzozówka – 2830 kg, Czepów – 7250 kg, 
Człopy – 5710 kg, Rożniatów – 4390 kg, Rożniatów-Kolonia – 
11180 kg, Spycimierz-Kolonia – 750 kg, Dąbrowa – 1260 kg, 
Ostrowsko – 6490 kg.

Zaplanowano, iż w ramach realizacji zadania z terenu 
naszej gminy zebranych i zutylizowanych zostanie w su-
mie 131,120 ton folii rolniczych i innych odpadów po-
chodzących z działalności rolniczej. Odbiorem odpadów 
po-chodzących z działalności rolniczej zostanie objętych  
w sumie 232 gospodarstw rolnych z terenu gminy Uniejów.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odbiorze 
z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
transporcie oraz odzysku lub unieszkodliwieniu folii rolniczych, 
siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach  
i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej.

Działalność gospodarstw, oprócz produkcji rolniczej i hodowlanej, generuje także sporą ilość odpadów,  
w tym tzw. „odpadów uciążliwych”, szczególnie niebezpiecznych dla środowiska ze względu na bardzo długi okres roz-
kładu. Są to m.in.: folie rolnicze, opakowania po nawozach mineralnych czy środkach ochro-ny roślin. 
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Agnieszka Olczyk

Wystartował Leader100 Sport!

27 lipca 2021 r. w województwie łódzkim wystartował 
nowy Program „Leader100 Sport: Program rozwoju 
aktywności fizycznej i kompetencji społecznych dla 
dzieci, rodzin i nauczycieli województwa łódzkiego na 
lata 2021-2025”.

Jego podstawowym celem jest kształtowanie postaw 
społecznych poprzez wykorzystanie odpowiednich 
programów aktywności ruchowej dzieci w wieku 6-9 lat 
oraz zwiększenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, 
wychowawców i trenerów. Program przewiduje także 
wykorzystanie i wzmocnienie potencjału wychowaw-
czego rodziców.

W naborze udział wzięło łącznie 316 placówek 
edukacyjnych. Po dokonaniu przez Komisję Konkursową 
przeglądu wniosków i dokonaniu kwalifikacji gmin i miast, 
ostatniego dnia sierpnia ogłoszona została ostateczna 
lista 56 Jednostek Samorządu Terytorialnego, które 
zakwalifikowały się do uczestnictwa w Programie.

Udziałem w nim zainteresowała się również gmina 
Uniejów, która we wniosku do Programu Leader100 
Sport zgłosiła wszystkie cztery placówki oświatowe  
z naszego terenu, a więc: Miejskie Przedszkole w Uniejowie, 
Szkołę Podstawową w Uniejowie, Szkołę Podstawową  
w Wieleninie oraz Szkołę Podstawową w Wilamowie.  

Wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy Uniejów wezmą 
udział w Programie Leader100 Sport.

Agnieszka Owczarek

Dofinansowanie dla szkół w ramach 
rządowego programu „Aktywna Tablica”

Program „Aktywna Tablica” opiera się na założeniu, że 
jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest 
rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do 
życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, 
że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien 
dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Głównym celem Programu jest więc wykorzystanie 
nowoczesnych pomocy dydaktycznych z zastosowaniem 
TIK (technologii informacyjnych i komunikacyjnych), 
wybranych przez szkoły, zgodnie z ich potrzebami oraz 
podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez 
zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania 
innowacyjnych technologii.

Gmina Uniejów, jako organ prowadzący, złożyła 
wspólny wniosek dla placówek oświatowych. Wsparcie 
finansowe otrzymała szkoła podstawowa w Uniejowie 
oraz szkoła podstawowa w Wilamowie. Obie placówki 
pozyskały maksymalną kwotę wsparcia w wysokości 

35 000 zł. Zatem łączna kwota dofinasowania dla szkół  
z programu „Aktywna Tablica” dla Gminy to 70 000 zł.

Przyznane szkołom dofinasowanie będzie przeznaczone 
na zakup pomocy dydaktycznych, m.in.: tablic 
interaktywnych, projektorów oraz nagłośnienia. Nie chodzi 
jednak wyłącznie o urozmaicenie i uatrakcyjnienie procesu 
dydaktycznego. Wnioskując o dotację, gmina uwzględniła 
przede wszystkim uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, posiadających różnorodne zaburzenia 
rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy 
proces kształcenia. Mowa o takich zaburzeniach jak: ADHD, 
dysleksja, dyskalkulia, autyzm, porażenia i uszkodzenia 
neurologiczne.

Zakup pomocy dydaktyczno-terapeutycznych pozwoli 
zróżnicować oddziaływanie terapeutyczne, zapewniając 
jednocześnie wysoką jakość kształcenia, adekwatną do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
uczniów.

Gmina Uniejów pozyskała kolejne środki w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kom-
petencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna 
Tablica”. Beneficjentami są szkoły podstawowe w Uniejowie i Wilamowie.

>
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Agnieszka Owczarek

Dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach 
realizacji programu „Poznaj Polskę”

Minister Edukacji Narodowej podpisał w sierpniu br. 
komunikat o ustanowieniu nowego przedsięwzięcia 
edukacyjnego „Poznaj Polskę”. W ramach tego projektu 
szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdów do: 
muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji 
popularyzujących osiągnięcia nauki.

Program przewiduje organizowanie wycieczek 
jednodniowych, dwudniowych i trzydniowych w trzech 
grupach wiekowych: uczniowie klas I-III, IV-VIII oraz 
uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest wsparcie 
nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu 
dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego 
dziedzictwa narodowego, kulturowego i naukowego.

Na finansowanie przedsięwzięcia w 2021 r. przewidziana 
jest łączna pula 15 mln zł. Środki ministerialne pokryją 
do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki, które 
obejmą koszty: przejazdu, bilety wstępu, przewodnika, 
zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników 
wyjazdu.

Do programu zgłosiły się i zostały zakwalifikowane 
szkoły podstawowe z terenu gminy Uniejów. Szkoła 
Podstawowa w Uniejowie otrzymała łącznie 15 000 zł 

Jak się okazało, wśród szczęśliwców znalazła się każda  
z wymienionych instytucji.

W ramach uczestnictwa w Programie placówki bez-
płatnie otrzymają sprzęt sportowy o wartości ok. 3500 
zł, a kadra pedagogiczna zostanie przeszkolona w za-
kresie jego użytkowania.

Ponadto wszyscy uczestnicy co roku otrzymywać 
będą darmowe materiały dydaktyczne, pomocne w co-
dziennych zajęciach i relacjach z dzieckiem. Przydadzą 
się one również podczas cyklicznych spotkań z rodzicami 
– dadzą im wskazówki, jak lepiej wspierać swoje dzieci.

Na II semestr każdego roku szkolnego zaplanowano 
wizyty wsparcia w przedszkolach i szkołach z możli-
wością prowadzenia zajęć pokazowych z uczniami lub 
rodzicami.

dofinansowania, które rozdysponuje na dwie wycieczki. Na 
jedną z nich uczniowie klas I-III pojadą do Torunia, gdzie 
zwiedzą m.in. Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”. 
W ramach drugiego, dwudniowego wyjazdu, uczniowie 
klas IV-VIII odwiedzą Warszawę z uwzględnieniem Zamku 
Królewskiego, Wilanowa, Łazienek i Centrum Nauki 
„Kopernik”.

Również Szkoła Podstawowa w Wilamowie otrzyma 
dofinansowanie na dwie wycieczki w łącznej kwocie 16 
224 zł. Młodsi uczniowie z klas I-III wyjadą na jeden dzień 
do stolicy, gdzie odwiedzą wspomniane Centrum Nauki 

Udział w przedsięwzięciu przyniesie wiele korzyści 
zarówno uczniom, jak i ich nauczycielom. Przyczyni 
się on do zwiększenia aktywności ruchowej i rozwoju 
kompetencji dzieciaków, a pedagogom pozwoli podnieść 
kwalifikacje zawodowe.

W całym województwie łódzkim do Programu zakwa-
lifikowało się łącznie 200 placówek edukacyjnych.

Program „Leader100 Sport: Program rozwoju aktyw-
ności fizycznej i kompetencji społecznych dla dzieci, 
rodzin i nauczycieli województwa łódzkiego na lata 2021-
2025” jest w pełni finansowany ze środków Samorządu 
Województwa Łódzkiego, prowadzonego pod nazwą 
Leader100 Sport.

Dobra wiadomość dla szkół z terenu naszej gminy. Wszystkie placówki otrzymały dofinansowanie przyznane przez 
Ministra Edukacji i Nauki – Przemysława Czarnka na organizację wycieczek szkolnych w ramach projektu pn. „Poznaj 
Polskę”.
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Uczniowie SP w Uniejowie na jednej z wycieczek szkolnych
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„Kopernik” oraz Centrum pieniądza NBP. Z kolei starsi 
uczniowie wyjadą na trzy dni na Kielecczyznę, gdzie wśród 
planowanych atrakcji zwiedzą: Zamek w Chęcinach, 
Muzeum Żeromskiego, Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum 
Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej, Muzeum 
Sienkiewicza w Oblęgorku oraz zespół Opactwa Cys-
tersów w Wąchocku.

W przypadku Szkoły Podstawowej w Wieleninie 
przyznano wsparcie finansowe w wysokości 10 tys. zł. 
na jedną, dwudniową wycieczkę dla uczniów klas IV-
VIII. W planie zwiedzania jest Toruń z uwzględnieniem 
najważniejszych obiektów historycznych, takich jak: 
Zamek Krzyżacki, Brama Klasztorna, Dom Mikołaja 

Kopernika, Planetarium i Centrum Nowoczesności „Młyn 
Wiedzy”. Zaplanowano także wizytę w Bydgoszczy, m.in.  
w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego.

- „Składam podziękowania na ręce Ministra Czarnka za 
uwzględnienie naszych szkół w projekcie. Bezpośrednie 
poznawanie ludzi, miejsc, ich historii jest czymś, czego nie da 
się przekazać na lekcji w sali, mimo najlepszych edukacyjnych 
przyborów” – powiedział  burmistrz Kaczmarek.

Wycieczki odbędą się jeszcze w tym roku, w terminie 
do 15 grudnia 2021 r. Nie pozostaje nic innego jak życzyć 
uczniom przyjemnych wojaży i owocnego „Poznawania 
Polski”.

Aleksandra Zielonka

Szkolne spotkania z Marcinem Tyburą

Wizyta w Uniejowie rozpoczęła się od spotkania 
Marcina z włodarzem gminy – burmistrzem Józefem 
Kaczmarkiem. Panowie omówili szczegóły promocji Gminy 
Uniejów przez sportowego Ambasadora, wynikające  
z zawartej przez strony umowy. Dokument zakłada m. 
in. odwiedziny przez sportowca placówek oświatowych  
w celu upowszechniania i promowania sportu.

Pierwsze z takich wydarzeń  miało miejsce z uczniami 
szkół w Wieleninie, Wilamowie i Uniejowie, kiedy to 
Marcin Tybura spotkał się z nimi, aby podzielić się 
opowieścią o sobie i zachęcić dzieci do rozwijania swoich 
sportowych pasji.

Sportowiec opowiadał o początkach swojej przygody 
ze sportem, o złych i dobrych momentach w swojej 
karierze, stoczonych walkach oraz tajnikach treningu 
mieszanych sztuk walki. Odpowiadał też na liczne pytania, 
jakie przygotowali dla niego uczniowie. Na wszystkich 
spotkaniach podkreślał, że za sukcesem sportowca stoi 
również wiele niepowodzeń, a odnoszone porażki to 
przede wszystkim ważne doświadczenie kształtujące 
charakter i silną wolę człowieka. Na koniec każdego 
spotkania Marcin prezentował uczniom elementy 
rozgrzewki i podstawy walki w „stójce”.

Dla Marcina Tybury odwiedziny placówek stały się 
również podróżą sentymentalną. Sportowiec jest bo-

wiem absolwentem jednej z odwiedzanych placówek,  
a mianowicie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 
1939 r. w Uniejowie. Co więcej, Marcin przy okazji wżyty 
w szkole miał okazję spotkać się ze swoim nauczycielem 
wychowania fizycznego – Szymonem Bugajakiem. Dla obu 
panów była to miła niespodzianka.

Marcinowi Tyburze dziękujemy za ciekawe i pouczające 
spotkanie. Sportowiec obiecał, że niedługo wróci do szkół 
na kolejne spotkania. Trzymamy za słowo.

W dniu 6 września br. miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Placówki oświatowe na terenie gminy odwiedził 
Marcin Tybura – pochodzący z Łęgu Balińskiego zawodnik mieszanych sztuk walki, znajdujący się obecnie w czołówce 
wagi ciężkiej rankingu UFC.
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Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek i sportowiec Marcin Tybura
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Aleksandra Zielonka

Projekt „Powstrzymać suszę”

Żyjemy w przekonaniu, że brak wody to nie nasza 
sprawa i że ten problem dotyczy odległych krajów 
afrykańskich. Jak wskazują badania i prognozy, zagrożenie 
deficytem wody jest problemem niezwykle realnym i choć 
może trudno w to uwierzyć – zasoby wody w Polsce są 
niezwykle małe, a na dodatek systematycznie się kurczą.

Województwo Łódzkie podjęło działania edukacyjne 
zmierzające do ochrony przed niedoborami wody poprzez 
przeciwdziałanie suszy i jej skutkom. Projekt, w ramach 
którego prowadzone jest upowszechnianie wiedzy, nosi 
nazwę: „Powstrzymać suszę”.

13 września br. odbyła się w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Uniejowie część warsztatowa 
projektu, obejmująca wykład oraz budowę ogrodu 
deszczowego przed budynkiem. Uczestniczyła w niej 
klasa VIII b ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie, radni 
Rady Miejskiej w Uniejowie oraz mieszkańcy naszego 
miasta. Województwo Łódzkie reprezentowały: Dorota 
Więckowska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego 
oraz Agnieszka Grocholińska – pracownik Departamentu 
Rolnictwa i Programów Rozwoju  Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Gminę Uniejów – 
Mirosław Madajski – Zastępca Burmistrza Uniejowa.

Realizacją merytorycznej części projektu zajęli się 
Elżbieta i Mariusz Urbaniakowie z firmy Deer Garden. 
Podczas wykładów pani Elżbieta przedstawiła problemy 
związane z malejącymi zasobami wodnymi na naszej 
planecie, ich skutki oraz przykłady dobrych praktyk  
w gospodarowaniu wodami opadowymi.

Część warsztatowa obejmowała budowę ogrodu 
deszczowego przez uczniów Szkoły Podstawowej  
w Uniejowie. W tym działaniu przewodniczył pan Mariusz, 
który udzielał młodzieży niezbędnych wskazówek do 
wykonania ogrodu i czuwał nad prawidłowym prze-
biegiem prac.

W wyniku przeprowadzonych działań, przed bu-
dynkiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Unie-
jowie stanęła piękna donica z sosnowego drewna, 
w której powstał deszczowy ogród zasilany wodami 
opadowymi spływającymi z dachu budynku. W ogro-
dzie deszczowym młodzież posadziła: przywrotnik ostro-
klapowy, paprotnik, turzycę wiosenną, jeżówkę, a nawet 
poziomki.

W czasie, kiedy młodzież pracowała nad budową ogrodu, 
dorośli mieli okazję zaczerpnąć profesjonalnej wiedzy 
dotyczącej rozwiązań do ogrodów, a także podzielić się 
swoimi obserwacjami i doświadczeniem.

Projekt realizowany był przy współpracy Województwa 
Łódzkiego i kontynuowany będzie przez Gminę Uniejów we 
własnym zakresie w latach 2022-2023.

Pamiętajmy, że ogród deszczowy to nie tylko rozwiązanie 
dedykowane przestrzeni miejskiej, ale doskonały pomysł do 
wykorzystania wody opadowej na prywatnej działce.

Klasa VIII b ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie, w ramach projektu „Powstrzymać suszę”, wykonała przed 
budynkiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie modelowy ogród deszczowy.

ar
ch

. U
M

 U
ni

ej
ów

ar
ch

. U
M

 U
ni

ej
ów



36 numer  5 / 81 / 2021|  UNIEJOWSKIE STRONY

Maciej Bartosiak

Agnieszka Owczarek

Uczniowie uczą się pływać w ramach 
bezpłatnych zajęć sportowych

Obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej 

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 
jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas 
I-III. Zajęcia sportowe, realizowane w ramach projektu, 
to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności 
pływania, ale też możliwość rozwijania i podnoszenie 
sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpłynie 
także na zachęcenie do systematycznego uprawiania 
sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu 
życia.

W tegorocznym projekcie przewidziano udział sześciu 
15-osobowych grup pływackich: dwóch ze Szkoły 
Podstawowej w Uniejowie, po jednej z Wielenina  
i Wilamowa oraz dwóch grup zakwalifikowanych do 
ubiegłorocznej edycji programu, która po przejściu szkół 
na zdalny tryb nauczania, została zawieszona. W sumie 
jest to razem 90-oro uczniów. Zajęcia odbywają się  
w godzinach szkolnych raz w tygodniu, przez 10 tygodni, 
począwszy od drugiej połowy września. Pojedyncza 
wizyta na basenie obejmuje 90 minut nauki pływania z 
doświadczonymi instruktorami: p. Karoliną Marosik i p. 
Szymonem Bugajakiem, których dodatkowo wspierać będą 
opiekunowie grup – wychowawcy z poszczególnych szkół.

Koszty realizacji programu na terenie gminy, na które 
składają się: opłata za wynajem basenu, wynagrodzenie 
dla instruktorów i opiekunów, a także organizacja 

Tegoroczne, 82. gminne uroczystości patriotyczno-
religijne poprzedziła msza św. sprawowana w intencji 
Ojczyzny i uczniów, którzy powrócili do szkól i nauki 
stacjonarnej. Po zakończonej liturgii uczestnicy, w to-
warzystwie Orkiestry Dętej ZHP-OSP w Uniejowie, prze-

transportu dla grup, w 80% pokryje dofinansowanie ze 
środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, w ramach 
dotacji Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego, Kultury  
i Sportu oraz Samorządu Województwa Łódzkiego. Pozostałe 
20% stanowi udział Samorządu i zostanie pokryte z budżetu 
gminy. Ubezpieczenie uczestników zajęć – poza głównym 
kosztorysem – pokrywa w całości Wojewódzkie Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi.

- „Na podstawie przeprowadzonych zajęć powszechnej 
nauki pływania w latach poprzednich, stwierdzamy, iż efekty 
zostały osiągnięte. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, 
nauczyły się poprawnej techniki pływania oraz nabyły 
wiedzę o bezpieczeństwie, czego dowodem jest wzrastające 
zainteresowanie programem” – czytamy na stronie Woje-
wódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi.

Program „Umiem pływać” jest finansowany ze środków 
Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU). Łączny 
budżet na zadania w 2021 r. wynosi 21 mln zł, w tym prawie 
14 mln zł stanowi dofinansowanie zajęć sportowych dla 
uczniów, organizowanych w ramach Programu powszechnej 
nauki pływania. Pozostałe zadania ujęte w tegorocznym 
budżecie to zajęcia ukierunkowane na upowszechnianie 
sportów zimowych oraz sportowe z elementami gimnastyki 
korekcyjno-kompensacyjnej.

maszerowali pod Pomnik Bohaterów Września 1939 r. na 
Rynku Miejskim.

- „Jak co roku,1 września spotykamy się tutaj, aby oddać 
hołd mieszkańcom Uniejowa, którzy w pierwszych dniach 
września stanęli w obronie własnej Ojczyzny, rodziny, 

Gmina Uniejów po raz kolejny przystąpiła do programu powszechnej nauki pływania. Na mocy umowy, 
zawartej przez burmistrza Józefa Kaczmarka z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Łodzi, blisko setka uczniów  
z terenu całej gminy korzysta z bezpłatnych, pozalekcyjnych zajęć sportowych na basenie.

1 września to dla wszystkich uczniów i nauczycieli dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W Uniejowie 
tradycją jest, że inauguracja nowego roku połączona jest z obchodami rocznicy wybuchu II wojny światowej.
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PŚDS w Czepowie

Wrzesień w Czepowie pełen atrakcji…

dobytku, godności i wartości, w jakich zostali wychowani” 
– mówił Piotr Kozłowski, dyrektor SP w Uniejowie.

Dyrektor przypomniał, że Bohaterowie Września 1939 r. 
od ponad 40 lat patronują szkole w Uniejowie, przez co każdy 
uczeń, absolwent, nauczyciel i pracownik szkoły przeżywa 
ten dzień w szczególny sposób.

- „Od wielu lat, rozpoczynając rok składamy hołd po-
mordowanym mieszkańcom Uniejowa. Również i dziś 
nie mogło nas tutaj zabraknąć. Pomimo trudnego czasu,  
w mniej licznym składzie, jesteśmy i pamiętamy” – mówił 
dyrektor Kozłowski.

Podczas uroczystości Apel Poległych odczytał druh 
Konrad Bączyk.

Uroczystości uświetnili swoją obecnością Goście: Senator 

W naszym ośrodku we wrześniu działo się bardzo 
dużo…

- 5.09 – IX Dożynki Powiatu Poddębickiego  
w Dalikowie. 

RP - Przemysław Błaszczyk, Starosta Powiatu Poddębickiego 
- Małgorzata Komajda, Wicestarosta Powiatu Poddębickiego 
Piotr Majer, Radna Powiatu Poddębickiego - Danuta Pecyna, 
Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek, Zastępca Burmistrza 
Uniejowa - Mirosław Madajski oraz Radni Rady Miejskiej, 
przedstawiciele duchowieństwa, jednostek organizacyjnych, 
cechów, hufca ZHP, oświaty, spółek, stowarzyszeń, sołtysi. 
Wreszcie w uroczystościach uczestniczyła młodzież i miesz-
kańcy Uniejowa, licznie zgromadzeni wokół rynku, by po raz 
kolejny złożyć hołd pod pomnikiem – milczącym świadkiem 
historii.

Uroczystość zorganizowali: Burmistrz Miasta Uniejów, 
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Uniejowie, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Uniejowie oraz Dyrektor Miejsko–
Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie.

- 9.09 – Integracyjne spotkanie z zaprzyjaźnionymi ośrodkami: 
ŚDS Łęczyca, ŚDS Żeronice i DPS Skęczniew. 

- 17.09 – V Turniej Piłki Nożnej ,,Połączeni Pasją” w Uniejowie. 
- 30.09 – Pielgrzymka do Lichenia. 

ar
ch

. P
ŚD

S 
w

 C
ze

po
w

ie
 

ar
ch

. U
M

 U
ni

ej
ów

Wystawa prac rękodzielniczych podczas Dożynek w Dalikowie Na Turnieju „Połączeni Pasją”
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Aleksandra Zielonka

Dożynki Gminy Uniejów

Dożynkowe obrzędy
Korowód dożynkowy zainicjował część obrzędową 

uroczystości. Barwny pochód z wieńcami dożynkowymi, 
pocztami sztandarowymi, oprawą muzyczną w wykonaniu 
Orkiestry Dętej OSP Spycimierz oraz w towarzystwie 
reprezentacji konnej ze „Stajni Bocianie Gniazdo” przeszedł 
drogę spod kościoła na plac remizy strażackiej.

Dożynki Gminy Uniejów zgromadziły rolników oraz ich 
rodziny, radnych i sołtysów gminy Uniejów, ale także gości, 
którzy swoją obecnością zaszczycili to wyjątkowe święto. 
Wśród nich znaleźli się: Sara Kowalska – Dyrektor Biura 
Poselskiego Poseł na Sejm RP Joanny Lichockiej, Dorota 
Więckowska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, 
Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, Piotr Majer 
– Wicestarosta Poddębicki, Piotr Kozłowski – Członek 
Zarządu Powiatu Poddębickiego, Beata Przybylska – 
Członek Zarządu Powiatu Poddębickiego, Danuta Pecyna 
– Radna Rady Powiatu Poddębickiego, Stanisław Katusza 
– Radny Rady Powiatu Poddębickiego, Tomasz Wójcik 
– Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, Marek 
Jabłoński – były Zastępca Burmistrza Uniejowa, mł. bryg. 
Radosław Cieślikowski – Komendant Powiatowy PSP w 
Poddębicach, Maciej Obrębski – Prezesa Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Poddębicach.

„Dożynki to święto plonów, radość i odpoczynek po 
ciężkiej pracy. Jeden z najpiękniejszych dni w roku dla 
każdego rolnika. Tradycja dożynkowa miała od dawna 
szczególne znaczenie. Od obfitości zebranych plonów 
rolnych zależał byt i dostatek każdej wiejskiej rodziny” 
– takie słowa podczas powitania, w imieniu gospodarzy 
dożynek, wygłosił sołtys Wielenina – Mirosław Kolasa.

Zaszczytną funkcję starostów dożynek pełnili: Marta 
Pawlak (Wielenin-Kolonia) oraz Konrad Trzebiński 
(Wielenin). W imieniu rolników przekazali chleb, symbol 
dożynkowej wdzięczności, Burmistrzowi Gminy Uniejów – 
Józefowi Kaczmarkowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
w Uniejowie – Tomaszowi Wójcikowi, Dziekanowi Dekanatu 
Uniejowskiego – ks. Inf. Andrzejowi Ziemieśkiewiczowi, 
Proboszczowi Parafii Wielenin – ks. Jarosławowi 
Olszewiczowi oraz wszystkim przybyłym gościom.

Burmistrz Uniejowa, dziękując za chleb z tegorocznych 
zbiorów, powiedział: - „Ten bochen chleba to nasza wiara, 
nasza historia, nasza przeszłość, to kod genetyczny Polski.”

W swoim przemówieniu Burmistrz przypomniał również, że 
to rolnicy, mimo ogromu i trudu pracy na roli, zdołali wznieść 
swoim wysiłkiem z kamienia wapiennego piękny kościół 
parafialny, w którym odbyły się uroczystości oraz budynek 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Przekazanie wieńców dożynkowych 
Wyjątkowym momentem uroczystości było przekazanie 

wieńców dożynkowych zaproszonym gościom. Burmistrz 
odebrał niezwykle okazały wieniec z rąk gospodarzy 
dożynek – delegacji mieszkańców Wielenina i Wielenina-
Kolonii. Wieniec przygotowany został ze zbóż przeplatanych 
kwiatami. Zawierał jabłka – symbol urodzaju oraz jarzębinę – 
symbol dostatku. Nadano mu kształt łodzi, będącej symbolem 
dostatku i trudu życia, która wypełniona została owocami, 
kwiatami i chlebem – symbolami obfitości i błogosławieństwa. 
Wstążki, stanowiące dekorację wieńca, symbolizowały barwy 
narodowe, a na żaglu zamieszczono wizerunek Ojca Świętego 
Jana Pawła II i słowo „Usłysz” – będące wołaniem o opiekę  
i o to, aby nigdy nikomu nie zabrakło chleba.

Sołectwo Kozanki Wielkie przygotowało wieniec parafialny, 
który podczas mszy świętej przekazany został oficjalnie  
w kościele księdzu proboszczowi. Był to wieniec o wysokości 

Całe rodziny świętowały obchody gminnego Święta Plonów, które odbyło się w sobotę, 5 września 2021 r. 
Gospodarzami tegorocznych dożynek byli mieszkańcy sołectw Wielenin i Wielenin-Kolonia.

Uroczystość rozpoczęła Msza święta dziękczynna w Kościele Parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła i św. 
Doroty w Wieleninie. Mszę celebrował ks. Jarosław Olszewicz – proboszcz parafii wraz z koncelebransami: 
ks. inf. Andrzejem Ziemieśkiewiczem – Dziekanem Dekanatu Uniejowskiego oraz ks. Julianem Głowackim – 
Redaktorem Naczelnym Tygodnika „Idziemy – Ład Boży”.

Na scenie Starostowie Dożynek: Marta Pawlak i Konrad 
Trzebiński z Zespołem Śpiewaczym „Włościanki” z Wielenina
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110 cm z umieszczonym w centralnej części kielichem  
z hostią. Koło i ramiona wieńca oplecione zostały kłosami 
zbóż składających się z: owsa, jęczmienia, żyta, pszenicy  
i pszenżyta. Zwieńczony został bukietem kwiatów. Kielich 
ze słomy wypełniony został siemieniem lnianym, a całość 
ozdobiona kwiatami i jarzębiną. U podnóża kielicha 
położono worki ze zbożem i owoce.

Wieniec sołectwa Lekaszyn stworzono w formie kosza 
dożynkowego, który symbolizował dary, jakie otrzymujemy 
z pól ogrodów i sadów. Do jego wykonania zużyto kłosy zbóż, 
które rolnicy zbierali ze swoich pól. W centralnym miejscu 
znalazł się chleb, jako symbol ciała Chrystusa i podstawowy 
pokarm człowieka. Wieniec był podziękowaniem Bogu  
i ludziom za tegoroczne zbiory. Wieniec zaprezentowała 
najmłodsza delegacja, która przekazała go na ręce Dyrektor 
Biura Poselskiego Poseł na Sejm RP Joanny Lichockiej.

Wieniec Koła Gospodyń Wiejskich w Wilamowie 
symbolizował trzy motywy: tradycję, wiarę i przywiązanie 
do polskości. Pierwszy symbol upleciony ze wszystkich 
rodzajów zbóż, jakie rolnicy uprawiają na swoich polach, 
był odniesieniem do tradycji związanej z zakończeniem 
żniw. Drugi symbol znalazł odzwierciedlenie w postaci 
Najświętszej Hostii i chleba – symbolu wiary i wdzięczności 
Bogu za tegoroczne zbiory. Trzeci w postaci kwiatów  
i owoców był symbolem radości, podziękowania wszystkim 
związanym z polskością i wsią oraz tym, którzy mają swój 
wkład w zbieraniu płodów rolnych rosnących na polskich 
polach i w sadach. Wieniec ten odebrała z rąk delegacji 
Dorota Więckowska – Radna Sejmiku Województwa Łódz-
kiego.

Starosta Powiatu Poddębickiego wraz z reprezentacją 
powiatu odebrała wieniec stworzony przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Spycimierzu przy współpracy z mieszkańcami 
sołectwa Spycimierz. Był to wieniec w kształcie kosza. 
Znajdujące się w nim kwiaty i liście ukazywały piękno świata, 
które zostało stworzone dla człowieka oraz symbolizowały 
obfitość darów zebranych latem tego roku. 

Burmistrz Gminy Uniejów – Józef Kaczmarek oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz Wójcik wręczyli 

delegacjom reprezentującym twórców poszczególnych 
wieńców dożynkowych nagrody pieniężne ufundowane przez 
PGK „Termy Uniejów” Spółka z o. o. w Uniejowie.

Część obrzędową dożynek zakończyły tradycyjne przyś-
piewki w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Włościanki” z 
Wielenina.

Atrakcje
Gospodarze i organizatorzy Dożynek Gminy Uniejów zad-

bali o to, aby zarówno dzieci, jak i dorośli podczas uroczystości 
mogli spędzić miło czas.

Koło Gospodyń Wiejskich z Wielenina zapraszało do 
swojego stoiska na pełną smaków ucztę kulinarną, przy-
gotowaną przez swoje członkinie. Najmłodsi mogli skorzystać 
z możliwości przejazdu na konikach, dmuchanych zjeżdżalni, 
słodkich stoisk z watą cukrową oraz atrakcji w postaci 
malowania twarzy.

Dla wszystkich przygotowano również część artystyczną,  
w której wystąpili: Orkiestra Dęta OSP Spycimierz, Kapela  
„Ze wsi Wilamów” oraz zespół „Czardasz Trio”.

Podczas wydarzenia prowadzone były również dwie inne 
akcje: szczepienie przeciw COVID-19 oraz spis powszechny.

Punkt szczepień zorganizowany został przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Wieleninie, w ramach programu #SzczepimySię  
z KGW. Wszyscy zainteresowani mogli przyjąć szczepionkę 
bez wcześniejszego umawiania się czy zapisywania na kon-
kretną godzinę.

Z kolei punkt do spisu powszechnego, dzięki obecności 
rachmistrza, umożliwił spisanie się tym, którzy dotąd tego nie 
uczynili. Uroczystość zakończyła zabawa taneczna.

Organizatorami i Gospodarzami Dożynek Gminy Uniejów 
byli: Burmistrz Gminy Uniejów, Rada Miejska w Uniejowie, 
Parafia Wielenin, Sołectwo Wielenin, Sołectwo Wielenin-
Kolonia, KGW w Wieleninie, KGW w Wieleninie-Kolonii, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Wieleninie, PGK „Termy Uniejów” 
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie.

Koło Gospodyń Wiejskich w Spycimierzu z wieńcem dożynkowym Gospodarze dożynek – delegacja mieszkańców Wielenina i Wielenina-
Kolonii z wieńcem dożynkowym 
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Maciej Bartosiak

Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych 
dywanów w Spycimierzu w kontekście krajobrazu 
kulturowo-przyrodniczego

Dzień pierwszy: warsztaty
Piątkowe warsztaty przeprowadzono w sali multi-

medialnej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Uniejowie. Spotkanie rozpoczęła i powitała wszystkich 
gości dyrektor biblioteki, Beata Szymczak, która po raz 
trzeci kieruje projektem. W warsztatach wzięli udział: 
ks. dziekan Krzysztof Ordziniak oraz dr Małgorzata 
Strzelec z Diecezjalnego Sanktuarium św. Rocha  
w Mikstacie, którego odpust – podobnie jak spycimierska 
tradycja – jest wpisany na Krajową Listę Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego, a także: Jacek Janowski – 
dyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej  
w Polskiej Organizacji Turystycznej, historycy: Tomasz 
Wójcik i Jędrzej Kałużny, Andrzej Szoszkiewicz z firmy 
Smartlink, Beata Czyszek, reprezentująca urząd miejski, 
mieszkańcy i parafianie ze Spycimierza (depozytariusze) 
oraz prelegenci.

Pierwszym z nich był Mateusz Moszczyński – sokolnik 
z firmy „Ptasznik – usługi sokolnicze i edukacyjne”, który 
zaczął swoje wystąpienie od krótkiego pokazu, po czym 
przeszedł do omówienia tematu walorów przyrodniczych 
parafii Spycimierz.

W swojej prezentacji Pan Mateusz poruszył m.in. 
problem wyschniętych łąk i procesu torfowienia koryta 
Strugi Spycimierskiej, która stanowi bardzo istotny warunek 
zachowania równowagi tamtejszego ekosystemu. W dal-
szej kolejności zebrani poznali założenia planowanego 
przez gminę Uniejów przedsięwzięcia pn.: „Renaturyzacja 
cieków wodnych i odbudowa naturalnej retencji na terenie 
gminy Uniejów”. Chodzi o odbudowę ciągłości naturalnego 
przepływu w korycie strugi oraz poprawę warunków 
wodnych na przylegającym terenie. Wykorzystanie 
możliwości retencyjnych pozwoli na naturalną ochronę 
przed suszami i powodziami, nie mówiąc już o poprawie 
walorów krajobrazowych i turystyczno-rekreacyjnych. 

Dzięki fotografiom, wykonanym za pomocą drona w przed-
dzień warsztatów, uczestnicy mogli zapoznać się z aktualną 
skalą problemu, co stało się również tematem dyskusji. 

Kolejną prezentację poprowadziła prof. Katarzyna Smyk 
– doktor habilitowana nauk humanistycznych w dziedzinie 
językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo polskie 
i folklorystyka, profesor w Instytucie Nauk o Kulturze 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W swoim 
wystąpieniu pt. „Idea całościowej ochrony dziedzictwa 
niematerialnego w ramach krajobrazu kulturowo-przyrod-
niczego” omówiła m.in. wyzwania dla ochrony Bożego Ciała  
i kwietnych dywanów w Spycimierzu. Wśród najistotniejszych 
Pani Profesor wymieniła:

uwzględnienie różnorodności nośników dziedzictwa oraz 
wzajemnych powiązań i zależności między elementami mater-
ialnymi i niematerialnymi;

zapewnienie zintegrowania ochrony dziedzictwa z ochroną 
krajobrazu i dziedzictwa przyrodniczego;

uchwycenie pojęcia przestrzeni kulturowej, w której będą 
się łączyć materialne i niematerialne elementy oraz kontekst, 
czyli dziedzictwo przyrodnicze.

Ostatnia prezentacja dotyczyła „Spycimierskiego Archiwum 
Społecznego (SAS)”. Wygłosił ją dr Arkadiusz Jełowicki 
z Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
Spożywczego w Szreniawie. 

Czym jest SAS? 
Archiwum społeczne to organizacja, nie będąca częścią pań-

stwowych archiwów, której głównym celem jest stworzenie 
skarbca lokalnych tradycji i historii. Cechuje się społecznym  
i bezinteresownym wsparciem lokalnych wspólnot, najczęściej 
korzysta z pomocy samorządów lub lokalnych instytucji 
kulturalnych.

W weekend 10-11 września 2021 r. odbyły się warsztaty oraz konsultacje społeczne na temat 
walorów przyrodniczych parafii Spycimierz oraz idei holistycznej ochrony dziedzictwa niematerialnego w 
ramach krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, a także podnoszenia kompetencji archiwizacji własnego 
dziedzictwa. Jest to kontynuacja projektu pn. „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów 
w Spycimierzu w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodniczego”, który pod koniec czerwca br. 
zainaugurowano w formule hybrydowej.
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Uczestnicy piątkowych warsztatów poznali teoretyczne 
podstawy tworzenia takiego właśnie archiwum społecznego, 
które będzie stanowiło bazę wiedzy o historii spycimierskiej 
tradycji, a w ujęciu materialnym – zbiory muzealne pow-
stającego obecnie Centrum „Spycimierskie Boże Ciało”. Ta 
wiedza nazajutrz miała zostać poszerzona, a nawet prze-
testowana po raz pierwszy w praktyce.

Dzień drugi: konsultacje społeczne
W sobotę, w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Spyci-

mierzu przeprowadzono otwarte konsultacje społeczne dla 
tamtejszej społeczności mieszkańców, parafian oraz osób 
związanych z promocją „Procesji Bożego Ciała z tradycją 
kwietnych dywanów w Spycimierzu”. W spotkaniu wzięło 
udział około 30 depozytariuszy, stanowiących reprezentację 
różnych pokoleń, co jest bardzo istotne z punktu widzenia 
dialogu i zachowania tradycji.

Na ten moment, najobszerniejszy zbiór materiałów, 
opisujących historię Spycimierza, parafii, układania dy-
wanów kwiatowych, a także położone w bliskim są-
siedztwie pozostałości grodziska, stanowi wirtualne ar-
chiwum, udostępnione w Portalu Spycimierskim (www.

spy-cimierskiebozecialo.pl). Znajdują się w nim zdigita-
lizowane materiały (fotografie, skany dokumentów oraz 
kronik parafialnych, mapy, publikacje, nagrania audio), 
pochodzące z zasobów Parafii Spycimierz i prywatnych 
zbiorów.

Wracając do sobotnich konsultacji, podobnie jak w dniu 
poprzednim, otworzyła je, witając zebranych, Pani Dy-
rektor Beata Szymczak. Teoretycznym wprowadzeniem 
do tematu, w formie poszerzonej prezentacji, zajął się dr 
Arkadiusz Jełowicki. Opowiedział o procesie tworzenia 
Spycimierskiego Archiwum Społecznego (SAS), którego 
celem jest pozyskanie, zabezpieczenie i udostępnienie 
materiałów dotyczących przeszłości lokalnej. Uczestnicy 
dowiedzieli się m.in. o tym, jak powinno przebiegać 
pozyskiwanie obiektów archiwalnych, uporządkowanie 
zbiorów, oznaczanie sygnatur, digitalizacja i w końcu – 
przechowywanie materiałów, aby pozostały w archiwum 
nienaruszone na długie lata. W drugiej części konsultacji, 
mieszkańcy i parafianie mieli okazję sprawdzenia w praktyce, 
jak przebiega budowa SAS. Na przykładzie przyniesionych 
na spotkanie dawnych fotografii, w parach sporządzali ich 
karty opisowe.
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Warsztaty i konsultacje przeprowadzono w ramach projektu: „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów  
w Spycimierzu w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodniczego”. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Gminy Uniejów.
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Maciej Bartosiak

W Czekaju uczcili pamięć mieszkańców  
w 82. rocznicę hitlerowskiej zbrodni

Niemcy dopuszczali się aktów terroru, zbrodni i wan-
dalizmu, podpalali zabudowania, rabowali majątki, w swoim 
przekonaniu mszcząc się za udział „polskich partyzantów” 
w walkach. Żołnierze Wehrmachtu rozstrzeliwali cywilów 
w Uniejowie, a także w okolicznych wsiach, m.in.:  
w Sempółkach, Lipnicy, Grocholicach, Balinie, Józefowie, 
Szarowie, Niewieszu, Biernacicach, Bronówku, Krępie, 
Kościelnicy, Ostrowsku, Niemysłowie, Gibaszewie, Izabeli 
i innych miejscach.

„To była zbrodnia wojenna – mamy obowiązek o tym 
pamiętać i przekazywać kolejnym pokoleniom prawdę  
o tym, kto był oprawcą, a kto ofiarą i kto rozpętał tę wojnę” 
– usłyszeli zebrani przy pomniku w Czekaju podczas 
jednego z przemówień.

Tradycyjnie, w uroczystości wzięli udział przedstawiciele 
Reprezentacyjnego Oddziału Konnego Towarzystwa Byłych 
Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich.

O godzinie 17.00 obchody przy pomniku pamięci ofiar 
w Czekaju rozpoczęła msza polowa, sprawowana przez 
ks. Infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza oraz ks. Piotra 
Kasprzaka w intencji zamordowanych mieszkańców.

W uroczystości, wraz z członkami rodzin pomordo-
wanych oraz mieszkańcami Czekaja, wzięli udział: dele-
gaci parlamentarzystów, przedstawiciele władz samo-

rządowych, stowarzyszeń, cechów, spółek, placówek 
edukacyjnych, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
oraz Poczty Sztandarowe. Odpowiednią oprawę obchodom 
nadała Orkiestra Dęta ZHP-OSP w Uniejowie pod batutą 
Jakuba Pięgota.

Stałymi gośćmi i uczestnikami obchodów rocznicowych  
w Czekaju są wielkopolscy ułani. Członkowie Repre-
zentacyjnego Oddziału Konnego co roku upamiętniają wrze-
sień 1939 roku w swoisty dla siebie sposób – przemarszem 
szlakiem bojowym 15. Pułku Ułanów Poznańskich do 
miejsca śmierci dowódcy ppłk. Tadeusza Mikke, który 12 
września 1939 r. zginął raniony kulami w rejonie Ziewanic. 
Ułani wyruszyli 4 września, pokonując w siodle, niezależnie 
od pogody, blisko 300-kilometrowy trakt, którego celem 
są Boczki Domaradzkie w gminie Głowno. Jednym z przys-
tanków w tej podróży jest – położona na półmetku trasy – 
miejscowość Czekaj.

Po nabożeństwie płomienne i pełne powagi przemówienia 
wygłosili goście: Robert Baryła – członek Zarządu Woje-
wództwa Łódzkiego, Tomasz Wójcik – przewodniczący 
Rady Miejskiej w Uniejowie, historyk i regionalista oraz 
Zdzisław Pilarski, który odczytał Apel Poległych. Uroczystość 
patriotyczno-religijną w Czekaju zakończono składając kwia-
ty i wiązanki pod pomnikiem pamięci.

W pierwszych dniach II wojny światowej żołnierze Wehrmachtu dokonali okrutnej zbrodni na ludności 
cywilnej Czekaja. Aby oddać hołd pomordowanym mieszkańcom Ziemi Uniejowskiej, każdego roku przy pomniku 
organizowane są uroczystości upamiętniające tę zbrodnię. Podobnie było w środę, 8 września 2021 r. w 82. rocznicę 
tragicznych wydarzeń z 1939 roku.
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Przecięciem wstęgi uroczyście otworzyliśmy targowisko miejskie

Bulwary uniejowskie nabierają swoich kształtów

Pierwszy turniej spinningowy na Warcie rozegrany

arch. UM Uniejów
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arch. UM Uniejów

Dożynki Gminy Uniejów

45-lecie Hufca ZHP Uniejów
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Obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej

W Czekaju uczcili pamięć mieszkańców w 82. 
rocznicę hitlerowskiej zbrodni 

W Uniejowie uczczono Pamięć Ofiar Katyńskich
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Koncert upamiętniający kardynała Stefana Wyszyńskiego

Szkolne spotkania z Marcinem Tyburą

Włodarze polskich uzdrowisk rozmawiali w Uniejowie o rozwoju lokalnym 

„Połączeni Pasją” zagrali w Uniejowie po raz piąty
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Marta Pokorska

Koncert upamiętniający kardynała 
Stefana Wyszyńskiego

– „Teatr Wielki w Łodzi wychodzi z muzyką operową 
poza Teatr i zaprasza na cykl koncertów w regionie łódzkim 
poświęconych Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu 
–  Prymasowi Tysiąclecia, który już 12 września zostanie 
beatyfikowany. W ten sposób artyści naszego Teatru 
pragną uczcić tego Wielkiego Człowieka tym, w czym 
czują się najlepiej – piękną muzyką i wspaniałym śpiewem 
fragmentów dzieł takich mistrzów, jak: Giuseppe Verdi, 
Giacomo Puccini, Leo Delibes, Stanisław Moniuszko, Bułat 
Okudżawa, Andrew Llyod Webber, Astor Piazzolla, Andrzej 
Kurylewicz. 

W programie tego muzycznego spotkania zabrzmią 
utwory operowe, m.in. z „Nabucca”, „Toski” czy „Turandot”, 
które wykonają wspaniali soliści: Aleksandra Borkiewicz, 
Agnieszka Makówka, Alicja Barbara Panek-Piętkowska, 
Dorota Wójcik, Paweł Skałuba i Robert Ulatowski” – mówiła 
o wydarzeniu pani Anna Zgoda z Teatru Wielkiego w Łodzi.

Podczas niedzielnego koncertu zgromadzona licznie 
publiczność wysłuchała: A. Piazzolla – Oblivion; A. I. 
Webber – Pie Jesu – A. Borkiewicz, P. Skałuba; J Halévy 
(Żydówka) – Aria Kardynała – R. Ulatowski, G. Verdi 
(Nabucco) – Aria Feneny – B. Panek-Piętkowska; G. Verdi 
(Nabucco) – Aria Zachariasa – R. Ulatowski; L. Delibes 
(Lakme) – Duet kwiatów – A. Borkiewicz, A. Makówka; 
G. Verdi (Otello) – Modlitwa Desdemony – D. Wójcik; G. 
Puccini (Turandot) – Nessun dorma – P. Skałuba; G. Puccini 
(Gianni Schicchi) – O mio babbino caro – A. Borkiewicz;  

G. Puccini (Tosca) – Vissi d’arte – D. Wójcik; G. Puccini (Tosca) 
– E lucevan le stelle – P. Skałuba; B. Okudżawa – Modlitwa 
i Ks. R. Jaworski – „O Niezłomny Prymasie Tysiąclecia”  
w wykonaniu wszystkich solistów.

Artyści zaśpiewali pod batutą dyrygenta Michała Kocim-
skiego. Słowo wiążące między wykonywanymi utworami 
– biografię kardynała przedstawili: Julitta Sękiewicz-Kisiel  
i Arkadiusz Anyszka.

Na zakończenie koncertu, zwieńczonego gromkimi owacjami 
na stojąco, głos zabrał ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, 
który skierował podziękowania w kierunku artystów: 

– „To Wy dzisiaj daliście nam taką moc, że wszyscy 
fruwaliśmy jak orły. Dziękujemy za te piękne chwile emocji, za 
to, że mogliśmy dowiedzieć się tylu pięknych rzeczy o naszym 
kardynale Stefanie Wyszyńskim, ale i o tym, że człowiek to 
brzmi dumnie”. 

W imieniu całej społeczności uniejowskiej podziękował  
i wręczył kwiaty Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Uniejowie – Robert Palka. 

Organizatorem tego muzycznego wydarzenia był Teatr 
Wielki w Łodzi przy współpracy z Gminą Uniejów (Parafią 
rzymskokatolicką pw. św. Floriana i Miejsko-Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Uniejowie). 

Kolejne dwa koncerty odbyły się w dniach: 7.09.2021 r.  
w Miejskim Ośrodku Kultury w Lututowie i 26.09.2021 r. w 
Miejskim Centrum Kultury Tkacz w Tomaszowie Mazowieckim. 

Pierwsza niedziela września upłynęła w niezwykłej, pięknej atmosferze za sprawą podniosłego koncertu 
muzyki operowej w wykonaniu artystów z Teatru Wielkiego w Łodzi. Koncert poświęcony Prymasowi Tysiąclecia 
– kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiego wysłuchali wszyscy zgromadzeni po Mszy Świętej wieczornej w dniu  
5 września br. w Kolegiacie pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Uniejowie. Między występami muzyków 
mogliśmy wysłuchać bogatej biografii poświęconej osobie kardynała.
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Aleksandra Zielonka

45-lecie Hufca ZHP Uniejów

Centralnym punktem obchodów był uroczysty apel,  
w którym udział wzięli: zuchy, harcerze, instruktorzy, byli 
komendanci, władze Hufca ZHP Uniejów, instruktorzy 
seniorzy, zaproszeni goście oraz sympatycy i przyjaciele 
Hufca. Wśród nich znaleźli się: hm. Natalia Patorska-
Grzelewska – Komendantka Chorągwi Łódzkiej ZHP, Piotr 
Majer – Wicestarosta Powiatu Poddębickiego, Danuta 
Pecyna – Radna Powiatu Poddębickiego, Józef Kaczmarek 
– Burmistrz Uniejowa, Tomasz Wójcik – Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Uniejowie, pw. Piotr Kozłowski – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Uniejowie, hm. Andrzej Zielonka – 
Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych 
w Stemplewie, Edyta Miśkiewicz – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Wilamowie, Marta Pajor – Dyrektor 
Miejskiego Przedszkola w Uniejowie, Jadwiga Tylki – 
Skarbnik Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, dh Tomasz 
Krysztofiak – Zastępca Naczelnika OSP Uniejów, phm. 
Janusz Wilkowiecki – Komendant Hufca ZHP Doliny Pilicy 
wraz z przedstawicielami drużyn oraz pwd. Adam Adamski 
– członek Hufca ZHP Brzeziny wraz z drużyną.

Uroczysty apel był okazją do przypomnienia historii 
harcerstwa w Uniejowie, która swój początek miała już  
w 1916 roku. Pięćdziesiąt dziewięć lat później, tj. w 1975 
roku, w Uniejowie powołano Komendę Hufca ZHP. Jego 
pierwszym komendantem został Henryk Brzeski, a zastępcą 
Wiesław Winnicki. Późniejszymi komendantami byli: Regina 
Jaworska (1977-1979), hm. Marian Pięgot (1979-2007), 
pwd. Sylwia Wojtczak (2007-2011), hm. Barbara Zwolińska 
(2011-2015), phm. Małgorzata Rosik (2015-1919), hm. 
Piotr Łukasiewicz (1919-2020), pwd. Adam Pakuła (od 
2020 r.)

Szczególną datą w historii uniejowskiego harcerstwa był 
1986 rok, kiedy to Hufiec zdobył imię Marii Konopnickiej  
i uzyskał swój sztandar.

Jubileusz stał się doskonałą okazją do wręczenia medali 
osobom, które przez wiele lat działały w Hufcu, przyczyniały 
się do jego rozwoju oraz były przyjaciółmi uniejowskiego 
harcerstwa. Wśród wyróżnionych znalazł się: Burmistrz 
Uniejowa – Józef Kaczmarek, który otrzymał Złoty Medal 
„Zasłużony dla Hufca ZHP Uniejów” oraz „Złotą Odznakę 
z Okazji Jubileuszu Hufca ZHP im. Marii Konopnickiej  
w Uniejowie”. Szczególne wyróżnienie powędrowało do 
druhny phm. Małgorzaty Rosik, która z rąk Komendantki 
Łódzkiej Chorągwi otrzymała Brązową Odznakę „Zasłużony 
dla Chorągwi Łódzkiej ZHP”.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa okolicznościowa osią-
gnięć Hufca na przestrzeni 45 lat istnienia, która zorga-
nizowana została na szkolnym korytarzu.

Na tę wyjątkową okoliczność środowisko harcerskie przy-
gotowało program artystyczno-muzyczny. Nie zabrakło wys-
tępu Orkiestry Dętej ZHP-OSP w Uniejowie oraz pieśni i wier-
szy w wykonaniu zuchów i harcerzy.

Obchody 45-lecia Hufca ZHP Uniejowie odbyły się we 
współpracy z: Samorządem Miasta i Gminy Uniejów, Miej-
sko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Szkołą Podstawową  
w Uniejowie i były współfinansowane przez PGK „Termy 
Uniejów” Spółka z o. o. w Uniejowie. 

W sobotę, 11 września br. Hufiec ZHP im. Marii Konopnickiej w Uniejowie obchodził jubileusz 45-lecia 
działalności. Nie zabrakło wspomnień, gratulacji, podziękowań i wspólnej zabawy.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w uniejowskiej kolegiacie. Po nabożeństwie wszyscy zgromadzeni 
przemaszerowali spod budynku Hufca na boisko przy Szkole Podstawowej w Uniejowie, aby uczestniczyć w dal-
szych obchodach jubileuszu.
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Agnieszka Olczyk

Jaki był VIII Uniejowski Festiwal Smaków? 
Kto otrzyma „Lilię Smakosza”? 

W weekend 11-12 września br. odbyła się jego 
już ósma edycja. Tym razem o główną nagrodę w 
konkursie – „Lilię Smakosza” – ubiegało się osiem 
lokali. Każdy z nich przygotował danie główne, którego 
obowiązkowym składnikiem była cukinia. Kucharze z 
tego jesiennego warzywa wyczarowali niesamowite 
potrawy. Pojawiło się risotto, placuszki, leczo i roladki. 
Cukinia świetnie komponowała się zarówno z rybą, 
jak i mięsem wieprzowym, a i ciecierzyca okazała się 
trafionym pomysłem.

Jeśli chodzi o desery, postawiliśmy na gruszkę. Wybór 
był słuszny, bo i tu wszyscy zostaliśmy bardzo miło 
zaskoczeni. Restauracje zaserwowały siedem słodkich 
posiłków w przeróżnych odsłonach. Naszemu owocowi 
towarzyszyły m.in. lody, karmel, mango, a nawet 
szpinak. Ciekawymi elementami deserów były także 
dekoracje z pysznych jadalnych kwiatów.

Festiwalowe potrawy w tegorocznym wydaniu 
oceniała m.in. zwyciężczyni telewizyjnego programu 
kulinarnego „Masterchef” – Aleksandra Juszkiewicz, 
którą zachwyciło nasze miasteczko, a także panująca  
w nim atmosfera. Podczas odwiedzania poszczególnych 
lokali na bieżąco opisywała swoje wrażenia, te kulinarne, 
ale nie tylko… Zajrzyjcie na jej profil na Instagramie: 
www.instagram.com/olajuszkiewicz_masterchef/

Jak przedstawiają się wyniki?
15 potraw ocenionych zostało przez komisję kon-

kursową oraz Gości Festiwalu. Zarówno jedni, jak  
i drudzy w swoich ocenach pod uwagę wzięli 
kompozycję smaków, a także estetykę podania.

W ocenie komisji konkursowej w kategorii „Danie 
główne” nagrodzone zostały następujące restauracje:
•	 I miejsce – VARTO Restaurant, Hotel Termalny za 

danie: „Halibut w kwiecie lata” – 22 pkt.
•	 II miejsce – Central Skwerk / Pizzeria Twister za 

danie: „Placki z cukinii w towarzystwie eskalopków 
drobiowych w sosie śmietanowo-grzybowym” – 21 pkt.

•	 III miejsce – AQUA Restaurant, ApartHotel za danie: 
„Asiette z cukinii z polędwiczką wieprzową” – 14 pkt.

W ocenie komisji konkursowej w kategorii „Deser” 
nagrodzone zostały następujące restauracje:
•	 I miejsce – MikSer Street Food & Lodziarnia Ochota 

za deser: „Croissant z lodami gruszkowymi” – 25 pkt.
•	 II miejsce – Pizzeria Pico Bello za deser: „Zielona 

gruszka” – 17 pkt.
•	 III miejsce – Aqua Restaurant, ApartHotel Uniejów  

za deser: „Gruszka kompresowana w czerwonym winie” 
– 14 pkt.

Do urn wrzucone zostały łącznie 162 paszporty. Wśród 
nich znajdowały się paszporty prawidłowo wypełnione, 
ale także takie, które nie mogły być wzięte pod uwagę 
przy liczeniu głosów: paszporty ważne: 132, paszporty 
nieważne: 30 (brak wymaganej liczby pieczątek w obu 
kategoriach, brak danych osobowych, brak podpisu), 
paszporty ważne w kategorii „Danie główne”: 123, 
paszporty ważne w kategorii „Deser”: 104.

Na podstawie oddanych głosów otrzymaliśmy nastę-
pujące wyniki:

W ocenie Gości w kategorii „Danie główne” nagrodzone 
zostały następujące restauracje:

W ciągu całego roku w Uniejowie jest tylko jeden weekend, podczas którego w miejscowych restauracjach 
panuje nieco inna niż zwykle atmosfera. Do naszego miasta przyjeżdża spore grono turystów z różnych zakątków 
Polski, aby zjeść coś fajnego, może nawet zaskakującego, a i mieszkańcy często rezygnują z gotowania obiadu  
i pospiesznie zmierzają w kierunku obiektów gastronomicznych. Wszystko to dzięki wyjątkowemu wydarzeniu, 
jakim jest Uniejowski Festiwal Smaków.

I miejsce – w ocenie komisji konkursowej i Gości – dla MikSer Street Food & 
Lodziarnia Ochota za deser „Croissant z lodami gruszkowymi”. 
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•	 I miejsce – AQUA Restaurant, ApartHotel za danie: 
„Asiette z cukinii z polędwiczką wieprzową” – 64 głosy.
•	 II miejsce – MikSer Street Food za danie: „Pampuch 

z boczkiem BBQ i piklowaną cukinią” – 46 głosów.
•	 III miejsce – VARTO Restaurant za danie: „Halibut 

w kwiecie lata” – 32 głosy. 
W ocenie Gości w kategorii „Deser” nagrodzone zos-

tały następujące restauracje:
•	 I miejsce – MikSer Street Food & Lodziarnia Ochota 

za deser: „Croissant z lodami gruszkowymi” – 69 głosów.
•	 II miejsce – Pizzeria Pico Bello za deser: „Zielona 

gruszka” – 51 głosów.
•	 III miejsce – AQUA Restaurant, ApartHotel za de-

ser: „ Gruszka kompresowana w czerwonym winie” – 41 
głosów.

Serdecznie gratulujemy!
Słowa gratulacji, a także gorących podziękowań 

należą się jednak wszystkim bez wyjątku obiektom 
gastronomicznym, które wzięły udział w VIII Uniejowskim 
Festiwalu Smaków. Tak więc – gratulujemy i dziękujemy! 
Jak zawsze stanęliście na wysokości zadania. Było mega 
smacznie…

Kto wylosował nagrody za udział w Festiwalu?
Do rąk czterdziestu uczestników Festiwalu, tzw. De-

gustatorów, trafiły nagrody ufundowane przez różnego 
rodzaju przedsiębiorstwa i instytucje z naszego regionu. 

Jak już powyżej informowaliśmy, w tym roku zebraliśmy 
132 ważne paszporty degustatora. To właśnie dzięki 
nim wylosowane osoby otrzymały następujące nies-
podzianki:
•	 Zaproszenie na uroczysty obiad dla dwóch osób 

w zwycięskich restauracjach w Uniejowie (tych, które 
zajęły I miejsca w obu kategoriach i w ocenach zarówno 

degustatorów, jak i komisji konkursowej). Fundatorami 
nagród są właściciele poszczególnych restauracji 
(MikSer Street Food; Varto Restaurant, Hotel Termalny; 
AQUA Restaurant, ApartHotel „Termy Uniejów”): pani 
Agata z Uniejowa, pani Danuta z Bierzwienny Krótkiej, 
pani Claudia i pani Marta z Uniejowa.
•	 Zaproszenie na słodki poczęstunek deserowy dla 

dwóch osób w restauracjach w Uniejowie (tych, które 
zajęły II miejsca w obu kategoriach i w ocenach zarówno 
degustatorów, jak i komisji konkursowej). Fundatorami 
nagród są właściciele poszczególnych restauracji (Mik-
Ser Street Food; Pizzeria Pico Bello; AQUA Restaurant, 
ApartHotel „Termy Uniejów”; Pizzeria Twister): pani 
Barbara z Gibaszewa, pan Zbigniew ze Stachlewa, pani 
Katarzyna z Korytkowa i pan Krzysztof z Łodzi. 
•	 Masaż relaksacyjny w Uzdrowisku Uniejów Park. 

Fundatorem nagrody jest Instytut Zdrowia Człowieka. 
Uzdrowisko Uniejów Park. Nagrodę otrzymała pani 
Patrycja z Konina.
•	 Karnet okolicznościowy na zabiegi do gabinetu 

balneologicznego (kąpiel perełkowa, body detox, so-
larium) w Geotermii Uniejów. Fundatorem nagrody 
jest Geotermia Uniejów, a zwycięzcami: pani Renata 
ze Zgierza, pani Małgorzata z Sieradza, pani Marzena  
z Dąbrowy Górniczej, pani Anna z Turku i pan Kazimierz  
z Brzezin.
•	 Zaproszenie na grę w kręgle w Klubie Nautilus 

w „Termach Uniejów”. Fundatorem nagród jest PGK 
„Termy Uniejów” sp. z o.o., natomiast zwycięzcami: pan 
Marcin z Poddębic, pani Halina z Uniejowa i pani Jus-
tyna z Łodzi.
•	 Voucher do Termalnego Parku Linowego. Funda-

torem nagrody jest VattenBall – Maciej Łuczak, zwy-
cięzcami zostali: pan Grzegorz z Korytkowa, pan Jakub  
z Uniejowa, pan Oskar z Warty i pani Barbara z Unie-
jowa. 
•	 Voucher na Spływ kajakowy rzeką Wartą. Fun-

datorem nagrody jest VattenBall – Maciej Łuczak, a na-
grodzonymi pan Łukasz z Człop i pan Piotr z Blizna.

>

>

Jury Festiwalu Smaków (od lewej: Tomasz Wójcik, Karolina Smętkiewicz, 
Mirosław Madajski, Agnieszka Olczyk, Aleksandra Juszkiewicz) ocenia danie 
festiwalowe w MikSer Street Food

I miejsce – w ocenie komisji konkursowej – dla „VARTO Restaurant” w 
Hotelu Termalnym za danie „Halibut w kwiecie lata”
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•	 Karnety wstępu do „Kompleksu Termalno-Base-
nowego Termy Uniejów”. Fundatorem nagród jest PGK 
„Termy Uniejów” sp. z o.o.: Zwycięzcami zostali: pani 
Joanna z Łodzi, pan Mirosław z Bujen Szlacheckich, 
pani Magdalena z Turku, pani Agnieszka z Poddębic, pan 
Kamil, pan Jakub, pan Konrad, pan Kacper z Uniejowa, 
pan Łukasz z Ostrowska i pan Dominik z Gdańska. 
•	 Zestaw kosmetyków termalnych. Fundatorem na-

gród jest PGK „Termy Uniejów” sp. z o.o.:, a zwycięzcami: 

pani Joanna, pan Mateusz z Uniejowa i pan Marek z Ka-
lisza. 
•	 Filiżanka z logo Uniejowa. Fundatorem nagród jest 

Gmina Uniejów. Nagrodzonymi zostali: pani Bożena  
z Uniejowa, pani Katarzyna z Grocholic i pani Renata  
z Człop.
•	 Nagroda specjalna – Zaproszenie na elegancki obiad 

dla dwóch osób w dowolnie wybranej festiwalowej 
restauracji. Fundatorem nagrody jest AQUA Restaurant, 
ApartHotel „Termy Uniejów”. Szczęśliwcem została pani 
Elżbieta z Warszawy.

Wszystkim fundatorom nagród składamy bardzo 
gorące podziękowania. Bez Was nie moglibyśmy tak 
pięknie podziękować osobom, które podczas trwania 
akcji degustacyjnej odwiedzali restauracje, próbowali 
potraw festiwalowych i wskazywali swoich faworytów. 

Z kolei wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, 
a także dziękujemy, że zechcieliście być z nami i oddać 
swoje głosy na najsmaczniejsze festiwalowe dania. 
Dzięki nim zwycięskim obiektom gastronomicznym już 
niebawem wręczymy „Lilie Smakosza”.

I miejsce – w ocenie Gości – dla „AQUA Restaurant” w ApartHotel „Termy 
Uniejów” za danie: „Asiette z cukinii z polędwiczką wieprzową”-
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Marta Pokorska

Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
OSP RP w Uniejowie

Na wstępnie miał miejsce wybór przewodniczącego 
i sekretarza obrad, na których zostali wyznaczeni – dh 
Krzysztof Janiak i dh Tadeusz Chmielewski. Następnie 
został przedstawiony i zatwierdzony porządek obrad – 
głosowanie odbywało się w sposób jawny przy pomocy 
mandatów. Zgodnie z porządkiem, w dalszej kolejności 
nastąpił wybór komisji zjazdowych: mandatowej, wyborczej 
oraz uchwał i wniosków. Zgłoszono następujących 
druhów do komisji mandatowej: Henryka Jagiełę na 
przewodniczącego, Marka Pajora na sekretarza i Pawła 
Łysiaka na członka. Do komisji wyborczej wybrano druhów: 
Krzysztofa Mruka na przewodniczącego, Bartłomieja 
Wieczorka na sekretarza i Kazimierza Dembowskiego na 
członka. Do komisji uchwał i wniosków zaproponowano 

druhów: Łukasza Warycha na przewodniczącego, Marka 
Cybulskiego na sekretarza i Gabriela Milczarka na członka. 
Po wyrażeniu zgody przez wymienione powyżej osoby  
i przegłosowaniu ich kandydatur, nastąpiło przeczytanie 
protokołów i ukonstytuowanie się wspomnianych komisji. 
W dalszej części spotkania zostało odczytane sprawozdanie 
komisji mandatowej przez dh. Henryka Jagiełę: „Na 36 
wybranych delegatów w zjeździe uczestniczy 30, co stanowi 
84%, na podstawie czego zjazd jest prawomocny”.

Sprawozdanie z działalności jednostek OSP przeczytał 
dh prezes Krzysztof Janiak: 

– „Związek OSP RP w gminie Uniejów zrzesza 15 jed-
nostek. Do tej pory było ich 16, ale w związku z nieza-

W dniu 12 września 2021 r. o godz. 10.00 w Aparthotelu „Termy Uniejów” rozpoczął się Zjazd Oddziału Miejsko-
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Uniejowie. Zjazd otworzył i powitał 
uczestników spotkania – Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Poddębicach – bryg. Zbigniewa Nastarowicza, 
strażaków ochotników oraz członkinie kół gospodyń wiejskich z gminy Uniejów – Prezes Zarządu Oddziału M-G 
ZOSP RP w Uniejowie – dh Krzysztof Janiak. Minutą ciszy zostali uczczeni również wszyscy druhowie, którzy odeszli 
na wieczną służbę.

>
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rejestrowaniem OSP Skotniki w KRS, mieszkańcy 
zadecydowali o rozwiązaniu jednostki, jest o jedną 
jednostkę mniej. Liczących ogółem członków jest 697, 
w tym: 575 członków zwyczajnych, 20 honorowych, 112 
wspierających. Liczba druhów w wieku od 18 do 65 lat, 
biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczych, 
wynosi 138 osób. Liczba jednostek włączonych do 
Krajowego Systemu wynosi 3: OSP Uniejów, OSP 
Spycimierz i OSP Wilamów. Jednostka OSP Wielenin 
złożyła wniosek o wstąpienie do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego i jest szansa, że zostanie przyjęta. 
Przy OSP działa 7 młodzieżowych drużyn pożarniczych 
z 84 członkami, z czego 30 stanowią dziewczęta i 54 
chłopcy. Funkcjonują 2 orkiestry z 99 muzykami, 2 zespoły 
artystyczne z 40 uczestnikami. Liczba wyszkolonych 
strażaków ochotników na koniec okresu sprawozdawczego 
przedstawia się następująco: strażacy ratownicy – 138, 
naczelnicy – 16, dowódcy – 35, kpp – 35, kierowcy 
mechanicy – 27. Za zorganizowanie szkoleń dziękujemy 
pracownikom Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej na czele z komendantem. Jednostka OSP jest 
wyposażona w następujące samochody: samochody 
ratowniczo-gaśnicze ciężkie – 2, samochody ratowniczo-
gaśnicze średnie – 5, samochody ratowniczo-gaśnicze 
lekkie – 13. Inne samochody to: 3 osobowe i 1 łódź 
ratownicza. W okresie sprawozdawczym został pozyskany 
1 samochód. 

W zebraniach sprawozdawczych i sprawozdawczo-
wyborczych OSP brali udział członkowie Prezydium 
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP 
RP. Najczęściej poruszane zagadnienia podczas zebrań 
to: cena energii elektryczne, która naliczana jest 
jak przedsiębiorcom, co generuje duże rachunki za 
energię, które pochłaniają lwią część pieniędzy z kas. 
Tutaj należą się podziękowania Burmistrzowi Miasta 
i Radzie, bo większość tych kosztów pokrywa gmina. 
Jednostki nie są obciążane tymi rachunkami. Kolejnymi 
omawianymi tematami były: sprawy statutów w OSP 
– wszystkie statuty zostały znowelizowane 2 lata 
temu, kwestie dodatków do emerytur dla strażaków 
biorących udział w akcjach ratowniczych – związane ze 
zbieraniem podpisów pod inicjatywą ustawodawczą, 
sprawy związane z przygotowaniami obchodów leć 
w jednostkach, zagadnienia związane z nowelizacją 
ustawy o ochronie przeciwpożarowej, sprawy szkolenia 
strażaków – zwiększenie liczby szkoleń. Należy zaznaczyć, 
że Komenda Powiatowa PSP wspiera szkolenia. Potrzeby 
w tym zakresie są ogromne, aby uzupełniać i nadrabiać 
zaległości. 

Pragnę poinformować jakie medale i odznaczenia 
otrzymali strażacy z gminy Uniejów: „Złoty Znak Związku” 
– 4 osoby, „Honorowe Medale im. Bolesława Chomicza” 
– 3, „Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa” – 23, 

„Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa” – 36, „Brązowe 
Medale za Zasługi dla Pożarnictwa” – 25. Ponadto jednostki 
OSP obchodzące stulecia otrzymały „Złoty Znak Związku dla 
Zbiorowości” – 6 oraz 1 na 90-lecie. 

Następną sprawą jaką zajmowaliśmy się był konkurs 
plastyczny „Zapobiegamy pożarom” – organizowany 
corocznie w okresie wrzesień-grudzień we wszystkich 
szkołach i przedszkolu. W styczniu odbywa się zawsze 
podsumowanie na szczeblu powiatowym, a zwycięskie 
prace przesyłane są na konkurs wojewódzki. Wszystkie 
prace nagrodzone w konkursach gminnych prezentowane 
są w Starostwie Powiatowym w Poddębicach. Kierujemy 
podziękowania dla nauczycieli opiekujących się dziećmi 
biorącymi udział w konkursach za przeprowadzenie eliminacji 
środowiskowej. Dziękujemy również Panu Burmistrzowi za 
ufundowanie nagród dla uczestników konkursu. 

Kolejną sprawą była organizacja turnieju wiedzy 
pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Na skierowane 
pisma do szkół i przedszkola pozytywnie odpowiedziały 
wszystkie gminne placówki oświatowe. Zorganizowały 
konkursy środowiskowe i przygotowały uczestników do 
eliminacji gminnych. Zwycięzcy poszczególnych grup 
wiekowych brali udział w eliminacjach powiatowych,  
a następnie w eliminacjach wojewódzkich. Tutaj również 
kierujemy podziękowania do opiekunów i Pana Burmistrza.

Ponadto w latach 2016-2019 organizowane były turnieje 
halowej piłki nożnej i turnieje tenisa stołowego. Turnieje 
te mogły odbyć się dzięki przychylności Pana Burmistrza 
i Prezesa „Term Uniejów”, którzy ufundowali nagrody dla 
zwycięzców. 

Każdego roku, z wyłączeniem 2020, organizowane były 
zawody pożarnicze, które mają na celu poprawienie kondycji 
strażaków oraz nabranie umiejętności posługiwania się 

Prezes Krzysztof Janiak zdaje sprawozdanie z działalności jednostki  
w obecności: (od lewej): dh. Damiana Jaśkiewicza, dh. Macieja Winnickiego, 
Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Poddębicach – bryg. 
Zbigniewa Nastarowicza, Prezesa Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach, 
Wiceprezesa Zarządu Oddziału M-G ZOSP RP w Uniejowie – dh. Tadeusza 
Chmielewskiego, dh. Marianny Grubskiej.
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sprzętem potrzebnym w akcjach ratowniczych. Pragnę 
podziękować jednostkom uczestniczącym w zawodach i 
tym, które podjęły się organizacji tych zawodów; sędziom, 
Komendantowi PSP za wyznaczenie sędziego głównego 
oraz Panu Burmistrzowi za ufundowanie nagród. Muszę 
zaznaczyć, że jednostkom jest coraz trudniej zorganizować 
się. Ostatnio startowało raptem 7 drużyn. Tutaj należy 
podziękować Wieleninowi za wystawianie 3-4 drużyn. W 
2017 r. byliśmy organizatorami zawodów powiatowych. 

11 maja 2019 r. zorganizowany został Wojewódzki 
Dzień Strażaka, którego organizatorami byli: Prezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Powiatowego, 
Burmistrz Miasta Uniejowa. Takiej imprezy jeszcze nie było. 
Na 22 powiaty zdecydowano, żeby w Uniejowie odbyło 
się to wydarzenie. Szczególne podziękowania należą się 
osobom biorącym udział w kompanii honorowej. Byłem 
dumny z tego, jak się sprawdzili. Podziękowania należą się 
dla wszystkich, którzy brali udział w tych uroczystościach. 
Dziękuję Panu Burmistrzowi za współfinansowanie 
wydarzenia, dh. Robertowi Palce za konferansjerkę, 
Orkiestrze Dętej ZHP-OSP Uniejów z kapelmistrzem 
Jakubem Pięgotem za oprawę muzyczną, druhom  
i jednostce OSP z Biernacic za wystawienie kompanii 
honorowej i pomoc w organizacji uroczystości, a także 
zaproszonym gościom i uczestnikom za tak liczny udział.

15 czerwca 2019 r. druhowie z jednostki OSP Uniejów 
brali udział w zabezpieczeniu medycznym Powiatowego 
Dnia Strażaka w Poddębicach. Należy wspomnieć, że 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta ZHP-OSP Uniejów została 
w tym roku Mistrzem Polski w I Mistrzostwach Polski. 
Z kolei Orkiestra Dęta OSP Spycimierz uczestniczy w 
uroczystościach patriotycznych i kościelnych nie tylko na 
terenie gminy. 

Jak wszyscy wiemy, utrzymanie naszej straży leży 
w gestii Burmistrza i Rady Miejskiej – dziękujemy za tak 
wysokie środki przeznaczane na ten cel. Innym źródłem 
finansowania jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji – SOT-1 i SOT-2. Ponadto jednostki 
pozyskiwały środki z: Urzędu Marszałkowskiego w Ło-
dzi, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Na zakończenie chciałbym podziękować za bardzo 
dobrą współpracę: Władzom Gminy, Komendantowi 
Wojewódzkiemu i Powiatowemu PSP, Komendantowi 
Wojewódzkiemu Policji, Prezesowi Zarządu Oddziału 
Powiatowego, Prezesowi PGK „Termy Uniejów”, spon-
sorom i sympatykom straży”.

Po sprawozdaniu z działalności jednostek zostało 
przedstawione sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przez 
dh. Macieja Winnickiego: „Komisja Rewizyjna odbyła  
5 posiedzeń, 5 kontroli, którymi objęto książkę skarbnika 

i stan kont bankowych oraz stan kasy i dokumentacji 
finansowej Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP. 
Książka prowadzona jest na bieżąco, rachunki są opisywane 
oraz widnieją na nich podpisy wszystkich członków Zarządu. 
Komisja nie wniosła żadnych uwag. Wobec powyższego 
stawia ona wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za 
okres sprawozdawczy”.

Kolejnym punktem obrad była dyskusja, podczas której 
dh Tadeusz Chmielewski wyjaśnił temat podziału środków 
finansowych na każdą jednostkę z SOT-1 i SOT-2. 8 jednostek 
spoza Krajowego Systemu otrzymało dofinansowane: 
m.in. Felicjanów, Wielenin, Rożniatów, Czepów, Wola 
Przedmiejska, Kuczki. W 2019 r. był także tzw. SOT-3, czyli 5 
tys. zł na każdą jednostkę, która była wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego.

Głosowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu 
Zarządowi było kolejnym punktem zjazdu. Następnie miało 
miejsce odczytanie sprawozdania Komisji Wyborczej, czyli 
przedstawienie następującego składu Zarządu Gminnego w 
osobach druhów: Piotr Kozłowski – OSP Brzeziny, Stanisław 
Pietrzak – OSP Czepów, Lucjan Łukasik – OSP Człopy, 
Rafała Jagieła – OSP Felicjanów, Daniel Florkowski – OSP 
Góry, Marian Wojech – OSP Orzeszków, Marian Nita – OSP 
Ostrowsko, Wiesław Pawłowski – OSP Rożniatów, Stanisław 
Pełka – OSP Spycimierz, Krzysztof Janiak, Sebastian 
Pietrzak, Maciej Winnicki, Jakub Pięgot – OSP Uniejów, 
Bogdan Marciniak, Konrad Trzebiński – OSP Wielenin, 
Tadeusz Chmielewski, Krzysztof Troczyński – OSP Wilamów, 
Kamil Sobczyński – OSP Wola Przedmiejska, Stanisław 
Antczak – OSP Zaborów. Dodatkowymi kandydatami do 
Zarządu wybrani zostali druhowie: Marianna Grubska, Jacek 
Świątczak, Marianna Polasińska. 

Przedstawiono druhów do Komisji Rewizyjnej Oddziału 
Gminnego: Maciej Winnicki, Sylwester Skonieczny, Marcin 
Jagieła. Wysunięto także propozycje druhów na zjazd 

Burmistrz Józef Kaczmarek odbiera „Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
i legitymację z rąk dh. prezesa Krzysztofa Janiaka i dh. wiceprezesa 
Tadeusza Chmielewskiego 
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powiatowy: Tadeusz Chmielewski, Krzysztof Janiak, Bogdan 
Marciniak, Stanisław Pełka, Jakub Pięgot, Sebastian Pietrzak. 
Proponowane osoby do poszczególnych komisji wyraziły 
zgodę i nastąpiło głosowanie.

Po przeprowadzeniu w/w wyborów i zatwierdzeniu 
członków Komisji przedstawiono sprawozdanie Komisji 
Uchwał i Wniosków: zaproponowało podjęcie uchwał 
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej w okresie sprawozdawczym oraz udzielenia 
absolutorium ustępującemu Zarządowi i powołania Oddziału 
Gminnego, określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej, 
wyboru delegatów na Zjazd i uchwalenia programu działania 
na lata 2021/2026. Po przyjęciu sprawozdania nastąpiło 
przeczytanie 5 uchwał, które zostały przegłosowane.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad nastąpiło 
ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W 
skład Komisji Rewizyjnej weszli druhowie: Maciej Winnicki 
– przewodniczący, Marcin Jagieła – sekretarz i Sylwester 
Skonieczny – członek. Po burzliwej dyskusji Zarząd 
ukonstytuował się następująco: dh Krzysztof Janiak – prezes, 
dh Tadeusz Chmielewski – wiceprezes, dh Jacek Świątczak 
– komendant, dh. Marianna Polasińska – sekretarz, dh. 
Marianna Grubska – skarbnik, dh Wiesław Pawłowski, dh 
Marian Nita, dh Stanisław Pełka, dh Bogdan Marciniak – 
członkowie.

– „Dziękuję za udzielenie absolutorium, za to, że 
doceniliście naszą pracę, która w tym roku i poprzednim 
nie była łatwa ze względu na pandemię. Pojawił się nawet 

problem z organizacją zebrań wyborczych. Dziękuję 
druhom za pracę, współpracę oraz wsparcie. Postaramy się 
aktywnie uczestniczyć i wspierać jednostki” – powiedział 
dh prezes Krzysztof Janiak, dziękując członkom komisji.

Głos zabrał, w imieniu własnym i Komendanta 
Powiatowego PSP w Poddębicach, zastępca komendanta 
– bryg. Zbigniew Nastarowicz, który podziękował za 
współpracę, za ciężki okres – 2020 rok i obecny. Zastępca 
Komendanta podsumował działania jednostek i wsparcie 
udzielone przez PSP w Poddębicach: - „Od 1 stycznia do 
31 grudnia 2021 r. powstało 125 zdarzeń, 20 pożarów, 
51 miejscowych zagrożeń, 24 fałszywych alarmów  
w dobrej wierze – udział wzięły jednostki: OSP Uniejów, 
OSP Wilamów, OSP Felicjanów, OSP Ostrowsko, OSP 
Rożniatów i OSP Wielenin”.

Zastępca Komendanta Wspomniał o przyznanych 
środkach dla jednostek, m.in. z programu #SzczepimySię 
i prowadzonych szkoleniach, problemach z otrzymaniem 
części do samochodów, którymi dysponują jednostki.

Na zjeździe Prezydium Zarządu wręczyło „Złoty Medal 
Za Zasługi dla Pożarnictwa” Burmistrzowi Miasta Uniejów 
– Józefowi Kaczmarkowi, który podziękował wszystkim 
druhom za prowadzone działania i dobrą współpracę  
z Komendą PSP w Poddębicach.

Spotkanie zakończył prezes Janiak słowami: – „Aby 
nasze działania były transparentne i współpraca układała 
się dobrze. Zjazd uważam za zakończony”.

>

Agnieszka Olczyk

W Uniejowie uczczono Pamięć Ofiar Katyńskich

- „Spotykamy się w wyjątkowym miejscu, zwanym Placem 
Dębów Katyńskich. To miejsce dawnego rzeczywistego 
cmentarza przy Kościele Bożego Ciała, rozebranego w 1942 
r. przez Niemców. Obecnie jest to symboliczny cmentarz 
dla uniejowskich Ofiar Zbrodni Katyńskiej” – Tymi słowami 
swoją wypowiedź rozpoczęła Urszula Urbaniak, Prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa. 

Wspomniany cmentarz przez wiele kolejnych lat 
był dewastowany i porósł krzakami, nie został jednak 
zapomniany. W 2008 r. członkowie Towarzystwa Przyjaciół 
Uniejowa uprzątnęli cały teren, wytyczyli nowe alejki,  
a wkrótce po tym stworzyli miejsce pamięci narodowej.

Pośród starych drzew, w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Katyń…ocalić od zapomnienia”, we wrześniu 2008 r. 

posadzono tu pierwsze osiem dębów. Dwa lata później 
na Placu Dębów Katyńskich odsłonięty został pomnik 
upamiętniający straszliwe wydarzenia z przeszłości. Na jego 
płycie umieszczono urnę z ziemią przywiezioną z Katynia. Tak 
powstała swego rodzaju symboliczna mogiła na symbolicznym 
cmentarzu.

Zasadzone dęby upamiętniają naszych rodaków, którzy we 
wrześniu 1939 r., po dokonaniu przez ZSRR napaści na Polskę, 
zostali aresztowani i zamordowani. Wszystkich było ponad 
200 tysięcy. Wśród nich znaleźli się związani z terenem gminy 
Uniejów żołnierze i oficerowie Wojska Polskiego, policjanci, 
przedstawiciele inteligencji i służb mundurowych. Do dziś 
spoczywają na ziemi smoleńskiej, z daleka od swoich bliskich.

Każdego roku w dniu 13 kwietnia na Placu Dębów Katyń-

17 września 2021 r. minęły 82 lata od sowieckiej agresji na Polskę w 1939 r. Właśnie w Dniu Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej wydarzenie to zostało upamiętnione przez mieszkańców Uniejowa, a także przybyłych Gości.
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skich w Uniejowie gromadzą się Ci, którzy chcą pielęgnować 
Pamięć o Ofiarach Katyńskich.

Podczas obchodów pani Urszula Urbaniak w następujących 
słowach wspominała tragicznie zmarłych:

- „To dla nich wydano rozkaz, utworzono listę śmierci, 
przygotowano transporty i bez postawienia zarzutów, bez 
oskarżenia, bez procesu, wywożono od 3 kwietnia 1940 r. na 
miejsce kaźni, a potem po egzekucji wrzucano do zbiorowych 
mogił. Trzeba było dziesiątki lat, by te miejsca upamiętnić 
krzyżem, by po mogiłach nie zaginął ślad, by poznać nazwiska 
tych, którzy po wojnie nie wrócili do swoich rodzin. Nie 
wrócili, ale są tutaj wśród nas, w sercach swoich rodzin, które 
cały czas pamiętały, szukały… Pamiętały, kiedy nie wolno było 
pamiętać, kiedy nie wolno było wypowiedzieć słowa Katyń”. 

Po odczytaniu Apelu Pamięci przez nadkomisarza Adama 
Czerwińskiego, Komendanta Komisariatu Policji w Uniejowie, 
prowadzący uroczystość Robert Palka – Dyrektor Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie – wymieniał kolejno 
nazwiska zamordowanych w Czarkowie, Kalininie, lesie 
katyńskim oraz w Kuropatach. W tym samym czasie uczniowie 
prezentowali fotografie wymienianych osób, tworząc „ścianę” 
z portretami Ofiar Katyńskich. Następnie na Placu Dębów 
Katyńskich odbyło się odsłonięcie kamiennych imiennych 
tablic, przygotowanych przez Towarzystwo Przyjaciół 
Uniejowa, przy dużym wsparciu finansowym Lokalnej Grupy 
Działania „PRYM” w Parzęczewie. Uhonorowani zostali:

płk rez. Klemens Bojakowski, lekarz zamordowany w Char-
kowie – tablicę odsłoniła wnuczka, pani Małgorzata Witulska; 

por. rez. Bolesław Brysz, lekarz zamordowany w Charkowie 
– tablicę odsłonił pan Adam Grabowski – Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Dąbia; 

ppor. rez. Feliks Bednarek, prawnik zamordowany w Char-
kowie – tablicę w imieniu rodziny odsłoniła pani Alina Tylki; 

st. przod. Feliks Furmankiewicz, policjant zamordowany  
w Charkowie – tablicę odsłonił Komendant Komisariatu 
Policji w Uniejowie –  nadkom. Adam Czerwiński;

post. Adam Gibaszek, policjant zamordowany w Kalininie 
– tablicę odsłonił pan Mirosław Kolasa – sołtys wsi Wielenin; 

post. Leon Kaftan, policjant zamordowany w Kalininie – 
tablicę odsłonił pan Jan Adamiak, mieszkaniec Uniejowa 
opiekujący się dębem;

st. post. Wacław Koźba, policjant zamordowany w Ka-
lininie – tablicę odsłoniła pani Mirosława Pacholczyk, 
fundatorka pierwszych drewnianych tablic;

post. Józef Krajewski, policjant zamordowany w Kalininie 
– tablicę w imieniu rodziny odsłonił pan Janusz Kosmalski;

przod. Jan Mizera, policjant zamordowany w Kalininie – 
tablicę odsłoniła pani Anna Fijałkowska, sołtys wsi Czekaj;

post. Tomasz Mokrosiński, policjant zamordowany w Ka-
lininie – tablicę odsłoniła wnuczka, pani Stanisława Mo-
krosińska-Olak;

st. post. Bogumił Pełka, policjant zamordowany w Ka-
lininie – tablicę odsłonił pan Antoni Łukaszewski, miesz-
kaniec Uniejowa opiekujący się dębem;

kpt. Wacław Ryś, żołnierz zawodowy zamordowany  
w Charkowie – tablicę odsłonił siostrzeniec, pan Antoni Ka-
łużny;

post. Feliks Śpiewakowski, policjant zamordowany w Ka-
lininie – tablicę w imieniu rodziny odsłoniła pani Wanda 
Knysak;
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Tablicę w imieniu rodziny post. Józefa Krajewskiego, policjanta 
zamordowanego w Kalininie odsłania były Zastępca Burmistrza 
Miasta Uniejów – Janusz Kosmalski 

Kwiaty składają harcerze Hufca ZHP im. Marii Konopnickiej w Uniejowie 
z hm. Barbarą Zwolińską na czele 

>
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Maciej Bartosiak

Włodarze polskich uzdrowisk 
rozmawiali w Uniejowie o rozwoju lokalnym

Posiedzenie Zarządu SGU RP
W poniedziałek, 27 września 2021 r. w dniu poprze-

dzającym rozpoczęcie konferencji, Zarząd Stowarzyszenia 
Gmin Uzdrowiskowych – korzystając z obecności 
członków – odbył posiedzenie w ApartHotelu „Termy 
Uniejów”. Głównym tematem spotkania było przyjęcie 
sprawozdań z działalności oraz z wykonania przychodów 
i wydatków SGU RP. Dyskutowano również na temat 
możliwości wsparcia gmin uzdrowiskowych w ramach 

programu specjalnego oraz z funduszu covidovego. Z ramie-
nia Uzdrowiska Termalnego Uniejów w posiedzeniu Zarządu 
wziął udział Zastępca Burmistrza Miasta Uniejów – Mirosław 
Madajski.

Dzień pierwszy
We wtorek, 28 września 2021 r. w Sali Rycerskiej Zamku 

Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie otwarcia kon-
ferencji dokonali wspólnie organizatorzy wydarzenia wraz 

Ze wszystkich zakątków kraju zjechali do Uniejowa samorządowcy, zarządzający gminami i kurortami o cha-
rakterze leczniczym, aby wymienić doświadczenia na temat rozwoju lokalnego polskich uzdrowisk.

Organizatorami konferencji pn. „Znaczenie funkcji uzdrowiskowej dla rozwoju lokalnego” byli: Narodowy Instytut 
Samorządu Terytorialnego oraz Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP. W czasie dwudniowego wydarzenia 
poruszono m.in. kwestie opłaty uzdrowiskowej, wsparcia rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego czy współpracy 
samorządów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

>

por. rez. Marceli Szymankiewicz, handlowiec pogrzebany  
w Kuropatach – tablicę w imieniu rodziny odsłonił pan Antoni 
Galoch;

kapłani zamordowani w Dachau: ks. dr Feliks Binkowski, 
ks. prof. Marian Chwiłowicz, ks. Leonard Stawicki – tablicę  
w imieniu rodziny ks. Binkowskiego odsłonił pan Jerzy Król.

Odsłonięto również tablicę mieszkańców Uniejowa i okolic 
– ofiar II wojny światowej: 

mieszkańcy Uniejowa i okolic – ofiary II wojny światowej 
– tablicę odsłoniła pani Jolanta Pęgowska – Prezes Lokalnej 
Grupy Działania „PRYM” w Parzęczewie oraz pani Elżbieta 
Gierada – Przewodnicząca Rady LGD „PRYM”; 

ppłk. Antoni Paczesny, lekarz zamordowany w lesie katyń-
skim – Dąb Pamięci posadzony został w Wilamowie w maju 
2008 r.

Ostatnia odsłonięta podczas obchodów tablica upamiętnia 
ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 
2010 r. – tablicę w imieniu Posła na Sejm RP – Pana Piotra 
Polaka odsłoniła pani Dorota Więckowska – Radna Sejmiku 
Województwa Łódzkiego.

W dalszej części ks. Piotr Kasprzak, wikariusz uniejowskiej 
parafii, dokonał poświęcenia odsłoniętych tablic, a delegacje 

złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem katyńskim.
Na zakończenie uczestnicy uroczystości byli świadkami 

krótkiego, ale jakże poruszającego występu artystycznego 
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Uniejowie. 
Zuzanna Pacholczyk zaśpiewała piosenkę „Tchnienie 
wolności, Malwina Kaźmierczak odczytała wiersz ks. 
Wacława Buryły pt. „ Może znowu w tych kamieniach 
wzbudzi życie”. Piosenkę „Rozkwitały pąki białych róż” 
zaśpiewały uczennice klasy VII b. Z kolei Kacper Pizulski 
zagrał na trąbce melodię „Śpij żołnierzu”. Podczas 
uroczystości na werblu przygrywał Kacper Miśkiewicz.

Kończąc relację, warto zacytować fragment wypowiedzi 
pani Urszuli Urbaniak: 

- „Dęby będą rosły, będą przypominać kolejnym 
pokoleniom o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej, 
będą uczyć cieszyć się wolnością. Niech od dziś przemawiają 
też imiona i nazwiska zapisane na odsłoniętych kamiennych 
tablicach, wołając o pamięć historii i pamięć serca”. 

Organizatorami uroczystości byli: Towarzystwo Przy-
jaciół Uniejowa, Urząd Miasta w Uniejowie, Parafia Rzym-
skokatolicka w Uniejowie, Szkoła Podstawowa w Uniejowie, 
Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Uniejowie, Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie.
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z jego gospodarzem: dr Iwona Wieczorek – Dyrektor 
Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, dr 
Jan Golba – Burmistrz Muszyny i Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP oraz Mirosław 
Madajski – Zastępca Burmistrza Miasta Uniejów.

Tematem pierwszej sesji było wsparcie rozwoju lecz-
nictwa uzdrowiskowego. Rozpoczął ją Artur Michalski 
– Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej – prezentacją nt. pro-
gramu „Klimatyczne Uzdrowiska”, będącego ofertą 
Funduszu, skierowaną do gmin uzdrowiskowych. Z kolei o 
współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie 
rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego opowiadał w swoim 
wystąpieniu Arkadiusz Kosowski – Dyrektor Departamentu 
ds. Mundurowych Narodowego Funduszu Zdrowia.

Po przerwie, w ramach drugiej sesji, podjęto tematykę 
opłaty uzdrowiskowej, rozumianej jako szczególny 
dochód w budżetach gmin uzdrowiskowych. Tu również 
miały miejsce dwa wystąpienia, pierwsze pn. „Opłata 
uzdrowiskowa i miejscowa – aspekty turystyczne  
i praktyczne”, wygłosił je dr Jan Golba. Kolejnym i zarazem 
ostatnim prelegentem był dr Dominik Borek – Dyrektor 
Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju, Pracy 
i Technologii z prezentacją na temat „Wsparcia uzdrowisk 
z funduszy Unii Europejskiej w świetle Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia+ na lata 2021-2027”.

Pierwszy dzień konferencji zwieńczył panel dyskusyjny: 
„Szanse i zagrożenia dla rozwoju zakładów lecznictwa 
uzdrowiskowego”, moderowany przez Agnieszkę Kowalczyk 
– Dyrektor SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA 
w Sopocie. Jej rozmówcami byli: dr Sabina Ostrowska 
– Dyrektor SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego 
MSWiA w Krynicy-Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny, 
Jarosław Wieszołek – Prezes Zarządu Śląskiego Centrum 
Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr. Adama Szebesty 
w Rabce-Zdroju sp. z o.o. oraz Maciej Bejnarowicz – 
Dyrektor SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA  
w Kołobrzegu.

Dzień drugi
… konferencji w zamku rozpoczęła sesja nt. kierunków 

rozwoju polskich gmin uzdrowiskowych. Dr hab. Justyna 
Wiktorowicz – Profesor na Wydziale Ekonomiczno-
Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego – zaprezentowała 
wyniki badań przeprowadzonych przez NIST pt. „Diagnoza 
gmin uzdrowiskowych w Polsce”. Cały szczegółowy raport 
jest udostępniony na stronie internetowej Instytutu.

O „Dobrych praktykach w zakresie współpracy mię-
dzynarodowej polskich uzdrowisk” opowiedziała dr hab. 

Diana Dryglas – Profesor na Wydziale Zarządzania Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W prezentacji opartej 
na konkretnych przykładach pochodzących z kurortów 
leczniczych, Pani Profesor zawarła także wątek uniejowski. 
Przytoczyła w nim historię swojego australijskiego gościa – 
przedsiębiorcy oraz założyciela projektu Hot Springs Initiative 
(ang. Inicjatywa Gorące Źródła).

Poszukujący inspiracji do rozwoju własnego biznesu 
Australijczyk odwiedził w tym celu jedyne w Polsce 
uzdrowisko termalne. Na pozytywną ocenę Uniejowa 
wpłynęły przede wszystkim: bardzo dobra dostępność 
komunikacyjna, obecność zieleni i kontakt z naturą na 
wyciągnięcie ręki, a także rozwiązanie, z którym znawca 
spotkał się po raz pierwszy – połączenie wód termalnych  
z aquaparkiem. 

Jak podsumowała Pani Profesor: - „Krótki, aczkolwiek 
intensywny pobyt w Uniejowie zaskoczył jej gościa na plus: 
zagospodarowanie wód solankowych odbiega tu od praktyk 
stosowanych w kurortach termalnych, mających na tym polu 
dużo większe doświadczenie. Widać jednak gołym okiem, 
że kreatywne podejście do tematu oraz śmiałe rozwiązania  
w tym przypadku bardzo dobrze się sprawdzają”.

Tematem panelu dyskusyjnego, ostatniego z punktów 
programu konferencji, był wpływ pandemii COVID-19 na 
funkcjonowanie gmin uzdrowiskowych. Moderator, dr Jan 
Golba – Burmistrz Muszyny, rozmawiał o problemie z innymi 
włodarzami miejscowości uzdrowiskowych: Radosławem 
Dobrowolskim – Burmistrzem Supraśla, Kazimierzem 
Misztalem – Burmistrzem Krasnobrodu i Małgorzatą Gromalą 
– Zastępcą Burmistrza Rabki Zdroju.
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Od lewej: Prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, Burmistrz 
Muszyny – Jan Golba, Burmistrz Ciechocinka – Leszek Dzierżewicz, Burmistrz 
Rymanowa – Wojciech Farbaniec, Prezydent Jeleniej Góry – Jerzy Łużniak, 
Zastępca Burmistrza Miasta Uniejów – Mirosław Madajski 
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Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”

„Połączeni Pasją” zagrali w Uniejowie po raz piąty

Pomysłodawcą i realizatorem przedsięwzięcia „Połączeni 
Pasją” jest Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”. W tym 
roku wsparcie finansowe na to zadanie, w wysokości 
7.500,00 zł, stowarzyszenie otrzymało w wyniku konkursu 
ofert w ramach projektu pn. „Wydarzenia Sportowe na 
Plus” w 2021 r. z Budżetu Województwa Łódzkiego. 

Do tegorocznych rozgrywek o Puchar Marszałka 
Województwa Łódzkiego, które odbyły się 17 września, 
zaproszonych zostało 11 drużyn podzielonych na trzy 
grupy:     

Grupa 1 to wyróżniające się drużyny Olimpiad Specjal-
nych z województwa łódzkiego: ZPEWIR Stemplew, 
„Trampek” Czepów, „Giganci” Opoczno oraz mieszana dru-
żyna Łódź/Aleksandrów Łódzki (DPS Helenówek, SOSW 
Tkacka Łódź, ZSS Aleksandrów Łódzki). 

Grupa 2 to drużyny młodzieżowe (10-15 lat): SP Wielenin, 
SP Wilamów, SP Uniejów, Uniejowska Akademia Futbolu 
Pajor&Tarczyńska&Smolarek oraz SP Czwórka Aleksandrów 
Łódzki. 

Grupa 3 to zawodnicy zrzeszeni w strukturach AMP 
Futbol Polska. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, 
zaprezentowali się zawodnicy Widzewa Łódź AMP Futbol.

Drużynom towarzyszyli i pomagali wolontariusze ze Szkoły 
Podstawowej w Uniejowie, a mecze sędziowali sędziowie  
z Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

Ostateczna klasyfikacja turnieju:
Grupa – Olimpiady Specjalne: 1. Giganci Opoczno,  

2. ZPEWiR Stemplew, 3. Trampek Czepów, 4. Łódź Plantowa.
Grupa – Kluby szkolne/Akademie (10-15 LAT): 1. Uniejowska 

„Połączeni Pasją” to niezwykłe wydarzenie sportowe, które od pięciu lat odbywa się na Kompleksie boisk 
piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie. Podczas zawodów grają wspólnie niepełnosprawni  
i pełnosprawni zawodnicy; dzieci, młodzież, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, zawodnicy po amputacjach 
(lub wadami wrodzonymi kończyn) oraz osoby mniej lub bardziej związane z piłką. Wszyscy, bez wyjątku, amatorzy, 
zawodowcy zapaleńcy oraz wielbiciele i kibice piłki nożnej podczas tegorocznego turnieju udowodnili po raz kolejny, 
że „gra w nogę” jest dla wszystkich i wszystkim daje jednakową radość. 
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Akademia Futbolu Pajor&Tarczyńska&Smolarek, 2. Szko- 
ła Podstawowa w Uniejowie, 3. Szkoła Podstawowa 
Czwórka Aleksandrów Łódzki, 4. UKS Frodo Wilamów, 5. 
UKS Orlęta Wielenin.

Grupa AMP Futbol: 1. AMP Futbol Widzew Łódź Północ, 
2. AMP Futbol Widzew Łódź Południe. 

Kulminacją turnieju „Połączeni Pasją” był mecz Przyjaźni 
pomiędzy drużynami Reprezentacji (przedstawiciele 
wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach 
grupowych) i Przyjaciół (samorządowcy, przyjaciele Unie-
jowskiego Stowarzyszenia „Aktywni” oraz piłkarskiej 
integracji). Pojedynek zakończył się zwycięstwem Przy-
jaciół (4:2). 

Organizatorem V Turnieju Piłki Nożnej „Połączeni 
Pasją” było Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”. 
Imprezę Patronatem Honorowym objęli: Starosta Powia-

tu Poddębickiego – Małgorzata Komajda, Burmistrz 
Uniejowa – Józef Kaczmarek, piłkarze: Ewa Pajor, Agata 
Tarczyńska, Euzebiusz Smolarek, a także Łódzki Związek 
Piłki Nożnej. Partnerem współfinansującym wydarzenie 
było Województwo Łódzkie; współorganizatorami: Uniejów 
Uzdrowisko Termalne, PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o; 
partnerami: Województwo Łódzkie, Aparthotel „Termy 
Uniejów”, Uniejowska Akademia Futbolu Pajor&Tarczyń-
ska&Smolarek, Olimpiady Specjalne Polska – Łódzkie, AMP 
Futbol Polska, Widzew Łódź AMP Futbol, M-GLKS Termy 
Uniejów/Ostrowsko, K-Flex sp. z o.o., sklep sportowy 
„Olimpiko”, Szkoła Podstawowa w Uniejowie, portal: uniejow.
net.pl. 

Ogromne podziękowania dla Przemysława Kęcla (UAF 
Ebiego Smolarka), Macieja Bartosiaka (UM w Uniejowie), 
Michała Kubackiego (uniejow.net.pl) za piękne, pełne nieza-
pomnianych wrażeń fotografie. 
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Gminne wiadomości szkolne

Miejskie Przedszkole w Uniejowie
Nowa sala dydaktyczna w przedszkolu   |   Marta Pajor
Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, w tym roku szkolnym został otworzony dodatkowy oddział. 

Wymagało to odpowiedniego przygotowania nowej sali dydaktycznej. Właściwa organizacja procesu wychowawczo-
dydaktycznego sprzyja podejmowaniu przez dzieci działań twórczych, osiąganiu nowych umiejętności, a także rozwijania 
procesów myślowych. Bardzo ważne jest, aby dzieci miały zapewnione bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego 
rozwoju. 

Nowa sala dydaktyczna została wyposażona w: meble, stoliki, krzesełka oraz szafki na zabawki i pomoce dla przed-
szkolaków. Ponadto do wszystkich oddziałów przedszkolnych zakupiono zabawki dla dzieci, takie jak: klocki, gry, puzzle, 
itp. 

Podziękowania kierujemy w stronę: rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola w Uniejowie, Urzędu 
Miasta w Uniejowie oraz firmy K-Flex Polska Sp. z o.o. za wsparcie w naszych działaniach. Okazana pomoc umożliwiła 
zrealizowanie zamierzonej inicjatywy i jest wkładem w rozwój oraz edukację najmłodszych. 

 
Liczymy się dla Polski   |   Marta Pajor
Spisy ludności to najważniejsze badania statystyczne realizowane nie tylko w Polsce, lecz także we wszystkich krajach 

w Europie i na świecie. Dane statystyczne uzyskane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 to 
ogromny kapitał społeczeństwa na przyszłość. 

Konkurs Plastyczny dla przedszkoli, organizowany przez Urząd Statystyczny w  Łodzi, miał na celu promowanie 
idei i wartości Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, jako źródła wiedzy na temat Polski i jej 
mieszkańców. Tematem Konkursu było przygotowanie plakatu ilustrującego hasło Narodowego Spisu Powszechnego 
„Liczymy się dla Polski”, zgodnego z ideą spisu ludności. W konkursie plastycznym uczestniczyły dzieci z oddziału V, 5-latki, 
które zaprezentowały swój talent plastyczny i wykazały się kreatywnością podczas wykonania pracy grupowej w formacie 
B1, techniką płaską (np. malowanie, kolaż, wycinanka, rysowanie, wyklejanie). Za udział Miejskie Przedszkole w Uniejowie 
otrzymało podziękowanie, a dzieci upominki – książeczki do kolorowania.

 

Pięciolatki i sześciolatki na wycieczce w parku   |   Monika Szafarz
Dnia 13 września 2021 r. dzieci z oddziału VII i VIII wraz ze swoimi wychowawczyniami uczestniczyły w wycieczce 

do parku w Uniejowie. Głównym celem wycieczki było utrwalenie i poszerzenie wiadomości dotyczących znajomości 
otaczającej przyrody, życia roślin i zwierząt oraz integracja zespołu dzieci poprzez wspólne spędzanie czasu, naukę 
i rekreację. Wycieczka dostarczyła dzieciom wielu wrażeń i stała się bogatym źródłem wiedzy o przyrodzie. Podążając 
alejkami parku, dzieci miały możliwość utrwalenia nazw drzew, zebrania ciekawych okazów przyrodniczych oraz utrwalenia 
znajomości zasad zachowania się w parku. Słoneczna pogoda sprawiła, że nasz piękny park w tym dniu tętnił życiem! 
Przedszkolaki powróciły całe i zdrowe, wprawdzie zmęczone, ale bardzo zadowolone. Z pewnością powtórzymy kiedyś 
taką wyprawę!

Wycieczka przedszkolaków do lasu    |    Monika Szafarz
Korzystając z pięknej, słonecznej pogody, 15 września 2021 r. dzieci z oddziału VII i VIII wybrały się na wycieczkę do 

lasu. Głównym celem wizyty w lesie było przybliżenie przedszkolakom środowiska przyrodniczego, jakim jest las oraz 
zapoznanie dzieci ze zwierzyną i roślinnością tam występującą. Przedszkolaki wyruszyły na spacer leśnymi dróżkami. Dzieci 
poznawały przyrodę patrząc, słuchając i dotykając. Obserwowały las, który kryje w sobie wiele ciekawych tajemnic. Poznały 
różnorodność szaty roślinnej lasu: drzewa iglaste, liściaste, krzewy, mchy i runo leśne. Słuchały odgłosów lasu, a do kącików 

>
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przyrodniczych zbierały „skarby”, które Pani Jesień zostawiła w lesie. Głównie były to szyszki i żołędzie. Przedszkolaki 
nauczyły się prawidłowego zachowania w lesie, by nie ucierpiała leśna przyroda. Zrozumiały znaczenie lasu dla ludzi  
i zwierząt. Doświadczyły, że las to źródło świeżego powietrza. Wycieczka do lasu wzbogaciła wiedzę przedszkolaków oraz 
miała walory zdrowotne. Dzieci spędziły miło czas na świeżym, zdrowym powietrzu, w otoczeniu pięknej, malowniczej 
przyrody leśnej. Na naszych twarzach był uśmiech, który świadczył o udanej wycieczce. 

Owocowe dni w grupie V, Vii i VIII    |    Małgorzata Kaźmierczak
1 października 2021 r. dzieci z grupy VII wykonały owocowe szaszłyki, natomiast 8 października dzieci z grupy V, a 13 

października dzieci z grupy VIII zrobiły owocowe sałatki.  Wykorzystały do tego celu owoce przyniesione z domu: banany, 
mandarynki, kiwi, jabłka, winogrono. Najlepiej smakują potrawy samodzielnie wykonane, dlatego wszystkie szaszłyki i 
sałatki w mig zostały zjedzone. Przedszkolakom bardzo smakowały te owocowe przekąski, a ich przygotowanie sprawiło 
dzieciom dużo radości.

Sprzątanie Świata „Myślę więc nie śmiecę”    |    Milena Nockowska-Bernardziak
„Nie śmiecimy, nie brudzimy – o przyrodę się troszczymy” to hasło przyświecało tegorocznym zajęciom w ramach 28. 

Akcji Sprzątanie Świata-Polska 2021 „Myślę więc nie śmiecę”. 
17 września 2021 r. dzieci z przedszkola bardzo chętnie wzięły udział w aktywności, która miała na celu zwrócić 

uwagę na pozostawienie w czystości miejsc naszego wypoczynku, kształtowanie nawyku nieśmiecenia, rozwijanie troski 
o zwierzęta oraz dbałości o estetykę otoczenia. Dzieci wysłuchały skierowany do nich list od Pszczółki Gai, wykonały 
ciekawe prace plastyczne oraz wzięły udział w pogadance tematycznej odnoszącej się do wspomnień z wakacji. Młodzi 
ekolodzy podzielili się refleksją, jak śmieci zagrażają roślinom i zwierzętom. Na rysunkach przedstawiających wspomnienia 
z wakacji przedszkolaki zaprezentowały niezaśmiecone miejsca wypoczynku i zadbaną przyrodę. 

Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy wziąć udział w tak ważnym wydarzeniu. Dbajmy o zwierzęta, rośliny, przyrodę 
i nasz świat!

Dzień Przedszkolaka 2021    |    Monika Bartnik
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – J. Korczak

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka to święto, które obchodzone jest od 2013 roku. Co roku, w całej Polsce, 20 września, 
przedszkolaki świętują swój dzień. Święto to ma na celu podkreślenie wagi edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji 
dzieci oraz przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. 

20 września 2021 r. świętowaliśmy i my. Po śniadaniu dzieci ze wszystkich oddziałów przedszkolnych spotkały się na 
placu obok przedszkola, aby zaśpiewać wspólnie piosenkę „Życie przedszkolaka”. W ten sposób przyłączyliśmy się do 
Ogólnopolskiej akcji „Dzień Przedszkolaka to wasze święto – uczcijmy je razem tańcem i piosenką”. Na placu przedszkolnym 
były też wspólne zabawy muzyczno-ruchowe, które pomogły zintegrować całą społeczność przedszkolną. Dalsza część 
świętowania odbywała się już w salach przedszkolnych. W każdej grupie dzieci brały udział w zabawach, konkursach, 
tańcach. Były też drobne upominki, pamiątkowe dyplomy oraz słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, że dzieci będą miło 
wspominać ten wyjątkowy dzień.
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Jesień w sadzie – wycieczka     |    Monika Szafarz
W środę, 29 września 2021 r. przedszkolaki z oddziału VII i VIII wraz ze swoimi paniami wybrały się na wycieczkę do 

sadu w miejscowości Stemplew. Celem wycieczki było poznanie środowiska przyrodniczego, jakim jest sad, obserwacja 
prac wykonywanych jesienią i poznanie gatunków jabłek. W sadzie powitała nas jego właścicielka, Pani Monika, która 
oprowadziła nas i opowiedziała kilka ciekawostek na temat różnych odmian jabłek, takich jak: Golden, Eliza, Champion  
i Ligol. Dzieci miały okazję nauczyć się, jak zrywać jabłka oraz dowiedziały się, co szkodzi drzewom i ich owocom. 

Wycieczka ta była dla przedszkolaków sposobem na spędzenie czasu na świeżym powietrzu oraz obcowanie z przyrodą. 
Dziękujemy Pani Monice Hajduk za umożliwienie dzieciom poznania sadu. 

Domek dla jeża    |    Wioletta Gralka
Nadeszła piękna jesień, podczas której wiele zwierząt przygotowuje się do zimy. Dlatego przedszkolaki z grupy IV 

pomyślały o jeżach mieszkających w naszym ogrodzie. Przy współpracy rodziców udało się przygotować domek dla jeża, 
który umieściliśmy w bardzo zacisznym, bezpiecznym miejscu. Dzieci z wielkim zaangażowaniem zbierały suche trawy  
i liście, wypełniając nimi legowisko. Mamy nadzieję, że niedługo znajdzie  tam schronienie jeżowa rodzinka, gdzie będzie 
mogła spokojnie przezimować. Na pewno lokatorom będzie ciepło i przytulnie.

Jeże to bardzo pożyteczne zwierzęta. Zmniejszają liczbę szkodników, a przez to oczyszczają otoczenie człowieka 
z: myszy, chrząszczy, gąsienic, pająków czy ślimaków. Niestety wiele z nich ginie pod kołami samochodów lub podczas 
wypalania traw czy też od trucizn na gryzonie i ślimaki. Każdy może pomóc jeżykom. Nie wygrabiajcie wszystkich liści 
w swoich ogrodach podczas jesiennych porządków! Pozostawcie usypane kopce w ustronnym i bezpiecznym miejscu.  
W takim domku z liści na pewno chętnie zamieszka mały przyjaciel! Bardzo dziękujemy rodzinie Wojtusia za przygotowanie 
wspaniałego domku dla jeża.

Próbna ewakuacja    |     Iwona Tomaszak
29 września 2021 r. o godz. 10.00 zostały przeprowadzone w naszym przedszkolu praktyczne ćwiczenia ewakuacji 

dzieci z oddziałów I-VI i pracowników z budynku przedszkola. O organizacji alarmu poinformowano wcześniej Komendę 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach. Celem tego działania było wdrażanie dzieci do nabywania 
umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpieczeństwa i sprawnej ewakuacji 
– zorganizowanej w sposób pozbawiony elementów paniki. Na umówiony sygnał dźwiękowy wszyscy opuścili budynek 
przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi w czasie 3 minut. Tym samym wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia  
w budynku pozostały puste. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Wszystkie dzieci bezpiecznie i bez zamieszania 
opuściły budynek wraz z pracownikami. 

Po próbnej ewakuacji, kpt. mgr inż. Radosław Dudczak, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach przeprowadził pogadankę z dziećmi na temat działań, które miały 
miejsce w przedszkolu, zwracając szczególną uwagę na to, jak prawidłowo zachować się w tego typu sytuacjach, nie tylko 
w przedszkolu, ale także w domu. Przedszkolaki bardzo czynnie uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielem straży  
i wykazały się dużą znajomością zasad bezpieczeństwa. Dla najbardziej aktywnych dzieci nasz gość przygotował upominki. 
Dzieci z oddziału VII i VIII, których sale znajdują się w budynku Szkoły Podstawowej w Uniejowie, uczestniczyły w próbnej 
ewakuacji w dniu 8 października 2021 r. o godz. 8.30.

Dzień Chłopaka    |     Monika Szafarz
Dzień Chłopaka to znacznie popularniejsze święto niż Dzień Mężczyzn i jest obchodzony w wielu krajach na całym 

świecie, ale daty świętowania są różne. W Polsce rokrocznie obchodzone jest 30 września. Tym razem wypadł w czwartek. 
Święto to jest odpowiednikiem Dnia Kobiet, które przypada 8 marca. Nie mniej jednak wszystkie dzieci tego dnia super 
się bawią. W naszym przedszkolu dziewczynki, z pomocą swoich pań, zrobiły wszystko, żeby ten dzień był wyjątkowo miły 
dla wszystkich chłopców. W każdej grupie przedszkolnej wraz z p.o. dyrektor i nauczycielkami złożyły najserdeczniejsze 
życzenia wszystkim chłopakom oraz wręczyły drobne upominki. Nie zabrakło zabawy dyskotekowej, występów koleżanek 
dla swoich kolegów, jak również wykonywania przez chłopców różnorodnych zadań sprawnościowych. We wszystkich 
grupach był to dzień pełen wrażeń, atrakcji i radości. 

Dziękujemy Rodzicom za przygotowanie upominków dla chłopców oraz słodkiego poczęstunku. 

Ekokulturalne przedszkole – zielona sala    |     Karolina Bednarek 
W roku szkolnym 2021/2022 dzieci z oddziału I, II i III dołączyły do II edycji projektu „Ekokulturalne przedszkole – pora 

na działanie”, podejmij ekowyzwanie!”. W tegorocznej edycji skupia się na podejmowaniu różnorodnych akcji na rzecz 
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naszej planety, aby już od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach chęć do działania i pokazać dziecku, że każdy ma 
wpływ na kondycję Ziemi i jest za nią odpowiedzialny. W każdym miesiącu, zaczynając od września 2021 r., zostanie 
zaproponowane zadanie – wyzwanie do zrealizowania z grupą przedszkolaków. 

Cele projektu to: poszerzanie świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska 
naturalnego, rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska, rozwijanie umiejętności racjonalnego 
korzystania z zasobów naturalnych, zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste, kształtowanie postawy społecznej 
świadomego i odpowiedzialnego konsumenta, nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Wyzwaniem na wrzesień była „Zielona sala”. Nauczycielki wraz z dziećmi przystroiły sale w zielone rośliny doniczkowe, 
aby od samego początku roku przedszkolnego stworzyć przyjazne środowisku otoczenie. Dzieci w wielkim zaangażowaniem 
dbają o rośliny, podlewają, doglądają jak rosną. Z niecierpliwością czekamy na kolejne wyzwania.   

Wycieczka do sklepu    |     Monika Bartnik
Dzieci z oddziału III, korzystając z uprzejmości pani Grażynki, babci Zosi, 6 października 2021 r. wybrały się z wizytą 

do sklepu z warzywami i owocami. Już od jakiegoś czasu uczymy się tego, żeby jeść jak najwięcej tych produktów, które 
zawierają witaminy, a więc owoców i warzyw. Naszą wizytę w sklepie poprzedziła zabawa z wierszem „Sklepik pani 
Kasi”, podczas której czterolatki rozpoznawały, nazywały i przeliczały wybrane warzywa. Podczas wycieczki dzieci także 
rozpoznawały i nazywały wybrane owoce i warzywa, obserwowały pracę pań ekspedientek, a także zrobiły samodzielne 
zakupy. Przedszkolaki bacznie przyglądały się ważeniu towarów. Dzieci dowiedziały się, do czego potrzebna jest waga  
i kasa.

Warzywne ludziki    |     Monika Szafarz 
Warzywa oprócz witamin mogą stać się źródłem dobrej zabawy. Dlatego w dniu 6 października 2021 r. w grupie dzieci 

sześcioletnich zrobiło się zdrowo, zabawnie i kolorowo, a to za sprawą sympatycznych, pomysłowo wykonanych przez 
dzieci ludzików. Materiałem były warzywa i przyprawy. Prace dzieci były śliczne. Przedszkolaki przypomniały sobie, jak 
ważne jest codzienne spożywanie warzyw. Zajęcia były ciekawe i wesołe!

Warzywne soki pijemy, bo zdrowi być chcemy!    |      Karolina Bednarek
W dniu 8 października 2021 r. dzieci z oddziału I i II miały dzień pełen wrażeń. Tego dnia było smacznie, zdrowo  

i kolorowo. Dzieci rozwijały swoje umiejętności kulinarne. Zajęcia rozpoczęły się od obejrzenia teatrzyku sylwet pt. „Samo 
zdrowie ”. Dzieci z zaciekawieniem obejrzały spektakl, w ramach którego poszerzały swoją wiedzę na temat zdrowego 
odżywiania się. Po obejrzeniu teatrzyku dzieci odpowiadały na zadawane pytania. Drugą częścią było wykonanie soku 
warzywnego z przepysznych marchewek. Na początku dzieci zapoznały się z elektrycznym urządzeniem gospodarstwa 
domowego – sokowirówką, jej wyglądem oraz działaniem. Dzieci zostały poinstruowane o sposobie korzystania  
z sokowirówki z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Po dokonaniu niezbędnych czynności higienicznych przystąpiliśmy 
do pracy. Przedszkolaki z radością obserwowały jak kubeczek napełnia się pomarańczowym napojem. Nasze maluszki  
z apetytem wypijały samodzielnie zrobiony sok. Były nawet dolewki! Po pysznym napoju pozostały tylko kolorowe wąsy. 

Dzień Dziewczynek    |     Ewa Boniecka-Kajszczak 
11 października 2021 r. w naszym przedszkolu od samego rana panowała radosna atmosfera. Powodem tego był 

Międzynarodowy Dzień Dziewczynek. W tym uroczym dniu chłopcy złożyli życzenia swoim koleżankom i z wielkim 
przejęciem zaśpiewali „Sto lat”.    P.o. dyrektor oraz nauczyciele oczywiście dołączyli się do życzeń. Każda mała dama 
otrzymała medal z napisem „Super Dziewczynka”. Wiele radości sprawiły dzieciom przygotowane z tej okazji konkurencje, 
wspólne zabawy taneczne i piosenki. Mali dżentelmeni nie zapomnieli również o wręczeniu swoim koleżankom upominków. 
Na koniec imprezy na wszystkich przedszkolaków czekał przygotowany słodki poczęstunek. Tego dnia chłopcy okazali 
się niezwykle szarmanccy i uczynni. Na dziewczęcych buziach gościł przez cały dzień uśmiech większy niż zwykle,  
co świadczyło o udanej niespodziance i mile spędzonym czasie w świątecznym nastroju.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za przygotowanie upominków dla dziewczynek oraz słodkiego poczęstunku. 

Sałatka jarzynowa bardzo smaczna jest i zdrowa    |     Małgorzata Kaźmierczak
Z myślą o jesiennych witaminach dzieci z grupy VII zrobiły we wtorek, 12 października 2021 r. sałatkę jarzynową. 

Przedszkolaki starannie przygotowały się do pracy, umyły ręce i założyły fartuszki. Po obraniu ugotowanych warzyw, 
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przestrzegając zasad bezpieczeństwa, przystąpiły do działania. Gdy wszystkie składniki były dokładnie pokrojone,  nastąpił 
moment przyprawienia i wymieszania sałatki. Następnie po skończonej pracy dzieci uporządkowały stoły i zabrały się do 
degustacji. Samodzielnie przygotowana sałatka smakowała wyśmienicie.

Dzień Edukacji Narodowej – święto codziennych bohaterów    |     Małgorzata Dzieran
Większość państw na świecie obchodzi swój Dzień Edukacji Narodowej, ponieważ to wyjątkowe święto dla pracowników 

oświaty. 
14 października 2021 r. w przedszkolu to święto wszystkich tych, którzy oddają całe swoje serce, aby dzieciom było 

naprawdę dobrze. Świętuje więc pani dyrektor, panie nauczycielki, pani intendentka, panie kucharki, panie woźne.  
W bieżącym roku szkolnym Dzień Edukacji Narodowej w placówce był obchodzony uroczyście. Pięciolatki z grupy V  
i VI, pod opieką pani Angeliki Kurpik i pani Małgorzaty Dzieran, przygotowały wiersze, piosenki, życzenia oraz przepiękne 
laurki. Następnie osobiście, w imieniu wszystkich przedszkolaków, podziękowały swoim ukochanym paniom i pracownikom 
przedszkola za: uśmiech, życzliwość, codzienną troskę, oddanie, serdeczność i trud włożony w wychowanie, a także za 
dobre rady, czyste sale i pyszne posiłki. 

P.o. dyrektor – pani Marta Pajor skierowała do Grona Pedagogicznego oraz Niepedagogicznego wiele ciepłych słów oraz 
życzeń dalszej, owocnej pracy i satysfakcji z jej efektów. Podziękowała za codzienne i mozolne budowanie dziecięcych 
osobowości, bo to właśnie pracownicy oświaty stanowią silnik machiny edukacyjnej. P.o. dyrektor wręczyła nagrody 
nauczycielom i pracownikom administracyjno-obsługowym. Nie zabrakło również podziękowań ze strony rodziców, którzy, 
tak jak co roku, docenili trud włożony w nauczanie i wychowanie. Podziękowali za serce, entuzjazm, kreatywność i uśmiech 
na twarzy. Życząc jednocześnie, aby aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach dzieci i ich rodziców oraz 
była źródłem osobistej satysfakcji. Miłe słowa i serdeczne życzenia wlały w serca pracowników przedszkola dużo otuchy 
i dodały sił do podejmowania wyzwań, jakie czekają przed każdym w nowym roku szkolnym. Ten dzień dla wszystkich 
upłynął w miłej i serdecznej atmosferze, a wrażenia na długo pozostaną w naszej pamięci.

Jestem sobie przedszkolaczek… - czyli o pasowaniu    |     Karolina Bednarek, Ewa Urbaniak

na przedszkolaka słów kilka
Pasowanie na przedszkolaka to jeden z ważniejszych momentów w życiu małego dziecka. Od tego dnia staje się ono 

pełnoprawnym przedszkolakiem. W naszym przedszkolu ta doniosła chwila miała miejsce 14 października 2021 r., podczas 
której zostały pasowane najmłodsze przedszkolaki z oddziału I i II. Dzieci podeszły do tego z entuzjazmem, przez wiele dni 
pilnie uczyły się piosenek, wierszy i tańców, cierpliwie znosiły próby części artystycznej. Był to dla dzieci ogromny, ale miły 
wysiłek, z jednej strony trwał ciągle okres adaptacyjny związany z przyjściem do przedszkola, a z drugiej strony musiały się 
skupić na nauce, na próbach. Dzieci poradziły sobie doskonale, czego odzwierciedleniem była wspaniała uroczystość. Na 
zakończenie części oficjalnej odbyło się zasłużone pasowanie. Pasowania, olbrzymim ołówkiem, dokonała p.o. dyrektor 
– pani Marta Pajor. Każdy przedszkolak otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek na dobry początek wspólnych lat 
edukacji przedszkolnej. Na koniec był też słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. 

Uroczystość ta dostarczyła wiele emocji zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom. Dla przedszkolaków było to wielkie 
przeżycie, a dla rodziców powód do dumy i zadowolenia ze swoich pociech.
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Pasowanie na przedszkolaka - oddział I
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Szkoła Podstawowa w Uniejowie
Ślub bierzemy dziś ze szkołą     |     
W tym roku w poczet szkolnej społeczności wstąpiło 53 Pierwszoklasistów. Mimo że uroczystość odbyła się bez 

udziału zaproszonych gości i społeczności szkolnej, była dla Pierwszaków wielkim wydarzeniem. 
Ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej rozpoczęło się wystąpieniem Dyrektora Szkoły – Piotra Kozłowskiego, 

który powitał dzieci, rodziców i wszystkich zebranych. Następnie uczennice klas czwartych powitały swoje młodsze 
koleżeństwo dobrym słowem, piosenką i wierszem. Niezwykle podniosłym momentem było złożenie przyrzeczenia na 
sztandar szkoły oraz pasowanie na ucznia, którego dyrektor dokonał symboliczną stalówką, natomiast Wicedyrektor 
Szkoły – Agnieszka Kaczmarek przypięła Pierwszakom odznaki z napisem „Jestem uczniem klasy I Szkoły Podstawowej 
w Uniejowie”. Dyrekcja złożyła dzieciom życzenia, wyrażając nadzieję, że każdy dzień w szkole przyniesie im wiele 
radosnych chwil. W ten sposób zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Września 1939 r. w Uniejowie.

Po części oficjalnej w hali sportowej pierwszaki wraz z rodzicami i wychowawcami udali się na spotkania w salach  
lekcyjnych.

        Wychowawczynie klas pierwszych: 
                                                   Małgorzata Antoniak, Dorota Bamberska, Joanna Wójcik

Spotkanie z Marcinem Tyburą     |     Elżbieta Bartnik
7 września 2021 r. Marcin Tybura (absolwent naszej szkoły) spotkał się z uczniami, aby podzielić się opowieścią  

o sobie i zachęcić dzieci do rozwijania swoich sportowych pasji. Sportowiec opowiadał o początkach swojej przygody ze 
sportem, o złych i dobrych momentach w swojej karierze, stoczonych walkach oraz tajnikach treningu mieszanych sztuk 
walki. Odpowiadał też na liczne pytania, jakie przygotowali dla niego uczniowie. Dziękujemy za tak miłe spotkanie.                                                                                                            

Udział w uroczystościach w Czekaju    |     Elżbieta Bartnik
Delegacja z naszej szkoły wzięła udział w uroczystości patriotyczno-religijnej związanej z obchodami 82. rocznicy 

mordu żołnierzy Wehrmachtu na ludności cywilnej Ziemi Uniejowskiej. Uroczystość odbyła się w Czekaju pod pomnikiem, 
przy którym złożono kwiaty. To moment, który co roku skłania nas do głębokiej refleksji nad losem człowieka w obliczu 
wydarzeń wojennych.

                                                                                                      
32. Specjalnościowa Drużyna Środowiskowa im. Zygmunta II Augusta    |     Piotr Kozłowski  
Kolejna drużyna harcerska rozpoczyna działalność w naszej szkole. Jest to jedna z drużyn działających w strukturach 

Hufcu Uniejów. Od 1999 r. specjalizuje się w ratownictwie medycznym (kursach, szkoleniach, pokazach ratownictwa).  
W 2003 r. kolejną specjalizacją (podstawową) stała się wspinaczka. W tym okresie, przez kilka lat, funkcję drużynowego 
pełnił wychowanek drużyny pwd. Jarosław Pospieszyński (ratownik medyczny, wspinacz).

Harcerze budują tory linowe na drzewach, wspinają się na sztucznych ściankach wspinaczkowych, przygotowują 
pokazy linowe oraz zajęcia linowe na festynach i imprezach. Wyjeżdżają na skały Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 
schodzą do jaskiń. Poza sezonem wspinaczkowym stałe zajęcia linowe odbywają się w Zespole Szkół w Zadzimiu, a od 
tego roku również w Szkole Podstawowej w Uniejowie. 

9 września 2021 r. członkowie drużyny prezentowali tu swoje umiejętności wspinaczki i ratownictwa medycznego.
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Uroczystości na Placu Dębów Katyńskich Uroczyste otwarcie szkolnej biblioteki – podziękowania na ręce pana 
Bartłomieja Gröbnera – dyrektora Zakładu K-Flex w Wieleninie-Kolonii składa 
Dyrekcja Szkoły
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Spotkanie z ułanami     |     Elżbieta Bartnik
10 września 2021 r. na boisku szkolnym odbyła się piękna żywa lekcja historii, przeprowadzona przez Pododdział 

Konny Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich oraz 15. Batalion XVII Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej z Poznania. O powstaniu i tradycjach obu formacji opowiadał komendant honorowy, Pan 
Andrzej Walter.

Otwarty pokaz patrolu ułańskiego i pogadanka na temat umundurowania, musztry, koni i wielu elementów 
wyposażenia oddziału dostarczyły wszystkim niezapomnianych wrażeń. Na koniec spotkania uczniowie poczęstowali 
konie jabłkami, które zjadły je z apetytem. Była to już 19. wizyta ułanów w naszej szkole. Dziękujemy.

 
XLV Rajd Szlakiem Bohaterów Walk nad Bzurą     |     Ewa Trzmielewska, Renata Pełka
Pierwszy rajd po kilkunastomiesięcznej przerwie odbył się 10 września 2021 r. i rozpoczął nad Zalewem Miejskim 

w Łęczycy. Organizował go, jak zawsze, Oddział PTTK Ziemi Łęczyckiej. Wzięła w nim udział grupa 31 uczniów  
i 3 opiekunów Szkoły Podstawowej w Uniejowie. 

Słoneczna pogoda sprzyjała wędrówce. Początkowo trasa wiodła uliczkami miasta, dalej uczestnicy wędrowali 
łąkami i polami aż do Tumu. Tam na cmentarzu zapalili znicze pod Pomnikiem Żołnierzy Armii Polskiej Poległych we 
wrześniu 1939 roku podczas Bitwy nad Bzurą. Na postojach, oprócz odpoczynku, uczniowie mogli posłuchać o walkach  
w 1939 r. Z Tumu inną trasą wędrowcy wrócili do Łęczycy, gdzie w Parku Miejskim każdy mógł upiec kiełbaskę. Dużym 
powodzeniem cieszyły się też pieczone… pianki. Przejście 10 km na pewno zaostrzyło apetyt. Rajd zakończył się przy 
Pomniku Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Łęczycy.

A to wrażenia kilku uczestników: „Mój pierwszy rajd był wspaniałą przygodą, pełną niespodziewanych wrażeń” 
– Katarzyna, kl.8. „To była super przygoda, pełna niespodzianek” – Martyna, kl. 8. „Moim zdaniem ten rajd był jednym 
z lepszych. Dowiedziałam się dużo nowych rzeczy. Najlepsze było ognisko, gdzie mogliśmy coś zjeść” – Ola, kl. 8. „Ten 
rajd był naprawdę fajny! Spędziłam miło czas, który mogłam zmarnować siedząc w domu” – Marta. kl. 8. „Na rajdzie 
panowała bardzo przyjemna atmosfera, a najbardziej podobało mi się ognisko” – Filip, k. 7a.

Następny jesienny rajd odbył się 9 października 2021 r. 

45-lecie ZHP w Uniejowie     |     Renata Białek
W sobotę, 11 września 2021 r. zuchy, harcerze, instruktorzy, seniorzy oraz władze Hufca ZHP Uniejów obchodzili 

swoje święto – jubileusz 45-lecia działalności. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w uniejowskiej kolegiacie, po 
której na boisku Szkoły Podstawowej odbył się uroczysty apel. Nie zabrakło na nim m.in. przedstawienia historii Hufca 
oraz wręczenia medali i odznaczeń osobom, które przez 45 lat kształtują postawy i charaktery, wychowują zgodnie  
z harcerskimi wartościami: patriotyzmu, braterstwa, przyjaźni, sprawiedliwości i pokoju.

Jubileusz był wspaniałą okazją do zaprezentowania umiejętności muzycznych i wokalnych naszych zuchów i harcerzy 
podczas koncertu. Do wspólnej zabawy zachęcił Zespół Tańca Dawnego „Dworzanie”, który tanecznym krokiem 
przeniósł nas do epoki średniowiecznej.

Zuchom i harcerzom z naszej szkoły życzymy wytrwałości w spełnianiu zamierzeń i niesłabnącego ducha harcerskiej 
przygody. Niech zawołanie Czuwaj! zachęca Was do ciągłej pracy nad sobą.                                                            

Ogród deszczowy      |     Magdalena Tylki
13 września 2021 r. klasa VIII b uczestniczyła w warsztatach ekologicznych w ramach projektu „Powstrzymać suszę”. 

Projekt realizowany był przy współpracy Województwa Łódzkiego. Warsztaty złożone były z części teoretycznej  
i praktycznej. Podczas wykładu pani Elżbieta Urbaniak przedstawiła problemy związane z malejącymi zasobami wodnymi 
na naszej planecie, ich skutki oraz przykłady dobrych praktyk w gospodarowaniu wodami opadowymi. Podczas zajęć 
praktycznych przed budynkiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie uczniowie, pod nadzorem pana 
Mariusza Urbaniaka, założyli piękny ogród deszczowy w skrzyni. Dokonali w tym celu nasadzeń roślin na specjalnie 
dobranych warstwach filtracyjnych, zasilanych wodą opadową z rynny.

Zajęcia sprawiły uczniom wiele radości, przyczyniły się do zdobycia dużej porcji wiedzy oraz do integracji zespołu 
klasowego.

 
                                                                                                         

Kropki, które sprawiają, że latamy    |     Joanna Wicherkiewicz, Dorota Bamberska, Teresa Gadzinowska, 

                     Urszula Świerczyńska, Anna Wiktorska, Joanna Wójcik

Od wielu lat 15 września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kropki. Ta inicjatywa ma na celu pobudzać 
kreatywność, pomysłowość uczniów, zachęcać ich do tworzenia, uzmysłowić wagę pierwszego kroku. Motywem 
przewodnim dnia jest kropka z książki Petera Reynoldsa „The Dot”, która zmienia świat małej Vashti.
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A może to nie kropka zmienia świat tej dziewczynki, ale nauczycielka, która dostrzegając piękno w małej niepozornej 
aktywności, sprawia, że dziewczynka zaczyna wierzyć w siebie. Warto przeczytać książeczkę, ponieważ w niewielu 
zdaniach mieszczą się treści wielkiej wagi.

Tego dnia uczniowie z klas I-III poznali istotę Międzynarodowego Dnia Kropki. Tworzyli kropki, wypełniając je 
obrazem, przedstawiającym różne oblicza szczęścia. Z kropek powstała instalacja Skrzydła Motyla. Symbolika skrzydeł 
– do szczęścia (lotu motyla) prowadzą nas małe wyzwania (kropki), czasami jest to kilka pięknie napisanych liter, czasami 
dobre słowo, czasami lody truskawkowe zjedzone z przyjacielem. Warto być częścią tych małych szczęśliwych chwil. 
Warto zwracać uwagę na rzeczy małe, bo to one prowadzą do wielkich. Czego zarówno Małym, jak Dużym serdecznie 
życzymy.

Akcja Sprzątanie Świata pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”     |     Mirosława Wiśniewska
W tym roku szkolnym 17 września 2021 r. do akcji „Sprzątania Świata” na terenie naszego miasta włączyła się 

tradycyjnie kolejna klasa szósta. Przeznaczono na to trzy godziny lekcyjne. Na godzinie wychowawczej omówiliśmy ideę 
akcji, przypomnieliśmy zasady bezpiecznego poruszania się ulicami miasta, pobraliśmy worki, rękawiczki i wyruszyliśmy 
ze szkoły o 8.15. Mieliśmy wyznaczoną ul. Targową w stronę Orzeszkowa/Ostrowska. Dzieci chętnie podjęły zadanie, 
połączyły przyjemne z pożytecznym. Zapełniły 11 worków, wymieniały się wrażeniami, zdobyły nowe doświadczenia. 
Zaakcentowały, że nadal są śmieci na obrzeżach ulic, dróg, rowów, lasów.

Niestety, widziały także większe wysypiska śmieci. Ta światowa akcja trwa od 1989/1990, ale stwierdzamy, że śmieci 
nie ubywa, a przybywa. Aby temu zapobiegać, w tym roku szczególną uwagę poświęcamy plastikowi i postępujemy 
zgodnie z hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”.

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa    |     Joanna Wicherkiewicz
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania to jedno z tych wydarzeń, które choć w kalendarzu ma miejsce świąt 

nietypowych, godne jest celebrowania, ponieważ łączy przyjemne z pożytecznym. Uczniowie z klasy III b uczcili 
ten dzień w szczególny sposób. Po pierwszym dzwonku stworzyli czytelniczy krąg, w którym przedstawiali swoje 
książkowe fascynacje. Było różnorodnie i interesująco, wśród ulubionych lektur znalazły się legendy, bajki, opowiadania,  
a także książki popularnonaukowe. Na koniec, pierwszej odsłony przygody z książką, na małych czytelników czekała 
niespodzianka, książeczka dla całej klasy ze specjalną dedykacją od jednej z autorek i ilustratorki. Druga część 
książkowej przygody odbyła się na dworze. Uczniowie poznali wierszyk, którego zapewne uczyli się ich pradziadkowie 
lub prapradziadkowie i łącząc głośne czytanie ze sztuką współczesną, stworzyli swoisty performance. Znalazło się też 
miejsce na sesję fotograficzną.

Nie sposób nie zgodzić się z noblistą Wisławą Szymborską, że czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie 
ludzkość wymyśliła.

                                                                                                     
Rocznica agresji ZSRR na Polskę    |     Joanna Pawlak
W 82. rocznicę napaści ZSRR na Polskę, na uniejowskim Placu Dębów Katyńskich, uroczyście odsłonięto nowe 

tablice upamiętniające ofiary Zbrodni Katyńskiej z naszego terenu. W trakcie spotkania odczytano Apel Poległych  
i przypomniano sylwetki naszych rodaków zamordowanych na Wschodzie. Zdjęcia poległych, w formie ściany pamięci,  
przedstawili uczniowie klasy VII b. Harcerze i zuchy z naszej szkoły wraz z rodzinami Ofiar Zbrodni i gośćmi uroczystości 
zapalali znicze i odsłaniali pamiątkowe tablice. 

Po poświęceniu tablic przez ks. Piotra Kasprzaka uczennice z klasy VII b przedstawiły krótką część słowno-muzyczną. 
Tę patriotyczną uroczystość uświetnili muzycy: Kacper Miśkiewicz (werbelek) i Kacper Pizulski (trąbka). W uroczystości 
uczestniczyli przedstawiciele parlamentarzystów, władz powiatowych i lokalnych, policji oraz organizacji i stowarzyszeń.                                                                   
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W harcerskim kręgu     |     pwd. Małgorzata Antoniak, dh. Renata Białek
1 października 2021 r. w harcerski krąg drużyny „Błękitna 12” przyjęto najstarsze zuchy z 3 GZ „Krasnonutki”, 

działające przy Szkole Podstawowej w Uniejowie. Pogoda tego dnia sprzyjała, co wzmocniło chęć do działania.
Prawdziwie zdrowa rywalizacja oraz mnóstwo pozytywnych emocji towarzyszyło przy zuchowo-harcerskiej grze 

terenowej, w czasie której należało wykazać się wiedzą i umiejętnościami: z pierwszej pomocy, współpracy, wiedzy 
harcerskiej, wiedzy obywatelskiej oraz sprawności. Po zakończeniu biegu w jesiennej scenerii odbyło się uroczyste 
przekazanie zuchów, podczas którego złożyli oni chusty i koszulki. Przed nowo przyjętymi członkami okres przegotowań 
do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego.

 Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!
  
Wsparcie od firmy K-Flex dla uczniów naszej placówki     |    Monika Jabłońska
Znaczącym przedsięwzięciem zrealizowanym przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej w Uniejowie był przeprowadzony 

podczas wakacji gruntowny remont biblioteki szkolnej.   Jego celem było stworzenie nowoczesnej przestrzeni poprzez: 
wymianę regałów, zakup nowych stolików, krzeseł, biurka, biblioteczki oraz zestawu wygodnych puf z szafkami dla 
dzieci do kącika czytelniczego. Wykonane prace objęły również malowanie ścian, cyklinowanie podłogi, wymianę drzwi 
oraz dwóch okien. Koszt przeprowadzonego remontu wyniósł 26 800 zł. 

Dzień Edukacji Narodowej był okazją do złożenia szczególnych podziękowań na ręce pana Bartłomieja Gröbnera 
– dyrektora Zakładu K-Flex w Wieleninie-Kolonii, który w całości sfinansował przedsięwzięcie. Przeprowadzona 
modernizacja podniosła estetykę i funkcjonalność pomieszczenia. Zmianą szczególnie zachwycone są dzieci, które  
z przyjemnością odwiedzają bibliotekę szkolną.

Uroczystości w Czekaju    |     Maciej Klata
8 września 1939 r. Niemcy dokonali bestialskiej zbrodni na ludności cywilnej w miejscowości Czekaj. W wyniku 

barbarzyńskiej akcji żołnierzy Wehrmachtu śmierć poniosło 18 bezbronnych osób. W pierwszych dniach II wojny 
światowej podobne zbrodnie zostały popełnione przez Niemców także na terenie innych miejscowości ziemi uniejowskiej. 
82 lata po tych tragicznych wydarzeniach, w środę, 8 września 2021 r. przy pomniku w Czekaju, już po raz kolejny, odbyły 
się uroczystości patriotyczno-religijne ku czci pomordowanych. Wśród licznie zebranych uczestników tradycyjnie nie 
mogło zabraknąć reprezentantów Szkoły Podstawowej w Wieleninie. W skład Pocztu Sztandarowego weszli uczniowie 
klasy VIII: Katarzyna Graczyk, Weronika Szypowska, Jan Sobczak i Witold Olczyk, pod opieką nauczycieli: p. Barbary 
Nowak, p. Beaty Czerwińskiej i p. Macieja Klaty. Wspólnie uczestniczyliśmy we Mszy św. polowej, odprawionej  
w intencji ofiar, wysłuchaliśmy apelu poległych oraz wystąpień zaproszonych gości. Na zakończenie uroczystości 
delegacja uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły złożyła kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym pomordowanych.

Udział w uroczystościach w Czekaju, jak co roku, stanowił dla nas wszystkich poruszającą lekcję historii i zarazem 
zobowiązanie, aby pamięć o zbrodni i jej ofiarach nie zaginęła, ale by stanowiła realną przestrogę przed tym, czym jest 
wojna i do czego prowadzą ideologie głoszące nienawiść do drugiego człowieka.

Wyjazd do kina    |     Martyna Janiak
W czwartkowy poranek, 16 września 2021 r. klasy III-VI wraz z opiekunkami: p. Martyną Janiak oraz Marzeną Antczak 

udały się do kina Górnik w Łęczycy na film pt. ,,Czarny Młyn”. Film ten, oparty na motywach bestsellerowej powieści 
Marcina Szczygielskiego, jest opowieścią o wielkiej przyjaźni i wspaniałą lekcją tolerancji dla osób niepełnosprawnych.

Wszyscy mogliśmy „towarzyszyć” bohaterom filmu w ich pełnej przygód, niebezpiecznej podróży, mającej na celu 
rozwikłanie zagadki Czarnego Młyna. Po zakończeniu długiego seansu, uśmiechnięci i pełni wrażeń, wróciliśmy 
do szkoły. 

Europejski Dzień Języków    |     Martyna Janiak
26 września to Europejski Dzień Języków. Podczas tego wyjątkowego dnia podkreślamy znaczenie znajomości 

języków obcych we współczesnym świecie. W tym roku szkolnym uczniowie starszych klas mieli za zadanie wykonać 
plakaty przedstawiające najważniejsze informacje na temat wylosowanych krajów. Ponadto każda klasa przygotowała 
kilka podstawowych słów i zwrotów w różnych językach, m.in. hiszpańskim, włoskim czy czeskim. Kilkoro ochotników 

Szkoła Podstawowa w Wieleninie
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opowiedziało również o tym, dlaczego warto uczyć się języków obcych. Wypowiadali się w języku angielskim oraz 
włoskim. Najmłodsi uczniowie klas I-III nauczyli się śpiewać popularną piosenkę „Panie Janie” w trzech różnych językach. 
Klasa I śpiewała po angielsku, klasa II po włosku, a klasa III po hiszpańsku.

Znajomość języków obcych jest bardzo ważna i ułatwia życie. Bardzo cieszy fakt, że uczniowie naszej szkoły brali 
czynny udział we wszystkich zadaniach i wykonali je znakomicie. 

Koncert życzeń z okazji Dnia Chłopaka    |     Martyna Janiak
W czwartek, 30 września 2021 r. świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Chłopaka. Wszyscy chłopcy zostali tradycyjnie 

obdarowani upominkami w swoich grupach klasowych, niektóre klasy uczciły ten dzień pizzą lub wybrały się po lekcjach 
na kręgle.

Samorząd Uczniowski przygotował w tym roku koncert życzeń. Uczniowie zapisywali dedykacje i życzenia na 
karteczkach, które następnie przekazywali członkom SU. Życzenia wraz z dołączonymi piosenkami zostały odczytane 
podczas przerw między lekcjami. Spośród wszystkich chłopców uczęszczających do naszej szkoły, wylosowano trzech 
szczęśliwców, którzy otrzymali drobne upominki od Samorządu Uczniowskiego. Wszystkim Chłopcom życzymy dużo 
zdrowia i radości.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia    |     Barbara Fligiel
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM, ang. World Multiplication Table Day) to akcja edukacyjna, która odbywa się 

każdego roku w pierwszy piątek października. W tym roku XI edycja akcji ŚDTM odbyła się 1 października.
To matematyczne święto weszło na stałe do naszego szkolnego kalendarza. Poprzez wspólną zabawę łączymy się  

z ludźmi na całym świecie. Warto podkreślić, że do akcji włączyło się 5643 szkół z różnych krajów świata.
Funkcję egzaminatorów pełnili uczniowie: Izabela Rosik, Weronika Szypowska, Amelia Mann, Krystian Świątek, Mikołaj 

Szafarz, Maksymilian Okrasa, Maja Pawlak, Aleksandra Warych, Anna Kozłowska, Anna Graszka, Wiktor Korczyński.
Egzaminatorzy sprawdzali „tabliczkową wiedzę” wśród uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Każda osoba, 

która zdała egzamin otrzymywała certyfikat potwierdzający pomyślnie zdany egzamin z tabliczki i uzyskała tytuł Eksperta 
Tabliczki Mnożenia oraz słodki upominek.

Akcja ma na celu przede wszystkim pokazanie uczniom, że tabliczki mnożenia używa się nie tylko na lekcjach w szkole, 
ale również jest ona przydatna w życiu codziennym i wszyscy ją znają. Chcemy propagować zasadność uczenia się 
tabliczki mnożenia, a także poznawania matematyki. Musimy pamiętać, że przedmiot ten towarzyszy nam przez całe 
życie. Wszędzie otaczają nas liczby, musimy umieć sobie z nimi radzić, dlatego warto znać tabliczkę mnożenia. 

Gratulujemy Mistrzom, dziękujemy Egzaminatorom oraz wszystkim Uczestnikom. 
Zapraszamy do udziału w następnej edycji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

Październik miesiącem dobroci dla zwierząt    |     Martyna Janiak
Październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt. Powołane w jego ramach święta i inicjatywy mają za zadania zwrócić 

szczególną uwagę na zwierzęta i zaangażować jak najwięcej osób w działania na rzecz poprawy jakości ich życia.  
Na szczęście coraz więcej ludzi angażuje się w ochronę praw zwierząt. 

4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt (ang. World Animal Day). Z tej okazji członkowie Samorządu 
Uczniowskiego przygotowali inicjatywę, mającą na celu kształtowanie właściwej postawy wobec zwierząt. Kilkoro 
uczniów przyniosło do szkoły swoich pupili. Podczas mini wystawy mogliśmy podziwiać szynszyle, króliczka oraz gekona. 
Staraliśmy się zachowywać jak najciszej, aby nie stresować przebywających u nas zwierzątek. Uczniowie, którzy nie mogli 
pochwalić się swoimi pupilami w szkole, wysyłali zdjęcia, na których uwiecznili swoich ulubieńców. 

Od 4 do 18 października trwała zbiórka karmy dla psów, która trafi do wybranego schroniska. Pamiętajmy, że zwierzęta 
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są żywymi istotami i tak jak ludzie odczuwają ból, strach czy głód. Pamiętajmy, aby zawsze dbać o zwierzęta, nie robić im 
krzywdy i zgłaszać dorosłym, gdy widzimy, że jakiemuś zwierzątku dzieje się krzywda.

Dzień Edukacji Narodowej     |     Marzena Antczak
14 października 1773 roku Sejm Rzeczpospolitej zatwierdził Komisję Edukacji Narodowej – pierwszą w Europie 

państwową władzę oświatową powołaną przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był to wielki krok w tworzeniu 
polskiego szkolnictwa na szczeblach: podstawowym, średnim i wyższym. Od tej pory dzień 14 października uznawany 
jest jako Dzień Nauczyciela. 

W tym dniu tradycyjnie przyznano nagrody pracownikom szkoły. Nagrody Dyrektora otrzymały nauczycielki: Martyna 
Janiak, Alicja Gapsa, Beata Czerwińska i Barbara Nowak. Nagrody Burmistrza przyznano: dyrektor Elżbiecie Goszczyk 
oraz Danieli Kwiatosińskiej i Barbarze Fligiel.

Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Wieleninie odbyła się uroczysta akademia. Uczniowie klas IV i VI (wspierani przez 
koleżanki z klas V i VII), pod czujnym okiem swoich wychowawczyń: p. Martyny Janiak i p. Marzeny Antczak, podziękowali 
nauczycielom i pracownikom obsługi za trud, oddanie oraz cierpliwość, jakie wkładają w wychowanie, a także za troskę 
o dobro uczniów. Młodzi artyści nie tylko recytowali wiersze, śpiewali piosenki, tańczyli, ale również w żartobliwy 
sposób przedstawili przepis na ucznia oraz klasyfikację uczniów według Gargamela. Uroczystość uświetniło wykonanie 
piosenki „Chodź, pomaluj mój świat” przez Maję Pawlak (śpiew) i Różę Kudanowską (gra na gitarze). Serdeczne życzenia 
dla wszystkich pedagogów przekazała wiceprzewodnicząca Samorządu Szkolnego – Izabela Rosik. Na zakończenie 
pracownicy szkoły zostali obdarowani przez wychowanków bukiecikami kwiatów z kolorowych, jesiennych liści, a Rada 
Rodziców przekazała pyszny tort.

„Ślubuję być dobrym Polakiem, uczniem i kolegą…”    |     Beata Czerwińska
Od wielu lat, w Dzień Edukacji Narodowej, w naszej szkole ma miejsce ślubowanie i pasowanie pierwszaków.  

To tradycja, której towarzyszą tzw. otrzęsiny, czyli pierwszy szkolny egzamin. Ma on oczywiście humorystyczny charakter  
i wszystko traktujemy z przymrużeniem oka. Mimo to podkreślamy mocno, jak bardzo w życiu szkoły ważne jest poczucie 
przynależności do grupy, praca zespołowa i umiejętność współdziałania, wzajemne wspieranie się w dążeniu do celu oraz 
umiejętność przeżywania porażek, bo i one w szkole mogą się zdarzyć. 

W tym dniu do ślubowania przystąpił rocznik 2014. Bohaterami dnia byli: Szymon Malinowski, Nadia Michalak, Anna 
Olejniczak, Kornelia Szafarz, Hubert Świątek i Maksymilian Wojtasiak. Wszystkie dzieci pięknie prezentowały się w białych 
koszulach i chabrowych biretach. Pięknie recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Pozytywne nastawienie dzieci do szkoły 
najlepiej oddają słowa wierszyka „My się szkoły nie boimy, choć tu praca czeka nas, śmiało do niej dziś kroczymy, bo nauki 
nadszedł czas…”. 

Po części artystycznej nastąpił pierwszy szkolny egzamin, w ramach którego dzieci musiały zbudować jak najwyższą 
wieżę z klocków, ułożyć z kasztanów wielką literę A, trafić woreczkiem do miseczki, dać z siebie wszystko w przeciąganiu 
liny oraz wypić mega kwaśny eliksir mądrości, a po nim ładnie się uśmiechać. Wszystkie zadania dzieci wykonały bez 
zarzutu. Zdały pierwszy szkolny egzamin i mogły złożyć ślubowanie na sztandar szkoły. Śmiało powtarzały za panią 
dyrektor słowa: „W obecności nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów ślubuję być dobrym Polakiem, uczniem i kolegą 
…”. Potem każde z dzieci zostało pasowane na ucznia Szkoły Podstawowej im. płk pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie.  
Na czas nauki pierwszaki dostały też „dobre rady” od Samorządu Uczniowskiego oraz upominki od opiekunów SKO. 

Ja, jako wychowawca życzę swoim uczniom, aby nauka była dla nich pasją, a nie przykrym obowiązkiem, aby szkoła 
była dla nich drugim domem, w którym będą się czuć dobrze i bezpiecznie, aby ludzie, z którymi się tutaj zetkną byli im 
życzliwi i serdeczni.

                                                                    
Konkurs historyczny „Żołnierze Wyklęci”    |     Maciej Klata
19 października 2021 r. odbył się w naszej szkole I etap Powiatowego Konkursu Wiedzy „Żołnierze Wyklęci”, 

organizowanego przez Stowarzyszenie „Od Juniora do Seniora” przy współpracy z Posłem na Sejm RP – Piotrem Polakiem 
oraz Radną Sejmiku Województwa Łódzkiego – Dorotą Więckowską. 

Zadanie jest finansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 
rok. 

Uczestnicy konkursu – uczniowie klas 5-8 – zmagali się ze szczegółowymi pytaniami dotyczącymi życiorysów takich 
postaci jak rotmistrz Witold Pilecki i Stanisław Sojczyński „Warszyc”. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody, wręczone przez 
specjalnie przybyłych na tę okazję znakomitych gości: Posła na Sejm RP – Piotra Polaka, Radną Sejmiku Województwa 
Łódzkiego – Dorotę Więckowską, Dyrektor Biura Senatora RP Przemysława Błaszczyka – Aleksandrę Dudkiewicz, Prezes 
Stowarzyszenia „Od Juniora do Seniora” –Katarzynę Tadeusiak oraz Zastępcę Burmistrza Miasta Uniejów – Mirosława 
Madajskiego.
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Zwyciężczynią została Natalia Goszczyk, uczennica klasy 5, która w nagrodę otrzymała ufundowany przez organizatorów 
rower. Drugie miejsce przypadło także piątoklasistce – Aleksandrze Warych (nagroda to namiot), a na trzecim stopniu 
podium uplasował się Jan Sobczak z klasy 8 (nagroda to plecak). Komisja konkursowa przyznała również trzy wyróżnienia, 
które trafiły do Cynthii Karcz z klasy 7 oraz ósmoklasistów: Bartłomieja Cnotalskiego i Witolda Olczyka. Żaden  
z uczestników konkursu nie odszedł z pustymi rękami – dla wszystkich przewidziano pamiątkowe dyplomy, jak i różnego 
rodzaju upominki. 

Zwycięzcy konkursu ze wszystkich szkół zmierzą się w grudniu w finale powiatowym. Wśród nich będzie oczywiście 
Natalia, której serdecznie gratulujemy i już teraz ściskamy kciuki za powodzenie w kolejnym etapie!

Niezależnie od cennych nagród, wielką wartością konkursu jest z pewnością wiedza, która pozostanie w gło-
wach uczestników, oraz podtrzymywanie wśród młodego pokolenia pamięci o bohaterach polskiego podziemia 
niepodległościowego.

Ilary Controllo w programie „You Can Dance – Nowa Generacja”    |     Martyna Janiak
Ilary Controllo, uczennica naszej szkoły wzięła udział w castingach do programu tanecznego „You Can Dance – Nowa 

Generacja”. Ilary postanowiła spróbować swoich sił na castingach w Warszawie. Pierwszego dnia odbył się precasting, 
podczas którego wybrano najlepszych tancerzy i tancerki, którzy wystąpili w castingu głównym przed jury programu.       

W skład jury wchodzą: Agustin Egurrola, międzynarodowy sędzia tańca towarzyskiego i tańca nowoczesnego, 
wielokrotny mistrz Polski w tańcach latynoamerykańskich; Klaudia Antos, tancerka i choreografka, mająca na koncie 
współpracę m.in. z Jennifer Lopez oraz Misha Kostrzewski, jeden z najbardziej znanych polskich tancerzy baletowych na 
świecie.

W castingu głównym wybrano 30 tancerzy, którzy wezmą udział w warsztatach tanecznych i spośród nich zostanie 
wybrana finałowa szesnastka, mająca możliwość wystąpienia w nagraniach na żywo w TVP2.

Ilary przeszła z precastingu do castingu głównego i miała możliwość wystąpienia przed jury. Na castingu głównym 
członkowie jury docenili jej talent i zaproponowali udział w dogrywce. Spośród ośmiu tancerek, biorących udział  
w dogrywce, wybrano trzy. Niestety, nie udało się jej otrzymać biletu na warsztaty, lecz sam występ w dogrywce świadczy 
o dużym potencjale naszej uczennicy. Warto dodać, że konkurencja była ogromna i wielu uczestników castingów zaczynało 
naukę tańca już od najmłodszych lat. Tym bardziej gratulujemy Ilary, że została zauważona przez tak zacne jury

Ilary swoją przygodę z tańcem zaczęła stosunkowo niedawno. Od dwóch lat jest członkinią grupy tanecznej Mażoretki 
Driady Uniejów. Umiejętności taneczne szlifuje pod okiem p. Oliwii Olczyk, wielokrotnej mistrzyni świata i Polski, która 
tak mówi o swojej podopiecznej: - „Ilary w swoim tańcu przekazuje mnóstwo emocji – przez to widzowie uwielbiają na nią 
patrzeć. Jej ruchy są autentyczne i tworzą spójną całość w choreografii. Doskonale odnajduje się na scenie jako solistka. 
Nie boi się publiczności – obserwujący tłum wręcz budzi w niej większą energię do działania. Na występie włącza jej się 
kompletnie inna osobowość. Myślę, że doceniają to również sędziowie na konkursach. Dzięki temu, że w tańcu oddaje 
całe swoje serce, myślę, że Ilary ma szansę podbić sceny całego kraju”.

Mimo niedługiego stażu, nasza uczennica zdobyła już wiele nagród, m.in.: IV miejsce w kategorii Junior –Solo-Baton na 
Mistrzostwach Polski Środkowej Mażoretek (dostała się na Mistrzostwa Polski), I miejsce w kategorii Baton Solo Juniorki 
na Mistrzostwach Polski Mażoretek „Mój Pierwszy Krok”, I miejsce w kategorii Trio na Mistrzostwach Polski Środkowej 
Mażoretek, III miejsce w kategorii Baton Duo/Trio na Mistrzostwach Polski Mażoretek „Mój Pierwszy Krok”, I miejsce  
w kategorii Junior-Solo-Baton podczas Online Majorettes International Grand Prix, III miejsce w kategorii Junior-Solon-
Jazz na III Ogólnopolskim Turnieju Mażoretek, Tytuł II Internetowego Wicemistrza Polski Mażoretek w kategorii Juniorzy-
Duo/Trio-Baton, I miejsce w konkurencji Junior-Solo-Baton-Debiuty w III Ogólnopolskim Turnieju Mażoretek „Kurpie 
Dance Cup”, Tytuł Internetowego II Wicemistrza Polski Mażoretek 2021 w kategorii Solo Baton Juniorzy, VI miejsce  
w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Mażoretkowego „Scarlet” w kategorii Solo Baton Juniorki. 

Obecnie Ilary rozwija swój talent taneczny w szkole tańca Egurrola Dance Studio w Łodzi. Ilary serdecznie gratulujemy 
dotychczasowych sukcesów i trzymamy kciuki za dalszy rozwój i spełnianie marzeń!

ar
ch

. S
P 

w
 W

ie
le

ni
ni

e 

ar
ch

. S
P 

w
 W

ie
le

ni
ni

e 

Konkurs historyczny „Żołnierze Wyklęci” Dzień Tabliczki Mnożenia
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022    |     Joanna Binkiewicz

1 września uroczyście rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny… W związku z ograniczeniami epidemiologicznymi nie 
mogliśmy tego dnia świętować wszyscy razem. Po Mszy świętej w parafialnym kościele, na holu szkoły z dyrektor 
Edytą Miśkiewicz i wychowawczyniami spotkali się tylko młodsi uczniowie i dzieci z oddziałów przedszkolnych – bo 
warto zaznaczyć, że w tym roku szkolnym utworzona została dodatkowa grupa przedszkolna dla dzieci 3- i 4-letnich. 
Natomiast starsi uczniowie od razu udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego życzymy wszystkim Uczniom, by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, 
odkrywaniem i rozwijaniem własnych uzdolnień i zainteresowań. Niech szkoła będzie dla Was nie tylko miejscem 
wytężonej pracy, ale także radości i wielu pięknych przyjaźni!

Wam zaś – Drodzy Rodzice – życzymy, by rozwój i osiągnięcia dzieci były dla Was nieustającym powodem do dumy.

      

Spotkanie z Marcinem Tyburą    |     Wioleta Pietrzykowska

W poniedziałek, 6 września mieliśmy zaszczyt, już po raz drugi, gościć w naszej szkole pana Marcina Tyburę. To polski 
zawodnik mieszanych sztuk walki wagi ciężkiej, zwycięzca turnieju M-1 Grand Prix 2013 oraz mistrz M-1 Global wagi 
ciężkiej w latach 2014-2015, od 2015 r. związany z Ultimate Fighting Championship.

Jest to osoba szczególnie nam bliska, gdyż pan Marcin od urodzenia mieszkał w gminie Uniejów, we wsi Łęg Baliński. 
Mieliśmy okazję poznać jego niezwykłą historię oraz jego upór w dążeniu do realizacji marzeń. Dowiedzieliśmy się, 
jak – dzięki konsekwencji i ciężkiej pracy – ze zwykłego chłopaka ze wsi stał się gwiazdą światowego sportu. Nasz 
gość odpowiadał na wiele pytań od bardzo zainteresowanych jego osobą uczniów oraz przeprowadził krótki trening.

Tym krótkim spotkaniem pan Marcin zainspirował nas, aby wytrwale dążyć do celu i nigdy się nie poddawać. Bardzo 
dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!

Klasa druga w Lekaszynie    |     Anna Gazda

W tym roku klasa druga świętowała Dzień Chłopca z lekkim wyprzedzeniem, tj. 14 września. Wszystko za sprawą 
pomysłu rodziców i wychowawczyni p. Ani. Byliśmy bowiem gościnnie w siedzibie fundacji  państwa Popiel „Pomerdało 
mi się”. Dzieci słuchały ciekawostek o zwierzątkach, karmiły alpaki i osiołki. Była też jazda na koniu, mile spędzony 
czas na placu zabaw, skoki na trampolinie i – jako dodatkowa frajda – pieczenie kiełbasek na ognisku. Jeszcze w klasie 
emocje nie pozwalały zapomnieć o minionym dniu. Uczniowie przeżywali bowiem spędzony czas na łonie natury. 
Dzielili się wrażeniami. 

      

Akcja „Sprzątanie świata”    |     Izabela Wojtczak

W trzeci weekend września przypada akcja „Sprzątanie świata”. Jak co roku, nasza szkoła przystąpiła do tej 
ogólnopolskiej akcji „Sprzątnie Świata – Polska 2021”. Jest ona wspólną lekcją poszanowania środowiska, jak również 
promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów. Tegoroczne hasło kampanii brzmiało: „Myślę, więc nie śmiecę”.

Akcja została poprzedzona pogadanką, która miała na celu przypomnienie zasad zbierania odpadów oraz zwrócenie 
uwagi na bezpieczeństwo w czasie sprzątania.

Ponownie nasi uczniowie wraz z nauczycielami spisali się na medal, sprzątając plac szkolny i teren Wilamowa. 
Uczniowie, zaopatrzeni w worki, rękawice i pozytywnie zmotywowani szczytnym celem, ruszyli z wyznaczonych 
miejsc do sprzątania. Sprzątanie przebiegło bardzo sprawnie, aura nam dopisała, zapełniliśmy wszystkie otrzymane 
worki na śmieci.

Mając na uwadze tegoroczne hasło, szczególnie zachęcamy wszystkich, aby każdy podjął działania, dzięki którym 
zmniejszymy ilość wytwarzanych odpadów. Zmiany zaczynają się od małych rzeczy, które wielokrotnie powtarzane  
w perspektywie czasu stają się wielkie.

Serdecznie dziękujmy wszystkim uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w akcję!

      

Szkoła Podstawowa w Wilamowie
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Zuchy i harcerze w Centrum EC1    |     Sylwia Wrąbel

19 września, w niedzielne popołudnie, zuchy i harcerze działający przy Szkole Podstawowej w Wilamowie razem  
z druhną pwd. Sylwią Wrąbel wybrali się na wycieczkę do EC1 w Łodzi. Centrum Nauki i Techniki EC1 znajduje się na 
terenie historycznej elektrowni łódzkiej. 

Na miejscu zuchy i harcerze skorzystali z kilkuczęściowej ekspozycji poruszającej coraz to inne obszary nauki. Dzieci 
poznały mnóstwo ciekawych i skomplikowanych zjawisk poprzez eksperymentowanie. Na koniec zwiedzania dzieci 
wjechały windą na taras widokowy, gdzie każdy uczestnik wycieczki mógł zrobić sobie wyjątkowe selfie, m.in. z Dworcem 
Fabrycznym w tle. Z innej perspektywy dzieci obejrzały Łódź z drugiego tarasu, mieszczącego się na szczycie chłodni 
kominowej.

Kolejnym punktem wycieczki było Planetarium. Zuchy i harcerze obejrzeli dość trudny, ale ciekawy seans pt. „Czarne 
dziury”. Dzieci dowiedziały się, że czarna dziura to obszar czasoprzestrzeni, której nie może opuścić nawet światło.  
W czasie pokazu zrozumiały jak powstają, gdzie się znajdują oraz jaki wpływ na Wszechświat mają te obiekty. 

Na koniec, pełni wrażeń i nowych wiadomości zuchy i harcerze zjedli posiłek w restauracji McDonald’s.

Warto wspomnieć, że wycieczka była bezpłatna, refundowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Projekt 
na dofinansowanie wyjazdu złożył Hufiec ZHP Uniejów. Gromada zuchowa  „Wilamowskie Skrzaty” i Drużyna harcerska 
„Wilamowskie Orły” dziękują za możliwość wzięcia udziału w wycieczce.

      

Czerwony – stój! Zielony – idź!    |     Anna Gazda

28 września, na zaproszenie pani Anny Gazdy, odwiedzili naszą szkołę funkcjonariusze policji: sierżant Beata Orłowska, 
starszy aspirant Sebastian Bierzyński i młodszy aspirant Dariusz Gumiński.

Zaproszeni goście najmłodszych uczyli, a starszym przypominali, jak prawidłowo i bezpiecznie zachowywać się na 
drodze i w jej pobliżu. Podczas spotkania szczególnie zwrócono uwagę na prawidłowe przechodzenie przez ulicę, 
zachowanie w szkole, a starsi uczniowie jeszcze odbyli pogadankę o bezpieczeństwie w sieci. Podkreślono ważność 
noszenia elementów odblaskowych. Wspólnie przypomnieliśmy sobie również numery alarmowe. Na zakończenie każdy 
otrzymał drobny upominek w postaci książeczki „Przygody Kacpra ratownika” oraz maseczki moro. 

Dziękujemy naszym gościom i oczekujemy kolejnych odwiedzin.

      

Dzień Chłopca u przedszkolaków    |     Andżelika Górecka

30 września w naszych przedszkolach obchodziliśmy Dzień Chłopca. Oba oddziały przedszkolne bawiły się w tym 
dniu wyśmienicie. Dzień rozpoczął się jak każdy inny, natomiast później zaczęliśmy wesołą, szaloną zabawę. Ponieważ  
w tym roku mamy dwa oddziały przedszkolne, nauczycielki – Izabela Wróbel i Andżelika Górecka – postawiły na integrację 
starszaków z maluchami. Urządziłyśmy mini-disco, na którym dzieci tańczyły, śpiewały znane piosenki, bawiąc się przy 
tym wyśmienicie. Następnie każda grupa udała się do swojej sali, aby dalej świętować Dzień Chłopca. Dzieci zasiadły 
do stołów, na których czekały na nich przekąski oraz słodkości. Okazało się, że rodzice naszych dzieci to prawdziwi 
cukiernicy! Bardzo dziękujemy za pyszne babeczki oraz rurki z kremem, które były fenomenalne. Konkursom i zabawom 
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Apel rozpoczynający biwak zuchowo-harcerski
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nie było końca. Dzieci chętnie i z wielkim uśmiechem uczestniczyły w zabawach. Ale to nie koniec przyjemności. Każdy 
przedszkolak, nie tylko chłopcy, otrzymał prezent.

Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy pomogli nam w szczególny sposób celebrować ten dzień.

      

Dzień Chłopca w klasach I-III    |     Beata Kos

Klasy I-III również uroczyście świętowały Dzień Chłopca. Dziewczęta z klas I-III stanęły na wysokości zadania 
i przygotowały dużo atrakcji, które na pewno na długo pozostaną w pamięci solenizantów. Nie mogło zabraknąć 
życzeń, drobnych upominków i niespodzianki w postaci słodkiego co nieco. Były babeczki, rogaliki z owocami, rurki 
z kremem, bułeczki z jagodami, lody. Całe przedsięwzięcie okryte było wielką tajemnicą. Każdy chłopiec w tym dniu 
wyglądał dostojnie, a dziewczynki z kl. III jeszcze dodatkowo przygotowały krawaty. Poza tym chłopcy z klasy I i II 
wraz z dziewczynkami obejrzeli przygotowany na tę okazję film. W trakcie filmu, jak przystało na kino, zajadali się 
chrupkami, chipsami i popcornem, a także brali udział w różnych konkursach. Klasa I w konkursie „Rysunek z pamięci 
według instrukcji koleżanek”, „Kto ma tak jak ja – zamiana miejsc”, „Rysunek z zamkniętymi oczami”, a klasa III w „Zjedz, 
cytrynę”, „Niewidomy rysuje”, „Znawca aut”, również przebijali balony i losowali sekretne pytania. Chłopcy mogli także 
sprawdzić swoją sprawność fizyczną. Na koniec wszyscy chłopcy otrzymali medale i dyplomy Super Chłopaka. Zabawa 
wśród najmłodszej młodzieży była przednia, wszyscy doskonale się bawili.

Ten dzień był szczególny nie tylko dla naszych chłopaków, ale dla nas wszystkich. To wspaniała zabawa oraz doskonała 
okazja do integracji.

      

Wycieczka z okazji Dnia Chłopaka    |     Joanna Binkiewicz

Z okazji Dnia Chłopaka uczniowie klas IV-VIII postanowili wybrać się do kina Cinema City w Łodzi na film „Czarny 
Młyn”. Z zapartym tchem śledziliśmy przygody Iwo, jego niezwykłej siostry Meli i grupki przyjaciół. Bohaterowie 
mieszkają w niewielkim miasteczku, w cieniu tajemniczego Czarnego Młyna. Od lat wszyscy mieszkańcy trzymają się  
z daleka od tego „przeklętego miejsca”, a kolejne dni przepełnia zwyczajność. Wszystko zmienia się jednak, gdy jeden  
z kolegów Iwo wkracza na teren Czarnego Młyna. Przedmioty zaczynają żyć własnym życiem, w lipcu pada śnieg, a 
dorośli mieszkańcy kamienicy znikają… Główni bohaterowie zaczynają rozumieć, że muszą trzymać się razem, bo tylko 
wspólnie mogą pokonać złe moce, uratować siebie i bliskich oraz przywrócić normalność.

„Czarny Młyn” to nie tylko film o przygodach nastolatków, ale także o tolerancji i akceptacji. Sceny pełne humoru 
przeplatają się ze wzruszającymi momentami – tak, że niejednemu z nas łezka zakręciła się w oku.

Podczas wyjazdu nie zabrakło również czasu na wspólny posiłek i spacer po Manufakturze, ale najważniejsze,  
że mogliśmy ten dzień spędzić wszyscy razem, za czym tak bardzo tęskniliśmy przez wiele miesięcy „życia on-line”.

      

Dzień Tabliczki Mnożenia    |     Magdalena Pajor

„Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają” – pod takim hasłem obchodziliśmy w tym roku Światowy 
Dzień Tabliczki Mnożenia.

Akcja miała na celu zachęcenie wszystkich uczniów do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Specjalnie powołane 
Komisje Egzaminacyjne przeprowadzały krótkie egzaminy z tabliczki mnożenia dla wszystkich chętnych. W rolę 
egzaminatorów wcielili się uczniowie z klasy piątej: Cyprian, Alan, Szymon, Patryk, Witek i Kamil. Osoby, które bezbłędnie 
udzieliły odpowiedzi na 5 wylosowanych przykładów, zdobywały tytuł „Eksperta Tabliczki Mnożenia”. Egzaminatorzy 
sprawdzali „tabliczkową wiedzę” nie tylko wśród koleżanek i kolegów, ale także wśród nauczycieli oraz pracowników 
naszej szkoły.

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć 
zdrowej rywalizacji.

Gratulujemy Mistrzom, dziękujemy Egzaminatorom oraz wszystkim Uczestnikom.

To była dobra, pożyteczna zabawa!
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Rozpoczęcie Roku Harcerskiego 2021/2022    |     Sylwia Wrąbel

W piątkowe popołudnie Szkoła Podstawowa w Wilamowie, mimo zakończonych zajęć lekcyjnych, nadal tętniła życiem. 
Wszystko za sprawą zuchów z 4GZ „Wilamowskie Skrzaty” i harcerzy z 7DH „Wilamowskie Orły”, którzy 1 października 
wzięli udział w dwudniowym biwaku rozpoczynjącym Rok Harcerski 2021/2022. 

Harcerstwo w naszej szkole działa bardzo prężnie. Aż trzy osoby z naszego grona pedagogicznego są instruktorami 
Hufca ZHP Uniejów, a gromada i drużyna liczą 48 zuchów i harcerzy.

Tradycyjne biwak rozpoczął się od uroczystego apelu, w czasie którego został odczytany rozkaz Komendanta Hufca 
Uniejów, który przywrócił dh. pwd. Wioletę Pietrzykowska na drużynową 7 DH „Wilamowskie Orły”. Przypomnijmy, iż  
w poprzednim roku funkcje tę objęła dh. Andżelika Górecka. Dziękujemy serdecznie za pracę i poświęcenie, dzięki 
druhnie drużyna mogła nadal funkcjonować. Harcerzem jest się całe życie, dlatego nadal liczymy na pomoc i współpracę 
z dh. Andżeliką. Następnie oficjalnie przywitane zostały „świeżaczki”, czyli dzieci które postanowiły dołączyć do gromady. 
Druhna pwd. Sylwia Wrąbel odczytała rozkaz drużynowej, w którym oficjalnie otworzyła pięciorgu dzieciom próbę na 
znaczek zucha. Na koniec apelu nastąpiło uroczyste przekazanie zuchów do drużyny harcerskiej.

Po apelu zuchy i harcerze rozpoczęli integracyjną grę harcerską na podstawie bajki „Ćwierćland”. Wszyscy uczestnicy, 
przebrani w przydzielone wcześniej kolory, zostali podzieleni na kraje: żółty, niebieski, czerwony, zielony, pomarańczowy 
i biały. Każdy kraj miał do zaliczenia sześć zadań. Drużyny poruszały się po szkole w odpowiedniej kolejności, według 
wskazówek w tabeli. Każdy land musiał udekorować swój kraj, przygotować bibułowy strój charakterystyczny dla 
mieszkańców danego kraju, wykonać plakat ukazujący piękno ich państwa, zrobić paszport, napisać menu na wesele 
księżniczki i przygotować galaretkę. Zadania nie były łatwe, ponieważ każdy land miał do dyspozycji tylko jeden kolor. 
Po wykonanych zadaniach nastąpiło zerwanie granic, czyli zjednoczenie państw – mieszanie kolorów. Połączenie 
społeczności państw uczczono wspólnym tańcem. Dzieci bawiły się znakomicie, wykazały się pomysłowością oraz 
umiejętnością współdziałania. Zuchy i harcerze zrozumieli, że najważniejsza jest zgoda i współpraca z innymi. 

Po wspólnej zabawie przyszedł czas na posiłek, który każdy przygotował sam. Rozpoczynając sprawność „Kuchcik”, 
każdy zuch i harcerz przygotował zapiekankę. Według dzieci były przepyszne!

Na koniec pierwszego dnia odbyło się świecowisko, podczas którego nie zabrakło pląsów, okrzyków harcerskich oraz 
wspólnego śpiewania.

Drugi dzień biwaku rozpoczął się od zaprawy porannej, następnie zuchy i harcerze zjedli pyszne śniadanie. Później 
rozpoczęły się kolejne zadania na sprawność „Kuchcik”. Zuchy i harcerze, podzieleni na zastępy, wykonywali czynności 
kulinarne. Okazało się, że obieranie ziemniaków wcale nie jest proste. Świetnie natomiast wszyscy poradzili sobie  
z przygotowaniem surówki. Ścieranie marchewki na tarce czy krojenie kapusty nie sprawiło większego problemu. 
Następnie zuchy i harcerze wykonali piramidę zdrowego żywienia oraz wzięli udział w quizie o zdrowym odżywianiu. 
Na koniec zmagań każdy uczestnik zrobił pyszny deser. Wszyscy nakładali sobie kostki ulubionej galaretki, śnieżkę oraz 
wybrane posypki i bakalie. Desery wyglądały bardzo kolorowo i smacznie, dlatego zuchy i harcerze wyjątkowo zjedli je 
przed obiadem, a później udali się na długi spacer, aby spalić kalorie. Biwak zakończył się kręgiem pożegnalnym i iskierką 
przyjaźni.

4 GZ „Wilamowskie Skrzaty” i 7 DH „Wilamowskie Orły” w coraz większym gronie i z wielkim entuzjazmem oraz 
zapałem do pracy powitali kolejny rok harcerski!

Serdeczne podziękowania składamy rodzicom, którzy pomogli w przygotowaniu obiadu: p. Kamili Ludwickiej,  
p. Marcie Tomaszewskiej i p. Beacie Pizulskiej, a także dyrektor Edycie Miśkiewicz, która zawsze wspiera i pomaga naszej 
gromadzie i drużynie.
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Dzień Chłopca u przedszkolaków Bezpieczna droga do szkoły – spotkanie z policjantem
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Marta Pokorska

Studenci UTW w Uniejowie 
rozpoczęli nowy rok akademicki

Podczas inauguracji, w której wzięli udział: Przewodniczą-
ca Rady ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Oby-
watelskich – p. Barbara Imiołczyk, Starosta Powiatu 
Poddębickiego – p. Małgorzata Komajda i Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Uniejowie – p. Tomasz Wójcik, słuchacze 
odebrali z rąk prezes UTW – p. Urszuli Urbaniak legitymacje 
studenckie potwierdzające posiadanie przez nich statusu 
studenta. Wydarzenie poprowadził Dyrektor Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie – p. Robert Palka.

W czasie spotkania uczestniczy wysłuchali wykładu poś-
więconego zagadnieniu komunikacji, języka stosowanego 
wobec osób starszych – partnerstwa czy dziadurzenia? 
(używania dyskryminującego języka przez osoby młode  
w stosunku do osób starszych). 

Studenci Uniwersytetu będą uczęszczali na szereg zajęć, 
które poszerzą ich wiedzę w danym obszarze tematycznym 
oraz poprawią sprawność fizyczną, m.in. poprzez udział  
w zajęciach: pływania na Termach Uniejów, aerobiku, jogi, 

pilatesu oraz ćwiczeniach realizowanych w ramach projektu 
„Sprawni-Aktywni-Zdrowi”. W harmonogramie zajęć dla 
Słuchaczy znalazły się też zajęcia komputerowe, nauka języka 
angielskiego oraz spotkania pod hasłem „Rozmawiamy po 
rosyjsku” i „Rozmawiamy po niemiecku”. Będą organizowane 
różne warsztaty i wykłady. W ramach realizowanego projektu 
„SmartSenior” Seniorzy będą uczyli się obsługi smartfonów 
– m.in. wysyłania smsów, robienia zdjęć czy instalowania 
aplikacji. 

Aby zostać członkiem UTW należy mieć ukończony 55. rok 
życia. Słuchacze należący do Uniejowskiego Uniwersytetu to 
mieszkańcy powiatu poddębickiego, tureckiego, łęczyckiego 
oraz kolskiego. 

Warto wspomnieć, iż 2-osobowa reprezentacja naszego 
Uniwersytetu – p. Urszula Urbaniak i p. Anna Włodarska – 
znalazła się w Obywatelskim Parlamencie Seniorów, który      
4 października br. odbył kolejną Sesję Plenarną w gmachu 
Senatu RP.

Uniejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował nowy rok akademicki 2021/2022 w dniu 1 października 
2021 r. w Sali Rycerskiej uniejowskiego zamku. Jest to już 9 rok działalności Uniwersytetu, do którego w tym roku 
będzie uczęszczało 215 słuchaczy.
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Maciej Bartosiak

Seminarium „Profilaktyka onkologiczna 
wyzwaniem dla samorządów” w Uniejowie

Seminarium było dedykowane przedstawicielom jed-
nostek samorządu terytorialnego oraz organizacji poza-
rządowych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: 
Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, Piotr Majer 
– Wicestarosta, Romana Dominiak – Naczelnik Wydziału 
Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu 
w Starostwie Powiatowym w Poddębicach, Piotr Malczyk 
– Wicestarosta Łowicki, Mirosław Madajski – Zastępca 
Burmistrza Miasta Uniejów oraz Jolanta Figurska 
– Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Uniejowie. Pana Marszałka Grzegorza 
Schreibera reprezentowała w Uniejowie Magdalena 
Ambrozik – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

W województwie łódzkim notuje się najwyższą 
zachorowalność na nowotwory. W porównaniu z resztą 
kraju, nasz region szczególnie niekorzystnie wypada 
pod względem zapadalności na raka sutka i raka szyjki 
macicy u kobiet. To wielkie wyzwanie, stojące nie tylko 
przed medykami sprawującymi bezpośrednią opiekę 
nad pacjentami, ale także przed samorządami, będącymi 
w dużej mierze gestorami środków, z których obecnie 
finansowane są programy profilaktyczne. Stąd tematyka 
wystąpień, obejmująca swoim zakresem przykłady 
wykorzystania funduszy unijnych do realizacji działań 
z zakresu profilaktyki onkologicznej oraz programów 

onkologicznych finansowanych przez NFZ.
Kilka minut po godzinie 10.00 Iwona Wieczorek – 

Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego 
– powitała uczestników seminarium i dokonała jego 
otwarcia. W dalszej kolejności głos zabrały: Edyta Przerwa 
– Prezes Instytutu Zdrowia Człowieka oraz Magdalena 
Ambrozik z Urzędu Marszałkowskiego.

Część merytoryczną seminarium rozpoczęła Magdalena 
Janus-Hibner – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Promocji 
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii 
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. W prezentacji: 
„Wykorzystanie środków funduszy unijnych do realizacji 
działań z zakresu profilaktyki i rehabilitacji onkologicznej” 
omówiła aktualnie prowadzone – dofinansowane środkami 
z budżetu UE – programy, ukierunkowane na poprawę 
stanu zdrowia społeczności regionu łódzkiego. W dalszej 
kolejności Anna Leder, Rzecznik Prasowy Łódzkiego 
Oddziału NFZ, przybliżyła zagadnienia dotyczące realizacji 
programów zdrowotnych przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Szczególnym zainteresowaniem cieszył 
się wykład dr. n. med. Sebastiana Niedźwieckiego nt. 
„Profilaktyki raka piersi”. 

Seminarium zakończył film przygotowany przez prof. dr 
hab. n. med. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Agnieszkę 
Kołacińską-Wow nt. „Leczenia onkoplastycznego”. 

Uzdrowisko Uniejów Park po raz kolejny było gospodarzem seminarium poświęconego tematyce profilaktyki  
i lecznictwa onkologicznego. Tym razem problem omawiano z perspektywy zadań, stawianych w tej materii przed 
samorządami. Organizatorem spotkania był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego z Łodzi.
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Maciej Bartosiak

Pierwszy turniej spinningowy na Warcie rozegrany

Spinning to sposób wędkowania ukierunkowany na 
łowienie ryb drapieżnych. Ta popularna metoda sportowego 
i amatorskiego połowu polega na nieustannym zarzucaniu  
i ściąganiu przynęty, w oczekiwaniu na branie. W węd-
karstwie spinningowym stosuje się specjalne, sztuczne 
przynęty, imitujące naturalny pokarm drapieżników. 
Łowiskiem nadającym się do metody spinningowej jest 
niemal każda rzeka, jezioro czy staw. W związku z tym 
zarząd koła, decydując o lokalizacji turnieju, wykorzystał 
obecność Warty w Uniejowie. Stanowiska, z których 
startowali uczestnicy zawodów wytyczono w okolicach 
plaży miejskiej, między mostem i pieszą kładką oraz tuż za 
nią, po obu brzegach rzeki (sektor A i B).

Pierwotnie turniej spinningowy na Warcie miał być ro-
zegrany już rok temu, w październiku 2020 roku, jednak  
z powodu wprowadzenia rządowych ograniczeń związanych 
z pandemią, Polski Związek Wędkarski odwołał wówczas 
zawody na terenie całego kraju.

Wracając do turnieju, jak wspomniano we wstępie, regu-
laminowy czas łowienia został wyczerpany około południa. 
Przed godziną 13.00 wędkarze wrócili do punktu zbiórki 
przy Hotelu Termalnym. Nietęgie miny uczestników, powoli 
gromadzących się u boku sędziego, wskazywały na trafność 
przesądu mówiącego o tym, że liczba „13” bywa pechowa…

– „Niestety, dzisiaj nie mogę pochwalić się żadnym 
złowionym okazem. Sądzę, że koleżanki i koledzy z koła 
mają podobnie” – podsumował jeden z uczestników. – „Ale 

na pewno nie można powiedzieć, że był to dzień stracony. 
Piękna pogoda, słoneczny poranek spędzony nad wodą na 
łonie natury oraz – jak zawsze – doborowe towarzystwo 
rekompensują słabe wyniki. Tak jest przynajmniej w moim 
przypadku, ale uważam, że pozostałe osoby się ze mną zgodzą 
w tej kwestii”. 

Mimo trudności, udało się w pierwszym turnieju spi-
nningowym wyłonić zwycięzcę. Wpierw, przed dekoracją  
i wręczeniem pucharów, wędkarze zeszli do „Nautilusa”. Gdy 
zawodnicy się posilali, na deptaku obok basenów spotkaliśmy 
Pana Romana Kowalewskiego, wieloletniego członka Koła  
i współorganizatora wielu wędkarskich wydarzeń sportowych, 
podczas spaceru z żoną.

Podsumowanie turnieju i wręczenie nagród także odbyło się 
w klubie „Nautilus”. Puchar za pierwsze miejsce w zawodach 
odebrał Radomił Sztybrych. Wspólnie z synem złowili 
64-centymetrowego szczupaka. Drugie miejsce zajął Piotr 
Kałużny, który złowił 21-centymetrowego okonia. Wyróżnienia 
wręczyli Jakub Kameduła – opiekun uniejowskiego koła  
z Okręgu PZW w Koninie, prezes koła Dariusz Adamiak oraz 
skarbnik – Zbigniew Kuglarz.

Pierwotny termin turnieju był ustalony na 10 października br. 
Rywalizację przyspieszono o tydzień ze względu na organizację 
okręgowych zawodów spinningowych na zbiorniku wstępnego 
schładzania wody w Koninie. Uniejów podczas tego wydarzenia 
reprezentowali: Radomił Sztybrych, Piotr Urbańczyk, Dominik 
Leśniewski i Mateusz Pająk. W charakterze przedstawiciela 
Koła nr 16 PZW towarzyszył im Ryszard Garasimowicz. 

W niedzielę, 3 października br. członkowie uniejowskiego Koła nr 16 PZW w Uniejowie 
rozegrali turniej spinningowy na Warcie. Podczas porannej zbiórki na liście startowej odhaczyło 
się 11 zawodników i 2 zawodniczki. Rozstrzygnięcie kwestii 13-tki: czy okazała się dla 
miejscowych wędkarzy pechowa, a może wręcz przeciwnie – nastąpiło około godz. 12.30, wraz 
z sygnałem sędziego, oznajmiającym koniec turnieju.

Od lewej: zwycięzca turnieju Radomił Sztybrych odebrał puchar z rąk 
prezesa koła – Dariusza Adamiaka i opiekuna uniejowskiego koła z Okręgu 
PZW w Koninie – Jakuba Kameduły 
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Marta Pokorska

Przecięciem wstęgi uroczyście 
otworzyliśmy targowisko miejskie

W ramach inwestycji teren został wyposażony w infra-
strukturę niezbędną dla przywrócenia w tym miejscu 
lokalnego handlu – powstał parking z nawierzchnią z kostki 
brukowej, wykonano ogrodzenie i oświetlenie, ale przede 
wszystkim powstały nowoczesne stoiska handlowe, tzw. 
markizy.

W dniu 11 października 2021 r. nastąpiło uroczyste 
otwarcie przebudowanego targowiska miejskiego  
z udziałem zaproszonych gości: Posła na Sejm RP – Piotra 
Polaka, Radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego – Doroty 
Więckowskiej, reprezentującej Marszałka Województwa 
Łódzkiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa 
i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – Edyty 
Michalskiej, Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Łodzi – Mirosława Kuklińskiego, Dyrektor Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poddębicach – 
Anny Sidorowicz, Powiatowego Inspektora Weterynarii 

w Poddębicach – Teresy Kutzner, wykonawcy robót – 
„Dromex” FHU Roboty Drogowo-Budowlane – Roberta 
Pleśnierowicza, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z firmy 
PHU „Ortus” – Janusza Fenglera, Proboszcza Parafii Uniejów 
– ks. infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza, Zastępcy Burmistrza 
Uniejowa – Mirosława Madajskiego, radnych Rady Miejskiej 
w Uniejowie, sołtysów, przedsiębiorców z gminy Uniejów: 
Państwa Borowskich, Anny Kolasy, Ireneusza Galocha, Teresy 
Kaweckiej, Magdaleny i Radosława Kitów, Dariusza Marciniaka, 
Zofii Jesiołowskiej, Anny Miśkiewicz, Sylwestra Skoniecznego, 
Wojciecha Sztybrycha, osoby odpowiedzialnej za utrzymanie 
porządku na targowisku – Andrzeja Marka oraz pracowników 
Urzędu Miasta w Uniejowie.  

Po powitaniu uczestników wydarzenia przez Burmistrza 
Miasta Uniejów – Józefa Kaczmarka, ks. infułat Andrzej 
Ziemieśkiewicz poświęcił miejsce, w którym co czwartki odby-
wać się będzie targ.

-„Bardzo cieszę się, że w Uniejowie powstało kolejne 
dzieło dzięki życzliwości wielu osób i zaangażowaniu władz 
samorządowych – burmistrza i całej rady, przy wsparciu 
środków zewnętrznych, unijnych. To właśnie takie wydarzenia, 

Z końcem sierpnia zakończono realizację inwestycji polegającej na przebudowaniu  i zagospodarowaniu placu 
położonego tuż naprzeciwko cmentarza przy ul. Dąbskiej w Uniejowie. Przeprowadzona inwestycja pod nazwą 
„Przebudowa targowiska miejskiego w Uniejowie” współfinansowana została ze środków przyznanych przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Łódzkiego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1 mln złotych. Całkowity koszt inwestycji, wykonanej 
przez „Dromex” FHU Roboty Drogowo-Budowlane Robert Pleśnierowicz z Koźminka, wyniósł 1 897 890,00 zł.
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Od lewej: Proboszcz Parafii Uniejów – ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, 
Poseł na Sejm RP – Piotr Polak, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego 
– Dorota Więckowska, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Ło-
dzi – Mirosław Kukliński, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Poddębicach – Anna Sidorowicz, Powiatowy Inspektor 
Weterynarii w Poddębicach – Teresa Kutzner, Burmistrz Uniejowa – Józef 
Kaczmarek 

Przebudowane targowisko 
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Paweł Wroniszewski

Geotermia w Kosmosie,                                                                                             
a młodzi naukowcy w Uniejowie

Na konferencji p. Ewa zaprezentowała m.in. potencjał odzysku metali z regolitu księżycowego i skał przy pomocy mikroorga-
nizmów ekstremofilnych. Pani Ewa wraz z mgr.  Marcinem Syczewskim, z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, 
opracowali pomysł odzysku zarówno gazów, jak i metali, tzw. ‚,biomining’’ przy użyciu różnych zespołów mikrobiologicznych.

 Również mikroorganizmy z gorących wód Uniejowa mogą mieć taki potencjał. Zespół latem tego roku pobrał próbki i jest  
w fazie analizy zebranego materiału pod kątem potencjalnego zastosowania w odzysku różnych pierwiastków.

* * *
 Więcej o tych i podobnych pracach oraz badaniach możemy dowiedzieć się w listopadowym numerze popularnonaukowego 

magazynu Focus. Jest tam m.in. taki fragment: „Analiza genetyczna glonów występujących przy źródłach geotermalnych na 
Islandii pokazała na przykład, że mają wspólny pień genetyczny z mikroglonami z tak odległych miejsc jak Kamczatka czy Japonia. 

- W Polsce termalne źródła występują np. w Uniejowie, będziemy badać, jakie ekstremofile mogą występować u nas” – dodała 
p. Ewa Borowska.

* * *
 Geotermia Uniejów będzie także wspierać projekt 3 warszawskich licealistów, którzy otrzymali grant na projekty naukowe  

i edukacyjne pt. „Ochota na Naukę”, finansowane z Miasta Stołecznego Warszawa. Mentorkami licealistów są dr Magdalena Osial 
z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i mgr inż. Ewa Borowska z Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych 
Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego.

 Projekt pt. „Badania fizysorpcji metali na naturalnych materiałach kompozytowych osadzonych w aerożelach” będzie 
uwzględniał mikroorganizmy z uniejowskich wód geotermalnych. 

Laureatami zostali licealiści Magdalena Bakoń i Jan Okliński z XXXV LO im. Bolesława Prusa w Warszawie oraz Aleksandra 
Sobisz z Niepublicznego L.O. nr 2 im. Janusza Korczaka w Warszawie. 

 Starszym i młodszym naukowcom dziękujemy za chęć współpracy. Życzymy powodzenia i czekamy na wyniki badań.

W dniach 13-14 października 2021 r. odbyła się Konferencja Górnictwa Kosmicznego w Akademii Górniczo-
Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, w której wzięła udział mgr inż. Ewa Borowska z Uniwersytetu 
Warszawskiego i Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego. 

jak to dzisiejsze, cieszą i budują. Ta inwestycja będzie 
służyć z pewnością wszystkim mieszkańcom jako miejsce 
sprzedaży lokalnych produktów” – powiedział Poseł na Sejm 
RP – Piotr Polak.

List gratulacyjny od Marszałka Województwa – Grzegorza 
Schreibera przeczytała Radna Sejmiku Woj. Łódzkiego – 
Dorota Więckowska: „(…) W imieniu Zarządu Województwa 
Łódzkiego gratulujemy gminie i jej mieszkańcom nowej 
inwestycji. Życzymy, aby targowisko dobrze służyło przez 
długie lata (…).

Następnie przedstawiciele instytucji wojewódzkich i po-
wiatowych, władz gminy Uniejów, wykonawca dróg oraz 
przedsiębiorcy otworzyli uroczyście przecięciem wstęgi nowe 
targowisko, które od 14 października 2021 r. będzie na stałe 
miejscem handlowym.

Targowisko jako miejsce parkingowe, głównie dla osób 
przyjeżdżających na cmentarz parafialny, będzie czynne sie-
dem dni w tygodniu od rana do późnego wieczora. 
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Agnieszka Owczarek

Urodziny stulatki

Pani Wacława przeżyła cały wiek polskiej historii, 
zbierając bogaty bagaż doświadczeń. Niestety, los jej nie 
oszczędzał, jak sama wspomina najpiękniejsze lata jej 
młodości przypadły na burzliwe czasy II wojny światowej. 
W ciągu swojego życia stulatka zmieniała kilkakrotnie 
miejsce pobytu, by ostatecznie osiedlić się w Lekaszynie. 
To tu jest szczęśliwa, otoczona gronem najbliższych  
i kochających ją osób.

Skoro mowa o rodzinie, uroczystość zgromadziła cztery 
pokolenia. Jubilatka wychowała dwoje dzieci, doczekała 
się kilkoro wnucząt, prawnucząt i praprawnucząt (naj-
starsza praprawnuczka ma już 16 lat!). Mimo sędziwego 
wieku oraz problemów zdrowotnych, Pani Wacława 
pozostaje wciąż aktywna, nie traci pogody ducha i chęci 
do życia. 

- „Babcia dba o wszystkich i pamięta o wszystkich – 
od najmłodszych do najstarszych. Lubi mieć przy sobie 
słodycze, żeby móc garnąć do siebie w ten sposób 

dzieciaczki” – opowiadała z uśmiechem Teresa Bamberska, 
żona wnuka Jubilatki.

Zapytana o przepis na długowieczność, odpowiedziała: 
„Od dzieciństwa ciężko pracowałam i może dlatego prze-
żyłam tyle lat, bo praca hartuje”.

A jakie marzenia może mieć jubilatka w dniu swoich 
setnych urodzin?

- „Chciałabym mieć dobry wzrok. Nie proszę o pełne 
zdrowie, bo wiadomo, że w tym wieku to niemożliwe” – 
wyznała.

100 lat życia to piękny jubileusz, wiek bogaty w doś-
wiadczenia kilku pokoleń, źródło wiedzy i dojrzałości, nasze 
wspólne drogocenne dziedzictwo. 

Z okazji tak pięknego jubileuszu składamy Pani Wacławie 
Szałek wyrazy uznania, głębokiego szacunku i podziwu oraz 
życzenia zdrowia i pogody ducha na kolejne lata.

Moc kwiatów, życzeń i gratulacji. Mieszkanka wsi Lekaszyn w gminie Uniejów – pani Wacława Szałek w dniu 
22.10. 2021 r. świętowała swoje stuletnie urodziny. 

W wyjątkowym jubileuszu uczestniczyło wielu gości – najbliższa rodzina, sąsiedzi oraz przedstawiciele władz 
samorządowych. Specjalne życzenia, w imieniu burmistrza Józefa Kaczmarka, na ręce stulatki złożył jego zastępca 
– Mirosław Madajski oraz kierownik USC – Anna Kowalska.
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Agnieszka Olczyk

V Seminarium pycimierskie: 
znane i ukryte skarby Spycimierza i Uniejowa

W piątek, w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Uniejowie, debatowano na temat mate-
rialnych, niematerialnych oraz przyrodniczych atutów 
okolic Uniejowa i Spycimierza. Zorganizowane zostało 
także spotkanie w formie okrągłego stołu. 

W części seminaryjnej wystąpienia dotyczyły nastę-
pujących zagadnień:

• Wpis na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dzie-
dzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Ostatnie 
informacje z Paryża – Joanna Cicha-Kuczyńska, Radca 
Ministra.

• Tradycja spycimierska dobrą praktyką nowego podej-
ścia do dziedzictwa kultury – Andrzej Szoszkiewicz 
(wprowadzenie), prof. Katarzyna Smyk (komentarz).

• Trzy lata badań naukowych. Gdzie jesteśmy? Czy po-
trzebne są kolejne? – Beata Szymczak (wprowadzenie), 
prof. Bogdan Włodarczyk, prof. Katarzyna Smyk, Tomasz 
Wójcik, prof. Marek Sak (komentarz).

• Spycimierskie Archiwum Społeczne – wnioski z pierw-
szego etapu prac – dr Arkadiusz Jełowicki, dr Jędrzej 
Kałużny.

• Podstawy programu edukacyjnego Centrum Spycimiers-
kie Boże Ciało – wnioski z pierwszego etapu prac – dr 
Jędrzej Kałużny.

• Ścieżka edukacyjna po Spycimierz – Uniejów – wybór 
miejsc na trasie ścieżki – Jacek Janowski, Tomasz Wójcik, 
Andrzej Szoszkiewicz.

  

W dniach 22-23 października 2021 r. odbyło się kolejne, piąte już Seminarium Spycimierskie, podczas którego 
zespół specjalistów, w tym przedstawiciele uczelni, duchowieństwa oraz samorządu gminy Uniejów, wspólnie 
debatował nad projektem pn. „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu w kontekście 
krajobrazu kulturowo-przyrodniczego”. Przez dwa dni dzielili się oni wiedzą i obserwacjami z badań na temat 
„Znanych i ukrytych skarbów Spycimierza i Uniejowa”.
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Drugiego dnia uczestnicy Seminarium przenieśli się do 
sali OSP w Spycimierzu, gdzie odbyły się warsztaty dla 
mieszkańców parafii. 

Pierwsze, na temat wniosków z badań geograficzno-
przestrzennych, przeprowadzone w 2021 roku, 
poprowadził dr hab. Bogdan Włodarczyk, profesor 
Uniwersytetu Łódzkiego wraz z dr Jolantą Letosińską oraz 
dr Marzeną Makowską-Iskierką. 

Z kolei wnioski z badań etnologicznych, również 
przeprowadzone w bieżącym roku, zaprezentowała dr 
hab. Katarzyna Smyk, profesor Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie.

W dalszej kolejności, raport z badań historycznych 
omówił zebranym Tomasz Wójcik, historyk i regionalista, 
a także przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie.

Ostatnie warsztaty tego dnia: na temat rynków 
dziedzictwa, przemysłów kreatywnych, społecznego 

i ekonomicznego potencjału dziedzictwa kulturowego 
i przedsiębiorczości lokalnej w aspekcie zarzadzania 
dziedzictwem, poprowadziła Anna Kozioł, specjalista 
ds. Zarządzania Dziedzictwem w Narodowym Instytucie 
Dziedzictwa.

O „Dofinansowaniach ze środków Ministra Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury” opowiedział Waldemar Grochowski – 
Burmistrz Rudnika nad Sanem.

Swoje prezentacje przedstawili także Goście z Mikstatu: 
burmistrz Henryk Zieliński, ks. dziekan Krzysztof Ordziniak 
oraz dr Małgorzata Strzelec.

Dzięki wiedzy i obserwacjom z badań na temat „Znanych 
i ukrytych skarbów Spycimierza i Uniejowa”, a także na 
podstawie wniosków zebranych podczas V Seminarium 
Spycimierskiego, opracowane zostaną: ścieżka edukacyjna, 
materiały informacyjne i edukacyjne.

>

Maciej Bartosiak

Kobieca Reprezentacja Polski 
w piłce nożnej ponownie na 
zgrupowaniu w Uniejowie

Zgrupowanie rozpoczęło się w poniedziałek, 18 paź-
dziernika i trwało do niedzieli, 24 października 2021 r. 
W tym roku to już druga wizyta kobiecej reprezentacji  
w naszym mieście. W pierwszej połowie kwietnia 
piłkarki, które otrzymały powołanie od – debiutującej 
wiosną selekcjonerki – Niny Patalon, korzystały z tu-
tejszej bazy treningowej przed meczem ze Szwedkami. 
Tym razem obóz przygotowawczy w uzdrowisku 
termalnym był zaprawą do spotkań fazy eliminacji 
mistrzostw świata: rozegranego i zakończonego wyni-
kiem 0:0 z Norwegią oraz rozegranego we wtorek, 
26 października 2021 r. meczu z Albanią na Stadionie 
Miejskim w Tychach, zakończonego zwycięstwem 2:0 
dla naszej reprezentacji. 

Podczas zgrupowania w Uniejowie piłkarki reprezentacji 
korzystały z pełnowymiarowych boisk: z nawierzchnią  
z trawy naturalnej, podgrzewanej przez kaskadowy system 
obiegu wody geotermalnej oraz z murawą syntetyczną. 
Oba boiska posiadają oświetlenie zgodne z wymaganiami 
UEFA, co umożliwia przeprowadzenie treningu po 
zmierzchu. Oba też wchodzą w skład kompleksu boisk 
im W. Smolarka, dosłownie rzut beretem od Aparthotelu 
„Termy Uniejów”, gdzie zatrzymały się zawodniczki 
Reprezentacji Polski. Do dyspozycji piłkarek i członków 
sztabu były tu m.in.: basen pływacki i strefa wellness, 
w pełni wyposażona siłownia czy sale konferencyjne,  
w których odbywały się narady i spotkania. Podczas 

Bezbramkowym remisem zakończyło się starcie naszej reprezentacji kobiet w piłce nożnej z liderem grupy F, 
Norwegią. Było to jedno z dwóch spotkań, do którego Polki przygotowywały się w Uniejowie.
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jednego z nich, przed meczem z Nor-
wegią, o dawkę motywacji dla polskiej 
reprezentacji zadbał kapitan kadry AMP 
Futbol Polska – Przemysław Świercz,  
o czym mogliśmy dowiedzieć się z me-
diów społecznościowych PZPN (Łączy 
nas piłka kobieca).

Na zgrupowanie do Uniejowa i mecze 
w ramach kwalifikacji mistrzostw świata 
selekcjonerka reprezentacji – Nina Pa-
talon powołała 23 zawodniczki, do gry 
na bramce: Karolinę Klabis (AZS UJ 
Kraków), Oliwię Szperkowską (TME 
UKS SMS Łódź) i Annę Szymańską (KKS 
Antrans Czarni Sosnowiec); w obronie: 
Paulinę Dudek (Paris Saint – Germain), 
Zofię Buszewską (KKS Antrans Czarni 
Sosnowiec), Katarzynę Konat (TME UKS 
SMS Łódź), Wiktorię Zieniewicz (TME 
UKS SMS Łódź), Sylwię Matysik (Bayer 
04 Leverkusen), Małgorzatę Mesjasz 
(Turbine Potsdam), Annę Rędzia (TME 
UKS SMS Łódź) i Martynę Wiankowską 
(KKS Antrans Czarni Sosnowiec); na 
pomocy: Adrianę Achcińską (1. FC 
Koeln), Dominikę Grabowską (FC Fleury 
91), Gabrielę Grzywińską (Zenit Sankt 
Petersburg), Nikol Kaletkę (KKS Antrans 

Czarni Sosnowiec), Ewelinę Kamczyk (FC Fleury 91), Kingę Kozak (KKS 
Czarni Antrans Sosnowiec), Natalię Padilla-Bidas (Servette FC), Joannę 
Wróblewską (WKS Śląsk Wrocław) i Weronikę Zawistowską (1. FC 
Koeln); na pozycję napastnika: Nikolę Karczewską (FC Fleury 91), Nicolę 
Brzęczek (GKS Katowice) i Klaudię Maciążka (GKS Katowice).

Jak widać, tym razem w kadrze zabrakło kontuzjowanych Ewy Pajor  
i Katarzyny Kiedrzynek. Zawodniczki niemieckiego klubu VfL Wolfsburg 
wspierały reprezentację podczas meczu z Norwegią, kibicując z trybun 
łódzkiego stadionu miejskiego.

fo
t. 

P.
 D

ud
a.

 Ł
ąc

zy
 N

as
 P

iłk
a.

pl
fo

t. 
P.

 D
ud

a.
 Ł

ąc
zy

 N
as

 P
iłk

a.
pl



84 numer  5 / 81 / 2021|  UNIEJOWSKIE STRONY

>

Uniejów to ma szczęście…

Ryszard Troczyński

Mimo że wiele pięknych chwil przeżyli w Niemczech, 
po ponad 7 latach podjęli decyzję o powrocie do 
ojczyzny. Zawsze marzyli, aby zamieszkać właśnie  
w Uniejowie. W 2018 roku marzenie wreszcie się spełniło. 
Synowie Państwa Michała i Elizy Sawkiewiczów – Adam 
i Krzysztof urodzili się w Niemczech, ale teraz chodzą 
do szkoły, przedszkola i na zajęcia sportowe u nas i tu 
z rodzicami jeżdżą na wycieczki rowerowe. Mieszkając 
jeszcze na niemieckiej ziemi, Michał i Eliza rocznicę 
ślubu obchodzili w Uniejowie, który jest dla Michała 
dodatkowo bliski, ponieważ rodzice Pani Elizy również 
postanowili tu zamieszkać. Aktywnie uczestniczą  
w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i cała rodzina 
zapisuje się do TPU. 

A teraz pasje Pana Michała… a jest nią śpiew i opera, 
którą odziedziczył po ojcu – zawodowym śpiewaku 
operowym. Jako dziecko oglądał występy taty i innych 
znanych artystów operowych. Jako 13-letni chłopiec 
debiutował na deskach Opery Norymberskiej. Gdy 
wrócił do Polski, jako nastoletni chłopiec zaczął naukę 
w Liceum w Ozorkowie. Tam szkolił swój śpiew pod 
kierunkiem nauczycieli i swojego taty oraz przyjaciela 

rodziny, tenora Dariusza Stachury, który obecnie jest 
Dyrektorem Teatru Wielkiego w Łodzi. Żonę Elizę  
z Michałem połączyła miłość do języka niemieckiego 
oraz wrażliwość na sztukę. W Niemczech pracowali jako 
tłumacze, ale Pan Michał nie zapomniał o swojej pasji. 
Często występował na eventach i innych uroczystościach 
biznesowych, rodzinnych, śpiewał również podczas 
liturgii w polskiej Misji Katolickiej w Norymberdze. 
Obecnie w Uniejowie skupia się na działalności 
zawodowej (tłumaczenia, konwersacje, korepetycje), ale 
nie zapomina o działalności społecznej, charytatywnej. 
Oboje z żoną udzielają się jak mogą, wykorzystując swoje 
zdolności artystyczne i zawodowe. Zostali w Uniejowie 
ciepło przyjęci przez mieszkańców, poznali tu wielu 
wspaniałych ludzi, na których mogą liczyć. Miło jest, jak 
twierdzą, wrócić do domu i mieć poczucie, że znalazło się 
swoje miejsce na ziemi.

P.S. Uniejów staje się miejscem gromadzącym ludzi 
z pasją, utalentowanych – pozytywnie zakręconych. 
Uniejów to ma szczęście.
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Michał Sawkiewicz z żoną Elizą Pan Michał na liryczno-muzycznym wieczorze autorskim Joanny Wicherkiewicz 
„Dysharmonie” w sali zamkowej w Uniejowie (2019 r.)

…, że leży nad Wartą, że ma termy i, że ma ten magnetyzm – przyciąga ludzi z pasją,  „pozytywnie 
zakręconych”. Michał Sawkiewicz urodził się w Hof/Saale w Niemczech. Jego rodzice Blandyna i Jerzy 
mieszkają tam już ponad 30 lat. Serca Pana Michała i jego małżonki Elizy zawsze biły mocniej w Polsce. 
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„Szlachetna Paczka” w Uniejowie

Podziękowanie

Lider-wolontariusz „Szlachetnej Paczki” stwarza szansę  
na zmianę historii potrzebujących ze swojej okolicy, przywraca 
im godność. Ze swoim zespołem wolontariuszy dociera  
z pomocą tam, gdzie inni nie mają odwagi lub są obojętni. 
Wolontariusze pomagają samotnym seniorom, osobom  
z niepełnosprawnościami, osobom w trudnej sytuacji, przewlekle 
chorym, walczącym o samodzielność, doświadczonym przez 
los. 

„Nasz zespół działa drugi rok w Uniejowie, dlatego przetarliś-
my szlaki i najgorsze już za nami. Rok temu przechodziliśmy 
szkolenia. Cała dokumentacja, jaką trzeba opracować w czasie 
realizacji Szlachetnej Paczki i system były dla nas nowością. 
Mimo iż kosztowało nas to sporo wysiłku i nie było łatwo, to 
wiemy, że opłacało się, gdyż finał w Uniejowie był zaskakujący. 
Wszystkie zrekrutowane rodziny znalazły swoich darczyńców 
z całej Polski” – powiedziała Ewa Kolasa – lider „Szlachetnej 
Paczki” w Uniejowie. 

Wolontariuszami tegorocznej akcji zostali: Ewa Kolasa – 
lider, Milena Nockowska-Bernardziak, Monika Tokarek, Anna 
Karcz, Aleksandra Białkowska i Aleksandra Dęga. Oprócz 

Z całego serca pragniemy podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w zorganizowanie pomocy 
Zbyszkowi w trudnej drodze do odzyskania zdrowia.

Ofiarowana pomoc jest dowodem serdeczności, współczucia i otwartości na potrzeby drugiego człowieka. Wiele 
osób i instytucji z dużym zaangażowaniem organizowało tę pomoc, poświęcając swój czas, wysiłek, a często finanse. 

Słowa podziękowania kierujemy w stronę: Pana Burmistrza – Józefa Kaczmarka, Zastępcy Burmistrza Miasta 
Uniejów – Pana Mirosława Madajskiego, Rady Miejskiej w Uniejowie, Sołtysów Gminy Uniejów, Mieszkańców 
Lekaszyna, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uniejowie – Pana Piotra Kozłowskiego, Dyrektorów i Społeczności 
Szkoły Podstawowej w Wilamowie i Uniejowie, Pani Aleksandry Zielonki, Państwa Ewy, Mirosława, Małgorzaty, Pawła  
i Zbigniewa Kolasów, Pana Stanisława Kosa, Państwa Marcina, Izabeli i Adriana Jankowskich wraz ze współpracowni-
kami, Drużyn Piłkarskich biorących udział w meczu charytatywnym, wszystkich Darczyńców wpłacających na portal 
„Pomagam.pl” oraz wszystkich innych Osób, które w jakikolwiek sposób pośpieszyli nam z pomocą.

Serdecznie dziękujemy również kolegom, którzy zaoferowali swoją pomoc w pracach polowych: Karolowi Kaźmier-
czakowi, Rafałowi Siekaczowi i Zbyszkowi Bamberskiemu.

Jeszcze raz dziękujemy za każdą pomoc, szczodry gest, okazane serce i wrażliwość, co pozwoliło na intensywną 
rehabilitację Zbyszka.

        Z wyrazami wdzięczności
        Zbyszek i Beata Kosowie 

lidera i wolontariuszek, które zadbają o sprawy formalne – 
m.in. rekrutację potrzebujących wsparcia osób i rodzin, w 
akcji uczestniczą osoby dostarczające paczki i oczywiście sami 
dobroczyńcy, bez których pomoc nie byłaby możliwa.  

Po weryfikacji, od 13 listopada potrzebujące osoby i rodziny 
znajdą się w systemie, z którego to darczyńcy będą mogli 
wspierać tych, którym chcą pomóc.

Cieszy nas fakt, że w naszej gminie nie brakuje osób, które nie 
pozostają obojętne na 

krzywdę i cierpienie innych, służą wsparciem i pomocą, czyniąc 
to w sposób bezinteresowny. 

Szczegółowe informacje o działaniach „Szlachetnej Paczki” 
znajdziecie Państwo na stronie: www.szlachetnapaczka.pl

Jak zostać liderem/wolontariuszem?
Aby zostać liderem/wolontariuszem, należy wypełnić krótki 

formularz na stronie www.superw.pl. W dalszym etapie odbywa 
się rozmowa rekrutacyjna z przyszłym szefem –koordynatorem. 

Agnieszka Owczarek

Pomaganie czyni nas lepszymi ludźmi, daje siłę i sprawia prawdziwą radość. „Szlachetna Paczka” to jeden  
z najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce, dlatego gmina Uniejów również w tym roku włączyła 
się w akcję i znalazła lidera oraz wolontariuszy. 
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Sebastian Emche w swojej wędzarni w Orzeszkowie-Kolonii 

>

Sebastian Emche ma dziś 35 lat. Po ukończeniu 
Szkoły Podstawowej w Uniejowie podjął naukę w 56. 
Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Od najmłodszych 
lat zainteresowany gotowaniem uczęszczał na kursy 
gastronomiczne i praktyki, by w 2004 roku rozpocząć 
pracę kucharza we włoskiej restauracji „Puenta” w Łodzi. 
Tam stawiał pierwsze kroki w tym zawodzie. Po dwóch 
latach, już w łódzkiej restauracji „Chłopska Izba”, został 
najmłodszym szefem kuchni, specjalizującej się w daniach 
staropolskich. Brał udział w konkursach kulinarnych, 
organizacji dużych imprez plenerowych. 

W 2011 roku wyjechał do Anglii, do Bournemouth.  
W restauracji „Al Calamaro” wkrótce objął stanowisko 
szefa kuchni. Praca w wielokulturowym środowisku 
pozwoliła mu poznać kuchnię z różnych zakątków 
świata. Restauracja ta specjalizowała się w kuchni 
śródziemnomorskiej, włoskiej, meksykańskiej. Współpraca 
z Turkami wzbogaciła go o ich upodobania kulinarne; 
wprowadzał też elementy kuchni polskiej. Podróżując po 
Europie (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, 
Słowacja, Szkocja) podpatrywał nowe style i trendy. I tak 
niepostrzeżenie minęło 8 lat pobytu w Anglii, w której 
pozostała jego 10-letnia córka Nadia. 

Z takim bagażem doświadczeń w 2019 r. wrócił do 
kraju, by objąć funkcję szefa kuchni w nowo otwartej 
„Restauracji Termalnej” w Uniejowie. Stworzył autorską 
kartę i ofertę kulinarną, łączącą miejscowe produkty 
z przepisami z różnych stron świata. I chociaż lokal 
ten umożliwiał mu jego dalszy kulinarny rozwój, okres 
pandemiczny przełomu tegoż roku i następnego sprawił, 
że w sierpniu 2020 r. zakończył pracę w restauracji. 

Nadszedł czas na realizację planu na prowadzenie 
własnej działalności gospodarczej. – Taki zamysł był w mo-
jej głowie, że kończąc pracę w restauracji będę prywatnie 

gotował dla ludzi. Zarejestrowałem działalność i już „robimy 
dym” na życzenie. W domach, ogródkach klientów urządzam 
grille, ogniska, kociołki z różnych zakątków świata – informuje 
Sebastian. 

Ale oprócz tradycyjnego gotowania jego marzeniem 
było wędliniarstwo i wędzenie. Pracując bowiem  
w „Restauracji Termalnej” serwowane tam wędliny i ryby 
wędzone były we własnym zakresie. W swojej wędzarni 
chciałby pokazać się z jak najlepszej strony: Aby mój 
dziadziuś Jan Misiak nie powstydził się mojego produktu. Był 
on bardzo dobrym masarzem, rzeźnikiem, znanym na całą 
okolicę w tamtym czasie. Kochałem jego wyroby i ich smak, 
i to on, od mojego dzieciństwa, zaraził mnie chyba pomysłem 
na taką działalność. Natomiast babcia i mama nauczyły mnie 
gotowania – wspomina Sebastian. 

W tym miejscu, prywatnie, zaskoczę Sebastiana nas-
tępującymi informacjami. Wiele lat wcześniej niż on też 
poznałem smak wędlin jego dziadka. W latach 1964-
1971 byłem nauczycielem, a później kierownikiem Szkoły 
Podstawowej w Woli Przedmiejskiej. Uczęszczały do niej 
również dzieci z Biernacic i ówczesnego Wojciechowa.  
W ostatnim roku mojej tam pracy pierwszoklasistką była 
jego mama.

Zakłady pracy w gminie Uniejów
Marek Jabłoński 

Uniejowska 
Naturalna Wędzarnia
Sebastiana Emche w Orzeszkowie-Kolonii

Tym razem ciekawy przykład działalności gospodarczej, kiedy to niżej opisany, po wielu latach pracy 
„u kogoś”, postanowił stworzyć miejsce pracy i zatrudnienia –   „u siebie”…
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Wola Przedmiejska nie posiadała wówczas remizy strażackiej 
(oddano ją do użytku dopiero w 1975 r.). Zabawy choinkowe  
i dochodowe organizowano w remizie w Wojciechowie. Tam też, 
do urządzanego wtedy bufetu, swoje wędliny przygotowywał Jan 
Misiak…

W Orzeszkowie-Kolonii 24 (tel. 697 249 068) przygotowywana 
jest do oddania UNWędzarnia Sebastiana Emche. Potrzeba jeszcze 
paru tygodni, by ostatecznie oddać do użytku kilka pomieszczeń: salę 
produkcyjną, wędzarnię, sklep i biuro. Po wykonaniu niezbędnych 
prac i odbiorze weterynaryjnym pojawią się tam tradycyjne, 
naturalne (jak w recepturach z dawnych lat) wyroby wędliniarskie. 
Niedługo też będzie można je znaleźć w miejscowych sklepach.

W realizacji ambitnych planów wspiera Sebas-
tiana jego partnerka Aneta. Zamierzają bowiem 
w dalszym ciągu rozwijać się w gotowaniu, regio-
nalnym, tradycyjnym wędliniarstwie i wędzeniu oraz 
BBQ (sztuka grillowania z wędzeniem). Pomimo 
posiadanych już umiejętności i doświadczenia Se-
bastian często jeździ na szkolenia organizowane 
przez stowarzyszenia najlepszych szefów kuchni, 
aby być na bieżąco z trendami i nowinkami 
kulinarnymi, które może wykorzystać. Ciekawe, czy 
w jego ślady pójdzie ich półroczny synek Milanek? 

   Marek Jabłoński 

Wyroby z Uniejowskiej Naturalnej Wędzarni
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W ostatnim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto zagadką było 
odgadnięcie przysłowia na podstawie zamieszczonego zdjęcia. 
Prawidłowo brzmi ono: „Dzieci i ryby głosu nie mają”. 

Otrzymaliśmy kilka poprawnych odpowiedzi. Nagrodę 
wylosowała pani Anna z Krakowa. 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 listopada 2021 r.

FOTO Zagadka > Ryszard Troczyński

FOTO Kontrasty > Ryszard Troczyński

FOTO Historia > Ryszard Troczyński
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Jak to w przyrodzie
Z trzmielem wzajemny zachwyt,
nad sobą słonecznik dzieli,
i obaj są kolorowi
i radośnie weseli.

Październik 2021 
Witold Smętkiewicz

Ja też  chcę być 
w orkiestrze…


