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Po sukces do Uniejowa – rozmowa z Panem Jerzym 
Ćwiertnią, właścicielem Uzdrowiska Uniejów Park
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UZDROWISKA UNIEJÓW
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To było 12 lat temu. Pan Jerzy Ćwiertnia pierwszy raz 
odwiedził Uniejów i tutaj ulokował swój pomysł na biznes 
jakim jest Instytut Zdrowia Człowieka – Uzdrowisko 
Uniejów Park. Dziś sanatorium prężnie funkcjonuje 
w zaciszu parku zamkowego, przyciągając kuracjuszy 
z odległych krańców Polski. W rozmowie właściciel 
sanatorium opowiada nam o drodze do sukcesu i udanej 
współpracy z Uniejowem.

Jaka była Pana pierwsza myśl, przyjeżdżając do Uniejowa? 
Kiedy pierwszy raz przyjechałem do Uniejowa, miasto 

dotknęła powódź. Większość obiektu, który planowałem 
zakupić, zastawiona była workami. Jedynym stworzeniem, 
które pilnowało surowego stanu budynku Instytutu był 
pies. Do dziś opiekujemy się tymi stworzeniami. Moje myśli 
zmieniały się stopniowo od pierwszej wizyty w Uniejowie. 

W czym tkwi sekret udanego projektu, jakim stał się 
Instytut Zdrowia Człowieka – Uzdrowisko Uniejów Park? 

Złożyło się na to kilka aspektów. Od 25 lat zajmujemy się 
rehabilitacją – mamy spore doświadczenie. Łącznie  
z Uniejowem jesteśmy właścicielami czterech klinik. To ponad 
800 dostępnych łóżek. Oczywiście, porównujemy każdy z 
tych obiektów, zwracając uwagę na to, który z nich przyciąga 
największe grono kuracjuszy. Na przykład morze przyciąga 
ich więcej, natomiast góry już tak dużego oddziaływania 
nie mają. Uniejów łączy. Jest w samym środku. Dostępna 
jest również autostrada, której 12 lat temu jeszcze nie było. 
Ogromną rolę odgrywają tutaj samorządowcy,  
w szczególności pan Burmistrz Józef Kaczmarek, który  

w dużej mierze przyczynił się do sukcesu naszego Instytutu. 
Podobny obiekt istnieje w Nysowej. Wójt zdecydował się na 
wyłączenie basenu, podając do informacji, że jest on zepsuty. 
W rzeczywistości było to związane z obniżeniem kosztów. 
Od czterech lat ten piękny basen jest nieczynny, bo nie ma 
dostępnych środków na jego utrzymanie. To utwierdza nas  
w przekonaniu, że samorządowcy mogą być skrajnie różni. 

Skąd inspiracja na stworzenie sanatorium w Uniejowie?  
Doświadczony człowiek wie, z kim warto rozpoczynać 

współpracę. Po ustabilizowaniu sytuacji związanej  
z powodzią spotkałem się z panem Burmistrzem,  
by porozmawiać o planowanej inwestycji. Byłem przekonany, 
że położenie geograficzne jest idealne. Wtedy jeszcze  
w Uniejowie były pustki. Nie było basenów termalnych, ani 
pozostałych obiektów. Już wtedy pan Burmistrz miał  
w oczach to coś. 

Iskierki do działania!
To nie były iskierki. To był duży płomień. 

Jakie zabiegi w ofercie sanatoryjnej stały się wyjątkowo 
popularne w ostatnim czasie?

Najbardziej popularna jest u nas rehabilitacja pacjentów 
ze schorzeniami psychosomatycznymi oraz zaburzeniami 
funkcjonowania narządu głosu. Szczególnie ta druga opcja 
jest wyjątkowa i coraz bardziej potrzebna. Cała masa ludzi 
pracuje głosem, czyli np. aktorzy, wokaliści. Ta grupa osób 
studiując, uczy się, jak dbać o swój głos, jak go pielęgnować, 
natomiast nauczyciele nie mają takiej możliwości, dlatego 

Dominika Rospara

Po sukces do Uniejowa – rozmowa z Panem Jerzym 
Ćwiertnią, właścicielem Uzdrowiska Uniejów Park

Jerzy Ćwiertnia i Burmistrza Uniejowa - Józef Kaczmarek podczas 
uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela Uniejowa

Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek i właściciele Uzdrowiska 
Uniejów Park – Danuta i Jerzy Ćwiertniowie



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

>>

często niszczą swój głos w sposób nieprawdopodobny. 
Podczas zajęć rehabilitacyjnych leczymy, przywracamy głos  
i czynimy go bardziej aksamitnym. Rehabilitację  
w zakresie psychosomatyki  stworzyliśmy wspólnie  
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Często się zdarza, że 
problemy psychiczne, depresja objawiają się przypadłościami 
somatycznymi. Okazuje się, że ból żołądka czy kręgosłupa 
może być związany z naszą głową. Naszym marzeniem jest 
wprowadzenie do oferty usług sanatoryjnych  
i rozpropagowanie leczenia w zakresie kardiologii.

Coraz częściej w naszym społeczeństwie diagnozowane 
są problemy psychiczne, depresja. Takie zabiegi mogą być 
wkrótce niezwykle potrzebne. 

Bardzo często w trakcie rehabilitacji psychosomatycznej 
okazuje się, że człowiek potrzebuje znacznie szerszej 
pomocy, nawet psychiatrycznej, a nigdy z takiej 
pomocy dotychczas nie korzystał. Pandemia COVID-19 
zwielokrotniła te problemy. Ilość chorych, którzy się do nas 
zgłaszają jest ogromna. 

Sukces stworzenia Instytutu Zdrowia Człowieka 
pociągnął za sobą kolejne osiągnięcie. Dzięki nowo 
powstałemu sanatorium miasto mogło starać się o miano 
polskiego uzdrowiska. Dzięki temu ostatnio mogliśmy 
świętować 10-lecie Uzdrowiska Uniejów, a Panu jako 
prekursorowi przyznano tytuł Honorowego Obywatela 
Uniejowa. Jak bardzo długa i wyboista była droga, która 
doprowadziła Pana aż tutaj? 

Na szczęście aż tak wyboista nie była. 

Tylko pogratulować! 
Wyboje trzeba omijać. Dokładnie 25 lat temu pojawiła 

się okazja przejęcia związkowego sanatorium w Muszynie. 
Wspólnie z ZUS rozpoczęliśmy współpracę. Ta jednostka 
dysponuje jedynym w Polsce Departamentem Prewencji, 
który zamiast wypłaty rent wysyła na rehabilitację. Dzięki 
temu wydłużamy czas zdolności do pracy. To jest najbardziej 
biznesowe podejście do zagadnienia. Przez ten okres pacjent 
nie pobiera renty od państwa czy od ZUS-u, tylko wpłaca 
składkę, bo pracuje. W 98% działania ZUS-u opierają się na 
wypłatach środków, natomiast 2% to działanie prewencji 
rentowej. Dzięki temu pieniądze są zaoszczędzone,  
a Departament przynosi ZUS-owi zyski. 

Bardzo ciekawe. I tak już od 10 lat do Uzdrowiska 
Uniejów Park przyjeżdżają kuracjusze z różnych zakątków 
Polski. 

Budynek w stanie surowym zakupiliśmy dokładnie 
26 października 2010 r. Mniej więcej dwa lata trwało 
uruchamianie sanatorium, które do dziś prężnie funkcjonuje. 
Wiele zawdzięczamy Panu Burmistrzowi. Dlaczego? Kiedy 
już zakupiliśmy budynek, musieliśmy nadać mu adres. Nasze 
sugestie co do ulicy oraz numeru budynku zostały wzięte 
pod uwagę. Pozostaliśmy przy ulicy Zamkowej 7. Tak jak 
chcieliśmy. Za co jesteśmy bardzo wdzięczni. 

Jakie inne korzyści niesie za sobą współpraca z miastem?

Nie wyobrażam sobie, żeby można było prowadzić taką 
działalność bez współpracy z miastem. Skoro obiekt, którym 
zarządzam, otoczony jest parkiem miejskim i ulokowany 
jest wzdłuż alei miejskiej, a nasi pacjenci 1/3 swojego czasu 
wolnego spędzają w basenach termalnych, należących do 
miasta. Działanie bez ingerencji władz miasta jest w ogóle 
niemożliwe. Oczywiście, w naszym kraju można sobie 
wyobrazić, że człowiek skłóci się z samorządowcem i będzie 
czerpał z tego satysfakcję, ale to całkowicie nie moja metoda. 
Nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Zacznę od tego, 
że nie na co dzień otrzymuje się tytuł Honorowego Obywatela 
Uniejowa. To zasługa pana Burmistrza. Jedną z najważniejszych 
korzyści jest to, że dzięki udanej współpracy z miastem 
sprawy załatwiamy szybciej. Jeśli jest dobrze, to trudno jest 
powiedzieć, dlaczego tak jest, bo wszystko się wtedy układa. 
Dobrym przykładem jest wybór ulicy, przy której powstało 
sanatorium. 

Taka kooperacja jest przyjemnością, jeśli brane są pod 
uwagę Państwa potrzeby i sugestie. 

Atmosfera tej współpracy jest bardzo przyjemna już od 10 
lat. Za pomysłem tworzy się konkretne działanie zarówno pana 
Burmistrza, jak i zespołu, którym zarządza. Działania włodarza 
Uniejowa są wszechstronne. To nie jest tylko wsparcie leczenia, 
ale też działalność hotelowa, turystyczna i rekreacyjna, a także 
współpraca z mediami i promowanie wszelkich działań.  
To miasto nie stoi w próżni. 

I nie ma zamiaru się zatrzymywać! Wciąż pojawiają się 
nowe pomysły, które czekają tylko na swoją kolej, by się 
urzeczywistnić. Jaka jest perspektywa rozwoju na dalsze lata 
funkcjonowania sanatorium? 

Chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby w naszym 
sanatorium było więcej usług kardiologicznych. To jest  
w dużej mierze uzależnione od tego, czy komercyjni pacjenci 
będą do nas przyjeżdżać. Chcę zwrócić jeszcze uwagę na to, 
że w naszym społeczeństwie nie budzi sprzeciwu fakt, że 
chcemy sobie kupić piwo czy inny napój alkoholowy, nawet 
dość regularnie, natomiast żeby regularnie, dwa razy w roku 
zbadać się kompleksowo już tak. Samochody serwisujemy 
systematycznie, siebie niekoniecznie. 

Istotą jest budowanie świadomości profilaktyki 
zdrowotnej, która może zdziałać cuda. 

Tak. Tutaj wchodzą już w grę szeroko rozumiane działania 
medialne. Natomiast drugim planem na rozwój jest budowa 
kilku całorocznych drewnianych domów w Uniejowie. Mamy 
do czynienia z rodzinami, które chciałyby poprawić lub 
sprawdzić stan zdrowia ich członków, ale niekoniecznie chcą 
przebywać w atmosferze sanatorium, dlatego prawdopodobnie 
stworzymy takim rodzinom miejsca z odrębną, intymną 
przestrzenią w pobliżu sanatorium. Taki domek będzie 
całkowicie niezależny energetycznie, będzie miał swoje 
zasilanie, fotowoltaikę. Spróbujemy. Miejmy nadzieję, że będzie 
to udany projekt.  

Bardzo dziękuję za inspirującą rozmowę i życzę samych 
sukcesów na kolejne lata funkcjonowania sanatorium. 
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Od Redakcji

Magdalena Andrysiewicz, Elżbieta Bartnik, Monika Bartnik, Karolina Bednarek, Joanna Binkiewicz, Szymon Bugajak, Beata Czerwińska, Teresa Gadzinowska, Alicja Gapsa, 
Anna Gazda, Andżelika Górecka, Wioletta Gralka, Igor Ilski, Monika Jabłońska, Agnieszka Kaczmarek, Józef Kaczmarek, Beata Kos, Piotr Kozłowski, Jolanta Kwaśniewska, 
Daniela Kwiatosińska, Mirosław Madajski, Karolina Marosik, Milena Nockowska-Bernardziak, Barbara Nowak, Agnieszka Olczyk, Maja Ostrowska-Gralka, Anna Pająk-
Kowalska, Agnieszka Pajor, Katarzyna Pajor, Magdalena Pajor, Marta Pajor, Katarzyna Pruchlat, Dominika Rospara, Andrzej Szoszkiewicz, Iwona Tomaszak, Magdalena Tylki, 
Ewa Urbaniak, Izabela Wojtczak, Monika Woźniak, Tomasz Wójcik, Sylwia Wrąbel, Izabela Wróbel, Aleksandra Zielonka, Fundacja Most the Most, M-GBP w Uniejowie, 
Opiekunki SU SP Uniejów, Uczniowie 4 c SP Uniejów, Wychowawcy SP Wilamów.

 /63/ 28 89 787Redakcja:

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

Oddajemy do rąk Czytelników 87. wydanie czasopisma poświęconego inwestycjom, projektom, działaniom oraz wydarzeniom 
realizowanym na terenie miasta i gminy Uniejów, ale również o działaniach mieszkańców miasta i gminy poza ich miejscem 
zamieszkania.

W niniejszym numerze możecie Państwo przeczytać o przedsięwzięciach inwestycyjnych, takich jak: rewitalizacja zabytkowej 
cerkwi, przebudowa oczyszczalni ścieków, remont skrzyżowania ulic Dąbskiej, Orzechowej i bpa W. Owczarka; budowa 
przedszkola integracyjnego w Uniejowie, przebudowa drogi gminnej w Rożniatowie; przetargach na tężnię solankową z pijalnią 
wody geotermalnej i Interaktywny Punkt Turystyki Geotermalnej, jak i wielu innych w sprawozdaniu Burmistrza Miasta Uniejów. 

Oprócz opisanych inwestycji i informacji o podpisanych umowach – na przygotowanie dokumentacji rozbudowy Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, renowację Dworku w Uniejowie – obecnie siedzibę Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury oraz projekt edukacji muzycznej Most the Music skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy, 
zamieściliśmy artykuły na temat wydarzeń kulturalno-patriotycznych (I Festiwal Dziedzictwa Kulturowego, Dożynki Parafialno-
Gminne w Wilamowie, widowisko słowno-muzyczne o tematyce patriotyczno-niepodległościowej, uroczystości upamiętniające 
zbrodnie na ludności cywilnej w 1939 roku w Czekaju i obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej) i oświatowych (projekty, 
spotkania, wycieczki z udziałem przedszkolaków i uczniów szkół), sportowych (sukces zawodniczek Uniejowskiego Klubu Karate 
Bassai, zawody wędkarskie). 

Rok 2022 był wyjątkowy ze względu na Jubileusz 10. rocznicy nadania statusu uzdrowiska naszemu miastu oraz czterem 
sołectwom: Spycimierz, Spycimierz-Kolonia, Człopy i Zieleń. Okrągła rocznica była okazją, aby ją uczcić wraz zaproszonymi na 
konferencję inaugurującą wydarzenie Gośćmi oraz Mieszkańcami Miasta i Gminy Uniejów przez weekend 7-9 października. 
Jak na prawdziwe urodziny przystało, był okazały i smaczny tort z fajerwerkami, przepyszne zupy przygotowane przez obiekty 
gastronomiczno-hotelowe, animacje dla dzieci, nagrody w konkursach,  biesiada przy grillu i muzyce granej przez członków 
lokalnych zespołów i orkiestr. 

W związku z tak szczególną rocznicą, przeprowadziliśmy wywiad z Panem Jerzym Ćwiertnią – założycielem Sanatorium 
Uzdrowisko Uniejów Park (funkcjonowanie ośrodka rehabilitacyjno-rekreacyjnego było jednym z podstawowych warunków 
ubiegania się o otrzymanie statusu uzdrowiska). 

W stałych cyklach „„Zakłady pracy w gminie Uniejów” przedstawiamy Gospodarstwo Rolne Piotra Pajora z Pęgowa, natomiast 
w rubryce Zakręcony/a” prezentujemy młodego, uzdolnionego manualnie mieszkańca Lekaszyna – Szymona Popiela. 

Nie sposób w tak krótkim wstępie wymienić wszystkie artykuły i zaprosić do ich przeczytania, dlatego w tym miejscu gorąco 
do tego zachęcamy, bo zdajemy sobie sprawę ile czasu i zaangażowania poświęcili ich autorzy, abyście Państwo otrzymali rzetelne 
informacje. 

       Życzymy przyjemnej lektury
       Redakcja „Uniejowskich Stron”
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10. urodziny Uzdrowiska Uniejów Zawodniczki Uniejowskiego Klubu Karate BASSAI 
na Mistrzostwach w Szczecinie
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 Smaków ? – Agnieszka Olczyk.  
65.  Goście Uniejowskiego Festiwalu Smaków otrzymali nagrody –  
 Agnieszka Olczyk
66.  Widowisko słowno-muzyczne – M-GBP w Uniejowie
66.  Narodowe Czytanie 2022 – M-GBP w Uniejowie
67.  Biblioteka zakupiła nowości wydawnicze – M-GBP  
 w Uniejowie
67.  Udany cykl warsztatów i konsultacji społecznych –  
 Andrzej Szoszkiewicz
69.  Spotkanie autorskie w placówce bibliotecznej – M-GBP  
 w Uniejowie
70.  Złote Gody – Agnieszka Owczarek
71.  Z działalności PŚDS w Czepowie – PŚDS w Czepowie
72.  Konferencja o zdrowiu – spotkanie ze Stowarzyszeniem   
 Aglomeracja Kalisko-Ostrowska – Agnieszka Olczyk
74.  Uczcili pamięć pomordowanych w Czekaju –  
 Agnieszka Owczarek
75.  Oddaliśmy hołd poległym w II wojnie światowej w 83.  
 rocznicę wybuchu – Marta Pokorska
76.  Zawody wędkarskie – Maciej Bartosiak
78.  Jesienny Turniej Piłki Nożnej za nami – Maciej Bartosiak
78.  Biblioteka zaprasza na jogę dla dzieci – M-GBP w Uniejowie
79.  Zawodniczki Uniejowskiego Klubu Karate Bassai  
 z medalami – Maja Ostrowska-Gralka
79.  Przybyli Ułani pod szkołę w Uniejowie – Marta Pokorska
80.  Zakłady pracy w gminie Uniejów – Marek Jabłoński
82.  Park Jurajski w Lekaszynie – Ryszard Troczyński
83.  Adam Sztaba odwiedził Uniejowską Grupę Wokalną –  
 Mirosław Madajski

>>>>>>>

Wydawca: Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13
99-210 Uniejów, tel. 63 288 97 44, fax 63 288 97 43

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

gazeta.us@uniejow.pl   
www.facebook.com/uniejow

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

Inwestycje/dofinansowania gminnych projektów/
podpisane umowy 
• Ogłosiliśmy ponownie przetarg na „Budowę kortów 
tenisowych w strefie uzdrowiskowej”. Przedmiotem 
zamówienia jest wybudowanie dwóch połączonych 
kortów tenisowych o nawierzchni z mączki ceglanej. 
W przypadku wyłonienia wykonawcy, będzie on zo-
bowiązany do wykonania robót przygotowawczych, 
rozbiórkowych, ziemnych i wykończeniowych, systemu 
nawodnienia i odwodnienia, oświetlenia, obrzeży chod-
nikowych oraz wyposażenia kortów i boisk w odpo-
wiedni sprzęt służący do gry i pielęgnacji nawierzchni. 
Zadanie jest współfinansowane w formie dotacji z bu-
dżetu państwa w 2022 r. na realizację zadań własnych 
związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdro-
wiska.

• Rozstrzygnęliśmy przetarg na „Uporządkowanie go-
spodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów – 
zadanie 7 Monitoring sieci”. Projekt współfinansowany 
jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem zamówienia jest 
wykonanie monitoringu sieci wodno-kanalizacyjnej, 
przekazującego dane z poszczególnych obiektów do 
dyspozytorni w oczyszczalni ścieków w Uniejowie. Wy-
brana została jedyna oferta, która wpłynęła i spełniła 
wszystkie warunki postępowania, złożona przez firmę 
Drewa sp. z o.o., ul. Moniuszki 2, 05-270 Moniuszki, na 
kwotę 357 930,00 zł. Wykonawca zadania zobowiązany 
będzie dostarczyć i zamontować urządzenia niezbędne 
do właściwego funkcjonowania systemu monitoringu, 
opracować oprogramowanie dla poszczególnych urzą-
dzeń, zapewniające działanie systemu, skonfigurować 
dostarczone i istniejące w poszczególnych obiektach 
urządzenia.

• Jesteśmy na etapie weryfikacji ofert, które złożono  
w przetargu na „Budowę tężni solankowej wraz z pijal-
nią wody geotermalnej – rozwój gospodarki turystycz-
nej w uzdrowisku Uniejów”. Inwestycja obejmuje m.in.: 
roboty budowlane wraz z wykończeniowymi, wykona-
nie wewnętrznych instalacji elektrycznych, grzewczych, 
wodno-kanalizacyjnych, oświetlenia, monitoringu, za-
gospodarowanie terenu poprzez wykonanie elemen-
tów małej architektury, dróg dojazdowych, w tym drogi 
pożarowej, wybudowanie ciągów pieszo-spacerowych, 
pomostu spacerowego „Molo” z konstrukcji drewnianej. 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W przetargu 
wpłynęły trzy oferty od: PPHU Ekoinżbud Piotr Peraj  
z Uniejowa na kwotę 20 961 156,71 zł, EKSA Sp. z o.o. z 
Łodzi na kwotę 24 869 105,77zł. i Przedsiębiorstwa KJS 
– Krzysztof Szurgot z Koła na kwotę 21 898 920,00 zł. 

• Zakończyliśmy „Modernizację drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w miejscowości Rożniatów”. Inwesty-
cja polegała na przebudowie drogi gminnej wewnętrz-
nej o nawierzchni asfaltowej wraz z remontem istnieją-
cego zjazdu na drogę powiatową w obrębie Rożniatowa, 
budowie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 
i wykonaniu oznakowania pionowego. Wykonawcą in-
westycji na kwotę 447 720,00 zł była firma General Bud 
Sp. z o.o., ul. Dąbska 55, 99-210 Uniejów. 

• Na etapie weryfikacji znajdują się oferty, które zostały 
złożone w postępowaniu na opracowanie dokumentacji 
projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zada-
nia „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeń-
stwa w gminie Uniejów poprzez modernizację infra-
struktury drogowej” składającego się z dwóch części. 
1 część obejmuje modernizację drogi w Uniejowie (za 
wałem i dalej przy zbiorniku) oraz dróg w Spycimierzu.  
2 część zakłada modernizację dróg w Czepowie, Górach 
i Wilamowie. Na obie części zadania wpłynęły dwie 
oferty: na 1 część od LuKpol Krzysztof Łuczak z Uniejo-
wa na kwotę 4 987 176,45 zł i PPHU Ekoinżbud Piotr 
Peraj z Uniejowa na kwotę 4 537 409,73 zł, na 2 część 
od firm FHU Wiesława Łuczak, Jan Łuczak z Uniejowa 
na kwotę 3 795 337,20 zł i PPHU Ekoinżbud Piotr Peraj 
z Uniejowa na kwotę 4 380 042,30 zł. 

• Rozpoczęły się roboty budowlane dla zadania „Rewi-
talizacja cerkwi w Uniejowie – etap II”, których celem 
jest poprawienie stanu technicznego zabytku i zabez-
pieczenie go przed postępującą destrukcją w wyniku 
czynników środowiskowych (za skutek zawilgocenia)  
i antropogenicznych (wandalizm). W ramach inwestycji 
zostaną wykonane roboty budowlane, wykończeniowe, 
konserwatorskie i będą obejmowały: wykonanie ławy 
pod krawężniki, krawężników kamiennych wokół bu-
dynku, tynków wewnątrz ścian i sklepienia, elewacji, za-
łożenie płytek na posadzkach, pomalowanie powierzch-
ni tynkowych. Na inwestycję została przyznana dotacja 
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>

z budżetu województwa łódzkiego w wysokości 64, 
849 zł. Prace prowadzi firma Usługi Remontowo Bu-
dowlane Michał Pawłowski ze Zgierza, która wyceniła 
koszt realizacji zlecenia na kwotę 217.095,00 zł.

•Wyłoniliśmy wykonawcę i podpisaliśmy z nim umo-
wę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz 
z uzyskaniem niezbędnych decyzji i zgód dla zadania 
„Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych w gminie Uniejów”. Jedyna złożona oferta 
spełniała warunki określone w specyfikacji warunków 
zamówienia i została wybrana w postępowaniu. Jest nią 
firma WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o. z Siemonii, realizu-
jąca zadanie na kwotę 120 540,00 zł. Zadanie dofinan-
sowane jest w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

• W Dziale Zamówień Publicznych weryfikacji podlega 
oferta złożona w ramach przetargu na roboty budow-
lane dla zadania „Utworzenie Interaktywnego Punktu 
Turystyki Geotermalnej w Uniejowie”, współfinansowa-
nego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020. Zadanie polega na opracowaniu pełnej 
wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztory-
sowej oraz wykonaniu na jej podstawie robót budow-
lanych polegających na budowanie budynku wraz ze 
wszystkimi instalacjami, przyłączami sieci infrastruk-
tury, technicznej do budynku, zagospodarowaniem  
i ogrodzeniem terenu od strony płd.-wsch., od strony 
parku zamkowego. Firma budowlana CEGBUD z Chle-
bowa (gm. Turek) zaproponowana wykonanie zamówie-
nia na kwotę 5 530 000,00 zł.

• Ogłosiliśmy przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszka-
łych oraz nieruchomości, na których znajdują się dom-
ki letniskowe na terenie gminy Uniejów w roku 2023”. 
W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest 
odbierać, przetransportować i zagospodarować odpa-
dy komunalne ze wszystkich nieruchomości na terenie 
gminy Uniejów w 2023 roku. 

• Wyłoniliśmy wykonawcę zapytania ofertowego na 
„Dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych na 
place zabaw w miejscowościach Kuczki, Skotniki oraz 
Zaborów na terenie gminy Uniejów” (huśtawki, bujaki, 
urządzenia wolnostojące). W zapytaniu zostało złożo-
nych 12 ofert. Najkorzystniejszą okazała się propozycja 
Steelcore Sp. z o.o. z Jarosławia na kwotę 34 747,50 
zł. Pozostałe wyceny oscylowały od 40 559,50 do 
78 105,00 zł. 

•Zakończyliśmy kompleksowy remont trzech obiektów 
użyteczności publicznej – w Skotnikach, Orzeszkowie 
oraz Woli Przedmiejskiej, rozpoczęty jesienią ubiegłe-
go roku. W obiektach przeprowadzono modernizację 

instalacji elektrycznej, polegającą na wykonaniu tablicy 
rozdzielczej oraz instalacji zasilania i okablowania no-
wych urządzeń, wymianie instalacji odgromowej i uzie-
miającej, wykonaniu instalacji fotowoltaicznej, ochrony 
przeciwporażeniowej i ochrony przepięciowej. Projekt 
został dofinansowany ze środków unijnych w ramach 
RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Inwe-
stycje realizowało Przedsiębiorstwo HYDRO-MAT s.c. B. 
Szczęsny, D. Kruczek z Gusina na kwotę 1 526 241,97 zł 
(Orzeszków – 550.969, 99 zł, Skotniki – 535.161,99 zł, 
Wola Przedmiejska – 440.109,99 zł). Dziękuję Państwu 
Walczakom, którzy wraz z grupą mieszkańców zabrali 
się do uporządkowania terenu wokół budynku OSP Za-
borów. Sołecka inicjatywa zakładała: demontaż starego 
ogrodzenia, usunięcie korzeni, odkrzaczenie działki i wy-
równanie terenu wokół budynku. Mieszkańcy zamierzają 
przygotować teren pod wysiew trawnika, przygotować 
miejsce na ustawienie placu zabaw, a na wiosnę chcą od-
świeżyć i zakonserwować altanę ogrodową.

• Dobiega końca realizacji inwestycji „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów – 
zadanie 6. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Uniejo-
wie” w zakresie elementów ciągu technologicznego, jak 
i ciągów komunikacyjnych, rurociągów międzyobiekto-
wych i systemu AKPiA obiektu. Projekt współfinansowa-
ny jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Inwestycję realizuje konsorcjum 
firm: Inżynieria Środowiska Elgaj Leszek Kondratowicz 
(lider) oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo
-Usługowe Automatyk Barbara Kondratowicz ze Zbier-
ska-Cukrowni na kwotę 5.885.550,00 zł.  

•Podpisaliśmy umowę z Fundacją Most the Most na 
dofinansowanie w kwocie 1 000 000 zł rewaloryzacji 
Dworku w Uniejowie – zwycięzcy Konkursu „Nasz Zaby-
tek” w województwie łódzkim. Społeczność gminy Unie-
jów zaangażowała się w przedsięwzięcie, dzięki czemu 
obiekt zyska nowe funkcje społeczne. Druga podpisana 
umowa dotyczy projektu Most the Music. Program ad-
resowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu 
gminy Uniejów i stawia sobie za cel aktywizację dzieci  
i młodzieży poprzez udział w bezpłatnych zajęciach ar-
tystycznych. 

• Trwają roboty budowlane w ramach „Przebudowy dro-
gi gminnej nr 111355E na odcinku ul. Dąbskiej w Uniejo-
wie”, obejmującej przebudowę ciągu drogowego ul. Dąb-
skiej wraz z przebudową skrzyżowań ul. Dąbskiej z ul. 
Rynek, Awaryjną, bpa W. Owczarka i Orzechową. Zakres 
prac to wykonanie nowej podbudowy, nawierzchni jezd-
ni, zjazdów, chodników, ścieżki pieszo-rowerowej wraz 
z oświetleniem, oznakowaniem pionowym, poziomym, 
zainstalowaniem urządzeń bezpieczeństwa i elemen-
tów malej architektury, odwodnieniem pasa drogowe-
go, przebudową istniejącej sieci elektroenergetycznej. 
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Inwestycję prowadzi firma LuKpol Krzysztof Łuczak  
z Uniejowa na kwotę 2 388 660, 00 zł. 

• Roboty budowlane przy budowie przedszkola inte-
gracyjnego w Uniejowie prowadzone są nieustannie. 
Przedmiot inwestycji zakłada powstanie obiektu edu-
kacyjnego o charakterze integracyjnym (także dla dzieci 
niepełnosprawnych) z 8 oddziałami przedszkolnymi dla 
200 dzieci w wieku 3-6 lat. Inwestycja obejmie zago-
spodarowanie przynależnego terenu wraz z drogami 
dojazdowymi, wewnętrznymi i przyłączami sieci infra-
struktur technicznej do budynku, miejscami postojo-
wymi, placem zabaw, zielenią, miejscem na kontene-
ry i ogrodzeniem terenu. Inwestycję prowadzi Zakład 
Robót Ogólnobudowlanych „ZROBUD” Marek Kędzia 
z Gołuchowa na kwotę 16 845 152,58 zł, przy dofi-
nansowaniu środkami unijnymi w wysokości 7,5 mln zł  
i z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Łódzkiego w kwocie 2,5 mln zł. 

• Uregulowaliśmy stan prawny drogi dojazdowej do go-
spodarstw w miejscowości Brzozówka. Dziękuję Miesz-
kańcom, dzięki którym udało się wydzielić geodezyjne 
pasy gruntu zajęte pod drogę.

• Strażnica OSP w Zaborowie została wyposażona  
w nową bramę na kwotę ponad 16 tys. zł. 

• Wzdłuż bulwarów nadwarciańskich 15 drewnianych 
tablic zostało uzupełnionych o informacje dotyczące 
Uniejowa i gminy. 

Renowacja 

•Dzięki wsparciu finansowemu, pozyskanemu w ra-
mach dotacji wojewódzkich oraz przy udziale środków 
własnych, Gmina Uniejów odremontowała 19 mogił 
wojennych na cmentarzach w Uniejowie, Spycimierzu, 
Wilamowie i Wieleninie.

Nabór na zapotrzebowanie na opał
• Gmina Uniejów przystąpiła do realizacji zakupu pre-
ferencyjnego węgla. W związku z tym informujemy  
o rozpoczęciu wstępnego naboru na zapotrzebowanie 
na opał, tj. groszek, orzech lub miał, w ilości 1,5 tony 
na gospodarstwo domowe, zlokalizowane na terenie 
gminy, do końca 2022 roku. Warunkiem jest złożona 
deklaracja źródła ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków. Więcej informacji można uzyskać pod 
nr. tel. 63 288 97 54 lub 538 810 414.

Wprowadzenie oszczędności 
•Znaczny wzrost cen gazu i kryzys na rynku paliwa wy-

magały od Energetyki Uniejów podjęcia trudnych decy-
zji w zakresie produkcji energii i ciepła, czyli wstrzymania 
produkcji energii elektrycznej i ciepła od 1 października .

• Gmina wprowadza oszczędności w zużyciu energii elek
-trycznej w zakresie oświetlenia publicznego na terenie 
miasta, polegających na zredukowaniu mocy lamp ledo-
wych.

Prywatna inwestycja 
•Hotel Termalny przeprowadził renowację otoczenia 
obiektu, odnawiając drewniane schody z siedziskami. 
Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie finansowe od PGK 
„Termy Uniejów” – dziękuję. 

Kontrola 
•Pracownicy Urzędu Miasta wraz z Komisją Rewizyj-
ną Rady Miejskiej w Uniejowie przeprowadzili kontrolę 
zwierząt znajdujących się w Gabinecie Weterynaryjnym 
Lek. Wet. Andżelika Barczak. Schronisko dla Bezdom-
nych Zwierząt „Psia Ostoja” w Pieczyskach. Kontrola nie 
wykazała żadnych nieprawidłowości. Osoby zaintereso-
wane adopcją zwierząt z terenu gminy Uniejów, przeby-
wających w w.w schronisku, proszone są o kontakt pod 
tel. 603 394 731.

Pomiar zanieczyszczenia powietrza
•Na terenie Uniejowa, przy szkole na ul. Kościelnickiej 
znajduje się czujnik smogu airly sensory. To małe urzą-
dzenie dostarcza aktualne dane o jakości powietrza, in-
formuje z 24-godzinnym wyprzedzeniem i prognozuje 
z 80% dokładnością. Podgląd danych można zobaczyć 
na: www.airly.org

Zbiórka folii rolniczych
• Na terenie oczyszczalni ścieków w Uniejowie rolnicy 
mogli oddać bezpłatnie, niezależnie od przywiezionej 
ilości: folie stretch, do owijania balotów, worki po nawo-
zach, big bag, zbożowe, bańki, wiaderka, skrzynki. 

Badania archeologiczne
• Rozpoczęły się badania średniowiecznego grodziska, 
zwanego Górką Kasztelańską. Zespół archeologów kie-
rowany przez Radosława Hermana i prof. Jerzego Sikorę 
z Uniwersytetu Łódzkiego podjął się trudnego zadania 
ustalenia chronologii tego zabytku oraz rozpoznania sta-
nu zachowania konstrukcji dawnego grodu.

>
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Nagrody 

• W ogólnopolskim rankingu „Wspólnoty” Uniejów zajął 
I miejsce w kategorii: „Wydatki inwestycyjne samorzą-
dów 2022” oraz III miejsce w „Wykorzystaniu środków  
z funduszy Unii Europejskiej 2022”.

• Bulwary nadwarciańskie wzdłuż brzegu rzeki Warty 
w Uniejowie otrzymały nagrodę w XVI Konkursie To-
warzystwa Urbanistów Polskich na Najlepiej Zagospo-
darowaną Przestrzeń Publiczną 2022 roku w kategorii: 
Nadwodna Przestrzeń Publiczna.

• Sołtys Rożniatowa-Kolonii – Pan Wiesław Pawłowski 
został laureatem konkursu „Sołtys na plus” 2022 roku. 
Organizatorem konkursu jest Województwo Łódzkie,  
a Patronem Honorowym Marszałek Województwa 
Łódzkiego. Gratuluję sukcesu. 

Wydarzenia 

•I Festiwal Dziedzictwa Kulturowego poświęcony naj-
lepszym przykładom niematerialnego dziedzictwu kultu-
rowego z Polski odbył się w Uniejowie. Inspiracją do jego 
organizacji był wpis spycimierskich kwietnych dywanów 
na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego ludzkości UNESCO oraz ustanowienie bie-
żącego roku uchwałą Rady Miejskiej Rokiem UNESCO.

• Finał cyklu Samsung River Triathlon Series miał miejsce 
w Uniejowie. Zawodnicy mieli do wyboru rywalizację 
na jednym z dwóch dystansów, na których można było 
wystartować zarówno indywidualnie, jak i w sztafecie: 
„ćwiartka” – 1/4 IM: 950 m pływania, 45 km jazdy rowe-
rem i 10,55 km biegu, a dla rozpoczynających przygodę z 
TRI – 1/8 IM: 475 m pływania, 22,5 km jazdy na rowerze 
oraz 5,275 km biegu. Gratuluję zwycięzcom i uczestni-
kom triathlonu wytrwałości w pokonaniu trasy. 

•Gminne obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny świa-
towej połączone z inauguracją nowego roku szkolnego 
rozpoczęły się Mszą św. w uniejowskiej kolegiacie, po 
której nastąpił przemarsz pod Pomnik Bohaterów Wrze-
śnia 1939 r. na Rynku. Tam kontynuowano uroczystości.

• Dożynki Parafialno-Gminne rozpoczęły się Mszą Świę-
tą Dziękczynną w kościele parafialnym w Wilamowie, 
po której pochód z wieńcami dożynkowymi, pocztami 
sztandarowymi i oprawą muzyczną przeszedł na plac 
przy strażnicy OSP w Wilamowie. Po uroczystościach 
dożynkowych rozpoczęła się część artystyczna z udzia-
łem lokalnych zespołów.

• Biblioteka w Uniejowie włączyła się w coroczną ak-
cję „Narodowego Czytania”. Tym razem czytano „Ballady  
i romanse” wieszcza narodowego Adama Mickiewicza. 

•W czasie wrześniowego weekendu zaprosiliśmy do 

wzięcia udziału w akcji degustacyjnej „Smakowite 
spacery po Uniejowie” podczas IX Uniejowskiego 
Festiwalu Smaków. 10 obiektów  gastronomicznych 
przygotowało 10 dań głównych z papryką, a także 
7 deserów na bazie czarnego bzu. Wszystkie ważne 
paszporty uczestników festiwalu wzięły udział w lo-
sowaniu nagród. Gratuluję zwycięskim restauracjom. 
Dziękuję za włączenie się w wydarzenie i przygoto-
wanie dań na bardzo wysokim poziomie.

• Spektakl słowno-muzyczne o tematyce patriotycz-
no-niepodległościowej w uniejowskiej Kolegiacie wy-
konali soliści, przy akompaniamencie fortepianowym, 
w ramach zadania „Dumni z Niepodległej. Wydarze-
nie było wsparte środkami z Programu Wieloletniego 
Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach Rządowe-
go Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

•Trzy zawody wędkarskie, zorganizowane przez Koło 
PZW nr 16 w Uniejowie, rozegrane zostały na zbior-
niku „Kaczka” w Człopach i w okolicy Hotelu Termal-
nego w Uniejowie. W pierwszych zawodach wędka-
rze rywalizowali o Puchar Prezesa Koła PZW nr 16 
w Uniejowie, pozostałe dwa to coroczne, jesienne 
zawody spławikowe. Gratuluję zwycięzcom i uczest-
nikom zawodów owocnego połowu okazów.

• Uroczystości obchodzone przy Pomniku w Czekaju 
były szczególną okazją do uczczenia pamięci roda-
ków, mieszkańców Czekaja, zamordowanych przez 
hitlerowców wkrótce po wybuchu II wojny światowej. 
Tradycyjnie odbyły się z udziałem Reprezentacyjne-
go Oddziału Kawalerii Towarzystwa Byłych Żołnierzy  
i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Ułani spo-
tkali się także z uczniami szkoły w Uniejowie na żywej 
lekcji historii, prezentując oddział oraz władanie lancą 
i szablą. 

•Z okazji Jubileuszu 10-lecia Uzdrowiska Uniejów, Bi-
blioteka Miejska w Uniejowie przygotowała konkurs 
pn. „Moje wspomnienia z Uzdrowiska Uniejów” i wy-
stawę zdjęć „Uniejów tak było – tak jest”, którą moż-
na nadal oglądać. Celem konkursu było zachęcenie 
do osobistych refleksji na temat Uzdrowiska Uniejów 
jako miejsca spotkań i ciekawych wspomnień oraz 
rozwijanie pasji literackich. Gratuluję pomysłów i kre-
atywności literackiej Jego Uczestnikom. 

• W uniejowskiej winnicy, zlokalizowanej przy młynie 
w Uniejowie, przeprowadzono prace pielęgnacyjnie, 
w ramach których zabezpieczono winorośla przed 
szkodnikami, a w drugiej połowie października zebra-
no zbiory. 

• Zawodniczki Uniejowskiego Klubu Karate BASSAI 
przyjechały z Mistrzostw Świata Federacji WKA w ka-
rate rozegranym w Szczecinie z 12stoma medalami. 
Gratuluję ogromnego sukcesu. 

>
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• „Oddaj krew – ocal życie”, czyli Mobilny punkt, w któ-
rym była możliwość oddania krwi pojawił się ponownie 
na Rynku w Uniejowie.

• W ramach Jubileuszu 10-lecia Uzdrowiska Uniejów, 
rozegrany został trzeci Jesienny Turniej o Puchar Bur-
mistrza Uniejowa w Piłce Nożnej na kompleksie boisk 
piłkarskich im. W. Smolarka. Turniej adresowany był do 
mieszkańców gminy. Gratuluję zwycięzcom i uczest-
nikom oraz zapraszam do udziału w zimowych roz-
grywkach 10 grudnia br. w hali sportowej przy szkole 
w Uniejowie. Zapisy prowadzi p. Szymon Bugajak, tel. 
600 795 983.

• W siedzibie biblioteki i w sali OSP Spycimierz miały 
miejsce warsztaty i konsultacje zorganizowane w ra-
mach projektu „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwiet-
nych dywanów w Spycimierzu w kontekście krajobra-
zu kulturowo-przyrodniczego”, które dofinansowano 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

• Konsultacje społeczne dla mieszkańców gminy Unie-
jów w sprawie wypracowania wspólnej Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju 2023-2027 zorganizowano w sali OSP  
w Uniejowie.

• W placówce bibliotecznej odbyło się spotkanie  
z autorką książki „Moja onkomisja” – Natalią Kustosz 
i fraszkopisarzem, poetą – Witoldem Smętkiewiczem.

• Dwudniowe warsztaty pn.: „Śniadanie w zagrodzie  
i zamku – lokalne produkty i ginące zawody, nasze dzie-
dzictwo kulturowe”, realizowane dla partnerów Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich, w ramach dwuletniego 
planu operacyjnego na lata 2022–2023, zostały zorga-
nizowane w Zagrodzie Młynarskiej i zamku w Uniejo-
wie. Skierowane były do mieszkańców gminy Uniejów  
i Świnic Warckich. 

• Niezwykły Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 
(jedna para świętowała 70-lecie), obchodziły małżeń-
stwa z gminy Uniejów, za które zostały odznaczone 
Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyzna-
nymi przez Prezydenta RP. Uroczystość ich wręczenia 
odbyła się w Domu Pracy Twórczej. Życzę kolejnych, 
szczęśliwych lat w zdrowiu i miłości. 

• Biblioteka Miejska wzbogaciła się o nowości czytel-
nicze zakupione za środki pozyskane z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na 
lata 2021-2025.

• Konferencja zdrowotna „Zdrowie przez całe życie – 
rola samorządów w kreowaniu polityki zdrowotnej” zor-
ganizowana została w Uniejowie w ramach współpracy 
Gminy Uniejów ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Kali-
sko-Ostrowska. 

• Minęło 10 lat odkąd miasto Uniejów otrzymało sta-
tus pierwszego w Polsce i jak dotąd jedynego Uzdrowi-
ska Termalnego. Jubileusz zainaugurowała konferencja  
z udziałem przedstawicieli uzdrowisk z całej Polski. Z tej 
okazji przygotowanych zostało wiele atrakcji dla miesz-
kańców miasta i gminy Uniejów: urodzinowy tort, grill, 
„bitwa zupy”, nagrody, bezpłatne zabiegi, zniżki na usłu-
gi i bezpłatny wstęp do „Term Uniejów”, animacje dla  
dzieci.

• Uniejowską Grupę Wokalną, w ramach realizacji pro-
jektu Most the Music, odwiedził znany kompozytor, dy-
rygent, pianista, osobowość telewizyjna – Adam Sztaba, 
który poprowadził warsztaty z młodzieżą w uniejowskim 
zamku.

• Młodych adeptów Uniejowskiej Akademii Futbolu od-
wiedził na treningu jeden z trojga patronów UAF – Euze-
biusz Smolarek. Wielokrotny reprezentant Polski zjawił 
się w Uniejowie, aby przywitać nowych zawodników, 
przyjętych do grup w ramach naboru na rok 2022/23  
i wręczyć piłkarskie prezenty.

• Czterodniowa, 32. Ogólnopolska Konferencja Filmo-
znawcza odbyła się w tym roku w Uniejowie – w zamku 
(wykłady, projekcie filmowe, spotkanie ze Stanisławą 
Celińską i koncert z zespołem) i w Domu Pracy Twór-
czej – zajęcia animacyjne dla młodzieży szkolnej ze szkół  
z gminy Uniejów. Celem spotkania były szkolenia skiero-
wane do edukatorów filmowych, propagowanie wiedzy 
filmoznawczej i medioznawczej oraz podniesienie kwali-
fikacji osób zajmujących się edukacją filmową i medialną. 
Konferencja została organizowana przez Stowarzysze-
nie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” we współpracy 
z Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej i Pałacem 
Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi. Partnerem były 
Województwo Łódzkie oraz Miasto Uniejów.

Media 

• Radio Łódź odwiedziło Uniejów, podróżując po regio-
nie w ramach akcji „Radio Łódź na dzień dobry z kawą”. 
W porannym paśmie antenowym usłyszeliśmy relację  
z Uniejowa. Goście zdradzili, czemu warto się tutaj wy-
brać. Na Rynku Miejskim mieli okazję skosztował aroma-
tycznej kawy, gorącej herbaty albo czekolady. 
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Z działalności Rady Miejskiej 
w Uniejowie

Tomasz Wójcik

[sierpień– październik 2022 r.]

20 sierpnia 2022 r. odbyła się LXII sesja Rady 
Miejskiej w Uniejowie, na której znowelizowano 
budżet gminy Uniejów na 2022 r. i Wieloletnią 
Prognozę Finansową na lata 2022– 2040. W związku 
ze zmianą przepisów oświatowych określono tygo-
dniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć peda-
gogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 
zawodowych, zatrudnionych w przedszkolach  
i szkołach prowadzonych przez Gminę Uniejów 
– został on określony na 20 godzin tygodniowo. 
Uchwalony został także nowy Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
lata 2022-2025. Ponadto wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym dział-
ki rolnej o nr ewidencyjnym 598 w Uniejowie oraz 
zgodę na sprzedaż w drodze przetargu niezabu-
dowanej nieruchomości położonej  w miejscowości 
Uniejów oznaczonej jako działka o numerze ewi-
dencyjnym: 1414/2. Zdecydowano także o przy-
stąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
za-gospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego przy ul .  Władysława Reymonta  
w Uniejowie.

Kolejne zmiany do budżetu gminy Uniejów na 
2022 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2022– 2040 zostały wprowadzone na sesji, która 
miała miejsce 28 września br. Nadano wówczas 
tytuł Honorowego Obywatela Miasta Uniejów 
Panu Jerzemu Antoniemu Ćwiertni oraz uznano 
za niezasadno petycję w sprawie utworzenia 
młodzieżowej rady gminy. Wprowadzono zmianę 
w regulaminie określającym wysokość stawek oraz 
szczegółowe warunki przyznawania dodatków 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 
oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także 
wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania 
– wprowadzono dodatek funkcyjny dla  mentora 
w wysokości 2% wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela mianowanego z wykształceniem wyż-

szym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, 
miesięcznie za każdego podopiecznego. Określona 
została również średnia cena jednostki paliwa w Gminie 
Uniejów w roku szkolnym 2022/2023. Pozostała 
część sesji została poświęcona kwestiom związanym  
z gospodarką nieruchomościami i zagos-podarowaniem 
przestrzennym i  w efekcie wyrażono zgodę na:

- wydzierżawienie działki oznaczonej numerem 
74/4, położonej w m. Zieleń,

- wydzierżawienie działek rolnych oznaczonych 
numerami  55, 63, 175, 176, 188, 77  położonych  
w Skotnikach,

- wydzierżawienie gruntu (część działki nr 2079/27)
o pow. 15 m2 pod garaż składak w Uniejowie przy ulicy 
Mickiewicza, 

- wydzierżawienie gruntu (część działki nr 2079/15)
o pow. 15 m2 pod garaż składak w Uniejowie przy ulicy 
Mickiewicza. 

Została także uchylona uchwała Nr LIX/493/2022 
Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 maja 2022 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w 
trybie bezprzetargowym działek rolnych. Zdecydowano 
ponadto o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Uniejów. Przedmiotem 
sporządzenia tej zmiany Studium jest weryfikacja 
dotychczasowych kierunków zmian w strukturze 
przestrzennej oraz przeznaczeniu wybranych terenów 
położonych w obrębach Brzeziny, Czekaj, Człopy, 
Kuczki, Orzeszków Kolonia, Ostrowsko, Spycimierz, 
Uniejów, Wola Przedmiejska, Wieścice i Zieleń. Uchwa-
lona została także zmiana Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
i Miasta Uniejów - przedmiotem sporządzenia zmiany 
Studium są tereny położone w miejscowości Wielenin 
– Kolonia.

12 października 2022 r. odbyła się bardzo krótka 
sesja, na której radni wprowadzili tylko zmiany do 
budżetu gminy Uniejów na 2022 r. 

W okresie od połowy sierpniadopołowypaździernika2022 r. odbyły się trzy sesje 
Rady Miejskiej w Uniejowie. 
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Maciej Bartosiak

Uniejów liderem rankingów „Wspólnoty”

–  „Jeśli chodzi o pozycje liderów w poszczególnych 
kategoriach Jednostek Samorządu Terytorialnego to ran-
king odznacza się dużą stabilnością. Niemniej jednak kilku 
z nich zmieniło się w stosunku do poprzedniej edycji. 
Wśród małych miast takim nowym liderem jest Uniejów, 
który zwykle plasował się bardzo wysoko, ale jednak 
nie na pierwszym miejscu (w poprzedniej edycji był trzeci)” 
– czytamy we wstępie do omówienia opublikowanego 
właśnie, tegorocznego rankingu „Wspólnoty”. Redakcja 
już od 20 lat analizuje nakłady na inwestycje, biorąc 
pod lupę wydatki wszystkich jednostek samorządowych. 
Uniejów wśród małych miast (620 pozycji w tej kategorii) 
z roku na rok pnie się w górę, zajmując w ostatnich 
dwóch zestawieniach najlepsze miejsca – w pierwszej 
dziesiątce. Pierwsza pozycja w rankingu jubileuszowym 
to bez wątpienia powód do dumy i wielka satysfakcja władz 
samorządowych gminy Uniejów.

Metoda rankingu jest identyczna jak w ubiegłych 
latach. Pod uwagę wzięto całość wydatków majątkowych 
poniesionych w ostatnich trzech latach (2019–2021). 
W ten sposób autorzy chcieli 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.

W klasyfikacji inwestycyjnej, ukazującej się w czaso-piśmie 
od blisko dwóch dekad, brana jest pod uwagę całkowita 
wartość wydatków majątkowych, które zostały poniesione 
w ostatnich 3 latach, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 
Średnie wydatki na inwestycje poniesione przez gminę 
Uniejów wyniosły 4.668,05 zł w ujęciu per capita (na osobę). 
To o 1.109,75 zł więcej od – drugiej na podium – Ścinawy 
z Dolnego Śląska (która awansowała z 17. pozycji) i o 1.359,64 
zł więcej od Krynicy Morskiej, zamykającej w tym roku miejsca 
„na pudle”. Oznacza to spadek dla nadmorskiego kurortu, 
który 2 lata z rzędu otwierał ranking w kategorii małych miast.

Pierwsza pozycja w tym roku to konsekwentny awans:
z 3. miejsca w ubiegłorocznym rankingu (za lata 2018-

2020),
z 4. w zestawieniu (za lata 2017-2019), 
i aż o 85 punktów w górę w porównaniu do wyniku z 2019 

roku (za lata 2016-2018).
Średnie wydatki z budżetu gminy Uniejów na inwestycje 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosły w rok o 875,67 
zł, w dwa lata o 1 317,94 zł.

„Jako młode uzdrowisko musimy się rozwijać”
Redakcja „Wspólnoty” przed opublikowaniem tegoro-

cznego rankingu skontaktowała się z Urzędem Miasta w Unie-
jowie. Zdradzając jedynie, że gmina Uniejów trafiła do ścisłej 

Aż dwie nagrody podczas Gali Samorządowego Forum Kapitału i Finansów odebrał w imieniu Uniejowa 
Pan Wiceburmistrz Mirosław Madajski. W ogólnopolskim rankingu „Wspólnoty” Uniejów zajął I miejsce  
w zestawieniu: „Wydatki inwestycyjne samorządów 2022” oraz III miejsce w „Wykorzystaniu środków z fun-
duszy Unii Europejskiej 2022”.
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Maciej Bartosiak

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Uniejowie

czołówki – kolejny rok z rzędu, autorzy raportu zwrócili 
się do władz samorządu z prośbą o krótki komentarz 
na temat obranej przez urząd strategii inwestycyjnej. Po-
niższą wypowiedź Pana Burmistrza Józefa Kaczmarka 
przedrukowano zarówno w pełnej wersji rankingu, jak 
i na łamach najnowszego numeru „Wspólnoty”:

- „Wynik Uniejowa w rankingu oczywiście cieszy, ale 
nie podejmujemy działań ze względu na rankingi, które są 
wypadkową wielu czynników. Realizowane przez gminę 
inwestycje wynikają z przeświadczenia, że jako wciąż 
młode uzdrowisko musimy się systematycznie rozwijać  
i zachować ciągłość podejmowanych zadań. Między innymi 
dlatego staramy się podążać w kierunkach wytyczanych 
przez obecne trendy, aby przyciągnąć turystów. Stawiamy 
na inwestycje, które wzbogacają infrastrukturę turystyczną 
i pozwolą zatrzymać gości na kilka dni. Pamiętamy przy tym 

Gmina Uniejów w drodze postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego zleciła opracowanie dokumentacji 
projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadania 
pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Uniejowie” 
w zakresie elementów ciągu technologicznego, jak i cią-
gów komunikacyjnych, rurociągów międzyobiektowych 
oraz systemu AKPiA obiektu. Inwestycja była realizowana 
bez wpływu na bieżące funkcjonowanie i eksploatację 
zakładu oczyszczania ścieków. Wykonawca został 
zobowiązany, aby zaprojektować, przygotować, rozpocząć 
i przeprowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby 
nie zakłócić procesów technologicznych, o co zadbano już 
na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej.

Realizację inwestycji rozpoczęto na początku bieżącego 
roku. Po uprzednim demontażu istniejącego, nieczynnego 
uzbrojenia terenu oraz przygotowaniu północno-wschodniej 
części placu na potrzeby modernizacji obiektu, wykonawca 
przystąpił do budowy zbiorników odpowiedzialnych za etap 
biologicznego usuwania nieczystości. 

Pełen zakres prac zrealizowanych w ramach przed-
sięwzięcia przedstawia się następująco: wymiana sito-
piaskownika, budowa zbiornika retencyjnego ścieków 

o konieczności zachowania równowagi w rozwoju Uzdrowiska 
Termalnego, jak i Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która 
znajduje się na terenie gminy i oferuje zatrudnienie dla około 
1 tys. osób. Staramy się systematycznie wykładać środki  
z budżetu oraz pozyskiwać fundusze zewnętrzne na kolejne 
działania, zarówno prospołeczne, jak i prorozwojowe. W kon-
sekwencji zwiększa się liczba podmiotów gospodarczych, 
co wiąże się tworzeniem miejsc pracy, a to z kolei oznacza 
większe wpływy do budżetu gminy” – objaśnił włodarz.

Wręczenie nagród odbyło się 12 października br. podczas 
Gali w pierwszym dniu XX Samorządowego Forum Kapitału 
i Finansów w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach.

Pełna treść rankingu „Inwestycje samorządowe 2019–
2021” jest do pobrania na stronie internetowej: wspolnota.
org.pl

dowożonych z systemem napowietrzania, budowa komory 
stabilizacji tlenowej (KTSO); rozbudowa stacji zlewczej, 
budowa stacji zlewczej ścieków solankowych (instalacja 
przygotowana z myślą o inwestycjach, które samorząd 
zamierza zrealizować w dalszej kolejności, m.in. dla potrzeb 
obsługi tężni solankowej wraz z pijalnią wody); budowa 
zbiornika uśredniająco-retencyjnego, budowa zbiornika 
dedykowanego na potrzeby gospodarki osadowej obiektu, 
uruchomienie istniejącego reaktora biologicznego oczyszczalni 
ścieków; budowa rurociągów kanalizacji technologicznej 
połączeniowych pomiędzy nowo projektowanymi elementami 
a istniejącym ciągiem technologicznym, doprowadzenie 
wody zimnej na potrzeby obsługi danego procesu, zwięk-
szenie mocy przyłączeniowej obiektu na potrzeby nowo pro-
jektowanego wyposażenia technologicznego, odtworzenie 
istniejących i budowa nowych ciągów komunikacyjnych oraz 
uporządkowanie terenu. 

W ramach zadania rozbudowano ciąg technologiczny 
oczyszczalni o nowe elementy, a dotychczasową infrastrukturę 
poddano gruntownej modernizacji. W dwóch reaktorach 
wymieniono całą armaturę. Ostatnia taka wymiana elementów 
amortyzacyjnych była przeprowadzona 12 lat temu. 

Na terenie oczyszczalni w Uniejowie dobiegają końca prace budowlane, realizowane w ramach zadania pn.: 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów”. Modernizacja urządzeń i rozbudowa 
obiektu poprawi funkcjonalność i wydajność systemu oraz zapewni spokój na najbliższe dekady. Koszt inwestycji 
to blisko 6 mln zł, z czego prawie połowę pokryje dofinansowanie z funduszy unijnych.

>
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Wykonawca był zobowiązany do wpięcia w układ 
technologiczny wszystkich elementów poddanych robotom 
budowlanym, przeprowadzenia próby, uruchomienia 
i oddania do użytku, po osiągnięciu wszystkich zakładanych 
i wcześniej uzgodnionych parametrów. Ponadto jest 
zobligowany do przeszkolenia pracowników zakładu 
oczyszczania ścieków w zakresie eksploatacji nowych 
i zmodernizowanych urządzeń.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Uniejowie jest 
kluczowym przedsięwzięciem z zakresu gospodarki ście-
kowej, prowadzonej na terenie gminy. Dotychczasowy stan 
obiektu wymagał interwencji ze względu na wydajność 
instalacji – nieadekwetną do potrzeb, wynikających 
z dynamicznie rozrastającej się w ostatnim czasie 
aglomeracji miejskiej. Inwestycja pozwoli dostosować 
istniejącą oczyszczalnię do przyjęcia większej ilości ścieków 
komunalnych, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem 
wodnoprawnym. Zapewni także wymagane parametry 
ścieków oczyszczonych. Nowoczesna instalacja całkowicie 
zneutralizuje odbierane z gospodarstw nieczystości, 
co przyczyni się do poprawy jakości środowiska. Inwes-
tycja ma również silne uzasadnienie ekonomiczne, 
ponieważ nowe urządzenia, pracujące w systemie filtracji, 
będą zużywały znacznie mniej energii elektrycznej 
w porównaniu z dotychczasowym sprzętem. Zmniejszy 
się również ryzyko awarii mechanizmów, które były już 
wyeksploatowane.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Inżynieria 
Środowiska Elgaj Leszek Kondratowicz ze Zbierska-

Cukrowni (lider) oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe Automatyk Barbara Kondratowicz, 
również zarejestrowane w Zbiersku-Cukrowni (partner). 
Zawarta w 2021 r. umowa na wykonanie robót na 
terenie oczyszczalni wynosiła 5.885.550,00 zł brutto. 
Na wykonane przez konsorcjum prace udzielona jest 
6-letnia gwarancja.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Uniejowie jest re-
alizowana w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w Aglomeracji Uniejów”. Projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa  
V. Ochrona środowiska. Działanie V.3 Gospodarka wodno-
kanalizacyjna. Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-
kanalizacyjna.

Maciej Bartosiak

Podpisana umowa na przygotowanie dokumentacji 
dla zadania rozbudowy PSZOK w Uniejowie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji 
projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w gminie Uniejów”, który znajduje się, wraz z miejską 
oczyszczalnią, przy ul. Dąbskiej, na trasie wylotowej 
w kierunku autostrady A2. Zakres usług do wykonania 
w ramach zamówienia obejmuje opracowanie pełnej 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich 

niezbędnych do rozpoczęcia realizacji robót decyzji 
oraz zgód wymaganych przepisami prawa. Na etapie pro-
jektowania, w pierwszej kolejności wykonawca sporządzi 
wstępną koncepcję projektową, zgodnie z przeznaczeniem 
obiektu i jego wyposażeniem oraz wymaganiami zawartymi 
w programie funkcjonalno-użytkowym PSZOK. Po uzyskaniu 
akceptacji szkicu, pracownicy firmy wyłonionej w przetargu 
przystąpią do opracowania właściwej dokumentacji, na którą 

W ogłoszonym przez gminę Uniejów postępowaniu przetargowym udało się wyłonić firmę, która w ramach 
zamówienia przygotuje komplet dokumentów oraz uzyska wszelkie pozwolenia niezbędne do rozbudowy gminnego 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Umowę zawarto w Urzędzie Miasta w drugiej połowie września br. 
Zgodnie z jej postanowieniami, wykonawca przedstawi oraz przekaże do działu Zamówień Publicznych dokumentację 
niezbędną do ogłoszenia kolejnego przetargu na prace budowlane.
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składają się: projekt architektoniczno-budowlany, projekt 
zagospodarowania działki, projekt techniczny, kosztorys 
inwestorski, przedmiar robót, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wszystkie 
pozostałe opracowania działań nieprzewidzianych za-
kresem, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w dzienniku Urzędu Miasta w Uniejowie 
zarejestrowano jedną ofertę na wykonanie usługi, 
złożoną przez firmę WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o. 
z Siemonii. W dniu otwarcia ofert wykonawca 
poinformował, że na realizację przedmiotowego zadania 
zamierza przeznaczyć kwotę 45.000,00 zł, koszt 
opracowania projektu został wyceniony na 120 540,00 
zł, czyli blisko aż trzy razy drożej. Oferta złożona w toku 
postępowania spełniała jednak dodatkowe kryteria 
oceny (doświadczenie projektanta), czyli uprawnienia 
do projektowania w branży konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeń 6 dokumentacji projektu budowy/
przebudowy/rozbudowy punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, w związku z czym została 
poddana wnikliwej analizie. Informacja o wyborze wy-
konawcy zadania pn. „Rozbudowa punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Uniejów 
– opracowanie dokumentacji projektowej” została 
opublikowana w BIP w dniu 8 września br., w związku 
z czym – w środę 21 września przedstawiciele firmy WCI 
TECHNOLOGIE Sp. z o.o. oraz Burmistrz Miasta Uniejów 

– Józef Kaczmarek złożyli podpisy na umowie, którą zawarto 
na okres 4 miesięcy.

Jeszcze tego samego dnia zespół projektowy wyznaczony 
przez wykonawcę, w towarzystwie pracowników Urzędu 
Miasta w Uniejowie: Wioletty Majewskiej i Adama Przytuły 
dokonali wizji lokalnej na terenie oczyszczalni. Kolejną 
czynnością w toku realizacji zlecenia jest sporządzenie 
inwentaryzacji w niezbędnym zakresie, dokonanie uzgodnień 
z dostawcami mediów oraz uzyskanie wymaganych nowych 
warunków przyłączenia mediów.

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Prog-
ramu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020, V. Ochrona środowiska, Działanie V.2 Gospodarka 
odpadami.
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Maciej Bartosiak

Zakończona przebudowa drogi w Rożniatowie

Jak już wspomniano wyżej, dopiero trzecie postę-
powanie o udzielenie zamówienia publicznego na robo-
ty budowlane w ramach zadania pn.: „Modernizacja 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 
Rożniatów” zostało zakończone wyłonieniem wykonawcy, 
z którym gmina Uniejów zawarła umowę 5 października 
br. Przedsiębiorstwo „General Bud” Sp. z o.o. z Uniejowa 
wyceniło koszt realizacji prac na kwotę blisko 450 tys. zł, 
dając gwarancję przedłużenia okresu rękojmi za wady na 
czas 72 miesięcy od momentu odbioru inwestycji przez 
zamawiającego.

W ramach inwestycji przebudowano gminną drogę 

wewnętrzną, położoną w Rożniatowie. Zakres robót bu-
dowlanych ujętych w zamówieniu obejmował również 
remont istniejącego zjazdu z drogi powiatowej, na skrzy-
żowaniu przy budynku, w którym mieści się filia biblioteki 
publicznej oraz kaplica.

Nowa jezdnia o nawierzchni asfaltowej ma szerokość 
4 metrów, a mijanie się na tym odcinku większych 
pojazdów ułatwiają obustronne pobocza utwardzone 
za pomocą kruszywa łamanego, stabilizowanego mecha-
nicznie (szer. 75 cm). Na przebudowanym odcinku ok. 350 
m wykonawca zamontował oznakowanie pionowe, zgodnie 
z projektem.

Przeciągająca się od początku lipca br. procedura o udzielenie zamówienia publicznego na remont odcinka drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w Rożniatowie, którą z uwagi na bardzo wysokie ceny gmina dwukrotnie musiała 
unieważnić i powtarzać, zrodziła w mieszkańcach obawę, że wyczekiwana przez nich od dawna inwestycja w ogóle 
nie dojdzie do skutku. Jednakże, wyłoniona w trzecim postępowaniu firma, która natychmiast po zawarciu umowy 
przystąpiła do wykonania remontu, w zaledwie kilka dni umożliwiła przejazd po nowej nawierzchni.
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Bardzo wysoki koszt inwestycji, który wynika z nie-
korzystnej sytuacji wzrostu cen na rynku budowlanym, 
przy relatywnie krótkim odcinku przebudowanej drogi, 
mógłby wśród malkontentów budzić wątpliwości, 
co do uzasadnienia tak dużego wydatku z budżetu 
gminy. Dlatego należy w tym miejscu podkreślić, 
że urząd aż trzykrotnie przeprowadził procedurę 
wyłonienia wykonawcy zadania. Oferty, które w tym 
czasie otrzymaliśmy, sięgały kwot przekraczających 
nawet 800 tys. zł. Co więcej, firma, której ostatecznie 

zlecono zadanie, z ceną wyższą o 100 tys. zł startowała 
w drugim postępowaniu. Samorząd zrobił więc wszystko 
na co pozwalają przepisy prawa, by ten wydatek był jak 
najniższy, wliczając w działania również pozyskanie środków 
unijnych, a to kolejne 90 tys. zł, które zostanie w kasie 
gminy. Niemniej, to mieszkańcy i ich potrzeby są głosem 
najistotniejszym dla samorządu w procesie podejmowania 
tych często niezwykle trudnych decyzji. Z pewnością 
docenią to, dojeżdżając do swoich posesji po nowej na-
wierzchni.

Inwestycja drogowa w Rożniatowie została dofinansowana 
ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego. Na podstawie umowy zawartej 19 czerwca 
br. w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego, gmina 
Uniejów otrzyma dotację na realizację zadania w wysokości 
90.720,00 zł.
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Agnieszka Owczarek

Nowa brama garażowa dla jednostki 
OSP w Zaborowie

Gmina Uniejów zleciła wykonanie bramy firmie Alu-
minium Priofilsystem z Łodzi, wyłonionej w postępo-
waniu przetargowym. Realizacja, dostawa wraz z mon-
tażem i instalacją napędu wyniosła blisko 17 tys. zł.

Jak podkreślają druhowie, wcześniejsza brama była 
już wysłużona i potrzeba było kilku rąk strażaków, 
by ją otworzyć, gdyż była już stara, powyginana i wszystko 
ciężko pracowało.

– „Drzwi mogły się w każdej chwili zamknąć powodując 
zagrożenie dla druhów. A jak wiadomo, bezpieczeństwo 
strażaka jest kluczem do udanej akcji” – powiedział 
Sylwester Skonieczny, komendant OSP w Zaborowie. 

Nowa brama posiada wbudowany mechanizm auto-
matycznego otwierania/zamykania przy pomocy pilota, 
dzięki czemu czas wyjazdu strażaków zdecydowanie 
skrócił się. Drzwi także w lepszy sposób izolują ciepło 
i chronią sprzęt oraz wpływają też pozytywnie na poprawę 
bezpieczeństwa strażaków biorących udział w akcjach.

Chyba nie jest przesadą powiedzieć, że strażnica jest 
oczkiem w głowie druhów. Wcześniej, z własnych środ-

ków, wymienili okna, podłogi, drzwi frontowe. Zagos-
podarowali też jedno z pomieszczeń gospodarczych i włas-
nym sumptem przekształcili je w łazienkę.

Straż Pożarna to służba, która ma za zadanie zapewnić 
bezpieczeństwo mieszkańców. Choć w naszym kraju mamy 
zawodowców i ochotników, to ci drudzy bardzo często 
docierają na miejsce zdarzenia jako pierwsi, stawiając czoła 
niebezpieczeństwu we wczesnej fazie. Dlatego tak ważne 
jest posiadanie odpowiedniego wyposażenia, również tego 
socjalnego.

We wrześniu br. zamontowano nową bramę garażową w budynku OSP w Zaborowie. 
Jej całkowity koszt z montażem wyniósł ponad 16 tys. zł.

>
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Maciej Bartosiak

Rewitalizacja zabytkowej cerkwi 

Głównym założeniem projektu rewitalizacji cer-kiewki 
jest poprawa stanu technicznego zabytku i zabezpieczenie 
go przed niszczeniem na skutek zawilgocenia oraz aktów 
wandalizmu. Na realizację niniejszej inwestycji samorząd 
pozyskał dotację w wysokości blisko 65 tys. zł z budżetu 
Województwa Łódzkiego w ramach programu ochrony 
zabytków. Pozostałe środki, niezbędne do sfinansowania 
inwes-tycji, pokryje gmina. 

 
Wykonawca wyłoniony w drugim przetargu
W ogłoszonym w lipcu br. przetargu na wykonanie prac 

remontowych w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja cerkwi 
w Uniejowie – etap II” nie udało się wyłonić wykonawcy. 

Unieważnioną – z powodu braku ofert – procedurę pow-
tórzono w drugiej połowie sierpnia. W wyznaczonym 
terminie do 7 września br. jedno przedsiębiorstwo było za-
interesowane realizacją zlecenia. Firma Usługi Remontowo 
Budowlane Michał Pawłowski ze Zgierza wyceniła koszt 
realizacji zlecenia na kwotę 217.035,00 zł, udzielając przy 
tym gwarancji na okres 36 miesięcy. Zaproponowana cena 
jest o 56 tys. zł wyższa od kwoty, którą Gmina zamierzała 
przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji (159 tys. zł brutto).

W okolicznościach drastycznego wzrostu cen za materiały 
i usługi w branży budowlanej jedyną szansą na uratowanie 
zabytku było zwiększenie budżetu na realizację zadania. 
W związku z tym po zweryfikowaniu oferty odpowiadającej 

Prawosławna kaplica grobowa rodziny generała Aleksandra Tolla, nazywana potocznie „cerkiewką”, 
została wzniesiona w 1885 r. Budynek wpisany do rejestru zabytków w 1987 r. świadczy o mozaice 
kulturowej i religijnej dawnego Uniejowa. Niestety, kaplica z uwagi na położenie wewnątrz lasu jest narażona 
na niekorzystny wpływ środowiska. Prace konserwatorskie, które zostaną przeprowadzone w obiekcie, mogą 
skutecznie zapobiec jego destrukcji.

>
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wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji wa-
runków zamówienia, podjęto decyzję o roz-strzygnięciu 
przetargu z wyłonieniem wykonawcy. Umowę z osobą 
reprezentującą przedsiębiorstwo podpisano w dniu 3 
października br. w Urzędzie Miasta. Czas na wykonanie 
prac to 2 miesiące. 

Zakres prac
Zgodnie z dokumentacją projektową, w ramach II eta-

pu rewitalizacji cerkwi w najbliższym czasie wewnątrz 
budynku będą przeprowadzone roboty wykończeniowe, 
w tym m.in.: tynki ścian oraz sklepienia, zabezpieczenie 
przed wnikaniem wilgoci i zagrzybieniem oraz malowanie 
z uwzględnieniem odtworzenia pierwotnej kolorystyki 
wnętrz kaplicy. Po uprzednim zabezpieczeniu podłoża 
materiałem hydrofobowym na posadzkach zostanie 
ułożona terakota.

W zakresie prac zewnętrznych wykonawca przepro-
wadzi gruntowny remont schodów oraz wejścia do 
budynku. Będzie to oznaczało skucie całości tynku 
do warstwy oryginalnego budulca z czerwonej cegły,  
a następnie oczyszczenie jej, zabezpieczenie specjalnym 
preparatem zapobiegającym wnikaniu wilgoci i położenie 
nowych tynków, które też pokryje warstwa ochronna. 

Ściany zewnętrzne są, z uwagi na wilgoć, zaciemnienie 
oraz liście opadające jesienią z wysokich drzew 
otaczających cerkiew, w najgorszym – ale na szczęście, 
nie krytycznym stanie technicznym. Pracownicy firmy 
wykonującej rewitalizację w pierwszej kolejności „umyli” 
budynek z zewnątrz, usuwając zielone porosty, mchy,  
a także luźny materiał budowlany w miejscach niewielkich 
pęknięć. W chwili obecnej te ubytki elewacyjne są 
uzupełniane. Na koniec powierzchnia elewacji na całym 

budynku będzie zagruntowana, zabezpieczona przed wilgocią  
i grzybami, a wokół grobowca firma wykona ławę pod krawężniki 
i pasek oddzielający fundament od ziemi.

 
Rewitalizacja – etap I
Pierwszy etap rewitalizacji cerkwi w Uniejowie przeprowa-

dzono na przełomie lat 2016-2017, również przy udziale 
środków pochodzących z budżetu Województwa Łódzkiego. 
Z zakresu najważniejszych prac podjęto wówczas wykonanie: 
posadzek (w tym przeciwwodnej posadzki w piwnicy), po-
ziomej izolacji przeciwwilgociowej, nowych elementów ślu-
sarskich (okienek stalowych, stalowej klapy do krypty, drzwi 
wejściowych) i rekonstrukcji krzyża. Ponadto, zdezynfekowano 
i wypełniono braki w tynkach elewacji wewnętrznej (wcześniej 
wyczyszczono ze starszych warstw farby), przeprowadzono 
remont schodów wejściowych i co najważniejsze – kompleksową 
wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi 
(początkowy zakres inwestycji nie uwzględniał prac dekarskich, 
ale z uwagi na ujawniony w trakcie robót fatalny stan techniczny 
dachu, władze gminy podjęły się jego wymiany na nowy).

>

>

Agnieszka Owczarek

Gmina Uniejów przywróciła świetność 
grobom wojennym

Niedawno zakończyła się rewitalizacja dwóch nagrob-
ków wojennych; to już ostatnie kwatery pamięci wy-
remontowane z ramienia Gminy Uniejów na przestrzeni 
kilkunastu ostatnich lat.

Choć opieka nad cmentarzami i grobami wojennymi jest 

zadaniem administracji rządowej, Miasto Uniejów wykazuje 
w tej sferze duże zaangażowanie.

Dzięki funduszom pozyskanym w ramach dotacji 
wojewódzkich oraz przy udziale środków własnych, Gmina 
Uniejów odremontowała łącznie 19 mogił wojennych 

Zatarte napisy epitafijne, spękane płyty – aby ocalić od zapomnienia groby wojenne, 
Gmina Uniejów systematycznie realizuje prace restauratorskie na nekropoliach.
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zlokalizowanych na cmentarzach w Uniejowie, Spyci-
mierzu, Wilamowie i Wieleninie.

Działania prowadzone przez miasto są wyrazem dba-
łości o dziedzictwo materialne jako integralną część 
historii Uniejowa i wyrazem pamięci o poległych w walce 
o Ojczyznę.

Obiekty pochodzące z czasów I i II wojny światowej 
oraz z okresu powstania styczniowego kwalifikowały się 
w większości do podjęcia pilnych prac remontowych. 
Spękane płyty, nieczytelne napisy epitafijne unie-
możliwiały odwiedzającym cmentarz właściwą iden-
tyfikację pochowanych tam żołnierzy. Tylko nieliczne 
mogiły wymagały nieznacznych interwencji, a ich stan 
określono w dokumentacji jako dobry lub średni.

W roku 2022 r. zakończyły się prace, które bez wątpienia 
wpłynęły na poprawę wizerunku miejsca, ale też ułatwią 
bieżące utrzymanie grobów w przyszłości.

– „To dla nas bardzo ważna inwestycja, ponieważ każdy 
z nas powinien pamiętać o przeszłości, tym bardziej, że 
historia z czasów wojennych była dla nas bardzo bolesna, 
wielu mieszkańców straciło życie w imię Ojczyzny” – 
powiedział burmistrz Józef Kaczmarek.

W ramach rewitalizacji nagrobków żołnierskich 
odremontowano następujące mogiły:

– Zbiorową mogiłę upamiętniającą: ofiary nalotów 
hitlerowskich we wrześniu 1939 r., żołnierzy Wojska 
Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. w Balinie 
oraz ofiary rozstrzelane we wrześniu 1939 r. we wsi 
Kościelnica  – cmentarz w Uniejowie.

– Zbiorową mogiłę upamiętniającą: ofiary walk 
z hitlerowskim najeźdźcą we wrześniu 1939 r. w Dąbiu 
i Szarowie Książęcym – cmentarz w Uniejowie.

– Zbiorową mogiłę upamiętniającą: ofiary nalotów 
hitlerowskich we wrześniu 1939 r., żołnierzy Wojska 
Polskiego poległych w walce z hitlerowskim najeźdźcą 
we wrześniu 1939 r w Uniejowie oraz żołnierzy Armii 
Radzieckiej poległych w styczniu 1945 r. – cmentarz 
w Uniejowie.

– Grób śp. Władysława Augustyniaka, zamordowanego 
z rąk okupanta w 1939 r. (remont 2020 r.) – cmentarz 
w Uniejowie.

– Zbiorową mogiłę żołnierzy polskich poległych w la-
tach 1939-1945 – cmentarz w Uniejowie.

– Grób nieznanego żołnierza polskiego z 1939 r. – 
cmentarz w Uniejowie.

– Zbiorową mogiłę żołnierzy Wojska Polskiego 
oraz ofiar niemieckich bombardowań z września 1939 r. 
(remont 2012 r.) – cmentarz w Uniejowie.

– Grób śp. Tomasza Ścibiora zastrzelonego przez nie-
mieckiego okupanta 1939 r. (remont 2013 r.) – cmentarz 
w Uniejowie.

– Grób rozstrzelanych zakładników polskich z rąk oku-
panta w 1939 r. – cmentarz w Uniejowie.

– Grób śp. Ignacego Skoińskiego – żołnierza Wojsk Pol-
skich z 1919 r. (remont 2022 r.) – cmentarz w Uniejowie.

– Kwaterę żołnierzy Armii Niemieckiej poległych  
w 1914 r. w okolicach Uniejowa (remont 2012 r.) – cmentarz 
w Uniejowie. 

– Kwaterę nieznanego żołnierza Wojska Polskiego poleg-
łego we wrześniu 1939 r. (remont 2013 r.) – cmentarz 
w Uniejowie.

– Grób śp. Kazimierza Mokrzyckiego, harcerza poległego 
w 1939 r. podczas niemieckiego nalotu (remont 2013 r.) – 
cmentarz w Uniejowie.

– Grób śp. Andrzeja Lisieckiego poległego w 1939 r. (re-
mont 2022 r.) – cmentarz w Uniejowie.

– Grób szer. Stefana Nizińskiego poległego 15 września 
1939 r. w Strzelnicy (remont 2013 r.) – cmentarz w Spy-
cimierzu. 

– Grób nieznanego żołnierza poległego w II wojnie świa-
towej – cmentarz w Spycimierzu. 

 – Grób śp. Stanisława Pełki – nauczyciela szkoły pod-
stawowej, zamordowanego przez okupanta we wrześniu 
1939 r. (remont 2013 r.) – cmentarz w Spycimierzu.

– Mogiłę zbiorową żołnierzy Wojska Polskiego poległych 
za Ojczyznę we wrześniu 1939 r. – cmentarz w Wieleninie. 

– Grób powstańców z 1863 r. z oddziału Walentego Par-
czewskiego poległych w bitwie pod Czepowem 20 sierpnia 
1863 r. (remont 2017 r.) – cmentarz w Wilamowie. 
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Zamysłem tej inwestycji jest powstanie budynku z 8 
oddziałami przedszkolnymi, przeznaczonymi dla dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat. Obiekt będzie miał charakter 
integracyjny, co oznacza, że prowadzone będą w nim 
zajęcia w specjalistycznych salach wspomagających har-
monijny rozwój.

Układ funkcjonalny pomieszczeń zapewni dzieciom 
łatwą orientację w przestrzeni. Na parterze przewidziano 
cztery przedszkolne sale, salę sportową, kuchnię 
i jadalnię, natomiast na piętrze kolejne cztery sale 
przedszkolne, dwie sale twórczości dziecięcej, dwie sale 
zabaw, salę komputerową oraz gabinet logopedy.

Z pewnością na specjalną uwagę zasługują sale 
polisensoryczne, pomieszczenia aktywizujące lub wy-
ciszające zmysły za pomocą światła, dotyku, zapachu, 
dźwięków, muzyki i zabawek rozwijających zdolności 
poznawcze.

Jak wskazuje nazwa, przedszkole integracyjne to także 
uwzględnienie potrzeb dzieci niepełnosprawnych, 
dlatego też zarówno sam budynek, jak i jego otoczenie 
umożliwią poruszanie się dzieciom z problemami zdro-
wotnymi.

Koncepcja uwzględnia zagospodarowanie terenu wo-
kół budynku: powstanie nowych dróg wewnętrznych 
i chodników, parkingów; elementów małej architektury: 

ławek, stojaków na rowery, koszy; wybudowany zostanie 
plac zabaw.

Całość otoczenia uzupełnią nasadzenia zieleni i nowe 
ogrodzenie, a także w celu wzmocnienia bezpieczeństwa 
zostanie założony monitoring.

W rozmowie z kierownikiem budowy dowiedzieliśmy się 
o wykonanych już pracach budowlanych obiektu i wokół 
budynku: 

- „W ramach realizowanej inwestycji obecnie w stu pro-
centach wykonane zostały ściany parteru i piętra, strop 
nad parterem. Zakończone zostało rozprowadzenie kabli 
podtynkowych na całości ścian parteru. Rozprowadzone 
zostały i ułożone wokół budynku (w/g dokumentacji) 
instalacje sanitarne i deszczowe wraz ze studzienkami oraz 
wykonano przyłącza kanalizacji. Przygotowujemy ściany 
piętra pod montaż płyt stropowych”.

Realizacja inwestycji jest dofinansowana środkami unij-
nymi w kwocie 7,5 mln zł oraz z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości 2,5 
mln zł. Koszt budowy obiektu przedszkolnego opiewa 
na kwotę 17 mln zł.

Inwestycję buduje Zakład Robót Ogólnobudowlanych 
„ZROBUD” Marek Kędzia z Gołuchowa.

Planowany termin oddania obiektu zaplanowany jest na 
28.02.2023.

Marta Pokorska

Mury pną się do góry przy budowie 
przedszkola integracyjnego w Uniejowie
W drugiej połowie marca 2022 r. rozpoczęła się budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie. Inwestycja 

realizowana jest na terenie dotychczasowego boiska w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej i Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Uniejowie. W ten sposób w jednym miejscu powstanie kompleks edukacyjno-wychowawczy 
dla dzieci w różnym wieku, czyli z logistycznego punktu widzenia będzie to ułatwienie dla rodziców, którzy 
dowożą dzieci do różnych placówek wychowawczych.
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Marta Pokorska

Remont skrzyżowania ulic Dąbskiej, 
Orzechowej i bpa W. Owczarka 

W związku ze wstrzymaniem prac w marcu, przewi-
dywany czas realizacji inwestycji, który miał potrwać  
4 miesiące i zakończyć się w czerwcu br., uległ wydłużeniu. 
Miejsce inwestycji zostało całkowicie rozkopane, 
a prace inwestycyjne rozpoczęte w lutym br. całkowicie 
wstrzymane przez utworzone wykopaliskowe stanowisko 
badawcze na wniosek Łódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Realizowane badania archeologiczne prowadzone były 
na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. Zgodnie z nimi roboty ziemne na terenie, 
na którym znajdują się zabytki archeologiczne, poprzedzone 
muszą być badaniami archeologicznymi.

Skrzyżowanie, pomimo prowadzonej przez gminę in-
westycji, między ulicą bpa Owczarka a Orzechową było 
przejezdne. 

Zadanie inwestycyjne prowadzone jest pod nazwą: „Prze-
budowa drogi gminnej nr 111355E na odcinku ul. Dąbskiej 
w Uniejowie”. Obejmuje wykonanie nowej podbudowy 
i nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników oraz ścieżki pieszo-
rowerowej wraz z oświetleniem ulicznym, oznakowaniem 
pionowym, poziomym oraz zainstalowaniem urządzeń 
bezpieczeństwa i elementów małej architektury, odwod-
nieniem pasa drogowego i przebudową istniejącej sieci 
elektroenergetycznej.

W ramach przebudowy drogi zrealizowana została inwes-
tycja polegająca na wybudowaniu kanalizacji deszczowej, 
która wyeliminuje problemy związane z gromadzeniem 
się dużej ilości wody podczas obfitych opadów deszczy. 
Do ułożenia została jeszcze kostka na ulicy oraz wylanie 
kolejnej warstwy asfaltu. Końcowym etapem inwestycji 
będą nasadzenia i elementy małej architektury – ławki. 

Na skrzyżowaniu wydzielono pasy ruchu o szerokości 
3,50 m. Na jezdni wykonana została wyspa je oddzielająca 
wraz z odgięciem toru jazdy. Lewą stroną ulicy pobiegnie 
dwukierunkowa ścieżka rowerowa z kostki betonowej. 
Powstaną dwa aktywne przejścia dla pieszych, które będą 
informowały kierowcę o osobie znajdującej się na pasach. 
Zostaną doświetlone, a na jednej z nich wybudowana 
zostanie wyspa dzieląca przejście, czyli tzw. azyl. 

Na odcinku ul. Dąbskiej, prowadzącym od remonto-
wanego skrzyżowania do Rynku,  przebudowano nawierz-

chnię jezdni z dwoma pasami ruchu o szerokości po 2,25 
m każdy oraz chodniki o szerokości 2 m. Przy ul. Awaryjnej 
powstanie nowe, wyniesione przejście dla pieszych z aktyw-
nym oznakowaniem i doświetleniem.

Przebudowa skrzyżowania jest pierwszą inwestycją 
realizowaną w ramach projektu pn. „Zielony Uniejów – Thermal 
Resort”. Koncepcja zakłada rozwój miasta poprzez połączenie 
lewo- i prawobrzeżnego brzegu Warty zielonymi ciągami 
pieszymi i pieszo-rowerowym, stworzenie i umocnienie 
zielonej infrastruktury w celu uzyskania korzyści dla śro-
dowiska, poprawę wizerunku i estetyki, dostosowanie lub 
przebudowę (jak w przypadku wspomnianego skrzyżowania) 
istniejącej infrastruktury drogowej i miejskiej w taki sposób, 
aby tworzyła harmonię z otoczeniem, podkreślała charakter 
zabudowy historycznej i śródmiejskiej miasta, aby powstały 
przyjazne, zielone ciągi komunikacyjne.

W ramach przebudowy skrzyżowania powstaną pasy 
roślinności, które poprawią estetykę przestrzeni oraz będą 
spełniały funkcję ogrodów deszczowych, uzupełnione o ele-
menty małej architektury.

Wykonawcą inwestycji jest firma „LuKpol” Krzysztof 
Łuczak z Uniejowa, realizująca inwestycję drogową na kwotę 
2 388 660,00 zł. Remont skrzyżowania wsparty jest środkami 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1,2 mln zł.

Wstrzymany przed kilkoma miesiącami przez badania archeologiczne, zlecone przez Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Łodzi, remont na skrzyżowaniu ulic Dąbskiej, Orzechowej i bpa W. Owczarka został z końcem sierpnia 
wznowiony. W międzyczasie pracami konserwatorskimi został objęty dalszy odcinek przebudowywanej drogi wzdłuż 
ulicy Dąbskiej, dokładnie między ulicą Awaryjną a Rynkiem. 
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Gminne wiadomości szkolne

Miejskie Przedszkole w Uniejowie
Żegnaj lato na rok… Witaj kolejna fantastyczna przygodo!   |   p.o. dyrektor Milena Nockowska-Bernardziak
 Z okazji rozpoczynającego się nowego roku (przed)szkolnego 2022/2023 składam wszystkim Przedszkolakom 

najserdeczniejsze życzenia bezpiecznej, interesującej i ciekawej nauki przez zabawę. Niech zdobyta wiedza, odkrywanie 
świata i jego smak umożliwia Wam osiąganie sukcesów, a przedszkole niech będzie miejscem, do którego przychodzi się  
z chęcią, mając przy tym poczucie bezpieczeństwa. 

 Wszystkim Rodzicom oraz Opiekunom życzę cierpliwości i radości w wychowywaniu dzieci oraz licznych miłych przeżyć 
z tym związanych. Zadowolenia z Waszych pociech, dobrej współpracy z przedszkolem, wytrwałości i wyrozumiałości. 

 Wam, Drodzy Pracownicy Miejskiego Przedszkola w Uniejowie, życzę niegasnącej energii do pracy i samorealizacji w życiu 
zawodowym, niech ten kolejny rok obfituje w dobroć, życzliwość i serdeczność.

Nowa sala dydaktyczna dla przedszkolaków    |   Marta Pajor 
 Przedszkole to miejsce, gdzie kilkulatki stawiają pierwsze kroki w edukacji i nawiązują pierwsze przyjaźnie. Przestrzeń 

dla nich powinna być urządzona według z góry wyznaczonych wytycznych. Planując jak będzie wyglądać aranżacja sali 
przedszkolnej, na pierwszym miejscu stawia się przede wszystkim bezpieczeństwo. 

 W związku z dużym zainteresowaniem rodziców chcących, aby ich dzieci uczęszczały do Miejskiego Przedszkola  
w Uniejowie, co nas bardzo cieszy, został utworzony dodatkowy, dziewiąty oddział przedszkolny, który mieści się w Szkole 
Podstawowej w Uniejowie. Z uwagi na to zakupione zostały nowe meble, dywan, tablice korkowe oraz zabawki. 

 Słowa podziękowania kierujemy w stronę rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola w Uniejowie, 
Urzędu Miasta w Uniejowie, firmy K-Flex Polska Sp. z o.o., a także dyrekcji i pracowników Szkoły Podstawowej w Uniejowie 
za owocną współpracę i okazane wsparcie.  

Sprzątanie świata 2022 – „Wszystkie śmieci są nasze”   |   Iwona Tomaszak
 Dzieci z naszego przedszkola po raz kolejny wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątania świata” organizowanej przez 

Fundację Nasza Ziemia. 
 Stale pogarszający się stan środowiska przyrodniczego jest tematem dyskusji na całym świecie. Wszyscy powinni mieć 

świadomość, że ochrona i kształtowanie środowiska, w którym żyjemy, jest koniecznością. Kształtowanie właściwej postawy 
należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie. 

 Tegorocznej edycji programu przyświecało hasło: „Wszystkie śmieci są nasze”, a jej celem było promowanie poszanowania 
zasobów, ograniczenia ilości śmieci i ich efektywnej segregacji. Podczas zajęć przedszkolaki m.in. obejrzały filmik edukacyjny 
pt. „Czysto, ładnie i bez śmieci – rady Pana śmietnika dla wszystkich dzieci”, zostały zapoznane ze sposobami segregowania 
śmieci, z kolorami pojemników oraz wykonały ciekawe prace plastyczne. Działania te przybliżyły dzieciom tematykę ekologii, 
segregacji śmieci i recyklingu. 
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Obchody Dnia Chłopaka Dzień Dziewczynki
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 Jesteśmy przekonani, że udział naszych wychowanków w akcji „Sprzątania świata” z pewnością przyczyni się do ukształ-
towania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego i potrzebę dbania o nasze wspólne dobro.

Dzień Przedszkolaka   |   Monika Bartnik, Karolina Bednarek
 Dzień Przedszkolaka jest obchodzony co roku 20 września. Tego dnia również w naszym Przedszkolu dzieciom od rana 

towarzyszyły uśmiechy na twarzy. Panie zadbały o to, aby ten dzień był wyjątkowy i inny niż wszystkie pozostałe dni.  
O godz. 10:00 przedszkolaki zebrały się na placu przedszkolnym, aby wspólnie zaśpiewać hymn przedszkolaka. W tym roku 
dzieci śpiewały piosenkę pt. „ Dziecięce marzenia ”. Uczestniczyły także w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.  
Po powrocie do przedszkola dzieci brały udział w organizowanych zabawach w salach, a także otrzymały drobny upominek. 

 Ten dzień dostarczył dzieciom wielu pozytywnych wrażeń. Z niecierpliwością czekamy na następny wspaniały Dzień 
Przedszkolaka! 

Zdrowe, warzywne kanapki w oddziale IV I VII   |   Karolina Bednarek, Monika Woźniak
 W ostatnim tygodniu września dzieci z oddziału IV i VII, w związku z realizowaną w roku szkolnym Innowacją Pedagogiczną 

pt. „Przedszkolak Ci powie, jaki jest przepis na zdrowie”, wykonały samodzielnie zdrowe kanapki.
 Przedszkolaki poznały korzyści wynikające ze spożywania zdrowych kanapek, dowiedziały się jak ważna jest zbilansowana 

dieta, bogata w produkty zbożowe i 5 porcji warzyw, owoców i soków. Następnie podjęły się wielkiego wyzwania – 
samodzielnie przygotowały dla siebie kanapki. Na początku dzieci przypomniały sobie zasady bezpieczeństwa, których 
należy przestrzegać podczas posługiwania się nożem. Po starannym umyciu rączek i przygotowaniu stanowisk pracy, wszyscy 
zabrali się do robienia kanapek. Zadanie zostało wykonane doskonale. Podczas zadania dzieci kształciły odpowiednie nawyki 
żywieniowe, rozwijały kreatywność, wyobraźnie, a także dbały o higienę. Okazało się, że dzieci lubią warzywa, a najlepiej 
smakują im kanapki, które są własnoręcznie przez nie zrobione. Wszystkie kanapki wyglądały pięknie, kolorowo i zawierały 
mnóstwo witamin.

Domowe przetwory w oddziale IV   |   Karolina Bednarek
 „Po co robimy przetwory?” – z takim pytaniem zmierzyły się w ostatnim czasie dzieci 4-letnie z oddziału IV. Podczas zajęć 

przedszkolaki dowiedziały się z jakich warzyw i owoców możemy wykonać domowe przetwory na zimę oraz w jakim celu się 
je robi. Dzieci miały również okazję spróbować własnej roboty wyrobów przyniesionych do przedszkola przez Panie. Każde 
dziecko było ciekawe ich smaku i zapachu. Przedszkolaki oceniały ich smak, konsystencje oraz określały, do czego można je 
zimą wykorzystać. Zajęcia sprawiły dzieciom dużo radości. 

Próbna ewakuacja 2022   |   Marta Pajor
 W trosce o bezpieczeństwo, w dniu 29.09.2022 r. o godz. 10:00 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji 

pracowników i dzieci z budynku przedszkola. O organizacji ewakuacji poinformowano wcześniej Komendę Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach. W ćwiczeniach wzięły udział: przedszkolaki z oddziału I-VI, dyrektor, nauczyciele, 
personel administracyjno-obsługowy przedszkola. Ewakuację wizytował mł. bryg. inż. Andrzej Tomczyk z Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach. Cała akcja przebiegała bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przed-
szkolne i pomieszczenia administracyjno-gospodarcze pozostały puste. Na umówiony sygnał dźwiękowy, zgodnie z proce- 
durą ewakuacji, wszyscy bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuścili wyjściami ewakuacyjnymi budynek przedszkola 
w czasie 3 minut. Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż dzięki nim nabywane zostają umiejętności właściwych 
zachowań w sytuacji zagrożenia. Dzieci z oddziału VII, VIII, IX, których sale znajdują się w budynku Szkoły Podstawowej  
w Uniejowie, uczestniczyły w próbnej ewakuacji w dniu 07.10.2022 r. o godz. 8:30.
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Świętowanie Dnia Przedszkolaka Spotkanie z lekarzem 



24 numer  5 / 87 / 2022|  UNIEJOWSKIE STRONY

>

Dzień Chłopaka 2022   |   Marta Pajor
 W tym dniu szczególnym – września trzydziestego, witamy serdecznie chłopaka każdego. Dzisiaj święto Wasze, dzień 

prezentów, życzeń, innych przyjemności już nawet nie zliczę!
 Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczystościach w życiu rodziny czy życiu przedszkola. 

Równie ważne jest więc Święto Chłopców, które obchodzimy 30 września. W tym dniu we wszystkich grupach dziewczynki 
wręczały chłopcom upominki, dyplomy oraz składały życzenia. Przedszkolaki tańczyły i śpiewały przy wesołej muzyce, były 
też zabawy integracyjne i tańce z balonami, a wszystko w pięknych i kolorowo przystrojonych salach tak, by chłopcy poczuli, 
że dziś mają swoje święto. Nie zabrakło także w tym dniu słodkiego poczęstunku dla dzieci. We wszystkich grupach był to 
dzień pełen wrażeń, atrakcji i dobrej zabawy. Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcia.  

Wszystkim chłopcom składamy serdeczne życzenia! Dziękujemy Rodzicom za pomoc w zorganizowania tego święta. 

Spotkanie z lekarzem w oddziale V   |   Wioletta Gralka
 W dniu 07.10.2022 r. naszą grupę odwiedziła mama Franka, pani Anna Frątczak – lekarz medycyny rodzinnej. Opowiedziała 

dzieciom o pracy lekarza i zapoznała z podstawowym sprzętem medycznym.
 Dzieci miały wyjątkową okazję do posłuchania przez stetoskop bicia własnego serca i kolegów oraz odgłosów naszego 

organizmu. Najodważniejsi poddali się badaniu otoskopem, nie zabrakło również chętnych na pomiar ciśnienia. Pani doktor 
zwróciła uwagę na spożywanie zdrowych produktów, korzystanie z ruchu na świeżym powietrzu, higienę oraz związek między 
chorobą a leczeniem i koniecznością przyjmowania lekarstw. Przedszkolaki wykazały się wiedzą przy układaniu Piramidy 
Zdrowego Żywienia, trafnie udzielały odpowiedzi na zagadki słowno-obrazkowe, jak również zaprosiły gościa do zabaw 
przy piosence „Witaminki”. Na zakończenie pani Ania wręczyła naszym odważnym przedszkolakom owoce i kolorowanki  
o tematyce zdrowotnej. 

 Mamy nadzieję, że dzięki temu spotkaniu żadna wizyta w gabinecie lekarskim nie będzie budziła nieprzyjemnych uczuć,  
a także rozbudzi zainteresowanie tym zawodem. 

 Serdecznie dziękujemy pani doktor za poświęcony czas i przekazanie cennych informacji.

Wycieczka pięciolatków do sadu   |   Monika Bartnik, Wioletta Gralka
 W październikowy, słoneczny poniedziałek, 10.10.2022 r., dzieci pięcioletnie z naszego przedszkola były z wizytą  

w sadzie u Państwa Małgorzaty i Jacka Jaszczurów. Gospodynią spotkania była pani Ania Kwiatosińska (mama Julki z grupy 
V). Opowiedziała ona przedszkolakom o odmianach jabłek rosnących w rodzinnym sadzie, o tym, w jaki sposób następuje 
zapylenie drzew owocowych, jak należy dbać o sad i jakie prace są niezbędne do wykonania w różnych porach roku, 
aby zbiory jabłek były jak najobfitsze. Ponieważ droga do sadu była dość długa, niespodzianka w postaci przepysznych, 
soczystych jabłek dotarła do przedszkola następnego dnia. Bardzo dziękujemy gospodarzom za miłe i serdeczne przyjęcie.

 
Światowy Dzień Drzewa   |   Karolina Bednarek, Monika Woźniak
Od wielu lat 10 października obchodzimy Światowy Dzień Drzewa. W tym roku szkolnym, w związku z realizowanym 

ogólnopolskim projektem edukacyjnym pt. „Eko Ludek” dzieci z oddziału IV i VII również przyłączyły się do obchodów. 
 10.10.2022 r. przedszkolaki wzbogaciły swoją wiedzę na temat drzew – poznały ich budowę, etap wzrastania, 

znaczenie dla człowieka i przyrody. Wykonały pracę plastyczną – odbijanie liści na kartce z bohaterem dzisiejszego 
dnia – drzewem. Poza tym spędziły czas na świeżym powietrzu w naszym ogrodzie przedszkolnym: obserwowały 
drzewa, bawiły się jesiennymi darami. Zadaniem dla dzieci również było znalezienie klonu, który rośnie w ogrodzie. 
 Po powrocie do przedszkola dzieci złożyły przyrzeczenie, że nie będą niszczyć drzew, łamać ich i zawsze będą dbać 
o przyrodę. Na zakończenie posadziły w ogrodzie przedszkolnym tuję szmaragd, którą będą obserwować i pielęgnować 
wspólnie ze swoimi Paniami. 

Międzynarodowy Dzień Dziewczynek   |   Karolina Bednarek, Ewa Urbaniak
 We wtorek 11.10.2022 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dziewczynek. W naszym przedszkolu święto to jest 

obchodzone trzeci rok. W każdej sali pojawiła się piękna dekoracja. Tego dnia na każdą dziewczynkę czekał drobny upominek 
oraz życzenia od swoich przedszkolnych kolegów. Poprzez swoje dobre zachowania chłopcy sprawiali radość koleżankom, 
a nauczycielki przypominały, że szacunek i uprzejmość należą się zarówno dziewczynkom, jaki i dorosłym paniom każdego 
dnia. Nie zabrakło również wspólnych zabaw oraz słodkiego poczęstunku. 

 Ten magiczny dzień w przedszkolu był idealną okazją, by dzieci świetnie się bawiły. Na twarzach dziewczynek cały dzień 
królował piękny uśmiech. Wszystkim dziewczynkom życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego! 

>
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Kolorowe zmiany   |   Teresa Gadzinowska
 Nowy rok szkolny przywitał najmłodszych uczniów kilkoma zmianami, w tym również takimi cieszącymi oko. Korytarz 

na pierwszym piętrze, na którym to znajdują się sale lekcyjne klas I-III zyskał nową odsłonę. Wnęki ścienne zostały 
ozdobione kolorowymi, edukacyjnymi fototapetami nawiązującymi do wybranych edukacji. W każdej wnęce znajduje 
się również wygodne i estetyczne siedzisko, z którego może skorzystać jednocześnie kilkoro dzieci. Wszystko przyciąga 
wzrok, zachęca, ciekawi i motywuje.Tuż przed pierwszym spotkaniem w klasach dało się słyszeć wielokrotne WOW! Tym 
samym uczniowie wyrazili swoje zadowolenie i aprobatę dla zaistniałej zmiany.

 Koszt inwestycji sfinansowano ze środków wypracowanych przez Radę Rodziców oraz sklepik uczniowski „Balbinka”.

Żywa lekcja historii   |   Piotr Kozłowski 
 Jak co roku, naszą szkołę odwiedził Reprezentacyjny Oddział Konny Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. 

Pułku Ułanów Poznańskich. Wyjątkowi goście zaprezentowali broń i wyposażenie ułana z czasów II Wojny Światowej. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz jazdy konnej z władaniem szablą i kopią.

 Bardzo dziękujemy Panu Komendantowi Andrzejowi Walterowi za wspaniałą prelekcję.

Wybory do Samorządu Szkolnego   |   Opiekunki SU
 W piątek 16 września 2022 r. w naszej szkole odbyły się wybory do władz Samorządu Uczniowskiego. W wyborach 

startowało 6 kandydatek z klas ósmych. Kandydatki przygotowały plakaty wyborcze, na których umieściły swoje postulaty. 
Zwyciężczynią została Julia Figurska z kl. 8c zdobywając 57 głosów i tym samym obejmując stanowisko Prezydenta 
Szkoły. Na drugim miejscu z liczbą 45 głosów uplasowała się Martyna Kasprzak z kl. 8b obejmując stanowisko Premiera 
Szkoły. Pozostałe kandydatki objęły następujące funkcje: w Dziale Informacji – Klaudia Wiśniewska z kl.8a z 38 głosami, 
w Dziale Rozrywki – Kinga Jałkiewicz z kl.8b z 22 głosami i w Dziale Dekoracji – Julia Kolasa z kl.8b – 29 głosów razem  
z Oliwią Gortat z kl. 8c – 10 głosów. Wszystkim kandydatkom serdecznie gratulujemy i liczymy na owocną współpracę.

XLVI już Rajd „Szlakiem Bohaterów Walk Nad Bzurą 1939 r.”    |   Igor Ilski – klasa VIIa 
 17 września 2022 r. wyruszyliśmy na kolejny, XLVI już Rajd „Szlakiem Bohaterów Walk Nad Bzurą 1939 r.”. Wzięli  

w nim udział uczniowie klas ósmych, siódmej i szóstej oraz absolwenci naszej szkoły. Podczas rajdu opiekowały się nami 
pani Renata Pełka oraz pani Ewa Trzmielewska. Zbiórkę wyznaczono na godzinę 7.30 obok hali sportowej i po  pięciu 
minutach wyruszyliśmy busem do Łęczycy. Na miejscu wraz z uczniami innych szkół zebraliśmy się na Placu Tadeusza 
Kościuszki przy pomniku Bohaterów Bitwy nad Bzurą 1939 r., którego historię opowiedział nam główny organizator rajdu. 
Poinformował nas o planowanym przebiegu rajdu oraz, że jego meta została wyznaczona w Parku Miejskim. Złożono 
również kwiaty pod pomnikiem poległych bohaterów. Następnie pojechaliśmy autobusem do Solcy Wielkiej, gdzie na 
cmentarzu parafialnym wysłuchaliśmy historii mogił i pochowanych w nich żołnierzy. O godzinie 9.00, po odwiedzeniu 
cmentarza, wyruszyliśmy na pieszą wycieczkę do Łęczycy. Trasa liczyła 13 km. Pogoda dopisała. Było pochmurnie, ale 
na szczęście deszcz zaczął padać dopiero pod koniec rajdu. Wesoło maszerowaliśmy, więc i integrowaliśmy się między 
klasami, a nawet szkołami. Mieliśmy kilka postojów na łonie natury. Około godziny 14.00 szczęśliwie dotarliśmy do Parku 
Miejskiego w Łęczycy, gdzie mogliśmy zjeść pyszną, ciepłą grochówkę. Podczas rajdu odbył się konkurs z wiedzy na temat 
Bitwy nad Bzurą. Uczniom naszej szkoły udało się zająć 3. miejsce drużynowo. Po zjedzeniu posiłku nastąpiło rozdanie 
nagród i wspólne zdjęcia. Około 14.30 wyruszyliśmy do Uniejowa. W drodze powrotnej rozmowom nie było końca. 
Wszyscy byliśmy zadowoleni i podekscytowani. 

 Rajd był wspaniałą przygodą. Już nie możemy się doczekać następnego! P.S. I tylko brakowało Witaminy C □ E.T.

Tydzień szczęścia w szkole   |   Opiekunki SU
 W dniach 19-25 września 2022 r. nasza szkoła wzięła aktywny udział w Ogólnopolskim Tygodniu Szczęścia w Szkole. 

Jego celem było zwrócenie uwagi na szczęście i dobrostan oraz ich związki z efektami kształcenia. Badania pokazują, że 
ludzie doświadczający szczęścia w szkole i w pracy żyją zdrowiej, dłużej, lepiej. Poczucie szczęścia sprzyja odporności, 
kreatywności, zaangażowaniu, budowaniu relacji, przyjaźniom. To prawdziwa profilaktyka zdrowia psychicznego  
i fizycznego, szczególnie w tak trudnym, po-pandemicznym i wojennym czasie. Dlatego hasło na ten rok brzmiało: Dbajmy 
o dobre relacje.

 Cały tydzień związany był z różnego typu wydarzeniami:

Szkoła Podstawowa w Uniejowie
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Uczestnicy Biegów Przełajowych Uczniowie na „Festiwalu Śmiechu” 

Poniedziałek – „Festiwal Śmiechu”
 W tym dniu było śmiesznie i kolorowo. Każdy, kto miał tylko ochotę mógł założyć zabawny, kolorowy strój lub jego 

element i sfotografować się na „ściance gwiazd”. Kreatywnośći pomysłowość na własną prezentację sprawiła, że każdy 
miał uśmiech od ucha do ucha. Dodatkowo uczniowie prezentowali ulubione dowcipy na drzwiach swoich sal lekcyjnych.

Wtorek – „Dzień Miłych Niespodzianek”
Przedstawiciel każdej klasy brał udział w losowaniu niespodzianki. Były to losy bardziej i mniej szczęśliwe. Można było 

wylosować grę dla całej klasy lub słodkości na pocieszenie. Losy sprawiły wszystkim wiele uśmiechu i radości, a o to 
właśnie chodziło.

Środa – „Święto Dobrego Smaku”
Ten dzień sprawił, że smaki, jakich można było skosztować na kiermaszu słodkości, wprowadziły każdego w cudowny, 

radosny nastrój. Ciasta, babeczki, pączki, galaretki i lizaki królowały w naszej szkole i powodowały, że każdy chodził 
uśmiechnięty.

Czwartek – „Sztuka Celebracji”
W kolejnym dniu szczęścia każdy mógł podziwiać galerię prac stworzoną dzięki uprzejmości pani Elżbiety Bartnik, która 

udostępniła nam obrazy absolwentów naszej szkoły, ale również zaprezentowała własne prace. W tle prezentowanych 
prac można było usłyszeć muzykę klasyczną, a także poczuć zapach kadzidełek. Uczniowie i nauczyciele mogli, choć przez 
chwilę, przenieść się galerii sztuki i oddać celebracji za pomocą zmysłu wzroku, węchu i słuchu.

Piątek – „Święto Życzliwości”
Przez cały tydzień naszych szczęśliwych dni, uczniowie mogli wrzucać swoje miłe słowa i życzenia dla kolegów oraz 

koleżanek do skrzynki życzeń. W dniu „Święta Życzliwości”, zgromadzone kartki zostały rozdane. Miłe słowa trafiły do 
każdego adresata i sprawiły wszystkim wiele radości.                                       

Zawody Powiatowe w Indywidualnych Biegach Przełajowych   |   Szymon Bugajak
 W środę 21 września 2022 r. w Uniejowie odbyły się Zawody Powiatowe w Indywidualnych Biegach Przełajowych 

w ramach współzawodnictwa Szkolnego Związku Sportowego. Organizatorami zawodów byli nauczyciele wychowania 
fizycznego Szkoły Podstawowej w Uniejowie: Karolina Marosik, Tomasz Bartosik, Sebastian Naperaj i Szymon Bugajak. 
Zawody rozegrano obok Kompleksu Boisk Piłkarskich im.Włodzimierza Smolarka. To pierwsze tak liczne zawody od 
wybuchu pandemii Covid-19, organizowane na terenie powiatu poddębickiego. W zawodach uczestniczyło łącznie 
114. uczniów. Bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Uniejowie. Pierwsze miejsce w biegu 
dziewcząt klas VII-VIII wywalczyła Malwina Kaźmierczak, a Zuzanna Pacholczyk dobiegła do mety na piątym miejscu.  
W grupie dziewcząt klas V-VI bezkonkurencyjna okazała się Magdalena Dzieran. W grupie chłopców klas V-VI Szymon 
Kęcel finiszował na trzecim miejscu, a piąty był Wojciech Tomczyk. W grupie chłopców klas VII-VIII piąte miejsce wywalczył 
Witold Woźniak. Wszyscy wymienieni uczniowie wywalczyli awans do Finałów Wojewódzkich w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych. Ogromne gratulacje.

Poznajmy się lepiej – nocka w szkole   |    Uczniowie 4 c, wychowawczyni Elżbieta Bartnik
 Noc w szkole była pełna niezapomnianych wrażeń, zabaw i gier. Ale nie tylko, bo zwiedziliśmy także komnatę piwniczną 

zamku uniejowskiego, zapoznając się z jego historią, weszliśmy na wieżę zamkową, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia przy 
Białej Damie. Duże podziękowania należą się Dworzanom za opiekę oraz organizację skocznych zabaw i naukę tańca.

 Rano wszyscy wyglądali na niewyspanych i zmęczonych, ale zadowolonych. Uczniowie uczyli się samodzielności 
i odpowiedzialności, mieli możliwość być współorganizatorami dobrej zabawy. Spędzenie nocy poza domem, w nieco 

>
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spartańskich warunkach, na pewno uczyniło z uczestników tego wydarzenia osoby bardziej dorosłe. 
 Noc w szkole to doskonała okazja do integracji, przełamywania barier, słabości oraz umacniania więzi. Poprzez wspólne 

przeżywanie tej przygody poznajemy swoje wady i zalety. Są to pierwsze doświadczenia poznania się lepiej w grupie, 
nawiązania nowych przyjaźni.

 Pierwsza nocka w szkole za nami, na pewno taką noc zapamiętamy i powtórzymy. 
 PS. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze się bawiliście. Dziękuję wszystkim uczniom i Dworzanom za ich kreatywność, 

zaangażowanie oraz świetną zabawę prawie do samego rana. 

Ale cyrk! Ale heca!    |   Agnieszka Kaczmarek
 Świętowanie Dnia Chłopca w naszej szkole zaczęliśmy już w środęwystępami cyrku „HECA”. Uczniowie obejrzeli pokazy 

żonglerki, akrobacji, ekwilibrystyki i magii oraz zaśmiewali się niemalże do łez z występów klowna. Publiczność też brała 
udział w humorystycznych grach i zabawach. Śmiechom, krzykom i aplauzom nie było końca.

 Tę wspaniałą rozrywkę zafundowała dzieciom Rada Rodziców.

Szalone eksperymenty    |   Agnieszka Kaczmarek
 W dn. 29-30 września gościł w naszej szkole NAUKOBUS z wystawą mobilną „Eksperymentuj!”. Wyjazdy Naukobusu 

realizowane są w ramach wspólnego programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka 
dla Ciebie”. Szkoła zgłosiła się do projektu i dzięki temu edukatorzy zawitali również do Uniejowa.

 Wystawa „Eksperymentuj!” to angażujące eksponaty interaktywne. Pozwoliły one dzieciom na samodzielne 
doświadczanie praw nauki. Siedząc na wirującym krześle, uczniowie mogli poczuć, jak w praktyce działa teoria zachowania 
momentu pędu, z trójwymiarowego modelu ludzkiego ciała dowiedzieli się, jak wyglądają i gdzie są umiejscowione ludzkie 
narządy, a różnorodne łamigłówki były znakomitym treningiem dla ich mózgu.

 Wystawę odwiedziły wszystkie klasy naszej szkoły, z naukowych atrakcji mogli również skorzystać uczniowie ze SP 
Wielenin i SP Wilamów.

Wizyta klas 5. w łódzkim Orientarium    |   Opiekunowie: Katarzyna Pruchlat, Magdalena Tylki, 
                                                                                     Karolina Marosik, Monika Jabłońska          
 Z okazji Dnia Chłopca, 30 września 2022 r., uczniowie klas V uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Łodzi. Głównym 

punktem wycieczki było zwiedzanie ZOO i Orientarium z przewodnikiem. Orientarium w Łodzi to najnowocześniejszy 
kompleks prezentujący faunę i florę Azji Południowo-Wschodniej.

 Uczniowie mieli okazję podziwiać rekordowych rozmiarów krokodyla, krytycznie zagrożone w naturze orangutany 
sumatrzańskie oraz podwodny tunel o długości 26m z rekinami, płaszczkami i wieloma gatunkami ryb. Największych emocji 
dostarczyło im pokazowe karmienie i kąpiel słoni indyjskich, Aleksandra i Taru. Następnie spacerowali wyznaczonymi 
trasami, gdzie spotkali m.in. żyrafy, tygrysa, lwa i pingwiny. Dowiedzieli się wielu ciekawostek dotyczących zwyczajów 
i zachowań zwierząt. Po zwiedzaniu ZOO wycieczkowicze wraz z przewodnikiem udali się na spacer ulicą Piotrkowską 
będącą najdłuższym polskim deptakiem stanowiącym wizytówkę miasta. Podczas wędrówki mogli podziwiać kamienice, 
zobaczyć pomniki pisarzy, znanych osób, a nawet Misia Uszatka oraz wysłuchać informacji dotyczących tych miejsc. 
Jednak największe wrażenie zrobił mural „Narodziny Dnia” i lustrzana kamienica Pasaż Róży.

 Wszyscy wrócili z wycieczki zadowoleni i bogatsi o wiele cennych informacji przyrodniczych oraz historycznych 
związanych z Łodzią.
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Wizyta Naukobusa Kolorowe zmiany w szkole
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Miasteczko Ruchu Drogowego   |    Daniela Kwiatosińska
8 września 2022 r. uczniowie klasy czwartej Szkoły Podstawowej w Wieleninie na zaproszenie udali się do Szkoły 

Podstawowej w Wilamowie, gdzie przyjechało Miasteczko Ruchu Drogowego z WORD Sieradz. Celem wycieczki było 
pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz poprawa umiejętności praktycznych związanych z nauką jazdy na rowerze i wyrobienie 
wśród dzieci nawyków poruszania się po drogach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na miejscu uczniowie dowiedzieli 
się przede wszystkim, w jaki sposób zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo będąc pieszym czy rowerzystą. Na początku 
czwartoklasiści odbyli teoretyczne wstępne szkolenie, a następnie wsiedli na rowery, by pod czujnym okiem egzaminatora 
i instruktora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu jeździć po terenie miasteczka. Jazda po miasteczku 
wymagała dużego skupienia i szybkiej analizy znaków drogowych, a całość doskonale oddawała realne warunki drogowe. 
Uczniowie pokonywali różnego rodzaju skrzyżowania, zwracali uwagę na ustawione znaki zarówno pionowe, jak i poziome 
czy sygnalizację świetlną. Na placu manewrowym dzieci miały szansę sprawdzenia w praktyce nabytych wiadomości. 
Czwartoklasiści, mimo tego że są dopiero na początku swej drogi do zdobycia karty rowerowej, to sprawili się znakomicie  
i wykazali się podstawowymi informacjami, które mogli zaprezentować w praktyce, co dobrze rokuje na przyszłość.

Spotkanie w Miasteczku Ruchu Drogowego stanowiło świetny wstęp do przygotowania uczniów do egzaminu na kartę 
rowerową. Wizyta była bardzo emocjonująca, ale przede wszystkim pouczająca. Dzieci wróciły do domu zmotywowane do 
dalszej pracy nad swoimi umiejętnościami.

Nietypowa lekcja historii – „Orlęta. Grodno ‚39” i Muzeum Miasta Turku   |   Jolanta Kwaśniewska
W poniedziałek 26 września 2022 r. uczniowie klasy VI i VII wraz z wychowawczyniami: Barbarą Fligiel i Jolantą 

Kwaśniewską udali się do kina „Tur” – wybór padł na „Orlęta. Grodno 39”. Film ten to doskonała okazja do przybliżenia 
młodym ludziom tematu Orląt Grodzieńskich i obrony przed sowieckim najeźdźcą w 1939 r. Uczniowie uczestnicząc  

Szkoła Podstawowa w Wieleninie

Wycieczka do kina klas IV   |   Agnieszka Pajor
 30 września 2022 r. klasy IVa , IVb, IVc spędziły Dzień Chłopca w Łodzi na seansie filmowym. „King: Mój przyjaciel 

lew” to opowieść o rodzeństwie i rodzącej się przyjaźni między dziećmi i małym lwiątkiem. Ines i jej brat Alex nie są 
najpopularniejszymi dzieciakami na szkolnych korytarzach. Choć niezaprzeczalnie są sobie bliscy, akceptacja rówieśnicza 
jest dla chłopaka na tyle istotna, że skłonny jest spalić za sobą mosty łączące go z siostrą.Ona z kolei jest wycofaną 
nastolatką szukającą swojego miejsca. Dziewczynka przechodzi właśnie okres nastoletniego buntu, a ujście dla niego 
znajduje, gdy natyka się na zbiegłego lewka, któremu nadaje imię King. Ines prędko się ze zwierzakiem zaprzyjaźnia – 
ten przypomina bardziej pluszową przytulankę albo „milusiego kotka” niż króla dżungli – i podejmuje się karkołomnego 
zadania: decyduje się odstawić malucha do Afryki, gdzie jego miejsce. Ma jej w tym pomóc nie tylko z początku sceptyczny 
brat, ale i dość ekscentryczny, dawno niewidziany dziadek. Po piętach depczą im, a jakże, ci, którym na dobru zagubionego 
zwierzęcia niespecjalnie zależy. Bo choć plan Ines i Alexa jest, oczywiście, nierozsądny, to nie sposób nie kibicować tym 
dzieciakom z ogromnym sercem. 

 Film stał się prawdziwym przeżyciem dla uczniów czwartych klas. Wywołał radość i współczucie w serca młodych 
widzów. Niejednemu zakręciła się łezka w oku. Wszyscy odetchnęliśmy z ulgą, gdy losy Kinga zakończyły się szczęśliwie.

 Dzień, mimo pochmurnego nieba i chłodnego wiatru, zakończył się smacznym, ciepłym posiłkiem i szczęśliwym 
powrotem do domu.

Próbna ewakuacja szkoły   |   Elżbieta Bartnik
 W październiku na pierwszej godzinie lekcyjnej odbyła się próbna ewakuacja uczniów i pracowników szkoły. Alarm 

ogłoszono za pomocą trzech krótkich 3 sekundowych dzwonków z jednosekundowymi przerwami. Uczniowie i pracownicy 
szkoły, zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły. Stanęli na boisku szkolnym – czyli 
w miejscu, gdzie nie było bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.

 Aby ewakuacja mogła przebiegać bezpiecznie, wszyscy wcześniej zostali zapoznani z regulaminami oraz ustalonymi 
zasadami ewakuacji. Akcja przeprowadzenia próbnej ewakuacji przebiegała sprawnie i bez zakłóceń.

 Próbne ewakuacje mają na celu doskonalenie umiejętności i nawyków bezpiecznego zachowania się podczas sytuacji 
zagrażających życiu, przede wszystkim poprzez zastosowanie ćwiczeń uświadamiających uczniom znaczenie znaków, 
z którymi stykają się na co dzień w swojej szkole oraz zasad obowiązujących podczas prawdziwej ewakuacji, która oby 
nigdy się w szkole nie zdarzyła.
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w seansie filmowym, mogli wzbogacić swoją wiedzę historyczną dotyczącą przebiegu początku II wojny światowej.  
Z pewnością wielu uczniów zapamięta ten seans, a zaangażowanie Leona w ochronę Grodna będzie wzorem miłości do 
Ojczyzny. Po filmie, wciąż pełni emocji, udaliśmy się do Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera na wystawę pt. „Tajemnice 
środków łączności”. Wystawa ta to ciekawa podróż w przeszłość do wieku XIX, kiedy człowiek przeprowadził rewolucję 
komunikacyjną, konstruując pierwsze środki łączności. Z zaciekawieniem oglądaliśmy telegrafy oraz stare telefony, które 
ulegały zmianom nie tylko w swoim wyglądzie i budowie, ale także w jakości przekazywania głosu. W muzeum zaciekawiła  
nas również wystawa archeologiczna, na którą składają się kości zwierząt czwartorzędowych oraz wystawa etnograficzna 
ukazująca życie codzienne turkowskich tkaczy. Natomiast stała ekspozycja „Turkowskie dzieło Józefa Mehoffera” pozwoliła 
nam odkryć dzieła krakowskiego artysty od „podszewki”. Film edukacyjny o historii Turku w okresie wojennym zakończył 
wizytę w muzeum. Po krótkiej lekcji historii udaliśmy się do pobliskiej restauracji  McDonald’s na ciepły posiłek. 

Wycieczkę można uznać za udaną, a film z pewnością polecić szkolnym kolegom i… nie tylko. Wspólny wyjazd przyczynił 
się  także do integracji zespołów klasowych. 

Dzień Chłopaka i spotkanie integracyjne w klasie III    |   Daniela Kwiatosińska
Jak co roku, 30 września w klasie III chłopcy obchodzili swoje święto. Była to dobra okazja dla docenienia męskiej części 

naszej klasy. W tym dniu dziewczynki, oprócz tradycyjnych życzeń i odśpiewania sto lat, wraz z wychowawczynią wręczyły 
kolegom prezenty w postaci figurek-zawieszek do plecaka oraz słodycze. Co więcej, później po południu wychowawczyni 
wraz z rodzicami zorganizowały wspaniałe spotkanie integracyjne dla całej klasy w klubie Nautilus w Uniejowie. W trakcie 
spotkania wszystkie dzieci miały okazję pograć w kręgle, co wprowadziło nutkę rywalizacji do zabawy, ale mimo to wszyscy 
sobie kibicowali i pomagali. Po zabawie i wysiłku wszyscy później usiedli odpocząć i w nagrodę za wspaniałą zabawę zjedli 
smaczną pizzę. Po wszystkim każdy ze spotkania wyszedł zadowolony i wszyscy wrócili do domu.

Obchody Dnia Chłopca minęły w sympatycznej i miłej atmosferze, a impreza pozwoliła lepiej zintegrować się grupie, 
a także spędzić wolny czas w przyjemnym towarzystwie. Dziękujemy wszystkim za przybycie i liczymy na kolejne takie 
spotkania!

                                                                                                                
W tym dniu szczególnym – września trzydziestego,
Witamy serdecznie chłopaka każdego.
Dzisiaj święto Wasze, dzień prezentów, życzeń,
Innych przyjemności już nawet nie zliczę!

Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczystościach.
Jedną z nich jest Święto Chłopców, które obchodziliśmy 30 września. W tym dniu w grupie 3-4 latków dziewczynki 

złożyły chłopcom życzenia, uściskały i wręczyły upominki. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku dla wszystkich dzieci.

Magdalena Andrysiewicz

Dzień Chłopca w Oddziale Przedszkolnym (5-6 latki)   |   Alicja Gapsa
W naszym przedszkolu dziewczynki też pamiętały o swoich kolegach. Z Okazji Dnia Chłopaka złożyły kolegom piękne 

życzenia, zaśpiewały tradycyjne 100 lat i wręczyły prezenty przygotowane przez rodziców. Był to dzień pełen wrażeń, 
atrakcji, radości i dobrej zabawy. 
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Dzień Chłopca 5-6-latków Dzień Chłopca w grupie 3-4-latków Wizyta w „Miasteczku Ruchu 
Drogowego”
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Wizyta w Lekaszynie   |   Beata Czerwińska, Barbara Nowak
Niedaleko Wielenina, w Lekaszynie, jest wyjątkowe miejsce, w którym działa Fundacja pod intrygującą nazwą 

„Pomerdało mi się”. To właśnie tam 4 października 2022 r. klasa 1 i 2 spędziła fantastyczne chwile. Była to zabawa 
pod gołym niebem, w bliskim kontakcie z przyrodą. Największą atrakcją były oczywiście zwierzęta: alpaki, osiołki, konie  
i szkocka krowa o imieniu Walentynka. Dzieci dowiedziały się od właścicieli, państwa Popielów, wielu ciekawych informacji 
o życiu i zwyczajach tych zwierząt. Miały możliwość karmienia zwierząt, a przede wszystkim okazję do przejażdżki 
konnej. Na koniec gospodarz rozpalił ognisko. Na  ruszcie skwierczały kiełbaski, a dzieci śpiewały jesienne piosenki. Było 
wspaniale. Nikt nie chciał opuszczać tego miejsca i wracać do szkoły. To był wyjątkowy dzień. Dzieci były szczęśliwe,  
a my razem z nimi.

Miasteczko Ruchu Drogowego   |   Beata Kos
W tym roku, ze względu na ubiegłoroczne zdalne nauczanie i niesprzyjające okoliczności, „Miasteczko Ruchu 

Drogowego” przybyło do naszej szkoły 8 września 2022 r. W ramach lekcji techniki uczniowie dwóch klas IV i V z naszej 
szkoły i zaproszona klasa IV ze Szkoły Podstawowej w Wieleninie brali udział w zajęciach praktycznych z wychowania 
komunikacyjnego organizowanego przez WORD w Sieradzu. Zajęcia miały pomóc uczniom kl. IV w przygotowaniu się 
do egzaminu na kartę rowerową w przyszłym roku. Natomiast uczniowie klasy V mieli możliwość doskonalenia swoich 
umiejętności praktycznych i sprawdzenia znajomości znaków drogowych oraz umiejętności poruszania się po drodze  
w mobilnym miasteczku, zdając egzamin na kartę rowerową.

Na asfaltowym boisku pan Tomasz Olejnik z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i pan Kaziu rozłożyli pachołki, 
znaki drogowe, sygnalizację świetlną i stworzyli skrzyżowania do jazdy rowerem. Powstało wszystko to, co jest niezbędne 
podczas egzaminu na kartę rowerową. Najistotniejsze jest to, że wszystko było zaplanowane pod kątem szkoleniowym. 
Na tych mobilnych drogach nikomu nic złego się nie stało, a błędy, które popełniły dzieci podczas uczenia się, można 
wybaczyć. Niestety, na drodze, jak popełni się błąd, to często jest on nieodwracalny.

Na zakończenie zajęć uczniowie kl. V otrzymali odblaskowe kamizelki bądź worki, a kl. IV odblaski na rękę. Czwartoklasiści 
zaopatrzeni w dodatkową wiedzę i umiejętności będą mogli je wykorzystać w przyszłym roku i miejmy nadzieję, zostać  
w przyszłości doskonałymi cyklistami.

Sprzątanie świata 2022   |   Izabela Wojtczak
Wszystkie śmieci są nasze! Pod takim hasłem odbył się finał tegorocznej 29. akcji Sprzątania świata. 
„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest edukacja ekologiczna oraz 

inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
Od 1994 roku, w trzeci weekend września, wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, 

którym zależy na ochronie środowiska, prowadzone są działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, 
selektywną zbiórkę i recykling. Do akcji dołączają szkoły, przedszkola, gminy, grupy harcerskie, a nawet nurkowie. 

Szkoła Podstawowa w Wilamowie
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Witek, Szymon, Bartek i Filip z klasy VIII w „Strefie tylko dla chłopców” Uczestnicy „Miasteczka Ruchu Drogowego”
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Nasza szkoła również stanęła na wysokości zadania. Uczniowie otrzymali gumowe rękawice i worki na śmieci, a następnie 
wyruszyli, aby sprzątać okolice szkoły i teren naszej wsi. Sprzątanie przebiegło bardzo sprawnie, pogoda nam dopisała, 
zapełniliśmy wszystkie otrzymane worki na śmieci.

Dzięki zaangażowaniu uczniów mogliśmy pokazać, jak każdy obywatel powinien się zachować w stosunku do naszej 
planety, wziąć odpowiedzialność za globalne szkody i pomóc w odnowie środowiska naturalnego. Praca na rzecz ochrony 
środowiska trwa w naszej szkole przez cały rok. Dziękujemy uczniom i nauczycielom za ich zaangażowanie w tę akcję!

Wizyta w Fundacji „Pomerdało mi się”   |   Sylwia Wrąbel
W piątek 16 września uczniowie klasy 1 wraz z wychowawczynią panią Sylwia Wrąbel wybrali się do Fundacji „Pomerdało 

mi się” w Lekaszynie. Podczas wizyty dzieci korzystały z placu zabaw, bawiły się w basenie z kulkami, grały w piłkę i piłkarzyki.
Jednak najważniejszym celem wyjazdu było spotkanie ze zwierzętami. Uczniowie karmili osiołki, alpaki oraz konie. 

Największą atrakcją tego dnia okazała się przejażdżka na koniu pod opieką właścicieli ośrodka. Na koniec zostało 
zorganizowane ognisko. Nie zabrało również słodkości oraz innych przekąsek.

Dziękujemy państwu Magdalenie i Tomaszowi Popielom za zaproszenie i miło spędzony czas.

„Razem przez świat” – moduł 1.   |   Sylwia Wrąbel
Nasza szkoła zrealizowała zadanie 1. – Jaki jestem? z I modułu – Ja i Mój Świat.
Przedszkolaki w czasie zajęć zobaczyli w „magicznym pudełku” kogoś wyjątkowego, siebie! Postanowili stworzyć swoje 

portrety, które mówią! Natomiast uczniowie klasy I wykonali swoje portrety oraz stworzyli klasowy baner, na którym 
przedstawili swojego zwierzaka, a także ulubiony kolor, potrawę i zabawkę. Prace uczniów zostały przedstawione jako 
prezentacja w programie Canva. Filmiki z powyższych wydarzeń znajdują się na naszym profilu na facebooku.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kropki uczniowie z kolorowych odcisków palców wykonali również pracę plastyczną 
„Emocje”.

Spotkanie z policjantką   |   Anna Gazda
Po raz kolejny, a pierwszy raz w tym roku szkolnym, z inicjatywy pani Anny Gazdy do naszej placówki została zaproszona 

pani młodszy aspirant Małgorzata Rzepecka. Tym razem tematem przewodnim pogadanki było, dla grupy starszych uczniów, 
omówienie „Nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich”. Zaproszony gość skupił się na zmianach w ustawie, 
podkreślając odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny oraz o konsekwencjach postępowania wbrew przepisom. 
Omówione zostały również możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd oraz typy postępowań. Tematem wykładu 
dla klas I-IV było natomiast bezpieczeństwo w drodze do szkoły, w szkole i w drodze powrotnej do domu. Wiadomo, iż ten 
temat jest zawsze aktualny. Dlatego mając na uwadze dobro dzieci, jest on powtarzany rokrocznie.

Dzień Przedszkolaka   |   Izabela Wróbel
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka został uchwalony przez sejm we wrześniu 2013 r. i jest obchodzony 20 września. Święto 

ma za zadanie podkreślać wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci oraz popularyzować nowoczesne wychowanie.
Dzień Przedszkolaka w naszej szkole został urozmaicony wspaniałymi zabawami z balonami, chustą animacyjną, a także 

piłkami. Rozruszało to maluchy, sprawiło im wiele radości, a przecież o to chodzi – pamiętajmy, że to właśnie ich święto! 
Tego dnia żadnemu przedszkolakowi nie może zabraknąć uśmiechu na  buzi!

Dzień Chłopaka   |   Wychowawcy
Na ostatni dzień września przypada bardzo ważne święto – Dzień Chłopaka. Samorząd Uczniowski postarał się, żeby 

w piątek 30 września każdy z młodych panów mógł poczuć się jak Super Bohater. Młodzi mężczyźni mogli pochwalić się 
wszystkim swoimi mocnymi stronami. W strefie przeznaczonej tylko dla chłopców zapisywali swoje zalety. Z dumą zawieszali 
swoje super moce na tablicy – widać było, że czuli się wtedy wyjątkowi, bo przecież właśnie tacy są nasi chłopcy! Dodatkowo 
otrzymali pyszną, orzeźwiającą lemoniadę oraz spersonalizowany krawat.

W obu oddziałach przedszkolnych na chłopców czekały piękne życzenia, słodki poczęstunek, drobne upominki i ciekawe 
konkursy. Później wszystkie przedszkolaki wspólnie szalały na parkiecie przy popularnych piosenkach.

Dzień Chłopaka świętowali także uczniowie poszczególnych klas. Dziewczęta postarały się, aby tego dnia ich koledzy 
mogli poczuć się wyjątkowo – przygotowały niespodzianki, wymyśliły śmieszne konkursy i quizy oraz różnorodne zabawy.  
A wspólny poczęstunek (warto zaznaczyć, że uczniowie klas I-IV samodzielnie przygotowywali pizzę!) był doskonałą okazją 

>
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do spędzenia miło czasu we własnym, klasowym gronie.

Wszystkie dziewczęta i wychowawczynie mają nadzieję, że dla każdego z młodych panów był to miły i wyjątkowy dzień.

Aby nauka nie była nudna…   |   Joanna Binkiewicz, Andżelika Górecka, Katarzyna Pajor
Wielu osobom – zwłaszcza tym, które do szkoły uczęszczały dawniej – nauka kojarzy się z wielogodzinnym siedzeniem 

w ławce przy bezbarwnym podręczniku, biernym słuchaniem wykładów czy nudnym wkuwaniem regułek… Jednak obecnie 
nauczyciele dokładają wielu starań, aby proces uczenia się był ciekawy i jak najbardziej angażował uczniów.

Wszystkie sale lekcyjne naszej placówki wyposażone są w tablice multimedialne, dzięki czemu każdą lekcję można 
uatrakcyjnić prezentacją, filmem edukacyjnym czy interaktywnymi ćwiczeniami. Dodatkowo nauczyciele starają się tak 
poprowadzić zajęcia, żeby jak najbardziej zainteresować i zaangażować dzieci.

Dzieci z młodszego oddziału przedszkolnego poznawały swoimi zmysłami prawdziwą Panią Jesień. Mogły ją poczuć, 
dotknąć, posmakować, zobaczyć… Szczęśliwe dzieciństwo oparte jest na wielozmysłowej zabawie. To świetny sposób 
na poznawanie świata! W tym wypadku pory roku – jesieni. Dzieci uwielbiają taką formę zajęć – uśmiechnięte, ciekawe, 
zafascynowane dotykały, podziwiały, smakowały darów, które przyniosła im kolorowa jesień. Na zajęciach pojawiła się także 
ścieżka sensoryczna, która zachwyciła i zaangażowała do nauki przez zabawę nasze najmłodsze dzieci.

Na lekcjach informatyki dzieci uczyły się obsługi robotów. Zdalne sterowanie robotami, które musiały omijać wiele 
przeszkód i przenosić różne przedmioty na określone miejsce, dostarczyło uczniom wiele emocji. Natomiast zabawa, która 
z grup uczniów, sterując robotem, szybciej pokona tor przeszkód i dotrze do mety, wyzwoliła w dzieciach chęć rywalizacji 
i uczyła współpracy w zespole. Z kolei w ramach nauki języka polskiego uczniowie klas starszych tworzyli lapbooki lub 
„zamykali” lekturę w pudełku. Takie metody pracy sprawiają, że dzieci uważniej, z większym zaangażowaniem czytają książki, 
a ponadto lepiej zapamiętują treść danej lektury. Mają też okazję, żeby na polskim wykazać się kreatywnością i talentem 
innym niż językowy.

Współczesna szkoła próbuje nie być nudna, a nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby jak najbardziej zainteresować 
dzieci i zaangażować je w proces edukacji.

Dzień Tabliczki Mnożenia   |   Magdalena Pajor
7 października nasza szkoła po raz kolejny wzięła czynny udział w obchodach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Jak 

co roku, młodsi uczniowie wcielili się w rolę egzaminatorów i sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia wśród uczniów  
i pracowników naszej szkoły. Tegorocznymi egzaminatorami, po wcześniej zdanym egzaminie, zostali: Amelka W., Nikola, 
Amelka Ch., Bartek, Igor W. i Alan – uczniowie kl. 4. Osoby, które bezbłędnie udzieliły odpowiedzi na 5 wylosowanych 
przykładów, zdobyły tytuł „Eksperta Tabliczki Mnożenia” i zostali nagrodzeni pamiątkową odznaką. To nie wszystkie atrakcje, 
jakie czekały na uczniów tego dnia. W czasie przerw chętni uczniowie mogli zmierzyć się z matematycznymi łamigłówkami, 
które czekały na nich w „Kąciku łamigłówek”.

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

Gratulujemy Mistrzom, dziękujemy Egzaminatorom oraz wszystkim uczestnikom.
To była dobra, pożyteczna zabawa!
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Pierwszaki i ich prace z modułu realizowanego w ramach projektu „Razem przez świat”
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Pieczenie podpłomyków z Filipem Tomaszewskim Warsztaty z Adamem Kozaneckim

W sobotę 1 października uczestnicy warsztatów 
spotkali się w Zagrodzie Młynarskiej. Miejsca nie wybrano 
przypadkowo, bo przecież gdzie, jeśli nie w skansenie 
szukać śladów przeszłości? Już same budynki, takie 
jak: dwór, chałupa, budynek inwentarski czy stodoła, 
umożliwiają odwiedzającym obcowanie z kulturą dawnej 
wsi.

Pierwszą część spotkania poprowadził miejscowy ar-
chitekt – Filip Tomaszewski. Na początek odbyły się war-
sztaty pieczenia podpłomyków w zagrodowej karczmie. 
Kursanci przystąpili do własnoręcznego formowania 
podpłomyków z wody, mąki i soli, po czym każdy z nich 
otrzymał gotowy, upieczony w piecu chlebowym produkt. 
Przy okazji wszyscy poznali też właściwości wspomnianego 
pieca oraz sposób jego działania. 

Ciekawą atrakcją było zwiedzanie wiatraka pod okiem 
kustosza. Wiatrak stanowi wyjątkowy zabytek techniki  
i jest dzisiaj żywym muzeum młynarstwa. W jego wnętrzu 
zwiedzający zapoznali się z mechanizmami będącymi 
świadectwem kunsztu dawnych cieśli. Przewodnik 
zobrazował uczestnikom czynności, jakie w ciągu dnia 
musiał wykonać młynarz, aby wiatrak działał sprawnie. 
Opowiedział o technice mielenia mąki i robienia pieczywa, 
a także zaprezentował pracę wiatraka. W treści pogadanki 
usłyszeć można było również wiele ciekawostek o zwy-
czajach, przesądach i nazewnictwie – związanych z sze-
roko pojętą kulturą dawnej wsi. Pojawiła się opowieść  
o ginących zawodach.

W kolejnej części przyszedł czas na poszerzenie wiedzy 
o serach. W tej tematyce obszerną wiedzę wykazał się 
Przemysław Rajski z serowarni „Czarna Owca”. Potem 
wszyscy zajęli się degustacją produktów.

Tuż przed południem, jak na porę obiadową przystało, 
wzięto się za przygotowanie ciepłego posiłku. W menu 
znalazły się zalewajka i pyrcok. Nad odpowiednim 

wykonaniem dań czuwały panie Barbara Koralewska i Mał-
gorzata Krygier ze Świnic Warckich. W międzyczasie inni 
mieszkańcy tej miejscowości opowiadali o tradycyjnych 
potrawach z ich terenu, ciekawostkach dotyczących regionu 
oraz życiu na wsi w dawnych czasach.

Kiedy uczestnicy zajadali się obiadem, Zespół Śpiewaczy 
„Świniczanki” umilał im czas dźwiękami pięknych biesiadnych 
piosenek.

Niedzielne spotkanie 2 października upłynęło bardzo 
smakowicie, a odbyło się w Zamku Arcybiskupów Gnie-
źnieńskich. Jako że zamek uchodzi za miejsce, w którym 
swego czasu przebywali rycerze, w programie warsztatów 
znalazły się opowieści o posiłkach, jakie przygotowywali 
sobie wojownicy i giermkowie. Zamek to ciekawy zabytek 
historyczny, dlatego jednym z punktów wydarzenia było 
zwiedzanie jego czeluści. O wszystkich tajemnicach 
średniowiecznej budowli opowiedział historyk Jędrzej 
Kałużny, a towarzyszyła mu Angelika Wochna.

Po lekcji historii uczestnicy udali się na autorski pokaz 
kulinarny w wykonaniu Adama Kozaneckiego. Finalista 
programu MasterChef przygotował zupę piwną oraz 
perliczkę nadziewaną podrobami i kaszą, pieczoną z sokiem 
wiśniowym. Kiedy dania były gotowe, rozpoczęła się de-
gustacja.

Na tym jednak nie koniec. Jak mówi przysłowie – Apetyt 
rośnie w miarę jedzenia. Wszyscy, którzy mieli ochotę 
skosztować czegoś więcej, zabrali się do wspólnego lepienia 
pierogów, oczywiście pod czujnym okiem Adama. Co do 
pierogów – były oryginalne, bo z nadzieniem z mięsa królika, 
w lubczykowym bulionie.

Warsztaty bez wątpienia zaliczyć można do bardzo 
udanych – było na nich coś dla duszy oraz coś dla ciała. 
Wszyscy bawili się doskonale, poznali sekrety tradycyjnej 
kuchni regionalnej, a przy okazji dowiedzieli się wielu 
cennych informacji o naszym regionie.

Agnieszka Olczyk

Projekt KSOW i „Śniadanie w zagrodzie i zamku”
W weekend 1-2 października 2022 r. odbywały się w Uniejowie warsztaty z zakresu projektu pn. „Śniadanie 

w zagrodzie i zamku – lokalne produkty i ginące zawody, nasze dziedzictwo kulturowe”. Szkolenia dotyczyły 
konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i obejmowały operacje zaplanowane 
na 2022 rok w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022-2023. Całość współfinansowana została 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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arch. UM Uniejów 

Nie ulega wątpliwości, że odpowiednie oświetlenie 
miejsc publicznych, dróg i ulic zapewnia mieszkańcom 
komfort i jednocześnie stanowi dla nich istotny czynnik 
poczucia bezpieczeństwa. Jednak w obecnej sytuacji 
galopujących kosztów bieżącego utrzymania gminy, 
konieczne jest szukanie sposobów na ograniczenie 
wydatków budżetowych. Jednym z możliwych wyjść 
z trudnej sytuacji, wywołanej podwyżką cen za zużycie 
energii elektrycznej jest częściowe wygaszanie oświet-

lenia ulicznego. Z pewnymi ograniczeniami w tej materii 
w najbliższych miesiącach muszą się liczyć również 
mieszkańcy gminy Uniejów.

Działania oszczędnościowe w zakresie oświetlenia 
publicznego na terenie miasta będą polegały na zre-
dukowaniu mocy lamp ledowych, które należą do gminy. 
Wymienione oprawy są wyposażone w zasilacze 
umożliwiające redukcję strumienia światła. Przykładowo, 

Maciej Bartosiak

Gmina wprowadza oszczędności 
w zużyciu energii elektrycznej
Finansowanie kosztów energii elektrycznej i budowy oświetlenia jest obowiązkiem prawnym jednostek 

samorządu. Z powodu wysokich cen energii coraz więcej gmin i miast decyduje się na czasowe wyłączenie 
oświetlenia lub rezygnuje z nocnego oświetlania zabytków.
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przygaszenie tych lamp w nocy o jedną klasę oś-
wietleniową niżej spowoduje zmniejszenie zużycia 
energii elektrycznej o około 30%. Takie rozwiązanie 
funkcjonuje już m.in. na moście, na drodze krajowej 
nr 72, na odcinku od ronda (na skrzyżowaniu ulic 
Bł. Bogumiła i Łęczyckiej) do ronda przy ApartHotelu 
„Termy Uniejów”. Nocą można przekonać się, że nieco 
zredukowana moc ledowych opraw nadal zapewnia 
oświetlenie i komfortowe, i bezpieczne, zarówno dla 
kierowców, jak i dla pieszych, a na pewno to rozwiązanie 
realnie obniży kolejne rachunki za prąd. Dodatkowo 
na ulicach mniej uczęszczanych oraz w miejscach 
nieużywanych nocą (np. na bulwarach) część opraw 
zostanie wybiórczo wyłączona tak, by ograniczyć 
zagęszczenie źródeł światła.

W trybie oszczędnym będzie pracowało również 
nocne podświetlenie obiektów w Uniejowie. Inteli-
gentny system zarządzania dynamiczną iluminacją 
mostu, Kolegiaty, Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich 
wraz z elementami zabytkowego Parku Zamkowego 
pozwala dowolnie sterować sieciami w sumie ponad 
400 ledowych punktów świetlnych.

Na moście moc oświetlenia zredukowano, natomiast 
na terenie bulwarów nad rzeką Wartą wyłączono część 
lamp, pozostawiając jedynie niezbędne dla zachowania 
bezpieczeństwa oświetlenie. 

Nie ulega wątpliwości, że najskuteczniejszym 
rozwiązaniem umożliwiającym oszczędzanie energii 
elektrycznej w długiej perspektywie jest wymiana 
źródeł światła na ledowe. Niestety, w chwili obecnej 
kompleksowa modernizacja całego oświetlenia nie jest 
możliwa. Na terenie gminy Uniejów mamy aktualnie 
około 1300 punktów świetlnych, z czego około 2/3 
należy do samorządu. To nowa i zmodernizowana część 
oświetlenia ulic i przestrzeni publicznych, pracująca 
w całości w energooszczędnej technologii ledowej. 
Pozostałe 400 latarń, wraz z zasilającą je infrastrukturą 
(w tym około 180 szt. na terenie miasta) stanowi 
majątek Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. 
z o.o. z Kalisza. Używanych przez konsorcjum opraw 
sodowych nie da się przyciemnić ani wyłączyć 
wybiórczo, dlatego jedynym sposobem na ograniczenie 
zużycia energii w sieci lamp należących do spółki 
pozostaje ich wygaszenie w godzinach nocnych, 
gdy ruch uliczny jest najmniejszy (pomiędzy godziną 
23.00 i 5.00).

- „Przygotowując projekt budowy, przebudowy 
i modernizacji oświetlenia publicznego w Uniejowie 
musieliśmy zrezygnować z wymiany lamp na ulicach 
powiatowych” – wyjaśnił burmistrz Kaczmarek. – 
„Brak dobrej woli ówczesnego starosty i blokowanie 
gminnych inwestycji budziło obawy samorządu o stratę 
całego projektu, na który pozyskaliśmy blisko 3 mln zł 
dofinansowania. Gdyby nie te przeszkody, dziś temat 

wydajnego, nowoczesnego i oszczędnego oświetlenia na 
obszarze całego Uniejowa mielibyśmy za sobą”. 

Mimo że lamp zasilanych przez kaliską spółkę jest 
proporcjonalnie o połowę mniej, to właśnie ich działanie 
generuje dla gminy największe koszty. Dlaczego tak jest? 
Te latarnie są wyposażone w nieefektywne oprawy 
sodowe o mocy 250W. Ten sam efekt oświetlenia 
osiągamy na gminnej infrastrukturze używając lamp 
ledowych o mocy w przedziale 60-100W.

Nowe stawki na zakup energii elektrycznej dla 
zasilenia latarni (w ramach spółki) obowiązują od 1 
lipca br. Aktualna stawka za 1 kWh zużytej energii 
wynosi 2,29 zł, co stanowi wzrost ceny w stosunku 
do pierwszego półrocza w tym roku o 200% (0,76 zł/
kWh) i aż o 600% w porównaniu z rokiem ubiegłym 
(0,32 zł/kWh). Dla porównania, łączny koszt zużycia 
energii tylko w pierwszym półroczu 2022 roku osiągnął 
już pułap porównywalny z sumą zużycia energii za cały 
2020 rok. (174 tys. zł za zużycie w okresie od stycznia 
do czerwca w 2022 r.; 179 tys. zł za zużycie energii 
w okresie od stycznia do grudnia w 2020 r.). To suma 
kosztów tylko za pierwsze półrocze, czyli jeszcze 
przed wprowadzoną obecnie podwyżką. Opłaty za trzeci 
kwartał 2022 r. będą już rozliczane po stawce 3 razy 
wyższej.

Należy w tym miejscu dodać, że koszt zużycia ener-
gii elektrycznej nie jest jedynym wydatkiem pono-
szonym przez gminę na rzecz Spółki Oświetlenie 
Uliczne i Drogowe z Kalisza. Dochodzi do tego koszt 
utrzymania infrastruktury oraz stała, miesięczna opłata 
„abonamentowa”, ponoszona na rzecz spółki. W 2020 
r. było to: 11,4 tys. zł, w 2021: 11.75 tys. zł, a obecnie 
12,3 tys. zł. W ramach opłaty prowadzone są jedynie 
zaplanowane modernizacje sieci, za wszystkie niezbędne 
naprawy oraz bieżące usuwanie awarii oświetlenia spółka 
wystawia gminie oddzielny rachunek. Tylko w pierwszym 
półroczu bieżącego roku gmina wydała z tego tytułu 
przeszło 106 tys. zł, natomiast aż 177 tys. zł w całym 
2021 roku oraz 149,5 tys. zł w 2020 roku.

Zakładając, że wyżej wymienione koszty będą 
w najbliższym czasie najprawdopodobniej dalej rosnąć, 
samorząd szuka rozwiązań, które pozwolą całość 
oświetlenia ulicznego na terenie gminy objąć naszym 
systemem zasilania. Wiąże się to oczywiście z ogromnym 
nakładem na inwestycję w budowę gminnej infrastruktury 
oświetlenia wraz z siecią zasilania, w miejsce obecnej, 
stanowiącej majątek Spółki Oświetlenie Uliczne 
i Drogowe z Kalisza. Przy założeniu, że na terenie całej 
gminy byłoby to około 400 punktów świetlnych, to przy 
obecnych stawkach na rynku (minimum 16 tys. zł 
za kompletną budowę jednego takiego punktu) należy 
się liczyć z inwestycją rzędu 6-7 mln zł, co oczywiście 
bez wsparcia środkami zewnętrznymi jest dla budżetu 
gminy wydatkiem nie do udźwignięcia.
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Ogłoszony we wrześniu 2022 r. przetarg jest już 
czwartym podejściem na realizację zadania pn. „Budowa 
tężni solankowej wraz z pijalnią wody geotermalnej 
– rozwój gospodarki turystycznej w uzdrowisku 
Uniejów”. Wcześniejsze postępowania z 2020 i 2021 
r. nie przyniosły rozstrzygnięcia z uwagi na zaporowe 
stawki oferentów, które znacznie przewyższały 
możliwości finansowe gminy. Samorząd Uniejowa 
jednak nie zrezygnował z inwestycji, a światłem w tunelu 
okazało się dofinansowanie w kwocie 10 800 000 zł,  
w ramach II edycji Programu Inwestycji Strategicznych 
ogłoszonego przez Rządowy Fundusz Polski Ład.

Trzecie postępowanie ogłoszone w sierpniu br. unie-
ważniono z uwagi na brak ofert, natomiast w ostatnim 
– wrześniowym przetargu zgłosiły się trzy podmioty. 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
Eko-inżbud Piotr Peraj z Uniejowa oszacowało realizację 
zadania na kwotę 20 961 156,71 zł, łódzka firma 
EKSA Sp. z o.o. zaoferowała kwotę 24 869 105,77 zł, 
a Przedsiębiorstwo KJS – Krzysztof Szurgot z Koła 
wyceniło zadanie na sumę 21 898 920,00 zł. Magistrat 
prowadzi właśnie weryfikację ofert pod kątem spełnienia 
wymagań. Ostateczny wynik postępowania znany będzie 
po formalnym sprawdzeniu dokumentów.

Tężnia wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospoda-
rowaniem terenu powstanie w pobliżu Zagrody Młynar-
skiej. Przedsięwzięcie obejmować będzie m.in. budowę 
tężni solankowej, wykonanie elementów małej archi-
tektury, wybudowanie dróg dojazdowych i ciągów 
pieszo-spacerowych oraz drewnianego molo.

Według specyfikacji przetargowej uniejowska 
tężnia ma mieć długość około 91 metrów, szerokość 
blisko 5 m i wysokość 6,5 m. Z kolei objętość zbiornika 
na solankę to około 250 m sześciennych, zaś sama 
powierzchnia lustra wody to blisko 600 m kw. Całkowita 
powierzchnia zabudowy ma sięgać 251 m kw. Drewniana 
modrzewiowa konstrukcja, wypełniona tarniną 
wraz z dębowym pasażem spacerowo-technicznym 
przypominającym molo, będzie tworzyć funkcjonalną 
przestrzeń rekreacyjną, w której 

użytkownicy będą mieli możliwość wygodnego prze-
bywania spacerując lub siedząc dzięki zaplanowanym 
siedziskom.

Budowla stanowić będzie połączenie formy pawilono-
wej pijalni wód ze współczesnym wariantem tężni so-
lankowej wykorzystując potencjał naturalnych zasobów 
wody geotermalnej Ziemi Uniejowskiej.

Budowa tężni wraz z pijalnią jest jednym z ważniejszych 
zadań inwestycyjnych mających powiększyć infrastrukturę 
uzdrowiskową Uniejowa. Obiekt będzie nie tylko kolejnym 
elementem „miastotwórczym”, ubogacającym infrastrukturę 
rekreacyjną, ale wpisze się w uzdrowiskowy charakter 
miasta.

Przebywanie w pobliżu tężni jest znaną od wielu 
lat formą haloterapii. Dobroczynny i leczniczy wypływ 
mikroklimatu powstającego wokół budowli doceniany jest 
od wieków przez kuracjuszy na całym świecie. Inhalacje 
stosowane są głównie w leczeniu i profilaktyce chorób 
górnych dróg oddechowych, ale również w przypadku 
m.in. alergii, nadciśnienia tętniczego i nerwicy. Minerały 
i mikroelementy znajdujące się w aerozolu z solanki 
wchłaniane są przez błony śluzowe dróg oddechowych 
i skórę uzupełniając niedobór tych mikroelementów 
w organizmie człowieka. W dobie wszechobecnych alergii 

Agnieszka Owczarek

Czy ruszy budowa tężni? 
Do przetargu przystąpiło trzech oferentów
Uniejowski Magistrat jest w trakcie procedury weryfikacyjnej ofert, które wpłynęły w ramach przetargu 
na budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody geotermalnej. Czy dojdzie do rozstrzygnięcia?

ar
ch

. U
M

 U
ni

ej
ów

 

Wizualizacja tężni



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

>

>

Do niedawna dojazd do gospodarstw i gruntów rolnych 
położonych na terenie przysiółku Osina odbywał się drogą 
gruntową, przebiegającą kolejno poprzez działki należące 
do osób fizycznych. Droga nie była w tym miejscu wydzielona 
geodezyjnie z nieruchomości oraz nie ustanowiono służeb-
ności dojazdu pomiędzy poszczególnymi właścicielami. 
Od kilkudziesięciu lat funkcjonowała jako droga zwyczajowa, 
a dla mieszkańców tamtejszych siedlisk była jedynym 
dojazdem do ich domostw.

Dzięki porozumieniu z właścicielami nieruchomości 
udało się wydzielić geodezyjne pasy gruntu zajęte pod drogę. 
Właściciele przekazali wydzielone grunty na rzecz gminy 

takie rozwiązanie na pewno poprawi samopoczucie 
i komfort życia naszych mieszkańców.

Tężnia jest obiektem całorocznym, dającym moż-
liwość obsługi wielu użytkowników w jednym czasie. 
Warto także podkreślić, że tężnie są jedną z form walki 

Uniejów. Po stronie samorządu, reprezentowanego przez Pana 
Burmistrza Józefa Kaczmarka, znalazły się wszystkie koszty 
związane z obsługą geodezyjną oraz postępowaniem notarial-
nym.

Prawo własności wydzielonych fragmentów nieruchomości 
umożliwi gminie Uniejów urządzenie w tym miejscu drogi, 
właściwe zadbanie o infrastrukturę oraz zapewnienie dojazdu 
do nieruchomości.

- „Samorząd Gminy Uniejów składa serdeczne podzię-
kowania mieszkańcom przysiółka Osina, części sołectwa 
Brzozówka, a także wszystkim innym osobom, które pomogły  
w rozwiązaniu problemu”. 

z zanieczyszczeniem powietrza. Solankowy mikroklimat 
pozwala nawilżyć oraz pobudzić drogi oddechowe, które 
szybciej pozbywają się zanieczyszczeń.

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia zaplano-
wano na jesień przyszłego roku.

Maciej Bartosiak

Stan prawny drogi dojazdowej do gospodarstw 
w miejscowości Brzozówka uregulowany
19 września br. w Kancelarii Notarialnej Pana Macieja Hajdukiewicza-Zyberta podpisano akt notarialny, 

na podstawie którego gmina Uniejów stała się właścicielem nieruchomości zajętych pod drogę dojazdową 
do siedlisk gospodarczych i gruntów rolnych w miejscowości Brzozówka.
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Droga dojazdowa do gospodarstw w Brzozówce 
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Inwestycja objęła swoim zakresem niemal całe 
otoczenie hotelu: drewniane schody od strony kładki 
oraz schody tarasowe przed wejściem do obiektu (przy 
tężni). Uzupełniono brakującą posadzkę, a resztę poddano 
renowacji. Odnowiono też drewniane siedziska. Zmieniła 
się lekko sama kompozycja przestrzeni – w części centralnej 
wydzielono schody, których stopnie wykonane są z gra- 
nitu na kształt siedzisk. Mając na uwadze warunki atmos-
feryczne, starannie dobierano materiał, aby surowiec 
wykorzystany do siedzisk nie nagrzewał się za bardzo 
pod wpływem ciepła, a zimą nie był zbyt śliski.

Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia naprawiono 
oświetlenie elektryczne oraz utwardzono i wyłożono kostką 
teren pod tarasem w części restauracyjnej dla ułatwienia 
dostępu do magazynów. 

– „Hotel Termalny uruchomiono w 2019 r., ale przez pe-
wien czas trwały prace wykończeniowe zarówno w części 
restauracyjnej, jak i w nadbudowie budynku. Sytuacji 
nie ułatwiła pandemia, w wyniku której obiekt był kilka-
krotnie otwierany i zamykany. Gdy na wiosnę tego roku 
wreszcie mogliśmy ruszyć, właściciele Hotelu podjęli 
decyzję, że kolejnym etapem będzie zajęcie się odnowieniem 
otoczenia, który jest naszą wizytówką” – poinformował 
menager Hotelu Termalnego.

W przedsięwzięcie włączyło się PGK „Termy Uniejów” 
i wsparło inwestycję środkami w wysokości 30 tys. zł.

– „Cieszy ogromnie, że udało nam się wypracować poro-
zumienie. Dziękujemy prezesowi Marcinowi Pamfilowi 
za przychylność i pomoc. Dzięki temu mogliśmy sprawie 
i szybko wykonać zadanie. Odnowiona przestrzeń zyskała 
nie tylko na estetyce, ale również na funkcjonalności” – 
stwierdził menager obiektu.

Agnieszka Owczarek

Remont otoczenia Hotelu Termalnego
Hotel Termalny podjął się renowacji otoczenia obiektu. To jest nasza wizytówka – podkreślają właściciele. 

Przedsięwzięcie wsparło finansowo PGK „Termy Uniejów”.
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Mimo korzystnych warunków atmosferycznych, dojrze-
wające jagody są często uszkadzane przez owady, takie jak 
osy czy szerszenie. Trzeba również pamiętać o ochronie 
przed ptakami, najczęściej szpakami i kwiczołami. Aby 
zabezpieczyć plony, w winnicy przeprowadzono prace pie-
lęgnacyjne; wzdłuż krzewów rozciągnięto specjalną siatkę, 
która chroniła owoce aż do winobrania, które było zwień-
czeniem całorocznej pracy, włożonego wysiłku i cierpliwości 
w uprawę winorośli.

Agnieszka Owczarek

Prace pielęgnacyjne w winnicy
Tegoroczna pogoda była łaskawa dla winorośli uprawianych w uniejowskiej winnicy. Nie przyniosła szkód 

dla nasadzeń, a ciepłe i słoneczne dni wręcz sprzyjały wegetacji. W efekcie poskutkowały dobrymi plonami, 
bo krzewy dosłownie uginały się od owoców.
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Interaktywny Punkt Turystyki Geotermalnej 
ma być obiektem o innowacyjnej funkcji tury-
stycznej, opartej na nowoczesnej prezentacji i pro-
mocji wykorzystania wód geotermalnych w różnych 
dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Gmin-
na inwestycja miałaby powstać na bazie budynków 
po byłym posterunku policji wodnej, na terenie 
zabytkowego Parku Zamkowego, w sąsiedztwie 
Domu Pracy Twórczej. Ogromnym plusem wybranej 
lokalizacji jest bezpośredni dostęp na działkę 
z nadwarciańskich bulwarów, które cieszą się wielką 
popularnością.

W poprzednim postępowaniu nie wpłynęła 
żadna oferta, o czym informowaliśmy w lipcu 
br. na stronie internetowej. W kolejnym przetargu, 
ogłoszonym 19 sierpnia, w wyznaczonym terminie 
do 6 września do Urzędu Miasta w Uniejowie 
wpłynęła jedna oferta od firmy zainteresowanej 
realizacją inwestycji. W dniu otwarcia ofert za-
mawiający poinformował, że na sfinansowanie 
zadania zamierza przeznaczyć 4.969.200 zł brutto, 
natomiast cena zaproponowana przez firmę 
budowlaną CEGBUD z Chlebowa (gm. Turek) jest 
o przeszło pół miliona wyższa i wynosi 5.530.000 zł 
brutto. Okres gwarancji, na który przedsiębiorstwo 
przedłuża okres rękojmi za wady wynosi 60 
miesięcy. Oferta jest obecnie weryfikowana w dziale 
zamówień publicznych Urzędu Miasta.

Zakres inwestycji
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej wie-

lobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej 
oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych, po-
legających na budowie budynku w ramach zadania pn.: 
„Utworzenie Interaktywnego Punktu Turystyki Geotermalnej 
w Uniejowie” wraz ze wszystkimi instalacjami, przyłączami sieci 
infrastruktury technicznej do budynku, zagospodarowaniem 
i ogrodzeniem terenu, uzyskaniem pozwoleń (na użytkowanie, 
rozbiórkę, budowę, pozwolenie wodnoprawne, zgoda 
na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją) oraz wszelkich 
innych opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji 
zadania. Zakres dokumentacji obejmuje również zapro-
jektowanie wnętrza obiektu wraz z wyposażeniem ruchomym 
(meble, sprzęty). Z kolei, zakres robót budowlanych obejmuje 
wyposażenie toalet (bez wyposażenia ruchomego tych 
pomieszczeń).

W zakresie prac do wykonania przez wykonawcę zawar-
to: rozbiórkę istniejących dwóch obiektów, wycinkę drzew 
i krzewów kolidujących z inwestycją, budowę nowego 
obiektu, w którym znajdzie się Interaktywny Punkt Turystyki 
Geotermalnej; wykonanie przyłączy: wodociągowych, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczych oraz instalacji: 
sanitarnych, teletechnicznych, elektrycznych w budynku 
i w terenie, monitoringu, instalacji ppoż. oraz przebudowa 
kolidujących sieci, zagospodarowanie terenów zielonych, 
wykonanie chodników, miejsc postojowych, wjazdu na teren 
i innych powierzchni utwardzonych, ogrodzenie inwestycji.

Maciej Bartosiak

Interaktywny Punkt 
Turystyki Geotermalnej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
w ramach zadania pn.: „Utworzenie Interaktywnego Punktu Turystyki Geotermalnej w Uniejowie”, ogłoszonym 
już po raz kolejny przez gminę Uniejów, została złożona jedna oferta, która jest analizowana w dziale zamówień 
publicznych Urzędu Miasta.

Budynek z terenem przeznaczonym do zagospodarowania
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Gmina Uniejów jest jedną z czterech gmin biorących 
udział w programie Most the Music. Poza gminą Uniejów 
biorą w nim udział także utalentowane dzieci z gmin: Sicienko 
(woj. kujawsko-pomorskie), Grajewo (woj. podlaskie) 
oraz Dzierżoniów (woj. dolnośląskie). Program skierowany 
jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy 
Uniejów i zakłada aktywizację dzieci i młodzieży poprzez 
udział w bezpłatnych zajęciach artystycznych. W planie są m.
in. warsztaty wokalno-instrumentalne, koncerty rodzinne, 
wycieczka do teatru muzycznego oraz obóz wakacyjny. 

Głównym sponsorem i pomysłodawcą programu jest 
Fundacja Most the Most, a realizatorem Gmina Uniejów 
we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury. 
Jest to kolejna inicjatywa społeczna, którą Gmina Uniejów 
realizuje wspólnie z Fundacją Most the Most w ramach 
współpracy nawiązanej wcześniej przy okazji konkursu 
„Nasz Zabytek”.

Umowę na projekt Most the Music zawarto 21 września 
2022 r. w siedzibie Fundacji Most the Most w Warszawie. 
W imieniu Burmistrza Uniejowa – Józefa Kaczmarka 
dokument sygnował Zastępca Burmistrza Uniejowa – 
Mirosław Madajski.

Chór w Uniejowie powstał na bazie Uniejowskiej Grupy 
Wokalnej. Pierwsze zajęcia w ramach programu ruszyły 
we wrześniu. Grupą młodych wokalistów opiekują się 

instruktorzy Renata Białek oraz Marcin Jaśkiewicz. Realiza- 
cję programu w naszej gminie wspierają także osoby (in-
struktorzy oraz instrumentaliści) związane z realizacją co-
rocznych projektów artystycznych realizowanych do tej pory 
przez Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”.

Niewątpliwą atrakcją programu jest osoba dyrektora ar-
tystycznego Adama Sztaby. To właśnie pod jego muzyczną 
kuratelą będą działać wybrane przez fundację cztery chóry. 
Pan Adam Sztaba zapowiedział, że chętnie będzie odwiedzał 
uczestników warsztatów. 

Celem Programu jest m.in. wzmacnianie poczucia przy-
należności do grupy i poczucia sprawczości, budowa umie-
jętności pracy w zespole i zachęcanie do otwartości oraz do  
udziału w alternatywnych do świata gier komputerowych 
i wirtualnych rozmów, kreatywnych zajęciach dających 
możliwości spędzania „na żywo” wolnego czasu z rówieśnikami. 
Program ma też wspierać proces integracji międzypokoleniowej 
poprzez organizację koncertów młodych artystów dla ich 
rodzin i przyjaciół. Fundacja prowadzi pilotaż programu w 4 
gminach, z których pochodzą zabytki – zwycięzcy dwóch 
pierwszych edycji konkursu Nasz Zabytek.

Adam Sztaba jest uznanym polskim kompozytorem, pia-
nistą, aranżerem, dyrygentem i producentem muzycznym. 
Ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w War-
szawie na wydziale kompozycji. Jako osobowość telewizyjna 
jest znany m.in. z takich programów jak: „Idol”, „Must Be the 
Music” czy „Fabryka gwiazd”.

Przez lata swojej działalności muzycznej współpracował 
z wieloma artystami, wśród których są m.in: Sting, Quincy 
Jones, Terence Blanchard, Chris Botti, Dolores O`Riordan, 
Michael Bolton, Helena Vondráčkova, José Carreras, Edyta 
Górniak, Kayah, Anna Dąbrowska, Violetta Villas, Maryla 
Rodowicz, Natalia Kukulska, Reni Jusis, Kasia Kowalska, 
Katarzyna Groniec, Halina Frąckowiak, Grzegorz Turnau, 
Seweryn Krajewski, Janusz Józefowicz, Krzysztof Krawczyk, 
Przemysław Gintrowski, Perfect, Sinfonia Varsovia, Polska 
Orkiestra Radiowa, Grupa MoCarta.

Fundacja Most the Most jest niezależną organizacją non-
profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jej 
misją jest budowanie kapitału społecznego poprzez wspieranie 
kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy. Jesteśmy 
mostem między przeszłością i przyszłością, inspiratorem 
i integratorem społeczeństwa na rzecz kultury.

Więcej informacji na stronie: www.mostthemost.pl

Fundacja Most the Most

Most the Music – program dla utalentowanych 
wokalnie dzieci z gminy Uniejów
We wrześniu br. ruszył pilotażowy program edukacji muzycznej polegający na budowie sieci chórów 

gminnych pn. „Most the Music”.

ar
ch

. F
un

da
cj

a 
M

os
t t

he
 M

os
t

Przedstawicielki Fundacji Most the Most z Zastępcą 
Burmistrza Uniejowa 
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arch. UM Uniejów

I Festiwal Dziedzictwa Kulturowego w Uniejowie

Dożynki Parafialno-Gminne w Wilamowie
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arch. UM Uniejów

Obchody 10-lecia Uzdrowiska Uniejów
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arch. UM Uniejów

Obchody 10-lecia Uzdrowiska Uniejów
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>>>UM Uniejów/PremasFoto.pl 

Adam Sztaba odwiedził Uniejowską Grupę Wokalną
Udany cykl warsztatów i konsultacji społecznych – 

spotkanie w sali OSP Spycimierz 

Projekt KSOW i „Śniadanie w zagrodzie i zamku”

Oddaliśmy hołd poległym w II wojnie światowej w 83. rocznicę wybuchu

Uczciliśmy pamięć pomordowanych w Czekaju
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Agnieszka Owczarek

Obchody 10-lecia Uzdrowiska Uniejów 
otworzyła ogólnopolska konferencja

W piątek, 7 października 2022 r. w Zamku Arcybis-
kupów Gnieźnieńskich w Uniejowie odbyła konferencja 
pt. „Uzdrowiska Polskie = Dobro Narodowe”, którą otwo-
rzyli: Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, Jan Golba – 
Burmistrz Muszyny, Prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdro-
wiskowych RP oraz Edyta Przerwa – Prezes Zarządu 
Instytutu Zdrowia Człowieka. Włodarz Uniejowa dokonał 
prezentacji Uzdrowiska Termalnego, które równo dekadę 
temu stało się czterdziestym piątym uzdrowiskiem 
w kraju.

- „Status uzdrowiska to prawdziwa nobilitacja, któ-
ra podnosi wartość danej miejscowości, dlatego chcieliśmy 
do tego zacnego grona dołączyć, bo to jednocześnie 
potwierdzony certyfikat jakości świadczonych usług 
czy produktów leczniczych” – mówił burmistrz.

Jak to zwykle bywa, droga do uzyskania statusu nie była 
prosta, ale Uniejów zdołał spełnić wszystkie niezbędne 
wymagania. 

- „Wiele samorządów chciałoby dołączyć do grona 
uzdrowisk, natomiast różne są przeszkody na tej drodze. 
U nas akurat wszystko zbiegło się tak dobrze w 2012 r., 
że wszystko zadziałało w jednym czasie. Zarówno 
inwestycyjnie, jak i badania surowca, mikroklimat 
oraz inwestorzy, którzy chcieli otworzyć zakład przyrodo-
leczniczy, bo to też jest podstawowy warunek uzyskania 
statusu uzdrowiska” – przypomniał Józef Kaczmarek.

Burmistrz podkreślił także, że w procesie rozwoju, zdo-
bywania statusu i budowania marki Uniejów ważną rolę ode- 

grała doskonała współpraca samorządu z urzędami wojewódz-
kim i marszałkowskim w Łodzi, radą miasta, uczelniami i ośrod-
kami badawczymi oraz zaangażowanie inwestorów, lokalnych 
organizacji, kół, stowarzyszeń  i budowanie kompetentnego 
zespołu pracowników urzędu.

Od 2012 r. do dnia dzisiejszego do grona uzdrowisk polskich 
dołączyła jedna miejscowość uzdrowiskowa, ale Uniejów 
wciąż pozostaje jedynym uzdrowiskiem termalnym w Polsce 
oraz jedynym w województwie łódzkim.

- „Myślę, że liczba osób, które odwiedzają Uniejów świadczy 
o tym, że zdobycie statusu uzdrowiska było dobrym kierunkiem 
działania. Co dalej? Zdajemy sobie sprawę, że to dopiero 
początek naszej drogi. Trzeba myśleć i patrzeć bardzo 
daleko. Niektóre uzdrowiska liczą już ponad 100 lat, co daje 
wskazówkę, że rozwój należy widzieć w kontekście długiego 
okresu czasu. Wiele obszarów w zakresie zagospodarowania 
przestrzennego już teraz zabezpieczamy pod tym kątem” – 
dodał burmistrz.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat w Uniejowie wiele się 
zmieniło – m.in. przebudowano bulwary nadwarciańskie, 
zmodernizowano tereny wokół Zamku Arcybiskupów Gnieź-
nieńskich, zmienia się przestrzeń miejska, której zadaniem jest 
uzupełnienie oferty uzdrowiskowej.

Kolejne wystąpienie było poświęcone sanatorium uzdro-
wiskowemu. O działalności i dokonaniach Instytutu Zdrowia 
Człowieka mówił dyrektor placówki – Paweł Czarnecki. 
Uniejowskie sanatorium przez dziesięć lat funkcjonowania 
zrehabilitowało ponad trzydzieści tysięcy pacjentów.  

Uniejów świętuje w tym roku 10-lecie nadania statusu Uzdrowiska Termalnego.  
Obchody otworzyła konferencja z udziałem przedstawicieli uzdrowisk z całej Polski.
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Ze statuetką ASKLEPIOSA Zastępca Burmistrza Uniejowa - Mirosław Madajski, 
Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek, Prezes Zarządu SGU RP - Jan Golba, 
Członek Zarządu SGU RP Wojciech Farbaniec 
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W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Olga Piekarzewska – Główny Specjalisty Departamentu Turystyki Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, Dorota Więckowska – Radna Sejmiku Wojewódzkiego reprezentująca Posła na Sejm RP – Piotra Polaka 
oraz Marszałka Województwa Łódzkiego – Grzegorza Schreibera, dr Iwona Wieczorek – Dyrektor Narodowego Instytutu 
Samorządu Terytorialnego, Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, Piotr Majer – Wicestarosta Poddębicki, Danuta 
i Jerzy Ćwiertnia – założyciele Instytutu Zdrowia Człowieka, dr n. med. Katarzyna Krekora – naczelny lekarz Uzdrowiska 
Uniejów, prof. dr hab. n. med. Andrzej Radek – specjalista w zakresie neurochirurgii, prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa 
– konsultant wojewódzki w zakresie rehabilitacji medycznej, prof. nadzw. Jarosław Fedorowski – Prezes Polskiej Federacji 
Szpitali, dr Michał Ciepłucha – Dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Marcin Pamfil – Prezes PGK „Termy 
Uniejów” sp. z o.o., Edyta Przerwa – Prezes Zarządu Instytutu Zdrowia Człowieka, dr Jan Golba – Prezes Stowarzyszenia 
Gmin Uzdrowiskowych RP, Jacek Kurpik – Dyrektor ds. eksploatacji Geotermii Uniejów, Paweł Czarnecki – Dyrektor Instytutu 
Zdrowia Człowieka, radni Rady Miejskiej w Uniejowie wraz z wiceprzewodniczącym Lucjanem Łukasikiem, Henryk Pęcherski 
– były Burmistrz Uniejowa, Janusz Kosmalski i Marek Jabłoński – byli Zastępcy Burmistrza Uniejowa, Andrzej Warych – 
były Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, Andrzej Bednarkiewicz – Prezes Fundacji na rzecz Zagospodarowania Wód 

W terapiach bardzo istotną rolę pełni woda geotermalna 
z tutejszych odwiertów, która dzięki swoim parametrom 
korzystnie wpływa na zdrowie pacjentów.

Jan Golba, Prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowisko-
wych RP i Burmistrz Muszyny, która także dzierży status 
uzdrowiska przyznał, ze uniejowska woda geotermalna 
wykorzystywana do celów balneologicznych, leczniczych 
czy rekreacyjnych to prawdziwy skarb.

- „Uniejów znakomicie wykorzystał swoją szansę 
i rozwinął się rewelacyjnie. To przykład jak błyskawicznie 
i z powodzeniem wejść do tej uzdrowiskowej rodziny. 
Uniejów jest tu od niedawna, a już jest zdecydowanie 
bardziej znany niż wiele uzdrowisk o znacznie dłuższym 
stażu” – mówił prezes Golba

Konferencja była okazją do wręczenia odznaczeń 
i medali. Dwa Srebrne Krzyże Zasługi nadawane 
przez Prezydenta RP – Andrzeja Dudę odebrali: Zofia 
Rowińska z Urzędu Gminy Sękowa w woj. małopolskim 
i Burmistrz Gminy Rymanów na Podkarpaciu Wojciech 
Farbaniec. Odznaczenia wręczyła Małgorzata Komajda – 
Starosta Poddębicki.

Z kolei odznaki honorowe ,,Za zasługi dla turystyki” 
otrzymali Krzysztof Grządziel z Uzdrowiska Wieniec-
Zdrój (nagrodę odebrał Jacek Skiba) oraz Dariusz Osicki  
z Połczyna Zdroju (nagrodę odebrała Emilia Mazur).

Dwie statuetki ASKLEPIOSA – nadawane przez Zarząd 
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP za szczególne 
i wybitne zasługi dla rozwoju polskich uzdrowisk trafiły 
do Gminy Uniejów oraz Piotra Śliwickiego z Grupy ERGO 
Hestia. Nagrody odebrali – w imieniu gminy – burmistrz 
Józef Kaczmarek oraz zastępca burmistrza – Mirosław 
Madajski, a w imieniu Grupy ERGO Hestia statuetkę 
odebrał Wojciech Fułek.

Ponadto, tytuł Honorowego Obywatela Miasta Uniejów 
wręczono Jerzemu Antoniemu Ćwiertni, właścicielowi 
Instytutu Zdrowia Człowieka, który w 2010 roku utworzył 
obiekt sanatoryjny Uzdrowisko Uniejów Park przeznaczony 
do obsługi turnusów rehabilitacyjnych, jak również gości 
prywatnych. 28 września br. podczas Sesji Rady Miejskiej 
w Uniejowie nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta 
Uniejów, a podczas obchodów jubileuszu burmistrz wręczył 
uroczyście tytuł i podziękował za wkład w rozwój uzdrowiska 
termalnego.

Wydarzenie uświetnił koncert kwartetu smyczkowego 
Brilliant String Quartet oraz wystawa fotograficzna pt. 
„Uniejów tak było – tak jest”, którą przygotowała Miejsko-
Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie. Zdjęcia będzie 
można oglądać w siedzibie biblioteki do końca tego roku.

W ramach konferencji odbyła się debata z udziałem Olgi 
Piekarzewskiej, Głównego Specjalisty z Departamentu 
Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, dr n. med. Katarzyny 
Krekory – naczelnego lekarza Uzdrowiska Uniejów, Mateusza 
Jellina – Burmistrza Polanicy-Zdroju, Adama Bodziocha – 
Burmistrza Kazimierzy Wielkiej oraz Józefa Kaczmarka – 
Burmistrza Uniejowa. Uczestnicy dyskutowali o tym, czy 
możliwe jest pogodzenie rozwoju gospodarczego gminy  
i funkcji leczniczych uzdrowiska. Panel poprowadził dr Jan 
Golba, Burmistrz Muszyny.

Wydarzenie zakończył warsztat na temat zarządzania 
sanatorium uzdrowiskowym, poprowadzony przez Tomasza 
Jamroziaka – wykładowcę Akademii Przywództwa Jacka 
Santorskiego – Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Konferencja w Uniejowie została objęta patronatem hono-
rowym: Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji 
Turystycznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wojewody 
Łódzkiego – Tobiasza Bocheńskiego oraz Marszalka Woje-
wództwa Łódzkiego –Grzegorza Schreibera.
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Geotermalnych, Urszula Urbaniak  – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz – proboszcz 
parafii Uniejów oraz gospodarz miejsca Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek. 

W wydarzeniu udział wzięli także: prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie i przedstawiciele gmin uzdrowiskowych, 
gremium medyczne i naukowe, przedstawiciele organizacji pozarządowych, spółek, podmiotów gospodarczych, osoby, które 
odebrały wyróżnienia oraz media.

ar
ch

. U
M

 U
ni

ej
ów

 

Aleksandra Zielonka

Świętowaliśmy 10-lecie Uzdrowiska 
z mieszkańcami

Wiadomo, że jubileusz to czas posumowania, ale również 
radości. W tym wydarzeniu nie mogło zabraknąć atrakcji 
dla mieszkańców naszej gminy, którzy zostali zaproszeni 
przez Burmistrza Uniejowa do wspólnego świętowania.

Już od piątku z okazji jubileuszu mieszkańcy mogli 
skorzystać z bezpłatnych wejść na baseny. Atrakcja 
cieszyła się duża popularnością. Chęć skorzystania z „Term 
Uniejów” zadeklarowało prawie 1000 osób.

Sobota była pierwszym dniem wspólnego świętowania 
w plenerze. Na deptaku przy „Termach Uniejów” 
spotkaliśmy się na grillowaniu. Wydarzenie uatrakcyjniły 
nasi gminni artyści: Zespół Tańca Dawnego „Dworzanie”, 
Mażoretki Driady Uniejów, Uniejowska Grupa Wokalna, 
Chór Śpiewaczy „Kantylena”, Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta ZHP-OSP w Uniejowie, G.D.P Squad, Greasen, 
Zespół Śpiewaczy „Włościanki” z Wielenina, Orkiestra 
Dęta OSP Spycimierz oraz Kapela ze Wsi Wilamów.  
W kąciku animacyjnym dla dzieci powstawały pamiątkowe 
balony z symbolicznymi kropelkami wody, a dla 
przybyłych mieszkańców przygotowano liczne konkursy 
wiedzy o Uniejowie. Ci, którzy byli na tyle odważni, 
żeby skonfrontować swoją wiedzę, otrzymywali bardzo 
atrakcyjne nagrody. 

Piknik przebiegał w rodzinnej i radosnej atmosferze. 
Nawet deszcz, który pojawił się niespodziewanie, nie od-
straszył biesiadujących.

Podczas wydarzenia ogłoszono również wyniki kon-
kursu „Moje wspomnienia z Uzdrowiska Uniejów” zor-
ganizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Uniejowie. 
W konkursie wzięły udział osoby, które podzieliły się swoimi 
wspomnieniami z uzdrowiska.

Jury przyznało następujące nagrody:
- w kategorii dzieci i młodzież do lat 18 pierwsze miejsce 

zajęły: Zuzanna Pacholczyk oraz Oliwia Kwiatkowska, nag-
roda druga przypadła Ninie Bartosik i Julii Szymczak.

- w kategorii dorośli powyżej 18 roku życia nagrodę pierw-
szą przyznano: Izabeli Jurkiewicz i Damianowi Jakubaszowi.

Serdecznie dziękujemy za hojność, jaką okazali przed-
siębiorcy fundując nagrody dla mieszkańców. Dzięki ich 
uprzejmości mieszkańcy mogą skorzystać z szerokiej oferty 
zabiegów, bonów restauracyjnych, usług oraz cieszyć się 
upominkami, które mieli okazję wygrać w konkursach wiedzy 
o Uniejowie.

Weekend 7-9 października 2022 r. był dla Uniejowa wyjątkowy. Świętowaliśmy bowiem okrągłą 10. 
rocznicę nadania statusu uzdrowiska naszemu miastu oraz czterem sołectwom: Spycimierz, Spycimierz-
Kolonia, Człopy i Zieleń.

Zespół Śpiewaczy Włościanki z Wielenina Zespół Tańca Dawnego “Dworzanie”
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Agnieszka Olczyk

Tort na 10. urodziny Uzdrowiska 
Termalnego Uniejów

W niedzielę, 9 października 2022 r. uroczystość prze-
niosła się na uniejowski Rynek. Tutaj przez kilka godzin 
odbywała się tzw. „bitwa na zupy”, choć słowo „bitwa” 
miało tu wymiar czysto symboliczny. Każdy uczestnik 
spotkania miał możliwość poczęstowania się znakomitymi 
zupami, które specjalnie z okazji jubileuszu przygotowały 
miejscowe obiekty: Medical Spa Hotel **** Lawendowe 
Termy, Hotel Termalny, Gościniec „Nad Wartą” oraz 
Hotel & SPA **** Kasztel Uniejów. Do wyboru Gości były 
zupy: ogórkowa i szczawiowa. Z kolei przepyszną zupę 
pomidorową ugotowały siostry zakonne ze Zgromadzenia 

Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Wszystkie 
dania przyrządzone zostały na bazie uniejowskiej wody 
termalnej lub uniejowskich produktów termalnych –  
w tym przypadku z użyciem ogórków termalnych.

W trakcie gdy biesiadnicy zachwycali się smakiem 
zjadanych zup, przeprowadzane były kolejne konkursy 
wiedzy o naszym uzdrowisku. Na twarzach nagrodzonych 
mieszkańców gminy Uniejów rysowały się uśmiech i za-
dowolenie. Nic w tym dziwnego, bowiem nagrody ufun-
dowane przez naszych lokalnych przedsiębiorców były 
niezwykle atrakcyjne, a żaden z uczestników rozgrywek nie 
wyszedł z imprezy z pustymi rękoma.

Urodziny Uzdrowiska nie mogłyby odbyć się bez tortu. 
Kiedy tylko ten piękny, wyjątkowy wypiek pojawił się na 
stole, zgromadziło się wokół niego wiele osób, które chciały 
go zobaczyć, sfotografować i oczywiście spróbować. Zanim 
się to jednak stało, głos zabrał Burmistrz Uniejowa – Józef 
Kaczmarek, a zaraz po nim Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Uniejowie, Tomasz Wójcik oraz proboszcz uniejowskiej 
parafii, ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz. Zebrani usłyszeli 
słowa ciepłych podziękowań za minione, wspólnie spędzone 
10 lat, a także serdeczne życzenia na kolejne dziesięciolecia.

Na zakończenie wszyscy poczęstowani zostali urodzi-
nowymi krówkami, a w podziękowaniu za przybycie na uro-
czystość otrzymali pamiątkowe, okolicznościowe magnesy.

Ostatni dzień obchodów dziesiątych urodzin Uzdrowiska Uniejów – wciąż jedynego w Polsce uzdrowiska 
termalnego, po świętowaniu przy basenach, podczas którego wspólnie grillowaliśmy, słuchaliśmy muzyki  
w wykonaniu miejscowych zespołów, przyglądaliśmy się występom tutejszych grup tanecznych oraz braliśmy 
udział w konkursach wiedzy o naszym mieście, nadszedł czas na prawdziwą ucztę.
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“Bitwa na zupy”

Mieszkańcy z jubileuszowym tortem
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Podziękowania
Dziękujemy obiektom hotelowym za przygotowanie dla 

mieszkańców przepysznych zup, a ugotowały je: Medical 
Spa Hotel Lawendowe Termy**** , Gościniec „Nad Wartą”, 
Hotel Termalny, Hotel&Spa Hotel **** Kasztel Uniejów 
oraz siostra Adriana ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej 
Pracy od Niepokalanej Maryi. PGK „Termy Uniejów” 
należą się słowa podziękowania za przygotowanie grilla 
dla mieszkańców.

Ogromne podziękowania za hojność kierujemy w stronę 
lokalnych przedsiębiorców, którzy ufundowali nagrody 
i atrakcje dla mieszkańców. Należą do nich: PGK „Termy 
Uniejów”, Aparthotel Termy Uniejów, Medical Spa Hotel 
Lawendowe Termy****, Browar Wiatr w Uniejowie, Hotel 
& Spa **** Kasztel Uniejów, Hotel Termalny, Pałac Uniejów, 
K-Flex Polska, Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa, 
FHU Instal Bogdan Wieczorek, Restauracja Herbowa, 
Dom Pracy Twórczej, Zamek Uniejów, Klub Nautilus, 
Normobaria Uniejów, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, 
Vattenball Spływy Kajakowe Kajaki Paintball Uniejów, 
PremasFoto.pl, Studio Urody Oliwka, Zbigniew Jankowski 
Zakład Kontroli Pojazdów, Henryk Pęcherski Okręgowa 
Stacja Kontroli Pojazdów, Pizzeria Pico Bello, Central 
Skwerk, Restauracja Zorbas Uniejów, Wabik, Pierogarnia 
pod 30-tką, Serowarnia Czarna Owca.

Oddzielne podziękowania kierujemy do współorganiza-
torów wydarzenia: Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych 
RP i Uzdrowiska Uniejów Park, dziękując za współpracę 
przy organizacji konferencji, prelegentom za zapre-
zentowane wykłady, uczestnikom wydarzenia za przyby-
cie na uroczystość i wspólne świętowanie. 

Podczas obchodów 10-lecia przez cały weekend 
(sobota i niedziela) Instytut Zdrowia Człowieka zaprosił 
mieszkańców na bezpłatne zabiegi rekreacyjno-reha-

bilitacyjne oraz zorganizował animacje dla najmłodszych. 
Dziękujemy za stworzenie mieszkańcom możliwości sko-
rzystania z bezpłatnych zabiegów (m.in. z masaży, zajęć zum-
by, treningu cardio, ćwiczeń na bóle kręgosłupa) i pikniku 
rodzinnego z grami i zabawami dla dzieci na terenie obiektu 
oraz za ufundowanie nagród dla mieszkańców.

Hotel & SPA **** Kasztel Uniejów w ramach 10-lecia 
Uzdrowiska Uniejów przygotował specjalną ofertę dla 
mieszkańców miasta, jaką była możliwość skorzystania 
z kąpieli w geotermalnych baliach za pół ceny przez cały 
weekend. Ponadto pierwszego dnia urodzin Uzdrowiska  
w budynku Wieży Kasztelańskiej zorganizowane zostały Dni 
Otwarte Strefy SPA, podczas których można było skorzystać 
z darmowych konsultacji z kosmetologami, fizjoterapeutami 
i z próbnego treningu EMS. Była też możliwość zrobienia 
własnego peelingu do użycia w zaciszu domowym – dzię-
kujemy. 

Drodzy Przedsiębiorcy, Dzięki Państwa uprzejmości mie-
szkańcy mogli skorzystać z szerokiej oferty zabiegów, bonów 
restauracyjnych, usług, cieszyć się upominkami, które mieli 
okazję wygrać w konkursach wiedzy o Uniejowie oraz 
spędzić niezapomniany czas.

Dziękujemy Patronom Honorowym jubileuszu: Mini-
sterstwu Sportu i Turystyki, Wojewodzie Łódzkiemu, Mar-
szałkowi Województwa Łódzkiego, Polskiej Organizacji 
Turystycznej, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Wreszcie słowa podziękowania kierujemy w stronę Parafii 
Uniejów – ks. Infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza za słowa 
modlitwy podczas odprawionej Mszy Świętej. 

I na koniec dziękujemy naszym jednostkom organizacyjnym 
– Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Miejsko-Gminnej 
Bibliotece publicznej za pomoc w organizacji Jubileuszu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy włączyli się w organizację 
10-lecia Uzdrowiska Termalnego Uniejów, czyniąc jubileusz wyjątkowym. 

Szczęśliwi posiadacze nagród
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M-GBP w Uniejowie

Aleksandra Zielonka

Wystawa zdjęć „Uniejów tak było – tak 
jest” w uniejowskiej bibliotece

Sukces Sołtysa z Rożniatowa-Kolonii

Pierwsza ekspozycja miała miejsce podczas konferencji 
pod nazwą ,,Uzdrowiska polskie = dobro narodowe’” 
zorganizowanej w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich 
w Uniejowie. Fotografie przedstawiają zestawienie miejsc  
z podziałem na to, jak wyglądały kiedyś „tak było” oraz 
jak wygląda aktualny stan „tak jest”. W dużej mierze 
kiedyś nie było nic – tylko pola, pastwiska czy zarośla. 
W tych miejscach powstały, m.in. Aparthotel Termy 
Uniejów, winnica Bogumiła czy nadwarciańskie bulwary. 

Zgłoszenia Sołtysa do konkursu dokonały Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich „Rożniatowianki”. Celem 
corocznego konkursu „Sołtys na plus” jest promowanie 
najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz 
lokalnej społeczności. O tym, że pan Wiesław zasługuje 
na to wyróżnienie nie trzeba przekonywać nikogo 
z Rożniatowa-Kolonii, ani sąsiednich miejscowości. 
Co prawda Pan Wiesław funkcje gospodarza miej-
scowości piastuje dopiero od dwóch kadencji, 
ale za to prezesem miejscowej jednostki OSP jest 27. 
rok, a społecznikiem od zawsze.

Pan Sołtys jest niezwykle zaangażowany w prace spo-
łeczne na rzecz swojej miejscowości, jej mieszkańców 

Wystawa nie tylko pokazuje, ile inwestycji dokonało mia-
sto i jak bardzo prężnie się rozwija, ale również wprowadza 
w nastrój refleksji, wspomnień i wzruszeń. 

Wystawa powstała dzięki uprzejmości udostępnienia 
zdjęć przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa i Panią 
Urszulę Urbaniak, prywatnych fotografii Pana Henryka 
Kuglarza oraz właścicieli przedstawionych obiektów, za 
co pragniemy serdecznie podziękować. 

Zapraszamy wszystkich do biblioteki, aby odbyć histo-
ryczną podróż po Uniejowie. 

oraz swojej parafii. Jednak oczkiem w głowie pana Wiesła-
wa jest miejscowa jednostka OSP. To jej poświęca mnós-
two czasu, pracy, a czasami nawet swoje zasoby finanso-
we. Ciągle o nią zabiega, pracuje na jej funkcjonowanie 
i rozwój. Warto nadmienić, że pan Wiesław w wieku 15 
lat zdobył kwalifikacje strażaka podczas pożaru autobusu 
dowożącego górników do kopalni w Łęczycy. Pokierował 
wtedy akcją, wykazując się odwagą i bohaterstwem. 
Swoje bohaterstwo potwierdził wiele lat później podczas 
podróży na Białoruś, gdzie podczas pożaru hotelu wypro- 
wadził z budynku 180 dzieci.

Życiorys pana Wiesława Pawłowskiego jest tak bogaty, 
że można by było napisać dosyć opasłą książkę. 

Od 10 października do końca 2022 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie 
można podziwiać wystawę, którą pracownicy biblioteki przygotowali z okazji Jubileuszu10-lecia 
Uzdrowiska Uniejów.

Pan Wiesław Pawłowski – Sołtys Rożniatowa-Kolonii został laureatem tegorocznego konkursu 
„Sołtys na plus”, którego organizatorem jest Województwo Łódzkie, a Patronem Honorowym 
Marszałek Województwa Łódzkiego.
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W czasach, kiedy w Rożniatowie remontowano szkołę 
został wiceprzewodniczącym Komitetu Odbudowy 
Szkoły. Wraz z mieszkańcami, mimo wielu przeciwności, 
wznieśli budynek. Za tę budowę został wyróżniony 
Honorowym Wpisem do Narodowej Księgi Czynów 
Społecznych.

Jako Prezes OSP Rożniatów podjął wiele inicjatyw 
na rzecz rozwoju miejscowej jednostki, które udało 
się zrealizować przy wsparciu mieszkańców oraz Sa-
morządu Miasta i Gminy Uniejów. W Rożniatowie 
została postawiona kapliczka św. Floriana, położona 
kostka brukowa, miejscowa remiza została gruntownie 
wyremontowana, zyskując estetyczne i bardzo funkcjo-
nalne wnętrze, pomieszczenie kuchenne, sanitariaty, 
salę, a garaże nowe elektryczne bramy. Od czasu 
remontu strażnicy corocznie organizuje wspólnie 
z mieszkańcami imprezę integracyjną: Mikołajki Stra-
żackie połączone z obchodami Dnia Babci i Dziadka. 
W Rożniatowie wybudowano przydrożną kapliczkę 
z lokalnego kamienia wapiennego, zwieńczoną figurą 
Matki Boskiej Fatimskiej, zakupioną przez Wiesława 
Pawłowskiego podczas pielgrzymki do Sanktuarium 
Fatimskiego w Portugalii.

Sołtys ciągle ma głowę pełną pomysłów i planów 
na przyszłość. Ostatnio możliwość ich realizacji ogranicza 
stan zdrowia pana Wiesława, który w tym roku wraz 
z żona został poszkodowany w wypadku drogowym. 
Mimo ograniczeń ruchowych i mimo tego, że dużą cześć 
czasu poświęca na rehabilitację, Sołtys nie zwalnia 
tempa. Znając zaangażowanie pana Wiesława wiemy, 
że realizacja planów to jest tylko kwestia czasu.

W nagrodę za zdobycie tytułu Laureata Konkursu 
„Sołtys na plus” pan Wiesław otrzymał podkaszarkę 
spalinową. I jak to bywa u zapalonych społeczników 
już ucieszył się, że będzie służyła nie tylko do celów 
prywatnych, ale przede wszystkim pomoże utrzymać 
porządek przy remizie OSP, kapliczce oraz w otoczeniu 
dębu będącego pomnikiem przyrody.

Zasług Wiesława Pawłowskiego dla miejscowości 
można by jeszcze dużo wymieniać. Jednak to, co należy 
podkreślić, to ogromna uważność pana Wiesława 
na lokalne sprawy i drugiego człowieka. Tę umiejętność 
przenosi na wszystkie dziedziny swojego życia.

Jako puentę przytaczamy pewne wydarzenie, w któr-
ym uczestniczył Sołtys w 1993 roku i, które zachowało 
się na kartach ówczesnego artykułu w „Przeglądzie 
Konińskim. Będąc właścicielem biura podróży, Pan Wie-
sław odpowiedział na apel Terenowego Koła Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym w Kole. Koło poszukiwało życzliwej oso-
by, która za darmo zawiozłaby dzieci do Warszawy, 
na dwudniową imprezę organizowaną przez Marka 
Kotańskiego. Pan Wiesław, jako właściciel biura 
turystycznego, chętnie zaoferował swoją pomoc i za-
wiózł dzieciaki do Warszawy. Co więcej, podczas 
wyjazdu opiekował się tymi, którzy bali się skorzystać 
z oferowanych im atrakcji. Pomagał im wsiąść 
do kolejkowych wagoników, przyjechać się na karuzeli 
czy pohuśtać na specjalnych urządzeniach. W drodze 
powrotnej, z własnej inicjatywy zaproponował dzieciom 
jeszcze jedną atrakcję w postaci zwiedzania skansenu 
ruchomych figur drewnianych w miejscowości Sromowo. 
Tuż przed zakończeniem wycieczki pan Wiesław wziął 
do ręki mikrofon i podziękował dzieciakom za to, 
że były takie fantastyczne. Podziękowano również panu 
Wiesławowi. Jak podaje gazeta: 

– „Mały Hubert, siedmiolatek z zespołem Downa, 
przeczekawszy niecierpliwie te mikrofonowe, „oficjalne” 
podziękowania, wskoczył na siedzenie i zaintonował: 
100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. A kto? – zapytał 
i wyciągnąwszy rączkę w kierunku kierowcy zawał 
triumfalnie – Pan!”.

W imieniu Burmistrza Miasta oraz Rady Miejskiej 
w Uniejowie przyłączamy się do tych życzeń.  Gratulujemy 
Panu Wiesławowi Pawłowskiemu wyróżnienia i życzymy 
100 lat w zdrowiu, aby mógł z wielką radością realizować 
swoje plany.
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Marta Pokorska, Fundacja Most the Most

Umowa na 1 mln złotych na renowację 
Dworku w Uniejowie podpisana

Umowę kontrasygnowali ze strony Gminy Uniejów: 
Skarbnik Miasta – Arleta Pietrzak i Zastępca Burmistrza 
Uniejowa – Mirosław Madajski, natomiast ze strony 
Most the Most – Prezes Fundacji – Brygida Ślabska.

Konkurs „Nasz Zabytek” to flagowy projekt Fundacji 
Most the Most inicjujący i wzmacniający zaangażowanie 
lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków 
i nadawania im nowych funkcji społecznych.

Konkurs „Nasz Zabytek” to projekt o charakterze 
regionalnym i lokalnym. Ogłaszany jest sekwencyjnie 
w poszczególnych województwach i podzielony jest 
na dwie części: I konkurs to wybór jednego zabytku 
w województwie oraz II konkurs, czyli wybór pomysłów 
na nową funkcję społeczną zwycięskiego obiektu. 
I konkurs w województwie łódzkim został ogłoszony 
pod koniec października 2021 r. Podczas trwającego 
4 tygodnie naboru Fundacja otrzymała 441 zgłoszeń 
na 23 zabytkowe obiekty. Zwycięzcą został Dworek 
w Uniejowie, obecnie siedziba Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury. W II konkursie – na wybór nowej 
funkcji społecznej zabytku – mieszkańcy Uniejowa 
i okolic ponownie aktywnie zaangażowali się poprzez 
zgłaszanie ciekawych pomysłów na wykorzystanie 
przez nich tego zabytkowego obiektu.

Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek podkreślił, 
że wygrana w konkursie „Nasz Zabytek” i grant 
od Fundacji Most The Most wpłynie na poprawę jakości 
życia mieszkańców – uczestników wydarzeń i zajęć, 
a także na poprawę warunków pracy pracowników 
gminnej instytucji kultury.

– „Blisko dekadę temu, w 2013 r. podjęliśmy już 
starania, by dać obiektowi drugie życie. W ramach 
projektu na rewitalizację złożyliśmy wniosek na remont 
i przebudowę budynku wraz z jego otoczeniem, ale 
niestety, nie otrzymaliśmy dofinansowania. Dlatego tak 
bardzo cieszy, że dzięki wsparciu z Fundacji, zabytek  
o ciekawej historii, który od samego początku pełni dla 
mieszkańców Uniejowa bardzo ważną funkcję, wreszcie 
doczeka się gruntowego remontu. Modernizacja infra-

struktury poza oczywistymi względami estetycznymi 
stworzy nowe możliwości w wymiarze społecznym; 
umożliwi realizację oferty w profesjonalnej przestrzeni, 
w warunkach sprzyjających rozwojowi umiejętności  
i talentów oraz będzie sprzyjać integracji lokalnej spo-
łeczności od najmłodszych po seniorów”. 

W trakcie spotkania została przedstawiona historia 
Dworku w Uniejowie przez historyka, przewodniczącego 
Rady Miejskiej – Tomasza Wójcika.

Historia Dworku
Późnoklasycystyczny dworek został wzniesiony w 1845 r. 

na placu ćwiczeń w obrębie dawnych zabudowań wojsk 
pruskich. Zlokalizowano go na zachód od wojskowych 
stajni, które później przebudowano na cele mieszkaniowe. 
Pierwotnie w dworze mieszkała rodzina Hoffmeistrów, 
zarządzająca dobrami hrabiowskiej rodziny Tollów. Taki stan 
utrzymał się aż do początków I wojny światowej. Jednak 
rodzina Hoffmeistrów dalej była związana z rezydencją.

Po zakończeniu II wojny światowej w dworku na piętrze 
mieszkała pani Hoffmeister, spadkobierczyni rodu dawnych 
właścicieli. Na parterze urządzono biuro Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska”. Część pomieszczeń zaadaptowano 
na magazyny i skup. Czasowo funkcjonował tutaj ośrodek 
zdrowia. W późniejszym czasie do dworku wprowadził się 
Dom Ludowy, a potem Dom Kultury, przekształcony w 1976 
r. w Gminny Ośrodek Kultury.

Do czasów współczesnych zachowało się jedynie częściowe 
pierwotne rozplanowanie pomieszczeń. Pod koniec lat 80. 
XX w. obiekt został gruntownie wyremontowany. Prace 
sfinansowano z funduszu Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Koninie. Poza salami warsztatowymi, muzycznymi 
i wykładowymi znalazło się miejsce na kawiarenkę i sale 
spotkań. Obecnie mieści się tu Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Uniejowie i Szkoła Muzyczna I stopnia.

 
Nowa funkcja społeczna Dworku
Prezes Fundacji – Brygida Ślabska opowiedziała 

o doświadczeniach związanych z konkursem „Nasz 

Uroczystość podpisania umowy na dofinansowanie w kwocie 1 000 000 zł rewaloryzacji Dworku 
w Uniejowie – zwycięzcy Konkursu „Nasz Zabytek”, organizowanego przez Fundację Most the 
Most w województwie łódzkim, miała miejsce 13 września 2022 r.
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Zabytek”, podsumowała jego przebieg i przekazała, 
jak ogromne zaangażowanie udało się osiągnąć 
w I i II konkursie. Natomiast w imieniu władz miasta 
głos zabrał Zastępca Burmistrza Uniejowa – Mirosław 
Madajski, który powiedział o budowaniu przez samorząd 
zaangażowania wokół tego projektu, jego znaczeniu dla 
lokalnej społeczności oraz przedstawił plany dotyczące 
przyszłości Dworku w Uniejowie i przebieg prac.

Po renowacji Dworek jeszcze szerzej otworzy 
się dla lokalnej społeczności. W obiekcie zostanie 
przeprowadzona przebudowa i modernizacja tak, aby 
zwiększyć dostęp do niego dla wszystkich mieszkańców, 
w tym dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych. 
Na parterze zostanie utworzona nowa, większa 
sala z połączenia czterech mniejszych pomieszczeń. 
Wyremontowany dworek będzie także miejscem prób 
muzyków, organizacji koncertów oraz działań członków 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Współpraca z Fundacją potrwa 7 lat, a przez najbliższy 
rok w Ośrodku Kultury będzie działał chór. 
Jego uczestnicy po roku działalności spotkają się 
z chórami z trzech innych gmin uczestniczących w 
projekcie na wspólnym obozie letnim, aby wspólnie 
ćwiczyć. Jest to kolejna inicjatywa realizowana przez 
Fundację.  

Goście wydarzenia
Uroczystość poprowadzona przez Dyrektora Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie – Robert Palkę 
odbyła się w gronie zaproszonych Gości: Posła na Sejm 
RP – Marka Matuszewskiego, Starosty Poddębickiego 
– Małgorzaty Komajdy, Wicestarosty Poddębickiego 
– Piotra Majera, Dyrektor ds. strategii i PR– Patrycji 
Loose i Menedżer ds. komunikacji i PR Fundacji Most 
the Most – Róży Zabojszcz, Radnych Rady Miejskiej 
w Uniejowie – Alicji Własny, Daniela Szafarza i Romana 
Dudkowskiego, Przełożonej Zgromadzenia Sióstr 

Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w Uniejowie – 
Alicji Turskiej, byłego Burmistrza Uniejowa i założyciela 
Orkiestr Dętej w Uniejowie – Mariana Pięgota, byłego 
Zastępcy Burmistrza Uniejowa i byłego Dyrektora Ośrodka 
Kultury w Uniejowie – Marka Jabłońskiego, Wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej w Uniejowie – Agnieszki Kaczmarek, 
Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Uniejowie 
– Jakuba Pięgota, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-
Gminnego Związku OSP RP w Uniejowie – Krzysztofa 
Janiaka, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Uniejowie – Jolanty Figurskiej, Dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Uniejowie – Beaty Szymczak, Prezes 
Stowarzyszenia Rozwoju Spycimierza i Okolicy – Marianny 
Polasińskiej, Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół 
Uniejowa i Uniejowskiego Uniwersytetu III Wieku  – 
Urszuli Urbaniak, Nadcechmistrza Cechów Parafii Uniejów 
– Mirosława Ławniczaka, instruktora Uniejowskiej Grupy 
Wokalnej – Renaty Białek, Dyrektora Spycimierskiego 
„Centrum Bożego Ciała” – Jędrzeja Kałużnego, kierownika 
zespołu śpiewaczego „Włościanki” z Wielenina – Kamili 
Szymczak, przedstawiciela Orkiestry Dętej w Spycimierzu 
– dh. Stanisława Pełki, przedstawicieli zespołów Greasen, 
GDP SQUAD i CrossRoad, instruktor M-GOK – Pauliny 
Stawickiej, koordynator „Szlachetnej Paczki” w gminie 
Uniejów – Ewy Kolasy, mediów (Ryszard Troczyński 
– gazety „Uniejowskie Strony”, „W Uniejowie”, Michał 
Kubacki – www.uniejow.net.pl, telewizji TVP 3 i Siewie.
tv). 

O oprawę muzyczną wydarzenia zadbali: członkinie 
chóru żeńskiego „Kantylena” pod kierownictwem Jakuba 
Pięgota i soliści Uniejowskiej Grupy Wokalnej. 

Nie pozostaje nam nic innego jak cierpliwie poczekać 
na efekty renowacji obiektu, który doczekał się, aby 
tknąć w niego nowe życie i aby stał się miejscem o jesz-
cze większym obszarze działań w zakresie realizacji 
lokalnych inicjatyw i wydarzeń kulturalnych oraz integracji 
środowiska lokalnego.
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Prezes Fundacji Most the Most – Brygida Ślabska  
i Zastępca Burmistrza Uniejowa – Mirosław Madajski
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Agnieszka Owczarek

Trudny sezon grzewczy 2022/2023

Przez wiele lat Gmina Uniejów konfigurowała źródła 
ciepła konsekwentnie je dywersyfikując. Obecnie 
ciepło do sieci ciepłowniczej dostarczane jest ze źródła 
geotermalnego oraz kotłowni, która może być opa-
lana gazem i olejem opałowym, a także z układu wyso-
kosprawnej kogeneracji gazowej.

Priorytetem Gminy jest zapewnienie dostaw ciepła 
i racjonalizacja kosztów ogrzewania oraz ochrona 
wydobycia i zużycia wody geotermalnej. W latach 
ubiegłych najkorzystniejsze było wykorzystanie źródła 
geotermalnego oraz układu wysokosprawnej kogeneracji 
gazowej, który eksploatuje jednostka budżetowa – 
Energetyka Uniejów. Jednostka ta w imieniu Gminy 
prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła 
i energii elektrycznej. Ciepło jest oddawane do sieci 
ciepłowniczej, a energia elektryczna dostarczana 
gminnymi sieciami do około 200 odbiorców.

Obserwowane przez Państwa wydarzenia na arenie 
międzynarodowej, których 

konsekwencją jest kryzys paliwowy, w wyniku któ-
rego doszło do znacznych wzrostów cen paliw, pos-
tawiły gminną jednostkę budżetową przed trudnymi 
decyzjami.

Wzrost cen gazu w przeliczeniu na jednostkową 
wartość energetyczną w stosunku do innych 
paliw jest największy. Na Towarowej Giełdzie Energii, 
w transakcjach z dostawą natychmiastową, koszt za 1 
MWh (megawatogodzinę) sięga nawet 1,2 tys. zł. 
To około sześć razy więcej w stosunku do ceny, za którą 
dotychczas Energetyka Uniejów kupowała to paliwo.

Taka sytuacja wpłynęła na decyzje operatora 
elektrociepłowni gazowej w zakresie produkcji energii 
i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji – podjęto trudną, 
aczkolwiek konieczną decyzję o wstrzymaniu produkcji 
energii elektrycznej i ciepła w celu racjonalizacji cen 
ciepła. Energetyka Uniejów produkowała energię 
i ciepło tylko do końca września. Jednostka Budżetowa 
zapewni dostawy ciepła jedynie na wypadek awarii 
z uwzględnieniem kosztów zakupu błękitnego paliwa.

Od dnia 1 października br. Energetyka Uniejów 
kontynuuje dostawy energii elektrycznej z sieci w celu 
utrzymania bezpieczeństwa oraz realizacji swoich 

zobowiązań umownych. W chwili obecnej bardziej 
korzystny jest jednak obrót energią, ponieważ do końca 
roku zostanie utrzymana dotychczasowa stawka 
za dostawę energii elektrycznej w wysokości 0.50 zł/kWh. 
Zmiany nastąpią dopiero od stycznia 2023 r., ale niestety 
trzeba się spodziewać dużo wyższych cen.

A co z ciepłownictwem? Alternatywą dla ciepła 
dostarczanego przez energetykę w procesie spalania 
gazu jest olej opałowy, którego jednostkowa cena 
w przeliczeniu na wartość energetyczną jest dwukrotnie 
mniejsza. Do wyprodukowania 1 GJ potrzeba około 30 
l oleju, co daje koszt plasujący się na poziomie około 
200 zł (bez przesyłu i amortyzacji). Ciepło pochodzące 
z wody termalnej oraz olej opałowy pozwolą zabezpieczyć 
odbiorców w zakresie ogrzewania. W przypadku 
awarii będzie istniała możliwość uruchomienia układu 
wysokosprawnej kogeneracji.

Sytuacja jest bardzo trudna, także dlatego, że z jednej 
strony widać presję na redukcję emisji CO2, bo ceny 
uprawnień do emisji CO2 bardzo negatywnie wpływają 
na koszty wytwarzania ciepła, z drugiej zaś strony – 
kierunek transformacji, który wydawał się naturalny, czyli 
przechodzenie na gaz, poddają w wątpliwość wysokie 
ceny gazu.

Tymczasem potężne podwyżki rachunków zmuszają 
do szukania oszczędności. Wzrost cen odbija się 
na funkcjonowaniu wielu podmiotów gospodarczych, jak 
i indywidualnych domostw.

Drogą do ominięcia wahań na rynku paliw kopalnianych 
jest przestawienie energii i ciepła na OZE. Gmina 
przygotowuje teren na farmę fotowoltaiczną do ok. 1 MW. 
Dostrzega się też konieczność uruchomiania drugiego 
odwiertu wydobywczego. Stosowny wniosek został 
złożony w NFOŚiGW i od ponad roku jest procedowany. 
Gdyby udało się otrzymać wsparcie finansowe, można 
by ruszyć z inwestycją, która pozwoliłaby zwiększyć ilość 
wydobywanej wody, a w konsekwencji pozyskać więcej 
ciepła na zaspokojenie potrzeb gminy w tym zakresie. 
Nota bene przy całkowitym rocznym zapotrzebowaniu 
gminy, które sięga 5 MW, około 2,5 MW można pozyskać 
z członu geotermalnego. Wobec powyższego podjęto 
decyzję o ogłoszeniu przetargu na renowację drugiego 
odwiertu opłaconą ze środków własnych.

Znaczny wzrost cen gazu i kryzys na rynku błękitnego paliwa zmuszają uniejowską energetykę 
do podjęcia trudnych decyzji w zakresie produkcji energii i ciepła.
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Anna Pająk-Kowalska

Kontrola w Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt „Psia Ostoja”

W trakcie wizytacji dokonano sprawdzenia dobrostanu 
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 31.08.2022 r. stwierdzono, iż w schronisku 
przebywa 7 kotów oraz 9 psów. Przeprowadzona 
kontrola nie wykazała nieprawidłowości dotyczącej 
warunków przetrzymywania znajdujących się w schro-
nisku zwierząt.

 Zachęcamy do adopcji zwierząt z terenu gminy 
Uniejów, znajdujących się w schronisku. Dodatkowe 
informacje dotyczące adopcji czworonogów można 
uzyskać na stronach www.psiaostoja.pl (w zakładce 
„Adopcje”) i  www.uniejow.pl/aktualności (w zakładce 
„Mieszkam w Uniejowie – Adopcje zwierząt”) oraz 
pod numerem tel. 603 394 731 lub kontaktując się 
z pracownikiem Urzędu Miasta w Uniejowie pod 
numerem tel. 63 288 97 49.

31.08.2022 r. pracownicy Urzędu Miasta w Uniejowie – Anna Pająk-Kowalska oraz Agnieszka 
Nowak wraz z Komisją Rewizyjną Rady Miejskiej w Uniejowie przeprowadzili kontrolę zwierząt 
znajdujących się w Gabinecie Weterynaryjnym Lek. Wet. Andżeliki Barczak – Schronisko dla 
Bezdomnych Zwierząt „Psia Ostoja”, ul. Szkolna 14, Pieczyska, 98-400 Wieruszów.
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Agnieszka Owczarek

Czekamy na nowych mieszkańców … 
w parku zawisną budki lęgowe dla ptaków

W lutym br. Burmistrz Miasta Uniejów wystąpił 
do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na montaż 
dziewięciu budek lęgowych (przekazanych na rzecz 
Gminy Uniejów przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Ochrony Ptaków Drapieżnych „Szpon”) dla ptaków 

śpiewających, m.in.: szpaka, pleszki bogatki, sosnówki, 
kowalika, sikorki, pełzacza leśnego, muchołówki żałobnej, 
mazurka, puszczyka, pójdźki, rudzika, a także jednej budki 
dla ssaków, takich jak: karlik malutki, borowiec, na terenie 
parku w zespole zamkowo-pałacowym pochodzącym 
z II poł. XIX w.

Już wkrótce na drzewach uniejowskiego parku pojawią się budki lęgowe dla ptaków. To kolejna 
inicjatywa podejmowana przez miasto w trosce o środowisko naturalne.

>
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Maciej Bartosiak

Spacer bulwarami jak lektura przewodnika

W ciągu spacerowym wzdłuż wybrzeża po stronie 
miejskiej wypełniły się treściami drewniane ramy. 
W sumie na powstałą w taki sposób ścieżkę edukacyjną 
składa się 15 tablic, które poruszają różnorodną 
tematykę: 
• Bulwary Nadwarciańskie – najbardziej słoneczna 

ulica w Uniejowie;
• Uniejowskie winnice;
• Uzdrowisko Termalne Uniejów – zdrowie 

przez wodę;
• Święci patroni Ziemi Uniejowskiej;
• Uniejów: historia w pigułce;
• Spycimierz – ukwiecony ogród;
• Energia geotermalna – naturalne bogactwo 

Uniejowa;
• Ekologiczna energia oświetla i ogrzewa Uniejów;
• Wilamów – miejsce z niezwykłą historią;
• Wielenin – historyczna osada z wielkim potencjałem;
• Miasto nad rzeką;
• Dolina Środkowej Warty;
• Maria Konopnicka – poetka tej ziemi;
• Uniejów – przepis na lepszy klimat;
• Uniejów nożem i widelcem.

Treści zamieszczone na tablicach opracował zespół 
w składzie: Andżelika Wochna, Jędrzej Kałużny oraz To-
masz Wójcik, pod kierunkiem Andrzeja Szoszkiewicza 
z firmy „Smartlink”. Projekt został przygotowany pod 
względem graficznym tak, by nawiązywał do banerów 
turystycznych zawieszonych w maju w Rynku Miejskim 
oraz przy kompleksie „Termy Uniejów”.

Zagospodarowane brzegi rzeki Warty wraz z urządzoną Winnicą Bogumiła były tego lata jednym 
z chętniej odwiedzanych przez mieszkańców oraz gości uzdrowiska miejsc na mapie Uniejowa.  
Choć nadeszła jesień, nadal warto wybrać się na spacer bulwarami, zwłaszcza, że udostępniona niecały 
rok temu inwestycja wciąż się zmienia i przybywa w niej atrakcji. Teraz w ramach przechadzki mogą 
Państwo dodatkowo wzbogacić się o cenną wiedzę na temat gminy.
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Wniosek został zaakceptowany, a Łódzki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków udzielił zezwolenia na podej-
mowanie tychże działań przy zabytku.

Po okresie lęgowym ptaków, trwającym od 1 marca 
do 15 października, dzięki pomocy Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej PGK „Termy Uniejów”, bud-
ki zostaną zamieszczone na stabilnych, zdrowych 
drzewach, charakteryzujących się prawidłowym stanem 
fitosanitarnym. Lokalizacja dwóch budek przewidziana 
jest w okolicach kompleksu termalno-basenowego, 
natomiast pozostałe osiem (w tym jedna dla nietoperzy) 
w pobliżu zabytkowego zamku od strony północno-
zachodniej. 

W przedsięwzięciu weźmie udział współpracujący 
z miastem Uniejów sokolnik – Mateusz Moszczyński, 
który służy wsparciem i wiedzą m.in. w zakresie 
rozmieszczenia i lokalizacji budek.

– „To bardzo ważna kwestia, ponieważ nie wystarczy 
zamontować budki na drzewach, aby zasiedliły je ptaki. 
Należy je umieścić na odpowiedniej wysokości – 
w miejscach, które nie będą zaburzać ptasiego spokoju” 
– stwierdził pan Mateusz.

Planowane działania nie wpłyną negatywnie na za-
bytkowy teren, natomiast montaż budek ma wymiar eko-
logiczny; ułatwią one bytowanie ptakom oraz przyczynią 
się do różnorodności fauny oraz ochrony gatunków 
przed wyginięciem.

>
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Aleksandra Zielonka

Historia bocianów z Rożniatowa-Kolonii

W Rożniatowie-Kolonii, na posesji samego 
sołtysa – Wiesława Pawłowskiego, bocianie 
gniazdo zasiedlone jest już 32 lata. Przylot tych 
pięknych ptaków i ich odlot są tak ważnymi 
wydarzeniami w życiu gospodarza, że daty 
te corocznie odnotowywane są w kalendarzu. 
Ze statystyk prowadzonych przez sołtysa wynika, 
że przyloty odbywają się od 23 do 25 marca, 
a odloty około 15 sierpnia.

W tym roku na przylot pierwszego bociana 
gospodarze czekali aż do 8 kwietnia. Kilka dni 
później dołączyła do niego bociania towarzyszka. 
Parze wykluła się trójka potomstwa. Niestety, 
bocianią rodzinę spotkała tragedia. W zupełnie 
bezwietrzny dzień ważące ponad 300 kg bocianie 
gniazdo spadło z drzewa. Jedno z młodych 
bocianiątek zginęło. Tragedia uruchomiła 
łańcuszek ludzkiej dobroci.

Sąsiadka sołtysa pani Renata Antczak za-
dzwoniła do weterynarza, który przysłał 
na miejsce doświadczonego ornitologa. Ten pos-
tanowił o zabraniu dwójki maluchów do ptasiego 
schroniska. Na miejscu pozostała jeszcze dwójka 
dorosłych bocianów, które w wyniku tragedii 
straciły również miejsce do życia. Pan Wiesław 
Pawłowski, mimo iż sam był unieruchomiony 
po wypadku, uczynił się ambasadorem 
poszkodowanych ptaków i postanowił zadzwonić 
wszędzie, gdzie mógł, aby uratować i odbudować 
bocianie gniazdo.

Na prośby odpowiedział Komendant Gminny 
i Prezes OSP w Dąbiu – dh Paweł Czerwiński, 
który użyczył wysięgnika niezbędnego do 
zamontowania konstrukcji. Z nowych drew-
nianych żerdzi i gałęzi ze starego gniazda 
zbudowano podstawę pod nowe siedlisko. W 
odbudowaniu i zamontowaniu gniazda pomagali: 
Emil Wojtasiak, Marek Kolasa z Lekaszyna oraz 
członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
z Rożniatowa: Gracjan i Marika Kolasa oraz 
Maksymilian Wojtasiak.

Zdesperowane „klekotki” w międzyczasie próbowały 
szukać nowego miejsca i podjęły próbę budowy gniazd 
przy miejscowym sklepie oraz remizie. Po zamontowaniu 
nowej konstrukcji sołtys Wiesław Pawłowski powiedział, 
że „będzie bocianom odradzał” osiedlenie się w nowym 
miejscu i że bardzo chciałby, aby powróciły do siebie. Jak 
sołtys przekonał bociany, tego nie wiemy, ale bociania 
rodzinka powróciła na dawne miejsce.

26 sierpnia br. bociany wyleciały w długą drogę do cie-
plejszych krajów. Mamy nadzieję, że dotarły tam szczęśliwie. 
Z zainteresowaniem będziemy śledzić, kiedy sołtys w 2023 
roku odnotuje w kalendarzu pierwszy dzień przylotu bo-
cianów. 

Jesień rozgościła się na dobre. Pierwszą jej oznaką były odlatujące do ciepłych krajów ptaki. Szczególne 
miejsce wśród ptactwa zajmuje bocian biały. Kiedyś prawie każda wioska mogła pochwalić się jego 
obecnością. Dziś coraz rzadziej widywany, choć nadal stanowi nieodłączny symbol polskiej wsi i jest 
jednym z najbardziej znanych i lubianych gatunków ptaków w kraju.
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Aleksandra Zielonka

Dożynki Parafialno-Gminne w Wilamowie

Msza dziękczynna
Obchody zainaugurowała Msza święta dziękczynna 

za zbiory w Kościele pw. św. Wojciecha i Stanisława 
w Wilamowie. Mszy przewodniczył ks. Infułat Andrzej 
Ziemieśkiewicz – Dziekan Dekanatu Uniejowskiego. 
Uczestnicy nabożeństwa wspólnie podziękowali Bogu 
za plony. Podczas mszy gospodarz parafii ks. Piotr 
Siołkowski w homilii podziękował rolnikom gminy Uniejów 
za trud i owoce ich pracy: 

– „Niech słowa wdzięczności obejmą nasze siostry  
i braci rolników, sadowników, działkowiczów i tych, którzy 
przez cały rok troszczą się o każdy nawet najmniejszy 
zagon polskiej ziemi”.

Część obrzędowa
Po mszy barwny korowód dożynkowy, w rytm mar-

sza granego przez Orkiestrę Dętą ze Spycimierza, prze-
maszerował na plac przy remizie OSP, gdzie odbyła się 
część obrzędowa dożynek. Uczestników wydarzenia 
powitała ze sceny sołtys Wilamowa – Krystyna Maj 
słowami:

– „Cieszymy się, że będziemy dzisiaj razem z Państwem 
przeżywać i świętować jedno z najpiękniejszych naszych 
narodowych tradycji, jakimi są dożynki. Ten staropolski 
obrzęd rolniczy zakorzeniony jest w naszej kulturze 
od wieków. Coroczne obchody święta plonów stanowią 
przejaw kultywowania wyjątkowej tradycji święcenia 
darów ziemi, dzielenia się chlebem oraz wspólnego 
świętowania. Ten radosny, dzisiejszy dzień jest hołdem 
i wyrazem szacunku złożonym wszystkim rolnikom za ich 
ciężką pracę i przywiązanie do ziemi”.

Podczas części obrzędowej nastąpiło tradycyjne 
przekazanie chleba na ręce przedstawicieli uniejowskiego 
samorządu oraz gości. Chleb przekazali Starostowie 
Dożynek Gminnych: Dorota Kokorzycka z Wilamowa 
i Rafał Siekacz z Brzozówki oraz Starostowie Dożynek 
Parafialnych: Dominika Pajor i Krzysztof Cybulski z Gór.  
Z rąk starostów chleb odebrali Burmistrz Uniejowa – Józef 
Kaczmarek, Przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz 
Wójcik oraz księża sprawujący Mszę św. dziękczynną: ks. 
inf. Andrzej Ziemieśkiewicz oraz ks. Piotr Siołkowski.

Burmistrz Uniejowa w swoim przemówieniu docenił 
trud i ciężką pracę rolników oraz podziękował wszystkim 

zaangażowanym w organizację tegorocznych dożynek. Nie 
zabrakło również odniesień do tegorocznych klęsk, które 
utrudniały rolnikom pracę oraz do konfliktu zbrojnego u 
naszych sąsiadów:

– „Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli 
spotkać się na kolejnych dożynkach i dziękować Bogu 
i rolnikom za to, że nie brakuje nam chleba. Myślę, że ten 
szacunek do chleba będzie coraz większy, bo nikt przed 24 
lutego nie spodziewał się, że tak będzie wyglądał nasz świat. 
Cieszmy się z tego, że mamy pokój, mamy święto i możemy 
razem świętować”.

Tradycyjnie po przekazaniu chleba nastąpiło jego 
podzielenie wśród uczestników dożynek.

W części oficjalnej nastąpiła prezentacja i przekazanie 

W naszej gminie 3 września 2022 r. obchodzono coroczne święto plonów. Gospodarzami tegorocznych 
Dożynek Gminnych była wieś Wilamów, a Dożynek Parafialnych wieś Góry.
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gościom wieńców dożynkowych. Na tegorocznych do-
żynkach gościliśmy pięć delegacji. Jako pierwszy za-
prezentowano wieniec gospodarzy – mieszkańców 
wsi Wilamów. W centralnym jego punkcie gospodarze 
umieścili parę żniwiarzy jako symbol wielopokoleniowej 
tradycji żniwnej polskiej wsi.  Swoje wieńce zaprezentowali 
również mieszkańcy: Gór, Lekaszyna, Wielenina oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich „Rożniatowianki”. 

Starostom Dożynek Parafialnych i Starostom Dożynek 
Gminnych zostało wręczone specjalne podziękowania 
od Burmistrza Miasta Uniejów, natomiast delegacje 
otrzymały od gospodarza gminy nagrody pieniężne 
za pięknie wykonane wieńce.

Część obrzędową zakończyły tradycyjne przyśpiewki 
w wykonaniu mieszkanek Wilamowa oraz słowa po-
dziękowania złożone wszystkim uczestnikom dożynek 
w mieniu gospodarzy od Krzysztofa Bielawskiego – 
Radnego Rady Miejskiej w Uniejowie, mieszkańca wsi 
Wilamów.

W programie dożynek znalazła się również część arty-
styczna. Tą zapewniły: Zespół Śpiewaczy „Włościanki” 
z Wielenina, Kapela ze wsi Wilamów, Orkiestra Dęta OSP 
Spycimierz, Old Band Uniejów oraz zespół Kryterium, 
który towarzyszył uczestnikom dożynek podczas zabawy 
do późnych godzin nocnych.

Goście uroczystości
Dożynki Gminno-Parafialne zgromadziły wielu gości. 

Wśród nich znaleźli się: Przemysław Błaszczyk – Senator 
RP, Grażyna Czyżak w imieniu Marka Matuszewskiego – 
Posła na Sejm RP, Dorota Więckowska – Radna Sejmiku 
Województwa Łódzkiego prezentująca Piotra Polaka 
– Posła na Sejm RP oraz Marszałka Województwa 
Łódzkiego – Grzegorza Schreibera, Jolanta Zięba-Gzik 
– Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Aleksandra 
Dutkiewicz – Dyrektor Biura Senatora Przemysława 
Błaszczyka, Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, 
Mirosław Madajski – Zastępca Burmistrza Uniejowa, Beata 
Przybylska – Członek Zarządu Powiatu Poddębickiego, 
Piotr Kozłowski – Członek Zarządu Powiatu Poddębickiego, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uniejowie, Danuta 
Pecyna – Radna Rady Powiatu Poddębickiego, Stanisław 
Katusza – Radny Rady Powiatu Poddębickiego, Tomasz 
Wójcik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, 
Marek Jabłoński – były Zastępca Burmistrza Miasta 
Uniejów, Małgorzata Sobczak – Wiceprezes Zarządu 
Banku Spółdzielczego w Poddębicach, radni Rady 
Miejskiej w Uniejowie, asp. Marcin Dulas – Komendant 
Komisariatu Policji w Uniejowie, przedstawiciele Izby 
Rolniczej Województwa Łódzkiego z terenu gminy 
Uniejów, sołtysi z terenu gminy Uniejów, sołtysi parafii 
Wilamów z terenu gminy Dąbie: Anna Pietrzak – sołtys 

Cichmiany oraz Andrzej Gadzinowski – sołtys Augustowa, 
prezesi jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
gminy, dyrektorzy placówek oświatowych oraz kierownicy 
jednostek organizacyjnych gminy Uniejów

Organizatorzy wydarzenia
Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz i Zastępca 

Burmistrza Uniejowa, Proboszcz Parafii Wilamów, Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Uniejowie, Radni Rady Miejskiej 
w Uniejowie, Sołectwo Wilamów, KGW z Wilamowa, OSP 
Wilamów, PGK „Termy Uniejów” Spółka z o. o. w Uniejowie 
oraz Miejsko-Gminny Ośrodka Kultury w Uniejowie.

Podczas tegorocznych dożynek w Wilamowie odświętnego 
charakteru nabrał również miejscowy przystanek. Stało 
się to za sprawą muralu, którego autorem jest młoda, 
utalentowana mieszkanka Wilamowa – Martyna Ludwicka. 
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Proboszcz Parafii Wilamów - ks. Piotr Siołkowski
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Aleksandra Zielonka

Uniejowski finał Samsung River Triathlon Series

Drugi sezon Samsung River Triathlon Series rozpoczął 
się 5 czerwca br. na Ziemi Lubuskiej w Gorzowie 
Wielkopolskim. Kolejne miały miejsce w Wielkopolsce 
we Wronkach (19 czerwca), Koninie (3 lipca), Kole (24 lipca) 
oraz Międzychodzie (14 sierpnia). Wielki finał mieliśmy 
przyjemność gościć w Uniejowie – jedynym mieście 
województwa łódzkiego na trasie triathlonu.

Przypomnijmy, że tym, co łączy wszystkie miasta 
triathlonu jest rzeka Warta. To w niej odbywa się etap pły-
wacki w każdym z miast położonych na trasie wydarzenia.

Uczestnicy
Mówi się, że triathloniści to ludzie z żelaza. Sport 

uczy dyscypliny, pokory i kształtuje charakter czło-
wieka. Ale triathlon to szczególna dyscyplina, to sport 
wytrzymałościowy, który obejmuje trzydyscypliny: 
pływanie, kolarstwo i bieg. Te trzy z pozoru proste sporty 
połączone w jedno stają się wyjątkowo wymagającą 
dyscypliną. Jeżeli uda się zawodnikowi chociaż raz w życiu 
pokonać triathlonto już może chwalić się dużym sukcesem. 
Tylko ten, kto podjął takie wyzwanie wie, co to znaczy 
budowanie formy oraz walka na trasie z własną spraw-
nością, fizycznością i psychiką.

W uniejowskim etapie wyzwanie podjęło łącznie 
369 zawodników, w tym: 156 na dystansie 1/8IM, 144 
na dystansie 1/4IM oraz 69 zawodników tworzących 

23 sztafety (w tym 15 na dystansie 1/8IM i 8 na dystansie 
1/4IM). 

Wśród uczestników znaleźli się reprezentanci Uniejowa 
oraz Klubu Biegacza Geotermia Uniejów. Klub reprezento-
wała na dystansie 1/4IMIzabela Augustowska,a indywidual-
nie wystartowaliTomasz Bartosik oraz zawodnik MMA Da-
wid Gralka. Wśród startujących uniejowian zaleźli się również 
Aneta Sowa z synem Tomaszem Sową,  reprezentujący klub 
HTFLudwik Sikorski.

Na dystansie 1/8IM wystartowali Łukasz Kubiak z KB Geo-
termia Uniejów oraz indywidualnie Adam Michalak.

Trasa triathlonu  
Zawodnicy startowali na dwóch dystansach – 1/4IM 

oraz 1/8IM. Pierwszą konkurencją było pływanie. Zawodnicy 

W niedzielę, 28 sierpnia 2022 r. w Uniejowie odbył się finał II sezonu Samsung River Triathlon Series. 
Uniejów po raz kolejny gościł wydarzenie i to u nas po raz drugi odbył się finał całej serii.  
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Podziękowanie za zorganizowanie 
Dożynek w Wilamowie 

Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek pragnie po-
dziękować wszystkim osobom, które włączyły się w orga-
nizację tegorocznych Dożynek Parafialno-Gminnych w Wi-
lamowie. 

Szczególne podziękowania kieruje do Proboszcza 
Parafii Wilamów – ks. Piotra Siołkowskiego, Mieszkańców 
Sołectw Wilamów, Góry i Lekaszyn z Panią Sołtys Wila-
mowa – Krystyną Maj na czele, Radnego Rady Miejskiej 
w Uniejowie – Krzysztofa Bielawskiego, Członkiń Koła 

Gospodyń Wiejskich w Wilamowie, Strażaków Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wilamowie i wszystkich tych, którzy włożyli 
mnóstwo pracy i wysiłku w przygotowanie tegorocznych 
dożynek. To dzięki Państwa wielkiemu zaangażowaniu nasze 
wspólne Święto Plonów nabrało wyjątkowego charakteru 
i zgromadziło wielu uczestników.

Dziękuję Wam, że Parafialno-Gminne Dożynki w Wila-
mowie miały wspaniałą oprawę, niepowtarzalny klimat i cha-
rakter oraz sprawiły radość wszystkim Gościom.

Dożynki to jedno z najpiękniejszych polskich tradycji, stanowiącej zwieńczenie całorocznej, ciężkiej pracy 
i wysiłku rolników. Święto Plonów to doskonała okazja, aby podziękować wszystkim rolnikom, którzy dbają 
o odpowiednie wykorzystanie darów natury, z poświęceniem i w pocie czoła zmagają się z wieloma 
przeciwnościami natury, jak chociażby okresem suszy. Coroczne dożynki są okazją do spotkania się i wspólnego 
celebrowania tej pięknej uroczystości, wyrażenia radości i wdzięczności Bogu za zebrane zbiory.
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kategorii 1/8IM mieli do pokonana po Warcie dystans 
475 metrów, natomiast kategoria 1/4IM – 950 metrów.  
Po pokonaniu pierwszego etapu uczestnicy biegli kładką 
do tzw. strefy zmian, która znajdowała się na uniejowskim 
rynku. Tam rozpoczynali pętlę kolarską liczącą 22,3 km 
prowadzącą z Uniejowa ul. Targową przez Orzeszków, 
Czepów, Wilamów, Skotniki, Kuczki, Ostrowsko 
oraz w drodze powrotnej ul. Kościelnicką do Uniejowa. 
Zawodnicy startujący na dystansie 1/4IM musieli pokonać 
pętle dwukrotnie. Ostatni etap triathlonu to trasa 
biegowa poprowadzona po malowniczych bulwarach 
nadwarciańskich obok uniejowskiego zamku i po alejkach 
parkowych. Jedna pętla trasy biegowej liczyła 5,25 km. 
Dłuższy dystans musiał pokonać dwie takie pętle.

Trasa biegowa prowadziła po bulwarach uniejowskich 
i parku, a meta znajdowała się przy basenach. Zakończenie 
zawodów i podsumowanie całego cyklu odbyło się przy 
termach.

Zwycięzcy
Uroczysta dekoracja najlepszych zawodników odbyła 

się w sąsiedztwie uniejowskich term. Najlepszy podczas 
zawodów w Uniejowie na dystansie 1/4 IM okazał się 
Łukasz Kalaszczyński (Dawaj Kalach Team), który w 
2017 r. wybrany został najlepszym polskim triathlonistą. 
W Uniejowie zwycięstwo panu Łukaszowi dał wynik 
01:46:03. Na dystansie 1/8 IM tryumfował Maciej 
Bodnar (MBC Team/Szkoła Triathlonu) z czasem 00:53:58.

Wśród kobiet najlepsze były:
• na 1/4 IM – Agnieszka Jerzyk (Awilux Real 64-sto Jerzyk 

Team) z czasem 01:59:56,
• na 1/8 IM – Natalia Krawczyk (KAZIKI / KKS Kalisz) 

z wynikiem 01:02:02.
• Wśród sztafet najlepsze okazały się:
• na dystansie 1/8 IM: Paulina Wargacka, Dominik 

Kaczmarek i Maciej Wróblewski z MTB Koło 
Team z czasem 01:00:13,

• na dystansie 1/4IM: Dariusz Kaczmarek, Krzysztof 
Spławski i Konrad Nowicz z Triton Konin z czasem 
02:00:24.

Zawodnicy z Uniejowa i reprezentujący KB Geotermia 
Uniejów osiągnęli następujące wyniki w etapie uniejow-
skim:
• Dystans 1/4IM:
• Aneta Sowa z czasem 02:40:36 (90 miejsce wśród 

zawodników, 15 miejsce w kategorii kobiet, 1 miejsce 
w kategorii wiekowej K50!).

• Izabela Augustowska z czasem 02:59:03 (118 miejsce 
wśród zawodników, 23 miejsce w kategorii kobiet,  
4 miejsce w kategorii wiekowej K45).

• Tomasz Sowa z czasem 02:19:23 (46 miejsce wśród 
zawodników, 41 miejsce w kategorii mężczyzn, 4 miej-
sce w kategorii wiekowej M25).

• Tomasz Bartosik z czasem 02:25:03 (62 miejsce wśród 
zawodników, 56 miejsce w kategorii mężczyzn, 9 miej-
sce w kategorii wiekowej M45).

• Dawid Gralka z czasem 02:36:57 (90 miejsce wśród 
zawodników, 76 miejsce w kategorii mężczyzn, 14 miejsce 
w kategorii wiekowej M30).

• Dystans 1/8IM:
• Łukasz Kubiak z czasem 01:16:01 (60 miejsce wśród 

zawodników, 55 miejsce w kategorii mężczyzn, 20 miejsce 
w kategorii wiekowej M30).

• Adam Michalak z czasem 01:13:23 (50 miejsce wśród 
zawodników, 47 miejsce w kategorii mężczyzn, 7 miejsce 
w kategorii wiekowej M20).

W związku z tym, że niedzielna rywalizacja kończyła cykl 6 
triathlonów, rozstrzygnięcie klasyfikacji Open również odbyło 
się w Uniejowie, jako ostatni punkt programu wydarzenia.

Wśród mężczyzn zwyciężyli: na 1/4 IM –  Łukasz Kala-
szczyński, na 1/8 IM – Maciej Bodnar. Wśród kobiet najlepsze 
były: na 1/4 IM – Sara Zimny, na 1/8 IM – Natalia Krawczyk.

Wszystkie zestawienia wyników można podejrzeć na stro-
nie: www.plus-timing.pl/wyniki. 

Wielkie gratulacje składamy wszystkim zwycięzcom 
triathlonu oraz wszystkim zawodnikom, którzy postawili 
przed sobą wyzwanie jego pokonania. Mamy nadzieję, 
że uczestnicy ostatniego z serii triatlonów zabiorą z Uniejowa 
wspomnienia pełne radości i osobistej satysfakcji. 

Organizatorem Samsung River Triathlon Series rozgry-
wanym na rzece Warcie była Fundacja „Jeszcze więcej spor-
tu”, jednym z sześciu miast partnerskich cyklu – Uniejów, 
a jednym ze sponsorów cyklu Spółka „Termy Uniejów”. 

Uniejowianka Aneta Sowa



62 numer  5 / 87 / 2022|  UNIEJOWSKIE STRONY

>

Agnieszka Owczarek

Jak wyglądał I Festiwal Dziedzictwa 
Kulturowego w Uniejowie?

Inspiracją dla imprezy było wpisanie kwietnych dywa-
nów ze Spycimierza na Światowa Listę Dziedzictwa 
Niematerialnego oraz ustanowienie roku 2022 Rokiem 
UNESCO w gminie Uniejów.

– „Celem wydarzenia było pokazanie i promowanie 
bogactwa polskiego dziedzictwa, a więc zaprezentowanie 
przeszłości, a jednocześnie wytyczenie nowej drogi 
ku przyszłości. Pamiętajmy, że dziedzictwo kulturowe to m.
in. nasze zwyczaje przekazywane z pokolenia na pokolenie. 
Dlatego tak ważna jest pamięć o przodkach i żywe 
podtrzymywanie tradycji, aby ta spuścizna nie zatraciła 
się we współczesności. Temu służy Festiwal – poprzez 
prezentacje dla szerokiej publiczności, współpracę 
i dzielenie się doświadczeniem chcemy wzmocnić ten 
piękny świat wartości i obyczajów” – podkreślał koordynator 
ds. dziedzictwa kulturowego, Andrzej Szoszkiewicz.  

Podczas Festiwalu można było zapoznać się z tradycjami 
z różnych regionów, które wpisane są na Krajową listę 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Niektóre  
z nich, tak jak kwiatowe dywany na procesję Bożego Ciała 
w Spycimierzu, weszły nawet na światową listę UNESCO.

Na Festiwalu nie mogło oczywiście zabraknąć kwietnego 
dywanu, który usypali członkowie Stowarzyszenia 
„Spycimierskie Boże Ciało”. Efekt był znakomity.

– „Zgodnie z tradycją tworzymy kwietne dywany tylko na 
okoliczność Bożego Ciała, zatem przez ten weekend Goście 
mają unikalną okazję, by przyjrzeć się, jak powstaje kwietny 
obraz. Dzisiejsza kompozycja przedstawia nasze logo, 
rozetę kwiatową oraz napis UNESCO – mówiła podczas 
wydarzenia Joanna Winnicka, prezes spycimierskiego sto-
warzyszenia.

Obok tradycji spycimierskiej na liście UNESCO figuruje także 
szopkarstwo krakowskie oraz sokolnictwo. Obie te tradycje 
były prezentowane podczas uniejowskiego wydarzenia.

Państwo Marek i Renata Markowscy pokazali krakowskie 
szopki, m.in. szopkę, której autorem był jego ojciec, Edward 
Markowski, nagradzany krakowski szopkarz. W tej rodzinie 
tradycja szopkarstwa jest kultywowana z pokolenia 
na pokolenie, zajmują się tym również dzieci i żona pana 
Marka.

Z kolei Mateusz Moszczyński, zaprzyjaźniony sokolnik, 
przygotował pokaz i prelekcję sokolniczą. Opowiedział 
o gatunkach ptaków żyjących w Polsce oraz o tradycjach.

Oprócz tego, na stoiskach wystawienniczych można 
było podziwiać ręcznie tworzone dzieła, m.in. koronkę 
koniakowską, snutkę golińską, czy haft kaszubski z powiatu 
wejherowskiego, który tworzą członkowie Klubu Haftu przy 
Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim.

Wśród wyrobów z Koniakowa można było zobaczyć ręcznie 
robioną biżuterię czy serwety.

– „Każdy wyrób jest niepowtarzalny, nie posiadamy 
wzorów czy szablonów, więc każdy haft jest nieco inny 
i zależy od wyobraźni i kreatywności” – mówiły koniakowskie 
koronczarki.  

Snutka golińska z Goliny koło Jarocina to misterne ręko-
dzieło tworzone za pomocą nitki i igły, a wszystkie wyroby 
są koloru białego. 

Utkanie niewielkiej serwety to kwestia całego dnia pracy, 
a żeby wyhaftować bluzkę potrzeba miesiąca. Ręcznie 
wyhaftowana snutką bluzka została podarowana znanej wo-
kalistce Cleo.

Jedną z atrakcji wydarzenia były koncerty gdańskich ca-

W weekend 26-28 sierpnia 2022 r. w Uniejowie odbywał się Festiwal Dziedzictwa Kulturowego. 
Wydarzenie było pierwszą odsłoną cyklicznej imprezy na kulturalnej mapie Uniejowa.
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Członkowie Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało” 
z usypanym dywanem

Pan Marek Markowski z własnoręcznie wykonanymi szopkami
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Agnieszka Olczyk

Kto wywalczył „Lilię Smakosza” 
w IX Uniejowskim Festiwalu Smaków?

Które potrawy okazały się najsmaczniejsze?
W ocenie Komisji konkursowej w kategorii danie główne 

nagrodzone zostały następujące restauracje: I miejsce – 
Pizzeria Pico Bello za danie: „Trzy światy z tą papryką” – 
23 pkt., II miejsce – Pałac Uniejów za danie: „Papryczki  
z kaszotto z pęczaka podane na pesto z pieczonej papryki” 

– 20 pkt., III miejsce – Restauracja VARTO, Hotel Termalny 
za danie: „Czardasz na swoim” – 10 pkt.

W ocenie Komisji konkursowej w kategorii deser przyz-
nano trzy pierwsze miejsca następującym restauracjom: 
I miejsce – Pałac Uniejów za deser: „Ekler z musem 
z czarnego bzu” – 22 pkt., II miejsce – Zagroda Młynarska 

Za nami dziewiąta edycja Uniejowskiego Festiwalu Smaków. Tym razem w wydarzeniu uczestniczyło 10 
obiektów restauracyjnych. Każdy z nich starał się przekonać Gości Festiwalu oraz Członków Komisji o tym, że 
to właśnie jego kulinarne pomysły zasługują na „Lilię Smakosza”. Wśród wspomnianych pomysłów znalazło 
się 10 dań głównych oraz 7 deserów. Motywem przewodnim tegorocznej edycji konkursu były: papryka i 
czarny bez.
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Członek Komisji konkursowej - Tomasz Wójcik, z nagrodą właścicielka Pizzerii 
Pico Bello - Gabriela Lacelt, Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek

Członek Komisji konkursowej - Tomasz Wójcik, kucharz Pałacu Uniejów - 
Jakub Zdych, właścicielka Pałacu Uniejów - Wiesława Łuczak, Burmistrz 
Uniejowa - Józef Kaczmarek    

rillonów. To najcięższy na świecie instrument, na któ-
ry składa się zespół dzwonów wieżowych. Melodię wybija 
się młotkami lub sercami dzwonów uruchamianymi 
przez mechanizm zegarowy lub ręcznie, za pomocą kla-
wiatury. W nowoczesnych carillonach stosuje się czasem 
sterowanie elektroniczne. To, co wyróżnia ten instrument, 
to przede wszystkim bogate, głębokie i monumentalne 
brzmienie, a także sposób gry. Wykorzystywane są tu dwie 
klawiatury: manuałowa i pedałowa. Klawisze przypominają 
kołki, na których gra się pięściami lub palcami. Posiada 
on również mechanizm gry automatycznej.

Na całym świecie jest 640 tych instrumentów, z czego 
tylko 18 ma charakter mobilny. Jeden z nich, nota bene 
jedyny w Polsce, na co dzień stacjonuje w Gdańsku, a pod-

czas wydarzenia koncertował w Uniejowie. Zainstalowany 
został na przyczepie zabytkowej ciężarówki i składa się z 48 
dzwonów ważących w sumie 4868 kg. Najcięższy z nich ma 
845 kg.

Pierwszy koncert na mobilnym carillonie w Uniejowie odbył 
się w piątek 26 sierpnia 2022 roku na uniejowskim Rynku. 
Zagrał na nim Wojciech Lauer, który od ponad 16 lat gra na 
tym niezwykłym instrumencie. Kolejne koncerty carillonie 
odbyły się w sobotę i niedzielę na parkingu przy kompleksie 
termalno-basenowym „Termy Uniejów”.

Podczas występu można było usłyszeć nie tylko kompozycje 
Mozarta, Bacha czy Chopina, ale także utwory z polskich 
seriali, a nawet utwór Zbigniewa Wodeckiego ,,Lubię wracać 
tam, gdzie byłem”.
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za deser: „Sernik z koziego sera” – 21 pkt., III miejsce – 
Restauracja VARTO za deser: „Beza na kopie” – 11 pkt.

W ocenie Gości w kategorii danie główne nagrodzone 
zostały następujące restauracje: I miejsce – Pałac Uniejów 
za danie: „Papryczki z kaszotto z pęczaka podane na pesto 
z pieczonej papryki” – 80 głosów, II miejsce – Pizzeria Pico 
Bello za danie: „Trzy światy z tą papryką” – 42 głosy, III 
miejsce – Zagroda Młynarska za danie: „Risotto z puree 
z pieczonej papryki, chorizo i parmezanem” – 40 głosów.

W ocenie Gości w kategorii deser przyznano trzy 
pierwsze miejsca następującym restauracjom: I miejsce 
– Pałac Uniejów za deser: „Ekler z musem z czarnego 
bzu” – 73 głosy, II miejsce – Pizzeria Pico Bello za deser: 
„Kuzynka Białej Damy” – 51 głosów, III miejsce – Zagroda 
Młynarska za deser: „Sernik z koziego sera” – 50 głosów.

 
Wręczenie nagród 
Właściciele zwycięskich restauracji odebrali swoje 

na-grody. Wręczenia „Lilii Smakosza” dokonał Bur-
mistrz Miasta, Józef Kaczmarek, a towarzyszył mu Prze-

naprawdę warto było czekać. Papryka połączona z japoń-
skimi grzybami nameko, makaronem z Azji oraz z polską 
jagnięciną wzbudziła tak ogromny podziw jurorów, 
że potrawa ostatecznie otrzymała najwięcej pun-któw 
spośród wszystkich dań głównych biorących udział 
we współzawodnictwie.

Danie „Trzy światy z tą papryką” oczarowało również 
Degustatorów, czego dowodem jest druga pozycja 
w klasyfikacji paszportowej. Na tym jednak nie koniec. 
Pizzeria Pico Bello  wywalczyła sobie jeszcze jedno drugie 
miejsce, tym razem za deser „Kuzynka Białej Damy”, 
który wprowadził w zachwyt Degustatorów.

Trzy pozostałe „Lilie Smakosza” powędrowały do Pałacu 
Uniejów. Obiekt swoją działalność rozpoczął na krótko 
przed Festiwalem Smaków, bo w czerwcu br. – tym 
bardziej debiut w wydarzeniu może uznać za wyjątkowo 
udany.

„Ekler z musem z czarnego bzu” nie miał sobie równych 
zarówno w opinii Komisji, jak i Gości. Jedni i drudzy 

wodniczący Rady Miejskiej, a przy okazji również członek 
Komisji konkursowej, Tomasz Wójcik.

W każdym roku obiekty restauracyjne, których dania 
festiwalowe najbardziej przypadną do gustu członkom 
Komisji konkursowej oraz Degustatorom, otrzymują nagrodę 
główną w wydarzeniu, a więc „Lilię Smakosza”. Nagroda 
przyznawana jest za zajęcie I miejsca w obu kategoriach, 
czyli zarówno za danie główne, jak i za deser. W tych właśnie 
kategoriach dwie „Lilie Smakosza” trafiają do rąk zwycięzców 
w wyniku głosowania jurorów, a dwie kolejne po podliczeniu 
wszystkich głosów Gości Festiwalu złożonych w Paszportach 
Degustatora.

Rok 2022 okazał się szczęśliwy dla dwóch 
obiektów gastronomicznych
Pizzeria Pico Bello w ciągu minionych dwóch lat 

aż trzykrotnie plasowała się na drugiej pozycji w konkursie, 
a od podium dzieliły ją dosłownie pojedyncze punkty. W tym 
przypadku powiedzenie „do trzech razy sztuka” sprawdziło 
się dopiero za czwartym razem, ale na taki efekt końcowy 

zgodnie uznali, że smakołyk nie tylko radował oko, ale też 
obłędnie smakował.

Degustatorów na kolana rzuciło również danie główne 
przyrządzone przez kucharza Pałacu. Papryczki nadziewane 
kaszotto z pęczaka, z cebulą, śmietaną, natką pietruszki 
i serem grana padano, do tego chips ziemniaczano-paprykowy 
i pesto z pieczonej papryki czerwonej z dodatkiem cebuli, 
czosnku i chili – to kompozycja, która zaimponowała wszys-
tkim doskonałym smakiem, elegancją, a jednocześnie pros-
totą.

Papryczkom z kaszotto także jurorzy chylili czoła. W ich 
ocenie danie zasłużyło na drugie miejsce.

Wszystkie cztery „Lilie Smakosza” w zwycięskich lokalach 
będą informować przybyłych gości o wyszukanej kuchni 
i wyjątkowości miejsca.

Wielkie gratulacje dla zwycięzców! Serdeczne podzięko-
wania dla wszystkich obiektów gastronomicznych za wspa-
niałe kulinarne doznania podczas IX Uniejowskiego Festiwalu 
Smaków!

I miejsce, w ocenie Komisji 
konkursowej, w kategorii danie 
główne – Pizzeria Pico Bello 
za danie: „Trzy światy z tą papryką”.

I miejsce, w ocenie Gości, 
w kategorii danie główne – Pałac 
Uniejów za danie: „Papryczki z 
kaszotto z pęczaka podane na pesto 
z pieczonej papryki”. 

I miejsce, w ocenie Komisji 
konkursowej, w kategorii deser – 
Pałac Uniejów za deser: „Ekler z 
musem z czarnego bzu”.

I miejsce, w ocenie Gości, 
w kategorii deser – Pałac Uniejów 
za deser: „Ekler z musem z czarnego 
bzu”.
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Agnieszka Olczyk

Goście Uniejowskiego Festiwalu 
Smaków otrzymali nagrody

 W tegorocznej edycji naszej kulinarnej imprezy – IX 
Uniejowskiego Festiwalu Smaków dziesięć obiektów 
gastronomicznych przyrządziło dla swoich Gości dziesięć 
dań głównych, w których podstawowym i koniecznym 
składnikiem była papryka, a także siedem deserów, 
którym towarzyszył czarny bez pod różną postacią.
 Wszystkie te propozycje w ciągu dwóch dni poddane 
zostały ocenie nie tylko Komisji konkursowej, ale przede 
wszystkim Degustatorów, którzy specjalnie na Festiwal 
Smaków przyjechali nawet z najdalszych zakątków Polski.
 W tym roku z urn wyjęliśmy łącznie 168 Paszportów 
Degustatora. Niestety, aż 27 z nich okazało się być 
nieważnymi. Degustatorzy głosować mogli na trzy 
sposoby: tylko na danie główne (próbując przynajmniej 
6 z nich), tylko na deser (próbując przynajmniej 5 z nich) 
albo w obu powyższych kategoriach.
 Wśród paszportów ważnych najwięcej było takich, 
w których uczestnicy zdecydowali się posmakować 
zarówno dań głównych, jak i deserów – 90 szt. Na samo 
danie główne głosowali właściciele 28 Paszportów, 
natomiast tylko na deser – 23.
 Wszystkie ważne Paszporty wzięły udział w losowaniu 
nagród. Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców.
 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), otrzymują:

1. p. Adam z Pleszewa, 
2. p. Paulina z Uniejowa,
3. p. Marcin z Turku,
4. p. Irena z Uniejowa.

 Fundatorami nagród są właściciele poszczególnych 
restauracji (Pizzeria Pico Bello, Pałac Uniejów).
 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), otrzymują:

1. p. Jerzy z Uniejowa,
2. p. Piotr z Justynowa,
3. p. Łukasz z Ostrowska,
4. p. Łukasz z Turku.

 Fundatorami nagród są właściciele poszczególnych 
restauracji (Zagroda Młynarska, Pizzeria Pico Bello, Pałac 
Uniejów).
 Vouchery na zabiegi w Uzdrowisku Uniejów Park 
otrzymują:

1. p. Mateusz z Łodzi (masaż relaksacyjny),
2. p. Malwina z Poddębic (masaż na ciało 

Czekoladowa wariacja),
3. p. Magdalena z Turku (masaż Kobido).

 Fundatorem nagród jest Instytut Zdrowia Człowieka. 
Uzdrowisko Uniejów Park.
 Karnet okolicznościowy na zabiegi do gabinetu 
balneologicznego w Geotermii Uniejów otrzymują:

1. p. Adam z Łaznowa,
2. p. Anna z Turku,
3. p. Lubomir z Uniejowa.

 Fundatorem nagród jest Geotermia Uniejów im. 
Stanisława Olasa.
 Zaproszenie na grę w kręgle w Klubie Nautilus 
w „Termach Uniejów” otrzymują:

1. p. Jakub z Uniejowa,
2. p. Kacper z Uniejowa,
3. p. Elżbieta z Sieradza.

 Fundator nagród jest PGK „Termy Uniejów” sp. z o.o.
 Vouchery do Termalnego Parku Linowego otrzymują:

1. p. Marcin z Uniejowa,
2. p. Małgorzata z Uniejowa.

  Fundatorem nagród jest VattenBall – Maciej Łuczak.
 Voucher na Spływ kajakowy rzeką Wartą otrzymuje:

1. p. Kamil z Warszawy. 
 Fundatorem nagród jest VattenBall – Maciej Łuczak.
 Karnety wstępu do Kompleksu Termalno-Basenowego 
„Termy Uniejów” otrzymują:

1. p. Jakub z Uniejowa,
2. p. Jakub z Uniejowa,
3. p. Maciej z miejscowości Fułki,
4. p. Małgorzata z Pabianic,
5. p. Ewa z Bydgoszczy,
6. p. Agata z Uniejowa,
7. p. Grażyna z Bujen Szlacheckich,
8. p. Bogdan z Uniejowa,
9. p. Jakub z Uniejowa,
10. p. Anna z Łodzi.

 Fundatorem nagród jest PGK „Termy Uniejów” sp. z o.o.
 Zestaw kosmetyków termalnych otrzymują:

1. p. Damian z Orzeszkowa,
2. p. Monika z Cieszyna,
3. p. Klaudia z Uniejowa.

 Fundator nagród jest PGK „Termy Uniejów” sp. z o.o. 
 Nagroda specjalna (wylosowana spośród pięciu 
paszportów, w których zgromadzone zostały wszystkie 
pieczątki) – Zaproszenie na elegancki obiad dla dwóch 
osób w dowolnie wybranej festiwalowej restauracji – 
otrzymuje:

1. p. Karolina z miejscowości Niedośpielin. 
 Fundatorem nagrody jest Pałac Uniejów.
 Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy 
za rok!

>
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M-GBP w Uniejowie

M-GBP w Uniejowie

Widowisko słowno-muzyczne 
Koncert miał wyjątkową i uroczystą oprawę za sprawą 

wybitnych artystów: zaśpiewali soliści Marcin Ciechowicz 
i Jacek Malanowski przy akompaniamencie Jakuba Czecha. 
Przed każdą pieśnią artyści wygłaszali krótkie wprowadze-
nie związane z tematyką i historią danej kompozycji. 
Wykonane utwory patriotyczne wprowadziły w nastrój 
zadumy i wzruszenia, a jednocześnie porwały słuchaczy 
do wspólnego śpiewania. Aktywne uczestnictwo pogłębiło 
więzi i przynależność do wspólnoty. Lokalna społeczność 
bardzo ciepło i z wielkim entuzjazmem przyjęła muzyków, 
co zaowocowało dodatkowym utworem, wykonanym 
na życzenie publiczności poza programem koncertu. 

Na koniec wręczono artystom kwiaty w ramach podzię-
kowań za niepowtarzalnie piękne widowisko, za co muzycy 

Uniejowska biblioteka, jak co roku, także w bieżącym 2022 r. przyłączyła 
się do Akcji Narodowego Czytania. W tegorocznym wydarzeniu lekturą były 
„Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza. 

Tomik poezji zapoczątkował epokę romantyzmu w literaturze polskiej. 
Wiersze te pokazują wielki talent pisarski Adama Mickiewicza, który 
wykreował fascynujący świat fantazji i ludzkiej moralności. Po dzień dzisiejszy 
tomik ten wzbudza wielki podziw i entuzjazm wśród Czytelników.

również złożyli wyrazy wdzięczności za serdeczne przyjęcie 
w tym czcigodnym miejscu.

Widowisko zostało zorganizowane w ramach zadania 
„Dumni z Niepodległej”, którego beneficjentem jest Miejsko-
Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie.

M-GBP w Uniejowie 
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego 

NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego 
Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

W dniu 11 września 2022 r. o godz. 18.00 odbyło się widowisko słowno-muzyczne o tematyce patriotyczno-
niepodległościowej. Dzięki uprzejmości proboszcza parafii Uniejów ks. Infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza, 
mogliśmy gościć wspaniałych artystów oraz uczestników wydarzenia w Kolegiacie Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny.

Narodowe Czytanie 2022
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Czyta pracownik biblioteki - Sylwia Szymańska 
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Andrzej Szoszkiewicz

M-GBP w Uniejowie

Udany cykl warsztatów  
i konsultacji społecznych

Biblioteka zakupiła nowości wydawnicze 

Tematyka warsztatów była bardzo bogata i dla większości 
uczestników nowa. W piątek, 23 września koncentrowała 
się głównie wokół Centrum „Spycimierskie Boże Ciało”, 
nowej placówki historyczno-kulturalnej, która powstaje  

W dniu 14 września 2022 r. Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Uniejowie dokonała zakupu nowości 
wydawniczych na kwotę 3850,00 zł, dzięki środkom 
finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
pochodzących z budżetu państwa, w ramach zadania: 
„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup 
nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do 
książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub 
synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1.  
w ramach NPRCz 2.0”.

Uniejowska biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór, 
jak i filii bibliotecznych, o pozycje z literatury pięknej dla 
dorosłych oraz literatury dla dzieci i młodzieży. Wśród 
nich wyróżnić można tajemnicze thrillery, emocjonujące 
kryminały oraz wzruszające romanse i powieści obyczajowe. 

Autorzy i tytuły niektórych z nowości, to m.in.: W. Chmie-
larz – „Długa noc”, A. Lingas-Łoniewska – „Obiad z Bondem”, 
„Śniadanie z Arsenem”, K. Michalak –„Najpiękniejszy sen”, 
M. Moss – „Zaginieni”, M. Bartnik – „Nie mogę Cię zapom-

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

w Spycimierzu. Dr Jędrzej Kałużny, koordynator tej placów- 
ki, przybliżył uczestnikom zarys koncepcji edukacyjnej 
Centrum. Zaprezentował plany wystaw stałych i czasowych. 
Główna wystawa poświęcona będzie tradycji układania 

nieć”, M. Gorzka – „Totentanz”, A. Tyl – „Szalona wiosna”, M. 
Czornyj – „Córka nazisty”, M. Margielewski – „Porzuciłam 
islam, muszę umrzeć”, K. Hannah – „Cudowna moc miłości”, 
H. Coben – „Mów mi Win”, N. Sparks – „Jedno życzenie”, 
M. C. Corasanti – „Drzewo migdałowe”, O. Delia – „Gdzie 
śpiewają raki”, K. Jalle – „Przyjacielski układ”, B. Mull – „Baś-
niobór” (seria). 

Zapraszamy serdecznie wszystkich Czytelników do bib-
lioteki po nowe książki.

23 i 30 września br. sala konferencyjna w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie po raz kolejny 
zapełniła się gośćmi, którzy przybyli na warsztaty zorganizowane w ramach projektu „Procesja Bożego Ciała  
z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodniczego”. Konsultacje 
społeczne, jak zwykle, odbyły się w sali OSP w Spycimierzu.
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kwiatowych dywanów na procesję Bożego Ciała w Spyci-
mierzu, na kolejnej pokazane zostaną wybrane zjawiska 
niematerialnej kultury z Polski. Nowością będzie wystawa 
archeologiczna. Jędrzej Kałużny podkreślił, że kolekcja 
cennych znalezisk odkopanych w Spycimierzu rośnie w 
związku z badaniami archeologicznymi, prowadzonymi na 
terenie dawnego spycimierskiego grodu. Po tej prezen- 
tacji, wyjaśnieniach i dyskusji Andrzej Szoszkiewicz, koor-
dynator ds. dziedzictwa kulturowego, przedstawił logotyp 
Centrum „Spycimierskie Boże Ciało”. Znak nawiązuje do 
używanego od 4 lat logotypu tradycji, czynności układania 
kwiatowych dywanów, a także do historycznego grodu. 
Prezentację poprzedziła prelekcja dotycząca znaczenia 
marki i jej składowych na przykładzie marki „Spycimierskie 
Boże Ciało”. To jedna z nielicznych konsekwentnie 
budowanych marek spośród tradycji wpisanych na Krajową 
listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Tydzień później spotkaliśmy się ponownie w gościnnych 
progach Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Unie-
jowie. W programie omówiliśmy: ścieżkę edukacyjną 
po Spycimierzu oraz koncepcję produktu turystyki 
zrównoważonej. W pierwszej części Andrzej Szoszkiewicz 
i Jędrzej Kałużny poddali pod dyskusję projekt kilkunastu 
atrakcji historycznych, kulturowych i przyrodniczych 
w Spycimierzu, które w niedalekiej przyszłości zostaną 
oznaczone tablicami zawierającymi teksty eksperckie. 
Podczas dyskusji zebrani goście przekazali swoje uwagi 
i sugestie. Rozmawiano także na temat kształtu stelaży, 

na których umieszczone zostaną tablice. W drugiej części 
zespół naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego zapoznał 
uczestników z terminami „produkt turystyczny”, „rozwój 
zrównoważony” i „turystyka zrównoważona”. Następnie 
podczas warsztatu uczestnicy mogli podzielić się swoimi 
uwagami na temat szans i zagrożeń związanych z rozwojem 
turystyki w Spycimierzu.

Wieczorem odbyły się konsultacje społeczne w pięknie 
przystrojonej dekoracjami kwiatowymi sali Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Spycimierzu. Pod konsultacje społeczne 
poddane były: koncepcja programu edukacyjnego 
Centrum „Spycimierskie Boże Ciało”, ścieżka edukacyjna 
oraz produkty turystyki zrównoważonej. Licznie zebrani 
mieszkańcy otrzymali informacje na temat aktualnego stanu 
prac i planów na najbliższą przyszłość. Na miejscu wyrazili 
swoje opinie i zostali poproszeni o przekazanie wniosków 
do 10 października br. W drugiej części prof. Bogdan 
Włodarczyk wraz z zespołem pokazali inspirujące przykłady 
produktów turystyki zrównoważonej, które z powodzeniem 
zostały wprowadzone w różnych krajach na świecie.          

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele społeczności 
Spycimierza, pracownicy Urzędu Miejskiego w Uniejowie 
wraz z burmistrzem Józefem Kaczmarkiem i zastępcą 
burmistrza Mirosławem Madajskim. Z kolei konsultacje 
społeczne przyciągnęły dużą grupę mieszkańców, którzy 
aktywnie brali udział w dyskusji. 

Projekt „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych 
dywanów w Spycimierzu w kontekście krajobrazu kulturowo-
przyrodniczego” dobiega powoli końca. Z powodzeniem 
zrealizowana została duża część zadań. Przed nami prace 
nad wydawnictwem podsumowującym dwuletnie badania  
i organizacja VI Seminarium Spycimierskie, które odbędzie 
się 18 i 19 listopada.

Warsztaty i konsultacje odbyły się w ramach projektu: 
Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w 
Spycimierzu w kontekście krajobrazu kulturowo-przy-
rodniczego.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.
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Warsztaty na temat programów edukacyjnych

 Warsztaty w bibliotece na temat markowego produktu turystyki 

Konsultacje społeczne w sali OSP Spycimierz
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M-GBP w Uniejowie

Spotkanie autorskie 
w placówce bibliotecznej

Natalia Kustosz, autorka książki „Moja onkomisja”,  
w której opisuje swoją walkę z białaczką, opowiedziała 
swoją historię, przebieg choroby, zmagania w walce  
o zdrowie i życie, długotrwałe leczenie i stany psychiczne, 
które temu towarzyszyły. Autorka wielokrotnie 
powtarzała, że w życiu trzeba kierować się optymizmem 
i chartem ducha, ponieważ podczas zmagań z tym 
trudnym i traumatycznym wydarzeniem ona wyszła z tej 
walki z podniesioną głową. Natalia doświadczyła w życiu 
niejedno, ale dzisiaj mogliśmy zobaczyć u niej uśmiech, 
jak sama twierdzi –w życiu trzeba iść z uśmiechem 
na twarzy i cieszyć się drobnostkami, najmniejszymi 
rzeczami. Czasami los za nas wybiera drogę i powinniśmy 
przyjąć ją z pokorą, a na końcu tych ciężkich chwil 
pojawia się słońce i właśnie tym słońcem okazała się 
Pani Natalia.

Spotkanie uświetnił swą obecnością również Pan 
Witold Smętkiewicz, niezrzeszony łódzki poeta i frasz-
kopisarz, który od wielu lat aktywnie angażuje się w 
działalność artystyczną i edukacyjną na terenie Łodzi 
i województwa łódzkiego, w tym także w gminie 
Uniejów. Artysta z łatwością i entuzjazmem wypowiadał 
fraszki, adekwatne do tematyki spotkania, ale także 
fraszki o Uniejowie. Pan Witold w niezwykły sposób, 
krótkimi tekstami zafascynował publiczność. Słuchacze 
z wiel-kim entuzjazmem włączyli się w dialog z poetą. 
Należy podkreślić, że takie spotkania są ciekawym 

doświadczeniem dla młodego pokolenia, które kształtuje 
swój charakter i obiera kierunek na przyszłość.

Na koniec wydarzenia Pani Natalia chętnie podpisywała 
swoje książki, które można było zakupić podczas spot-
kania, natomiast Pan Witold obdarował uczestników 
upominkami oraz słodkościami. 

Jesteśmy przekonani, że wydarzenie na długo pozos-
tanie w pamięci uczestników i wywoła refleksje, aby 
cieszyć się z najmniejszych rzeczy i doceniać każdą daną 
nam chwilę.

Dziękując wspaniałym gościom za odwiedziny, życzymy 
wielu sukcesów, wszelkiej pomyślności oraz niekończącej 
się pogody ducha, jaką wszystkich zarazili.

W dniu 28 września 2022 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie odbyło się 
spotkanie autorskie z Natalią Kustosz i Witoldem Smętkiewiczem. Uczestniczyli w nim uczniowie 
klasy VIII wraz z Panią Agnieszką Kaczmarek, czytelnicy oraz pracownicy biblioteki. 
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Agnieszka Owczarek

Złote Gody

Podczas uroczystości wręczone zostały Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dowód 
społecznego uznania dla trwałości małżeństw 
z terenu gminy Uniejów. Odznaczenia otrzymało 
łącznie 18 par. Dodatkowo, jedna para: państwo Zofia 
i Bronisław Goszczykowie świętowali Kamienne Gody, 
a więc 70-lecie pożycia małżeńskiego.

Uroczystość poprowadziła Kierownik USC – Anna 
Kowalska, która podkreśliła, że małżeństwo jest 
świadomym i dobrowolnym wyborem dwojga ludzi, 
którzy raz składając przysięgę całe życie uczą się siebie 
nawzajem, sztuki kompromisu i porozumienia, 
a kochając uczą się akceptować swoje wady i słabości. 
Małżeństwo to przecież nie tylko piękne i podniosłe 
chwile, ale także, a może przede wszystkim, trud dnia 
codziennego.

Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla 
Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, 
to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia 
małżeńskiego.

Uroczystego aktu dekoracji dokonał Burmistrz 
Uniejowa – Józef Kaczmarek w asyście Zastępcy Bur-
mistrza – Mirosława Madajskiego oraz ks. Infułata 
Andrzeja Ziemieśkiewicza – proboszcza parafii Unie-
jów. Włodarz pod adresem dostojnych Jubilatów 

skierował słowa uznania i podziękowania za godne i długie 
pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego 
pokolenia.

Oprócz medali Jubilaci otrzymali pamiątkowe listy 
gratulacyjne i kwiaty. Nie zabrakło również symbolicznego 
toastu. O oprawę artystyczną zadbała „Kapela spod 
Baszty”.

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odzna-
czeni zostali Państwo: Marianna i Lech Kuglarzowie, 
Jadwiga i Adam Grajczykowie, Teresa i Józef Cylińscy, 
Genowefa i Henryk Nadolni, Teresa i Michał Pingotowie, 
Krystyna i Marian Kołodziejczakowie, Leonarda i Jan 
Czyżo, Anna i Bogdan Marciniakowie, Barbara i Andrzej 
Łuczakowie, Zofia i Marek Piaseczni, Jadwiga i Wacław 
Szymańscy, Jadwiga i Stefan Pasternakowie, Rozalia 
i Michał Adamiakowie, Danuta i Tadeusz Chmielewscy, 
Bożena i Andrzej Bednarkiewiczowie, Barbara i Krzysztof 
Walczakowie, Bożena i Kazimierz Andrzejczakowie, Elż-
bieta i Jan Bamberscy. 

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został 
ustanowiony w 1960 roku. Dziś jest on nadawany 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej parom, które 
przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat. Jest 
to nagroda i podziękowanie za ofiarną miłość, za przykład 
pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra 
założonej przed pół wiekiem rodziny.

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak 
niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Właśnie ta piękna okazja była powodem 
uroczystości, jaka odbyła się w dniu 3 października 2022 r. w Domu Pracy Twórczej w Uniejowie.
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Odznaczeni Medalami Państwo Zofia i Bronisław Goszczykowie 
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PŚDS w Czepowie

Z działalności PŚDS w Czepowie
Prace w parku 
W lipcu br. odbyły się prace inwentaryzacyjne Zespo-

łu Przyrodniczo-Krajobrazowego Parku Dworskiego 
w Czepowie. Grupa studentów z Koła Leśników Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pod okiem 
Pani prof. Doroty Wrońskiej-Pilarek, prowadziła prace 
inwentaryzacyjne. Pierwszy etap prac polegał na po-
miarach obwodu drzew i ich wysokości, ocenieniu 
gatunku i zdrowotności. W parku wyłaniane były pomniki 
przyrody i drzewa zbliżone do pomników. Na bazie 
wykonanych pomiarów i oględzin zostanie sporządzona 
mapa terenu oraz powstanie publikacja naukowa, 
która będzie służyć do dalszych działań związanych  
z rewitalizacją parku. 

Arteterapia 
Zajęcia z arteterapii, z udziałem malarki p. Julity 

Polipowskiej, jakie miały miejsce w dniu 1.09.2022 r. 
na terenie parku Dworskiego w Czepowie pozwoliły 
na kil-ka godzin przenieść się Naszym Uczestnikom 
w prawdziwy świat artystyczny, gdzie pod okiem 
specjalistki można było tworzyć dzieła sztuki własnego 
autorstwa. Po warsztatach odbył się grill i dyskoteka na 
świeżym powietrzu.

Dożynki Powiatu Poddębickiego 
Po raz X braliśmy udział w Jubileuszowych Dożynkach 

Powiatu Poddębickiego, które  odbyły się 11.09.2022 
r. i połączone zostały z Gminno-Parafialnym Świętem 
Plonów w Zadzimiu i Festiwalem Folklorystycznym 
Powiatu Poddębickiego pn. „Twórczość ludowa ubarwia 

nam życie”. Przygotowany podczas zajęć wieniec dożynkowy 
prezentował się pośród wielu innych pokazując, jak ważne 
jest dla Nas kultywowanie tradycji ludowych.

Przegląd Piosenki Wakacyjnej
14.09.2022 r. grupa muzyczna „Pozytywka” wybrała się 

na XIX Przegląd Piosenki Wakacyjnej w Łęczycy. 17 grup 
biorących udział w przeglądzie zaprezentowało swój talent 
muzyczny. Nasi Uczestnicy swoje umiejętności wokalne 
pokazali w utworze Maryli Rodowicz „Wielka woda” oraz w 
utworze zespołu Dwa Plus Jeden „Chodź pomaluj mój świat”.

Wycieczka do ZOO i Orientarium
Dnia 15.09.2022r. odbyła się wycieczka do ZOO i Orien-

tarium w Łodzi. Celem wycieczki była integracja wszystkich 
w niej uczestniczących, kształtowanie właściwych zachowań 
w miejscach publicznych oraz aktywne spędzanie czasu 
wolnego. Uczestnicy poznali wiele dotąd nieznanych gatunków 
zwierząt z Afryki, Azji, Australii, Ameryki Południowej oraz 
zwierząt zamieszkujących Morza i Oceany. Odwiedziliśmy 
również mini zoo, które zamieszkują zwierzęta gospodarstwa 
domowego. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w res-
tauracji McDonald’s, aby posilić się. 

Uczestnictwo w programie „Za życiem”
W ramach programu „Za życiem” po raz drugi braliśmy 

udział w zajęciach sensorycznych i z animaloterapii w Fundacji 
„Pomerdało mi się” w Lekaszynie z grupą uczestników ze 
spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną. Zajęcia 
te dały wszystkim uczestniczącym wiele radości. Terapia 
przy udziale zwierząt ma duży wpływ na rozwój motoryki  
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Dzień Chłopaka Zajęcia z Julitą Polipowską
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Agnieszka Olczyk

Konferencja o zdrowiu 
– spotkanie ze Stowarzyszeniem Aglomeracja 
Kalisko-Ostrowska

Konferencja zdrowotna zorganizowana została w ra-
mach współpracy Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-
Ostrowska z Gminą Uniejów. Gospodarzem spotkania 

w różnych zakresach: ćwiczenie równowagi, funkcji poz-
nawczych, pamięci, koncentracji, orientacji przestrzennej, 
a także koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Dzień Chłopaka 
Tradycją w Naszej placówce stało się obchodzenie 

Dnia Chłopca. W tym dniu, dzięki ciepłej atmosferze  
i zorganizowanej imprezie o charakterze świątecznym, 
wszystkich obecnych wprowadzono w radosny nastrój. 
A działo się to za pomocąprzygotowanej specjalnie z tej 
okazji akademii, którapozwoliła zintegrować obecnych 
podczas występu.

Udział w 33 Zlocie Drużyn Nieprzetartego Szlaku  
    w Stemplewie

W dniach 30.09-02.10.2022r. braliśmy udział w 33 
Ogólnopolskim Zlocie Drużyn Nieprzetartego Szlaku 
ZHP w Stemplewie. Zlot zapewnił Naszej drużynie moc 
atrakcji, dzięki którym braliśmy udział w: uroczystym 
apelu inauguracyjnym, warsztatach jesiennych, wie-
czornym ognisku. Ponadto miłym zaskoczeniem był 
wyjazd do kompleksu basenów termalnych w Uniejowie, 
a po nim udział ,,W pikniku dla harcerzy – coś dla ciała 
i dla ducha”, gdzie mieliśmy okazję zintegrować się  
z innymi drużynami podczas rywalizacji przy róż-
norodnych konkurencjach. Niezapomnianą atrakcją 
był przejazd na motocyklach oraz wieczorna projekcja 
kinowa, a po nim dyskotekai pokaz sztucznych ogni. 
Zakończeniem zlotu była polowa mszaświęta, uroczysty 
apel połączony z wręczeniem nagród i dyplomu. 

Zlot dał nam możliwość poznania nowych zdolności 
harcerskich oraz nawiązaniu wielu przyjaźni. 

był Krystian Kinastowski – Prezydent Miasta Kalisz i Prezes 
Zarządu, z kolei Gminę Uniejów reprezentował Mirosław 
Madajski – Zastępca Burmistrza Uniejowa. W wydarzeniu 

       
 

Obchody Dnia Zwierząt 
Z okazji Dnia Zwierząt uczestnicy wraz z kadrą PŚDS  

w Czepowie zorganizowali 4.10.2022 r. zbiórkę żywnościową 
dla zaprzyjaźnionych czworonogów z Fundacji „Pomerdało 
mi się”. Akcja miała na celu pokazanie, jak ważną rolę  
w życiu osoby niepełnosprawnej odgrywają zwierzęta. Nasi 
Uczestnicy, dzięki swej wrażliwości i poczuciu troski wobec 
zaprzyjaźnionych zwierząt z Pomerdanej Farmy, pokazali 
swoją postawą jak można być za nie odpowiedzialnym. 

W piątek, 7 października 2022 r. w ApartHotelu Termy Uniejów odbyła się konferencja 
pn. „Zdrowie przez całe życie – rola samorządów w kreowaniu polityki zdrowotnej”.

Animaloterapia w Fundacji „Pomerdało mi się”
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Konferencja o zdrowiu 
– spotkanie ze Stowarzyszeniem Aglomeracja 
Kalisko-Ostrowska

uczestniczyli również samorządowcy, naukowcy, prak-
tycy i eksperci.

Głównym tematem konferencji były rozmowy 
o przyszłości, sytuacji zdrowotnej i epidemiologicznej 
na terenie obu obszarów, dyskusje o wyzwaniach 
i potrzebach zdrowotnych, a także o kierunkach dzia-
łań w obszarze zdrowia publicznego w horyzoncie 
czasowym do 2030 r. Nieodłącznym tematem po-
siedzenia była promocja zdrowia. Debatowano 
również o nowatorskich rozwiązaniach na aktualne 
problemy, z którymi zmagają się jednostki samorządu 
terytorialnego.

Podczas kilkugodzinnego spotkania usłyszeć moż-
na było kilka wystąpień prelegentów: „Polityka zdro-
wotna na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 
– podsumowanie działań” – p. Ewa Milewska – 
Dyrektor Biura, „Wpływ wielkości i struktury za-
trudnieni personelu medycznego oraz czynników 
środowiskowych na wybrane wskaźniki zdrowotne 
mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – 
prof. Akademii Kaliskiej, dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła 
– Rektor Akademii Kaliskiej, prof. dr hab. Waldemar 
Ratajczak – Akademia Kaliska, prof. dr hab. Mirosław 
Krzyśko – Akademia Kaliska; „Finansowanie e-zdrowia 
ze środków unijnych po 2021 roku” – p. Michał 
Ptaszyński – Zastępca Dyrektora Departamentu 
Rozwoju Cyfrowego Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej, „Choroby cywilizacyjne i zakaźne, czyli 
wyzwania zdrowotne stojące przed Aglomeracją 
Kalisko-Ostrowską” – lek. Sebastian Łaźniak – Dok-
torant Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 
„Rola Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
w kształtowaniu polityki zdrowotnej” – p. Grzegorz 

Grygiel – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Spo-
łecznej w Poznaniu, „Od juniora do seniora – działalność 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Kaliszu i w Ostrowie 
Wielkopolskim w zakresie Oświaty Zdrowotnej i Promocji 
Zdrowia” – p. Marek Stodolny – Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Kaliszu, p. Tadeusz Andrzej Biliński 
– dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Ostrowie Wielkopolskim.

O tym, jak w łatwy sposób sprawić, aby aktywność fizycz-
na stała się nawykiem – opierając się na możliwościach, ja-
kie daje mieszkańcom Uniejów – opowiedział uczestnikom 
Mirosław Madajski.

Współpracę ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko-
Ostrowska (SAKO) Gmina Uniejów nawiązała we wrześniu 
2020 r. Od tego czasu raz w roku przedstawiciele obu 
instytucji, przy udziale zaproszonych ekspertów, spotykają 
się w Uniejowie, aby podzielić się swoimi doświadczeniami 
w dziedzinie polityki zdrowotnej.

SAKO jest samorządnym zrzeszeniem 24 jednostek 
samorządu terytorialnego – gmin i powiatów Aglomeracji 
Kalisko-Ostrowskiej. Stanowi wspólną reprezentację 
jednostek samorządu terytorialnego wdrażających Zin-
tegrowane Inwestycje Terytorialne na podstawie doku-
mentu pn. „Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych w Polsce” z lipca 2013 r., zatwierdzonego 
przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

Podstawowym celem SAKO jest wspieranie i rozwijanie 
idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych 
interesów członków SAKO, a w szczególności wzmacnianie 
rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu 
terytorialnego tworzących AKO oraz współpraca gmin 
i powiatów w tym zakresie.
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Przy mikrofonie Zastępca Burmistrza Uniejowa - Mirosław MadajskiPrzemawia Prezydent Kalisza, Prezes Stowarzyszenia Aglomeracji 
Kalisko-Ostrowskiej - Krystian Kinastowski 
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Agnieszka Owczarek

Uczcili pamięć pomordowanych w Czekaju

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 17.00 polową 
mszą świętą w intencji ofiar, odprawioną przy pomniku 
przez ks. Andrzeja Ziemieśkiewicza – proboszcza 
parafii w Uniejowie.

Kazanie wygłosił ks. Jakub Kupiński. Wikariusz przy-
wołał słowa papieża Jana Pawła II wypowiedziane 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza w 1979 r.: „Przy-
klęknąłem przy tym grobie, aby oddać cześć każdemu 
ziarnu, które – padając w ziemię i obumierając w niej, 
przynosi owoc”.

Po nabożeństwie głos zabrał p. Tomasz Wójcik 
– historyk i regionalista, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Uniejowie, który przybliżył zebranym 
wrześniowe wydarzenia na Ziemi Uniejowskiej. Padły 
nazwiska zbrodniarzy i nakreślony został okrutny 
los mieszkańców. Przewodniczący nawiązał także 
do obecnego konfliktu w Ukrainie:

– „W tym roku nasza modlitwa i obecność ma szcze-
gólny oddźwięk. Tyle razy stawaliśmy tutaj myśląc: 
Nigdy więcej wojny. Dziś kilkaset kilometrów stąd 
trwa wojna. Nieszczęście Czekaja powtarza się teraz 
w 2022 r. w wielu ukraińskich miastach i wsiach. 
Wobec tej rzeczywistości stajemy bezradni, Jedyne, 
co możemy zrobić, to jeszcze głośniej, jeszcze mocniej, 
jeszcze wyraźniej mówić: „Nigdy więcej wojny”. 
Niech nigdy więcej nie powtórzy się dramat Czekaja 
i Ziemi Uniejowskiej”.

W swoim ostatnim przemówieniu Iwona Koperska – 
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego mówiła 
o losie wojennym bezbronnych cywilów, zarówno tych  
z terenu gminy Uniejów, jak również w innych miejscach 
Polski.

–  „Jesteśmy winni pamięć tym, którzy zostali zamor-
dowani tylko dlatego, że mówili po polsku, a komuś się 
to nie podobało. Jesteśmy winni pamięć tym wszystkim, 
którzy zostali bestialsko pomordowani” – mówiła Prze-
wodnicząca.

Tradycyjnie uroczystości uświetnili przedstawiciele Re-
prezentacyjnego Oddziału Konnego Towarzystwa Byłych 
Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich, któ-
rzy co roku, upamiętniają wrzesień 1939 roku 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. 

Ułan Zdzisław Pilarski odczytał apel poległych. Obchody 
patriotyczne w Czekaju zwieńczyło złożenie kwiatów 
pod pomnikiem przez liczne delegacje, m.in. przez rodziny 
pomordowanych, delegacje samorządowców i parlamen-
tarzystów, przedstawicieli stowarzyszeń, spółek, placó-
wek edukacyjnych, jednostek OSP gminy Uniejów, Or-
kiestry dętej ZHP-OSP w Uniejowie pod batutą Jakuba 
Pięgota oraz mieszkańców Czekaja i okolic.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Iwona 
Koperska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódz-

W pierwszych dniach II wojny światowej żołnierze Wehrmachtu dokonali okrutnej zbrodni na ludności 
cywilnej Czekaja. W dniu 8 września 2022 r., w 83. rocznicę tragicznych wydarzeń, przy pomniku w tej 
niewielkiej wsi uczczono pamięć pomordowanych mieszkańców Ziemi Uniejowskiej.
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Marta Pokorska

Oddaliśmy hołd poległym w II wojnie 
światowej w 83. rocznicę wybuchu

Uroczystości patriotyczno-religijne zostały połączone 
z inauguracją nowego roku szkolnego 2022/2023. 
Rozpoczęły się uroczystą Msza Świętą w intencji 
Ojczyzny oraz uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Nabożeństwo o godz. 8.00 w uniejowskiej kolegiacie 
odprawił ksiądz infułat Andrzej Ziemieśkiewicz – 
proboszcz uniejowskiej parafii, rozpoczynając kazanie 
słowami:

– „My dzisiaj przychodzimy tutaj na rozpoczęcie roku 
szkolnego, aby prosić Boga o mądrość, bo tylko wtedy 
otrzymamy od Boga talenty, czyli zdolności. Będziecie 
umieli dobrze rozwinąć i pomnażać to wszystko, czym 
Bóg Was obdarzył (…) Wszystko ma swój czas. Jest 
wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem 
i rzeczywiście mamy czas wakacji i mamy czas nauki. 
Dziś wakacje ustępują miejsca nauce. Rozpoczynamy 
nowy rok szkolny, czas nauki, czyli pracy (…)”.

Po zakończeniu modlitwy uczestnicy obchodów, 
prowadzeni przez Orkiestrę Dętą ZHP-OSP Unie-
jów, pod batutą kapelmistrza Jakuba Pięgota, prze-
maszerowali pod Pomnik Bohaterów Września 1939 r. 
na Rynku Miejskim, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.

kiego, w imieniu Posła na Sejm RP Piotra Polaka 
– Dorota Więckowska – Radna Sejmiku Wojewódz-
kiego, Wojciech Janczyk – Rzecznik Sejmiku 
Woj. Łódzkiego, Małgorzata Komajda – Starosta Pod-
dębicki, Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa.

Oprócz 18 osób zamordowanych w dniu 8 września 
1939 roku w Czekaju, Niemcy zabili tego samego 
dnia także 18 mieszkańców Woli Przedmiejskiej i 36 
mężczyzn z Uniejowa. Dzień wcześniej zastrzelono 
25 osób z Biernacic. Wiadomo, że w pierwszych 
dniach września zginęło łącznie co najmniej 200 osób, 
mieszkańców Ziemi Uniejowskiej.

Wydarzenie poprowadził Robert Palka – Dyrektor Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie, który przy-
witał uczestników uroczystości.

– „Witamy wszystkich przybyłych na dzisiejsze 
uroczystości gości i delegacje: Pana Piotra Polaka – Posła na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Panią Dorotę Więckowską 
– Radną Sejmiku Województwa Łódzkiego, reprezentującą 
Marszałka Województwa Łódzkiego – Pana Grzegorza 
Schreibera; delegację Urzędu Miasta w Uniejowie z Panem 
Burmistrzem – Józefem Kaczmarkiem, Panią Danutę Pecynę 
– Radną Rady Powiatu Poddębickiego, Przewodniczącą 
Komisji Oświaty, Pana Piotra Kozłowskiego – Członka 
Zarządu Powiatu Poddębickiego, delegację radnych Rady 
Miejskiej w Uniejowie, przedstawicieli duchowieństwa 
wraz z księdzem infułatem – Andrzejem Ziemieśkiewiczem, 
Proboszczem Parafii Uniejów, delegację sołtysów gminy 
Uniejów, delegacje jednostek organizacyjnych Gminy 
Uniejów, oświaty, spółek, stowarzyszeń, hufca ZHP, 
komisariatu policji, banków, jednostek ochotniczych straży 
pożarnych gminy Uniejów, orkiestrę dętą, młodzież szkolną, 
mieszkańców miasta i gminy Uniejów, wszystkich zebranych 
na uniejowskim rynku według tytułów i godności”. 

Aby uczcić pamięć pomordowanych ofiar, od lat przy 
pomniku w Czekaju organizowane są uroczystości pa-
triotyczno-religijne upamiętniające tamte wydarzenia.

Korzystając z tej okazji, Pani Sołtys Anna Fijałkowska 
chciałaby podziękować mieszkańcom, którzy złożyli 
się na wykonanie dalszej części ogrodzenia altany oraz 
za pomoc w montażu: Sebastianowi Fijałkowskiemu, 
Tomaszowi Bartosiakowi, Gracjanowi Nyklowi i Andrzejowi 
Zwolińskiemu. Serdecznie dziękuję za wsparcie i mam 
nadzieję, że altana jako efekt wspólnej pracy mieszkańców 
będzie jak najlepiej służyła całemu sołectwu!

83 lata temu, 1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa. Niemcy dokonali zbrojnej inwazji na 
Polskę, natomiast 17 września 39’wkroczyła od wschodu Armia Czerwona. Tego dnia uczciliśmy  
w Uniejowie pamięć poległych rodaków-bohaterów broniących naszej Ojczyzny, którzy oddali swoje życie, 
abyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Podobnie jak obecnie za niepodległość swojego kraju oddają życie 
mieszkańcy Ukrainy, walcząc z rosyjskim agresorem. 
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Zbiórkę wędkarzy i losowanie stanowisk ustalono 
na godz. 6:30. Gwizdek zezwalający na zarzucanie wędek 
zabrzmiał z niewielkim opóźnieniem, o godz. 8:30. Mimo 
kapryśnej aury i przelotnego deszczu, pogodny nastrój 
i wiara w zwycięstwo nie opuszczały wędkarzy ani 
na chwilę. Czas zawodów, ustalony na 4 godziny, zakończył 

>

>

>

Maciej Bartosiak

Zawody wędkarskie

o godz. 12:30 komunikat prezesa Dariusza Adamiaka, 
który następnie rozpoczął komisyjne sprawdzanie wyniku 
połowów na poszczególnych stanowiskach.

Sumą punktów, przyznawanych za łączną wagę 
złowionych ryb, komisja sędziowska wyłoniła trzech 
najlepszych zawodników. Pierwsze miejsce oraz Puchar 

21 zawodników i 2 zawodniczki stanęli w niedzielny poranek 11 września 
2022 r. w szranki o Puchar Prezesa Koła nr 16 PZW w Uniejowie.  
Po zakończonym turnieju, w stanicy wędkarskiej łowiska „Kaczka” w Człopach, 
oprócz zwycięskiego składu, poznaliśmy także terminy najbliższych zawodów 
oraz datę zakończenia bieżącego sezonu.

Po powitaniu wszyscy obecni na Rynku Miejskim 
stanęli na baczność słuchając Hymnu Polski granego 
przez uniejowską orkiestrę. Następnie głos zabrał 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 
1939 roku w Uniejowie – Piotr Kozłowski, zwracając się 
do uczestników słowami:

– „Uczestnicy uroczystości upamiętniającej 83. 
rocznicę wybuchu II wojny światowej: nauczyciele, 
rodzice, a przede wszystkim uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Unie-
jowie. Tu i w tym miejscu, jak co roku, rozpoczynamy 
rok szkolny prosząc Boga o pomyślność dla uczniów, 
nauczycieli, pracowników szkoły i administracji (…). 
W obecności pocztów sztandarowych, władz miasta, 
duchownych, zaproszonych gości, delegacji różnych 
środowisk, w obecności całej społeczności szkolnej 
oddajemy hołd Bohaterom Września 1939 r., którzy 
83 lata temu ginęli po to, abyśmy My dzisiaj mogli 

żyć w wolnym kraju, abyśmy mogli rozpocząć rok szkolny 
inaczej niż przed 80 laty. Za chwilę zostanie odczytany Apel 
Poległych, usłyszymy imiona i nazwiska uniejowian, którzy 
w pierwszych dniach września 1939 r. stracili to, co mamy 
najcenniejsze – życie, dlatego dziś nie mogło nas zabraknąć 
na uniejowskim rynku. Oddajemy hołd naszym Rodakom. 
Pamiętamy i będziemy pamiętać. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!”.

W czasie trwania uroczystości został odczytany Apel 
Pamięci przez druha Konrada Bączyka oraz delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów, a na zakończenie orkiestra dęta 
zagrała Szarą Piechotę – polską pieśń wojskową powstałą  
w środowisku Legionów Polskich podczas I wojny światowej.

Na gminne obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej zaprosili: Burmistrz Miasta Uniejów, Proboszcz 
Parafii Rzymskokatolickiej w Uniejowie, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Unie-
jowie i Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Uniejowie.
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Prezesa Koła w 2022 roku wywalczył Andrzej Choiński, 
który złowił ryby o łącznej wadze 1,44 kg. Tuż za nim, 
z wynikiem ważenia 1,33 kg, na drugim miejscu 
uplasował się Zbigniew Kuglarz. Trzecie miejsce 
na pudle – wynikiem 1,08 kg – zdobył jego imiennik, 
Zbigniew Skowerańda.

Podczas ważenia komisja sprawdza dodatkowo 
także rozmiar największych ryb. Pod tym względem 
najlepszy był Dominik Leśniewski, który złowił 
31,5-centymetrowego lina. W ogólnej klasyfikacji, 
z rybami o łącznej wadze 0,97 kg, Dominik znalazł 
się tuż za podium – na czwartej pozycji zestawienia. 
Gratulujemy!

Organizatorem zawodów był Zarząd Koła Nr 16 PZW 
w Uniejowie. Zwycięzcy, oprócz pucharów, otrzymali 
również vouchery na zakup sprzętu i akcesoriów węd-
karskich w sklepie zoologiczno-wędkarskim „Krecik” 
w Poddębicach. 

Zgodnie z zapowiedzią prezesa Adamiaka, we wrześ-
niu i październiku przygotowane zostały przez tutejsze 
Koło jeszcze dwa zawody – jedne na rzece Warcie, 
w okolicach kładki pieszej. Zbiórka zawodników 
zaplanowana została 25 września na godzinę 6.30 przy 
Hotelu Termalnym. Uczestnicy mogli używać tego dnia 
woderów, natomiast obowiązkowo zabrali ze sobą żółte, 
odblaskowe kamizelki. W zawodach uczestniczyło 17 
wędkarzy. 

Zawody zwyciężył Adrian Kuglarz – złowił 3 ryby 
o wadze, która pozwoliła zdobyć 540 punktów i tym 
samym zająć pierwsze miejsce; na drugim miejscu 
uplasował się Szymon Pabin – 4 ryby i 460 osiągniętych 
punktów, trzecie miejsca przypadło Dominikowi 
Leśniewskiemu – 3 ryby i 400 uzyskanych punktów. 

Przedostatnie w bieżącym roku spotkanie Koła, które-
mu towarzyszyła rywalizacja wędkarska zorganizowa- 
no w sobotę 16 października 2022 r. w Człopach. 
Z najlepszymi wynikami w dwóch kategoriach: najwię-

cej ryb i największa złowiona ryba – bezkonkurencyjny był 
Tomasz Bartosik. 

Wzięło w nich udział 19 zawodniczek i zawodników, 
co jest nie bez znaczenia, ponieważ Zarząd postanowił – 
przykładem ubiegłorocznych wydarzeń – nagrody przyznać 
w klasyfikacji kobiecej i męskiej oddzielnie.

Wśród Pań najlepsza była Katarzyna Dzierbicka z im-
ponującym wynikiem 2,85 kg wszystkich złowionych 
ryb, w tym 40-centymetrowego leszcza. Kolejne miejsce 
na podium zajęła Iwona Pietrzykowska z wynikiem 0,75 
kg, natomiast tuż za nią – Paulina Maj, która złowiła ryby 
o łącznej wadze 0,37 kg.

Wśród mężczyzn (oraz w klasyfikacji ogólnej PZW, 
z najlepszym wynikiem zawodów) pierwsze miejsce 
na pudle zajął Tomasz Bartosik, który tego dnia dwukrotnie 
odbierał puchary – za najwięcej ryb, z wynikiem 3,11 kg 
oraz za największą rybę zawodów, też leszcza, jak Pani Kasia, 
ale o 5 cm dłuższego (45 cm). Drugie miejsce – z wynikiem 
2 kg złowionych ryb – wywalczył Łukasz Woźniak, a podium 
– z rybami o łącznej wadze 1,33 kg – zamknął Mirosław 
Pietrzak.

Kolejne zawody, tradycyjnie – z okazji Święta Niepo-
dległości – odbędą się w sobotę, 12 listopada 2022.
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Mirosław Madajski

Jesienny Turniej Piłki Nożnej za nami

Gminny Cykl Turniejów Piłki Nożnej o Puchar Burmis-
trza Uniejowa to w sumie cztery spotkania, po jednym 
na rozpoczęcie każdej pory roku. Za nami trzecie roz-
grywki. 

Kto został zwycięzcą rundy jesiennej?
Przedostatni turniej cyklu jubileuszowych pucharów 

rozegrano 24 września na sztucznej murawie Kompleksu 
Boisk Piłkarskich im. W. Smolarka. Do udziału w zawodach 
zgłosiły się cztery drużyny: Waldi Team, K-Flex, Młodzi 
oraz Oldboye z Uniejowa. Po rozegraniu 12 meczów  
w systemie „każdy z każdym”, po raz kolejny z rzędu 
wygrali najmłodsi piłkarze spotkania. Tuż za nimi, z drugim 
wynikiem i miejscem „na pudle” uplasowali się zawodnicy 
Oldboy Uniejów, do których – na boisku – dołączył 
burmistrz Józef Kaczmarek. O oprawę konferansjerską 
wydarzenia zadbał niezastąpiony Szymon Bugajak, który 
jest również koordynatorem całego cyklu.

Wyniki III (jesiennego) Turnieju o Puchar Burmistrza 
Uniejowa w Piłce Nożnej wyglądają następująco: 1. Młodzi 
Uniejów, 2. Oldboy Uniejów, 3. K-Flex, 4. Waldi Team.

W turnieju, podobnie jak w dwóch poprzednich, 
mogły wystąpić drużyny złożone z mieszkańców gminy 
– na zasadzie dobrowolności, np. mieszkańcy posz-
czególnych sołectw, druhowie Ochotniczych Straży 
Pożarnych, pracownicy zakładów pracy lub członkowie 

organizacji. Każda zgłoszona drużyna mogła liczyć maksy-
malnie 10 osób.

Ale na tym nie koniec sportowych emocji, ponieważ 
czeka nas jeszcze ostatnia – zimowa runda Gminnego Cyklu 
Turniejów Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Uniejowa.

Pierwszy z cyklu – turniej wiosenny, rozegrany 19 marca 
na hali sportowej w Uniejowie, wygrała reprezentacja 
Brzezin, która w meczu o pierwsze miejsce pokonała drużynę 
z Lekaszyna. W drugim turnieju, 5 czerwca, na murawie 
Kompleksu Boisk Piłkarskich im. W. Smolarka najlepsi okazali 
się „Młodzi Uniejów”, którzy wygrali wszystkie rozegrane 
mecze podczas letniego spotkania. Czwarty i zarazem 
ostatni turniej – zimowy – powróci z rozgrywkami na arenę 
hali sportowej w Uniejowie. 

Już dziś zachęcamy do formowania drużyn, które 10 
grudnia 2022 r. będą miały ostatnią okazję na zdobycie 
jubileuszowego trofeum!

Jubileusz 10-lecia powstania Uzdrowiska Termalnego Uniejów postanowiliśmy świętować 
aktywnie, w duchu zdrowej rywalizacji oraz integrowania się Mieszkańców, którym zadedykowano 
serię sportowych wydarzeń.
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M-GBP w Uniejowie

Biblioteka zaprasza 
na jogę dla dzieci
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie 

zaprasza wszystkie chętne dzieci na zajęcia jogi  
z elementami Mindfulness, które odbywać się będą 
w każdy drugi poniedziałek miesiąca, w godzi-
nach16:15-17:00 oraz 17:15-18:00.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.ar
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Burmistrz Uniejowa i Zastępca Burmistrza ze zwycięską drużyną
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6-osobowy skład przywiózł krążki we wszystkich kolorach! Złotą 
medalistką została Weronika Kujawa, która do złota w drużynówce 
dorzuciła sobie jeszcze dwa srebra i 3 brązy. Oliwia Staniak zdobyła  
w sumie 3 medale, w tym również złoto w kumite ind., Patrycja Kowalczyk: 
złoto i srebro. Na szczególne brawa zasłużyły młodsze reprezentantki 
Uniejowskiego Klub Bassai: Liliana Spławska Wiatr, która zdobyła srebro 
w kata indywidualnym, brąz w kumite indywidualnym i wraz z Hanną 
Spławska Wiatr i Apolonią Dałek brązowy medal w kata drużynowym.

Z takiego startu trenerka Maja Ostrowska Gralka może być tylko 
dumna. Sama sędziowała 3 dni Mistrzostw w gronie sędziów z całego 
świata. Po krótkim odpoczynku grupa Bassai już w większym składzie 
wystartowała na IV Pucharze Polski Karate UWK w Łęczycy.

Maja Ostrowska-Gralka

Zawodniczki Uniejowskiego 
Klubu Karate Bassai z medalami 

12-stoma medalami dla zawodniczek Uniejowskiego Klubu Karate 
BASSAI zaowocowały Mistrzostwa Świata Federacji WKA w karate 
rozegrane w dniach 16-18 września 2022 r. w Szczecinie.
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Marta Pokorska

Przybyli Ułani pod szkołę w Uniejowie

Na trasie przejazdu Pułku znajduje się również Unie-
jów, a także pobliski Czekaj, w którym członkowie od-
działu uczestniczą w corocznych uroczystościach upa-
miętniających tragiczne wydarzenia 39 roku, kiedy 
to dokładnie 8 września żołnierze Wehrmachtu dokonali 
okrutnej zbrodni na ludności cywilnej wsi. 

Tradycją stało się spotkanie Ułanów z uczniami Szkoły 
Podstawowej w Uniejowie, podczas którego przedstawiciele 
Pułku prezentują uzbrojenie i dają pokaz wyszkolenia 
kawaleryjskiego, czyli jak kiedyś historycznie walczyło 
nasze wojsko. Takie spotkanie odbyło się 9 września br. 
na boisku szkolnym przy szkole w Uniejowie. Ułanów 
powitał dyrektor szkoły – pan Piotr Kozłowski, nauczyciele 
i uczniowie. Następnie głos zabrał komendant honorowy – 
pan Andrzej Walter, zaprezentował Pułk: 

– „Kultywujemy tradycję 15 Pułku Ułanów, który ma 
na swoim proporczyku barwy narodowe. Proporczyk znaj-

duje się na lancy – broni, która była używana w powstaniu 
wielkopolskim w wojnie polsko-bolszewickiej, a w czasie 
II wojnie światowej służyła jako znak Pułku. Zaprezentujemy 
Wam teraz jak lancą i szablą walczono siedząc na koniu (..)”.

Uczniowie z zaciekawieniem słuchali i oglądali pokaz wła-
dania lancą i szablą.  

Reprezentacyjny Oddział Kawalerii Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich wyrusza 
konno, co roku we wrześniu, z Rogalina do Boczków Domaradzkich koło Głowna, aby upamiętnić w ten sposób historyczny 
szlak bojowy Ułanów Poznańskich z września 1939 r., którzy na początku II wojny światowej pokonali 300-kilometrowy 
odcinek z Wielkopolski do Warszawy. Rajd kończy się w miejscu, w którym 12 września 1939 roku dowódca 15 Pułku ppłk 
Tadeusz Mikke poległ pod Ziewanicami k. Głowna. 
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Zakłady pracy w gminie Uniejów
Marek Jabłoński 

Gospodarstwo Rolne 
Piotra Pajora z Pęgowa

Wydaje mi się, że hierarchizowanie stopni trudności prowadzenia specjalistycznych 
gospodarstw rolnych jest pewną przesadą, ale te, które zdecydowały się na hodowlę krów 
mlecznych postawiłbym na pierwszym miejscu. Dlatego też postanowiłem przedstawić 
kolejne gospodarstwo o tej specjalności. 

 „Hierarchizowanie, to szeregowanie, ustawianie 
kolejności rzeczy, zagadnień według ich ważności” – od 
siebie dodaję: według ich trudności. Może się mylę, ale 
chyba najmniej kłopotliwe jest prowadzenie gospodarstw 
nastawionych wyłącznie na produkcję roślinną; 
oczywiście przy stosowaniu odpowiednich zabiegów 
agrotechnicznych, sprzyjającej pogodzie i posiadaniu 
koniecznego sprzętu i maszyn. Więcej problemów 
sprawiają hodowle trzody chlewnej, opasów, gęsi, 
kaczek itp. Natomiast hodowla krów mlecznych – choćby 
najbardziej opłacalna – to zajęcie (jak mówią hodowcy) 
„w świątek, piątek i niedzielę”; to codzienne udoje mleka, 
wycielenia – nawet w ważne święta, rodzinne uroczystości 
itp. I tym rolnikom należy się szczególne uznanie…

 Dziś 66-letni Janusz Pajor, ojciec Piotra, przejął 
16-hektarowe gospodarstwo po rodzicach w 1984 
roku. Ukończył kurs przysposobienia rolniczego i z żoną 
Krystyną zajął się małą hodowlą 15 krów mlecznych; 
było też wtedy – jak wspomina – około 3-4 cielaków,  
6 byczków. Do prac rolnych wykorzystywał ciągnik Ursus 
C-330, później trochę większy.

 Pan Janusz stopniowo dokupował ziemię, później 
czynił to też syn Piotr. Aktualnie posiadają 48 ha gruntów 
własnych, prawie stuletni 4-hektarowy las oraz 15 ha 
ziemi dzierżawionej. Wszystkie grunty wykorzystywane są 
na potrzeby hodowli krów: 20 ha to tereny pastwiskowo-
łąkowe, 33 ha gruntów ornych obsiewane jest zbożami 
(żyto, pszenżyto, owies, mieszanki), a 10 ha kukurydzą na 
kiszonki. 

 Początkowo hodowla krów prowadzona była w sta-
rej, niewielkiej oborze. Aby produkcja mleka spełniała 
warunki sanitarne zdecydowano się na budowę nowej, 

wolnostanowiskowej. Postanowiono skorzystać z pomocy 
unijnych funduszy z programu SAPART w latach 2004-
2006. Było to wyzwanie, w którego realizację nie wierzono. 
Niezwykle pomocna w przygotowaniu dokumentacji 
okazała się pani mgr inż. Urszula Tomczyk – pracownik 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Rejon 
Poddębice, obsługująca gminę Uniejów. To z jej pomocą 
sporządzono odpowiednią dokumentację, a potem  
w budowie obory uczestniczyła cała rodzina. Pani Urszula 
również w przyszłości pomagała sporządzać różnego 
rodzaju wnioski, biznesplany itp. – Duża pomoc doradcza 
pani Urszuli Tomczyk: zawsze doradziła, pocieszyła, pomogła, 
pisała wnioski na budowę obory, na maszyny – nie kryje 
wdzięczności pan Janusz. 

 Dlatego też na starym budynku mieszkalnym wiszą 
dwie tablice „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”. 
Z „Europejskich Funduszy na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
gospodarstwo to skorzystało dwukrotnie. Z PROW 2007-

Od lewej Janusz Pajor z wnuczką Nikolą i Piotr Pajor z córką Oliwią 
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2013 pozyskało środki na „restrukturyzację gospodarstwa 
prowadzącego produkcję mleka poprzez modernizację 
parku maszynowego”. Halę udojową wyposażono w do-
jarki, zakupiono: ciągnik Zetor Forterra 95, ładowacz 
czołowy, agregat uprawowo-siewny, wóz asenizacyjny, 
pług, brony talerzowe, mały opryskiwacz, prasę belującą, 
rozrzutnik obornika i inne maszyny towarzyszące ułat-
wiające pracę w rolnictwie (2012). 

 W 2014 roku prowadzenie gospodarstwa przejął, 
dzisiaj 29-letni Piotr Pajor. W Zespole Szkół Rolniczych 
w Kaczkach Średnich ukończył rok wcześniej Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa. Odbył kursy obsługi kombajnu 
i chemizacyjny, uzyskał uprawienia inseminatora. Po za-
ciągnięciu „Kredytu dla młodego rolnika” i skorzystaniu  
z funduszy PROW 2014-2020 zakupił kombajn zbożowy 
New Holland (2016). 

 Przy takim areale gruntów, posiadanych maszynach 
i sprzęcie aktualny stan hodowli przedstawia się nas-
tępująco: krowy mleczne – 42, jałówki – 18, cielaki (do 
dwóch tygodni) – 15, byki – 26. Po wycieleniu prawie 
wszystkie jałówki pozostają na wymianę stada. Byki, ho-
dowane około 2 lat, osiągają wagę od 500 do 700 kg. 

 Po codziennym udoju nie są prowadzone pomiary 
ilości mleka oddawane przez poszczególne krowy, ale 
co drugi dzień Mleczarnia w Turku odbiera mlekowozem  
ponad tysiąc litrów mleka. Każdorazowo pobierane są 
próbki na zawartość białka i tłuszczu. Od tego uzależniona 
jest należność za mleko, wpłacana na konto hodowcy do 
15-tego każdego miesiąca.   

 Do codziennego obrządku włącza się cała rodzina: 
senior Janusz z żoną Krystyną oraz Piotr z żoną Magdaleną. 
Na razie nie mogą jeszcze liczyć na pomoc ich córek: 
Nikoli – 5 lat, Oliwii – 3 lata i najmłodszej Poli, urodzonej 
4 października br. Rozwojowi gospodarstwa i sukcesom 
domowników kibicuje i w miarę możliwości pomaga 
rodzeństwo Piotra: Katarzyna, mieszkająca we Francji, 
Anna i Paulina z Uniejowa i Ewa – utalentowana młoda 
piłkarka grająca w niemieckiej drużynie kobiecej w VfL 
Wolfsburg. 

 Państwo Pajorowie, ze względu na hodowlę, nigdy 
razem nie mogą na dłużej opuścić miejsca zamieszkania. 
Chętnie natomiast biorą udział w wycieczkach krajo-
znawczych organizowanych przez sołtysa wsi przy wsparciu 
finansowym Samorządu Uniejowa (Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury za udział reprezentacji sołectwa w 
gminnych imprezach), Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej „Termy Uniejów”. Skorzystali z wycieczek np. 
nad morze, do Warszawy, Wrocławia, Kłodawy itp. 

 Pan Janusz, zapytany o ewentualne plany na 
przyszłość, odpowiedział: – Chcielibyśmy zakupić większe 
maszyny: prasę rolującą i opryskiwacz. Przydałaby się też 
częściowa wymiana zużywającego się sprzętu, na nowy, 
lepszy…

   Życzymy rozwoju i realizacji planów

   Marek Jabłoński 

Wieczorny powrót krów z pastwiska 
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Szymon w czasie pracy

Szymon ze swoją kolekcją dinozaurów

Własnoręcznie wykonane przez Szymona dinozaury

Park Jurajski w Lekaszynie

Ryszard Troczyński

Szymon jest w spektrum autyzmu. Pierwsze zdanie 
powiedział w wieku czterech lat do psa, dlatego rodzice 
zauważyli, jaki wpływ pozytywny mają na dzieci zwierzęta. 
Zainspirowało to ich do stworzenia fundacji w celu 
pomagania dzieciom głównie z niepełnosprawnościami. 
Fundacja ma wdzięczną nazwę „Pomerdało mi się”. 
Obecnie w Lekaszynie w gospodarstwie fundacji są 
już alpaki, konie, psy, osiołki i szkocka krowa. Szymona 
pupilami są szczególnie trzy alpaki, uspakajają go do tego 
stopnia, że potrafi zasnąć w ich zagrodzie. Pasją Szymona 
jest ewolucja, a w szczególności epoka dinozaurów. 
Na ich temat wie wszystko. Od dziecka uwielbiał 
zabawę z plasteliną, potem z modeliną, a ponieważ 
ma też zdolności i talent modelarski wykonuje bardzo 
realistyczne figurki pradawnych stworów z modeliny. 
Na początku jest kartka z modelem szkieletu, potem 
odwzorowuje go z drutu, wypełnia papierem i okleja 
taśmą malarską. Następnie kształtuje postać z modeliny, 
po czym wypala ją w piekarniku. Tak powstaje gotowa 
figurka. Ponieważ w okolicy Lekaszyna nie ma szkoły 
specjalnej dla osób z niepełnosprawnościami, takimi jak 
ma Szymon, rodzice zapisali go do szkoły w Łodzi, gdzie 
szkoli się na kucharza. Widząc jakim jest profesjonalistą, 

na pewno będzie doskonałym fachowcem docenianym 
w Uzdrowisku Uniejów. Jego hobby przyniosło mu wiele 
nagród, dostał stypendium artystyczne, a na Festiwalu 
Sztuki Młodych Niepełnosprawnych „Krajobraz serca” 
w kategorii sztuki piękne zajął pierwsze miejsce. 

Myślę, że Szymona pasje pozna szersze grono 
mieszkańców naszej gminy i doczeka się wystawy 
swoich dzieł w Uniejowie, może z pomocą młodzieży 
z naszej gminy.
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Autorem takiej makiety czy też jakiejkolwiek instalacji albo wizualizacji mógłby być Szymon 
Popiel – młody mieszkaniec Lekaszyna. Szymon Popiel to 18-nasto letni mieszkaniec naszej gminy. 
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Mirosław Madajski

Adam Sztaba 
odwiedził Uniejowską Grupę Wokalną

Artysta spotkał się z młodymi wokalistami z Uniejowskiej 
Grupy Wokalnej. Spotkanie miało charakter warsztatowy, 
a oprócz młodych uniejowskich artystów uczestniczyli 
w nim także rodzice i osoby związane z zespołem wokalnym.

Uniejowska Grupa Wokalna liczy niespełna 40 osób. 
Uczestnikami systematycznych warsztatów są uzdolnieni 
muzycznie uczniowie szkół podstawowych z terenu 
gminy Uniejów. W bieżącym roku grupa ma wyjątkowo 
dużo pracy. Oprócz udziału w programie Most the Music, 
Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”, jak i w poprzednich 
latach, przygotowało dla młodych wokalistów także 
dwie propozycje projektowe, na które pozyskało środki 
zewnętrzne:

– „Mnie nic nie minęło” (środki pozyskano dzięki za-
angażowaniu mieszkańców oraz w wyniku konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych Województwa 
Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego w 2022 roku – w ramach budżetu 
obywatelskiego „Łódzkie na plus” na 2022 rok).

– „Twórczość Marii Konopnickiej inspiracją do odkry-
wania własnego potencjału” (dofinansowanie w ramach 
otwartego konkursu ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” 
na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego 
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego w 2022 roku).

Do projektów realizowanych przez stowarzyszenie dołączą 
także utalentowani uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Świ-
nicach Warckich, absolwenci naszych szkół oraz osoby 
z niepełnosprawnością. Podczas zaplanowanych warsztatów 
Uniejowska Grupa Wokalna będzie mogła pracować 
z wybitnymi artystami, między innym z: Jackiem Cyganem, 
Marcinem Pospieszalskim, Aleksandrą Skonieczną, Moniką 
Andrzejczak oraz Krzysztofem Antkowiakiem. Wszystkie 
działania wspierane dodatkowo przez Uniejów Uzdrowisko 
Termalne oraz PGK „Termy Uniejów” pozwolą w wyjątkowo 
atrakcyjny sposób inspirować, rozwijać zainteresowania 
oraz umiejętności sceniczne naszych młodych artystów.

Będzie się działo. Życzymy powodzenia!

10 października br. z roboczą wizytą przybył do Uniejowa wybitny kompozytor, aranżer, 
pianista, dyrygent i producent muzyczny – Adam Sztaba.
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W ostatnim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto 
zagadką było odgadnięcie przysłowia na podstawie 
zamieszczonego zdjęcia. Prawidłowo brzmi ono: 

„Ręka rękę myje”. 
Otrzymaliśmy kilka poprawnych odpowiedzi. 

Nagrodę wylosowała pani Ania z Uniejowa. Kolejną foto 
zagadką jest również 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 2022 r.

FOTO Zagadka > Ryszard Troczyński

FOTO Kontrasty > Ryszard Troczyński

FOTO Historia > Ryszard Troczyński

Opał leży na ul icy

FOTO Fraszka > Ryszard Troczyński

Witold Smętkiewicz
Październik 2022

Energia natury
Dzisiaj śmiało możemy mówić
o sytuacjach dla nas bardzo fajnych,
gdy Słonko konkuruje z wiatrem
o energię ze źródeł odnawialnych.


