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1 maja 2021 roku ruszył sezon 
w Porcie jachtowym „Jeziorsko” w Ostrowie Warckim!
Dla chcących odpocząć oraz skorzystać z usług 
przygotowano następujące atrakcje:

ustawienie przyczepy campingowej lub campera,

pole namiotowe,

możliwość wynajęcia altany wraz z organizacją ogniska,

możliwość wynajęcia domków letniskowych,

korzystanie z infrastruktury sportowej 
(boiska do piłki plażowej, stoły do ping-ponga, plac zabaw, siłownia zewnętrzna),

możliwość wykupienia miejsca postojowego dla sprzętu wodnego,

slipowanie,

wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych,

dla miłośników nart wodnych i wakeboardingu 
został uruchomiony mały wyciąg 200 m*.

RYBY A TAKŻE: 
ZAPIEKANKI | FRYTKI | HAMBURGERY 
HOT-DOGI | MROŻONA KAWA | LODY

WIĘCEJ SZCZEG
ÓŁÓW

WIĘCEJ SZCZEG
ÓŁÓW

607 600 615607 600 615

607 993 900607 993 900

RECEPCJA PORTU JACHTOWEGO
RECEPCJA PORTU JACHTOWEGO

POLE NAMIOTOWE I CARAVANINGOWE
POLE NAMIOTOWE I CARAVANINGOWE

RECEPCJA WAKEPARK JEZIORSKO
RECEPCJA WAKEPARK JEZIORSKO

*Ze względu na niski stan wody (remont tamy) wyciąg 800 m 
nie został uruchomiony dla bezpieczeństwa korzystających  Zdjęcie autorstwa: Prof-Art
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Z gabinetu Burmistrza

śpieszę z dobrymi wiadomościami jakie 
dotarły do Urzędu Miejskiego w Warcie, 
od ukazania się ostatniego numeru 
naszego kwartalnika, w zakresie 
pozyskanych środków zewnętrznych. 
Środki te umożliwią realizację wiele 
ważnych i wyczekiwanych inwestycji 
w naszej gminie - i tak:
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Szanowni Państwo, 

5. Budowa drogi Rożdżały-Józefka

1. Przebudowa drogi w m. Miedze

3. Podłączenia kanalizacyjne

4. Budowa SKATEPARKU w Warcie

2. Przebudowa drogi Duszniki-Piaski

6. Edukacja wodno-ściekowa

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
pozyskaliśmy kwotę 600.000,00 zł na realizację 
zadania pt. budowa drogi gminnej Rożdżały 
-Józefka o długości 2,20 km, szerokości jezdni 
5 m. Koszt ogólny realizowanego zadania prze-
widujemy na: 1.651.039,48 zł. Niezbędna doku-
mentacja została już przygotowana. Do Starostwa 
Powiatowego w Sieradzu złożony został wniosek 
o wydanie pozwolenia na realizację rzeczonej 
inwestycji. Podniesienie bezpieczeństwa oraz 
poprawa jakości życia lokalnej społeczności to 
główne cele inwestycji.

z budżetu Województwa Łódzkiego z programu 
z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów 
rolnych uzyskaliśmy dofinansowanie w wyso-
kości 228.420,00 zł na realizację zadania pod 
nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. 
Miedze” o długości 0,903 km w celu modernizacji 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Plano-
wany termin realizacji zadania październik 2021r. 
Wartość zadania wynosi prawie 590.000,00 zł.

z WFOŚiGW w Łodzi pozyskaliśmy dotację 
w wysokości 21 000,00 zł na realizację zadania 
pn. „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na 
terenie aglomeracji Warta – II edycja”. W ramach 
tegoż zadania planujemy do końca października 
br. wybudować 11 przyłączy kanalizacyjnych. 
Wartość całkowita projektu: 35 924,69 zł.

z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z programu 
„Infrastruktura sportowa Plus” pozyskaliśmy 
kwotę 70.000,00 zł – na budowę SKATE-
PARKU w Warcie. Całkowity koszt budowy to 
150.000 zł. Jego wybudowanie planujemy jeszcze 
w tym roku. To propozycja dla młodszych miesz-
kańców naszej gminy, wszak zależy nam, by nasze 
pociechy mogły rozwijać się nie gorzej, niż dzieci 
z większych miast. Inwestycja realizowana będzie 
w Parku Miejskim w Warcie.

z Funduszu Dróg Samorządowych pozyska-
liśmy kwotę 2 033 251,20 zł na realizację długo 
wyczekiwanej przez mieszkańców Dusznik, 
zagrożonych podtopieniami podczas ulewnych 
opadów deszczu, inwestycji polegającej na prze-
budowie drogi Duszniki-Piaski o długości 542 
m, wyposażonej w zaprojektowany nowy system 
kanalizacji deszczowej oraz ul. Szymańskiego 
w Warcie o długości 601 m wraz z wpustami 
do kanalizacji deszczowej. Całkowity koszt prac 
wynosi: 2 541 564,00 zł. Pozyskane wsparcie 
w wysokości 2 033 251,20 zł stanowi 80% reali-
zacji zadania. Podniesienie bezpieczeństwa oraz 
poprawa jakości życia lokalnej społeczności to 
główne cele ww. inwestycji.

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pozyska-
liśmy kwotę w wysokości 90 200,00 zł na reali-
zację kampanii edukacyjnej pn. „Płynny odpad 
to też odpad – edukacja wodno-ściekowa na 
terenie Gminy Warta”. W ramach kampanii 
odbędą się prelekcje w szkołach dla dzieci 
i młodzieży, seminaria dla mieszkańców w sołec-
twach, konkursy plastyczne oraz olimpiada 
wiedzy z nagrodami. Do wszystkich gospodarstw 
na terenie Gminy Warta zostaną dostarczone 
poradniki z dogłębną wiedzą dotyczącą odpadów 
płynnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, 
itp. Dzieci wraz z rodzicami/opiekunami wezmą 
udział w 2 wyjazdach edukacyjnych do Torunia, 
a dla najmłodszych dzieci odbędą się spektakle 
teatralne. W ramach kampanii wydane zostaną 
również kalendarze na 2022 rok.
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Pozyskane środki zewnętrzne pozwolą nam 
wykonać kilka bardzo istotnych inwestycji drogowych, 
o których pisałem powyżej, mając jednak na względzie 
priorytetowe potrzeby mieszkańców w zakresie 
budowy dróg podjęliśmy jeszcze intensywniejsze 
działania w tymże zakresie. W ramach Wydziału 
Infrastruktury i Rozwoju opracowano...

Opracowana dokumentacja oraz przychylność 
Radnych na przedstawione projekty w zakresie 
proponowanych przeze mnie inwestycji, pozwoli 
finalnie na realizację inwestycji w...

Burmistrz Warty

Nakręcamy się 
na pomaganie 
i recykling

D o metalowego serca można wrzucać wszelkie 
plastikowe nakrętki, bez względu na kształt, czy 

kolor. Mogą to być nakrętki, np. po napojach, kawie, 
mleku, jogurtach, chemii gospodarczej, po płynach do 
zmywania, szamponach i płynach do płukania. Ważne, 
by nie dorzucać do nakrętek innych przedmiotów.

Nakrętki z serduszka będą zbierane dla konkretnej 
osoby potrzebującej z terenu naszej Gminy. Będziemy 
informować dla kogo zbieramy i przez jaki okres 
będzie prowadzona zbiórka.

Zachęcam wszystkich do uczestnictwa w tej chary-
tatywnej inicjatywie. ●

Na Rynku w Warcie pojawiło się czerwone 
metalowe serce na plastikowe nakrętki, które 
są doskonałym materiałem na surowiec 
wtórny i sposobem na pomoc charytatywną.

Burmistrz Warty

Pomaganie

7

12

egzemplarzy

miejscowościach

dokumentacji techniczno-kosztorysowych 
remontu dróg gminnych i wewnętrznych 
w miejscowościach: Cielce, Piotrowice, 
Gać Warcka, Raczków, Głaniszew, 
Jeziorsko, Zadąbrowie-Rudunek 
i Mikołajewice.

W kwestii pozostałych dróg, które wymagają 
jak najszybszej przebudowy – oczywiście pamię-
tamy o nich, jednak do ich wykonania potrzebujemy 
stosownej dokumentacji, nad którą permanentnie 
pracujemy, bo jak dobrze wiemy – niestety bez 
„papierów” ani rusz. 

Bardzo dziękuję za dobrą współpracę Państwu 
Radnym, sołtysom, wszystkim kierownikom jednostek 
organizacyjnych i pracownikom szeroko rozumianego 
samorządu, a także każdemu aktywnemu mieszkań-
cowi naszej gminy. Wasze sugestie i uwagi – jak zawsze 
są bezcenne. 

Razem możeMy więcej. Zachęcam do jeszcze więk-
szej współpracy. ●

na terenie naszej gminy. Drogi 
z nawierzchnią asfaltową oraz 
utwardzonymi poboczami planujemy 
wybudować jeszcze w tym roku 
w miejscowościach: Cielce, Gać 
Warcka, Głaniszew, Piotrowice, 
Raczków - Upuszczew, Raszelki - 
Józefka - Rożdżały, Jeziorsko, Miedze, 
Mikołajewice, Zadąbrowie-Rudunek, 
Duszniki-Piaski oraz w Warcie na 
ul. Szymańskiego.

„Nakrętki z serduszka będą 
zbierane dla konkretnej osoby 
potrzebującej z terenu naszej 
Gminy

„
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Punkt szczepień

Prosta rejestracja – ruszył punkt 
szczepień w szkole podstawowej 
przy ulicy Świętojańskiej

Jak zarejestrować się na szczepienie:
• Można zadzwonić na bezpłatną infolinię 989.

Do zapisu potrzebny jest nr PESEL. Infolinia działa 
od godz. 6:00 rano.

• Można dokonać e-rejestracji na stronie głównej 
pacjent.gov.pl – logowanie poprzez Profil Zaufany 
lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną (tzw. 
e-dowód). Po zalogowaniu system zaproponuje pięć 
dostępnych terminów w punktach szczepień, które 
znajdują się najbliżej Państwa adresu zamieszkania 
– wybierają Państwo ul. Świętojańską w Warcie. 
Po zakończeniu rezerwacji wysyłane jest powiado-
mienie SMS, a dzień przed planowanym terminem 
system przypomina o szczepieniu.

15.06.2021 r. Gmina Warta wraz ze Szpitalem Wojewódzkim w Sieradzu uruchomiła 
Punkt Szczepień w Szkole Podstawowej przy ul. Świętojańskiej w Warcie.

Punkt jest czynny we:

PUNKT SZCZEPIEŃ
PRZECIWKO COVID-19

wtorki w godz: 10:00- 18:20

środy w godz: 10:00- 18:20

piątki w godz: 15:30- 21:00

soboty w godz: 8:00-16:20

• Można skontaktować się bezpośrednio 
z punktem szczepień pod nr telefonów: 534 844 
692 lub 531 648 585

• 514 483 054 (nr pkt szczepień na ul. Świętojańskiej 
w Warcie, aktywny w godzinach pracy punktu)

Jak przygotować się do szczepień (na czczo? Po 
nocnym spoczynku itp.?)
Nie ma szczególnych zaleceń dotyczących przygo-
towania do szczepienia. W związku z tym można 
zaszczepić się w ciągu całego dnia, bez względu na 
spożywanie posiłków. Dobrze, gdy przed szczepie-
niem jesteśmy wypoczęci. ●

Burmistrz Warty

Zachęcam

Od 07.06.2021 r. możliwe są również 
szczepienia dzieci w wieku 
od 12-18 lat szczepionką Pfizer.

Na Warcie 2 / Lato / 2021

wtorki, soboty:
szczepienia szczepionką 
Moderna

środy:
szczepienia szczepionką 
Moderna i Johnson

piątki:
szczepienia szczepionką 
Pfizer

#SZCZEPIMYSIE



WARTA
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5,
BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ, 
WEJŚCIE OD ULICY JAGIELLOŃSKIEJ 
(ŚWIETLICA SZKOLNA W SZCZYCIE BUDYNKU)

#SZCZEPIMYSIE

PUNKT SZCZEPIEŃ
W GMINIE WARTA

Rejestracja przez:

infolinię pod nr 989

bezpośrednio pod nr: 
534 844 692, 531 648 585

514 483 0054 (nr punktu szczepień 
na ul. Świętojańskiej w Warcie 
aktywny godzinach pracy punktu)

stronę internetową 
https://pacjent.gov.pl



W WiRze inwestycji…

Zakończono prace polegające na utwardzeniu 
terenu pod altaną, która powstała w 2020 r. 
w ramach Grantów Sołeckich w sołectwie Cielce. 
W sumie położono ok. 50 m2 kostki brukowej.

Trwają prace remontowe w świetlicy wiejskiej 
w Zadąbrowie Wiatraczyskach. Pracę obej-
mują generalny remont budynku m.in. wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, montaż sufitu 
podwieszanego oraz ścian działowych, instalację 
wod-kan oraz instalację elektryczną. Wyremonto-
wane pomieszczenia z pewnością nie raz posłużą 
mieszkańcom w realizacji zadań służących całej 
społeczności sołectwa i Gminy

Wartość zadania: 4 000,00 zł, z czego: 1 136,00 
zł budżet Gminy Warta, 2 864,00 zł budżet 
Gminy Warta - fundusz sołecki Sołectwa Cielce.

1 3

Prowadzimy modernizację oświetlenia ulicznego 
polegającą na sukcesywnej wymianie istniejących 
opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne 
typu LED w ciągu drogi krajowej nr 83 na 
terenie Gminy Warta. Łącznie wymianie podlega 
160 opraw, co przyczynia się do poprawy bezpie-
czeństwa uczestników ruchu drogowego oraz 
wpływa na obniżenie rachunków za energię elek-
tryczną. 

4

Zakończono prace polegające na utwardzeniu 
terenu poprzez ułożenie chodnika z kostki 
brukowej przed świetlicą wiejską w sołectwie 
Zagajew. 

Zadanie sfinansowane z budżetu Gminy 
Warta- fundusz sołecki sołectwa Zagajew 
w wysokości 5 000,00 zł.

2
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Inwestycje



Zakończono prace polegające na budowie chod-
nika do świetlicy wiejskiej w sołectwie Włyń.

Zadanie sfinansowane z budżetu Gminy Warta 
w wysokości 6 000,00 zł.

6

Mariusz Lewandowski

Rozpoczęliśmy prace polegające na utwardzeniu 
chodników i zjazdów do posesji oraz wykonania 
przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych 
ul. Włościańskiej, ul. Kosynierów i ul. Konfe-
deratów. Szerokość chodnika: 2.0 m, łączna 
powierzchnia chodników: 735,8 m2, łączna 
powierzchnia zjazdów: 220,9 m2 

Całkowita wartość zadania: 159.000,00 zł.

7

Zakończono prace polegające na wymianie 
nawierzchni na 450 mb ulicy Zachodniej 
w Warcie. Priorytetem realizacji był przede 
wszystkim wzrost bezpieczeństwa użytkow-
ników drogi oraz poprawa jej jakości komunika-
cyjnej. Realizacja nie byłaby możliwa bez współ-
pracy ze Starostwem Powiatowym w Sieradzu.

5
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Inwestycje
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Zachęcamy do składania korekt deklaracji odbioru 
odpadów zgodnych ze stanem faktycznym 

w danym gospodarstwie. Jest to niezwykle ważny 
element, o którym często zapominamy np. 
w momencie powiększenia się rodziny, czy też zmiany 
miejsca zamieszkania.

Pamiętajmy, że system musi się samofinansować, 
a co za tym idzie koszty wygenerowane przez miesz-

Gospodarujmy odpadami… 
razem i odpowiedzialnie

kańców, których deklaracje nie są zaktualizowane, 
w szczególności pod względem zwiększonej ilości 
domowników, zostają podzielone na mieszkańców, 
których deklaracje są prawidłowe. Korekty deklaracji 
można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miej-
skiego w Warcie. ●

Mariusz Lewandowski

Na Warcie 2 / Lato / 2021

Odbiór odpadów

Ponad ćwierć miliona złotych kosztował w kwietniu odbiór i zagospodarowanie 
śmieci w Gminie Warta. Na przełomie lat 2019-2021 koszt odbioru odpadów oraz 
ich ilość wzrosła w przeciwieństwie do liczby osób deklarujących ich wytwarzanie: 
2019- 10 422 osoby; 2020- 10 198 osób; 2021- 10120 osób.
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Poznajmy się lepiej

Poznajmy się lepiej
Pani Agnieszka Grembowicz, Pani Monika Wachowska oraz Pani Paulina Zimoch 
to trzy pracownice Urzędu Miejskiego w Warcie, z którymi dziś chcielibyśmy 
Państwa „Poznać lepiej”.

Pani Agnieszka w Urzędzie Miejskim w Warcie pracuje od 2016 r. od samego 
początku na stanowisku związanym z pozyskiwaniem funduszy unijnych, 

które obecnie znajduje się w wydziale Infrastruktury i Rozwoju. Inwestycje, reali-
zowane dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym m.in. doposażanie placówek 
przedszkolnych, inwestycje drogowe, budowlane czy infrastrukturalne, zanim 
trafią do odpowiedniej instytucji, najpierw przechodzą przez ręce kilku pracow-
ników Urzędu, a następnie finalnie w całość zbiera to właśnie Pani Agnieszka. 
Unijne kruczki dają się czasem we znaki, tym samym najlepszą formą odstre-
sowania się jest czas wolny spęczany z rodziną, wycieczki rowerowe, podróże 
i gotowanie.

Pani Paulina w Urzędzie Miejskim w Warcie pracuje od czerwca 2020 r. Mogą 
ją Państwo spotkać w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju, gdzie zajmuje 

się sprawami związanymi z gospodarką odpadów, deklaracjami oraz kwestiami 
dzikich wysypisk, które niczym „grzyby po deszczu” pojawiają się w okolicznych 
lasach. Udzieli wskazówek w przypadku problemów z wypełnianiem lub modyfi-
kowaniem deklaracji dot. odbioru odpadów, czy ankiet dotyczących posiadanych 
systemów odprowadzania nieczystości. Wolny czas Pani Pauliny wypełniony 
jest po brzegi zaczynając od aktywności sportowych, takich jak zajęcia fitness, 
podróże, bieganie, jazda na rowerze, aż do zajęć nieco spokojniejszych, takich jak 
gotowanie, które jest jej pasją. ●

Pani Monika w pracę w Urzędzie Miejskim w Warcie rozpoczęła w 2015 
r. jako praktykantka, a następnie jako stażystka. Po zaznajomieniu się 

z funkcjonowaniem jednostki objęła stanowisko ds. Obsługi Rady. Przygoto-
wywanie sesji Rady Miejskiej oraz udział w nich, kontakt z Radnymi, Sołtysami 
należał do niej. Od czerwca br. Pani Monika objęła stanowisko w Wydziale 
Finansów, Podatków i Opłat. Pani Monika zaangażowana była także (zanim 
covid zmodyfikował wszelkie plany eventowe) w organizację wydarzeń reali-
zowanych prze Urząd od spływów kajakowych, po Regaty czy Targi Odnawial-
nych Źródeł Energii. Czas wolny najchętniej spędza ze znajomymi, w podróży 
czy to samochodowej czy rowerowej. Wędkarstwo od jakiegoś czasu również 
przypadło jej do gustu, ale najczęściej w charakterze obserwatora „spławika”. 

Kinga Zagłoba

Na Warcie 2 / Lato / 2021
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To stare, znane nam wszystkim ludowe porzekadło, zawarte w tytule, mówi nam o tym, 
że wraz z pojawieniem się lata i ciepłej pogody przybywa nam obowiązków i pracy do 
wykonania. Krzątamy się wtedy wszyscy i rzucamy w wir pracy, by niczym kreskówkowa 
wiewiórka nazbierać orzechów do swoich spiżarni, tak by nadchodząca zima nie 
była, aż tak straszna. Nie inaczej jest w przypadku naszego zakładu – okres letni to 
czas najintensywniejszych, ale również najbardziej różnorodnych prac, również tych 
inwestycyjnych. Wszystkie te zadania postaram się w skrócie przedstawić poniżej.

Czerwiec daje dni gorące, 
kosa brzęczy już na łące

Od początku maja trwają systematyczne prace 
związane z utrzymaniem zieleni. Zespół naszych 

ogrodników codziennie dba, by zieleń w: parku, skwe-
rach, boiskach, stadionie była odpowiednio utrzy-
mana. Cały czas również dbamy o koszenie rowów 
przy drogach gminnych, a od tego sezonu na mocy 
porozumienia z powiatem również przy drogach 
powiatowych.

Równolegle do tych działań trwają również prace 
związane z utrzymaniem i poprawą nawierzchni dróg 
gruntowych – równamy drogi z wykorzystaniem cięż-
kiego sprzętu, a także utwardzamy je odpowiednim 
materiałem.

W okresie letnim bardzo ważne jest również zapew-
nienie odpowiedniej przepustowości przydrożnych 
rowów, tak by były one w stanie odebrać większą 
ilość wody wynikające z burzowych opadów. Dlatego 
w obecnym czasie również tym pracom poświęcamy 
sporo uwagi.

Kolejnym istotnym zadaniem, które w obecnym 
czasie realizujemy na zlecenie Gminy Warta jest 
adaptacja starego punktu zlewczego mleka na świe-
tlicę wiejską w miejscowości Zadąbrowie Wiatra-
czyszka. W ramach prowadzonych prac wykonaliśmy 
nowe przyłącza, wykonaliśmy nową posadzkę, usunę-
liśmy zbędną ściankę działową, wykonaliśmy nowe, 
wzmocnione otwory okienne oraz drzwiowe, w które 
następnie zainstalowaliśmy nowe okna i drzwi. Zakoń-
czenie prac planujemy na połowę lipca. Liczymy, że 
nowa świetlica będzie dzielnie służyć lokalnej społecz-
ności przy okazji organizacji spotkań sołeckim, czy 
innych ważnych wydarzeń, a nasza praca znajdzie 
uznanie w oczach mieszkańców.

Drugi kwartał tego roku to dla nas okres bardzo 
intensywnej pracy związanej z rozwojem zakładu. 
Cały czas mocno inwestujemy w sprzęt, by poprawić 

sprawność i jakość wykonywanych przez nas prac. 
W tym kwartale udało nam się:
• zakupić samochód ciężarowy typu „wywrotka”, 

marki Mercedes Benz Axor. Pojazd jest już wyko-
rzystywany do transportu rzeczy, wywozu gruzu, 
naprawy dróg asfaltowych. Koszt inwestycji to 
127.920 zł brutto.

• zakupić przyczepę ciężarową, przeznaczoną do 
transportu kosiarek samojezdnych. Koszt inwestycji 
to 12.546 zł brutto.

• rozstrzygnąć zapytanie ofertowe na zakup dwóch 
autobusów służących do realizacji transportu 
publicznego. Na początku lipca zostanie podpisana 
stosowna umowa. Planowany koszt inwestycji to 
152.520,00 zł brutto.

W ramach prowadzonych inwestycji wykonaliśmy 
również monitoring całego placu przy zakładzie oraz 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
przy ulicy Garncarskiej 18 w Warcie. Plac został już  
„uzbrojony” w 19 kamer, które rejestrowanie obrazu 
zaczną z dniem 1 lipca br. Dzięki instalacji monitoringu 
zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo pracow-
ników, parku maszyn w zakładzie, a także wszystkich 
interesantów korzystających z usług zakładu.

Na Warcie 2 / Lato / 2021

Przegląd spraw Komunalnych
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Choć udało się już w tym roku wykonać sporo, to 
nie zamierzamy odpuszczać. W naszych głowach wciąż 
rodzą się nowe pomysły i usprawnienia, które mają prze-
łożyć się na realną wartość w codziennej pracy zakładu. 
Mamy nadzieję, że z każdym kolejnym miesiącem będą 
Państwo w stanie się o tym przekonywać.

Wszystkich użytkowników portalu 
Facebook zachęcamy do polubienia 
naszego fanpaga (fb.com/zgkimwarta), 
gdzie na bieżąco informujemy o wszyst-
kich większych przedsięwzięciach reali-
zowanych w naszym zakładzie. ●

Co w ZWiKu piszczy?
SIEĆ KANALIZACYJNA I PRZEBUDOWA 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Zakończyliśmy realizację największej na terenie 
Gminy Warta inwestycji pn. Poprawa gospodarki wodno 
ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta dofinansowanej 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Po blisko 2,5 roku zmagań wykonaliśmy na terenie 
aglomeracji Warta 9,91 km kanalizacji sanitarnej, 6 
przepompowni ścieków, 4,5 km kanalizacji deszczowej 
oraz ok. 110 mb sieci wodociągowej. Tym samym osią-
gnięty został 100% poziom skanalizowania aglo-
meracji, dając każdemu jej mieszkańcowi techniczną 
możliwość podłączenia się do sieci.

W celu prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej 
zakupiliśmy: kamerę inspekcyjną TV z wpychaną 
głowicą, mobilne urządzenie do ciśnieniowego czysz-
czenia przewodów kanalizacyjnych oraz samojezdną 
inspekcyjną kamerę TV z możliwością pomiaru 
spadku.

Jednocześnie prowadziliśmy prace na terenie 
Oczyszczalni Ścieków w Warcie. Przebudowaliśmy 
pompownię ścieków surowych i sitopiaskownik wraz 
z wykonaniem tzw. by-passu, wymieniliśmy mieszadła 
w komorach beztlenowych oraz napędy rotorów 
w komorach tlenowych, zadaszyliśmy osadnik 
wtórny wraz z wymianą zgarniacza, przebudowaliśmy 
pompownię osadu poprzez wymianę pomp oraz prze-
budowę rurociągu na odcinku pompownia-osadnik. 
Postawiliśmy też kilka nowych obiektów: zbiornik 
retencyjny dla ścieków dowożonych, stację zlewczą, 
komorę stabilizacji osadu nadmiernego, budynek 
odwadniania osadu, suszarnię słoneczną, wiatę na 
osad oraz zaadoptowaliśmy budynek dla pomp ciepła. 

Dzięki tak intensywnej modernizacji oczyszczalni 
ścieków drenażowane poletka osadowe zastąpiliśmy 
w pełni zautomatyzowaną suszarnią słoneczną, 
wspomaganą w okresie zimowym podgrzewaną, za 
pomocą pomp ciepła, podłogą.

Ostatecznie całkowita wartość Inwestycji wyniosła 
24.014.036,14 zł, z czego dofinansowanie unijne 
wyniosło 12.847.737,32 zł. Wkład własny Spółki 
wyniósł 11.166.298,82 zł, z czego ze środków własnych 
Spółka poniosła wydatki w wysokości 449.071,37 zł. 
Na pozostałą część wkładu własnego Spółka zacią-

Na Warcie 2 / Lato / 2021

Co w ZWiKu piszczy?

Patryk Polowczyk
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gnęła pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w wysokości 6.252.105 zł na okres 15 lat, a także 
posiłkowała się kredytem w Banku Gospodarstwa 
Krajowego w Warszawie na pokrycie kosztów VATu.

Inwestycję tą z pewnością możemy uznać za jedno 
z największych i najkosztowniejszych przedsięwzięć na 
terenie Gminy Warta, tym bardziej cieszy, iż jej reali-
zacja choć skomplikowana i wielotorowa zakończyła 
się pomyślnie w planowanym terminie. Instytucja 
Finansująca projekt w połowie marca br. zatwierdziła 
wniosek o płatność końcową, pełniący jednocześnie 
funkcję sprawozdawczo-finansową.

Na Warcie 2 / Lato / 2021

Co w ZWiKu piszczy?

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
Po skanalizowaniu 100% aglomeracji Warta nadszedł 
czas na uporządkowanie gospodarki ściekowej w pozo-
stałej części Gminy Warta, dlatego z końcem lutego 
2021 r. zorganizowaliśmy wraz z Urzędem Miejskim 
spotkanie dla tych mieszkańców naszej gminy, którzy 
nie mają stworzonych warunków technicznych przy-
łączenia się do kanalizacji sanitarnej, odnośnie przy-
domowych oczyszczalni ścieków. Na spotkaniu poru-
szyliśmy temat kompleksowej obsługi przez ZWiK 
w Warcie realizacji inwestycji związanych z zagospo-
darowaniem nieczystości płynnych z gospodarstw 
za pomocą przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Na spotkanie przyszła bardzo duża grupa zaintere-
sowanych tematyką mieszkańców naszej gminy, co 
pokazuje, że świadomość potrzeby uporządkowania 
problemu nieczystości płynnych w naszej gminie, 
wśród mieszkańców, jest bardzo wysoka. Do dnia 
dzisiejszego zgłosiło się do biura ZWiK ponad 60 osób, 

dla których będziemy robić projekty na przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, a w kolejnym kroku pomożemy 
skorzystać z dofinansowań jakie pojawią się w najbliż-
szym czasie w celu zrealizowania inwestycji oraz damy 
możliwość skorzystania z naszych usług instalatorskich 
w celu montażu przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Wszystkich, którzy jeszcze do tej pory się do nas nie 
zgłosili, a nie mają jeszcze przydomowej oczyszczalni 
ścieków i są mieszkańcami terenów wiejskich naszej 
gminy serdecznie zapraszamy do Biura Oczyszczalni 
Ścieków przy ulicy Łódzkiej 1 w Warcie, bądź prosimy 
o kontakt telefoniczny pod numer 665387829 w celu 
uzyskania pomocy w zagospodarowaniu nieczystości 
płynnych.

KAMPANIA EDUKACYJNA NA FINISZU
W dalszym ciągu edukujemy mieszkańców naszej 
Gminy w zakresie potrzeby retencjonowania i oszczę-
dzania wody. Zapewne każdy dorosły mieszkaniec 
zapoznał się już z poradnikiem „Gospodarowanie 
wodą w gospodarstwie domowym”, a młodsze poko-
lenie przeczytało dedykowany im poradnik wodny 
H2O. W materiałach tych staraliśmy się nie tylko przy-
bliżyć problemy z jakimi zmagamy się na co dzień 
jako spółka wodociągowa, ale jednocześnie uświa-
domić i pokazać mieszkańcom jak w prosty sposób 
każdy z nas może dbać o wodę czy przyczyniać się 



do jej oszczędzania. Pod względem intensywności 
działań edukacyjnych miesiąc maj był zdecydowanie 
najbardziej pracowity. Przez dwa tygodnie edukowa-
liśmy dzieci i młodzież w szkołach podstawowych 
prowadząc cykl wodnych warsztatów, jednocześnie 
doposażyliśmy każdą placówkę oświatową w tablice 
dydaktyczne poświęcone tematyce Kampanii. Zorga-
nizowaliśmy też dwa wodne wyjazdy edukacyjne 
do Afrykarium i Hydropolis. Woda była również 
tematem przewodnim ogłoszonego i rozstrzygnię-
tego konkursu fotograficznego dla uczniów klas 
IV-VIII warckich podstawówek. A co w czerwcu? 
W drugą sobotę czerwca ponownie zabraliśmy dzieci 
do Afrykarium. Ostatni wyjazd zaplanowany został 
na 26 czerwca. Edukacja ekologiczna i zabawa tylko 
w Hydropolis! Cieszymy się, że poprzez tak urozma-
iconą formę Kampanii, której realizacja nie byłaby 
możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi, jesteśmy w stanie dotrzeć 
do każdego serduszka z wodnym przekazem dbania 
o wodę. Od tak, po prostu!
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SUSZA A DOSTAWY WODY
Nasza kampania edukacyjna idealnie wpisała się w aktu-
alną sytuację hydrologiczną w Polsce. Ani opady śniegu 
zimą ani obfitująca w deszcze wiosna nie rozwiązały 
problemu suszy. Utrzymująca się od kilkudziesięciu lat 
na podobnym poziomie roczna średnia suma opadów 
powoduje, że mamy do czynienia z deficytem wody 
w środowisku. Zmniejszone zasoby wodne, zwięk-
szone zapotrzebowanie w okresie upałów to główne 
czynniki czerwcowych problemów ze spadkami 
ciśnienia wody czy okresowym jej brakiem w naszej 
Gminie. Zauważyć jednak należy, że z podobnymi 
problemami boryka się większość gmin w Polsce. 
Na dzień 22 czerwca 2021 r. apele o oszczędzanie 
wody i niepodlewanie wodą wodociągową ogródków 
i upraw, a nawet zakazy korzystania z kranówki na cele 
inne niż socjalno-bytowe wystosowało już do swoich 
mieszkańców 161 gmin. ●

Anna Lewandowska, Jakub Tworo

Album „Tamte dni” Marcina Maciejczaka mieszkańca Gminy 
Warta, wychowanka Warckiego Centrum Kultury miał premierę 
11 czerwca 2021 r. Na płycie znajduje się debiutancki singiel „Jak 
gdyby nic”, który uzyskał status platynowej płyty, oraz kolejne hity: 
„Deszcz i bez” i „Jeśli powiem” z filmu „Tarapaty 2”.

W imieniu całej naszej społeczności gminnej 
składam Ci Marcinie Wielkie Gratulacje!

Krystian Krogulecki
Burmistrz Warty

Na Warcie 2 / Lato / 2021
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Nowy album Marcina Maciejczaka

zdjęcie pochodzi z fanpage Świat Wody (fb.com/swiatwodynauka)
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Wiktor Baranowski

O kulturze słów kilka

Po naznaczonym przerwami covidowymi roku 
działalności sekcji artystycznych „rzutem na taśmę” 

udało się zorganizować mini koncert podsumowujący 
pracę sekcji wokalnej Warckiego Centrum Kultury 
prowadzonej od dwóch lat przez Zduńsko-Wolskiego 
instruktora wokalnego, muzyka i aranżera Andrzeja 
Woźniaka. Występy początkujących artystek zbiegły się 
z obchodami tegorocznego Dnia Matki i były swego 
rodzaju prezentem dla ich mam, które dumne ze swych 
pociech zasiadły na widowni. 

I choć do ostatniej chwili trwały przygotowania do 
tego wydarzenia to jako organizatorzy musieliśmy osta-
tecznie skapitulować wobec wciąż obecnej pandemii 
i obostrzeń sanitarnych. I choć Rząd z każdym mijającym 
tygodniem i miesiącem pozwala nam na coraz więcej, to 
nijak nie da się zorganizować poważnego plenerowego 
eventu na 250 zachowujących półtorametrowy dystans 
osób i to jeszcze w maseczkach. Problematyczna też 
wydaje się weryfikacja osób zaszczepionych. Wpro-
wadzone z początkiem czerwca złagodzenia reżimów 
sanitarnych związanych epidemią covid-19, nie pozwa-
lają nam na skuteczne, a przede wszystkim bezpieczne 
przeprowadzenie imprezy. Wszystkie koncerty, dni 
miast oraz inne duże plenerowe przedsięwzięcia arty-
styczne w regionie przewidziane na ten termin zostały 
odwołane. Warta byłaby więc jedynym miastem, które 
organizowałaby swoje Dni. W związku z tym, iż do 
udziału w imprezie zaprosiliśmy znanych i uznanych 
artystów dużego bądź co bądź formatu spodziewać się 
należało znacznej liczby uczestników co skutkowałoby 
zmianą charakteru imprezy na masową, na co z oczywi-
stych względów nie możemy sobie pozwolić w obecnej 
sytuacji. Po konsultacjach z lokalnym oddziałem 
Sanepid oraz warcką i sieradzką policją postanowi-
liśmy więc przełożyć zaplanowane na ostatni weekend 
czerwca koncerty m.in. Cleo, Video, Eweliny Lisow-
skiej i Marcina Maciejczaka w Warcie na inny termin. 
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców 
oraz przybyłych gości, stosując się jednocześnie do 
obowiązujących przepisów prawa zaproponowaliśmy 
zmianę terminu realizacji koncertu analogicznie na 
ostatni weekend czerwca 2022 roku. Nie wykluczamy 
jednocześnie, iż w sytuacji prawnie i epidemiologicznie 
pozwalającej na organizację koncertów plenerowych 
wrócimy do tematu w pierwszym możliwym terminie. 
Póki co postaramy się znaleźć inną formułę zabawy 
i bezpiecznego wspólnego spędzania czasu kanikuły. 
Miejmy jednak nadzieję, że powrócą jeszcze czasy 
dobrych, dużych i bezpiecznych koncertów. ●

Na Warcie 2 / Lato / 2021

O kulturze

Zaplanowany na 27 czerwca bieżącego roku 
„Przegląd Zespołów Folkowych – Folk nad Wartą” stał 
się pretekstem do spotkania tradycyjnego śpiewaczego 
zespołu ludowego „Jezioranki” z dziecięcą wokalną 
grupą folkową działająca przy Warckim Centrum 
Kultury. Przekazywany kolejnemu pokoleniu reper-
tuar ludowy staje się nie tylko przyczynkiem do pozna-
wania własnej kultury, ale jest jednocześnie materiałem 
wokalnym służącym rozwojowi młodych głosów oraz 
ich umuzykalnianiu. W atmosferze wspólnego śpie-
wania i piknikowego charakteru spotkania udało się 
zderzyć dwa na pozór odległe pokoleniowo światy i ich 
artystyczną wrażliwość. Początkowa nieśmiałość czy 
może nawet nieufność, na płaszczyźnie śpiewu i tańca 
szybko ustąpiły miejsca atmosferze dobrej zabawy. 

Po raz kolejny z rzędu nie było nam dane w tym 
roku zorganizować i uczestniczyć, wspólnie z miesz-
kańcami gminy Warta oraz jej gośćmi, w Dniach Warty. 
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Uczniowie SP im. M. Kopernika w Cielcach na 
przestrzeni miesięcy marca, kwietnia i maja 2021 

r. brali udział, często z sukcesem, w wielu konkursach 
pozaszkolnych. 
• Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka 

Polskiego – tytuł laureata – Roksana Serafińska 
(najwyższy wynik w województwie)

• ,,World of  Language Kids’’ ogólnopolski konkurs 
z języka angielskiego: 3 miejsce Roksana Serafińska, 
4 miejsce Weronika Nawrocka, 5 miejsce Krystian 
Pisula

• XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLONI-
STYCZNY ,,Z ORTOGRAFIĄ NA CO DZIEŃ’’: 
wyróżnienie Maria Kossakowska, wyróżnienie Jakub 
Sitarek

• VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS ,, Z kaligrafią 
na co dzień’’: wyróżnienie Jakub Sitarek

• ,,Mistrz Matematyki Gminy Warta’’: 1 miejsce wśród 
kl. IV – Zuzanna Wielowska, 1 miejsce wśród kl. VII 
–Anna Brzęczkowska

• XVI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Gminy 
Warta ,,Z ortografią na Ty’’: 1 miejsce Roksana Sera-
fińska, wyróżnienie Maria Kossakowska, wyróżnienie 
Jakub Sitarek

• XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci 
,,Bezpiecznie na wsi’’ (etap regionalny): tytuł laureata 
( V miejsce) Roksana Serafińska
Inne konkursy, w których nasi uczniowie nie zdobyli 

najwyższych lokat, ale ich występy należy uznać za 
bardzo udane to:
• w XXI Ogólnopolski Konkurs Papieski ,,Jeszcze 

będzie pięknie , mimo wszystko. Tylko załóż wygodne 
buty, bo masz do przejścia całe życie.”

• Wielki Test Edukacyjny ,,Planeta i Życie’’
• ,,Znam swój język ojczysty’’ (Powiatowa Biblioteka 

Publiczna w Sieradzu)

Na wyniki niektórych konkursów czekamy: 
KONKURS GMINNY „WOKÓŁ KSIĄŻKI”, VII 
edycja ogólnopolskiej olimpiady z biologii pt. ,,10 plag 
egipskich’’.

Odbyło się wiele konkursów szkolnych, np.,, Szkolny 
Konkurs Kaligraficzny’’, ,,Na zakładkę do książki’’

Przystąpiliśmy do ,,Klubu Szkół UNICEF!’’. Reali-
zujemy liczne programy , akcje, projekty zewnętrzne:

Czym skorupka za młodu...
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Cielcach

• ,,Piękna Nasza Polska Cała’’ ( cykl zajęć, w ramach 
jednego z nich Grupa „Smerfy” odwiedziła Urząd 
Miejski w Warcie. Przedszkolaki po kilkunastomi-
nutowej rozmowie z p .Burmistrzem Warty przeka-
zały własnoręcznie wykonany herb gminy. )

• ,,Dzieci uczą rodziców’’ (cykl zajęć; Podczas 5 lekcji 
w ramach drugiej edycji ogólnopolskiej akcji eduka-
cyjnej uczniowie wyruszyli do świata finansów, by 
dowiedzieć się czym jest „pieniądz”, jaka jest jego 
historia oraz jakie jest jego znaczenie w życiu czło-
wieka. W trakcie zajęć dzieci dowiedziały się, jaka 
jest różnica między potrzebą a zachcianką.)

• XII edycja programu edukacyjnego ,,Akademia 
Bezpiecznego Puchatka’’

• V Ogólnopolskie Czytanie ,,Jeżycjady’’ 2021
• XVI Edycja Programu InstaLing dla Szkół z języka 

angielskiego!
• ,,Naturalne Bałtyckie – Skarby Bałtyku’’
• ,,ŚWIĘTUJEMY! FREBLUJEMY!’’
• ,,U NAS CZYSTY LAS – DZIEŃ ZIEMI’’
• ,,Akcja Żonkile’’
• ,,Ile waży Święty Mikołaj’’
• ,,Czytanie ma moc’’
• ,,Najpiękniejsze Polskie Słowo’’
• Akcje proekologiczne: #Nietypowe drzewo, 

#Strój dla Pani Wiosny, ,,Jak być eko?’’
• ,,Akademia Lubella’’
• ,,Tydzień Ulgi’’

Oprócz obchodów świąt i uroczystości tradycyj-
nych staraliśmy się pamiętać o dniach poświęconych 
ważnym postaciom, zjawiskom kultury, ideom. Były 
to: Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, Świa-
towy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu, Międzynaro-
dowy Dzień Teatru, Światowy Dzień Zespołu Downa, 
Dzień Piekarzy i Cukierników, Międzynarodowy Dzień 
Matematyki, Europejski Dzień Logopedy, Między-
narodowy Dzień dla Ucha i Słuchu, Światowy Dzień 
Radia (Nasze przedszkolaki pod opieką pań przygo-
towały pracę plastyczną z życzeniami dla Naszego 
Radia Sieradz oraz dedykowały pracownikom radia 
wiersz Juliana Tuwima ,,Ptasie radio’’. Utwór czytała 
uczennica klasy III Julia Pieronowska. Wymienione 
upominki zostały dostarczone do siedziby Naszego 
Radia Sieradz), Międzynarodowy Dzień Kota, Między-

Na Warcie 2 / Lato / 2021
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Najważniejsze wydarzenia w okresie marzec 2021 r. 
– maj 2021 r.:

• 4 marca 2021 r. Szkoła Podstawowa w Jakubicach 
zorganizowała pod przewodnictwem Pani Anety 
Mikołajczyk Finał I Gminnego Konkursu Mate-
matycznego „Mistrz Matematyki Gminy Warta”. 
W konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich 
szkół w gminie Warta, finał konkursu, ze względu na 
pandemię, został przeprowadzony osobno w każdej ze 
szkół. Dziękujemy nauczycielom i dyrektorom szkół 
za współpracę. W dn. 18 marca 2021 r. w Urzędzie 
Miejskim w Warcie w Sali konferencyjnej nastąpiło 
uroczyste wręczenie nagród laureatom przez Pana 
Krystiana Kroguleckiego Burmistrza Warty, który 
objął konkurs Honorowym Patronatem Burmistrza 
Warty. Dziękujemy za współpracę i sfinansowanie 
nagród!!! Tytuł Mistrza Gminy Warta zdobyli: klasa 
IV – Zuzanna Wielowska SP Cielce, klasa V – Jakub 
Kamola SP Warta, klasa VI – Krzysztof  Szymczak 
SP Warta, klasa VII – Anna Brzęczkowska SP Cielce, 
Igor Zbrożek SP Rossoszyca, klasa VIII – Dobrawa 
Szczekla SP Warta. 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Infułata Władysława Sarnika w Jakubicach 

• 31 marca 2021 r. odbył się XVI Międzyszkolny 
Konkurs Ortograficzny „Z ortografią na TY” 
pod patronatem Burmistrza Warty Pana Krystiana 
Kroguleckiego. Konkurs ze względu na sytuację 
epidemiologiczną również musiał zostać przepro-
wadzony w szkołach Gminy Warta, które zgłosiły 
swoich uczniów do udziału w nim. Konkurs adreso-
wany był do uczniów klas IV – VIII i wzięło w nim 
udział 24 uczniów. W dniu 19 maja 2021 r. wręczono 
nagrody laureatom konkursu oraz uczniom wyróż-
nionym. Laureatami zostali: I miejsce – Roksana 
Serafińska, SP Cielce, II miejsce – Julita Bruś, SP 
Ustków, III miejsce – Jakub Cierniak SP Ustków. 
Wyróżnienia otrzymali: Maria Kossakowska – 
SP Cielce, Jakub Sitarek – SP Cielce, Aleksandra 
Gawron – SP Ustków. Gratulujemy!!!

• Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie 
„Woda WARTA oszczędzania” w ramach kampanii 
edukacyjnej ZWiK w Warcie „Wszystko zaczyna 
się od wody”. Laureatem konkursu została Blanka 
Matusiak z klasy I, która zajęła III miejsce. Wyróż-
nienia otrzymali: Kacper Zubrzycki – kl. I, Nikola 
Serafinowska – kl. I, Miłosz Balcerzyk – kl. I. 

narodowy Dzień Języka Ojczystego, Światowy Dzień 
Książki i Praw Autorskich, Dzień Polskiej Nieza-
pominajki, Dzień Sołtysa, Światowy Dzień Pszczół, 
Dzień Strażaka, Dzień Bez Śmiecenia, Światowy Dzień 
Pingwina, Dzień liczby PI, Światowy Dzień Wody, 
Światowy Dzień Meteorologii, Dzień Ziemi.

Na Warcie 2 / Lato / 2021
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• W dniu 12 maja 2021 r. uczniowie mieli możliwość 
uczestniczyć stacjonarnie lub zdalnie w prelek-
cjach edukacyjnych w ramach kampanii „Wszystko 
zaczyna się od wody”. 

• W dniu 13 maja 2021 r. uczniowie klasy III po raz 
pierwszy uczestniczyli w Ogólnopolskim Spraw-
dzianie Trzecioklasisty z OPERONEM. Test 
składał się z trzech części: testu z języka polskiego 
– słuchanie ze zrozumieniem i czytanie ze zrozu-
mieniem, testu z matematyki i testu z przyrody. 

• Uczniowie brali udział w konkursie fotograficznym 
dla klas IV – VI i VII – VIII „Gmina Warta 
w obiektywie” organizowanym przez ZWiK Warta 
w ramach kampanii edukacyjnej „Wszystko zaczyna 
się od wody”. Zadaniem uczestników konkursu 
było sfotografowanie wodnych walorów Gminy 
oraz zaprezentowanie sposobu oszczędzania wody. 
Lareatami zostali: Antoni Wosiak kl. IV – I miejsce 
w kategorii klas IV – VI oraz Julia Sowała kl. VIII 
IX miejsce w kategorii klas VII – VIII. Gratulu-
jemy!!!

Szkoła Podstawowa im. Wł. Reymonta w Jeziorsku

Kolejne miesiące, tygodnie i dni za nami. To był 
czas nauki, ale przede wszystkim wspaniałej 

zabawy i wyjątkowych działań oraz spotkań – tych 
zdalnych i tych w szkole. Zapraszamy do przeglądu 
naszych przedsięwzięć…

Z niewątpliwą przyjemnością obchodziliśmy 
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego pod 
hasłem „KOCHAMY FRYMUŚNĄ POLSZ-
CZYZNĘ!”. Uczniowie podejmowali się licznych 
wyzwań językowych: „łamali sobie języki”, tworzyli 
„lepiej”, projektowali koszulki promujące język polski. 
Najmłodsi rymowali „literki na miękko”, rapowali, 
śpiewając alfabet. Nie zabrakło również językowego 
pokoju zagadek.

Nasza biblioteka wzbogaciła księgozbiór o około 
trzysta woluminów dzięki dofinansowaniu z Mini-
sterstwa Kultury w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa. „Podzieliliśmy się butelką 
wody”, w ramach akcji zorganizowanej przez Zespół 
Szkół Specjalnych w Warcie.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru udaliśmy 
się w wirtualną podróż do największych teatrów 
w Polsce. Ukoronowaniem naszych kulturalnych 
wyzwań było wcielenie się w wybraną przez siebie 
postać z utworów literackich poznanych na lekcjach 
języka polskiego (stylizacja, atrybuty, ustna prezen-
tacja). Z okazji Świąt Wielkiej Nocy w przepięknych 
strojach i świąteczno-wiosennej scenerii uczniowie 

Na Warcie 2 / Lato / 2021
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w formie online opowiedzieli i zaśpiewali o świątecz-
nych zwyczajach. Uczciliśmy 78. rocznicę wybuchu 
powstania w getcie warszawskim, włączając się 
w społeczno-edukacyjną AKCJĘ ŻONKILE, zorga-
nizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN. Był to wyraz naszej pamięci o powstańcach, 
wdzięczności i szacunku dla nich.

Z okazji Dnia Ziemi uczniowie wykonali ekolo-
giczne stroje oraz plakaty. Wszystko po to, aby namówić 
nas, aby każdy dzień był Dniem Ziemi. Obchodzi-
liśmy również Światowy Dzień Książki i Praw Autor-
skich. Celebracja tego wyjątkowego święta trwała cały 
tydzień. Ukoronowaniem naszych działań było m.in. 
zadanie SLEEVEFACE, czyli „ubierz się w książkę”.

Wraz ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II 
w Ustkowie oraz Biblioteką Pedagogiczną w Sieradzu 
w celu promocji czytelnictwa ogłosiliśmy konkurs 
„WOKÓŁ KSIĄŻKI” dla uczniów klas 4 – 8 szkół 
podstawowych. Honorowy Patronat nad tym przed-
sięwzięciem objął Burmistrz Warty, pan Krystian 
Krogulecki.

Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja odbył się plastyczno-literacki konkurs „POLSKA 
TO FAJNY KRAJ…”. Uczniowie napisali wiersze, 
wykonali prace plastyczne, zrobili zdjęcia tego, co im 
podoba się w Polsce, w ich rodzinnej miejscowości. 
Pokazali, że Polska, to fajny kraj!

W ramach akcji edukacyjnej ZWiK w Warcie 
„Wszystko zaczyna się od wody” uczestniczyliśmy 
w warsztatach edukacyjnych, a uczniowie klas 4-8 
wykonali zdjęcia na konkurs, na których uwzględnili 
wodne walory Jeziorska oraz pokazali, w jaki sposób 
oszczędzają wodę.

19 maja to 9. rocznica nadania naszej szkole imienia 
Władysława Reymonta. Jak co roku złożyliśmy kwiaty 
i zapaliliśmy znicze pod tablicą naszego Patrona oraz 
na grobach osób zasłużonych dla rozwoju oświaty 
w Jeziorsku. Przygotowaliśmy inscenizację „Z życia 

Władysława Reymonta”, uczestniczyliśmy w konkur-
sach dotyczących naszego Patrona. Na zajęciach 
plastycznych, powstały portrety Wł. Reymonta oraz 
miejsca, z którymi był związany, np. dom w Lipcach 
Reymontowskich. Udaliśmy się również w wirtualną 
podróż do Bielska - Białej, gdzie znajduje się wyjąt-
kowe Prywatne Muzeum Literatury im. Władysława 
Reymonta, które prowadzi ostatni polski skryba, pan 
Tadeusz Modrzejewski.

Uczniowie poznali również sztukę ludową naszego 
regionu. Pamiętając o naszym Patronie, który tak 
bardzo umiłował wieś, kultywujemy piękną ludową 
tradycję ziemi sieradzkiej oraz Jeziorska. Pamiętaliśmy 
również o naszych kochanych mamach. Najmłodsi 
uczniowie zaśpiewali wyjątkowe piosenki i zarecyto-
wali wierszyk. Do naszych życzeń dołączyliśmy kartki 
z makaronu, kwiaty oraz ramki z wizerunkiem mamy 
i jej wspaniałymi cechami charakteru. 10 czerwca 
odbędzie się Międzyszkolny Konkurs z Biologii dla 
klas 7 - 8 „CZŁOWIEK – WYJĄTKOWA ISTOTA”, 
którego głównym celem jest rozbudzanie i rozwijanie 
zainteresowań uczniów biologią, tematyką związaną 
z istotą ludzką, bo przecież „nic co ludzkie, nie jest 
nam obce…”.

opracowała: Monika Olejnik
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wykonali prace plastyczne, 
zrobili zdjęcia tego, co im podoba 
się w Polsce, w ich rodzinnej 
miejscowości. Pokazali, że 
Polska, to fajny kraj!

„
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Szkoła Podstawowa w Raczkowie

Przedstawiamy nasze działania, które podjęliśmy 
i zrealizowaliśmy w ostatnich trzech miesiącach.
Sukcesy w konkursach:
• I miejsce Szymona Pawlaka w XI Powiatowym 

Konkursie Literackim „Radość tworzenia” w kate-
gorii klas piątych organizowanym przez Szkołę 
Podstawową nr 1 im. Władysława Reymonta 
w Sieradzu.

• I miejsce Szymona Pawlaka w Szkolnym 
Konkursie Mitologicznym.

• II miejsce Katarzyny Szwatońskiej w Szkolnym 
Konkursie Mitologicznym.

• III miejsce Małgorzaty Nnadi w Szkolnym 
Konkursie Mitologicznym.

• wyróżnienie Mateusza Szewczyka w Szkolnym 
Konkursie Mitologicznym.

• II miejsce Mateusza Szewczyka ( w kategorii 
wiekowej IV – VI) w konkursie fotograficznym pn. 
„Woda WARTA oszczędzania” w ramach zadania 
„Wszystko zaczyna się od wody – kampania 
edukacyjna ZWiK w Warcie” dofinansowanego 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

• II miejsce Michaliny Dzieran ( w kategorii 
wiekowej VII – VIII) w konkursie fotograficznym 
pn. „Woda WARTA oszczędzania” w ramach 
zadania „Wszystko zaczyna się od wody – kampania 
edukacyjna ZWiK w Warcie” dofinansowanego 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

• X miejsce Wiktorii Krupińskiej (w kategorii 
wiekowej VII – VIII) w konkursie fotograficznym 

pn. „Woda WARTA oszczędzania” w ramach 
zadania „Wszystko zaczyna się od wody – kampania 
edukacyjna ZWiK w Warcie” dofinansowanego 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zdjęcie 
Mateusza 

Zdjęcie 
Michaliny

Zdjęcie 
Wiktorii

Czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie wyników 
konkursów, w których braliśmy udział a pisaliśmy 
o nich w poprzednim numerze czasopisma.
Wycieczki: 
• Nasi uczniowie z klasy IV wraz z opiekunem brali 

udział we wspaniałej wyprawie zorganizowanej 
przez ZWiK Warta Sp. z o o. do krainy wielu 
gatunków zwierząt i roślin, w której uczestniczyło 
kilkudziesięciu młodych globtroterów wraz z opie-
kunami. To był wspaniały czas, który upłynął 
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w pięknej pogodzie. Wyjazd odbył się w ramach 
kampanii edukacyjnej „Wszystko zaczyna się od 
wody” dofinansowanej ze środków WFOŚiGW 
w Łodzi.

• Uczniowie klasy V wraz z opiekunem brali udział 
w wycieczce zorganizowanej przez ZWiK Warta do 
Hydropolis – Centrum Edukacji Hydrologicznej we 
Wrocławiu Obejrzeli pokazy i instalacje multime-
dialne oraz wystawy związane z potencjałem wody 
na ziemi, w kosmosie oraz ludzkim ciele.

Zwiedzili Stare Miasto we Wrocławiu. Odwiedzili 
stoiska Jarmarku Świętojańskiego na wrocławskim 
Rynku. Wyjazd odbył się w ramach kampanii eduka-
cyjnej „Wszystko zaczyna się od wody” dofinanso-
wanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Warsztaty edukacyjne:
• Uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział 

w warsztatach edukacyjnych „Wszystko zaczyna 
się od wody”, którego organizatorem był Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Warcie. Dzieci 
młodsze mogły skorzystać z warsztatów w szkole 
a uczniowie klas starszych on-line.

Na Warcie 2 / Lato / 2021
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i Kanalizacji w Warcie.

„
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Szkoła Podstawowa w Rossoszycy

Wokół zbiornika Jeziorsko 
Dnia 14.05.2021 r. dzieci z grupy „0” Oddziałów 
Przedszkolnych uczestniczyły w wycieczce wokół 
Zbiornika Jeziorsko. Wycieczka odbyła się w ramach 

Na Warcie 2 / Lato / 2021
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Poniżej prezentujemy pracę Szymona Pawlaka, ucznia klasy 5, który poniższym wypracowaniem zapewnił 
sobie I miejsce w XI Powiatowym Konkursie Literackim „Radość tworzenia” w kategorii klas piątych orga-
nizowanym przez Szkołę Podstawową
nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu. Zachęcamy do lektrury.

„Wybawicielka świata Tęczowa Walkiria”
Chciałbym wam przedstawić Tęczową Walkirię. Ma ona dwadzieścia trzy lata. Mieszka na szczycie 

Tęczowej Góry, w odległości od Ziemi w granicach tysiąca mil świetlnych. Jest wybawicielką świata.
Jest ona szczupła. Ma jasną cerę oraz czarne włosy. Jest wysoka, ma niebieskie oczy i długie rzęsy. Twarz 

jej jest okrągła, ma mały nos. Często ma na głowie kapelusz, który ma symbol tęczy. Nosi magiczną koszulkę, 
zmieniającą kolor. Posiada spodnie we wszystkich kolorach tęczy. Chodzi w pomarańczowych butach, które 
umożliwiają jej szybsze poruszanie się. Ma pelerynę, która daje jej powolne spadanie oraz posiada plecak 
odrzutowy, który umożliwia nadzwyczajną moc latania w przestworzach. Trzyma ona w nim rozkładane 
samochody oraz bomby, dające jej nieśmiertelność. Sposób w jaki mówi jest szybki, ale wyraźny. Porusza się 
energicznie.

Charakteryzuje się cechami: honorem, siłą, szybkością, pomysłowością, nieśmiertelnością, wytrwało-
ścią, cierpliwością oraz byciem pomocną. Potrafi nieraz także zaskoczyć swym postępowaniem. Bardzo lubi 
pomagać innym, wszystko robi z myślą o drugim człowieku, mimo to, że jest nadludzką istotą.

Najważniejszą mocą Walkirii jest ratowanie społeczności przed pandemią koronowirusa. Chroni ona ludzi 
tak, że wywołuje tęczowy deszcz, odstraszający wirusa, a ludziom daje to, że zwiększa się ich odporność, 
żeby nie zostali zarażeni. Ma też drugi sposób - wywołuje, że domy zaczynają lewitować i są kładzione przez 
nią na tęczy, a wirusa zabijają kolory tęczy. Jak ktoś jest chory, to Walkiria wykonuje magiczne zaklęcie swoją 
tęczową różdżką i człowiek zaczyna dochodzić do siebie.

Ponadto oczyszcza ona powietrze, które jest zabójcze i posiada w sobie wiele groźnych substancji. Robi to 
za pomocą maszyny – tęczowego odkurzacza, który zabiera cząsteczki wirusa, a jednocześnie rozpyla, zamie-
niając je w fontannę obfitości. Fontanna ta jest źródłem, które daje regenerację ludziom i siłę do dalszego 
działania. Dzięki niej ludzie zaczynają być szczęśliwi, pogodni, dobrzy i mili dla siebie oraz są wybawieni od 
wszelkich chorób. Ich organizmy nabierają sił witalnych, powodując u nich nieskończoną odporność i dzięki 
temu mają pewność, że nie zostaną zarażeni.

Postać ta jest pozytywna, ponieważ ratuje ludzi. Posiada super strój oraz nadludzkie moce, zwalczające 
najstraszniejszą chorobę współczesności. Podoba mi się to, że mieszka na szczycie góry oraz ma możliwość 
latania. Najwspanialsze jest w niej to, że ocala innych przed „wiszącą” nad nimi epidemią. Jest ona godna 
naśladowania.

Programu Edukacji Ekologicznej realizowanego 
w Szkole Podstawowej im. Wł. Łokietka w Rossoszycy.



Projekt ekologiczny „ Woda to cenny dar” 
Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym realizuje 
projekt ekologiczny pod nazwą „Woda to cenny 
dar” w większości finansowany przez WFOŚIGW 
w Łodzi. W ramach tego projektu 18 maja 2021 r. 

W muzeum miasta i rzeki Warta 
Dnia 19.05.2021r. dzieci z grup 3,4- latków i 5-latkow 
uczestniczyły w wycieczce do Muzeum Miasta i rzeki 
Warty PTTK, Portu Jachtowego w Ostrowie Warckim 
i oczyszczalni ścieków. Przedszkolaki były bardzo 
zaciekawione i zainteresowane niezwykłymi i cennymi 
przedmiotami znajdującymi się w muzeum. Uświado-
miły sobie znacznie wody w przyrodzie i konieczność 
jej oszczędzania. Wizyta w oczyszczalni uświadomiła 
dzieciom, ile wysiłku trzeba włożyć w oczyszczenie 
ścieków i jak ważny jest to proces. W porcie Jachtowym 
dzieci miały zorganizowany piknik.
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Góra Grosza
W naszej szkole odbyła się Akcja Góra Grosza, która 
trwała w dniach od 1 września do 31 marca 2021 r. 
Akcja miała za zadanie uświadomić uczniom, że 
oddając choćby jeden grosz, można zrealizować 
wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytu-
acji życiowej. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się 
w akcję i przynosili grosiki, dzięki temu usypaliśmy 
w naszej szkole Górę Grosza, która wyniosła 182 zł. 
Akcją zajmuje się Katarzyna Juzinkiewicz.

Nasz uczeń Igor Augustyniak...
– zawodnik ŁKS w dniach 15 – 16 maja wziął udział, 
wraz ze swoją drużyną, w prestiżowym turnieju 
w Ślesinie. Drużyna ŁKS zajęła w nim II miejsce prze-
grywając w finale po karnych z Lechem Poznań.

Poniżej zamieszczamy krótkie sprawozdanie z tego 
turnieju spisane przez Igora:
Sobota to mecze grupowe o awans do grupy ZŁOTEJ.
Zajęliśmy I miejsce odnosząc 4 zwycięstwa i 3 mecze 
remisując:
1:0 z Jaguarem
0:0 z FC Wrocław
1:0 z Jagielonią
4:0 z AP Jedynka Kartuzy
1:1 z Wartą Gorzów
4:0 z RAP Radomsko
0:0 z Górnikiem Zabrze
Niedziela „ZŁOTA GRUPA”
I znowu bez porażki. 1 remis, 3 zwycięstwa.
1:1 Wisła Kraków
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młodsi i starsi uczniowie szkoły odbyli zajęcia tere-
nowe na obszarze Parku Krajobrazowego Między-
rzecza Warty i Widawki. Uczestnicy mieli możliwość 
zaobserwowania biegu rzek z ich zakolami oraz liczne 
formy starorzeczy porastane przez roślinność przy-
brzeżną. Tereny te zauroczyły nas pięknem krajo-
brazu, ciekawymi formami terenu i zainspirowały, aby 
jeszcze nie raz tam powrócić w celach poznawczych 
i rekreacyjnych.



26

Za nami kolejne miesiące, ale mimo zdalnego 
nauczania uczniowie Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Ustkowie nie próżnowali. Wzięli 
udział w wielu konkursach i przedsięwzięciach:
• WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIO-

TOWY z MATEMATYKI (organizator- Łódzki 
Kurator Oświaty). Jakub Cierniak i Krzysztof  
Szczepaniak otrzymali tytuł LAUREATA i zostali 
zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z matematyki;

• XVI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTO-
GRAFICZNY „Z ortografią na Ty” pod patro-
natem Burmistrza Warty, którego organizatorem 
była SP w Jakubicach – Julita Bruś – II miejsce, 
Jakub Cierniak III miejsce;

Szkoła Podstawowa w Ustkowie

• XVIII TURNIEJ RECYTATORSKI „Posłuchaj 
mnie, mamo” (organizator- Miejski Dom Kultury 
w Zduńskiej Woli). Dawid Rządkowski – II miejsce;

• ,,ZNAM SWÓJ JĘZYK OJCZYSTY” (organi-
zator- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu). 
Nagrodzeni: Jakub Cierniak, Julia Bruś, Julia 
Grabowska, Hubert Łyczkowski;

• MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS KALI-
GRAFICZNY „Zapomniana sztuka pięknego 
pisania” -Aleksandra Marciniak – wyróżnienie;

• VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA GADKĘ 
(organizator- Uniwersytet Jagielloński). Uczeń kl. 
IV Dawid Rządkowski wygłosił gwarowy monolog 
na temat ,,Gadajcie, coście we wsi jadali!”

Na Warcie 2 / Lato / 2021
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Pogoń Zd-Wola
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rossoszycy wystę-
pując w Pogoni Zd-Wola: Adam Śledziński, Bartłomiej 
Michalski, Aleksander Cichowski - kl. I, oraz Jan Koło-
dziejczak - kl. „0”wygrali silnie obsadzony turniej Api 
Cup rocznik 2013 w Zakopanem (28-30.05.2021r.). 
W turnieju wzięło udział 27 drużyn z całego kraju. 
Adam Śledziński został MVP turnieju. 

2:0 Talent Warszawa
4:1 Legia Warszawa
1:0 Jaguar Gdańsk.
Wreszcie FINAŁ
ŁKS - Lech Poznań
W meczu remis 0:0 i rzuty karne, w których niestety 
przegrywamy. 

Ale radość z zajętego II miejsca jest wielka, gdyż 
mierzyliśmy się z najlepszymi akademiami w Polsce.
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• II REGIONALNY KONKURS im. IRENE-
USZA ŚLIPKA pt. ,,Kiedyś mieszkali tu także 
Żydzi’’ – etiuda filmowa. Uczniowie kl.VI – VIII 
przygotowali ,,Wesele żydowskie”. Wyniki konkursu 
poznamy w czerwcu;

• WOJEWÓDZKI KONKURS ,,ŻOŁNIERZE 
WYKLĘCI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 
ŁÓDZKIEGO” (organizator- Urząd Marszał-
kowski Województwa Łódzkiego). Julita Bruś 
i Wiktor Sitarek z kl. VII wykonali komiks, którego 
bohaterami są Żołnierze Wykleci z terenu woj. 
łódzkiego (rozstrzygnięcie konkursu w czerwcu);

• Konkurs na temat bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego (organizator- Główny Inspektorat Trans-
portu Drogowego we współpracy z Ministerstwem 
Edukacji i Nauki). Prace literackie ucz. kl. IV – VIII.

• KONKURS „HYMN EUROPEJSKI – ODA 
DO RADOŚCI” (organizator- Fundacja Honor 
Pomagać Dzieciom). Uczniowie klasy I i IV pięknie 
zaśpiewali ,,Odę do Radości”;

• KONKURS PLASTYCZNY „Woda WARTA 
oszczędzania” w ramach zadania „Wszystko zaczyna 
się od wody” – kampania eduk. ZWiK w Warcie- 
wyróżnienia otrzymali: K. Sobczyk kl. I, J. Młotkie-
wicz kl. II, S. Sobczyk kl. III, J. Łyczkowski kl. III, 
F. Arczyński kl. III;

• Nasza szkoła wspólnie ze SP im. Wł. Reymonta 
w Jeziorsku oraz Biblioteką Pedagogiczną 
w Sieradzu zorganizowała pod Honorowym Patro-
natem Burmistrza Warty Krystiana Kroguleckiego 
GMINNY KONKURS pt. ,,WOKÓŁ KSIĄŻKI”. 
Konkurs przeznaczony był dla uczniów kl. IV – 
VIII z terenu Gminy Warta. Zadaniem uczniów 
było przedstawienie zagadnień dotyczących książki 
w formie lapbooka. Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi w czerwcu.
W ostatnich trzech miesiącach uczniowie zreali-

zowali wiele inicjatyw o charakterze: patriotycznym, 
ekologicznym, prozdrowotnym i czytelniczym na 
rzecz środowiska szkolnego i lokalnego:
• NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY 

WYKLĘTYCH - montaż słowno – muzyczny pt. 
,,W hołdzie wyklętym”.

• ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 – GO MAJA –nagranie 
filmiku ,,WITAJ MAJOWA JUTRZENKO”. Także 
przedszkolaki w utworze ,,Piosenka młodego 
patrioty”;

• AKCJA SPOŁECZNO – EDUKACYJNA 
ŻONKILE (organizator- Muzem Historii Żydów 
Polskich POLIN) –obchody 78- ej rocznicy 
powstania w getcie warszawskim. 

• ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II 
–2.04.2021.

• ROCZNICA URODZIN PATRONA SZKOŁY – 
montaż słowno – muzyczny.

• POWITANIE WIOSNY – kl. III przygotowała 
Marzannę, którą spaliliśmy przywołując wiosnę;

• DZIEŃ KOBIET – życzenia i kwiaty dla dziew-
czynek i pań. 

• PORANEK WIELKANOCNY – część artystyczna 
w wykonaniu uczniów (filmik);

• MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKA-
CYJNY „CZYTAM Z KLASĄ. LEKTURKI 
SPOD CHMURKI” - projekt z udziałem uczniów 
kl. II I III 

• AKCJA CZYTELNICZA ,,Dzieci-Dzieciom’’- 
uczniowie kl. III dla swoich kolegów czytali legendę 
,,O królu Popielu’’;

• WARSZTATY EDUKACYJNE „Wszystko 
zaczyna się od wody’’, którego organizatorem był 
ZWiK w Warcie;

• DZIEŃ ZIEMI - zajęcia „Dzień Ziemi”- escape 
room na platformie Genially, uczniowie klas III-VII 
podczas lekcji informatyki i plastyki przygotowali 
plakaty tematyczne;

• ,,ZDROWO JEM ,WIĘCEJ WIEM” pod Hono-
rowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty 
Kornhauser – Dudy – kl. III zrealizowała: lekcja 
,,Piramida zdrowia ucznia”, praca plastyczna ,,Pira-
mida żywieniowa”, lekcja ,,Źródło życia i zdrowia 
– woda”, plakat ,,Ile cukru jest w napojach”?, quiz 
wiedzy o wodzie w formie interaktywnej, degustacja 
wody z dodatkiem soków

• DZIEŃ MATKI – przedszkolaki, uczniowie kl. I- 
III i IV – VIII wierszem i piosenką uczcili święto 
swoich ukochanych Mam;

• Nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu 
#Łódzkie gra w szachy, którego organizatorem 
jest Samorząd Województwa Łódzkiego oraz 
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
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JEDZIEMY DO GRECJI

FESTIWAL  WIEDZY  I  UMIEJĘTNOŚCI  O  PUCHAR 
STACHA

Miło nam poinformować, że nasza szkoła przystą-
piła do projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 
w ramach Ponadnarodowej mobilności uczniów. 
Projekt pod tytułem: „Poznajmy się – nasz region, 
nasze miasto, my” otrzymał 89 na 100 możliwych 
do uzyskania punktów i będzie realizowany w naszej 
szkole przez najbliższe 12 miesięcy. W ramach tego 
projektu wpisana jest m.in. mobilność 36 uczniów i 6 
nauczycieli do szkoły w Grecji. Dodatkowo przez cały 
rok w naszej szkole odbywać się będą zajęcia warsz-
tatowe promujące nasz region, a także historię naszej 
małej ojczyzny i greckiej Larisy. O realizacji projektu 
będziemy informować w następnych numerach czaso-
pismach. 

W tym roku po raz kolejny nasza szkoła uczciła swego 
patrona organizując Festiwal Wiedzy 
i Umiejętności. W ubiegłym roku szkolnym mieliśmy 
przerwę ze względu na dezorganizację życia zwią-
zaną z pandemią. Teraz okrzepliśmy wszyscy, nauczy-
liśmy się funkcjonować w zmienionych przez wirusa 
okolicznościach i podjęliśmy próbę zorganizowania 
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230. ROCZNICA 
UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 
uczniowie klas: 5a i 6a oraz chór szkolny przygoto-
wali apel upamiętniający tamto wydarzenie. Akademia 
została przedstawiona – jak co roku – w czasie mszy 
świętej o godzinie 9.30 w kościele św. Mikołaja Biskupa 
w Warcie. 

W formie debaty uczniowskiej przypomnie-
liśmy najważniejsze fakty z 1791 roku. Nie zabrakło 
okrzyków: „Vivat Rex! Vivat Konstytucja”, imion 
twórców Ustawy Rządowej, przypomnienia sytuacji 
politycznej Rzeczypospolitej oraz reform, które wpro-
wadzał Sejm Czteroletni. Zaznaczyliśmy, że dla przy-
szłych pokoleń Konstytucja majowa nabrała symbo-
licznego znaczenia wykraczającego daleko poza jej 
praktyczne znaczenie, a w roku 1919 dzień 3 maja 
proklamowano świętem narodowym. I z tego powodu, 
tak chętnie, śpiewamy Witaj, majowa jutrzenko.
Po uroczystej mszy św. władze miasta wraz z uczniami 
szkoły złożyli kwiaty pod pomnikiem patrona szkoły 
Stanisława Skarżyńskiego przy akompaniamencie 
Gminnej Orkiestry Dętej.

DOBRAWA SZCZEKLA 
LAUREATEM WOJEWÓDZKIM!
Uczennica klasy VIII naszej szkoły po przebrnięciu 
eliminacji szkolnych i rejonowych uzyskała tytuł 
Laureata Wojewódzkiej Olimpiady z Matematyki. 
W finale wojewódzkim Dobrawa Szczekla uzyskała 
maksymalny wynik punktowy! W nagrodę była zwol-
niona z egzaminu ósmoklasisty z matematyki uzyskując 
na zaświadczeniu egzaminacyjnym 100%. Dodatkowo 
Dobrawa otrzymała nagrodę rzeczową od Łódzkiego 
Kuratora Oświaty. Gratulujemy wyniku!!!

Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie

w Skierniewicach. Dwóch nauczycieli odbyło kurs 
przygotowujący do prowadzenia zajęć. Szkoła 
wzbogaci się o zestawy pomocy dydaktycznych do 
gry w szachy.

• DZIEŃ DZIECKA – impreza plenerowa dla 
uczniów naszej szkoły w Ostrowie Warckim, gry 
i zabawy sportowe, smakowite przekąski i dużo 
dobrej zabawy

• ŚWIĘTO SZKOŁY – 22 rocznica nadania szkole 
im. Jana Pawła II. Msza św. z udziałem zaproszo-
nych gości, część artystyczna w wykonaniu uczniów, 
oficjalne otwarcie sali do ćwiczeń oraz nowo wybu-
dowanej altany. Uroczystości na placu przysz-
kolnym.

Wraz z nadejściem wiosny zmieniło się także 
otoczenie naszej szkoły. Na klombach kwitną piękne 
kwiaty, na szkolnym placu zabaw pojawiła się ścianka 
wspinaczkowa, która cieszy się ogromnym zaintereso-
waniem wśród dzieci.



Festiwalu on-line. Wydarzenie to stanowi kulminację 
działań realizowanych przez cały rok szkolny. Celem 
projektu jest:
• promowanie wiedzy, wzmocnienie u uczniów 

świadomości, że wiedza i uczenie się to wartości 
i warunki niezbędne do funkcjonowania we współ-
czesnym świecie. Utrwalanie przekonania, że warto 
czerpać radość i widzieć pożytek ze zdobywania 
wiedzy;

• promowanie uczniowskiej, także pozaszkolnej 
aktywności; rozwijania wszelkich pasji, zdol-
ności, umiejętności;

• kształtowanie sfery ducha, wartości, wrażli-
wości estetycznej.
Festiwal angażuje całą społeczność szkolną, w jego 

realizację włączają się chętnie nie tylko uczniowie 
i nauczyciele, ale także inni pracownicy szkoły i (coraz 
liczniej) rodzice.

W dwuetapowym Konkursie Wiedzy, którego finał 
odbył się w dniu Festiwalu zwyciężyła w tym roku 
klasa VI A i odebrała Przechodni Puchar Stacha od 
laureatów sprzed dwóch lat, czyli obecnej klasy VI C. 
Kolejne miejsca zajęli uczniowie z klasy VII B oraz 

Szkoła Podstawowa im. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich we Włyniu

Pomimo obostrzeń i konieczności nauki zdalnej, 
uczniowie Szkoły Podstawowej we Włyniu 

aktywnie uczestniczyli w życiu swojej szkoły i przy 
wsparciu nauczycieli zrealizowali wiele zadań dydak-
tycznych, wychowawczych i wolontaryjnych, które 
wpłynęły na ich postawy, osiągnięcia i sukcesy szkolne. 
Wybrane z nich przedstawiamy poniżej.
• Z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych 

wykonano gazetki tematyczne ukazujące sylwetki 
bohaterów – Danusi Siedzikówny i rotmistrza 
Witolda Pileckiego. Uczniowie obejrzeli prezen-
tacje multimedialne i wykonali prace plastyczne, 
które zostały przesłane na Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny pn. „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie 
Niezłomni”.

• W oddziale przedszkolnym odbyły się zajęcia 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które 
zostały przeprowadzone przez druhów Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Warcie. Dzieci dowiedziały 
się, jak pomóc osobom poszkodowanym przed 
przyjazdem pogotowia ratunkowego, nauczyły się 
wzywać pomoc oraz miały możliwość pracy na 
fantomach, na których uczyły się podstaw pierwszej 
pomocy przedmedycznej.
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VIII A. Oprócz okazałego puchary nagrodą Festiwalu 
jest jednodniowa wycieczka.

Wielu uczniów zaprezentowało swoje zaintere-
sowań, umiejętności i pasje w różnych dziedzinach. 
I tu należy podziękować rodzicom za wsparcie, bo 
bez ich pomocy nie powstałyby filmy, zdjęcia ukazu-
jące aktywność pozaszkolną ich dzieci. Starsi, bardziej 
samodzielni uczniowie zaprezentowali m.in. swoje 
umiejętności informatyczne opracowując kompute-
rowe zabawy w postaci esccape roomu, czy prezen-
tację multimedialną, Okazuje się też, że mamy wielu 
uczniów uzdolnionych muzycznie i plastycznie, 
chociaż zaprezentowali się mniej liczne, niż podczas 
ostatniego Festiwalu odbywającego się na żywo.

Ważnym elementem tego dnia jest wydarzenie arty-
styczne. W tym rok był to film „Lolek” oraz przedsta-
wienie pod tym samym tytułem wystawiane uczniom 
klas I –III. Jest to opowieść o Karolu Wojtyle, jako 
o chłopcu. Historia ta została bardzo sugestywnie 
zagrana przez młodych aktorów z klasy I, III oraz VI. 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z Festiwalu oraz 
filmu pt. „Lolek” na stronie internetowej szkoły: 
www.sp-warta.pl

Anna Putyńska , Aldona Małolepsza, Hubert Kamola
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• Uczeń klasy VIII, Jakub Włodarczyk, otrzymał 
wyróżnienie w konkursie plastycznym organizo-
wanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi 
na stworzenie portretu maskotki „Speedka”. 

• Wśród uczniów nagrodzonych w konkursie 
plastycznym pn. „Woda WARTA oszczędzania” 
w ramach zadania „Wszystko zaczyna się od wody 
– kampania edukacyjna ZWiK w Warcie” znaleźli 
się: jeden laureat – Kacper Leoniak, uczeń klasy 
I i dwanaście osób z wyróżnieniem.

• Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie 
zorganizowanym przez WODN w Sieradzu oraz 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawo-
dowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi 
Oddział w Sieradzu pn. „Drogi do sukcesu 
i marzenia do spełnienia”, czyli jaki zawód chcę 
wykonywać/co chciałbym/chciałabym umieć robić 
w przyszłości?. Wyróżnienie w kategorii klas IV 
– VIII zdobył Alan Sztuder, który w przyszłości 
chciałby zostać ratownikiem medycznym.

• Sekcja sportów walki działająca przy naszej 
szkole uczestniczyła w Pucharze Polski Kadetów 
i Młodzików w Sumo, które odbyły się w Nowi-
nach oraz w X Międzynarodowym Turnieju Zapa-
śniczym z okazji Konstytucji 3 Maja w Pieszycach. 
W pierwszym z nich srebrny medal wywalczyła 
Maja Piątkowska, natomiast w drugim złoty medal 
zdobyły – Hanna Kaźmierczak i Oliwia Piątkowska; 
srebrny – Antonina Bogusławska; brązowy – Dawid 
Janiszewski.

• Nauczyciel wychowania fizycznego i trener naszej 
szkolnej sekcji sportów walki, p. Paweł Pawełczyk, 
został laureatem XXIII Plebiscytu 7 Wspania-
łych na najpopularniejszego trenera ziemi sieradz-
kiej 2020 organizowanego przez Nasze Radio.

• Uczniowie naszej szkoły dołączyli do akcji zorga-
nizowanej przez ZSS w Warcie „Razem w walce 
z COVID – Podziel się butelką wody”. Zebrana 
przez nas woda została przekazana przez orga-
nizatora pacjentom Szpitala Wojewódzkiego 
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Sieradzu.

• Uczniowie z oddziału przedszkolnego i z klas I – 
VIII wykonali kartki wielkanocne i upominki, które 
wysłaliśmy lub osobiście przekazaliśmy dzieciom, 
osobom chorym i samotnym, pracownikom służby 
zdrowia oraz placówkom i instytucjom zaprzyjaź-
nionym z naszą szkołą, m.in. pensjonariuszom 
Domu Pomocy społecznej w Sieradzu, Witowie 
i Biskupicach oraz Fundacji „Dr Clown” Oddział 
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• Julia Bidzińska zajęła III miejsce w XI edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla 
Dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 
30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” organizo-
wanym przez KRUS. 

• W tym roku nasza szkoła włączyła się po raz 
pierwszy do udziału w akcji „Żonkile 2021”. 
Uczniowie poznali fakty dotyczące powstania 
w getcie warszawskim, czytali opowiadania i oglą-
dali filmy z Czytelni Muzeum Polin, a następnie 
wykonywali żółte żonkile, które symbolizują pamięć 
oraz szacunek i rozdawali je zarówno rówieśnikom, 
jak i dorosłym na terenie szkoły.



Sieradz, skąd zostały dostarczone pacjentom Szpi-
tala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Sieradzu. 

• Zadbaliśmy również o Miejsca Pamięci Narodowej 
znajdujące się na cmentarzu parafialnym w Glinnie. 
Grupa wolontariuszy z klas VI – VIII uporząd-
kowała groby i zapaliła „symboliczne znicze” na 
mogiłach żołnierzy. 

• Z okazji Światowego Dnia Zdrowia i Dnia 
Pracownika Służby Zdrowia przygotowano 
kartki z życzeniami i przesłano je online wszystkim 
pracownikom służby zdrowia – lekarzom, pielę-
gniarkom, ratownikom medycznym.

Żródło zdjęć: facebook.com/spwlyn/

Nowinki z Publicznego Przedszkola w Warcie

Dzień Kobiet 
Święto małych i dużych kobiet w przedszkolu było 
obchodzone uroczyście i wesoło nawet w najmłod-
szych grupach Kuratora Oświaty. Gratulujemy 
wyniku!!!
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Pierwszy dzień Wiosny 
Mimo brzydkiej pogody i śniegu Wiosna przyszła do 
nas i powitała wszystkie dzieci zielono, żółto i poma-
rańczowo.
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Teatr w Publicznym Przedszkolu w Warcie
Teatr i sztuka w życiu dziecka jest bardzo ważnym 
środkiem kształtowania jego osobowości, kształtuje 
kulturę uczuć, oraz kulturę jego zachowania. 

Przedstawienie pt. „Królewna Gburka” w wyko-
naniu dzieci z grupy Skrzaty w zabawny, ale bardzo 
pouczający sposób przypomniało dzieciom, 
o znaczeniu w codziennym życiu rycerskich manier 
i używaniu czarodziejskich słów.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy w naszym 
żłobku wiele się działo. Nasze żłobkowe 

„Misie”, choć są jeszcze bardzo małe, z ogromnym 
zaangażowaniem uczestniczą we wszystkich wydarze-
niach. Marzec rozpoczęliśmy od wspólnego święto-
wania Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn. W tych dniach 
maluszki z radością oddały się zabawie, tańcom 
i pląsom. Nie zabrakło również własnoręcznie przy-
gotowanych upominków dla mam i tatusiów. 21 marca 
zawitała do nas wiosna. Tego dnia maluchy nie zapo-
mniały jednak o innych i z radością wzięły udział 
w obchodach Światowego Dnia Zespołu Downa, 
zakładając na znak solidarności z osobami chorymi, 
kolorowe skarpetki. Wspólnie świętowaliśmy również 
Światowy Dzień Wody. Dzieci dowiedziały się m. in. 

ŻŁOBEK GMINNY W WARCIE 
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Dzień Wody
Wszystkie przedszkolaki wiedzą że woda to bezcenny 
skarb. W naszym przedszkolu z tej okazji odbyły się 
warsztaty , quizy i zajęcia dotyczące znaczenia wody 
w życiu człowieka i przyrody.

Dzień Mamy i Taty
Są w kalendarzu różne daty, lecz najpiękniejsze są dni 
mamy i taty.



jak można oszczędzać wodę mając zaledwie kilka lat. 
Był to przedsmak obchodzonego w kwietniu, zorga-
nizowanego również w naszym żłobku, Dnia Ziemi. 
Tego dnia dzieci wykonały piękne prace plastyczne 
dotyczące ochrony naszej planety. Kolejne wydarzenia 
to uroczystości kulturalne czyli Dzień Tańca, Dzień 
Teatru i Dzień Książki. W tych dniach królowały u nas 
różne tańce, ciekawe teatrzyki oraz czytanie książek. 
Maluchy samodzielnie wykonały ilustracje do bajki 
pt „Czerwony Kapturek”. Z ogromnym zaangażo-
waniem dzieci świętowały również Dzień Pszczoły. 
„Misie” dowiedziały się np. dlaczego pszczoły są takie 
pożyteczne i jak należy o nie dbać. 26 maja, z ogromną 
miłością i radością, maluchy tworzyły własnoręcznie 
piękne upominki dla mam z okazji ich święta. To tylko 
niektóre z naszych żłobkowych wydarzeń… Każdego 
dnia dzieje się u nas dużo, dużo więcej. ● 
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Zmiany w programie „DOBRY START” 
Od 1 lipca 2021 r. wchodzą nowe zmiany 

w sprawie realizacji i wypłaty świadczenia 
„Dobry Start”. Wnioski na nowy okres będzie można 
składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą 
systemów teleinformatycznych określonych w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów, czyli przez bankowość elek-
troniczną lub portal PUE ZUS do siedziby Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. 
Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka 
lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to 
osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, 
która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposo-
bienie dziecka). Świadczenie dobry start przysługuje 
raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż 
do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci 
niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają 
świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. 
Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci 
uczęszczające do przedszkola oraz dzieci reali-
zujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. 
zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry 
Start nie obejmuje również studentów. Wypłata przy-
znanego świadczenia będzie realizowana wyłącznie na 
konto bankowe beneficjenta. 

Jednocześnie pragniemy przypomnieć wszystkim 
beneficjentom programu 500+ o tym, iż 31 czerwca 
2021 r. kończy się czas składania wniosków na okres 
zasiłkowy 2021/2022. Po tym terminie wniosek 
będzie rozpatrywany od miesiąca złożenia. Program 
500+ zagościł na stałe w polskich domach, jako jeden 
z dodatkowych dochodów rodzin. 

Przypominamy również, że od 1 lipca 2021 r. 
rozpoczyna się składanie wniosków w formie elek-
tronicznej na zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz 
na świadczenie alimentacyjne na okres zasiłkowy 
2021/2022. A od 1 sierpnia 2021 r. wnioski na ww. 
świadczenia, jak również wnioski na Specjalny Zasiłek 
Opiekuńczy można składać w formie papierowej 
w MOPS w Warcie. Wnioski można pobrać ze strony 
internetowej tutejszego Ośrodka w zakładce „pliki do 
pobrania” oraz w samym ośrodku. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie 
we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci 
w Sieradzu organizuje kolonie letnie w okresie lipiec-
-sierpień 2021r. dla dzieci w wieku szkolnym do 
16-ego roku życia. Wypoczynek letni w roku bieżącym 
zaplanowano w terminach:

• 07.07.2021 r. – 16.07.2021 r. JASTRZĘBIA GÓRA
• 09.07.2021 r. – 18.07.2021 r. KĄTY RYBACKIE
• 18.08.2021 r. – 27.08.2021 r. KĄTY RYBACKIE

Kolonie dla dzieci mogą być sfinansowane przez 
tutejszy Ośrodek dla rodzin spełniających usta-
wowe kryterium dochodowe tj. 528,00 zł na osobę 
w rodzinie. Więcej informacji na ten temat można 
uzyskać telefonicznie bądź osobiście w siedzibie Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie.

Ponadto MOPS w Warcie nadal realizuje zadania 
z pomocy społecznej w formie rzeczowej tj. wyda-
wania artykułów żywnościowych z Rezerw Banku 
Żywności, w formie pieniężnej – przyjmowanie 
wniosków o pomoc finansową dla rodzin najrza-
dziej potrzebujących. Z kolei w związku z pandemią 
SARS-CoV2 świadczona jest również praca socjalna 
na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej wymagających natychmiastowego, 
doraźnego wsparcia ze strony instytucji świadczących 
pomoc społeczną.

Od kilku już lat OPS w Warcie zajmuje się także 
przyznawaniem i wypłacaniem stypendium szkolnego 
dla dzieci w wieku szkolnym tj. uczniowie od I klasy 
szkoły podstawowej do 21 roku życia ( dla osób uczą-
cych się w szkołach ponadgimnazjalnych z wyłącze-
niem studentów). Wnioski należy składać w tutejszej 
instytucji w okresie od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r.. 
Natomiast po dniu 15 sierpień 2021 r. dostępne będą 
druki wraz z załącznikami do pobrania dla benefi-
cjentów. Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest 
spełnienie kryterium dochodowego, które stanowi 
kwotę 528,00 zł na osobę w rodzinie oraz wskazanie 
przyczyny wystąpienia o świadczenie np. bezrobocie, 
choroba, wielodzietność, niepełnosprawność itd. 
W dalszej kolejności rodzice/opiekunowie prawni/
pełnoletni wnioskodawcy zobowiązani są dostar-
czyć faktury potwierdzające zakup niezbędnych do 
edukacji przedmiotów i przyborów szkolnych zgodnie 
z załącznikiem znajdującym się przy wniosku o dane 
świadczenie. Dopełnienie formalności poprzez załą-
czenie faktur jest podstawa do wypłaty w/w świad-
czenia. ●

 Marta Andraszczyk, 
Agnieszka Nowicka, 

Monika Ostrowska

Informacje z Ośrodka Pomocy Społecznej

Na Warcie 2 / Lato / 2021



„Tak wyjątkowe dzieło powstaje raz na pokolenie 
naukowe w skali zarówno polskiej, jak 
i międzynarodowej. ↓

„

„Żywot człeka zmałpionego” – Henryk Chmielewski
Papcio Chmiel, autor znanych komiksów „Tytus, Romek i A’Tomek”, opisuje swoje 
dzieje od momentu zakończenia wojny po dzień dzisiejszy. Liczne zdjęcia, doku-
menty i fragmenty komiksów doskonale ilustrują drogę Chmielewskiego przez 
wyboje PRL-u, rodzenie się nowego ustroju z całkiem odmiennym rynkiem wydaw-
niczym oraz ostatnie dokonania artysty.
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Z każdym miesiącem w naszej bibliotece przybywa książek. Przy zakupie zawsze 
kierujemy się sugestiami naszych czytelników. Jeśli mają Państwo, prośby, propozycje 
związane z powiększeniem naszego księgozbioru prosimy o informacje. Te można zawsze 
przekazać bibliotekarzowi lub przesłać na adres: migbp.warta@pbp.sieradz.pl. 

Książkowe nowości w bibliotece

Jesteśmy dostępni również na FB. Wszystkie nowo zakupione książki znajdziecie 
Państwo w naszym katalogu: https://www.warta-migbp.sowa.pl – kolekcja nowości.
W celu łatwiejszego dostępu wystarczy zeskanować kod QR.
Kilka propozycji z zakupowych nowości:

Biblioteka

„Krótka historia prawie wszystkiego” – Bill Bryson
Oryginalna i błyskotliwie napisana książka, z której dowiadujemy się, czym jest świat 
materialny - od najmniejszego kwarka po największą galaktykę. Klucz, jaki znalazł 
autor, wydaje się genialny w swej prostocie: Bryson pisze nie o tym, CO wiemy, lecz 
raczej o tym, SKĄD wiemy to, co wiemy. Skąd wiemy, co jest w środku Ziemi, czym 
jest czarna dziura lub gdzie 600 milionów lat temu były kontynenty? W jaki sposób 
ktokolwiek kiedykolwiek potrafił odkryć takie rzeczy? W swoich podróżach w czasie 
i przestrzeni Bryson spotyka i prezentuje nam gamę niezwykłych postaci - obraca 
się w towarzystwie zwykłych głupców, zdumiewających ekscentryków, obsesyjnych 
rywali, a także pasjonatów.” Autorowi udało się z summy wiedzy na temat wszyst-
kiego, co wydarzyło się od Wielkiego Wybuchu, uczynić pasjonujący bestseller, który 
czyta się niczym powieść detektywistyczną”.

„Półwiecze” – Wojciech Roszkowski
Tak wyjątkowe dzieło powstaje raz na pokolenie naukowe w skali zarówno polskiej, jak 
i międzynarodowej. Stanowi syntezę przedstawiającą najważniejsze wydarzenia poli-
tyczne, społeczne, gospodarcze, a także kulturalne na świecie w ostatnim półwieczu. 
Wiele zawartych w niej informacji autor wprowadził po raz pierwszy na polski rynek 
wydawniczy. Książka została przygotowana przy wykorzystaniu ogromnej literatury 
przedmiotu, nie tylko opracowań historycznych, lecz także różnorodnych źródeł, 
w tym publicystyki oraz prasy współczesnej. Autor starał się zająć stanowisko jedno-
znaczne, świadom odmiennych zdań innych historyków, publicystów czy polityków, 
które będą znajdowały swój wyraz w wywołanych książką dyskusjach.
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„Sieroty wojny” – Dawid Laws
Na rozległym obszarze przemysłowym wojennego Monachium grupa dwudziestu 
siedmiu głodnych i przerażonych dzieci ukrywa się przed Gestapo. Ich rodzice zostali 
wysłani do obozów koncentracyjnych, a one same nie mają dokąd pójść. Przyjmując 
pod swój dach dwójkę bezdomnych uciekinierek, nauczycielka Claudia Kellner 
odkrywa istnienie dzieci i zapewnia im schronienie, ryzykując własnym bezpieczeń-
stwem. W międzyczasie komandos Peter Chesham, szpieg pracujący dla Brytyj-
czyków, z powodzeniem przedostaje się na terytorium Trzeciej Rzeszy. Jego ściśle 
tajna misja staje pod znakiem zapytania, gdy odkrywa miejsce, w którym ukrywają 
się sieroty. Peter staje przed poważnym dylematem – wykonać rozkazy czy uratować 
dzieci. Powieść oparta na prawdziwych wydarzeniach dla fanów Heather Morris, 
autorki Tatuażysty z Auschwitz.

„Dziennik śmierci” – Chris Carter
Los Angeles, 5 grudnia – trzy tygodnie do Bożego Narodzenia. Angela Wood, 
mistrzyni sztuki złodziejstwa kieszonkowego, właśnie podlicza swój łup. Kiedy świę-
tuje przy drinku zakończenie pomyślnej dniówki, przypadkiem zauważa, jak jeden 
z klientów baru traktuje opryskliwie starszego człowieka. Postanawia dać mu nauczkę 
i kradnie jego elegancką skórzaną aktówkę. W środku nie ma pieniędzy ani laptopa… 
niczego wartościowego, w każdym razie dla Angeli. Tylko oprawiony w czarną skórę 
notatnik, zaskakująco ciężki. Ciekawość zwycięża i w zaciszu swojego mieszkania 
Angela szybko kartkuje nową zdobycz. Wtedy zaczyna się najgorszy koszmar jej 
życia. To nie jest zwykły dziennik. Czytasz na własne ryzyko.

„Mała zielarnia w Paryżu” – Donatella Rizzati
Wspaniała opowieść o poszukiwaniu własnego ja, o miłości i utraconych pragnie-
niach, a także o rodzinnych relacjach i więzi między dwoma kobietami, które połą-
czyły podobne doświadczenia. To historia o sile kobiet, które potrafią przetrwać 
nawet największą tragedię i wyjść z niej obronną ręką. To książka wyjątkowa i ciepła 
jak filiżanka ziołowej herbaty wypita o wschodzie słońca.

„Dom Holendrów” – Ann Patchett
Powieść nominowana do Nagrody Pulitzera, porównywana do twórczości F. Scotta 
Fitzgeralda. Jedna z najważniejszych książek 2019 roku według „New York Timesa” 
i „Time’a”. Dom Holendrów jest opowieścią o rodzinnych więziach, stracie, poświę-
ceniu i przebaczeniu. Ann Patchett z mistrzowską precyzją rozbiera na części pierwsze 
amerykański mit o tym, że każdy może napisać swoją historię na nowo, odciąć się 
od korzeni i zapuścić własne. Jej najnowsza powieść to misternie utkane studium 
pamięci – pokazuje, jak bezustannie rezonuje w nas przeszłość i jak chcąc nie chcąc 
powtarzamy błędy naszych rodziców.

„To historia o sile kobiet, które potrafią przetrwać 
nawet największą tragedię ↑

„
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„Ludowa historia Polski” – Adam Leszczyński
Opowieść o tym, co zostało w polskiej pamięci zakłamane, albo z niej wyparte. To 
historia 90 proc. Polaków — ubogich i niewykształconych, tych, którzy mieli ciężko 
pracować i słuchać narodowych elit — od początku Polski aż do czasów współcze-
snych. To historia poddaństwa i pańszczyzny, ale także relacji w fabryce i w biurze 
w XIX w. To historia ludowa, autora mniej interesują wojny i powstania, a bardziej 
to, jak ich sukcesy i klęski zmieniały relacje pomiędzy mieszkańcami naszego kraju, 
Polakami, Żydami, Ukraińcami i innymi mniejszościami. ●

Marcin Wojtysiak

Muzeum PTTK w Warcie działając przy wsparciu 
Przewodniczącego Rady Miejskiej P. Grzegorza 

Kopackiego i Burmistrza Warty P. Krystiana Krogu-
leckigo zwracają się z wielką prośbą do mieszkańców 
o informacje o osobach, które zostały zamordowane 
lub zginęły w czasie II wojny światowej bądź zaraz po 
niej. Muzeum gromadzi wszelkie materiały związane 
z II wojną światową oraz dokumentuje straty ludzkie 
poniesione przez naród. Jest to zadanie bardzo trudne, 
gdyż żyją tylko tacy świadkowie wydarzeń, którzy 
wówczas byli dziećmi i często pamiętają tylko szcząt-
kowo niektóre wydarzenia i nazwiska.

Apel do mieszkańców gminy Warta
Bylibyśmy wdzięczni za podanie nam nazwisk osób 

z terenu miasta i gminy, które nie wróciły z wojny 
1939 roku, trafiły do obozów lub zostały zamordo-
wane przez Niemców jako osoby cywilne. Jesteśmy im 
winni pamięć!

Aby zgłosić osobę zamordowaną w czasie II wojny 
światowej można przyjść do Muzeum w Warcie albo 
zadzwonić pod numer telefonu 43 8294 178 oraz 519 
460 816.

Jeżeli efekt tych poszukiwań będzie zadowalający, 
podzielimy się tymi wiadomościami na łamach gazety. ●

Barbara Cichecka

Krzyż virtuti militari ustanowił ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski w 1792 r. 
w obronie pierwszej w Europie, a drugiej w świecie, Konstytucji 3 Maja, wprowadzenie 
której zapewniło Polsce miano państwa nowoczesnego, demokratycznego i niezwykle 
otwartego.

Dwaj dzielni z virtuti militari

Niestety, caryca Katarzyna wraz ze swymi sojusz-
nikami prowadziła bezwzględną politykę unice-

stwienia naszej ojczyzny i na nic już się zdały ostanie 
porywy w celu jej obrony, gdyż kleszcze zaborców 
zaciskały się mocno wokół naszych granic. Ich obrona 
wymagała dużej odwagi i poświęcenia, dlatego dla 
tych, którzy z narażeniem życia nie odstępowali ostat-
nich szańców lub też w walce bezpośredniej tracili je 
lub nadwyrężali, w imię najwyższych zasług otrzymy-
wali najwyższe odznaczenie wojenne - virtuti militari. 
Jest to zwrot łaciński i w tłumaczeniu znaczy „ męstwu 
żołnierskiemu”. Mogli je otrzymać najwyżsi stopniem 

dowódcy, ale też zwykli żołnierze; oficerowie i szere-
gowcy. Pierwszymi odznaczonymi w walce z wojskami 
rosyjskimi byli m.in. ks. Józef  Poniatowski, Tadeusz 
Kościuszko, czy Józef  Zajączek. Po upadku Rzeczpo-
spolitej z przyczyn oczywistych medal nie mógł być 
przyznawany, dopiero po 124 latach 1 sierpnia 1919r. 
sejm przywrócił order. Polska już od pierwszych dni 
odzyskania niepodległości w 1918 r. toczyła krwawe 
boje o odzyskanie swych terytoriów na wschodzie, 
zachodzie i południu. Tak się złożyło, że nasi przod-
kowie najczęściej trafiali na front wschodni. Dla 
niektórych wojenna tułaczka trwała nawet 3 lata i nie 
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była to zwykła służba, ale walki i przemarsze w cięż-
kich warunkach i ciągłym stresie. Aż trudno uwierzyć, 
że w większości to byli ochotnicy, młodzi chłopcy, 
dawniejsi PO-wiacy, czasem zaledwie kilkunasto-
letni młodzieńcy. Zapewne nie zdawali sobie sprawy, 
że w sierpniu 1920r. przyjdzie im odegrać tak ważną 
i trudną rolę obrońców nie tylko Polski, nie tylko 
Warszawy, ale europejskiej cywilizacji. Kiedy bolsze-
wicy zbliżali się do stolicy i pewni zwycięstwa słali 
już depesze do Moskwy z informacją, że warszawiacy 
witają ich z radością, oni - ci młodzi - wypełniali swą 
największą rolę, walczyli na śmierć i życie dla siebie 
i swych rodaków. 

Wśród nich wielu było z Ziemi Sieradzkiej, 
z Warty i z okolic. Dziś, po 100 latach, niestety nie 
odnajdziemy tych wszystkich zuchów, ale dobrze jest 
wydobyć z odmętu historii choć cząstkę. Bezwzględnie 
powinniśmy znać tych najdzielniejszych, a wiec odzna-
czonych orderem virtuti militari. Tak się złożyło, że 
obecnie z naszych okolic znamy 2 kawalerów; jeden 
wybitny, ogólnie znany już od przedwojnia, a drugi 
cichy, nieznany, „odkryty” całkiem niedawno.

Ten znany to płk pil. Stanisław Skarzyński, a ten do 
poznania to Tomasz Woźniak ur. w 1896 r. w Orze-
żynie w ówczesnej gminie Bartochów. Syn Wincen-
tego i Marianny z Feliksiaków, miał 6 sióstr i 1 brata, 
który zginął w wypadku przy pracy, rodzice prowa-
dzili gospodarstwo. Już jako nastolatek wraz z 4 kole-
gami wstąpił do utworzonej przez J. Piłsudskiego 
Polskiej Organizacji Wojskowej. Działał pod pseudo-
nimem „Jastrząb”, w czasie ćwiczeń doznał kontuzji 
ręki . W dn. 11.11.1918r. pod komendą St. Skarżyń-
skiego rozbrajał w Warcie Niemców, a następnie jako 
ochotnik zgłosił się do wojska. Na początku walczył 
w 29 Pułku Strzelców Kaniowskich z Kalisza. Prze-
szedł szlak bojowy tego pułku w 1919r., następnie 
w 1920r. przeszedł szkolenie artyleryjskie i zwia-
dowcze, po czym służył jako artylerzysta w 18 p.a.p. 
W 1920roku w okresie Bitwy Warszawskiej walczył 
w 16 dywizji 4 Armii gen. Leonarda Skierskiego, 
która odegrała zasadniczą rolę w tzw. uderzeniu znad 
Wieprza. Jako artylerzysta był na pierwszej linii frontu. 
Opowiadał swym dzieciom i wnukom, że żołnierze 
byli wymęczeni odwrotem, wygłodzeni, w obszar-
panych mundurach, często bez butów i wówczas na 
pole walki przybył sam Marszalek, by podnieść morale 
walczących. Ta wizyta była bardzo ważna i wiele dała 
żołnierzom, bo zrozumieli jak są ważni i o jaką sprawę 
chodzi. Walki były bardzo ciężkie, bolszewików rozlało 
się całe mrowie, co przerażało Polaków. Ważne było 
wówczas, by ogniem artyleryjskim powstrzymać napór 
wroga, chłopcy uwijali się jak w ukropie, by ostrzał 
był intensywny. Niestety, lufa armatnia rozgrzała się 
i pocisk utknął- armata zamilkła. Wydawało się, że 
załoga stanie w obliczu zagłady. Oni jednak nie stracili 
zimnej krwi. Tomasz wraz z kolegami siłą wybił pocisk 
(co było b. niebezpieczne, bo groziło śmiercią) i dzięki 
temu mogli dalej trwać na posterunku. To prawdopo-
dobnie ten czyn był powodem do przyznania krzyża 
Virtuti Militari. Tomasz Woźniak walczył z Rosjanami 
do samego końca, m.in. o Wołkowysk w ostatniej deka-
dzie września, służbę swą skończył dopiero wiosną 
1921roku w stopniu ogniomistrza. Wrócił w rodzinne 
strony, założył rodzinę, a w 1936r. wyjechał do Lwowa, 
gdzie pracował jako strażnik więzienny. Kilka miesięcy 
przed wojną przeniósł się do Łodzi na podobne stano-
wisko, ratując siebie (zupełnie nieświadomie) przed 
śmiercią w Katyniu, a swą rodzinę przed wywózką 
do syberyjskich łagrów. We wrześniu 1939 roku brał 
udział w obronie Warszawy, po kapitulacji dostał się 
do niemieckiej niewoli. Ostatecznie został wypusz-
czony i wrócił do Orzeżyna. Wkrótce Niemcy zorga-
nizowali obławę wsi w celu wywózki ludzi na przymu-
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sowe roboty do Niemiec. Rodzina Woźniaków ukryła 
się i udało się uniknąć zsyłki, ale nie robót przymuso-
wych. Trwały prześladowania Polaków wobec czego 
Tomasz postanowił ukryć najcenniejsze dokumenty 
i medale na cmentarzu. Dzięki temu przetrwały one 
wojnę i ciężkie czasy komuny. Dziś rodzina może być 
dumna ze swego dziadka i pradziadka, a cała historia 
jest solidnie wsparta ocalałymi dowodami. Niestety, 
kiedy przyszedł rok 1945 i zamiast wolności manifest 
PKWN, dla rodziny nadeszły trudne czasy. Boha-
terska przeszłość Tomasza Woźniaka stała się dla całej 
rodziny źródłem prześladowań. Nie było dla niego 
żadnej pracy, dzieciom robiono kłopoty w szkole, 
dom zaczęli odwiedzać mężczyźni w długich płasz-
czach, którzy grozili i zastraszali. Odpowiednie służby 
potrafiły do walki z „reakcją” włączyć nawet sąsiadów 
aby rodzina poczuła rękę nowej władzy. Odmawiano 
przydziałów na maszyny, nawozy, materiały budow-
lane i opał.

Mam nadzieję, że o drugim kawalerze virtuti militari 
płk pil. Stanisławie Skarżyńskim mieszkańcy miasta 
i gminy Warta wiedzą chyba sporo, wszak stoi w Warcie 
jego rodzinny dom z tablicą pamiątkową, jest pomnik 
w Rynku, ulica, grób rodziców i rodzeństwa oraz 
szkoła jego imienia. Więc tylko gwoli uzupełnienia 

i przypomnienia przedstawię mniej znane historie jego 
życia. Był jednym z 5-ga rodzeństwa, od dziecka b. 
ruchliwy, bystry, ciekawy świata. Biegał i wdrapywał 
się na wszystkie wieże, górki i mniej dostępne miejsca, 
ale też przykładał się do nauki i chętnie czytał. Gdy 
wybuchła I wojna światowa miał 15 lat. Rodzice 
chcąc chronić jego życie wysłali go do Warszawy na 
naukę pod okiem stryja, ale on dowiedziawszy się 
z fałszywych gazet o spaleniu Warty przez Niemców 
postanowił przejść front, by (tak mu się zdawało) 
ratować rodzinę. Ponieważ razem z młodszym bratem 
Stefanem zaangażowali się w utworzenie pierwszej 
w mieście drużyny harcerskiej, rodzice znów ( w obawie 
o syna) wysłali go do szkoły do Włocławka, a tam 
już niespełna 17-letni Staś radził sobie znakomicie, 
bo wstąpił do POW, przyjął pseudonim „Jastrząb” 
(jak wyżej opisany późniejszy kolega z pułku) i prze-
szedł tajne szkolenie wojskowe. W pracy niepodległo-
ściowej, którą zaczął już w gimnazjum w Kaliszu był 
doskonały, o czym świadczy fakt, że kiedy nadszedł 
dzień niepodległości 11 listopada 1918r. Stach został 
komendantem miasta Warty i to pod jego dowódz-
twem rozbrajano Niemców. Od razu wstąpił do utwo-
rzonego Wojska Polskiego do 29 Pułku Strzelców 
Konnych w Kaliszu. Po przeszkoleniu ruszył na front 
walczący na wschodnie granice Rzeczpospolitej pod 
Dźwińsk (Dynebyrg). Zawsze pierwszy rwał się do 
walki, tak też było pod Połockiem, gdzie w końcu 
listopada 1919r. został ranny i trafił do szpitala, Rana 
szybko się zagoiła i znów wrócił do pułku. Teraz było 
już naprawdę gorąco, przypadła mu do obrony stolica 
w okolicy Radzymina. Oddział, którym dowodził to 
byli nieostrzelani nastolatkowie, często jego koledzy 
z Warty i okolic, przecież on sam miał zaledwie 21 lat 
i niewielkie doświadczenie wojenne. Duch jednak był 
wielki, w krytycznych dniach 14-16 sierpnia 1920r. pułk 
pod dowództwem. mjr. Stefana Waltera miał za zadanie 
ruszyć na Mokre, opanować wieś i nie oddać w ręce 
wroga. Zadanie wykonano, ale straty były duże, śmier-
telnie ranny został sam dowódca, ta niepowetowana 
strata nie osłabiła ducha chłopców, wręcz przeciwnie 
zrodziła gniew i pułk trwał na zdobytym terenie aż do 
16 sierpnia zaciekle broniąc swych pozycji, a następnie 
atakując bolszewików. Skarżyński widząc, widząc, że 
trudno jest młodszym kolegom ruszyć do boju, sam 
stanął na czele oddziału i wówczas kula trafiła go 
w kolano, dowodził aż do utraty przytomności. Potem 
kolega wyniósł go z pola walki, ale rana była ciężka, 
przeszedł 8 eksperymentalnych operacji i najnowocze-
śniejszą rehabilitację - trwało to 2 i pół roku. Nie było 
łatwo, chciano mu wpisać w książeczce wojskowej, 
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Skarby Muzeum w Warcie

Popiersie Tadeusza Kościuszki - zdobiło salon Hono-
rowego Obywatela Warty W. Łuniewskiego, gdy był 
dyrektorem Szpitala Psychiatrycznego w Tworkach pod 
Warszawą. Rzeźba przetrwała lata wojny i okupacji. 
Po śmierci odziedziczyła ją dyrektor Muzeum Okrę-
gowego w Sieradzu Zofia Neymanowa, która podaro-
wała ją naszemu Muzeum. Pamiętam jej opowieść, gdy 
podczas ciemnych lat okupacji siadała do fortepianu ze 
swym przyszywanym ojcem w. Łuniewskim, patrzyła na 
Kościuszkę i grali na 4 ręce Chopina. Zapytałam, czy 
zamykali okna, odrzekła że wręcz przeciwnie otwierali, 
by dać upust swych emocji i prowokować Niemców 
.Będąc przy temacie popiersia należy dodać, że w naszym 

Muzeum znajduje się też jego portret T. Kościuszki 
namalowany przez malarza polskiego pochodzenia, 
a ofiarowany dla naszego Muzeum przez p. Jerzego 
Kowalczyka zam. w Kanadzie za pośrednictwem 
siostry p. Bogumiły Dzikowskiej. 

Muzeum

że jest inwalidą wojennym. Nie pozwolił, on prze-
cież marzył o lataniu i o pracy w wojsku. I udało się, 
dzięki pracy i uporowi spełnił swe marzenia. To za ten 
czyn nasz bohater trzech wojen otrzymał krzyż virtuti 
militari, zawsze jednak pozostał skromy, nie pragnący 
rozgłosu. Dziś o tej historii możemy pisać, ale jeszcze 
do 1989r. (brzmi to wprost niewiarygodnie) nikt 
nie mógł o tych wydarzeniach pisnąć nawet słówka. 

Istniało w Sieradzu stanowisko cenzora (jak u Żerom-
skiego w XIXw.), przez którego ręce i oczy przecho-
dziły wszystkie wydawnictwa, ulotki i wystawy. 

 Tamte czasy, tamci bohaterowie mieli zniknąć 
na zawsze z naszej historii, liczył się tylko sojusz i przy-
jaźń ze Związkiem Radzieckim, kto ważył się myśleć 
inaczej był prześladowany wraz z całą rodziną.●

Barbara Cichecka

Fortepian – grywała na nim Maria Skłodowska, 
gdy była 16-letnią dziewczyną. Oczywiście nie 
działo się to w Warcie a w okolicach Pińczowa we 
wsi Gabułtów, należącej do rodziny Łuniewskich. 
Młodziutka Maria właśnie zdała maturę i ojciec wysłał 
ją do matki chrzestnej mieszkającej w Skabmierzu, by 
wypoczęła po trudach nauki. Ponieważ były to miej-
scowości położone od siebie o 3 wiorsty właściciele 
majątków żyli ze sobą w przyjaźni, młodzież gościła 
u siebie często i spędzała czas na kuligach, przejażdż-
kach, tańcach i zabawach. Maria była bardzo zdolna, 
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grała też świetnie na fortepianie. W liście do swej 
siostry Broni, która studiowała na Sorbonie pisała 
jak świetnie spędzała czas w posiadłości rodziny 
Łuniewskich tańcząc i grając. Fortepian trafił do 
Warty razem z potomkiem rodu Hipolitem Łuniew-
skim, który ożenił się z pochodzącą z Jeziorska Marią 
Dłużniakiewiczówną i zamieszkał w naszym mieście. 
Instrument odziedziczył jego syn Witold a po nim 
Zofia Neyman, która ofiarowała go Muzeum, bo 
jak mówiła powinien wrócić tam gdzie był. A prze-
szedł też nie mało najpierw w kamienicy muzealnej, 

następnie w Tworkach, po wojnie w domu Neymanów 
w Warcie, następnie w bloku w Sieradzu i osta-
tecznie w Muzeum. Ciekawostką jest, że wnosiło go 
8 żołnierzy z jednostki wojskowej w Sieradzu, którzy 
(jak sami mówili) mieli wielki honor dźwigać tak cenny 
przedmiot. Fortepian liczy sobie 200 lat, jest w bardzo 
dobrym stanie, wyprodukowany przez renomowaną 
firmę Krall a Seidler. Co ciekawe klawisze wykonane są 
z kości słoniowej – dziś byłoby to niemożliwe z uwagi 
na ścisłą ochronę tych zwierząt. ●

Barbara Cichecka

Zaopiekuj się mną
Czaruś ma około 8 lat, nie jest już najmłodszy, ale bardzo dobrze się 

trzyma ;) Z wielką miłością otwiera się na człowieka, jest z niego 
duży przytulas. Na smyczy chodzi bardzo ładnie, uwielbia spacery. 
To bardzo bystry psiak. Czarek swojego opiekuna nie opuści na krok! 
Z pewnością można powiedzieć, że jest kandydatem na psa marzeń! To 
piękny i majestatyczny pies, który tęskni za człowiekiem.

Hary to bardzo młody pies, ma niecały rok. Jest wspaniałym i dużym 
psem, który ma w sobie mnóstwo pozytywnej energii. Uwielbia 

spędzać czas z człowiekiem. To pozytywny wariat, który każdą wolną 
chwilę najchętniej poświeciłby na zabawę ;) Potrafi chodzić na smyczy, 
chociaż na początku może trochę ciągnąć. Bez problemu dogaduje się 
z innymi psami. ●

Kostek to mały piesek, 
waży około 9 kg. Jest 

jeszcze szczeniakiem, ma 
dopiero 9 miesięcy. To bardzo 
przyjazny piesek, który pragnie 
towarzystwa człowieka. 
Potrafi chodzić na smyczy. 
Dzięki swoim niewielkim 
gabarytom idealnie sprawdzi 
się do mieszkania ;) Akceptuje 
inne psy, jest bardzo grzeczny. 
Potrzebuje miłości, którą 
odwzajemni w 100%! 

Kontakt w sprawie adopcji: 
Gabriela Majewska
Tel.: 500 114 187
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W trakcie swojej działalności zarząd zmieniał 
się kilkukrotnie. Obecnie zasiada w nim 5 

członków: Helena Czajka, Władysław Pokorski, Maria 
Kędzierska, Małgorzata Michalska, Andrzej Zańko, 
Maria Grabińska i Kazimiera Baranowska.

Koło liczy ponad 200 osób, najstarsza i nadal 
aktywna członkini Pani Helena ma 93 lata. Koło orga-
nizuje równego rodzaju wydarzenia, wyjazdy do kina, 
teatru, opery; oraz spotkania integracyjne. Z oferty 
przygotowywanej na każdy rok skorzystać mogą nie 
tylko członkowie Koła, ale również dla jego sympa-
tycy. Członkowie Koła zwiedzili całkiem spory obszar 
Europy: Litwa, Łotwa, Estonia, Niemcy, Ukraina, 
Włochy, Węgry, Czechy oraz równie okazałą część 
Polski. Jeśli kiedykolwiek mieli Państwo okazje uczest-
niczyć lub podróżować razem z Kołem, to z pewno-
ścią przyznają nam Pastwo racje, że klimat tych 
wyjazdów jest niepowtarzalny, nie tylko ze względu na 

otwartość i pozytywne podejście do życia ich uczest-
ników, ale również na wieczorne potańcówki i zabawy 
okraszone domowymi, tradycyjnymi wyrobami wsze-
lakiego rodzaju. Koło prowadzi również działalność 
charytatywną i udziela pomocy członkom Związku 
w sprawach socjalno-bytowych. Podejmuje działania 
mające na celu pozyskanie środków finansowych na 
realizację zadań statutowych.
Jak możesz zostać Członkiem Koła?
Osoba przystępująca do Koła musi okazać decyzję 
o emeryturze lub rencie. Dodatkowo należy okazać 
się dowodem osobistym i dostarczyć zdjęcie, które 
niezbędne jest do wyrobienia legitymacji członkow-
skiej.
Opłaty stałe:
36,00 zł – składka roczna
Nowy członek Koła oprócz składki rocznej ponosi 
koszt:
wpisowego - 3,00 zł., legitymacji członkowskiej - 5,00 
zł.
Siedziba Koła:
ul. Skarżyńskiego 12 (siedziba Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Warcie), 
Godziny otwarcia:
poniedziałki od 10.00- 12.00

Członkom Koła życzymy przede wszystkim dużo 
zdrowia i nieustającej chęci działania, realizacji marzeń 
i jeszcze więcej spotkań i wyjazdów integracyjnych. ●

Życie zaczyna się na emeryturze
Idealnym potwierdzeniem tego sformułowania jest Koło Terenowe nr 1 Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Warcie, które od ponad 50 lat prężnie 
działa na terenie gminy Warta. Koło zostało założone w 1967 r. przez Panie: Helenę 
Rosiak, Irenę Sitarek i Jadwigę Grzelak.
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Z życia mieszkańców

Kinga Zagłoba
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Czas owoców sezonowych rozpoczęty. Tym samym przedstawiamy Państwu przepis na kruche babeczki 
z owocami, udostępniony przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Zielęcin. 

Kruche babeczki 
z kremem i owocami

Składniki na ciasto:
100g miękkiego masła
200g mąki
3 łyżki cukru pudru 1 żółtko

Składniki na krem:
200 g serka mascarpone
200 ml śmietany kremówki 36%
3 łyżki cukru pudru
łyżka cukru waniliowego

Dodatkowo: 
sezonowe owoce

Wykonanie
1. Skladniki na ciasto zagniatamy razem aż powstanie 

jednolita masa.
2. Jeżeli używamy metalowych foremek należy 

je wysmarować tłuszczem i posypać bułką 
tartą. Następnie każdą foremkę wykładamy 
cienką warstwą ciasta, które w kilku miejscach 
nakłuwamy widelcem.

3. Foremki wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 
200”C i pieczemy około 15 minut.

4. Kremówkę ubijamy mikserem a następnie 
stopniowo dodajemy serek mascarpone i cukry, 
cały czas mieszając. Gotowy krem wykładamy do 
wystudzonych babeczek.

5. Na wierzch układamy umyte i wysuszone owoce 
np. maliny, borówki, truskawki.

Opracowała:
Kinga Zagłoba

Przepis dostępny jest również 
w kalendarzu ściennym na 

2021 rok przygotowanym przez 
Urząd Miejski w Warcie

Kilka słów o Stowarzyszeniu
Zostało założone w marcu 2015 r. Obecnie liczy 
26 Pań w rożnym przedziale wiekowym, najstarsza 
ma 83 lata a najmłodsza 31. Praca społeczna 
i integracja społeczności lokalnej, pielęgnacja tradycji 
regionalnych i kulturowych to główne cele jakie 
przyświecają Stowarzyszeniu. Panie, chętnie prezentują 
swoje potrawy podczas różnego rodzaju wydarzeń 
organizowanych na ternie gminy i powiatu. Dość 

prawdopodobne, że na stoisku zagospodarowanym 
właśnie przez Panie z Zielęcina, znajdą się babeczki 
z owocami z dzisiejszego wydania, ale po co czekać 
skoro sprawdzony przepis podajemy Państwu na 
„tacy” :) ●

Na Warcie 2 / Lato / 2021
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„Co będzie dalej z seniorską piłką w Warcie, trudno dziś 
powiedzieć? [...] Jedno jest pewne Jutrzenka będzie nadal 
istniała, bo jest wizytówką naszego miasta od blisko 
stu lat! Liczymy na wsparcie kibiców i osób chętnych do 
społecznej pracy w zarządzie czy na rzecz klubu.

„

Jutrzenka Warta 
znów w klasie okręgowej!!!

Co było przyczyną słabej postawy Juve w rundzie 
wiosennej (tylko dwie wygrane i jeden remis 

oraz kilka wysokich porażek)? Na pewno brak szero-
kiej kadry, jesienne kontuzje czołowych zawodników 
oraz odejście kilku piłkarzy. W porównaniu z rundą 
jesienną Jutrzenkę opuściło 11 zawodników! Inną 
sprawą jest „karuzela” trenerska w naszym klubie. 
Jesienią zespół prowadziło dwóch trenerów (Michał 
Łochowski, a potem Tomasz Jaworski) i wiosną 
również dwóch (Sylwina Donarta po serii porażek 
zastąpił Jarosław Wargowiak). Czterech trenerów 
w jednym sezonie, to wyczyn nie lada, wręcz na skalę 

światową! Niestety zimą nie udało się naszym działa-
czom pozyskać wartościowych graczy (jest to trudne 
ze względu na koszty transferowe), zaś nowi nie potra-
fili zastąpić kontuzjowanych i tych co zrezygnowali 
z gry w naszym klubie. Martwią na pewno wysokie 
porażki, zwłaszcza na własnym stadionie ze „słabymi” 
teoretycznie zespołami (1:5 z Wartą Działoszyn czy 
0:5 z Czarnymi Rząśnia) oraz te wyjazdowe (0:5 
w Wiśniowej Górze z Andrespolią, 0:5 ze Zjedno-
czonymi w Strykowie czy 1:6 w Sieradzu z derbach 
z Wartą). Nie przynoszą one chluby naszemu klubowi. 
Co będzie dalej z seniorską piłką w Warcie, trudno 
dziś powiedzieć? Obawiamy się, że zarząd będzie miał 
kłopoty ze skompletowaniem składu na okręgówkę 
(klub nie posiada najstarszej sekcji juniorów, a młode 
Juve walczące o II Ligę Wojewódzką może zasilić 
drużynę seniorów za kilka lat!). Jedno jest pewne 
Jutrzenka będzie nadal istniała, bo jest wizytówką 
naszego miasta od blisko stu lat! Liczymy na wsparcie 
kibiców i osób chętnych do społecznej pracy w zarzą-
dzie czy na rzecz klubu. Zapraszamy do współpracy! 
A może za kilka lat (w roku 2025 przypada jubileusz 
100-lecia istnienia warckiego sportu) znów wszyscy 
razem zaśpiewamy: „Juve to jest potęga….”. ●

Hubert Kamola

Sport
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Niestety po dwóch sezonach gry w łódzkiej IV lidze piłkarze Jutrzenki Warta 
opuszczają szeregi czwartoligowe i w przyszłym sezonie zagrają ponownie 
w sieradzkiej klasie okręgowej. 
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i Wiktora Wawrowskiego zajęli miejsce tuż za 
podium swojej ligi. Natomiast nasi najmłodsi adepci 
futbolu grający w lidze Orlikowej (roczniki 2011-
13) pod egidą UKS Junior Warta (trener Wiktor 
Wawrowski) zajęli miejsce w środku tabeli. W tych 
czterech zespołach występuje wielu utalentowanych 
zawodników i w nich należy upatrywać przyszłości 
naszego klubu na poziomie seniorów! Obyśmy za parę 
lat mieli z nich pociechę! ●

Trampkarze w oczekiwaniu 
na baraże o II Ligę Wojewódzką!
Zakończyli już swoje rozgrywki drużyny juniorskie 

Jutrzenki i Juniora Warta. Nasi najstarsi juniorzy 
(roczniki 2004-06) prowadzeni przez Piotra 
Kobierskiego i Włodzimierza Dzierana zajęli 
w swej grupie szóste miejsce. Trampkarze (rocz-
niki 2007-09) trenowani przez Huberta Kamolę 
wygrali swoją grupę okręgową (siedem wysokich 
wygranych i tylko jeden remis w całych rozgrywkach) 
i zagrają w lipcu mecze barażowe o awans do II Ligi 
Wojewódzkiej z jednym z klubów okręgu: łódzkiego, 
piotrkowskiego lub skierniewickiego. Młodziki (rocz-
niki 2008-10) prowadzeni przez Huberta Kamolę Hubert Kamola

Przemysław Sobczyk

• UKS Ustków – GLKS Biała (2:1 – na boisku), 
zweryfikowany na 3:0

• UKS Ustków – LZS Socha 8:0
• LKS Jaga Lututów – UKS Ustków 1:5
• UKS Ustków – LGKS Charłupia Mała ???

Kadra w rundzie wiosennej 
(wszyscy z pasji do piłki ;) ):
Zawodnicy:
Dębicki Grzegorz, Dróżdż Sebastian, Dróżdż 
Krystian, Dyja Grzegorz, Gustowski Hubert, 
Izydorczyk Krystian, Jurga Mateusz, Kuras Hubert, 
Leoniak Dawid, Lewandowski Michał, Łuczak 
Marcin, Łuczak Dawid, Mamot Jakub, Młotkiewicz 
Wiktor, Połomski Bartosz, Rosiak Damian, Tomczak 
Jakub, Wałęsa Jakub, Wawrowski Artur, Wlazły 
Łukasz, Woźniak Filip, Zieliński Szymon.
Prezes:
Jacek Gidelski
Trener:
Przemysław Sobczyk
Chętnych do gry w Drużynie, gdzie atmosfera jest 
na 1 miejscu zapraszamy (dzięki atmosferze o wyniki 
jesteśmy spokojni ;) )!!!!! – kontakt dla zainteresowa-
nych przemyslaw.sobczyk@gmail.com ●

UKS Ustków na finiszu sezonu 
2020/2021

Aktualne miejsce w tabeli 4.
Cel na koniec sezonu: miejsca 4-6 – osiągnięty ;)
Rozegrane mecze w rundzie wiosennej:
• UKS Sokół Goszczanów – UKS Ustków (2:3)
• UKS Ustków – KS Osiek (7:1)
• KS Złoczewia Złoczew – UKS Ustków (5:2)
• LKS Kamienna – UKS Ustków (1:3)
• LKS Pyszków – UKS Ustków (1:4)
• UKS Ustków – RKS Rychłocice (3:0)
• LKS Kobierzycko – UKS Ustków (1:3)
• KS Inter Sieradz-Woźniki – UKS Ustków (3:2)

Sport
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NA WARCIE 
2/LATO/2021 nakład: 4 000

WYDAWCA: Gmina Warta, Rynek 1, 98-290 Warta, e-mail: nawarcie@gimwarta.pl

SKŁAD KOLEGIUM REDAKCYJNEGO:

REDAKTOR NACZELNY: Patryk Polowczyk

AUTORZY TEKSTÓW: Andraszczyk Marta, Baranowski Wiktor, Chichecka Barbara, Kamola 
Hubert, Krogulecki Krystian, Lewandowska Anna, Lewandowski 
Mariusz, Majewska Gabriela, Małolepsza Aldona, Melka Barbara, 
Nowicka Agnieszka, Olejnik Monika, Ostrowska Monika, Polowczyk 
Patryk, PutyńskaAnna Sobczyk Przemysław, Tworo Jakub, Wojtysiak 
Marcin, Zagłoba Kinga

SKŁAD I ŁAMANIE: Jachowicz Dorota, Polowczyk Patryk

OPRACOWANIE 
GRAFICZNE:  Jachowicz Dorota

KOREKTA: Polowczyk Patryk, Jachowicz Dorota

REKLAMA: Polowczyk Patryk, telefon: 502 110 140

O rozpoczęciu naboru wniosków od mieszkańców 
na uzyskanie dotacji w 2021 roku na usuwanie:

folii rolniczych,

odpadów z siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań typu Big Bag z nieruchomości 
znajdujących się na terenie gminy.

Cel naboru: Wsparcie rolników, polegające na umożliwieniu 
bezpłatnego zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych 
pochodzących z rolnictwa, a co za tym idzie ochrona środowiska. 

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Warcie 
- Biuro Podawcze w terminie do 16 lipca 2021 r.

Burmistrz Warty informuje!



Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych 
dla mieszkańców Gminy Warta

Porady prawne udzielane są 
w każdy poniedziałek 
w godzinach od 8.00-12.00 
w Urzędzie Miejskim w Warcie

Wizytę w punkcie należy umówić pod nr telefonu:

43 8287 100




