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Z gabinetu Burmistrza

W gabinecie Burmistrza 
jak zwykle gwarno

Liczy się tu i teraz – „połowinkowy” 
wywiad z Burmistrzem

Nie zwalniamy tempa z pozyskiwaniem środków zewnętrznych np. ostatnio 
otrzymaliśmy pozytywną decyzję od Marszałka Województwa Łódzkiego dot. 
przyznania środków z RPO WŁ w wysokości 1 650 320,75 co stanowi 85 % wartości 
zadania polegającego na „Zagospodarowaniu terenu przy ul. Tarnowskiego 
w Warcie”. 

Dokładnie 22 października 2018 roku dowiedział się, że uzyskał zaufanie swoich 
wyborców i przez najbliższe 5 lat przyjdzie mu gospodarzyć Naszą Gminą. Chwilę 
później zasiadł w najważniejszym gabinecie w Warcie i od tej pory realizuje swój 
program. Mowa oczywiście o Panu Krystianie Kroguleckim, któremu właśnie mija 
połowa burmistrzowskiej kadencji. O swoich początkach w magistracie, o wpływie 
jego pracy na rodzinny dom, satysfakcji i trudach wynikających z pełnionej funkcji 
udało Nam się porozmawiać w szczerej rozmowie, czego owoce prezentuję  poniżej. 
Zapraszam serdecznie na bardzo ciekawe „połowinkowe” zwierzenia gospodarza 
Naszej gminy.

Z góry dziękuję za każdą sugestię

Burmistrz Warty

Jednakże zabiegamy nie tylko o środki na tzw. twarde 
projekty inwestycyjne ale również na miękkie 

związane np. z edukacją uczniów z naszych jedno-
stek oświatowych. Efektem tego jest uzyskanie przez 
gminę Warta 500.000,00 zł (pół miliona) w ramach 
konkursu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój. Dzięki temu 69 uczniów ze szkół 
Podstawowych w Rossoszycy i Warcie z klas VI-VIII, 
weźmie udział w wyjazdach edukacyjnych do Grecji, 
podczas których uczestniczyć będą w zajęciach opar-
tych na innowacyjnym programie w placówce partner-
skiej, współpracując z dziećmi greckimi. Otrzymaliśmy 
również pozytywną decyzję o przyznaniu 57 014,00 zł 

Wywiad

dofinansowania  na realizację zadania polegającego na 
usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Warta w 2021 roku.

Nie zwalniamy również tempa z realizacją naszych 
inwestycji. W ramach Gminnego Programu Przebu-
dowy Dróg przebudowaliśmy już 5 dróg w miejscowo-
ściach Piotrowice, Raczków Upuszczew, Gać Warcka, 
Głaniszew i Miedze. Do końca roku planujemy łącznie 
przebudować aż 12 dróg. Jednak drogi to nie wszystko 
co robimy. Modernizujemy nieustannie oświetlenie na 
naszych drogach na energooszczędne typu LED, reali-
zujemy prace remontowe w naszych szkołach, domach 
ludowych, świetlicach i remizach OSP na terenie 
całej naszej gminy. Oddaliśmy do użytku skatepark 
w Warcie, wieże widokowe w Glinnie i Proboszczo-
wicach a także plac zabaw wraz z plenerową siłownią 
w Dusznikach. Trwa również modernizacja parku 
miejskiego. W ramach gminnego programu wsparcia 
eko-inwestycji oraz programu „Czyste Powietrze” 
permanentnie pomagamy przy wymianie starych 
kopciuchów na ekologiczne źródła ciepła oraz wspie-
ramy mieszkańców poprzez dotacje do wykonywania 
podłączeń kanalizacyjnych. Owocem prac realizowa-
nych w ciągu całego bieżącego roku jest powstanie 
długo wyczekiwanej komunikacji publicznej w naszej 
gminie, na powstanie której uzyskaliśmy wsparcie 
z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 
w kwocie blisko 500.000,00 zł.

Wielkim naszym sukcesem zakończyło się głoso-
wanie w ramach budżetu obywatelskiego woj.  łódz-
kiego na nasz projekt inwestycyjny pn. budowa chod-
nika wraz ze zjazdami w ciągu drogi wojewódzkiej 
w miejscowości Rossoszyca. Dzięki Państwa głosom 
w ilości 4732 nasz projekt uplasował się na 4 miejscu 
spośród wszystkich zgłoszonych projektów z puli 
wojewódzkiej. Dzięki temu uzyskaliśmy dofinanso-
wanie w kwocie 500.000,00 zł. Baaardzo dziękuję 
Wszystkim mieszkańcom i sympatykom naszej gminy 

za każdy oddany głos na ww. zadanie. To najlepszy 
przykład, że Razem możeMy naprawdę więcej.

I mimo że sezon letni dobiegł końca, a co za tym idzie 
również wydarzenia plenerowe to wbrew pozorom nie 
odetchniemy. Rozpoczęcie kwartału IV to początek 
prac na budżetem Gminy na 2022 r. i w tym zakresie 
zwracam się z prośbą do Państwa o zgłaszanie swoich 
propozycji do jego projektu. Oszacowaliśmy już 
stałe wydatki, zapewniliśmy kontynuację realizowa-
nych obowiązkowych zadań, ale bardzo chcielibyśmy 
poznać Państwa pomysły i potrzeby, które moglibyśmy 
w nim uwzględnić. 

Zachęcam do wysyłania sugestii dotyczących zadań 
na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, 
procesów, które można by usprawnić lub przedsię-
wzięć w które należałoby zainwestować. Państwa 

wskazówki będą dla nas bardzo cenne - wszystko co 
robimy, robimy z myślą o Mieszkańcach, więc bardzo 
liczymy również na Państwa głos w tym procesie. 
Wszystkie zgłoszenia przeanalizujemy i sprawdzimy 
pod kątem możliwości ich realizacji. 

Na propozycje wysłane na adres naszej gminy: 
gmina@gminawarta.pl (w tytule prosimy o wpisanie 
BUDŻET na 2022) lub wpisane w formularz dostępny 
na stronie https://gminawarta.pl w zakładce „zgłoś 
sprawę” lub dostarczone osobiście do Urzędu Miej-
skiego w Warcie czekamy do 22.10.2021 r. 

Patryk Polowczyk: Witam Panie Burmistrzu
Krystian Krogulecki: Dzień dobry, witam serdecznie.
Za nami już połowa Pańskiej kadencji w roli go-
spodarza naszej gminy. Bardzo się cieszę, że z tej 
okazji dał się Pan Burmistrz namówić na ten wy-
wiad. Jestem przekonany, że nasi czytelnicy bar-
dzo się z niego ucieszą.
Również mam taką nadzieję (uśmiech)
Chciałbym zacząć od samego początku – mamy 
22 października 2018 roku, poniedziałkowy 
poranek, otrzymuje Pan, jeszcze nieoficjalne, ale 
w zasadzie pewne informacje, że w tej wyborczej 
konfrontacji ze śp. Janem Serafińskim, to Pan 
jest górą i przez najbliższe pięć lat to Pan będzie 
włodarzem gminy Warta. Jakie emocje wtedy 
Panem targały, co Pan czuł?

Czułem niesamowitą radość i taką satysfakcję, że 
niemożliwe jest możliwe. Wierzyłem, że warto się 
angażować, podejmować działania, które przyczy-
niają się do poprawy warunków życia w naszej małej 
ojczyźnie – będąc przy tych działaniach po prostu 
sobą.
A czy wyniki wyborów bardzo Pana zaskoczyły?
Powiem szczerze, że ten wynik bardzo mocno mnie 
zaskoczył. Choć miałem jakieś takie wewnętrzne prze-
czucie, że zmiana jest możliwa. A z czego to wynikało? 
Otóż, gdy zacząłem przygotowywać się, a następnie 
w trakcie kampanii już wychodzić do mieszkańców 
i bezpośrednio spotykać się z wyborcami to czułem, 
że jest potencjał na zmianę, że ten wiatr już nadszedł 
i jest to możliwe. Oczywiście z pełną pokorą 



6 7Na Warcie 3 / Jesień / 2021 Na Warcie 3 / Jesień / 2021

i ogromnym szacunkiem do śp. Pana Jana, wszak 
Burmistrzem był przez szesnaście lat – to naprawdę 
świadczy o ogromnym zaufaniu i szacunku jakim był 
darzony. Założyłem swój komitet obywatelski „Przy-
jazna Gmina Warta” i jestem z tego bardzo dumny, że 
w moim komitecie znaleźli się przedstawiciele różnych 
środowisk politycznych i różnych światopoglądów. 
No właśnie o to też chciałem zapytać, bo wiele się 
słyszy na temat Pańskiej rzekomej przynależności 
partyjnej. Chodzi tutaj dokładnie o partię 
rządzącą. Chciałbym, aby się Pan Burmistrz do 
tego odniósł – jest Pan członkiem jakiejś partii? 
W jakiś szczególny sposób sympatyzuje Pan 
z jakąkolwiek formacją polityczną?
Nie jestem członkiem żadnej partii. Jedyną organizacją 
społeczną do jakiej należę, jest Kościół Katolicki. 
Utworzyłem komitet obywatelski „Przyjazna Gmina 
Warta”, taki komitet zarejestrowałem, bo uwielbiam 
różnorodność. Oczywiście, jak każdy mam swoje 
poglądy polityczne, lecz podczas sprawowanej funkcji 
liczy się dla mnie przede wszystkim człowiek i jego 
naturalne potrzeby, a nie jego światopogląd czy przy-
należność partyjna. Uważam, że siłą naszego samo-
rządu jest pluralizm, wzajemny szacunek i tolerancja 
do siebie nawzajem.

Skąd w taki razie, takie przeświadczenie 
mieszkańców, że jednak działa Pan w strukturach 
Prawa i Sprawiedliwości? Jak Pan sądzi?
Hm… Jak podjąłem decyzję o starcie w wyborach 
i założyłem komitet, to przyszło mi do głowy, aby 
szukać wsparcia. Nie miałem żadnego doświadczenia 
politycznego, pracowałem jednak jako radca prawny 
na rzecz kilku samorządów, moimi szefami byli ludzie 
z różnych opcji politycznych – był PSL, było PO, był 
PIS i to czego się nauczyłem to fakt, że to nie partia 
decyduje, czy dany człowiek jest porządny, warto-
ściowy, ma kompetencje, tylko zawsze liczy się jego 
system wartości. Zawsze liczy się człowiek, nie partia! 
Zawsze powtarzam, że drogi, kanalizacja, wszelka 
infrastruktura nie ma barw politycznych! Każdy z nas, 
niezależnie od tego jakie ma poglądy chce się poru-
szać dobrą drogą, dobrym chodnikiem, mieć dobre 
oświetlenie – i każdy na to zasługuje. Dlatego właśnie 
bazując na swoich wcześniejszych doświadczeniach 
zawodowych zwróciłem się o poparcie mojej kandy-
datury do różnych partii. Okazało się, że jedyną partią, 
która była w stanie mnie poprzeć było PiS. Uzyskałem 
również poparcie NSZZ Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”. Pozostałe organizacje, nie wyrażały 
takiego zainteresowania. Panowało bowiem prze-
świadczenie, że z moim poprzednikiem nikt nie wygra.
Czyli jednak oficjalne poparcie PiS Pan uzyskał?
Tak, oczywiście. Nigdy się z tym nie kryłem. Nasza 
współpraca oparta jest na zasadach partnerskich. 
Dzięki temu mogę realizować swój program jako 
człowiek niezależny. To było dla mnie bardzo istotne 
i dalej jest! Aby wejść w swoją rolę jako niezależny 
człowiek, bo moją partią są mieszkańcy Gminy Warta 
i pierwszym obowiązkiem Burmistrza jest słuchanie 
mieszkańców, a ze słuchania rodzi się program, rodzi 
się cała strategia działania.
Skoro jesteśmy już przy temacie słuchania 
mieszkańców. W swojej kampanii wielokrotnie 
podkreślał Pan, że będzie Pan dostępny dla 
wszystkich mieszkańców. Jak wygląda ta 
dostępność? Czy każdy zainteresowany ma 
możliwość spotkania z Burmistrzem?
Niestety powstał jakiś taki mit, że Burmistrz nie jest 
dostępny. Być może było to spowodowane tym, że 
przyszła nieszczęsna pandemia i musieliśmy ograni-
czyć ten kontakt z mieszkańcami, gdyż tego wymagały 
stosowne przepisy. Wszyscy w jakimś stopniu musieli 
się „zamknąć”, ale u nas w Urzędzie to był krótki czas. 
Być może to też wzięło się z tego, że wyznaczyłem taki 
jeden szczególny dzień w tygodniu, aby być wyłącznie 
dla mieszkańców. 

Wywiad

A jaki to dzień i z czego wynikała konieczność 
jego utworzenia?
Specyfika pracy Burmistrza jest taka, że odbywa on 
wiele różnych spotkań. Nie tylko z mieszkańcami, ale 
również z ministrami, posłami, marszałkiem, woje-
wodą, starostami, sołtysami, inwestorami – burmistrz 
jest od tego aby załatwiać środki zewnętrzne na rozwój 
gminy i z szacunku do mieszkańców ustaliłem sobie 
jeden dzień, w który nie będę wyjeżdżał i nie będę 
odbywał takich spotkań zewnętrznych. Tym dniem 
jest każdy czwartek. Ale tak naprawdę każdego dnia 
można do mnie przyjść, można się umówić. Jestem 
dostępny dla mieszkańców przez pięć dni w tygodniu, 
a nawet i dłużej bo często spotykam się też z miesz-
kańcami w weekendy.
To jak można umówić się na wizytę u Burmistrza?
Najlepiej oczywiście wcześniej zadzwonić i umówić 
się na spotkanie, żeby nie czekać i mieć pewność, 
że jestem w urzędzie. Komunikuję się również tele-
fonicznie, przez social media, przez komunikator 
Messenger, email. Wprowadziliśmy na naszej stronie 
internetowej zakładki: „Pytanie do Burmistrza” oraz 
„Zgłoś usterkę” – to wszystko ma służyć temu by być 
jak najbliżej mieszkańców i ich spraw.
Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do spraw 
związanych z Pana kandydaturą i tego co działo 
się w domu Państwa Kroguleckich. A mianowicie 
przychodzi Pan do swojej małżonki i mówi „Droga 
Aniu będę startował w najbliższych wyborach 
samorządowych na Burmistrza”. Jaka był reakcja 
żony?
Żona była bardzo zdziwiona – to po pierwsze, a po 
drugie na początku bardzo odradzała mi ten pomysł, 
bo przypomnę, że jestem z wykształcenia prawnikiem, 
wykonywałem zawód radcy prawnego. Miałem swoją 
kancelarię, stałych klientów, stąd przekonywała mnie, 
że nie jest mi to do niczego potrzebne...
Czyli ta decyzja wprowadzała trochę zamętu 
w życie rodzinne, burzyła tę małą stabilizację, 
którą udało się przez lata wypracować, dobrze 
rozumiem?
Na początku na pewno tak. Mam jednak to szczę-
ście, że mam wspaniałą i bardzo mądrą żonę, a mądra 
żona rozumie, że mężczyzna potrzebuje wyzwań, 
a ja tak to właśnie traktowałem. Na początku, więc 
była sceptyczna, ale potem wspierała mnie całą sobą 
i wiem, że bez niej nie udałoby mi się osiągnąć tego 
celu, tego wyzwania. Wcześniejsze wyzwania, które 
sobie stawiałem udawało mi się realizować. Chciałem 
ukończyć studia – ukończyłem, chciałem mieć własną 
kancelarię – miałem, chciałem założyć rodzinę – udało 

się, chciałem wybudować dom – zrobione. Reali-
zowałem się w pełni w życiu osobistym. Szukałem 
takiego wyzwania publicznego, społecznego. 
A skąd w takim razie wiara, że może się udać?
Ja ogólnie jestem takim trochę niepoprawnym opty-
mistą. Mam w sobie taką cechę, że zawsze staram się 
widzieć coś pozytywnego i nigdy nie skupiam się na 
negatywach, tylko zawsze widzę światełko w tunelu 
i mam taką wiarę, że trzeba przedstawiać propozycje 
zmian i walczyć, a nie tylko narzekać jaki ten świat jest 
okropny. Tak podchodzę zarówno do życia prywat-
nego, jak i zawodowego.
Skąd czerpał Pan pomysły na program? Kto stał 
za Pana sztabem wyborczym?
W skład mojego sztabu wyborczego tak naprawdę 
wchodziło tylko kilka osób – moja najbliższa rodzina, 
z moją żoną na czele. I tak naprawdę to tyle (uśmiech). 
To był nasz sztab. Tak naprawdę nie byliśmy specjali-
stami, po prostu staraliśmy się wsłuchiwać w potrzeby 
społeczne i na tej podstawie określiliśmy strategię. 
I udało się – ogromna radość, że można, że „yes we 
can”! 
A jak Pańska obecna praca wpływa na czas dla 
rodziny?
Z punktu widzenia czasu jaki poświęcam tej dzia-
łalności publicznej to jest to zdecydowanie mniej 
korzystne dla mojej rodziny, ale dzięki temu, że moja 
Ania jest świetną żoną i mamą to ogarniamy to razem 
i jeszcze nie mamy dosyć (uśmiech).
Świetnie. Teraz idziemy w tym kalendarium 
o parę kroków dalej. Mijają pierwsze tygodnie 
Pana pracy w urzędzie. Jakie ma Pan pierwsze 
refleksje, spostrzeżenia. Od razu złapał Pan tego 
przysłowiowego bakcyla, czy pojawiły się myśli 
typu „w co ja się wpakowałem”? Jak to było?
Pierwsze refleksje były takie, jakbym wziął taką 
sztangę, którą ledwie jestem w stanie utrzymać. To było 
bardzo duże obciążenie i trudny czas. Nie ukrywam, 
że było mi przykro, bo tak naprawdę nie została mi 
przekazana władza. Nie było oficjalnego przekazania 
władzy, nie otrzymałem żadnego raportu o stanie 
gminy, żadnej inwentaryzacji realizowanych spraw, nie 
było żadnego spotkania z poprzednikiem. I musiałem 
niestety stracić dużo czasu, aby móc ruszyć pełną parą. 
Dużo rozmawiałem i spotykałem się z kierownikami 
poszczególnych wydziałów, aby zapoznać się z bieżą-
cymi problemami i móc realizować wyborcze obiet-
nice, ale również dokończyć sprawy rozpoczęte przez 
mojego poprzednika.

Wywiad
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Właśnie, do tego też chciałbym się odnieść. Często 
wśród ludzi pokutuje takie przeświadczenie, że 
inwestycje, które są obecnie realizowane przez 
Gminę, to są jeszcze tematy rozpoczęte przez 
Pana Jana. Może raz na zawsze rozprawmy 
się z tym i jasno powiedzmy, co faktycznie było 
rozpoczęte przez Pana poprzednika, a które 
projekty już całkowicie wyszły spod Pana ręki.
Było kilka inwestycji, które należało dokończyć, czyli 
np. termomodernizacja szkoły w Cielcach, był projekt 
na przebudowę budynku użyteczności publicznej 
w Jeziorsku. Był również projekt budowy Centrum 
szkoleniowo-wystawienniczego w Ostrowie Warckim, 
choć tutaj akurat środki, które były zabezpieczone 
na realizację tej koncepcji były niewystarczające 
i potrzeba było ogromnej pracy i zaangażowania, by 
dokończyć to zadanie. Ale oczywistym jest, że Ostrów 
Warcki to projekt Pana Śp. Jana, a ja go dokończyłem.
Przejdźmy teraz do inwestycji, które można 
zaliczyć już na Pana konto. Jakie to projekty?
Taką typową inwestycją, jeśli chodzi o budownictwo 
wielkokubaturowe, to budowa sportowej, wielofunk-
cyjnej hali w Warcie, stworzenie Gminnego Programu 
Budowy Dróg, stworzenie Gminnego Programu 
Wsparcia Eko-Inwestycji (w tym dofinansowanie 
do wymiany tzw. „Kopciuchów”), stworzenie gmin-
nego programu dofinansowania kosztów wykonania 

podłączeń kanalizacyjnych, stworzenie gminnego 
programu dofinansowania do budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków, stworzenie gminnego programu 
dofinansowania do odbioru folii rolniczych, stwo-
rzenie gminnego programu modernizacji oświetlenia 
ulicznego na energooszczędne typu LED, budowa 
nowej małej infrastruktury turystyczno-sportowej 
jak chociażby skatepark, nowe place zabaw i siłownie 
zewnętrzne, zagospodarowanie turystyczne tzw. 
pierwszego mostu (strzeżone kąpielisko), rozpoczęcie 
eko-kampanii edukacyjnych w zakresie szeroko poję-
tego dbania o środowisko naturalne i zwiększenia świa-
domości ekologicznej (w tym liczne konkursy z atrak-
cyjnymi nagrodami, wyjazdy edukacyjne, prelekcje 
w szkołach), budowa mieszkań komunalnych, itd.

No właśnie, jeśli chodzi o halę w tym temacie 
krąży mit, że to zasługa jeszcze poprzednika.
Wcześniej były co prawda jakieś koncepcje, wizje tego 
żeby budować, jednak nie było konkretów. Nie było 
pozyskanych środków, aktualnego projektu, pozwo-
lenia na budowę. Tę robotę od początku wykonaliśmy 
my i już we wrześniu przyszłego roku mam nadzieję, 
będziemy cieszyć się pierwszą pełnowymiarową halą 
sportową w naszej gminie. Już za chwilę rozpocznie 
się też przebudowa tzw. „pierwszego mostu”, bo tutaj 
również udało się pozyskać blisko dwa miliony złotych 
i już w przyszłym roku będziemy mieć piękne miejsce 
do spędzania wolnego czasu, z pomostami, altanami, 
miejscami na ognisko, czy boiskami do piłki plażowej.
Brzmi kusząco, jakie jeszcze inwestycje są 
planowane?
W przyszłym roku ruszy już także budowa mieszkań 
w tzw. budynku wielorodzinnym. Tutaj też było do 
wykonania najpierw mnóstwo pracy formalnej, bo 
proszę sobie wyobrazić, poprzedni plan zagospoda-
rowania nie przewidywał powstania takiego budynku. 
Musieliśmy zmienić, plan by móc rozmawiać z inwe-
storami i by taki budynek w Warcie mógł zostać 
wybudowany. Kolejne to oczywiście budowa dróg – 
w ramach gminnego programu przebudowy dróg itd. 
Przebudowie drogi Proboszczowice - Grzybki 
towarzyszyło wiele emocji, bo wielu mieszkańców 
ma za złe, że przy okazji tej drogi wybudowany 
został chodnik…. „w polu”.
Bardzo dobrze, że Pan poruszył ten temat, bo warto 
się do niego odnieść. Sytuacja jaką zastałem obejmując 
urząd Burmistrza była taka, że brak było uregulowania 
stanu prawnego dróg i brak gotowych jakichkolwiek 
projektów na budowę czegokolwiek, tzw. „pułkow-
ników”, czyli projektów, które czekają gotowe na 
uzyskanie środków wewnętrznych i realizację. A nawet 

więcej, bo większość dróg gminnych miała nieuregulo-
wany stan prawny. Aby złożyć wniosek o pozwolenie 
na budowę drogi, gmina musi mieć odpowiedni tytuł 
prawny do drogi. Droga musi być drogą publiczną, 
nie wewnętrzną, a niestety większość dróg mimo, że 
uczęszczane są jako drogi publiczne, formalnie są 
drogami wewnętrznymi, a to uniemożliwia wniosko-
wanie o jakiekolwiek środki. Przykładem takiej drogi 
jest chociażby droga Jakubice-Baszków – formalnie 
ciągle jest to droga wewnętrzna. Teraz dopiero wyko-
nujemy tą tak naprawdę niewidoczną, bardzo żmudną, 
a jednocześnie niezbędną pracę, by uregulować stan 
prawny dróg i móc je przebudowywać. Komunalizu-
jemy drogi, a ta procedura niestety jest czasochłonna. 
Miałem więc bardzo małe możliwości realizacji. 
I właśnie w momencie, gdy pojawił się Program Dróg 
Samorządowych mieliśmy tylko około dwóch tygodni, 
by przygotować taki wniosek by uzyskał on akceptację 
komisji, bo przypomnę w województwie łódzkim jest 
177 gmin, które rywalizują ze sobą i nie każdy może 
takie dofinasowanie otrzymać. I pamiętam doskonale 
jak siedzieliśmy u mnie w gabinecie z moim zastępcą 
Panem Mariuszem Lewandowskim, z Panem Miro-
sławem Frątczakiem i ja wskazywałem drogi, jakie są do 
zrobienia i z tej wyliczanki wyszło, że żadna wskazana 
przeze mnie droga się nie nadawała do tego programu. 
I okazało się, żebyśmy nie stracili tego wniosku, a tam 
do wzięcia było ponad dwa miliony złotych, jedyna 
droga która się nadaje to właśnie ta relacji Probosz-
czowice – Grzybki. A żeby uzyskać dodatkowe punkty 
droga musiała łączyć się z „krajówką” i mieć wyko-
nany chodnik. Stan techniczny tej drogi wymagał jej 
przebudowy, dlatego właśnie postanowiliśmy zrobić tą 
drogę, żeby nie stracić tej dotacji.
Czyli, gdyby nie został tam wykonany chodnik, to 
środki na tą inwestycje nie zostałyby przyznane 
i rzeczona droga w ogóle by nie powstała, tak?
Dokładnie tak. Wówczas nie moglibyśmy skorzystać 
z tych środków, a pieniądze w kwocie ok 2 mln trafi-
łyby do innej gminy, zamiast do nas.
Czyli z tego co rozumiem, pozyskanie takich 
środków na drogi wcale nie jest takie proste, 
tak? Drogi muszą spełniać określone parametry 
rozpisane w konkursie, w którym uczestniczy 177 
gmin z terenu całego województwa.
Absolutnie tak. Dlatego bardzo łatwo jest z boku 
ocenić i wylać falę krytyki, ale gdyby ktoś taki zadał 
sobie trud i poznał te wszystkie czynniki, czyli 
warunki konkursu, stan przychodów i wydatków, 
przygotowanie do inwestycji, to naprawdę zmieniłby 

zdanie. Podejmujemy razem z pracownikami urzędu 
bardzo wiele trudu, by trwale i odczuwalnie popra-
wiać standard życia mieszkańców. Tylko w tym roku 
przebudowujemy łącznie drogi w 12 miejscowościach, 
o łącznej długości ok 20 kilometrów. A już na przy-
szły rok szykujemy kolejne drogi i już teraz mogę 
obiecać, że będzie to co najmniej tyle samo dróg, co 
w tym roku, a może i więcej. Wprowadziliśmy również 
Gminny Program Wspracia Eko-Inwestycji, który daje 
mieszkańcom gminy możliwość uzyskania dodatko-
wego dofinasowania do wymiany tzw. „kopciuchów” 
na ekologiczne źródło ciepła, bo chcemy aby gmina 
Warta była ekologiczna i by nasi mieszkańcy cieszyli 
się długim i dobrym życiem.

Wiele mówimy dzisiaj o tych dużych inwestycjach: 
hali, drogach, przebudowie kąpieliska, 
działaniach ekologicznych, ale widać również 
w gminie co najmniej kilka mniejszych, ale nie 
mniej ważnych realizacji.
Tak to prawda. W ubiegłym roku po raz pierwszy 
otworzyliśmy kąpielisko na pierwszym moście, zbudo-
waliśmy nowy plac zabaw przy Orliku w Warcie. 
Powstały place zabaw w: Raczkowie, Kawęczynku. 
W tym roku oddaliśmy już kolejny plac zabaw 
w Dusznikach. Wykonaliśmy kilka siłowni zewnętrz-
nych. Obecnie trwa również remont parku miejskiego, 
tak by przywrócić temu miejscu czasy świetności i by 
rodziny mogły miło i aktywnie spędzać czas.
I okazuje się, że ta mała infrastruktura również 
potrafi nieść dużo satysfakcji i zadowolenia 
wśród społeczeństwa.
Moim zdaniem bardzo, bardzo ważna jest ta mała 
infrastruktura, która poprawia jakość życia miesz-
kańców. Jakość życia mieszkańców to termin, który 
mam na czerwono wpisany do swojego kalendarza 
i codziennie otwierając swój kalendarz wiem, że wyko-
nuję swoją pracę po to, by poprawiać jakość życia 
mieszkańców naszej całej gminy! A aspektów do 
poprawy jest mnóstwo!

Wywiad Wywiad
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Chciałbym również odnieść się do zmian 
kadrowych w magistracie, które zadziały się po 
objęciu przez Pan fotela burmistrza. Dlaczego do 
nich doszło, czy były konieczne?
Gdy zostałem Burmistrzem postanowiłem sobie, że 
robię grubą kreskę i każdemu chcę dać szansę. Każdy 
ma tabula rasa, czystą kartę. I na pierwszym spotkaniu 
z pracownikami tak to określiłem, że oczekuję 
rzetelnej pracy na rzecz mieszkańców, że to co dobre 
będziemy kontynuować, a to co nienajlepsze, wymaga 
korekty, poprawy. Cenię sobie współpracę opartą na 
partnerstwie. Nie zgadzam się z modelem zarządzania, 
gdzie Burmistrz to jest taki władca, cesarz i tylko on 
jeden ma słuszne poglądy, zdecydowanie bardziej wolę 
pracować w oparciu o współdziałanie i dzielenie się 
zarówno kompetencjami, ale również i odpowiedzial-
nością. I na kanwie takiej postawy rozpisany został 
konkurs na mojego zastępcę. To jest również najlepszy 
dowód na moją niezależność, bo ja nie miałem nikogo 
narzuconego. Chciałem zobaczyć, czy znajdzie się ktoś 
ambitny, z pomysłami, kto będzie chciał się wykazać 
i być takim liderem wśród pracowników urzędu. Na 
bazie tego konkursu wybrałem Pana Mariusza Lewan-
dowskiego, którego w ogóle wcześniej nie znałem, 
a okazało się to bardzo dobrym wyborem.
Chodziło mi również o fluktuację w samym 
urzędzie, jak i jednostkach podległych
Kolejne zmiany kadrowe wynikały z tego, że wyzna-
czałem pewne zadania, które są do zrealizowania. 
Nie wszyscy pracownicy chcieli podnieść poziom 
swojej pracy, niektórym nie było z tym po drodze i na 
pewnych etapach współpracy stwierdzili, że nie chcą 
dalej pracować na rzecz gminy i za porozumieniem 
stron, na ich wniosek te stosunki pracy zostały rozwią-
zane. Jeśli zaś chodzi o zmiany w ZGKiM i ZWiK. Ja 
widzę gminę, jako wspólnotę, jako pewną całość gdzie 
wszyscy pracujemy dla dobra mieszkańców. Na zasa-
dzie „razem możemy więcej”, tworząc w ten sposób 
taki efekt synergii. Niestety ani poprzedni dyrektor 
ZGKiM, ani poprzedni Prezes ZWiK, nie podzie-
lali mojego spojrzenia. Traktowali zakłady, które im 
podlegały bardziej jako swoje księstwa i chcieli tam 
prowadzić swoją politykę, nie zawsze zbieżną z tym co 
chciałaby realizować gmina. Ponadto tak jak mówiłem 
wcześniej – oceniam pracę każdego pracownika, przez 
pryzmat realizowanych celów, a tutaj był spory opór. 
Tak było chociażby w przypadku stworzenia trans-
portu publicznego i pozyskania na ten cel środków 
przez poprzedniego dyrektora ZGKiM. Twierdził on, 
że się nie da, a okazało się, jak zresztą doskonale Pan 
wie, że się dało. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, aby 
na strategicznych stanowiskach trwały osoby, które 
nie chcą efektywnie pracować na rzecz mieszkańców 

gminy. Jeśli chodzi zaś o byłego Prezesa ZWiKu, to 
Panu Piotrowi po prostu skończył się kontrakt. Został 
mu zaproponowany nowy, jednak Pan Piotr nie chciał 
się zgodzić na przedstawione mu warunki i postanowił 
go nie podpisywać, w konsekwencji czego decyzją 
Rady Nadzorczej został odwołany. W jego miejsce 
mamy nowego Prezesa, który z wykształcenia jest 
księgowym, dzięki czemu w przeciągu dwóch lat udało 
się skutecznie obniżyć koszty funkcjonowania zakładu 
i przy ostatnim ustalaniu ceny 1m3 wody udało się nie 
tylko uniknąć podwyżki, ale również delikatnie obniżyć 
cenę wody. I teraz z perspektywy czasu jestem z tych 
podjętych decyzji bardzo zadowolony, wiem że były 
merytoryczne, a każdy mieszkaniec może sam ocenić 
czy te zmiany były dobre, czy nie. Jestem przekonany, 
że ta weryfikacja jest pozytywna. 
Panie Burmistrzu, wielu mieszkańców zapewne 
nie ma też świadomości jak wygląda stan 
przysłowiowego skarbca naszej gminy. Jak 
prezentuje się struktura przychodów, wydatków. 
Na co tak naprawdę nas stać jako gminę?
Jeśli chodzi o strukturę naszego budżetu, to wszystkie 
wpływy jakie trafiają na nasze konto, czy to wpływy 
z podatków, czy subwencji, czy dotacji, one w zdecy-
dowanej większości są skierowane na wydatki bieżące, 
utrzymanie dróg, zieleni, oświetlenia, utrzymanie 
szkół, utrzymanie systemu oświaty.
W gminie jest, aż osiem szkół. Ja szczerze mówiąc 
nie znam innej gminy, gdzie ta siatka oświatowa 
jest, aż tak rozbudowana.
Osiem szkół, oddziały przedszkole w 7 szkołach, 
przedszkole i żłobek i faktycznie niewiele jest takich 
gmin nawet w skali kraju. To oczywiście ma swoje 
dobre, ale i złe strony. Z jednej strony te szkoły są 
bardzo blisko mieszkańców, z drugiej zaś jest to bardzo 
duży wydatek bieżący, a Państwo nie pokrywa wszyst-
kich kosztów związanych z funkcjonowaniem oświaty. 

Obecnie wygląda to tak, że na oświatę wydajemy ok 
dziewiętnaście milionów złotych rocznie, a tylko ok 
jedenaście milionów otrzymujemy z subwencji. Tak 
więc jak wynika z prostej arytmetyki, aż ok osiem 
milionów złotych rocznie musimy dołożyć. To bardzo 
dużo! A jak zsumuwalibyśmy wszystkie te wydatki i nie 
oszczędzali to okazałoby się, że na inwestycje niewiele 
już by pozostało.
To trochę tak jak w domowym budżecie. Żeby 
móc coś zrobić, czy kupić coś większego trzeba 
albo trochę więcej zarobić, albo trochę więcej 
zaoszczędzić. A najczęściej i jedno i drugie.
Dokładnie tak. To bardzo dobre porównanie. Z jednej 
strony musimy więc więcej „zarabiać”, czyli pozy-
skiwać środki zewnętrzne, z drugiej zaś oszczędzać 
wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe – szukać 
optymalizacji kosztów. W przeciwnym razie możemy 
zwyczajnie „przejeść” te środki i nic nowego nie zrobić. 
Moim zadaniem jest nie dopuścić do takiej sytuacji. 
Pozostając w tym porównaniu z domowym budżetem 
- dobry gospodarz, głowa rodziny stara się prowadzić 
dom w taki sposób, aby realizować potrzeby swoich 
bliskich, rozwijać ich pasje, umiejętności i jeszcze 
odłożyć coś na „czarną godzinę”.
A jak wygląda pozyskiwanie środków 
zewnętrznych, z różnych programów na tle innych 
gmin? Pozyskujemy dużo, czy do najlepszych 
dużo nam jeszcze brakuje?
Pragnę podkreślić, że pozyskujemy naprawdę duże 
środki. My jako gmina w latach 2019, 2020 realizowa-
liśmy inwestycje z udziałem środków zewnętrznych 
w kwocie blisko 28 (dwadzieścia osiem) milionów 
złotych. W bieżącym roku wykonamy inwestycje 
w kwocie 11,5 miliona złotych, co łącznie w połowie 
mojej kadencji da nam kwotę blisko 39 milionów 
złotych przeznaczonych na inwestycję w gminie 
Warta. To jest bardzo duża kwota, co wyróżnia nas 
na tle innych samorządów. Ogrom zadań inwestycyj-
nych, które wykonujemy na terenie całej naszej gminy 
zapewne każdy człowiek o dobrej woli i obiektywnym 
spojrzeniu jest w stanie dostrzec.
Panie Burmistrzu, chciałem zapytać również o to 
jaka będzie ta druga część Pańskiej kadencji. 
Jakie problemy będzie Pan chciał rozwiązywać, 
w którą stronę rozwijać gminę, jakie inwestycje 
realizować?
Mam takie poczucie, że czas naprawdę bardzo szybko 
płynie, a bardzo dużo jest jeszcze do zrobienia. Czas 
niestety jest ograniczony, środki są ograniczone, doba 
też ma tylko 24 godziny i za żadne skarby się chce 
dać się rozciągnąć (uśmiech). Takie główne nurty, 
na które chciałbym zwrócić szczególną uwagę, to na 

pewno dalsza przebudowa i modernizacja dróg – to 
jest priorytet, aby zdecydowanie poprawić tę infra-
strukturę w całej gminie. Kolejna rzecz, chciałbym 
dalej rozwijać budownictwo wielomieszkaniowe 
w Warcie. Liczę, że ten pierwszy budynek, który już 
niedługo pojawi się przy skrzyżowaniu ulic Zachodniej 
i Kościuszki, będzie takim kołem zamachowym i przy-
ciągnie kolejnych inwestorów. Bardzo ważne jest też 
dla mnie pozyskanie inwestorów, którzy dadzą nowe 
miejsca pracy. W tej chwili prowadzimy rozmowy 
z inwestorem, który jest zainteresowany zbudowaniem 
na terenie naszej gminy biogazowni. Rozmowy są już 
bardzo zaawansowane i gdyby udało się to zrealizować 
gmina zyskałaby znacznie: po pierwsze - większe 
wpływy z podatków, po drugie – nowe miejsca pracy, 
po trzecie – rolnicy zyskali by alternatywę w kwestii 
zagospodarowania odpadów z produkcji rolnej. Cały 
czas chciałbym również wspierać lokalne stowarzy-
szenia oraz organizacje. Bardzo ważne jest dla mnie 
również, by dalej rozwijać gminny program wymiany 
pieców, byśmy żyli w czystym środowisku. No i jest 
jeszcze taka perełka, która marzy mi się po nocach, 
otóż oprócz hali sportowej, chciałbym aby w Warcie 
został wybudowany basen, z którego mogliby korzy-
stać zarówno uczniowie w ramach lekcji w-f, jak 
i wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy.
Wszystkie kwestie, które Pan poruszył są bardzo 
ważne i potrzebne, ale jak sam  Pan Burmistrz 
słusznie zauważył czasu coraz mniej. Naturalnie 
więc nasuwa się pytanie, o ewentualną drugą 
kadencję. Czy w tym momencie już Pan wie czy 
będzie się ubiegał o reelekcję?
Myślę, że jest jeszcze sporo czasu, bym przede 
wszystkim samemu sobie odpowiedział na to pytanie. 
Na ten moment skupiam się na tym co jest dzisiaj, 
czyli na ciężkiej pracy dla mieszkańców. Na to pytanie 
odpowiem sobie pod koniec, gdy spojrzę i ocenię, czy 
jestem nadal osobą, na którą sam będę chciał zagło-
sować i zaproponować swoją kandydaturę miesz-
kańcom. Dla mnie na ten moment jest jeszcze na takie 
deklaracje za wcześnie. Mam takie powiedzenie, że nie 
ma przeszłości, nie ma przyszłości jest tylko tu i teraz 
i na tym należy się skupić i całą swoją energię w to 
włożyć.
Myślę, że to bardzo dobre podsumowanie całej 
naszej rozmowy. Dziękuję bardzo za przeciekawą 
pogawędkę i życzę dalszych sukcesów w realiza-
cji stawianych sobie celów.
Również bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam 
wszystkich czytelników „Na Warcie” (uśmiech). ●

Z Panem Burmistrzem rozmawiał
Patryk Polowczyk

Wywiad Wywiad
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od 21 lipca 2021r. do 20 lipca 2022r.

od 21 lipca 2021r. do 20 lipca 2022r.

od 21 lipca 2022r. do 20 lipca 2023r.

od 21 lipca 2022r. do 20 lipca 2023r.

od 21 lipca 2023r. do 20 lipca 2024r.

od 21 lipca 2023r. do 20 lipca 2024r.
Szkoła Podstawowa 
w Cielcach

Co w ZWiKu piszczy?
Podsumowanie kampanii edukacyjnej
Kampania edukacyjna „Wszystko zaczyna się od 
wody” dobiegła końca. Jej realizacja była możliwa 
dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 
który na ten cel przeznaczył kwotę 74.520 zł. Łączna 
wartość projektu wyniosła 90.520 zł.

Nowa taryfa za wodę i ścieki
W tym roku, po raz drugi przedsiębiorstwa wodocią-
gowo-kanalizacyjne przystąpiły do składania wnio-
sków o zatwierdzenie proponowanych taryf  za dostar-
czanie wody i odprowadzenie ścieków na kolejne trzy 
lata. Przypomnijmy, że to Wody Polskie, a właściwie 
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW) są 
regulatorem cen wody w Polsce. 

W aktualnych wnioskach taryfowych ponad 94% 
przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych opto-
wało za podniesieniem opłat za wodę i ścieki. Wzrost 
cen za energię i zagospodarowanie osadów ściekowych, 
zmiana poziomu inflacji, wyższa płaca minimalna to 

Całość taryfy dostępna jest na naszej stronie internetowej 
http://zwikwarta.pl/cenniki/taryfa-i-oplaty-za-wode-i-scieki/

Okres obowiązywania taryfy

Okres obowiązywania taryfy

Cenna brutto za dostawę wody (zł/m3)

Cena brutto za odprowadzanie ścieków do 
kanalizacji (zł/m3)

Krótkie podsumowanie kampanii w liczbach: 
• 64 prelekcji dla dzieci i młodzieży w 8 szkołach,
• 2 konkursy z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi, 
• 6 000 szt. materiałów edukacyjnych dla miesz-

kańców, 
• 100 szt. tablic dydaktycznych dla szkół, 
• 4 wyjazdy edukacyjne,
• 3 zdroje wodne zamontowane w szkołach.

Szkoła Podstawowa 
we Włyniu

Szkoła Podstawowa 
w Jakubicach

Aktywność dzieci i młodzieży w każdej z propo-
nowanych form edukacyjnych uświadomiła nam, że 
wystarczy odrobina dobrej woli, wiedzy i systema-
tyczności aby wyrobić w młodym pokoleniu nawyk 
oszczędzania wody. Dlatego już teraz intensywnie 
myślimy nad kolejnymi projektami by jeszcze więcej, 
jeszcze silnej zwiększać świadomość mieszkańców 
Gminy Warta w zakresie dbania nie tylko o wodne 
zasoby, ale i o infrastrukturę kanalizacyjną, a w konse-
kwencji o środowisko.

tylko niektóre z powoływanych we wnioskach czyn-
ników, które istotnie wpływają na kondycję finansową 
przedsiębiorstw i w większości są niezależne od ich 
decyzji. Tym bardziej cieszy, że w Warcie nie będzie 
podwyżek opłat za wodę i ścieki. W przedłożonym do 
zatwierdzenia wniosku taryfowym postulowaliśmy za 
utrzymaniem cen na podobnym poziomie jak dotych-
czas, nadal zachowując dobrą kondycję finansową 
Spółki i realizując kolejne inwestycje.

Taryfa decyzją Dyrektora RZGW w Poznaniu 
z dnia 17 czerwca 2021r. została zatwierdzona, tym 
samym od 21 lipca 2021r. obowiązują następujące 
ceny za wodę i ścieki:

Woda pobierana na cele 
gospodarstwa domowego 

oraz do celów rolniczych

Woda pobierana 
na pozostałe cele

4,55

11,01

4,61

4,55

11,01

4,61

4,53

10,99

4,59

Cena za usługę dostarczania wody

Cena za usługę odprowadzania ścieków

Co w ZWiKu piszczy? Co w ZWiKu piszczy?
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Przyłącza kanalizacyjne na terenie Warty
W rozpisanym w ramach gminnego zadania inwesty-
cyjnego pn. Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych 
do budynków na terenie aglomeracji Warta przetargu, 
oferta naszej Spółki okazała się najkorzystniejsza. 
Umowa, którą związani byliśmy od lutego tego roku 
przewidywała wykonanie na rzecz Gminy 45 przy-
łączy kanalizacyjnych do nieruchomości na terenie 
miasta. Wartość umowy wynosiła 120.043,94 zł netto. 
Całość prac została wykonana, aktualnie trwa odbiór 
końcowy przedmiotu Umowy. 

W ramach drugiej edycji tegoż zadania, Spółka 
ponownie przedłożyła najkorzystniejszą ofertę i aktu-
alnie wykonujemy 11 przyłączy kanalizacyjnych do 
nieruchomości na terenie aglomeracji Warta za kwotę 
35.400,00 zł netto. Termin realizacji Umowy przewi-
dziano na 29 października 2021 roku.
Wymiana zasuw przy okazji inwestycji gminnej
Gmina Warta realizuje inwestycję przedmiotem, której 
jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dusz-
niki oraz ulicy Szymańskiego w Warcie. Mając na 
uwadze, iż docelowo mieszkańcy tych rejonów zyskają 
nową drogę asfaltową, Spółka dokonała kontroli 
sprawności infrastruktury wodociągowej. Okazało się, 
że ok. 30 przyłączy wodociągowych wraz z zasuwami 
jest w złym stanie technicznym, skutkującym wystą-
pieniem awarii na sieci w każdym czasie. 

Hołdując zasadzie lepiej zapobiegać awariom, niż 
naprawiać ich skutki decyzja zarządu mogła być tylko 
jedna. Spółka przystąpiła do wymiany starych i wyeks-
ploatowanych urządzeń wodociągowych. Termin 
zakończenia prac przewidziano na koniec września 
tego roku.

Czas na przydomowe oczyszczalnie
Stawiamy nie tylko na jakość wody, ale również na 
ochronę środowiska. Pola i rowy nie są właściwym 
miejscem pozbywania się nieczystości płynnych. 
Niestety na terenach wiejskich naszej Gminy takie 
zachowania nie są jednostkowe. Jednocześnie świa-
domość mieszkańców nie tylko w zakresie przepisów 
prawa, ale i wpływu tego rodzaju zachowań na nasze 
lokalne środowisko jest nie najlepsza. 

Musimy pamiętać, że w przypadku braku możliwość 
przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej korzystnie jest 
zainwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków. 

Od dłuższego czasu przygotowujemy dla Państwa 
projekty oczyszczalni przydomowych i służymy 
fachowym doradztwem w zakresie wykonania inwe-
stycji. Tym, którzy zastanawiają się czy warto i ile 
kosztuje założenie przydomowej oczyszczalni ścieków 
polecamy kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta. 
Otrzymają Państwo kompleksową usługę od projektu 
do wykonania. ●

Anna Lewandowska, Jakub Tworo

– przekonywała mnie od urodzenia mamusia, no i przyznać trzeba, że ta sentencja 
przymarzła do mej filozofii życia mocniej niż język przyłożony do słupa na mrozie. Różnica 
jest jednak taka, że dotychczasowe wyznawanie tej powszechnie znanej prawdy 
ludowej nie przysparza mi żadnych negatywnych skutków, czego nie można powiedzieć, 
o zimowym eksperymencie opisanym powyżej – nie polecam sprawdzać.

„Bez pracy, nie ma kołaczy”

W naszym zakładzie wyznawców, hołubionej 
przeze mnie zasady, jest zdecydowanie więcej. 

Nie może więc dziwić fakt, że okres ostatniego kwar-
tału, mimo iż był również czasem kanikuły, był dla nas 
bardzo pracowity, a zakres wykonywanych przez nas 
prac był szeroki niczym asortyment bombek produko-
wanych w zakładzie Pani Pelagii w kultowych skeczu 
kabaretu TEY – „od A do J”.

Ale po kolei… Oprócz „standardowych” usług, 
które nasz zakład świadczy w tym okresie, takich jak: 
utrzymanie zieleni w mieście, wykaszanie poboczy, 
poprawianie drożności rowów przydrożnych, 
równanie i utwardzanie dróg gruntowych, zrealizowa-
liśmy również dużą inwestycję polegającą na adaptacji 
starego punktu zlewczego mleka w miejscowości 
Zadąbrowie Wiatraczyska na świetlicę wiejską.

Stan budynku i ogrom prac jakie były do wykonania 
nie zaskoczyły nas. Nasza ekipa remontowa podjęła 
rękawice i wykonała pracę, jakiej nie powstydziłaby 
się Pani Katarzyna Dowbor – prowadząca popularny 
program telewizyjny emitowany na antenie Polsatu – 
„Nasz Nowy Dom”.

Równolegle druga grupa naszych asów od 
remontów pracuje w Szkole Podstawowej w Ustkowie, 
gdzie przerabia jedno ze starych mieszkań komunal-
nych, mieszczących się w murach szkoły, na nowo-
czesną klasę lekcyjną! Tam zakres prac również był 
ambitny. Należało wyburzyć ściany działowe, przekuć 
wejście łączące pomieszczenie z korytarzem szkolnym, 
postawić nowe ścianki, wykonać podwieszane sufity, 
przerobić instalacje hydrauliczną, w zasadzie od nowa 
położyć instalację elektryczną oraz położyć płytki. 
W dzień pisania tego artykułu (28.09.2021) większość 
prac została już wykonana i za chwilę klasa będzie już 
gotowa do użytku.

Co w ZWiKu piszczy? Przegląd spraw Komunalnych

„w Warcie nie będzie podwyżek 
opłat za wodę i ścieki. [...] 
postulowaliśmy za utrzymaniem 
cen na podobnym poziomie jak 
dotychczas

„
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Miło nam też jest pochwalić się kolejnym nowym 
zakupionym sprzętem. Tym razem park naszych 
maszyn powiększył się o samochód dostawczy marki 
Volkswagen Dokka. Nowy narybek trafił do działu 
naszej ekipy remontowej, dzięki czemu przeprowa-
dzanie remontów na terenie całej gminy jest dużo 
prostsze. To ostatni w tym roku zakup, w ramach 
prowadzonej polityki modernizacji i powiększania 
parku maszyn w zakładzie, ale już mamy listę kolej-
nych planowanych zakupów, które przełożą się 
zarówno na powiększenie oferty świadczonych usług, 
jak i podniesienie jakości obecnie wykonywanych prac. 
Zakup sprzętu był możliwy dzięki dotacji z budżetu 
Gminy Warta za co pragniemy podziękować Panu 
Burmistrzowi Krystianowi Kroguleckiemu oraz Prze-
wodniczącemu Rady Miejskiej Panu Grzegorzowi 
Kopackiemu. Od września pełną parą ruszył także Gminny Trans-

port Publiczny. Organizatorem tego przedsięwzięcia 
jest Gmina Warta, nam natomiast przypadła chlubna 
rola operatora, czyli przewoźnika realizującego trans-
port. Od teraz każdy chętny może kupić u kierowcy 
bilet i podróżować za pośrednictwem naszych auto-
busów po całej gminie. Ceny biletów detalicznych, jak 
i miesięcznych są bardzo atrakcyjne, dlatego szczerze 
zachęcam do korzystania. 

Obecnie wchodzimy w ostatni kwartał tego roku. 
Roku, który jest równie intensywny co poprzedni, ale 
cały czas nie mamy dość, cały czas chcemy więcej, cały 
czas w uszach dudnią mi słowa mojej mamy – „bez 
pracy nie ma kołaczy”. ●

Patryk Polowczyk

Trwa nabór wniosków świadczeń 
na nowy okres zasiłkowy 2021/2022!
Od 1 lipca 2021 r. trwa nabór (w formie elektro-

nicznej) wniosków na nowy okres zasiłkowy 
2021/2022 o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego 
wraz z dodatkami oraz na świadczenie alimentacyjne. 
Zaś od 1 sierpnia 2021 r. ww. wnioski można składać 
w formie papierowej osobiście w siedzibie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie przy ul. Skar-
żyńskiego 12.

Celem zasiłku rodzinnego jest pomoc w częściowym 
pokryciu wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo 
do zasiłku rodzinnego przyznawane jest na wniosek 
rodzica, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna 
faktycznego dziecka (osoba faktycznie opiekującą 
się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu 
rodzinnego o przysposobienie dziecka) lub osoby 
uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozosta-
jąca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią 

lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub 
ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony). Aby 
otrzymać ww. świadczenie należy spełniać warunek 
kryterium dochodowego. „Zasiłek rodzinny przysługuje, 
jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu 
na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 
674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko 
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orze-
czeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny 
miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód 
osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.”[1]

Fundusz alimentacyjny jest to wsparcie materialne 
dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie 
otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. 
Prawo do świadczenia przysługuje na wniosek osoby 
uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Aby 

otrzymać prawo do wypłaty funduszu alimentacyjnego 
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie 
nie może przekroczyć kwoty 900 zł miesięcznie.

Od 1 sierpnia 2021 r. również trwa nabór wnio-
sków na Specjalny Zasiłek Opiekuńczy. Wszystkie 
wnioski wraz z załącznikami są dostępne do pobrania 
na stronie internetowej tutejszego Ośrodka w zakładce 
„pliki do pobrania” oraz w samym Ośrodku. Okres 
rozpoczęcia wypłaty przyznanego świadczenia rozpo-
czyna się od miesiąca złożenia wniosku, dlatego aby 
zachować ciągłość w wypłatach, wnioski o ustalenie 
prawa do funduszu alimentacyjnego na nowy okres 
zasiłkowy 2021/2022 należy złożyć do 31.10.2021 r., 
zaś wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego 
wraz z dodatkami należy złożyć do 30.11.2021 r.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć wszystkim 
beneficjentom programu Dobry Start, iż 30 listo-
pada 2021 r. kończy się czas składania wniosków na 
okres szkolny 2021/2022! Wnioski można składać 
wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemów 
teleinformatycznych określonych w rozporządzeniu 
Rady Ministrów, czyli przez bankowość elektroniczną 
lub portal PUE ZUS do siedziby Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych. Świadczenie Dobry Start przysłu-
guje 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. 

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. W związku 
z tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie 
wznowił akcję dożywiania dzieci w przedszkolach 
i szkołach. 

O opłacenie gorącego posiłku mogą ubiegać się 
rodzice (przedstawiciele ustawowi), których dochód 
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł 
netto.

Od 23 września 2021r., tutejszy Ośrodek wydaje 
artykuły żywnościowe z Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 dla miesz-
kańców naszej gminy. 

O takie wsparcie mogą występować osoby, których 
dochody nie przekraczają kwoty:
• 1.542,20zł dla osoby samotnie gospodarującej
• 1.161,60zł dla osoby w rodzinie. 

Gmina Warta złożyła wniosek do Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
o przyznanie pomocy finansowej w ramach Modułu 
IV program „Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 
w zakresie którego samorząd (Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej) obejmie dodatkowym wsparciem 
osoby niepełnosprawne w celu łagodzenia skutków 
wywołanych wirusem SARS-COV2. ●
[1]

MOPS Warta

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny

Wizyta ministra oświaty w SP Warta 

Informacje z Ośrodka Pomocy Społecznej Oświata

W dniu 25 czerwca 2021 r. gościliśmy w Szkole 
Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława 

Skarżyńskiego w Warcie Ministra Edukacji i Nauki 
– Przemysława Czarnka. Podczas spotkania minister 
podziękował dyrektorowi i nauczycielom za zaangażo-
wanie w pracę z uczniami w trudnym czasie pandemii. 
Nie zabrakło również życzeń na kolejne lata wytężonej 
pracy. Na ręce dyrektora minister przekazał pamiąt-
kowy album „Laur niepodległości” z dedykacją. Pan 
dyrektor z kolei przekazał panu ministrowi książkę 
autorstwa uczniów naszej szkoły „Jestem miasto 
Warta”. Krótka, ale jakże owocna wizyta przejdzie 
do historii naszej szkoły. Ostatni raz minister oświaty 
gościł u nas ponad czterdzieści lat temu! Oby następna 
wizyta była znacznie wcześniej! ●

Hubert Kamola
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Czym skorupka za młodu
Wrzesień kojarzy się nam wszystkim z wieloma różnymi wydarzeniami. Dla większości 
z Nas w pamięci pozostają wydarzenia z trzydziestego dziewiątego roku, kiedy to 
wybuchła II Wojna Światowa. Jeszcze inni kojarzą ten miesiąc jako początek jesieni, 
a więc nostalgicznego czasu, pełnego różnych przemyśleń i seriali oglądanych pod 
ciepłym kocykiem. Bez wątpienia jednak dla wszystkich wrzesień, a dokładnie pierwszy 
dzień września kojarzy się z powrotem do szkół, po błogim i leniwym czasie wakacji.

Śmiemy snuć podejrzenie, że w tym roku jak nigdy 
wcześniej uczniowie cieszyli się na ten powrót 

do swoich placówek edukacyjnych i że forma tego 
powrotu miała wymiar fizyczny, a nie jedynie zdalny.

W tym numerze „Na Warcie” chcemy Państwu 
przedstawić garść kilku statystycznych ciekawostek, 
o których większość z Nas nie ma zielonego pojęcia. 
Bo niby skąd? Myślę, że to bardzo ciekawa lektura 
dla wszystkich, których interesują exelowskie słupki 
i tabele, ale nie tylko. Wszak na realizację zadania 
z zakresu prowadzenia publicznej edukacji składamy 
się my wszyscy. Warto sprawdzić na co idą nasze 

Taka ilość placówek ma oczywiście swoje dobre, 
ale również gorsze strony. Gęsta siatka szkół podsta-
wowych sprawia, że szkoły są blisko swoich uczniów. 
Średni czas potrzebny na dotarcie do placówki jest 
stosunkowo krótki, a dzieci uczą się w znanym sobie 
środowisku i małych grupach. Z drugiej jednak strony 
utrzymanie takiej ilości szkół niesie ze sobą niemałe 
koszty. Każdy budynek trzeba utrzymać, ogrzać. 
Potrzebna jest większa ilość nauczycieli i pracow-
ników obsługi. Nie wszystkie te wydatki jest w stanie 
pokryć subwencja z Ministerstwa edukacji. Burmistrz 

pieniądze i porównać to z innymi sąsiednimi gminami. 
Pod lupę weźmiemy placówki, które podlegają pod 
kuratelę gminy. Zapraszamy do lektury.

Nasz wywód należy rozpocząć od informacji, że na 
terenie naszej gminy działa obecnie 8 szkół podstawo-
wych, 10 oddziałów przedszkolnych prowadzonych 
przy szkołach, przedszkole z 9 oddziałami i żłobek, 
do którego uczęszcza 19 dzieciaczków. Placówki te 
mieszczą się w miejscowościach: Cielce, Jakubice, 
Jeziorsko, Raczków, Rossoszyca, Ustków, Warta, Włyń. 
To największa liczba szkół w porównaniu do innych 
okolicznych gmin, co prezentuje wykres poniżej:

Warty Pan Krystian Krogulecki zapytany o strukturę 
wydatków na oświatę odpowiada: „Obecnie wygląda 
to tak, że na oświatę wydajemy około dziewiętnaście 
milionów złotych rocznie, a tylko około jedenaście 
milionów otrzymujemy z subwencji. Tak więc jak 
wynika z prostej arytmetyki, aż około osiem milionów 
złotych rocznie musimy dołożyć”.

 A jak prezentuje się liczba uczniów w poszcze-
gólnych placówkach oświatowych. Te dane prezentuje 
następująca tabela oraz wykresy:
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gminach

Bła
sz

ki

Prze
dsz

ko
le 

W
arta

Prze
dsz

ko
le 

W
arta

Dobra

Cielce

Cielce

Gosz
cza

nów

Jaku
bice

Jaku
bice

Pęczn
iew

Jezio
rsk

o

Jezio
rsk

o

Siera
dz

Raczk
ów

Raczk
ów

Sza
dek

Ross
osz

yc
a

Ross
osz

yc
a

W
ró

blew

Ustk
ów

Ustk
ów

W
arta

W
arta

W
łyń

W
łyń

Za
dzim

W
arta

SZKOŁA LICZBA UCZNIÓW LICZBA KLAS ŚREDNIA LICZBA 
UCZNIÓW W KLASIE

Przedszkole Warta 210 9 23,33
Cielce 86 8 10,75

Jakubice 98 8 12,25
Jeziorsko 96 8 12,00
Raczków 41 8 5,13

Rossoszyca 175 9 19,44
Ustków 72 8 9,00
Warta 326 17 19,18
Włyń 79 8 9,87

Liczba
uczniów

Średnia 
liczba
uczniów 
w klasie

Liczba
uczniów

Przedszkole Warta

Cielce

Jakubice

Jeziorsko

Raczków
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Ustków

Warta

Włyń

Prześwietlamy oświatę Prześwietlamy oświatę
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„na oświatę wydajemy około 
19 milionów złotych rocznie, 
a tylko około 11 milionów 
otrzymujemy z subwencji. Tak 
więc jak wynika z prostej 
arytmetyki, aż około 8 
milionów złotych rocznie 
musimy dołożyć.

„

Ilość
nauczycieli

Jak widać w naszej gminie różnorodność szkół, 
w zależności o ilości uczęszczających do nich dzieci 
jest bardzo duża. Mamy szkoły duże, takie jak Warta, 
średnie, jak Rossoszyca, małe i bardzo małe. Również 
średnia ilość uczniów w danej klasie cechuje się bardzo 
dużą rozpiętością od 5,13 w szkole w Raczkowie do 
19,44 w Rossoszycy. Minimalnie niższy współczynnik 
ma szkołą w Warcie – 19,18.

Na postawie powyższych danych widać, że tutaj 
również rozpiętość jest bardzo duża. I tak np. w Racz-
kowie, na jednego ucznia przypada prawie „połowa” 
nauczyciela, albo zmieniając perspektywę – jeden 
nauczyciel przypada na dwoje uczniów. Podczas, gdy 
w Warcie, czy Rossoszycy jeden nauczyciel przypada 
na dziesięcioro uczniów.

Warto również przeanalizować, jak prezentuję się 
nasza kadra pod względem przygotowania meryto-

Powyższą tabelą kończymy ten artykuł oparty na 
garści statystycznych ciekawostek. Mamy nadzieję, że 
dzięki tym informacjom udało się zwiększyć Państwa 
wiedzę z zakresu prowadzenia szkół w naszej gminie. 

A już w kolejnym wydaniu „Na Warcie” wracamy do 
tradycyjnej formy działu „Czym skorupka za młodu” 
i zaprezentujemy co dzieje się w naszych placówkach. 
A jak już zapewne zdążyli Państwo zauważyć dzieje się 
sporo. ●

Wiemy już jak mniej więcej ma się sytuacja odno-
śnie liczby uczniów w szkołach, ale szkoły to nie 
tylko uczniowie, ale również nauczyciele. Ilu nauczy-
cieli pracuje w poszczególnych szkołach i jak wygląda 
współczynnik ich dostępności względem ucznia? Te 
dane prezentują poniższa tabela i wykresy:

rycznego. W praktyce nauczyciele pracują na różnych 
szczeblach awansów zawodowych. Wyróżniamy cztery 
następujące szczeble nauczycielskie:
• nauczyciel stażysta (najniższy szczebel)
• nauczyciel kontraktowy
• nauczyciel mianowany
• nauczyciel dyplomowany

W naszych szkołach podział nauczycieli w ujęciu na 
dany szczebel jest następujący:

Prześwietlamy oświatę Prześwietlamy oświatę

SZKOŁA ILOŚĆ NAUCZYCIELI NAUCZYCIELI NA DZIECKO
Przedszkole Warta 19 0,09

Cielce 20 0,23
Jakubice 15 0,15
Jeziorsko 21 0,22
Raczków 17 0,41

Rossoszyca 20 0,11
Ustków 15 0,21
Warta 37 0,11
Włyń 14 0,18
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PLACÓWKA NAUCZYCIEL 
STAŻYSTA

NAUCZYCIEL 
KONTRAKTOWY

NAUCZYCIEL 
MIANOWANY

NAUCZYCIEL 
DYPLOMOWANY RAZEM

Przedszkole 
Warta 6 3 3 7 19

Cielce 2 5 3 10 20
Jakubice 0 3 4 8 15
Jeziorsko 2 2 5 12 21
Raczków 3 2 2 10 17

Rossoszyca 1 5 2 12 20
Ustków 0 4 5 6 15
Warta 2 4 3 28 37
Włyń 0 0 3 10 13

Barbara Melka, Patryk Polowczyk
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Kierunek Hiszpania
Zespół Szkół Specjalnych w Warcie już po raz kolejny wykorzystuje fundusze unijne w celu 
kształcenia kompetencji kadry nauczycielskiej i podnoszenia jakości pracy placówki. 
W roku szkolnym 2020/2021 szkoła przystąpiła do projektu „Mobilność kadry edukacji 
szkolnej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 
którego realizuje program „Aktywizacja zawodowa w wymiarze europejskim”.

Celem programu jest rozwijanie kompetencji języ-
kowych nauczycieli, lepsza organizacja doradztwa 

zawodowego w szkole, rozwijanie kompetencji kluczo-
wych u uczniów, zastosowanie innowacyjnych metod 
i narzędzi pracy z uczniem o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych. Na partnera w realizacji projektu 
została wybrana hiszpańska szkoła Idiomas Carlos V 
w Sewilli. 

Na łamach tych wersów będziemy publikować 
teksty pisane przez uczniów z terenu naszej 

gminy, które wyróżniły się, czy to swoją oryginalno-
ścią, stylistyką i w naszych oczach zasłużyły na wyróż-
nienie ich i prezentację szerszej publiczności.

Artykuły pochodzą z gazetek szkolnych, ale także 
różnych konkursów, czy klasowych wypracowań.

Hiszpański system edukacyjny kładzie duży nacisk 
na poradnictwo zawodowe, uznawane za niezbędne 
w kształceniu obowiązkowym młodego człowieka. 
Nauczyciele ZSS w Warcie postanowili w szczególny 
sposób zadbać o tę sferę edukacji własnej szkoły. 
Dlatego dziesięciu z ich grona wyjedzie w czasie ferii 
zimowych do Hiszpanii. Tam weźmie udział w dziesię-
ciodniowym kursie językowym połączonym z obser-
wacją funkcjonowania szkół kształcących osoby ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele 
poznają system edukacji obowiązujący w Hiszpanii, 
wzbogacą swą wiedzę o metody i techniki pracy stoso-
wane w tamtejszych szkołach, dowiedzą się w jaki 
sposób organizowane jest doradztwo zawodowe 
i jak przebiega aktywizacja zawodowa osób z niepeł-
nosprawnościami. Takie są plany - jak ich realizacja 
będzie przebiegała w praktyce poinformujemy wszyst-
kich zainteresowanych w kolejnych numerach czaso-
pisma. ●

Kto wie, może na łamach naszej gazety zacznie się 
kariera pokroju Naszych wielkich literackich rodaków, 
których przecież tylu zrodziła Nasza polska ziemia. A, 
że mamy naprawdę kim się chwalić, mogą się Państwo 
przekonać w trzech prezentowanych w tym numerze 
tekstach poniżej:

Beata Danielewska

Okiem i piórem młodych warcian

„TEGOROCZNY ODPOCZYNEK Z POEZJĄ SMAKU I NUTKĄ HISTORII”
W wakacje prawie wszyscy gdzieś wyjeżdżają, by odpocząć od zgiełku codziennego życia. Jednakże w tym 
roku, ze względu na panującą wszechobecnie pandemię koronawirusa, obawy przed dłuższym wyjazdem 
były ogromne. Dlatego tata zaproponował mi wycieczkę do zaprzyjaźnionego kolegi-Tomka, do niedaleko 
oddalonego od nas Wielunia. Udaliśmy się tam, bym mogła pojeździć konno. 

Gdy już zajechaliśmy, od razu rozpoczęło się siodłanie konia Alfonso. To jest wspaniałe, spokojne zwierzę. 
Wyglądem przypominał słynnego kompana Pipi Pończoszanki z książki Astrid Lindgren, był biały w brązowe 
centki. Ponieważ już trochę jeździłam wcześniej konno, udało mi się nawet przez chwilę jechać galopem. 

Później, po zasłużonej przejażdżce, Alfonso, za dobre sprawowanie, dostał wiele pięknych marchewek, które 
z apetytem spałaszował. Po emocjonującej przejażdżce zrobiłam się i ja głodna. Gospodarz, w myśl zasady: 
czym chata bogata, tym rada, poczęstował nas gotowanymi ziemniaczkami z twarożkiem. Serek był prze-
pyszny. Okazało się, że to był „Mój Ulubiony”, który produkuje miejscowa Spółdzielnia Dostawców Mleka. 
Pan Tomek jest lokalnym patriotą i kupuje regionalne produkty z mleczarni, do której sprzedaje mleko, gdyż 
prowadzi także hodowlę bydła mlecznego. 

„Mój Ulubiony” to naturalny twaróg kanapkowo – sernikowy o śmietankowym, wyśmienitym smaku. 
Ponadto nie zawiera w swoim składzie substancji konserwujących, zagęszczających i stabilizatorów, co 
niewątpliwie znacząco podnosi jego walory smakowe i kulinarne. Nie truje nas wszechobecną „chemią”. To 
był po prostu smak, który na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Ten ser nie ma sobie równych, jest jedyny 
w swoim rodzaju i niepowtarzalny. Dowiedziałam się, że „Mój Ulubiony” jest obecnie najlepiej sprzeda-
jącym się produktem SDM w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Było mi bardzo miło, gdy zostałam poczę-
stowana tak niebiańskim daniem i to w dodatku z produktów pochodzących z lokalnego rynku. Ponieważ 
moim zachwytom nie było końca, gospodarz domu postanowił zaznajomić nas trochę z historią miejscowej 
mleczarni. 

Otóż okazało się, że sięga ona roku 1934 r., kiedy to władze powiatowe na czele z lokalnym agronomem 
inż. Włodzimierzem Zarzyckim, podjęły decyzję o jej powstaniu. Usytuowano ją we wsi Dąbrowa. Już 
w listopadzie 1935 r. miejscowi mogli się cieszyć z „Wielunianki”, która na ten czas była najnowocześniej-
szym w województwie zakładem mleczarskim, zasilanym już silnikami elektrycznymi. Okres rozwoju wieluń-
skiej spółdzielczości mleczarskiej zakłóciły działania wojenne z 1939 r., które oszczędziły zakład od nalotów 
i bombardowań.

W tym momencie dołączył się do rozmowy sędziwy w swoim wieku dziadek pana Tomka, który ze smut-
kiem w oczach zaczął wspominać czasy wojenne. Okazało się, że pan Ignacy, doskonale pamiętał tamte 
wydarzenia. Opowiadał, iż 1 września, jako mały sześciolatek, był przerażony hukiem spadających bomb 
i nie wiedział co się dzieje. Wspominał, jak w pośpiechu mama szybko kazała się chować jemu i rodzeństwu 
do tzw. ziemianki, czyli piwnicy wykopanej głęboko w ziemi . Niestety tata pana Ignacego został poważnie 
raniony odłamkiem bomby, gdyż jako miejscowy kupiec, udał się na targ, który nie został oszczędzony przez 
Niemców. Długo cierpiał i niestety później zmarł. Widać było, iż pan Ignacy bardzo przeżył śmierć ojca, 
ponieważ załamał mu się głos i opuścił pokój. Pan Tomek opowiadał dalej, iż to właśnie w Wieluniu a nie na 
Westerplatte rozpoczęła się II wojna światowa, co potwierdzili naoczni świadkowie i pełniący wówczas służbę 
funkcjonariusze straży granicznej. Tak więc o godzinie 4.35 rozpoczęło się bombardowanie bezbronnego 
15- tysięcznego miasteczka. Niemcy rozpoczęły swój bestialski nalot od całkowitego zniszczenia szpitala 
pw. Wszystkich Świętych, mimo że był on ozna¬czony znakami Czerwonego Krzyża i zgodnie z konwen-
cjami międzynarodowymi podlegał szczególnej ochronie. Drugi nalot był równie straszny, kontynuował pan 
Tomek, przywołując relację naocznych świadków. Obok doszczętnie zniszczonego szpitala na ulicach leżało 
sporo zabitych i rannych. Popłoch w mieście panował nie do opisania. Ludzie uciekali z miasta, wielu biegło 
tylko w bieliźnie. Zaskoczenie było tak wielkie, że niektórzy odchodzili od zmysłów. Bilans tego dnia był 
tragiczny, około 1200 osób zabitych i 75% zniszczonego Wielunia. Wracając do historii mleczarni, podczas 
okupacji niemieckiej, to właśnie oni przejęli kontrolę nad zakładem, zmienili nazwę mleczarni na Molkerei 
Betriebsgesellschaft G.m.b.H Posen Molkerei Wielun, a większość jej wyrobów przeznaczana była do zaopa-
trzenia ludności niemieckiej. Po zakończeniu wojny, na krótko reaktywowano Okręgową Mleczarnię Spół-
dzielczą, jednak w 1950 r. została ona upaństwowiona i przekształcona w Powiatowy Zakład Mleczarski 
Przedsiębiorstwo Państwowe w Wieluniu. I tak po wielu późniejszych zawirowaniach zakład funkcjonuje 
będąc jednym z większych producentów wyrobów nabiałowych w województwie łódzkim.

Po tak emocjonującym i pełnym wrażeń dniu trzeba było jednak wracać do domu. Nie zapomnę o koniu 
Alfonsie, którego pewnie jeszcze nie raz odwiedzę. Nie zapomnę także o smaku serka „Mój Ulubiony’, który 
to będzie od teraz „Mój Ulubiony”. Ponadto poznałam trudną i bolesną historię Wielunia. ●

Maja Piątkowska, klasa VIII

Oświata Kącik literacki
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Drugą z Pań, którą w dzisiejszym kwartalniku chcemy 
Państwu przedstawić jest Anna Szczęsna. Pani Ania 

w Urzędzie pracuje od 2019 r. na stanowisku inspektora 
ds. księgowości budżetowej, podobnie jak Pani Dorota 
w wydziale Podatków, Finansów i Opłat. Pani Ania jest 
pozytywnie nastawiona zarówno do ludzi jak i do pracy jaką 
wykonuje. Przez ręce Pani Ani przechodzą wszystkie faktury, 
które trafiają do jednostki, każda z nich zostaje zaksięgo-
wana i wprowadzona do systemu. Bywa, że Poszukiwanie 
zaginionych „złotówek” , spędza jej niejednokrotnie „sen 
z powiek”. Uśmiech i konkretna dawka humoru to z pewno-
ścią atut, którym przyciąga do siebie ludzi. Prywatnie żona 
i mama, która w wolnym czasie angażuje się w organizacje 
i współorganizacje różnego typu wydarzeń, sympatyk Warc-
kiej Drużyny Harcerskiej „Bobry” oraz osoba, wspomagająca 
działania realizowane przez młodych harcerzy, Przewod-
nicząca Rady Rodziców w SP w Warcie. Można spotkać ją 
pędzącą przez miasto na rowerze, bowiem od niedawana to 
jedna z jej ulubionych form spędzania wolego czasu. ●

Poznajmy się lepiej
W dzisiejszym wydaniu „Poznajmy się lepiej” zaprezentujemy Państwu sylwetki 
dwóch Pań, które z cyferkami są „za pan brat”, a szukanie brakujących „groszy” 
nie stanowi dla nich problemu. 

Pierwszą z nich jest Pani Dorota Woźniak, która w urzę-
dzie pracuje od 2002 r. Od samego początku związana 

z wydziałem podatków, który w chwili obecnej nosi nazwę 
Wydziału Podatków, Finansów i Opłat. Początkowo współ-
pracowała stricte z interesantami na Biurze Obsługi Petenta, 
obecnie zajmuje się księgowością. Szukanie na wstępie wspo-
mnianych brakujących „groszy”, sporządzanie sprawozdań 
podatkowych, rozwiązywanie skomplikowanych kwestii 
z tematyki należności drogowych, gruntowych czy rolnych to 
czynności, które sprawiają jej najwięcej satysfakcji szczególnie 
w finalnym momencie rozwikłania podatkowej „zagadki”. 
Ponadto kontakt z petentem oraz możliwość udzielenia 
pomocy w każdej z możliwych kwestii, której znajomość, ze 
względu na zdobyte wieloletnie doświadczenie w związku 
z rodzajem wykonywanej pracy niejednokrotnie okazują 
się nieocenione. Praca jak sama mówi to jej pasja. Z natury 
spokojna i opanowana. Czas wolny lubi spędzać z rodziną, 
najchętniej w podróży - ulubiony azymut - morze. 

Kinga Zagłoba

Poznajmy się lepiej

„GADAJCIE, COŚCIE WE WSI JADALI!”
Opowim, opowim wom dzisiej cosik. Musić o tym nie wicie, jak my jedali na polski wsi w osimnastym wieku 
Niech, winc mnie posłucho kazdy młodzik i kazdo dzieucha.

Jadło chłopskie dzieliło sie nie tylko wedle pór roku, ale tyz na codzinne i świontecne. Na co dziń jedano 
jednostajnie i ubogo. Były to zimnioki, casem pomiesane z kasom, okrasone słoninom lub olejm. Jako omasty 
uzywano maślonki lub syrwotki, a stare sadło słuzyło nie tylko za omaste, ale tyz za minso. Bardzo cynsto 
była kapusta kisono. Jedzono poliwki. Wazono barsce z kapusty lub buraków, zury na kwasony monce lub 
chlebie, poliwki z syrwatki zatzepany monkom na zadko, wodzianki z suchego chleba zaliwanego wzont-
kiem, nieraz z dodatkiem cosnku. Chlib był pozywieniem odświntnym Na co dziń były placki jncminne, 
nieroz jedzone na goronco. Z owoców jedali my najcynścij dzikie śliwki lub ulyngołki. Cynsto singano tyz 
po kase. Minso jedano od świnta.

Latym rano poliwka z mlika z perkami i kawołek chleba. Na obiad abo po perki i kluski, albo kapusta 
i groch, abo kasa i perki, abo tyz perki i pyncok. Kto był mozny, to w niedziele gotowoł minso. Wiecorym 
poliwka z pyrkami, tyle ze bez chleba. W poście jedali my barsc z gzybkiem i kaso jaglano, tez zur i sliedzie. ●

Dawid Rządkowski

„LETNIE PRZYGODY EKIPY TIRKA”
Wakacje to najpiękniejszy czas w życiu każdego dziecka oraz nastolatka. W końcu nie ma szkoły, cały czas 
świeci słońce i długimi wieczorami możemy bawić się na dworze. Jeździć na rowerze wiele kilometrów 
i wracać przed zachodem słońca do domu. Nasi rodzice, czyli moi i Tirka, co roku wysyłają nas na obóz letni. 
Trwa on około miesiąca i zazwyczaj jeździmy w góry lub nad morze. Co roku jest bardzo fajnie i w sumie 
tak samo, czyli nic ciekawego się nie dzieje. Tego lata było zupełnie inaczej… Gorzej czy lepiej? Nie wiem. 
Sami oceńcie.

Wakacje tamtego lata zaczęły się dwudziestego piątego czerwca, właściwe to dwudziestego szóstego, bo 
dwudziestego piątego byliśmy na rozdaniu świadectw. Mój brat Tirek miał czerwony pasek. Jak zawsze, pilny 
uczeń! Nie to co ja, ledwo zdałem na trójach. Jak to moi rodzice powtarzają: 

- Flapuś, ty to zawsze masz więcej szczęścia niż rozumu!
No cóż, taki jestem, trochę lekceważący i ,,mało poważny”. Na szczęście, mam brata, który ma głowę na 

karku. Przyznam, że musi to być uciążliwe dla Tirka, bo to on jest odpowiedzialny za mnie i za siebie, tak 
przynajmniej mówią rodzice, jak idziemy lub jedziemy gdzieś razem. 

Tak było również tym razem, jak jechaliśmy na nasze kolonie. Ten wyjazd był inny niż poprzednie, bo 
jego głównym celem była nauka przepisów ruchu drogowego. Gdy mama nam to powiedziała, to taka była 
moja pierwsza reakcja:

- Tak… znów nauka… Kilka dni temu zakończył się rok szkolny, a Wy znów chcecie, żebyśmy się uczyli…
Taki obóz to nuda! Ja nigdzie nie jadę!

- Bracie, trochę cierpliwości, to nie jest taka zwykła nauka. Głuptasie, tam będziemy jeździć na rowe-
rach i rolkach! W międzyczasie pan instruktor powie nam na przykład, że na czerwonym świetle należy się 
zatrzymać - odparł Tirek.

Tirek uratował sytuację. Wtedy z entuzjazmem pobiegłem pakować swoje rzeczy. 
Po kilku dniach ja, Tirek, Olek i Stefan ruszyliśmy na nasze ,,naukowe” wakacje. Olek to mój kolega 

z klasy, a Stefan to kolega Tirka.
Pierwszego dnia uczyliśmy się znaków drogowych. Te wszystkie zakazy i nakazy! Jak na moją małą główkę 

jest tego bardzo dużo. Później jeździliśmy po takim specjalnym placu, który był bardzo podobny do praw-
dziwej jezdni. Nauczyłem się, że na czerwonym świetle należy się zatrzymać, a na zielonym po dodatkowym 
rozejrzeniu się można jechać. Oczywiście jeździliśmy w kaskach i ochraniaczach. Pan instruktor mówił nam 
o zasadzie prawej ręki, czyli wszystkie pojazdy, które mamy z prawej strony mają pierwszeństwo. Olek i Stefan 
nie zapamiętali tej reguły i lekko ze sobą zderzyli się. Na szczęście, nic poważnego się nie stało. Na koniec 
mieliśmy test i najlepiej zdał go Tirek. Jak zawsze na 100%, ale nie tylko on wie, że w terenie zabudowanym 
jeździ się 50km/h, a w godzinach nocnych między 23:00 a 5:00 można jechać 60 km/h. 

Po zakończonym kursie wróciliśmy do domu zadowoleni i mądrzejsi. To były jedyne w swoim rodzaju 
wakacje! ● Mariusz Chudzik

Kącik literacki



26 27Na Warcie 3 / Jesień / 2021 Na Warcie 3 / Jesień / 2021

Odjazdowy dojazd, czyli ruszył 
Gminny Transport Publiczny!
Zapewne większość naszych czytelników doskonale pamięta czasy, gdy siatka połączeń 
autobusowych była gęstsza, niż poranna mgła przy brzegach rzeki Warty. Jeszcze 15-
20 lat temu nie było większych problemów, by z nawet najmniejszej mieściny, czy wioski 
dojechać w dowolnie wybrane miejsce w regionie, załatwić swoją sprawę i bezpiecznie 
wrócić do domu, bez potrzeby posiadania własnych czterech kółek. Niestety, jak mawiał 
Heraklit z Efezu – „jedyną stałą w życiu jest… zmiana”. 

Podobnie rzecz tyczy się transportu publicznego. 
Wszyscy przewoźnicy z naszego regionu, którzy 

świadczą usługi transportu są podmiotami gospo-
darczymi nastawionymi na generowanie przychodów 
i zysków. Wobec tego nie mogą dziwić ich działania 
polegające na wycofywaniu nierentownych linii, 
a pozostawianiu tylko tych, które mogą zapewnić duży 
potok pasażerski, gwarantujący odpowiednią liczbę 
sprzedanych biletów.

Sam potok pasażerski, czyli liczba osób chętnych do 
korzystania z komunikacji publicznej również z roku 
na rok jest coraz mniejszy. W dobie dużo większej 
dostępności samochodów, czy innych alternatywnych 
środków transportu jak: skutery, segwaye, czy hulaj-
nogi elektryczne popyt na usługi z zakresu transportu 
publicznego znacznie spadł. 

Co jednak z osobami, które nie mają, nie mogą, 
bądź nie chcą mieć własnego środka transportu? Co 
z osobami starszymi, które incydentalnie chcą załatwić 
sprawę w oddalonym o kilka, czy kilkanaście kilome-
trów urzędzie, bądź skorzystać z wizyty u lekarza? Czy 
w dobie ciągłej, kapitalistycznej gonitwy za zyskiem 
takie osoby są skazane na wykluczenie komunika-
cyjne? Być może, ale na pewno nie w Naszej Gminie!

Gmina Warta chcąc walczyć z wykluczeniem komu-
nikacyjnym postanowiła utworzyć własną, niezależną 

od żadnych innych zewnętrznych podmiotów Gminną 
Komunikację Publiczną. Rola operatora tych usług 
została powierzona jednostce podległej gminie, czyli 
Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
którą mam przyjemność reprezentować. Burmistrz 
Gminy Warta Pan Krystian Krogulecki pytany o moty-
wacje utworzenia takiej komunikacji wskazuje na dwa 
główne powody. Po pierwsze, gmina chce pomagać 
swoim mieszkańcom, a możliwość swobodnego poru-
szania się w jej granicach należy do katalogu podsta-
wowych potrzeb, które należy zaspokoić. Po drugie, 
w strategii działania obecnego włodarza naszej gminy 
bardzo ważne jest pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych, a przekształcenie dotychczasowego transportu 
szkolnego w transport publiczny daje taką możliwość. 

Chodzi tutaj o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych. Już w listopadzie ubie-
głego roku z Urzędu Miejskiego, we współpracy 
z ZGKiM wypłynął wniosek o pozyskanie dodatko-
wych środków. Okazało się, że został on pozytywnie 
rozpatrzony i na bieżący rok Gmina Warta pozyskała, 
aż 489.721,2 zł. To ogromna kwota! Wcześniej reali-
zacja zadania z zakresu transportu szkolnego kosz-
towała gminę blisko milion złotych rocznie i były to 
pieniądze wydane tylko na dowóz dzieci do szkół! 
Po przekształceniu na transport publiczny te koszty „Co jednak z osobami, które nie mają, nie mogą, bądź nie chcą 

mieć własnego środka transportu? Co z osobami starszymi, 
które incydentalnie chcą załatwić sprawę w oddalonym 
o kilka, czy kilkanaście kilometrów urzędzie, bądź skorzystać 
z wizyty u lekarza? Czy w dobie ciągłej, kapitalistycznej 
gonitwy za zyskiem takie osoby są skazane na wykluczenie 
komunikacyjne? Być może, ale na pewno nie w Naszej Gminie!

„

udało się skrócić o ponad połowę, a transport otwo-
rzył się na wszystkich zainteresowanych! O to, co to 
zmienia w budżecie gminy zapytałem Pana Burmi-
strza: – Oszczędności rzędu pół miliona złotych, na 
zadaniu, które i tak realizowaliśmy to ogromna rzecz 
dla wszystkich mieszkańców gminy. Te środki możemy 
przeznaczyć na realizacje inwestycji, chociażby na 
przebudowę dróg tak bardzo potrzebnych w naszej 
gminie – mówi Burmistrz.

Taka zmiana choć bardzo potrzebna, wcale nie była 
prosta do realizacji. By móc przystąpić do wdrożenia 
takiego zadania Gmina i ZGKiM musiały wykonać 
szereg żmudnych, formalnych czynności, tak by speł-
niać wszystkie potrzebne wytyczne. Potrzebne było 
przyjęcie uchwały, która obowiązek realizacji zadania 
z zakresu transportu publicznego powierzała „komu-
nalce”, następnie niezbędne było ustalenie wszystkich 
przystanków i cen poszczególnych biletów. Dalej przy-
gotowań nie było końca – trzeba było zakupić odpo-
wiednie bileterki (urządzenia do sprzedaży biletów) 
oraz systemy informatyczne, które pozwalają na 
zarządzanie wszystkimi kursami. Pracownicy zakładu 
musieli odbyć kurs z zakresu przewozu osób, kończący 
się niełatwym egzaminem państwowym. Następnie 
trzeba było ustalić wszystkie siatki połączeń, wpro-
wadzić ceny biletów na poszczególnych odcinkach 
danych tras. Było to morze organicznej i niewidocznej 
dla mieszkańców pracy u podstaw, którą trzeba było 
wykonać, by móc cieszyć się dobrodziejstwem gminnej 
komunikacji publicznej.

Ale udało się. Przebrnęliśmy przez gęstwiny 
i chaszcze różnych obwarowań, pokonaliśmy góry 
trudności, przepłynęliśmy morze wymagań i jako 
jedna z nielicznych z gmin w skali CAŁEGO KRAJU 
możemy pochwalić się własną, niezależną gminną 
komunikacją publiczną!

Co bardzo ważne obecna siatka połączeń była 
zaprojektowana w ten sposób, aby: po pierwsze 
umożliwiała punktualne przybycie dzieci do szkół, 
a następnie ich bezpieczny powrót o optymalnie wcze-
snej porze, bez konieczności spędzania długich godzin 
na świetlicy szkolnej i po drugie, by dawała możliwość 
dojazdu z praktycznie każdego sołectwa w gminie 
do Warty i powrotu do miejsca zamieszkania. Połą-
czenie tych dwóch motywacji, daje gwarancje dużej 
ilości chętnych do korzystania z naszych autobusów 
i skuteczną walkę z wykluczeniem komunikacyjnym.

Sądzę, że koło tak oryginalnego i unikatowego 
przedsięwzięcia, które udało się w naszej gminie zreali-
zować nie można przejść obojętnie i z łamów tego 
kwartalnika, zarówno jako jego redaktor naczelny, ale 
również jako dyrektor zakładu będącego operatorem 
rzeczonych przewozów, pragnę z całego serca i co 
najmniej połowy wątroby, serdecznie zachęcić wszyst-
kich Państwa do korzystania z naszej nowej, jeszcze 
pachnącej gminnej komunikacji publicznej, a sam fakt 
jej powstania, mimo Himalajów przeciwności, jest 
najlepszym dowodem na to, że RAZEM MOŻEMY 
WIĘCEJ! ●

Patryk Polowczyk

Gminny Transport Publiczny Gminny Transport Publiczny
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Mapa
połączeń „Gmina Warta chcąc walczyć z wykluczeniem 

komunikacyjnym postanowiła utworzyć własną, 
niezależną od żadnych innych zewnętrznych 
podmiotów Gminną Komunikację Publiczną. 

„
Gminny Transport Publiczny Gminny Transport Publiczny

Opracowała
Dorota Jachowicz
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Trasa 1 • Warta D.A. - Cielce szkoła - Grzybki - Warta Świętojańska

Trasa 2 • Warta D.A. - Cielce szkoła - Góra - Warta D.A.

LP PRZYSTANEK PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

1 Warta D.A. 6:30 S 6:30 S 6:30 S 6:30 S 6:30 S

2 Witów I 6:33 S 6:33 S 6:33 S 6:33 S 6:33 S

3 Augustynów 6:35 S 6:35 S 6:35 S 6:35 S 6:35 S

4 Witów II 6:38 S 6:38 S 6:38 S 6:38 S 6:38 S

5 Czartki małe 6:48 S 6:48 S 6:48 S 6:48 S 6:48 S

6 Czartki 6:55 S 6:55 S 6:55 S 6:55 S 6:55 S

7 Góra 7:00 S 7:00 S 7:00 S 7:00 S 7:00 S

8 Krąków II 7:03 S 7:03 S 7:03 S 7:03 S 7:03 S

9 Krąków I 7:05 S 7:05 S 7:05 S 7:05 S 7:05 S

10 Zielęcin II 7:08 S 7:08 S 7:08 S 7:08 S 7:08 S

11 Zielęcin I 7:11 S 7:11 S 7:11 S 7:11 S 7:11 S

12 Cielce szkoła 7:20 S 7:20 S 7:20 S 7:20 S 7:20 S

13 Socha 7:23 S 7:23 S 7:23 S 7:23 S 7:23 S

14 Socha kolonia 7:28 S 7:28 S 7:28 S 7:28 S 7:28 S

15 Grzybki I 7:34 S 7:34 S 7:34 S 7:34 S 7:34 S

16 Grzybki II 7:39 S 7:39 S 7:39 S 7:39 S 7:39 S

17 Warta ZSS 7:45 S 7:45 S 7:45 S 7:45 S 7:45 S

18 Warta Koźmińska 7:48 S 7:48 S 7:48 S 7:48 S 7:48 S

19 Warta Świętojańska 7:51 S 7:51 S 7:51 S 7:51 S 7:51 S

LP PRZYSTANEK PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

1 Warta D.A. 12:30S 15:10S 13:20S 15:10S 13:20S 15:10S 12:30S 14:15S 12:30S 14:15S

2 Warta ZSS 12:31S 15:11S 13:21S 15:11S 13:21S 15:11S 12:31S 14:16S 12:31S 14:16S

3 Witów I 12:33S 15:13S 13:23S 15:13S 13:23S 15:13S 12:33S 14:18S 12:33S 14:18S

4 Augustynów 12:35S 15:15S 13:25S 15:15S 13:25S 15:15S 12:35S 14:20S 12:35S 14:20S

5 Cielce szkoła 12:42S 15:20S 13:30S 15:20S 13:30S 15:20S 12:42S 14:25S 12:42S 14:25S

6 Socha 12:47S 15:25S 13:35S 15:25S 13:35S 15:25S 12:47S 14:30S 12:47S 14:30S

7 Socha kolonia 12:52S 15:30S 13:40S 15:30S 13:40S 15:30S 12:52S 14:35S 12:52S 14:35S

8 Zielęcin I 12:59S 15:37S 13:47S 15:37S 13:47S 15:37S 12:59S 14:40S 12:59S 14:40S

9 Zielęcin II 13:02S 15:40S 13:50S 15:40S 13:50S 15:40S 13:02S 14:43S 13:02S 14:43S

10 Krąków I 13:05S 15:43S 13:53S 15:43S 13:53S 15:43S 13:05S 14:46S 13:05S 14:46S

11 Krąków II 13:08S 15:46S 13:56S 15:46S 13:56S 15:46S 13:08S 14:49S 13:08S 14:49S

12 Góra 13:11S 15:49S 13:59S 15:49S 13:59S 15:49S 13:11S 14:52S 13:11S 14:52S

13 Czartki 13:21S 15:59S 14:09S 15:59S 14:09S 15:59S 13:21S 15:02S 13:21S 15:02S

14 Czartki małe 13:28S 16:06S 14:16S 16:06S 14:16S 16:06S 13:28S 15:09S 13:28S 15:09S

15 Witów II 13:38S 16:16S 14:26S 16:16S 14:26S 16:16S 13:38S 15:19S 13:38S 15:19S

16 Augustynów 13:41S 16:19S 14:29S 16:19S 14:29S 16:19S 13:41S 15:22S 13:41S 15:22S

17 Witów I 13:44S 16:22S 14:32S 16:22S 14:32S 16:22S 13:44S 15:25S 13:44S 15:25S

18 Warta D.A. 13:47S 16:24S 14:35S 16:24S 14:35S 16:24S 13:47S 15:28S 13:47S 15:28S

Trasa 3 • Warta D.A. - Augustynów - Grzybki - Tomisławice - Warta Świętojańska

Trasa 4 • Warta Świętojańska - Augustynów - Grzybki - Tądów Górny - Warta D.A.

Trasa 5 • Warta D.A. - Głaniszew - Raczków - Zagajew - Warta Świętojańska

LP PRZYSTANEK PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

1 Warta D.A. 13:20 S 13:20 S 13:20 S 13:20 S 12:20 S

2 Warta Koźmińska 13:22 S 13:22 S 13:22 S 13:22 S 13:22 S

3 Warta Świętojańska 13:25 S 13:25 S 13:25 S 13:25 S 13:25 S

4 Augustynów 13:30 S 13:30 S 13:30 S 13:30 S 12:30 S

5 Grzybki I 13:35 S 13:35 S 13:35 S 13:35 S 12:35 S

6 Grzybki II 13:38 S 13:38 S 13:38 S 13:38 S 12:38 S

7 Socha kolonia 13:42 S 13:42 S 13:42 S 13:42 S 12:42 S

8 Socha Dębina 13:45 S 13:45 S 13:45 S 13:45 S 12:45 S

9 Tomisławice 13:53 S 13:53 S 13:53 S 13:53 S 12:53 S

10 Mikołajewice 13:56 S 13:56 S 13:56 S 13:56 S 12:56 S

11 Proboszczowice 13:58 S 13:58 S 13:58 S 13:58 S 12:58 S

12 Warta Świętojańska 14:00 S 14:00 S 14:00 S 14:00 S 13:00 S

LP PRZYSTANEK PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

1 Warta Świętojańska 15:10 S 15:10 S 15:10 S 15:10 S 14:20 S

2 Warta ZSS 15:12 S 15:12 S 15:12 S 15:12 S 14:22 S

3 Augustynów 15:15 S 15:15 S 15:15 S 15:15 S 14:25 S

4 Grzybki I 15:20 S 15:20 S 15:20 S 15:20 S 14:30 S

5 Grzybki II 15:22 S 15:22 S 15:22 S 15:22 S 14:32 S

6 Socha kolonia 15:25 S 15:25 S 15:25 S 15:25 S 14:35 S

7 Socha Dębina 15:28 S 15:28 S 15:28 S 15:28 S 14:38 S

8 Proboszczowice 15:31 S 15:31 S 15:31 S 15:31 S 14:41 S

9 Mikołajewice 15:33 S 15:33 S 15:33 S 15:33 S 14:43 S

10 Tomisławice 15:36 S 15:36 S 15:36 S 15:36 S 14:46 S

11 Tądów Górny I 15:38 S 15:38 S 15:38 S 15:38 S 14:48 S

12 Warta D.A. 15:50 S 15:50 S 15:50 S 15:50 S 15:00 S

LP PRZYSTANEK PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

1 Warta D.A. 6:25 S 6:25 S 6:25 S 6:25 S 6:25 S

2 Głaniszew 6:30 S 6:30 S 6:30 S 6:30 S 6:30 S

3 Zagajew sklep 6:35 S 6:35 S 6:35 S 6:35 S 6:35 S

4 Zagajew remiza 6:40 S 6:40 S 6:40 S 6:40 S 6:40 S

5 Raczków 6:45 S 6:45 S 6:45 S 6:45 S 6:45 S

6 Kawęczynek 6:50 S 6:50 S 6:50 S 6:50 S 6:50 S

7 Gać Warcka 6:53 S 6:53 S 6:53 S 6:53 S 6:53 S

8 Raczków 6:57 S 6:57 S 6:57 S 6:57 S 6:57 S

9 Zagajew 7:00 S 7:00 S 7:00 S 7:00 S 7:00 S

10 Warta Świętojańska 7:03 S 7:03 S 7:03 S 7:03 S 7:03 S

Gminny Transport PublicznyGminny Transport Publiczny
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Trasa 8 • Ustków szkoła - Jeziorsko - Klonówek - Miłkowice - Warta D.A.

LP PRZYSTANEK PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

1 Ustków szkoła 7:15 S 7:15 S 7:15 S 7:15 S 7:15 S

2 Tądów Dolny 7:20 S 7:20 S 7:20 S 7:20 S 7:20 S

3 Jeziorsko 7:25 S 7:25 S 7:25 S 7:25 S 7:25 S

4 Maszew I 7:30 S 7:30 S 7:30 S 7:30 S 7:30 S

5 Klonówek 7:40 S 7:40 S 7:40 S 7:40 S 7:40 S

6 Wola Miłkowska I 7:43 S 7:43 S 7:43 S 7:43 S 7:43 S

7 Wola Miłkowska II 7:46 S 7:46 S 7:46 S 7:46 S 7:46 S

8 Maszew II 7:48 S 7:48 S 7:48 S 7:48 S 7:48 S

9 Jeziorsko 7:50 S 7:50 S 7:50 S 7:50 S 7:50 S

10 Zaspy 7:57 S 7:57 S 7:57 S 7:57 S 7:57 S

11 Miłkowice 8:00 S 8:00 S 8:00 S 8:00 S 8:00 S

12 Ostrów Warcki 8:05 S 8:05 S 8:05 S 8:05 S 8:05 S

13 Jeziorsko 8:10 S 8:10 S 8:10 S 8:10 S 8:10 S

14 Tądów Dolny 8:12 S 8:12 S 8:12 S 8:12 S 8:12 S

15 Tomisławice 8:15 S 8:15 S 8:15 S 8:15 S 8:15 S

16 Warta ZSS 8:20 S 8:20 S 8:20 S 8:20 S 8:20 S

17 Warta D.A. 8:22 S 8:22 S 8:22 S 8:22 S 8:22 S

Trasa 7 • Warta D.A. - Zadąbrowie - Żerechów - Ustków szkoła

LP PRZYSTANEK PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

1 Warta D.A. 6:30 S 6:30 S 6:30 S 6:30 S 6:30 S

2 Zadąbrowie Rudunek I 6:55 S 6:55 S 6:55 S 6:55 S 6:55 S

3 Zad-Rud (Poddębina) 7:00 S 7:00 S 7:00 S 7:00 S 7:00 S

4 Zadąbrowie Rudunek II 7:03 S 7:03 S 7:03 S 7:03 S 7:03 S

5 Zadąbrowie Wiatraczyska 7:05 S 7:05 S 7:05 S 7:05 S 7:05 S

6 Żerechów 7:10 S 7:10 S 7:10 S 7:10 S 7:10 S

7 Ustków szkoła 7:15 S 7:15 S 7:15 S 7:15 S 7:15 S

Trasa 6 • Warta D.A. - Głaniszew - Raczków - Zagajew - Warta Świętojańska

LP PRZYSTANEK PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

1 Warta Świętojańska 14:00 S 14:00 S 14:00 S 14:00 S 14:00 S

2 Zagajew 14:05 S 14:05 S 14:05 S 14:05 S 14:05 S

3 Raczków 14:08 S 14:08 S 14:08 S 14:08 S 13:08 S

4 Kawęczynek 14:12 S 14:12 S 14:12 S 14:12 S 13:12 S

5 Gać Warcka 14:15 S 14:15 S 14:15 S 14:15 S 13:15 S

6 Zagajew remiza 14:20 S 14:20 S 14:20 S 14:20 S 13:20 S

7 Zagajew sklep 14:23 S 14:23 S 14:23 S 14:23 S 13:23 S

8 Głaniszew 14:25 S 14:25 S 14:25 S 14:25 S 13:25 S

9 Warta D.A. 14:35 S 14:35 S 14:35 S 14:35 S 13:35 S

Trasa 9 • Ustków szkoła - Jeziorsko - Klonówek - Miłkowice - Warta D.A.

LP PRZYSTANEK PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

1 Warta D. A. 12:05S 14:55S 12:05S* 12:30S* 12:30S* 12:30S*
2 Ustków szkoła 12:25S 15:10S 12:25S* 14:15S 12:25S* 14:15S 12:25S* 14:15S 12:25S* 14:15S

3 Wola Zadąbrowska S 12:30S 15:15S 12:30S* 14:20S 12:30S* 14:20S 12:30S* 14:20S 12:30S* 14:20S

4 Wola Zadąbrowska N 12:33S 15:18S 12:33S* 14:23S 12:33S* 14:23S 12:33S* 14:23S 12:33S* 14:23S

5 Tądów Górny II 12:40S 15:25S 12:40S* 14:30S 12:40S* 14:30S 12:40S* 14:30S 12:40S* 14:30S

6 Tądów Górny I 12:42S 15:27S 12:42S* 14:32S 12:42S* 14:32S 12:42S* 14:32S 12:42S* 14:32S

7 Mikołajewice 12:45S 15:30S 12:45S* 14:35S 12:45S* 14:35S 12:45S* 14:35S 12:45S* 14:35S

8 Tomisławice 12:48S 15:33S 12:48S* 14:38S 12:48S* 14:38S 12:48S* 14:38S 12:48S* 14:38S

9 Żerechów 12:55S 15:40S 12:55S* 14:45S 12:55S* 14:45S 12:55S* 14:45S 12:55S* 14:45S

10 Zadąbrowie Wiatraczyska 12:58S 15:43S 12:58S* 14:48S 12:58S* 14:48S 12:58S* 14:48S 12:58S* 14:48S

11 Zadąbrowie Rudunek II 13:01S 15:46S 13:01S* 14:51S 13:01S* 14:51S 13:01S* 14:51S 13:01S* 14:51S

12 Zad-Rud (Poddębina) 13:05S 15:50S 13:05S* 14:55S 13:05S* 14:55S 13:05S* 14:55S 13:05S* 14:55S

13 Jeziorsko 13:10S 15:55S 13:10S* 15:00S 13:10S* 15:00S 13:10S* 15:00S 13:10S* 15:00S

14 Tądów Dolny 13:15S 16:00S 13:15S* 15:05S 13:15S* 15:05S 13:15S* 15:05S 13:15S* 15:05S

15 Ostrów Warcki 13:20S 16:05S 13:20S* 15:10S 13:20S* 15:10S 13:20S* 15:10S 13:20S* 15:10S

16 Miłkowice 13:23S 16:08S 13:23S* 15:13S 13:23S* 15:13S 13:23S* 15:13S 13:23S* 15:13S

17 Zaspy 13:25S 16:10S 13:25S* 15:15S 13:25S* 15:15S 13:25S* 15:15S 13:25S* 15:15S

18 Wola Miłkowska II 13:33S 16:18S 13:33S* 15:23S 13:33S* 15:23S 13:33S* 15:23S 13:33S* 15:23S

19 Wola Miłkowska I 13:36S 16:21S 13:36S* 15:26S 13:36S* 15:26S 13:36S* 15:26S 13:36S* 15:26S

20 Klonówek 13:40S 16:25S 13:40S* 15:35S 13:40S* 15:35S 13:40S* 15:35S 13:40S* 15:35S

21 Maszew I 13:48S 16:33S 13:48S* 15:38S 13:48S* 15:38S 13:48S* 15:38S 13:48S* 15:38S

22 Maszew II 13:50S 16:35S 13:50S* 15:40S 13:50S* 15:40S 13:50S* 15:40S 13:50S* 15:40S

23 Ustków szkoła 14:00S 16:45S 15:50S 15:50S 15:50S 15:50S

24 Warta D. A. 14:20S 17:00S 16:05S 16:05S 16:05S 16:05S

* Kursuje do przystanku 23 Ustków szkoła

Trasa 10 • Warta D.A. - Józefka - Rossoszyca szkoła

LP PRZYSTANEK PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

1 Warta D.A. 6:05 S 6:05 S 6:05 S 6:05 S 6:05 S

2 Pierzchnia Góra II 6:20 S 6:20 S 6:20 S 6:20 S 6:20 S

3 Józefów-Wiktorów 6:22 S 6:22 S 6:22 S 6:22 S 6:22 S

4 Lasek 6:27 S 6:27 S 6:27 S 6:27 S 6:27 S

5 Miedze I 6:44 S 6:44 S 6:44 S 6:44 S 6:44 S

6 Miedze II 6:48 S 6:48 S 6:48 S 6:48 S 6:48 S

7 Raszelki 7:00 S 7:00 S 7:00 S 7:00 S 7:00 S

8 Józefka 7:05 S 7:05 S 7:05 S 7:05 S 7:05 S

9 Rożdżały I 7:15 S 7:15 S 7:15 S 7:15 S 7:15 S

10 Rożdżały II 7:18 S 7:18 S 7:18 S 7:18 S 7:18 S

11 Rossoszyca szkoła 7:20 S 7:20 S 7:20 S 7:20 S 7:20 S
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Trasa 11 • Rossoszyca szkoła - Mogilno - Rossoszyca szkoła - Warta D.A.

LP PRZYSTANEK PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

1 Rossoszyca szkoła 7:20 S 7:20 S 7:20 S 7:20 S 7:20 S

2 Mogilno I 7:27 S 7:27 S 7:27 S 7:27 S 7:27 S

3 Mogilno II 7:30 S 7:30 S 7:30 S 7:30 S 7:30 S

4 Boczki 7:38 S 7:38 S 7:38 S 7:38 S 7:38 S

5 Rożdżały III 7:43 S 7:43 S 7:43 S 7:43 S 7:43 S

6 Rożdżały IV 7:45 S 7:45 S 7:45 S 7:45 S 7:45 S

7 Rossoszyca szkoła 7:55 S 7:55 S 7:55 S 7:55 S 7:55 S

8 Warta D.A. 8:15 S 8:15 S 8:15 S 8:15 S 8:15 S

Trasa 12 • Warta D.A. - Rossoszyca szkoła - Józefka - Rossoszyca szkoła

LP PRZYSTANEK PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

1 Warta D.A. 7:15 S 7:15 S 7:15 S 7:15 S 7:15 S

2 Rossoszyca szkoła 13:10 S 13:10 S 13:10 S 13:10 S 13:10 S

3 Pierzchnia Góra II 13:20 S 13:20 S 13:20 S 13:20 S 13:20 S

4 Józefów-Wiktorów 13:22 S 13:22 S 13:22 S 13:22 S 13:22 S

5 Lasek 13:27 S 13:27 S 13:27 S 13:27 S 13:27 S

6 Miedze I 13:44 S 13:44 S 13:44 S 13:44 S 13:44 S

7 Miedze II 13:48 S 13:48 S 13:48 S 13:48 S 13:48 S

8 Raszelki 14:00 S 14:00 S 14:00 S 14:00 S 14:00 S

9 Józefka 14:05 S 14:05 S 14:05 S 14:05 S 14:05 S

10 Rożdżały I 14:15 S 14:15 S 14:15 S 14:15 S 14:15 S

11 Rożdżały II 14:16 S 14:16 S 14:16 S 14:16 S 14:16 S

12 Rożdżały III 14:17 S 14:17 S 14:17 S 14:17 S 14:17 S

13 Rożdżały IV 14:18 S 14:18 S 14:18 S 14:18 S 14:18 S

14 Boczki 14:23 S 14:23 S 14:23 S 14:23 S 14:23 S 

15 Mogilno II 14:29 S 14:29 S 14:29 S 14:29 S 14:29 S 

16 Mogilno I 14:32 S 14:23 S 14:23 S 14:23 S 14:23 S 

17 Rossoszyca szkoła 14:40 S 14:40 S 14:40 S 14:40 S 14:40 S 

Trasa 13 • Rossoszyca szkoła - Józefka - Warta D.A.

Trasa 14 • Warta D.A. - Brzeg - Włyń szkoła

LP PRZYSTANEK PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

1 Rossoszyca szkoła 14:40 S 14:40 S 14:40 S 14:40 S 14:40 S 

2 Pierzchnia Góra II 14:50 S 14:50 S 14:50 S 14:50 S 14:50 S

3 Józefów-Wiktorów 14:52 S 14:52 S 14:52 S 14:52 S 14:52 S

4 Lasek 14:57 S 14:57 S 14:57 S 14:57 S 14:57 S

5 Miedze I 15:14 S 15:14 S 15:14 S 15:14 S 15:14 S

6 Miedze II 15:18 S 15:18 S 15:18 S 15:18 S 15:18 S

7 Raszelki 15:30 S 15:30 S 15:30 S 15:30 S 15:30 S

8 Józefka 15:35 S 15:35 S 15:35 S 15:35 S 15:35 S

9 Rożdżały I 15:45 S 15:45 S 15:45 S 15:45 S 15:45 S

10 Rożdżały II 15:46 S 15:46 S 15:46 S 15:46 S 15:46 S

11 Rożdżały III 15:47 S 15:47 S 15:47 S 15:47 S 15:47 S

12 Rożdżały IV 15:48 S 15:48 S 15:48 S 15:48 S 15:48 S

13 Boczki 15:53 S 15:53 S 15:53 S 15:53 S 15:53 S

14 Mogilno II 15:59 S 15:59 S 15:59 S 15:59 S 15:59 S

15 Mogilno I 16:02 S 16:02 S 16:02 S 16:02 S 16:02 S 

16 Warta D.A. 16:20 S 16:20 S 16:20 S 16:20 S 16:20 S

LP PRZYSTANEK PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

1 Warta D.A. 6:45 S 6:45 S 6:45 S 6:45 S 6:45 S

2 Włyń 6:55 S 6:55 S 6:55 S 6:55 S 6:55 S

3 Brzeg 7:05 S 7:05 S 7:05 S 7:05 S 7:05 S

4 Glinno I 7:07 S 7:07 S 7:07 S 7:07 S 7:07 S

5 Glinno II 7:09 S 7:09 S 7:09 S 7:09 S 7:09 S

6 Glinno kol. I 7:11 S 7:11 S 7:11 S 7:11 S 7:11 S

7 Glinno kol. II 7:12 S 7:12 S 7:12 S 7:12 S 7:12 S

8 Dzierzązna 7:14 S 7:14 S 7:14 S 7:14 S 7:14 S

9 Pierzchnia Góra I 7:20 S 7:20 S 7:20 S 7:20 S 7:20 S

10 Włyń szkoła 7:25 S 7:25 S 7:25 S 7:25 S 7:25 S

11 Nobela 7:32 S 7:32 S 7:32 S 7:32 S 7:32 S

12 Grądy 7:38 S 7:38 S 7:38 S 7:38 S 7:38 S

13 Kamionaczyk 7:40 S 7:40 S 7:40 S 7:40 S 7:40 S

14 Wojciechów 7:41 S 7:41 S 7:41 S 7:41 S 7:41 S

15 Kamionacz OSP 7:44 S 7:44 S 7:44 S 7:44 S 7:44 S 

16 Kamionacz N 7:45 S 7:45 S 7:45 S 7:45 S 7:45 S

17 Włyń kolonia 7:47 S 7:47 S 7:47 S 7:47 S 7:47 S

18 Włyń zakręt 7:50 S 7:50 S 7:50 S 7:50 S 7:50 S

19 Włyń szkoła 7:55 S 7:55 S 7:55 S 7:55 S 7:55 S
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Trasa 15 • Włyń szkoła - Brzeg - Warta D.A.

Trasa 16 • Warta D.A. - Włyń szkoła - Brzeg -Włyń - Warta D.A.

LP PRZYSTANEK PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

1 Włyń szkoła 8:00 S 8:00 S 8:00 S 8:00 S 8:00 S

2 Brzeg 8:05 S 8:05 S 8:05 S 8:05 S 8:05 S

3 Glinno I 8:07 S 8:07 S 8:07 S 8:07 S 8:07 S

4 Glinno II 8:09 S 8:09 S 8:09 S 8:09 S 8:09 S

5 Glinno kol. I 8:11 S 8:11 S 8:11 S 8:11 S 8:11 S

6 Glinno kol. II 8:12 S 8:12 S 8:12 S 8:12 S 8:12 S

7 Dzierzązna 8:14 S 8:14 S 8:14 S 8:14 S 8:14 S

8 Pierzchnia Góra I 8:20 S 8:20 S 8:20 S 8:20 S 8:20 S

9 Włyń szkoła 8:25 S 8:25 S 8:25 S 8:25 S 8:25 S

10 Nobela 8:32 S 8:32 S 8:32 S 8:32 S 8:32 S

11 Grądy 8:40 S 8:40 S 8:40 S 8:40 S 8:40 S

12 Kamionaczyk 8:42 S 8:42 S 8:42 S 8:42 S 8:42 S

13 Wojciechów 8:43 S 8:43 S 8:43 S 8:43 S 8:43 S

14 Kamionacz OSP 8:46 S 8:46 S 8:46 S 8:46 S 8:46 S 

15 Kamionacz N 8:47 S 8:47 S 8:47 S 8:47 S 8:47 S 

16 Włyń kolonia 8:50 S 8:50 S 8:50 S 8:50 S 8:50 S

17 Włyń zakręt 8:52 S 8:52 S 8:52 S 8:52 S 8:52 S

18 Włyń szkoła 8:55 S 8:55 S 8:55 S 8:55 S 8:55 S

19 Warta D.A. 9:10 S 9:10 S 9:10 S 9:10 S 9:10 S

LP PRZYSTANEK PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

1 Warta D.A. 13:15S 15:09S 13:15S 15:09S 13:15S 15:09S 13:15S 15:09S 13:15S 15:09S

2 Włyń szkoła 13:35S 15:20S 13:35S 15:20S 13:35S 15:20S 13:35S 15:20S 13:35S 15:20S

3 Włyń zakręt 13:38S 15:23S 13:38S 15:23S 13:38S 15:23S 13:38S 15:23S 13:38S 15:23S

4 Włyń kolonia 13:40S 15:25S 13:40S 15:25S 13:40S 15:25S 13:40S 15:25S 13:40S 15:25S

5 Kamionacz N 13:43S 15:27S 13:43S 15:27S 13:43S 15:27S 13:43S 15:27S 13:43S 15:27S

6 Nobela 13:45S 15:29S 13:45S 15:29S 13:45S 15:29S 13:45S 15:29S 13:45S 15:29S

7 Kamionacz OSP 13:48S 15:32S 13:48S 15:32S 13:48S 15:32S 13:48S 15:32S 13:48S 15:32S

8 Kamionaczyk 13:51S 15:35S 13:51S 15:35S 13:51S 15:35S 13:51S 15:35S 13:51S 15:35S

9 Wojciechów 13:53S 15:37S 13:53S 15:37S 13:53S 15:37S 13:53S 15:37S 13:53S 15:37S

10 Grądy 13:54S 15:38S 13:54S 15:38S 13:54S 15:38S 13:54S 15:38S 13:54S 15:38S

11 Włyń szkoła 14:05S 15:47S 14:05S 15:47S 14:05S 15:47S 14:05S 15:47S 14:05S 15:47S

12 Pierzchnia Góra I 14:14S 15:56S 14:14S 15:56S 14:14S 15:56S 14:14S 15:56S 14:14S 15:56S

13 Dzierzązna 14:19S 16:01S 14:19S 16:01S 14:19S 16:01S 14:19S 16:01S 14:19S 16:01S

14 Glinno kol. II 14:21S 16:03S 14:21S 16:03S 14:21S 16:03S 14:21S 16:03S 14:21S 16:03S

15 Glinno kol. I 14:22S 16:04S 14:22S 16:04S 14:22S 16:04S 14:22S 16:04S 14:22S 16:04S

16 Glinno II 14:24S 16:06S 14:24S 16:06S 14:24S 16:06S 14:24S 16:06S 14:24S 16:06S

17 Glinno I 14:27S 16:09S 14:27S 16:09S 14:27S 16:09S 14:27S 16:09S 14:27S 16:09S

18 Brzeg 14:31S 16:13S 14:31S 16:13S 14:31S 16:13S 14:31S 16:13S 14:31S 16:13S

19 Włyń 14:39S 16:20S 14:39S 16:20S 14:39S 16:20S 14:39S 16:20S 14:39S 16:20S

18 Warta D.A. 14:49S 16:30S 14:49S 16:30S 14:49S 16:30S 14:49S 16:30S 14:49S 16:30S

Trasa 17 • Warta D.A. - Jakubice - Warta D.A.

Trasa 18 • Warta D.A. - Jakubice - Warta D.A.

LP PRZYSTANEK PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

1 Warta D.A. 7:00S 8:00S 7:00S 8:00S 7:00S 8:00S 7:00S 8:00S 7:00S 8:00S

2 Warta Szpital 7:03S 8:03S 7:03S 8:03S 7:03S 8:03S 7:03S 8:03S 7:03S 8:03S

3 Małków I 7:05S 8:05S 7:05S 8:05S 7:05S 8:05S 7:05S 8:05S 7:05S 8:05S

4 Małków II 7:07S 8:07S 7:07S 8:07S 7:07S 8:07S 7:07S 8:07S 7:07S 8:07S

5 Łabędzie 7:15S 8:15S 7:15S 8:15S 7:15S 8:15S 7:15S 8:15S 7:15S 8:15S

6 Gołuchy 7:17S 8:17S 7:17S 8:17S 7:17S 8:17S 7:17S 8:17S 7:17S 8:17S

7 Bartochów I 7:19S 8:19S 7:19S 8:19S 7:19S 8:19S 7:19S 8:19S 7:19S 8:19S

8 Bartochów II 7:21S 8:21S 7:21S 8:21S 7:21S 8:21S 7:21S 8:21S 7:21S 8:21S

9 Bartochów III 7:23S 8:23S 7:23S 8:23S 7:23S 8:23S 7:23S 8:23S 7:23S 8:23S

10 Piotrowice 7:32S 8:32S 7:32S 8:32S 7:32S 8:32S 7:32S 8:32S 7:32S 8:32S

11 Baszków 7:37S 8:37S 7:37S 8:37S 7:37S 8:37S 7:37S 8:37S 7:37S 8:37S

12 Jakubice 7:50S 8:50S 7:50S 8:50S 7:50S 8:50S 7:50S 8:50S 7:50S 8:50S

13 Baszków 7:52S 8:52S 7:52S 8:52S 7:52S 8:52S 7:52S 8:52S 7:52S 8:52S

14 Bartochów I 7:54S 8:54S 7:54S 8:54S 7:54S 8:54S 7:54S 8:54S 7:54S 8:54S

15 Małków II 7:55S 8:55S 7:55S 8:55S 7:55S 8:55S 7:55S 8:55S 7:55S 8:55S

16 Małków I 7:57S 8:57S 7:57S 8:57S 7:57S 8:57S 7:57S 8:57S 7:57S 8:57S

17 Warta Szpital 7:59S 8:59S 7:59S 8:59S 7:59S 8:59S 7:59S 8:59S 7:59S 8:59S

18 Warta D.A. 8:00S 9:00S 8:00S 9:00S 8:00S 9:00S 8:00S 9:00S 8:00S 9:00S

LP PRZYSTANEK PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

1 Warta D.A. 13:15S 15:05S 13:15S 15:05S 13:15S 14:25S 13:15S 14:25S 12:15S 13:22S

2 Warta Szpital 13:18S 15:08S 13:18S 15:08S 13:18S 14:28S 13:18S 14:28S 12:18S 13:25S

3 Małków I 13:20S 15:10S 13:20S 15:10S 13:20S 14:30S 13:20S 14:30S 12:20S 13:27S

4 Małków II 13:22S 15:12S 13:22S 15:12S 13:22S 14:32S 13:22S 14:32S 12:22S 13:29S

5 Bartochów I 13:24S 15:14S 13:24S 15:14S 13:24S 14:34S 13:24S 14:34S 12:24S 13:31S

6 Baszków 13:27S 15:17S 13:27S 15:17S 13:27S 14:37S 13:27S 14:37S 12:27S 13:34S

7 Jakubice 13:30S 15:30S 13:30S 15:30S 13:30S 14:40S 13:30S 14:40S 12:30S 13:40S

8 Baszków 13:42S 15:32S 13:42S 15:32S 13:42S 14:42S 13:42S 14:42S 12:42S 13:42S

9 Piotrowice 13:45S 15:35S 13:45S 15:35S 13:45S 14:45S 13:45S 14:45S 12:45S 13:45S

10 Bartochów III 13:53S 15:43S 13:53S 15:43S 13:53S 14:53S 13:53S 14:53S 12:53S 13:53S

11 Bartochów II 13:55S 15:45S 13:55S 15:45S 13:55S 14:55S 13:55S 14:55S 12:55S 13:55S

12 Bartochów I 13:57S 15:47S 13:57S 15:47S 13:57S 14:57S 13:57S 14:57S 12:57S 13:57S

13 Gołuchy 14:00S 15:50S 14:00S 15:50S 14:00S 15:00S 14:00S 15:00S 13:00S 14:00S

14 Łabędzie 14:05S 15:55S 14:05S 15:55S 14:05S 15:05S 14:05S 15:05S 13:05S 14:05S

15 Małków II 14:13S 16:03S 14:13S 16:03S 14:13S 15:13S 14:13S 15:13S 13:13S 14:13S

16 Małków I 14:17S 16:07S 14:17S 16:07S 14:17S 15:17S 14:17S 15:17S 13:17S 14:17S

17 Warta D.A. 14:22S 16:12S 14:22S 16:12S 14:22S 15:22S 14:22S 15:22S 13:22S 14:22S

Gminny Transport PublicznyGminny Transport Publiczny

Rozkład jazdy opracowali:
Adelina Szymczak, Patryk PolowczykS kursuje w dni nauki szkolnej
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Nie łatwo jest na papierze, używając tylko wyna-
lazku Gutenberga oddać wrażenia  i emocje jakie 
towarzyszą żywemu kontaktowi z muzyką, teatrem 
i szeroko rozumianą kulturą,  niech więc ten tekst 
w połączeniu z kilkoma fotografiami będzie zachętą 
do udziału w przyszłości dla wszystkich, którzy 
z jakichś przyczyn nie mogli uczestniczyć w opisanych 
tu wydarzeniach.

Na koniec dwa słowa o projekcie jaki udało nam 
się pozyskać dla warckiej placówki kultury. W Ogło-
szonym w maju tego roku przez Narodowe Centrum 
Kultury naborze do programu pn. Cyfrowa Konwersja 
Domów Kultury na 1200 zgłoszonych instytucji do 
grona beneficjentów dostało się ich ostatecznie 200. 
Wśród nich znalazło się Warckie Centrum Kultury 
uzyskując kwotę 168.100,00 z przeznaczeniem na 
cyfryzację działalności tj. zakup nowoczesnego sprzętu 
i oprogramowania do obróbki dźwięku i obrazu, 
tworzenie baz danych i katalogów, archiwizowanie 
zbiorów i oczywiście szereg szkoleń ukierunkowanych 
na poszerzenie oferty i form działalności. 

Zapraszamy więc do warckiej instytucji kultury, 
rozpoczął się wszak nowy rok szkolny i zajęcia 
edukacji artystycznej ruszyły pełną parą. Z pewnością 
każdy znajdzie tu coś dla siebie. ●

Wiktor Baranowski

Na poważnie” w znaczeniu co najmniej 
podwójnym, wystartowaliśmy więc 19 czerwca 

na placu miejscowego, gościnnego jak zawsze  klasz-
toru O.O. Bernardynów, gdzie dzięki uprzejmości 
Ojca Sławomira, Gwardiana tutejszej wspólnoty 
zakonnej realizowaliśmy kolejną, siódmą już edycję 
Letniej Akademii Opery, Operetki i Musicalu.  Lekka 
w formie aczkolwiek rzetelna w treści formuła waka-
cyjnych koncertów muzyki klasycznej na stałe zagościła 
w kalendarzu wydarzeń artystycznych naszego miasta, 
budząc zainteresowanie nie tylko miejscowych melo-
manów. Na plenerowej scenie (naszej własnej!) poja-
wili się więc artyści i artystki we frakach, smokingach 
i wieczorowych sukniach by zaprosić nas do świata 
muzyki nie tylko operowej. W koncercie wzięli udział 
Milena Lange – sopran, Adam Szerszeń – baryton, 
Adam Zdunikowski – tenor oraz Michał Romanowski 
– bas i oczywiście Warsaw Impresione Orchestra pod 
dyrekcją Tomasza Labunia. W repertuarze koncertu 
obok arii G. Bizeta czy G. Rossiniego znalazły się pieśni 
E. di Capua ( O sole mio), B. Kapera (Ninon) a nawet 
piosenki i tematy filmowe jak np. wokaliza z filmu „Dzie-
wiąte wrota” W.Kilara czy „Róża i bez” z „Jak rozpę-
tałem drugą wojnę światową”, której kompozytorem 
jest Jerzy Matuszkiewicz. Wnętrza warckiej świątyni 
pw. Najświętszej Maryi Panny były również miejscem 
koncertu z udziałem Chóru Mieszanego Stowarzy-
szenia Śpiewaczego im. St. Moniuszki w Łodzi pod 
dyrekcją Magdaleny Szymańskiej oraz naszej warckiej 
„Lutni” – chóru męskiego pod dyrekcją Dawida Bera 
i Kamila Gruszczyńskiego. Chóry spotkały się w Warcie 
na ostatnim przedwakacyjnym koncercie 13 czerwca. 
Dzień wcześniej ten sam repertuar zaprezentowały 
zduńskowolskiej publiczności w tamtejszym kościele 
zboru chrześcijan baptystów. Zarówno chór Lutnia jak 
i zapraszane do współpracy amatorskie chóry działające 
w regionie są ambasadorami idei ekumenizmu, pojed-
nania, tolerancji i zrozumienia, wartości tak drogich 
kościołowi rzymskokatolickiemu a wyrażanych ustami 
jego hierarchów jak choćby Papieża św. Jana Pawła II. 
120 rocznicę urodzin Prymasa Stefana Wyszyńskiego 

w środku lata”. Długo odkładany, „dorosły” i profe-
sjonalny występ Marcina Maciejczaka – wychowanka 
Warckiego Centrum Kultury oraz zwycięzcy programu 
telewizyjnego Voice Kids w 2020 roku, wreszcie mógł 
się odbyć. Tego samego dnia swój koncert dała także 
Natalia Nykiel a oboje Artyści wykonali w duecie 
ich wspólną piosenkę zatytułowaną „Ciepły front”. 
Natomiast tegoroczne lato żegnaliśmy na sportowo 
i koncertowo, 11 września odbył się bowiem VII Bieg 
Warcki. Na pięciokilometrowej, atestowanej przez  
Polski Związek Lekkiej Atletyki trasie stanęło blisko 
70 zawodników i zawodniczek walczących o puchary, 
statuetki oraz nagrody. Tego samego dnia wieczorem 
scenę oddaliśmy we władanie zespołom disco polo. 
Dla licznie zgromadzonej publiczności zagrali i zaśpie-
wali Milano, Zibo, Playboys oraz Czadoman. Wszystkie 
te stadionowe wydarzenia opakowane zostały w festy-
nowy klimat dobrej, rodzinnej zabawy, z animacjami dla 
najmłodszych, tzw. dmuchańcami, wesołym miastecz-
kiem i gastronomią.

Warto też wspomnieć o cyklu warsztatów, spek-
takli, zabaw i animacji jakie zaproponowaliśmy dzie-
ciom i młodzieży w ramach cyklu „Wakacje z WCK”. 
Ciekawe propozycje, różnorodność form,  ich uniwer-
salność oraz sprzyjające warunki atmosferyczne spra-
wiły, że uczestnicy projektu mieli naprawdę dobrą 
zabawę, trudno też przecenić walor edukacyjny i inte-
gracyjny całego przedsięwzięcia. 

O kulturzeO kulturze

Coolturalne wakacje
Trzy miesiące mijają właśnie od ostatniego wydania naszego lokalnego periodyku i mimo 
obejmującego ten okres czasu letniej kanikuły (nieubłaganie dobiegającego końca), 
wątków kulturalnych o różnym zabarwieniu, natężeniu i specyfice pojawiło w Warcie co 
najmniej kilka. I choć z perspektywy facebooka czy instagrama wieści te nie mają waloru 
pierwszej świeżości to kronikarski obowiązek nakazuje mi potraktować opis zdarzeń 
całkiem serio.

„
uczciliśmy koncertem okolicznościowym jaki zreali-
zowaliśmy 1 sierpnia wspólnie z Marszałkiem Woje-
wództwa Łódzkiego oraz Fundacją „Canto pro Clas-
sica”. Po raz kolejny bernardyńska świątynia stała się 
miejscem spotkania muzyki i modlitwy oraz okazją do 
wspomnień o Prymasie Tysiąclecia. W koncercie udział 
wzięli Dariusz Stachura – tenor, Aleksandra Borkie-
wicz – sopran oraz Andrzej Kostrzewski – baryton. 
Artystom towarzyszyli łódzcy instrumentaliści pod 
kierownictwem Bogny Dulińskiej. Bardzo ważnym 
elementem koncertu okazała się publiczność, która 
wraz z artystami wykonywała niektóre z pieśni.

Zupełnie inne w formule, charakterze i treści 
imprezy odbywały tego lata na stadionie miejskim. 
Pierwsza z nich,  przegląd noszący nazwę „Folk nad 
Wartą” był okazją do zaprezentowania lokalnej tradycji 
ludowej oraz swego rodzaju pretekstem do zaakcen-
towania skromnego jubileuszu jaki obchodził w ubie-
głym roku Warta Folk Band. 25 czerwca na scenie 
obok jubilatów pojawiły się rozśpiewane „Jezioranki” 
oraz ich folkowe odbicie tj. zespół dziecięcy działa-
jący przy WCK. Do udziału w koncercie zaproszenie 
przyjął także sieradzki zespół rockowy OVO w swoim 
najnowszym folkowym wcieleniu. Na zakończenie dnia 
greckie klimaty, próbkę muzyki i tamtejszej stylistyki 
zaprezentował zespół Mythos. Nieco inne dźwięki 
popłynęły ze sceny 8 sierpnia, podczas „Koncertu 

„W Ogłoszonym w maju tego roku przez Narodowe Centrum Kultury 
naborze do programu pn. Cyfrowa Konwersja Domów Kultury na 1200 
zgłoszonych instytucji do grona beneficjentów dostało się ich ostatecznie 
200. Wśród nich znalazło się Warckie Centrum Kultury uzyskując kwotę 
168.100,00 z przeznaczeniem na cyfryzację działalności

„
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„Pomóż dziecku mniej myśleć: o wrażliwych dzieciach, które za bardzo się 
przejmują” – Christel Petitcollin
Znana z nieprzeciętnej znajomości zjawiska wysokiej wrażliwości wśród ludzi Chri-
stel Petitcollin powraca z nowym fenomenalnym poradnikiem: „Pomóż dziecku 
mniej myśleć”. To publikacja, która pomoże rodzicom wysoko wrażliwych dzieci 
lepiej zrozumieć swoje pociechy, dać im potrzebne wsparcie oraz wspierać ich 
rozwój. Autorka pomaga zauważyć i dobrze zinterpretować nieprzeciętne cechy 
umysłu dziecka, a także sprawić, by nadwydajny mentalnie maluch czuł się w pełni 
akceptowany i we właściwy, twórczy sposób wykorzystał swoje predyspozycje. 
W „Pomóż dziecku mniej myśleć” Christel Petitcollin radzi również, jak postępować 
w przypadku, gdy nasz malec ma problemy w szkole lub grupie rówieśniczej. Ta 
książka to kompletne kompendium wiedzy dla rodziców wysoko wrażliwych dzieci - 
uczy zrozumieć, wspierać i odkrywać wyjątkowy potencjał nadwydajności mentalnej 
naszej pociechy. „Pomóż dziecku mniej myśleć” pozwala zrozumieć rolę, jaką odgry-
wamy w rozwoju nadwrażliwego małego człowieka oraz w jaki sposób możemy stać 
się jeszcze lepszymi rodzicami. 

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

„Kama : historia Kamili Skolimowskiej” – Beata Żurek, Tomasz Czoik
Co można osiągnąć do 27. urodzin? Znaleźć przyjaciół, wyzwolić ciekawość, dziwić 
się, szukać odpowiedzi, stawać w obronie, polubić siebie, rozpoznać swoje mocne 
strony, czuć, upadać, cieszyć się, płakać, podnosić się, kochać, śmiać się, żałować, 
złościć, wybaczać, coś zyskać, coś stracić… Kamila Skolimowska, choć zmarła 
w wieku 27 lat, doświadczyła tego wszystkiego. I więcej – poznała smak triumfu. 
Nie miała jeszcze 18 lat, gdy zdobyła złoty medal na igrzyskach w Sydney. Ile jeszcze 
mogłaby osiągnąć? W tej książce nie znajdziecie odpowiedzi na to pytanie. Jej historia 
kończy się zbyt wcześnie. Nie jest to jednak tylko tragiczna opowieść. Kama (bo tak 
ją wszyscy nazywali) - dziewczyna z warszawskiego blokowiska, o za dużej posturze 
i nieco nieokrzesana, stawia wszystko na jedną kartę. Niedoskonałości ciała zmienia 
w atut, dokłada niezłomność charakteru i nabywa pewności, że sport będzie ważną 
częścią jej życia.

Biblioteka

„Bohaterowie Auschwitz” – Teresa Kowalik, Przemysław Słowiński
Opowieść o ludziach, którzy potrafili stawić opór piekłu. Oporem mogło być 
wszystko, bo wszystko było zabronione. Oporem stawała się każda działalność, 
która stwarzała wrażenie, że więźniowi pozostało coś z dawnej osobowości i indy-
widualności. Auschwitz to bezmiar ludzkiego cierpienia, poniżenie, rozpad osobo-
wości i heroiczne próby ocalenia własnej tożsamości. Świat odwróconych ludzkich 
wartości. Świat bez nadziei, bez litości dla innych, świat bez Boga. Trzeba było 
niezwykłego męstwa, charakteru i opanowania, żeby być po prostu człowiekiem, 
kiedy przychodził głód, praca ponad siły, groźby i szantaże. Opowiemy o ludziach, 
którzy będąc tylko ziarnkami piasku rzuconymi w tryby wielkiej machiny terroru, 
potrafili skutecznie dobro przeciwstawić złu i tą drogą ocalić miłość, wiarę i nadzieję 
tam, gdzie inni zatracili nawet swoje człowieczeństwo. (Witold Pilecki, Maksymilian 
Kolbe, Józef  Bellert, Stanisława Leszczyńska, Irena Wiśniewska, Bronisław Czech, 
Tadeusz „Teddy” Pietrzykowski, Sabina Nawara).

„Blondynka” – Joyce Carol Oates
Odważna i bezkompromisowa powieść o Normie Jeane Baker. Historia narodzin 
i upadku jednej z najbardziej błyskotliwych karier w Hollywood. W jednym ze swoich 
najbardziej ambitnych dzieł Joyce Carol Oates odważnie przedstawia wewnętrzne, 
poetyckie i duchowe życie Normy Jeane Baker – dziecka, kobiety, nieszczęśliwej cele-
brytki i idealizowanej blondynki, którą świat poznał jako Marilyn Monroe. „Blon-
dynka” to monumentalna epopeja, która jest hołdem dla nieuchwytnej magii i znisz-
czenia, które stały za kulisami powstania wielkiej amerykańskiej gwiazdy XX wieku. 

„Sekret Marii: życie, miłość i pasja Marii Montessori” – Laura Baldini
Pasjonujące losy nauczycielki, która odkryła sekret dobrego dzieciństwa. Rzym, 1896 
rok. Młoda Maria Montessori rozpoczyna wymarzoną pracę na dziecięcym oddziale 
kliniki psychiatrycznej. Z przerażeniem odkrywa, że mali pacjenci całe dnie siedzą na 
łóżkach, wpatrzeni pustym wzrokiem w przestrzeń. Kiedy upiera się, żeby zapewnić 
im coś do zabawy, w zapomniane przez świat dzieci nagle wstępuje życie. Inni 
lekarze nie mogą uwierzyć w tę przemianę. Dla Marii to moment ogromnej radości 
i początek światowej kariery. Ramię w ramię z wyjątkowym mężczyzną, z którym 
łączy ją głębokie uczucie i zawodowa pasja. Wkrótce jednak Maria będzie musiała 
podjąć dramatyczną decyzję, która zaważy na całym jej życiu. Wybitna postać. Wcią-
gająca opowieść.

„Irak: Piekło w raju” – Paweł Smoleński
Okrucieństwo dyktatury, nędza wolności, arogancja najeźdźców… Wszystko to 
i o wiele więcej zobaczymy w dramatycznych opowieściach Irakijczyków, które 
powierzyli Pawłowi Smoleńskiemu. Nie jest to książka wpisująca się w spór o słusz-
ność lub niesłuszność interwencji wojskowej w Iraku. To rzecz o losie kraju i ludzi, 
po których przejeżdżały walce Historii. Wreszcie z dala od zgiełku telewizyjnych 
fajerwerków i wojennej propagandy możemy wsłuchać się w głosy Irakijczyków. Są 
różne, bardzo różne. I nic tu nie jest proste ani oczywiste, zwłaszcza dla nas, ludzi 
z innego świata. Posłuchajmy tych głosów. Koniecznie.

„Wybrańcy losu: cena sławy” – Sławomir Koper
Kiedy los jedną ręką daje nadzwyczajny talent, bywa, że drugą zabiera… szczęście. 
Roman Polański, Marek Grechuta, Jerzy Kosiński i Ryszard Riedel to charyzmatyczni 
twórcy, których wielka sława i artystyczna chwała nie uchroniły przed dramatami na 
miarę życia i śmierci. O tym, jak wiele można stracić, kiedy ma się już wszystko – 
w książce Sławomira Kopra Wybrańcy losu. Cena sławy.
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„Jak nie ranić własnego dziecka?” – Nicola Schmidt
Badania jednoznacznie dowodzą, że krzyki i kary są nieskuteczne, poza tym spra-
wiają, że dzieci nie potrafią odnaleźć się we współczesnym świecie. I choć większość 
z nas zdaje sobie z tego sprawę, to zdarza się, że nie jesteśmy w stanie opanować 
emocji i wybuchamy. Jak sobie z tym poradzić? Pomoże ci w tym Nicola Schmidt 
– wykładowczyni, dziennikarka naukowa i autorka bestsellerów o rozwoju dziecka. 
Przekazała już tysiącom rodziców, jak w sposób empatyczny i pełny ciepła nawiązać 
kontakt z dzieckiem i samym sobą. Teraz ty możesz skorzystać z jej rad. Dzięki tej 
książce nauczysz się, jak zachować spokój i sterować swoimi reakcjami, kiedy czujesz, 
że zaraz wybuchniesz. Dowiesz się, co dzieje się w mózgu dziecka, które jest krytyko-
wane i obrażane. Wyćwiczysz takie sposoby postępowania, aby krok po kroku realnie 
i trwale wzmocnić swoją więź z dzieckiem. ●

Opisy pochodzą od wydawcy
Opracował Marcin Wojtysiak

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się namioty 
Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń z terenu 
Gminy Warta m.in. Jeziorska, Rożdżał, Głaniszewa, 
Glinna pod którymi skosztować można było lokal-
nych potraw. Swój debiut jako nowe KGW miało 
Koło Gospodyń Wiejskich z Piotrowic. Magdalena 
Andrych – prezes KGW, udział w Dożynkach trak-
tuje jako dobry początek w działalności Koła. …To 
dla nas nowa sytuacja, potrawy przygotowane przez nasze 
członkinie cieszyły się sporym zainteresowaniem, szczególnie 
ku naszemu zaskoczeniu te tradycyjne, czyli chleb ze smalcem 
i ogórkiem oraz żurek. Tego typu wydarzenia to dla nas okazja 
i olbrzymia szansa na nawiązanie nowych znajomości, wymianę 
doświadczeń kulinarnych, a przede wszystkim dobrą zabawę. 
Założenie koła umotywowane było również chęcią pokazania 
i zaprezentowania potencjału mniejszej miejscowości takiej jaką 
są nasze Piotrowice…

Szczególne podziękowania kierujemy do 
Członkiń Koła Gospodyń Wiejskich „WAWRZY-
NIAKI” w Rossoszycy, Druhów Strażaków z OSP 
Rossoszyca i Rożdżały, Członkom Stowarzy-
szeniu Promocji i Rozwoju Rossoszycy, Pracow-
nikom Szkoły Podstawowej im Wł. Łokietka 
w Rossoszycy, sołtysom i sołectwom za przy-
gotowanie i udekorowanie miejscowości w tym 
sołectwu Rossoszyca, Lasek, Roźdżały, Miedze, 
Grabinka, Mogilno, Borek Lipiński, Miedźno, 
pocztom sztandarowym, druhom strażakom, 
Warckiej Orkiestrze Dętej, Warckiemu Centrum 
Kultury, ZWiK Warta, ZGKiM Warta, Komi-
sariatowi Policji w Warcie, duszpasterzom za 
przeprowadzenie uroczystej mszy świętej oraz 
wszystkim, którzy w sposób szczególny pomogli 
w organizacji Dożynek Gminnych w Rossoszycy. 
Dziękujemy za obecność, zaangażowanie, dobrą 
zabawę i do zobaczenia za rok w innym sołectwie!

Lipiec zaczęliśmy porządną dawką adrenaliny co było 
związane z Mistrzostwami Europy Skuterów 

Wodnych, które od  21.07.2021 do 25.07.2021 rozgry-
wały się w Porcie Jachtowym w Ostrowie Warckim. 
Rozegrano kilkanaście wyścigów w różnych kategoriach 
z podziałem na kobiety, mężczyzn, moc i pojemność 
silników oraz rodzaj skutera m.in. wyścigi na skuterach 
stojących, na skuterach siedzących, dla osób począt-
kujących, dla dzieci w wieku od 10-12 lat, od 13-15 
lat o w sumie ok. kategorii 28. W wydarzeniu wzięło 
udział około 350 skuterzystów z kilkunastu europej-
skich krajów oraz czołówki światowych m.in. zawod-
nicy z Dubaju, Miami, USA, Kuwejtu czy Tajlandii.

W sferze kulturalno-rozrywkowej 
w okresie letnim działo się sporo…

W sierpniu (14.08) do portu jachtowego w Ostrowie 
Warckim ponownie zawitały skutery, tym razem roze-
grano IV rundę Mistrzostw Polski. Podobnie jak 
w lipcu emocji nie zabrakło.

Trzeci weekend sierpnia (22.08) zarezerwowany 
został na Dożynki Gminne, które w tym roku odbyły 
się w sołectwie Rossoszyca. Zgodnie z tradycją dożynki 
rozpoczęto uroczystą mszą świętą. Po niej korowód 
dożynkowy przemaszerował na teren placu OSP 
Rossoszyca, gdzie odbyły się główne uroczystości. 
Liczne atrakcje dla dzieci, występy artystów: zespół 
Ludowy Jezioranki, zespół śpiewaczy „Małe Jezio-
ranki, zespół folkowy WCK, , uczniowie SP w Rosso-
szycy w tym raper „Przybyłek”, Warcka Orkiestra 
Dęta, Kabaret Masztalscy, Dj Kuba oraz zespół disco 
polo „After Party”, wypełniły całe niedzielne popo-
łudnie i wieczór. Rozstrzygnięto również konkurs 
dożynkowy. Wśród 13 zgłoszonych wieńcy delegacje 
wybrały 3 szczególnie wyróżniające się: Rossoszycy, 
Glinna, Miedźna.

Lato w Gminie Warta Lato w Gminie Warta
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Turniej siatkówki plażowej gdzie reprezentan-
tami gminy byli Pani Gabriela Majewska oraz Pan 
Krzysztof  Klimaszewski. Poziom był dość wysoki mając na 
uwadze tylko, lub aż II miejsce, które udało nam się wspólnie 
wywalczyć – podsumował Krzysztof  Klimaszewski, 
Atmosfera, pogoda i przede wszystkim zdrowa rywalizacja 
to ma olbrzymie znaczenie w tego typu turniejach. Jeśli jeszcze 
powtórzy się tego typu wydarzenie z pewnością chętnie wezmę 
w nim udział ponownie – dodała Pani Gabriela.

Ostatnią rywalizacją, w której wzięła udział repre-
zentacja Gminy Warta były Regaty Samorządowe. 
Załoga w składzie: Burmistrz Warty Krystian Krogu-
lecki, Tomasz Jachowicz, Kinga Zagłoba oraz Zbigniew 
Sobczak – pracownik Portu Jachtowego „Jeziorsko” 
oraz członek klubu KTW Warta, który jako sternik 
został głównodowodzącym całej „ferajny”…mimo 
początkowych trudności technicznych spowodowanych niskim 
poziomem wody, atmosfera regat zrekompensowała nasze 
potyczki. Całe wydarzenie oceniam bardzo pozytywnie, mam 
nadzieję, że to początek tego typu rozgrywek. Nasza załoga 
zajęła III miejsce w biegu, który mimo flauty, udało się zakoń-
czyć.

Podczas wydarzenia odbyły się również koncerty 
zespołów szantowych, piknik Funduszy Europejskich 
z występami artystycznymi w tym Warckiej Orkie-
stry Dętej, można było skorzystać ze strefy zabaw 
dla dzieci, odwiedzić stoiska degustacyjnyjne Kół 
Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń w tym Koła 
Gospodyń Wiejskich z Proboszczowic oraz Stowarzy-
szenia Kobiet Aktywnych Wsi Jeziorsko. Pani Halina 
Spętana ze SKAW Jeziorsko możliwość reprezentacji 
Gminy podczas różnych wydarzeń w tym Pikniku 
oraz Dożynkach, a także innych wydarzeniach organi-
zowanych na w różnych rejonach Polski traktuje jako 
okazję do integracji członkiń stowarzyszenia, nawiązy-
waniu nowych relacji. …Chętnie promujemy Gminę kuli-
narnie poprzez przygotowywanie stoisk jak podczas Dożynek 
czy Pikniku Funduszy Europejskich , to również jako „Zespół 
śpiewaczy „Jezioranki” muzycznie reprezentujemy nasz region. 
W zeszłym roku podczas Dożynek Wojewódzkich udało nam 
się zdobyć 1 miejsce w konkursie kulinarnym za potrawę kluski 
żelazne z kapustą zasmażaną ślizganą. Niejednokrotnie dzie-
limy się naszymi przepisami z innymi reprezentantkami, ale 
również korzystamy z nowych przepisów, które modyfikujemy 
według uznania.

Podczas Pikniku również odbył się konkurs na 
najlepszą potrawę, zaszczytne pierwsze miejsce 
wśród 4 biorących udział w „rywalizacji” zajęło Koło 
Gospodyń Wiejskich w Proboszczowicach za przepis 
na karkówkę z kapustą zasmażaną i opiekanymi ziem-
niakami. Agnieszka Musiał przewodnicząca KGW: 
jako debiutantki jesteśmy bardzo zadowolone oraz zaskoczone 
ilością osób degustujących nasze dania szczególnie wędzone 
pstrągi i sery. Nie ukrywamy, ze zwycięstwo podczas pikniku 
również było nie lada zaskoczeniem mając na uwadze fakt, ze 
rywalizowałyśmy z Paniami, które mają wieloletnie doświad-
czenie kulinarne, jak i obycie w tego typu eventach, które dla 
nas jest tak naprawdę pierwszym, bo zawiązałyśmy się niedługo 
przez pandemią. Jest to  motywacja do kolejnych działań, które 
planujemy realizować w przyszłości. 

Kolejny a jednoczenie ostatni weekend sierpnia tj. 
28-29.08. w Gminie Warta był także po brzegi wypeł-
niony atrakcjami. Działo się na lądzie i na wodzie, 
a to wszystko w ramach dwudniowego wydarzenia 
„Zakończenie wakacji z Województwem Łódzkim”.

Rozegrano kilka konkurencji w których udział 
mogły wziąć również reprezentacje samorządowców 
pierwszą z nich był Bieg Ninja Show gdzie reprezen-
tantką Gminy Warta była Pani Katarzyna Pilichowska, 
która zajęła II miejsce. Tor był wymagający pod względem 
ilości przeszkód i wysokości na jakiej były umieszczone,  
wzrost 1.56 m momentami nie ułatwiał jego pokonania. Mimo 
siniaków, które przypominały o sobie kilkanaście dni po wyda-
rzeniu zaliczam ten bieg do bardzo udanych, traktując go jako 
wyzwanie, które udało się w całości pokonać – opowiada 
Pani Kasia.

Sezon letni dobiegł końca, mamy nadzieję, że 
był udany mimo sytuacji epidemicznej. My powoli 
zaczynamy planować kolejny rok, jeśli mają Państwo 
sugestie jakie wydarzenia lub zespoły powinny 
znaleźć się w kalendarium wydarzeń na 2022 
zachęcamy do kontaktu (adres kwartalnika lub na 
gmina@gminawarta.pl) ●

Kinga Zagłoba

Lato w Gminie Warta Lato w Gminie Warta
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Zapraszamy do Muzeum w Warcie
Ostatnio w Muzeum mogliśmy podziwiać piękno 

naszego miasta i okolic w malarstwie łódzkich 
artystek, a już we wrześniu i październiku zapraszamy 
na wystawę „Pozdrowienia z Warty” – miasto na 
pocztówce. Prezentujemy zbiory własne oraz naszych 
członków, a w szczególności kol. Dariusza Ciesiel-
skiego. Nikt pewnie nie spodziewa się, że Warta jest 
przedstawiona na ponad 120 widokówkach, zapra-
szamy więc na nasza wystawę, by się o tym przekonać.

A oto ciekawostki z naszych zbiorów z działu 
historii i archiwaliów.

Żelazko na spirytus, delikatne, nieduże (zaledwie 
13,5 cm długości), ze szlachetnej stali, prawdziwe 
cacko wśród swych wielkich i ciężkich „kuzynów”. 
Służyło ono do prasowania delikatnych, jedwabnych 
sukien i bluzeczek, które miały liczne małe zakładki, 
falbanki i riuszki. Sam jedwab tkanina szlachetna, droga 
i bardzo ceniona wymagała szczególnego obchodzenia 
w praniu i prasowaniu. Prasowano ubiory lekko tylko 
przeschnięte żelazkiem o niskiej temperaturze, którą 
zapewniał właśnie spirytus wlewany do pojemniczka 
i zapalany w środku żelazka, gdzie palił się delikatnym 
płomieniem. Ciepło rozchodziło się po całym urzą-
dzeniu, ale nie dochodziło do wysokiej temperatury, 
co zabezpieczało cenny materiał przed zniszczeniem. 
Oczywiście obsługa takiego urządzenia wymagała 
wiedzy i wprawy, gdyż należało bardzo uważać, by 
płomień nie zetknął się z czymś łatwopalnym. Takie 
żelazka były w XIX wieku używane tylko w bogatych 
arystokratycznych rodach, a do naszego Muzeum 
trafiło ono jako dar od potomkini hrabiów Dąmb-
skich Kaliny Kowalczewskiej, która była zaprzyjaź-
niona z dr E. Kaleniewicz.

Zdjęcie przedstawia Józefę z Pstrokońskich 
Cielecką z dziećmi synem Zbigniewem i córeczką 
Mercedes i zostało wykonane w Warszawie ok. 1905r. 
Warto zwrócić uwagę na piękne kreacje każdego 
z przedstawionych ; Józefa uczesana według ówcze-
snej mody ubrana w jasną, lekką, haftowaną, jedwabną 
suknię, którą wzbogaca żakiecik w ciemniejszym 
kolorze ozdobiony koronkowym kołnierzem i falban-
kami przy rękawkach, Zbigniew w krótkich, jasnych 
spodniach i skarpetach, które lekko wystają z kremo-
wych, wysokich finezyjnie zapinanych butów, całość 
uzupełnia jedwabna koszula, mała Meidi ma na sobie 
śliczną (białą, a może kremową) sukieneczkę o tzw. 
obniżonym stanie udekorowanym kokardą, dekolt 
i bufiaste rękawki zdobią delikatne hafty. Całość 
świadczy o elegancji i umiłowaniu piękna przez Józefę, 
która mimo, że wychowywała się w Małkowie, miała 
wielokrotnie okazję bywać w towarzystwie warszaw-
skiej, a nawet paryskiej śmietanki. To ona była boha-
terką raptu, czyli porwania przez Rocha Cieleckiego, 
którego poślubiła bez zgody matki i zamieszkała z nim 
w Rożdżałach. Zdjęcie wykonano na krótko przed 
jej tragiczną śmiercią, ale to już historia na oddzielną 
opowieść. ●

Barbara Cichecka

Muzeum

41

Adopcja zagraniczna? 
Żaden problem!
Austria, Szkocja, Anglia i Holandia to kraje, w których dom znalazło 

kilka potrzebujących psów z terenu gminy Warta. Dwie rodziny 
przyjechały osobiście po wymarzonego przyjaciela setki kilometrów, dla 
pozostałych został zorganizowany profesjonalny transport. Takie adopcje 
cieszą najbardziej, przywracają wiarę w ludzi i dodają skrzydeł do dalszego 
działania! Nasi Rodacy mieszkający za granicą coraz częściej starają się 
o adopcję w naszym kraju, ponieważ u naszych sąsiadów problem 
bezdomności zwierząt nie jest tak duży jak w Polsce. 

Zwierzęta po przejściach odwdzięczą się bezgraniczną miłością – nie 
bójcie się ich adoptować!

Zachęcamy do czipowania swoich psów. W gminie Warta możecie 
zrobić to całkowicie bezpłatnie! ZESKANUJ KOD QR I SPRAWDŹ 
JAK TO DZIAŁA. ●

Gabriela Majewska

Kiedy odległość nie ma znaczenia
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XXIV Turniej „Dzikich Drużyn” – 
Piątki Piłkarskie

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych: 
klasy IV-VI szkoły podstawowej – Spocone 

Bambiki (skład: Marcel Mituła, Cezary Raźniewski, 
Jakub Kędzia, Jan Krawczyk, Szymon Joachimiak, 
Gabriel Chrebela, Bartłomiej Stępień), klasy VII-VIII 
– Barka Zatora (skład: Antoni Ostrowski, Krzysztof  
Ostrowski, Bartosz Kamola, Jakub Kamola, Adam 
Kubik, Fabian Borczyk, Marcin Szeląg, Jakub 
Chotomski) oraz open – Targacze Wędliny (skład: 
Arkadiusz Witczak, Emil Witczak, Sebastian Kaniecki, 
Hubert Piątkowski, Łukasz Przygodzki, Arkadiusz 
Cieślak, Michał Szczepanik). Ponadto organizatorzy 

przyznali nagrody indywidualne: najlepszym zawod-
nikiem został wybrany Michał Szczepanik z Targaczy 
Wędliny, najlepszym bramkarzem – Krzysztof  
Ostrowski z Barki Zatora, królem strzelców z 12 
golami został Antoni Ostrowski również z Barki 
Zatora, a nagrodę fair play przyznano Klaudii Wewiór 
z Anonymo. Organizatorzy (Junior Warta, Jutrzenka 
Warta oraz KOKSOWNIA) dziękują panu Burmi-
strzowi oraz Radzie Miejskiej w Warcie za ufundowanie 
nagród i okazałych pucharów. Następny, jubileuszowy 
turniej już za rok. Już dziś serdecznie zapraszamy! ●

Hubert Kamola

Wiktor Wawrowski, 
Hubert Kamola  

Sport

25 września na stadionie i orliku w Warcie pod patronatem Burmistrza Warty 
– Krystiana Kroguleckiego - odbył się XXIV turniej „Dzikich Drużyn” – Piątki 
Piłkarskie. Rywalizowano w trzech kategoriach wiekowych, a w zawodach w sumie 
uczestniczyło 68 zawodników w 10 zespołach. 

wali małe szczyty w Beskidzie Śląskim i Żywieckim! 
Korzystali często z basenu przy hotelu Beskidian oraz 
odbywali wycieczki rowerowe. Zwiedzili oraz poznali 
walory turystyczne i historyczne miasta Żywca. 
Wieczorami integrowali się przy grillu, podczas 
dyskotek oraz turniejów w różnych grach sportowo-

Obóz wypoczynkowo-sportowy 
w Węgierskiej Górce

W dniach 16-25 sierpnia w Węgierskiej Górce 52 
uczestników przebywało na obozie wypoczyn-

kowo-sportowym. Młodzi mieszkańcy (uczniowie 
naszych szkół) gminy i miasta Warty brali udział 
w wielu zajęciach sportowych i rekreacyjnych. Odby-
wali treningi z piłki nożnej i piłki siatkowej, zdoby-

Sport

-rekreacyjnych. Wszyscy uczestnicy wrócili z wyjazdu 
bardzo zadowoleni i deklarują już wyjazd w przyszłym 
roku. Organizator – UKS Junior Warta - dziękuje za 
wsparcie włodarzom naszej gminy (sfinansowany 
przez pana Burmistrza – Krystiana Kroguleckiego 
oraz Radę Miejską – transport oraz dofinansowanie 
w połowie kosztów dla naszych czynnych piłkarzy 
– Jutrzenki i Juniora Warta). Opiekę nad dziećmi 
społecznie pełnili nauczyciele Szkoły Podstawowej 
w Warcie w osobach: Wiktor Wawrowski, Aleksandra 
Kamola, Krzysztof  Klimaszewski i Hubert Kamola. 
Następny obóz już za rok! ●
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Mamy nadzieję, że nasza gra będzie wyglądała coraz 
lepiej i sprawimy jeszcze niejedną miłą niespodziankę 
nie tylko naszym sympatykom ale i sobie samym. 
Serdecznie zapraszamy naszych kibiców oraz miło-
śników piłki nożnej na mecze naszego klubu. ●

Krzysztof  Zimoch

Bartosz Grabowski 
trenerem Jutrzenki Warta

W klubie zabrakło więc trenera i zawodników. 
Pierwszy trening (20 lipca)  prowadził gościnnie 

trener Robert Trojszczak, a następne piłkarz Piotr 
Kobierski, a frekwencja nie była za wysoka. Takich 
zawirowań w naszym klubie nie było dawno. Żaden 
trener z naszego regionu nie podjął się wyzwania 
i „poukładania” naszego zespołu. 

27 lipca zespół objął trener z Łodzi Krzysztof  
Łukszas, a Juve zagrało tylko dwa mecze sparingowe 
przed ligą. Najpierw remis u siebie z Ustkowem 4:4 – 
gole Piotra Burskiego-3 i Piotra Tomaszewskiego, 
a także poważny uraz głowy kapitana Sylwestra 
Pawlaka. Potem wysoka porażka z Gruszczy-
cami 1:6 (honorowy gol Kamila Woźniaka). Wyda-
wało się, że „czarne chmury” zebrały się nad naszym 
klubem, a dodatkowo mimo udziału w treningach 
z klubu odeszli: wychowanek Robert Jarecki, a także 
Emilian Sulgan (obaj przeszli do Piasta Błaszki). 

15 sierpnia w pierwszym meczu w Działoszynie 
na ławce był tylko jeden rezerwowy zawodnik! Po 
dwóch kolejkach i trudnych rozmowach (mała liczba 
treningów i wysokie żądanie finansowe) zarząd nie 
zdecydował się na współpracę z trenerem Łukszasem! 

Treningi znów musiał prowadzić Piotr Kobierski! W III 
kolejce na ławce musiał zasiąść Wiktor Wawrowski.

Dopiero przed zaległą IV kolejką (porażka 
z liderem tabeli – WKS-em Wieluń 0:3), 2 września 
trening poprowadził „stary-nowy” trener Bartosz 
Grabowski (prowadził już Juve wiosną 2014 roku i to 
w IV lidze) i to on jest trenerem Jutrzenki w rundzie 
jesiennej! 

Kadrę w ostatnich dnia okienka transferowego 
zasiliło kilku zawodników ofensywnych oraz 15-letni 
juniorzy i obecnie liczy ona 24 zawodników (w tym 
Brazylijczyk Caio Cesar!), ale i tak wyniki nie napa-
wają optymizmem. Tylko pięć punktów (jedno zwycię-
stwo, dwa remisy i aż pięć porażek) w pierwszych 
ośmiu meczach, to trochę mało jak na klasę okręgową! 
Dodatkowo, mimo prowadzenia do przerwy w meczu 
pucharowym 3:0 z Wartą Działoszyn – ostatecznie 
porażka w drugiej części 3:4! Liczymy jednak na lepszą 
grę i większą liczbę zdobytych punktów jesienią! ●

Hubert Kamola

Sport

Kryzys dotknął nasz klub po spadku z IV ligi. Po słabej grze wiosną i zasłużonym 
spadku z wyższej klasy rozgrywkowej z klubu odeszła kolejna duża grupa piłkarzy 
oraz… trener Jarosław Wargowiak, który o swojej rezygnacji poinformował na kilka 
godzin przed pierwszym treningiem w lipcu! 

którzy wzmocnią naszą drużynę. Po dwóch pierw-
szych, niestety przegranych meczach nowego sezonu 
udało nam się zachęcić do gry w naszym klubie kilku 
nowych zawodników. Wpłynęło to bardzo pozy-
tywnie na całą naszą ekipę i powiało optymizmem, co 
zmobilizowało nas do dalszej walki. Efekt nadszedł 
już w trzeciej kolejce w której zremisowaliśmy z wyżej 
notowanym KS Osiek. W czwartym meczu sezonu 
przyszło nam się zmierzyć w ,,derbach’’ naszej gminy 
z lokalnym rywalem UKS Ustków. Po dobrym meczu 
i naszym prowadzeniu przez większą część spotkania 
niestety w końcówce bardziej doświadczony prze-

Sprawozdanie z LKS Socha
LKS Socha po udanej końcówce zeszłego sezonu 

zdołał się utrzymać w A klasie łódzkiej, co było 
głównym celem klubu po zeszłorocznym awansie do 
tychże rozgrywek. Niestety, przed nowym sezonem 
nasz klub opuściło czterech kluczowych zawodników, 
którzy wzmocnili ekipę Jutrzenki Warta. Wpłynęło 
to na poważne problemy kadrowe klubu na  starcie 
nowego sezonu. Po długich rozmowach i przemy-
śleniach działaczy i zawodników którzy pozostali 
w klubie, zdecydowaliśmy wspólnie o tym, że jednak 
się nie poddamy i wystartujemy w nowych rozgryw-
kach, szukając jednocześnie nowych zawodników 

Ostatni mecz kontrolny rozegraliśmy z drużyną 
Pelikana Nowy Karolew, mecz zakończył się naszym 
zwycięstwem 5:4. Bramki: Wałęsa x3, Gustowski, 
Mamot. 
Początek sezonu:
Sezon zainaugurowaliśmy meczem rozgrywanym 
w ramach I rundy Pucharu Polski dnia 08.08, los 
skrzyżował nasze drogi z beniaminkiem sieradzkiej 
A-klasy, TSJ Gruszczyce. Mecz zakończył się wyni-
kiem 1:0 dla naszej drużyny i tym samym awansem 
do II rundy pucharu. Bramkę na wagę awansu zdobył 
Damian Rosiak!

Start Ligi, dnia 21.08 w I kolejce nowego sezonu 
podejmowaliśmy na własnym boisku LKS Zapole, 
mecz zakończył się zwycięstwem naszej drużyny, 
wynik to 3:1, bramki zdobywali: Jakub Wałęsa, Hubert 
Gustowski oraz Hubert Kuras. 

Następne spotkanie, które rozegraliśmy to mecz II 
Rundy Pucharu Polski. Zmierzyliśmy się z drużyna KS 
Rębieskie, spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1, tym 
samym po raz pierwszy w historii nasz klub awansował 
do III rundy pucharu. Bramki zdobyli: Jakub Wałęsa, 
Hubert Gustowski oraz Jakub Tomczak.

UKS Ustków 2021/2022

Sezon przygotowawczy naszej drużyny rozpoczął 
się 19 lipca, od tego czasu zespół trenował 3 razy 

w tygodniu.
Sparingi:
Pierwszy mecz testowy rozegraliśmy 25.07 z drużyną 
KS Rębieskie. Wynik tego spotkania to 6:4 dla naszej 
drużyny, bramki w tym spotkaniu zdobywali: Jakub 
Tomczak x2, Łukasz Wlazły, Jakub Wałęsa, Marcin 
Łuczak, Szymon Rządkowski. 

Kolejne sparingowe spotkanie rozegraliśmy ze spad-
kowiczem z IV ligi, Jutrzenką Warta. Mecz odbył się 
28.07 na stadionie w Warcie, spotkanie zakończyło się 
remisem 4:4, mimo tego, że nasza drużyna prowadziła 
już 3:1, nie udało się dowieźć korzystnego rezultatu 
do końca spotkania. Gole dla naszej drużyny zdobyli: 
Marcin Łuczak, Jakub Wałęsa, Hubert Gustowski(-
cudowne uderzenie z 50 metrów!) oraz ponownie 
Hubert Gustowski. 

Trzeci mecz kontrolny rozegraliśmy 01.08 prze-
ciwko drużynie LKS Kalinowa, spotkanie zakończyło 
się kolejnym zwycięstwem, tym razem 3:1, bramki 
zdobyli: Marcin Łuczak, Jakub Wałęsa i Hubert Kuras.

Sport

ciwnik przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę 
i wygrał derby (gratulujemy wygranej!!!). W kolejnym 
meczu udało nam się odnieść pierwsze zwycięstwo 2-0 
z Sommer Zapole. Kolejne mecze: LKS Kobierzycko 
(10.10-d.), LGKS Charłupia Mała (17.10-w.), LKS 
Pyszków (24.10-w.), Jaga Lututów (30.10-d.), Widawia 
Widawa (07.11-w.) oraz Inter Woźniki (14.11-d.). 

Kadra:
Bartosz Połomski, Bartosz Wieczorek, Bartłomiej 
Pawlak, Bernard Musiał, Dawid Leoniak, Dawid 
Łuczak, Marcin Łuczak, Filip Woźniak, Grzegorz 
Dębicki, Huber Gustowski, Hubert Kuras, Hubert 
Zalewski, Jakub Kłys, Jakub Tomczak, Jakub Wałęsa, 
Krystian Dróżdż, Sebastian Dróżdż, Jakub Mamot, 
Łukasz Wlazły, Damian Rosiak, Mateusz Jurga, 
Szymon Rządkowski, Szymon Zieliński, Wiktor 
Młotkiewicz, Grzegorz Dyja
Trener:
Przemysław Sobczyk
Prezes:
Jacek Gidelski
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W II kolejce sezonu ligowego przyszło nam się 
zmierzyć z drużyną Sokoła Goszczanów. W tym 
spotkaniu musieliśmy uznać wyższość gości, którzy 
zwyciężyli z nami wynikiem 5:0. 

Kolejka III, powrót na boisku w roli gospodarza, 
podejmowaliśmy drużynę z Kobierzycka. Mecz był 
kontrolowany przez naszą drużynę przez całe 90 
minut, 3 punkty zapewnił nam gol Jakuba Tomczaka 
zdobyty w 18 minucie. 

W następnym spotkaniu czekał na nas wyjazd na 
trudny teren, mierzyliśmy się z drużyną LGKS Char-
łupia Mała. Wynik spotkania rozstrzygnął się dopiero 
w 90 minucie! Kolejne 3 punkty zapewnił nam 
pięknym uderzeniem Hubert Zalewski, warto dodać, 
że była to jego pierwsza bramka w naszych barwach. 
III Runda Pucharu Polski!
Dnia 15 września rozegraliśmy mecz pucharowy 
z drużyną Zawiszy Pajęczno. Spotkanie stało na 
bardzo wysokim poziomie, obie ekipy bardzo chciały 
awansować dalej. Strzelanie rozpoczął w minucie 14’ 
Damian Rosiak. Następnie, po bramkach w 18’ i 48’ 
minucie, Zawisza wyszła na prowadzenie.  Minuta 60’ 
do remisu doprowadza Hubert Gustowski. Długo nie 
utrzymaliśmy korzystnego rezultatu, bo już 5 minut 
później, Zawisza znów objęła prowadzenie. Końcówka 
spotkania należała jednak do naszej drużyny. Wyrów-
nanie nadeszło w minucie 81’ za sprawą Jakuba Wałęsy, 
a zwycięski gol zdobyty przez Jakuba Mamota został 

Tabela KEEZA KLASY A, GRUPY VII:

MIEJSCE DRUŻYNA MECZE PUNKTY WYGRANE REMIS PORAŻKA BRAMKI

1 GKS Goszczanów 7 19 6 1 0 41-9

2 Widavia Widawa 6 13 4 1 1 20-10

3 UKS Ustków 7 13 4 1 2 10-10

4 TS Gruszczyce 6 13 4 1 1 16-7

5 GLKS Biała 7 12 4 0 3 13-11

6 LGKS Charłupia Mała 6 10 3 1 2 16-12

7 Sommer Zapole 7 10 3 1 3 14-16

8 KS Osiek 7 9 2 3 2 16-19

9 Inter Woźniki (Sieradz) 6 7 2 1 3 13-17

10 LKS Kobierzycko 7 6 2 0 5 6-15

11 Jaga Lututów 6 4 1 1 4 8-12

12 LZS Socha 6 4 1 1 4 5-24

13 LZS Pyszków 6 0 0 0 6 8-24

zdobyty w 94’ minucie!!! Mecz obfitował w wiele 
bramek i ambitną grę z obu stron. Najważniejsze, że 
nasza drużyna zwyciężyła i awansowała do IV rundy 
Pucharu Polski!

Mecz V Kolejki, spotkanie derbowe z drużyną LKS 
Socha, do przerwy przegrywaliśmy 0:1, po bramce 
zdobytej z rzutu karnego. Po przerwie nasza drużyna 
się otrząsnęła i była w stanie zdobyć 3 bramki. 
Spotkanie zakończyło się naszym zwycięstwem a gole 
zdobywali: Jakub Tomczak x2, Hubert Gustowski.

Dnia 25.09 naszą drużynę czekał wyjazd do Lutu-
towa, spotkanie niestety zakończyło się zwycięstwem 
gospodarzy 1:0. Jaga bramkę zdobyła w 10’ minucie 
spotkania i do końca meczu ustawili swoją obronę 
nisko i ograniczyli swoją grę do rozbijania naszych 
ataków i dalekich wybić piłki. Taktyka ta przyniosła 
im pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Na domiar 
złego poważnej kontuzji doznał nasz kapitan, Damian 
Rosiak. W następnej Kolejce będziemy mierzyć się 
z drużyną z Widawy, która jest beniaminkiem, ale 
bardzo dobrze radzi sobie w lidze. 

Po 6 kolejkach zajmujemy 3 miejsce z takim samym 
dorobkiem jak miejsce 2 i 4, ze stratą 4 punktów do 
lidera.

Drużyną, z którą zmierzymy się w IV rundzie 
Pucharu Polski będzie LKS Kwiatkowice. ●

Sebastian Dróżdż

Z dnia: 6.10.2021

Sport

Kalendarzowa jesień na dobre zagościła już w naszej gminie. Na chłodniejsze dni polecamy przygotowanie 
jednogarnkowego dania, które robi się naprawdę szybko. A przepis otrzymaliśmy od Stowarzyszenie Kobiet 

Aktywnych Wsi Witów. 

Chłopski Garnek

ok. 500 g kiełbasy np. podwawelskiej
ok. 600 g ziemniaków
ok. 360 g białej kapusty (pół główki małej 
kapusty, po wycięciu twardych części)
1 duża papryka czerwona 
1 średnia cebula 
1 ząbek czosnku
4 łyżki oleju rzepakowego
500 ml wody lub bulionu
pół łyżeczki soli
1 łyżeczka papryki słodkiej
1 łyżeczka majeranku
2 ziarna ziela angielskiego
1 mały liść laurowy
szczypta pieprzu 
3 czubate łyżeczki koncentratu pomidorowego
sól i pieprz do smaku
pęczek koperku

Wykonanie
Ziemniaki obieramy, myjemy, suszymy i kroimy 
w kostkę o boku ok. 1 cm. Kiełbasę obieramy 
z folii i kroimy w półksiężyce. Paprykę myjemy, 
pozbawiamy gniazd nasiennych, a następnie kroimy 
w kostkę. Kapustę szatkujemy (nie musi być drobno).
Cebulę kroimy w małą kosteczkę, czosnek drobno 
siekamy. Na małej patelni rozgrzewamy 1 łyżkę 
oleju, wrzucamy cebulę i smażymy do czasu aż się 
zarumieni. Następnie dodajemy posiekany czosnek 
i smażymy jeszcze przez 30 sekund. Odstawiamy 
patelnię na bok. Na dość dużej i głębokiej patelni 
rozgrzewamy 3 łyżki oleju, wrzucamy pokrojone 
w kostkę ziemniaki i smażymy je przez ok. 5 minut, 
co jakiś czas mieszając. Po tym czasie dodajemy 
kiełbasę i smażymy kolejne 5 minut, również co 
jakiś czas mieszając. Kolejno dodajemy paprykę, 
kapustę oraz wcześniej podsmażoną cebulkę oraz 
czosnek. Mieszamy. Wlewamy ok. 500 ml gorącej, 
przegotowanej wody (lub bulionu). Dodajemy pół 
łyżeczki soli, majeranek, paprykę słodką, szczyptę 
pieprzu, ziele angielskie oraz mały liść laurowy. 
Dusimy pod przykryciem przez ok. 20 minut na 
średnim ogniu, od czasu do czasu mieszając. Po tym 
czasie dodajemy 3 czubate łyżeczki koncentratu 
pomidorowego, mieszamy i dusimy jeszcze przez ok. 
10 minut (aż warzywa będą miękkie). Opcjonalnie na 
koniec doprawiamy do smaku solą, pieprzem oraz 
drobno pokrojonym koperkiem. Wedle potrzeby sos 
można zagęścić również mąką.

Opracowała:
Kinga Zagłoba

Kilka słów o KGW Wsi Witów
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Witów działa 
od 3 lipca 2019 roku i liczy 23 Członkinie. Najstarsza 
z Pań ma 70 lat a najmłodsza 22. Stowarzyszenie zostało 
założone celem podtrzymywania tradycji i kultury 
ludowej terenie gminy. Przepisy z których korzysta Koło 
przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Do tej pory 
członkinie Koła spotykały się w domach prywatnych, 

ale już wkrótce KGW będzie mogło realizować w pełni 
swoje zadania statutowe dzięki nowej siedzibie, której 
zakup dofinansowany zostanie ze środków uzyskanych 
w ramach naboru „Sołectwo na Plus” oraz funduszu 
sołeckiego-budżet gminy. ●

Przepis
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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



CHCESZ JUŻ 
POZBYĆ SIĘ 
WERSALKI?

SZYBKO DZWOŃ 
DO KOMUNALKI!

43 8294 169
ODBIÓR WIELKOGABARYTÓW
JUŻ OD 54 ZŁ NETTO!


