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Niech nowonarodzony Jezus przyniesie Państwu 
pokój, radość i wzajemną miłość, a każda chwila 

świąt Bożego Narodzenia będzie wypełniona 
miłością i szczęściem rodzinnym.

W Nowym 2022 Roku zdrowia, pasmo sukcesów, 
optymizmu i spełnienia najskrytszych marzeń

życzą: 
Burmistrz Warty – Krystian Krogulecki 

oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie – Grzegorz Kopacki
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Z gabinetu Burmistrza

Szanowni Mieszkańcy gminy Warta,
w przedświątecznej atmosferze przyszedł czas aby poczynić pewne refleksje 
dotyczące mijającego 2021 r. Był to kolejny już rok zmagania się przez nas 
wszystkich z panującą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego 
chorobę COVID-19. 

Liczne ograniczenia wprowadzane przez władze 
centralne nie ułatwiały nam wszystkim życia. 

Z drugiej strony galopująca inflacja spowodowała 
niespotykane przez kilkanaście lat podwyżki cen 
podstawowych produktów niezbędnych do codzien-
nego funkcjonowania, w tym tych, które mają bezpo-
średni wpływ na działania samorządu w zakresie zadań 
inwestycyjnych (wzrost cen materiałów budowlanych, 
paliwa, energii itd.). Pomimo tych wszystkich negatyw-
nych czynników praca Urzędu Miejskiego w Warcie 
wraz z wszystkimi gminnymi jednostkami organiza-
cyjnymi, nie została zachwiana, a gmina realizowała 
w sposób niezakłócony nałożone na nią zadania – 
zarówno bieżące jak i inwestycyjne.

Dzięki efektywnej pracy wszystkich pracowników, 
Urząd Miejski w Warcie w 2021r. na realizację samych 
zadań inwestycyjnych pozyskał środki zewnętrzne 
w rekordowej kwocie ponad 22 miliony złotych, 

z czego w 2021r. wykonaliśmy różnego rodzaju inwe-
stycje na łączną kwotę blisko 12 milionów złotych. 
Pozostała kwota będzie wydatkowana w nadcho-
dzącym roku. Jest to rekordowe dofinansowanie 
na wydatki inwestycyjne jakie do tej pory udało się 
pozyskać naszej gminie w jednym roku kalenda-
rzowym! Sukces jest tym większy, że nie korzystaliśmy 
z żadnych firm zewnętrznych przy aplikowaniu o ww. 
środki - wszystkie wnioski wyszły spod „pióra”, czy 
raczej klawiatury, naszych pracowników! 

W konsekwencji tak ogromnego zewnętrznego 
wsparcia finansowego, kierując się myślą „zmie-
niamy gruntówki na asfaltówki”, wspólnie z radnymi 
gminy Warta pod koniec ubiegłego roku wdrożyliśmy 
w życie Gminny Program Przebudowy Dróg. Dzięki 
temu całkowicie nowe drogi asfaltowe pojawiły się 
aż w kilkunastu miejscowościach, takich jak: Piotro-
wice, Raczków – Upuszczew, Gać Warcka, Głani-
szew, Mikołajewice, Zadąbrowie-Rudunek, Miedze, 
Jeziorsko, Cielce, Duszniki (Piaski), Warta ul. Szymań-
skiego, Zachodnia i Przedwiośnie. Z uwagi na utrud-
nienia pogodowe, trwają jeszcze jedynie prace zwią-
zane z budową drogi relacji Rożdżały-Józefka.

W przyszłym roku zamierzamy oczywiście konty-
nuować realizacje programu przebudowy dróg lokal-
nych i utwardzić (poprzez wykonanie nawierzchni 
bitumicznej) co najmniej taką samą ilość dróg jak 
w tym roku.

Jednak drogi to tylko część zadań, jakie realizujemy. 
W trakcie budowy jest wielofunkcyjna hala sportowa. 
Dopełniliśmy wszelkich formalności i wyłoniliśmy 
wykonawcę do budowy budynku wielorodzinnego. 
Dokonaliśmy renowacji parku miejskiego w Warcie, 
gdzie wybudowany został również skatepark.

Uruchomiliśmy gminny transport publiczny, 
z którego może korzystać każdy, a nie tylko dzieci 
dojeżdżające do szkół. Dzięki temu walczymy 
z wykluczeniem komunikacyjnym w naszej gminie. 
Warto podkreślić, że na realizację tego zadania udało 
nam się pozyskać kwotę w wysokości blisko 500 000 
zł z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, 
dzięki czemu znacznie odciążyliśmy budżet gminny, 
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spokojnym marszem, z obserwacją przyrody, trwa 
około 2 godzin. 

Już za chwilę rozpocznie się przebudowa tzw. 
„pierwszego mostu”, bo tutaj również pozyskaliśmy 
1,5 miliona 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. Planujemy też oddać do 
użytku w przyszłym roku kolejne place zabaw wraz 
z siłowniami zewnętrznymi. Nadal będziemy prowa-
dzić prace remontowe w naszych szkołach, domach 
ludowych, świetlicach i remizach OSP. 

Szczegółowy wykaz wszystkich naszych realizo-
wanych inwestycji w 2021r. znajdziecie Państwo na 
następnych stronach kwartalnika. Zachęcam do zapo-
znania się z nimi.

Mając na uwadze powyższe, chciałbym bardzo 
serdecznie podziękować za owocną współpracę 
w mijającym roku wszystkim Radnym na czele 
z Panem Przewodniczącym Grzegorzem Kopackim. 
Nasze wspólne, zgodne działania wymiernie wpły-
wają na rozwój gminy i przyczyniają się do poprawy 
warunków życia mieszkańców. Podziękowania należą 
się również wszystkim sołtysom z terenu naszej gminy. 
Słowa podziękowania składam także wszystkim 
pracownikom Urzędu Miejskiego w Warcie oraz 
pracownikom wszystkich naszych jednostek orga-
nizacyjnych tj. MOPS, WCK, ZGKiM, ZWiK, SP 
w Warcie, SP w Jeziorsku, SP w Ustkowie, SP w Ciel-
cach, SP w Rossoszycy, SP we Włyniu, SP w Jaku-
bicach, SP w Raczkowie, Przedszkola Publicznego 
w Warcie oraz Żłobka. 

Dziękuję wszystkim druhnom i druhom stra-
żakom, kobietom aktywnym zrzeszonym w Kołach 
i Stowarzyszeniach oraz wszystkim innym działa-
czom społecznym działającym w organizacjach poza-
rządowych na terenie gminy Warta, seniorom zrze-
szonym w Polskim Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów. Oddział Okręgowy w Sieradzu (Koło 
Nr 1 w Warcie). Dziękuję Wszystkim, którzy swoją 
aktywnością przyczyniają się do rozwoju naszej małej 
ojczyzny i zachęcam do dalszego przedstawiania 
swoich sugestii i pomysłów. 

Państwa zaangażowanie i praca, na rzecz poprawy 
jakości życia mieszkańców gminy Warta są bezcenne. 
Pamiętajmy, że tylko Razem możemy więcej. ●

Burmistrz Warty

z którego do tej pory na realizację transportu szkol-
nego przeznaczaliśmy kwotę blisko 1 000 000 złotych! 
Zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyliśmy 
na przebudowę kolejnych dróg, tak potrzebnych 
w naszej gminie.

Nie zwalniamy także tempa z realizacją naszych 
eko-inwestycji. Dużym sukcesem okazał się Gminny 
program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła. 
W ramach programu wymieniono 125 starych kopciu-
chów na nowoczesne efektywne źródła ciepła. Dzięki 
dużemu zainteresowaniu wymiany źródeł ciepła oraz 
rosnącej świadomości ekologicznej mieszkańców 
wzrasta dbałość o otaczające nas środowisko. Wspie-
raliśmy również mieszkańców poprzez dotacje do 
wykonywania podłączeń kanalizacyjnych, a mając 
na uwadze rosnące ceny prądu jeszcze w tym roku 
rozpoczniemy montaż instalacji fotowoltaicznych na 
budynkach użyteczności publicznej w gminie Warta. 
Na realizację tegoż zadania z WFOŚiGW w Łodzi 
uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 814.860,00 
zł. Inwestycja ta obejmuje wykonanie kompletnych 10 
instalacji fotowoltaicznych o modułach monokrysta-
licznych na naszych obiektach użyteczności publicznej. 
W ten sposób chcemy ograniczyć nasze koszty zakupu 
energii elektrycznej. Jednocześnie systematycznie 
modernizujemy nasze oświetlenie uliczne poprzez 
wymianę starych sodowych opraw oświetleniowych na 
nowoczesne, energooszczędne typu LED. Ten proces 
będziemy kontynuować w następnym roku. 

Mając również na uwadze poprawę infrastruktury 
turystyczno-rekreacyjnej dostępnej bezpłatnie dla 
każdego mieszkańca naszej gminy wybudowaliśmy 
dwie wieże widokowe w miejscowości Proboszczo-
wice i Glinno. Każda z tych budowli liczy blisko 
20 metrów wysokości, a na najwyższej platformie 
zainstalowane są lunety, które umożliwiają obser-
wację bogactwa fauny i flory utworzonego w 1998r. 
Rezerwatu Przyrody „Jeziorsko”, którego celem jest 
zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych 
i krajobrazowych ostoi ptaków wodno-błotnych. 
Zachęcam do korzystania tym bardziej, że pomiędzy 
wieżami została utworzona ciekawa ścieżka eduka-
cyjna o długości 7 kilometrów. Czas przejścia ścieżki 

„Dzięki efektywnej pracy wszystkich 
pracowników, Urząd Miejski 
w Warcie w 2021 r. na realizację 
samych zadań inwestycyjnych pozyskał 
środki zewnętrzne w rekordowej kwocie 
ponad 22 miliony złotych

„ Z gabinetu Burmistrza
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Poznajmy się lepiej

Antywirusy, kabelki, oprogramowania, faksy, skanery , szyfry, 
kody i hasła… to idealne słowa wstępu dla drugiego pracow-

nika, którego sylwetkę chcielibyśmy Państwu przedstawić. Mowa 
o Krzysztofie Konie, który jako informatyk w Urzędzie pracuje 
od 2012 r. Początkowo przy realizacji projektu unijnego związa-
nego z wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Gminy, a następnie 
jako pełnoetatowy informatyk jednostki. Utrzymanie poprawnego 
działania całej sieci komputerowej urzędu, nadzór nad monitorin-
giem miejskim, systemowe nadzorowanie przebiegu Sesji Rad Miej-
skich, administrowanie strony internetowej gminawarta.pl oraz bip.
gminawarta.pl to tylko niektóre z zadań wykonywanych przez Pana 
Krzysztofa. Dodać do tej listy należy „walkę” z technologią…albo 
siecią, która w najmniej oczekiwanym i odpowiednim momencie 
odmawia posłuszeństwa, uniemożliwiając wysyłanie pilnych doku-
mentów czy też przeprowadzenie transmisji obrad Rady. Cierpliwość 
i opanowanie podobnie jak u p. Aurelii, to cechy dzięki którym Pan 
Krzysztof  „ogarnia” te wszystkie techniczne „zagwostki”, które na 
co dzień spędzają mu sen z powiek. Czas wolny najchętniej spędza 
z rodziną, wykonując prace ogrodowe przy własnym warzywniaku, 
w podróży lub wędkując. ●

Poznajmy się lepiej
W dzisiejszym wydaniu dwie sylwetki pracowników Wydziału Organizacyjno- 
Administracyjnego Urzędu Miejskiego w Warcie, a więc poznajmy się lepiej…

Pani Aurelia Łuczak pracę w Urzędzie zaczęła w 2008 r. Począt-
kowo jako stażystka, następnie pomoc administracyjna wspo-

magająca działania związane z realizacją projektów unijnych. 
Wiedza zdobyta podczas wykonywania zadań „różnorodnych, trud-
nych i specyficznych” przełożyła się na objęcie stanowiska Dyrek-
tora Lokalnej Grupy Działania Przymierze Jeziorsko na prawie 
2 lata. Sentyment do Urzędu skłonił p. Aurelię do powrotu tym 
razem na stanowisko ds. Obsługi Rady, a następnie inspektora ds. 
Obsługi Interesantów w Wydziale Podatków. Od czerwca br. mogą 
ją spotkać Państwo w Biurze Obsługi Urzędu. Jedno jest pewne- 
doświadczenie zdobyte przez lata, na kilku stanowiskach pozwo-
liło zdobyć ogromną wiedzę, która jest niezaprzeczalnym ułatwie-
niem i usprawnieniem pracy na obecnym stanowisku. Cierpliwość, 
opanowanie , organizacja pracy oraz przyjazne nastawienie to cechy 
niezwykle pomocne w kontakcie z petentami, a że „lubi ludzi” to 
tym bardziej obowiązki wykonywane aktualnie sprawiają jej dużo 
satysfakcji. Jeśli chodzi o czas wolny, którego „jak na lekarstwo” to 
z pewnością priorytetem jest rodzina, gdzie wspólnie albo w domu 
albo po za nim, zajęć i atrakcji nie brakuje. Zajęcia fitness od czasu 
do czasu również wpisują się dość wypełniony grafik Pani Aurelii 
podobnie jak wspomaganie działalności Rady Osiedla Warta. 

Kinga Zagłoba
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Informacje z Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacje z MOPS’u
Dnia 31 października 2021r., zakończył się okres 

zasiłkowy 2020/2021 dotyczący zasiłków 
rodzinnych. Nowy okres zasiłkowy, tj. 2021/2022 
rozpoczął się od 1 listopada 2021r. Aby zachować 
ciągłość w przyznaniu powyższego świadczenia nale-
żało złożyć wniosek do dnia 30 listopada 2021r. W tej 
chwili wnioski o ustalenie prawa do powyższego 
świadczenia można składać w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Warcie w każdym momencie, 
jednak przyznanie tej formy wsparcia uzależnione jest 
od miesiąca, w którym wpłynie wniosek do tutejszego 
organu. 

Od 1 października 2021r. rozpoczął się również 
nowy okres świadczeniowy dotyczący funduszu 
alimentacyjnego. Aby ubiegać się o powyższe świad-
czenie należy złożyć ponownie wniosek w Ośrodku 
Pomocy Społecznej, którego przyznanie także nastę-
puje od miesiąca, w jakim wpłynie wniosek do tutej-
szego organu.

W dniach 1-15 wrzesień 2021 r. zakończył się 
również okres przyjmowania wniosków dotyczących 
przyznania stypendium szkolnego dla uczniów miesz-
kających na terenie naszej gminy w roku szkolnym 
2021/2022. Kryterium do przyznania powyższego 
stypendium wynosi 528,00 zł na osobę w rodzinie, 
natomiast wysokość stypendium w roku 2021 wyno-
siła 992,00zł na jednego ucznia. W gminie stypendium 
przyznano 159 uczniom, a jego wypłata następuje po 
przedstawieniu rachunków i/lub faktur potwierdzają-
cych poniesione wydatki. 

Ponadto przypominamy, iż wnioski w sprawie 
ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na 
kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 lutego 2022r. 
Od 1 stycznia 2022 r. obsługą wniosków dotyczących 
programu 500+ zajmować będzie się Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych, w związku z czym wnioski na nowy 
okres należy składać do ZUSu. Wnioski będzie można 
składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez: 

Platforma Usług Elektronicznych PUE ZUS, 
System teleinformatyczny banków krajowych oraz 
spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, 
Platforma EMP@TIA.

Wypłata przyznanego świadczenia będzie reali-
zowana wyłącznie na konto bankowe beneficjenta. 
Świadczenia wychowawcze na okres 2021/2022 przy-
znane zostały do dnia 31.05.2021r., i do tego dnia 
wypłaty będą realizowane przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Warcie.

Lada moment rozpocznie się kolejny rok kalenda-
rzowy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie 
przypomina rodzicom, których dzieci korzystały 
z dożywiania o konieczności złożenia nowych doku-
mentów.

Jednocześnie Ośrodek Pomocy Społecznej infor-
muje, iż rodziny, które własnym staraniem nie są 
w stanie sfinansować dzieciom gorącego posiłku 
i których dochód od stycznia 2022r., nie przekroczy 
kwoty 900,00zł netto również mogą ubiegać się 
o opłacenie tego świadczenia.

Gmina Warta otrzymała wsparcie finansowe 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych w ramach Modułu IV programu 
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym 
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywoła-
nych chorobami zakaźnymi”. Moduł ten był realizo-
wany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach tego projektu 110 osób niepełnospraw-
nych z terenu Gminy Warta zostało objętych pomocą 
w formie artykułów żywnościowych, środków 
chemicznych, środków czystości oraz środków 
ochrony osobistej na kwotę ponad 65 tysięcy złotych.●„Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Warcie składa 
podziękowania Pani Kindze 
Zagłoba i Panu Tomaszowi 
Jachowiczowi za merytoryczne 
wsparcie przy realizacji projektu 
oraz Dyrekcji i Pracownikom 
im. kpt. pil. Stanisława 
Skarżyńskiego w Warcie za 
udostępnienie i przygotowanie 
lokalu, w którym wydawane były 
powyższe artykuły. ●

„

MOPS Warta
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Inne podmioty Łącznie

Co w ZWiKu piszczy?
Brudny problem 
Na terenie Gminy Warta znajduje się sieć kanalizacyjna 
o długości 23,16 km, a korzysta z niej niecałe 30 % 
wszystkich mieszkańców. Pozostała część posiada albo 
zbiorniki bezodpływowe, albo przydomowe oczysz-
czalnie. W gminie funkcjonują dwie oczyszczalnie 
ścieków znajdujące się odpowiednio w Jeziorsku 
oraz w Warcie. Ta ostatnia przyjmuje ścieki zarówno 
z sieci kanalizacyjnej, jak i ścieki dowożone wozami 
asenizacyjnymi. Do punktu zlewnego mogącego 
odbierać ścieki z terenu gminy trafiło w ubiegłym roku 
15.034,85 m3 ścieków. Choć stanowi to jedynie 11,2% 
wszystkich ścieków trafiających do warckiej oczysz-
czalni to zdecydowanie więcej niż w latach ubiegłych. 
Tendencja wzrostowa zauważalna jest od dwóch lat. 
To zasługa licznych działań edukacyjnych i akcji infor-
macyjnych prowadzonych zarówno przez ZWiK, jak 

Kanalizacja tak, podłączenie się niekoniecznie 
Niestety, nie wszyscy mieszkańcy aglomeracji Warta 
skorzystali z możliwości przyłączenia swoich domów 
do sieci kanalizacji sanitarnej. A prawo nakłada na nich 
taki obowiązek. Zwolnieni od niego są jedynie właści-
ciele posesji, posiadający przydomowe oczyszczalnie 
ścieków, zamontowane jeszcze przed wybudowaniem 

Zestawienie ścieków dowożonych

i Gminę Warta. Dzięki edukacji zwiększyła się świa-
domość mieszkańców co do zagrożeń jakie dla środo-
wiska naturalnego stanowi wylewanie nieczystości 
na powierzchnię ziemi czy do wód. Zwiększyła, co 
nie oznacza, że problem przestał istnieć. Nieszczel-
ność szamb, sąsiad stosujący nieczystości do nawo-
żenia użytków rolnych, ścieki zalegające w przydroż-
nych rowach… musimy zdać sobie sprawę, że ścieki 
rozprzestrzeniają się na duże odległości od źródła. 
W konsekwencji sami tworzymy obieg zamknięty, 
ponieważ nieczystości wchłaniane są nie tylko przez 
roślinność znajdującą się na terenie naszej Gminy, 
ale i przez warzywa czy owoce w przydomowych 
ogródkach. Nie bądźmy obojętni! Zweryfikujmy stan 
naszych zbiorników, reagujmy na nielegalne praktyki, 
korzystajmy z usług tylko tych przedsiębiorstw, które 
posiadają zezwolenie na odbiór nieczystości.

sieci kanalizacyjnej, do której mogliby się podłączyć. 
Okoliczność, że ktoś posiada szczelne szambo i może 
się okazać fakturami za regularne opróżnianie zbior-
nika nie ma w tym wypadku znaczenia. W ostatnim 
czasie do mieszkańców aglomeracji dotarły podpi-
sane przez Burmistrza Warty pisma przypominające 
o obowiązku podłączania gospodarstw do miejskiej 

Co w ZWiKu piszczy?
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Tym samym dla właścicieli posesji położonych przy 
starych, jak i nowo wybudowanych fragmentach sieci 
kanalizacyjnej, którzy wyrażą chęć podłączenia się, 
ZWiK przygotował duże udogodnienia. Wszystkie 
formalności w jednym miejscu, szybkie i profesjonalne 

kanalizacji. Celem monitu było nie tylko przypo-
mnienie mieszkańcom o nałożonych na nich przez 
ustawę obowiązkach, ale i skłonienie do korzystania 
z sieci. Na ponad 140 wysłanych listów odpowiedziała 
niecała połowa. Niestety realia są takie, że miesz-
kańcy najpierw domagają się budowy kanalizacji, a gdy 
ta powstanie – nie chcą się podłączyć. A to za dużo 

formalności z tym związanych, a to zbyt duża uciąż-
liwość związana z budową przyłącza, a to za wysoka 
cena za odprowadzenie ścieków. A pamiętać należy, że 
wywóz nieczystości też kosztuje, chyba, że ktoś robi 
to nielegalnie. Poniżej przedstawiamy wykres, którego 
zadaniem jest uświadomienie Państwu, że w żadnym 
przypadku wywóz nie jest lepiej opłacalny niż korzy-
stanie z kanalizacji.

wykonanie, brak konieczności ponoszenia jednorazo-
wego wydatku (istnieje możliwość rozłożenia spłaty 
kosztów wykonania przyłącza na raty). Procedura 
przyłączeniowa już dawno nie była tak prosta. Zapra-
szamy do kontaktu z nami! ●

Anna Lewandowska, Jakub Tworo

Co w ZWiKu piszczy?

Porównanie cen
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Przegląd spraw komunalnych

Ksiądz Jan Twardowski zwykł mawiać „nie bądź pewny, że masz czas, bo pewność 
niepewna”. Kierowani tą myślą podeszliśmy do postawionych nam w tym roku zadań tak 
jakby „jutra” miało nie być.

Przegląd spraw komunalnych

W skutek powyższego zbliżający się już nie tyle 
ku zachodowi, a raczej całkowitemu zajściu, 

rok kalendarzowy 2021 był dla nas czasem naprawdę 
intensywnych działań na wielu płaszczyznach. Nasz 
główny zleceniodawca i partner, czyli gmina Warta 
nie szczędził nam zleceń, dzięki czemu mieliśmy 
przyjemność dołożyć swoją małą cegiełkę do wielu 
cennych i potrzebnych inwestycji. Wiele z tych zadań 
„zmusiło” nas do poszerzenia zakresu świadczonych 
usług, a co za tym idzie dało nam sporą szansę do 
rozwoju. To co nas motywuje najbardziej i daje „kopa” 
do dalszego energicznego działania to pozytywne 
informacje zwrotne, które spływają z wielu stron pod 
adres naszego zakładu. Cieszymy się, że nasze starania 
odnajdują zadowolenie zarówno ze strony władz 
gminy, jak i wszystkich beneficjentów naszych działań, 
czyli mieszkańców naszej pięknej małej ojczyzny.

Mijający rok to również w dalszym ciągu prace zwią-
zane z modernizacją i powiększaniem zakładowego 
parku maszyn. Dzięki dotacjom celowym z gminy 
w tym roku udało się nam zakupić:
• samochód ciężarowy typu „wywrotka” marki 

Mercedes
• dwa autobusy marki Iribus
• samochód dostawczy Volkswagen Transporter 

Dokka
• przyczepę do transportu

Ponadto zainstalowaliśmy również monitoring, 
który swoim zasięgiem obejmuje teraz wszystkie zakła-
dowe budynki, plac oraz Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. Dzięki dziewiętnastu, wyso-
kiej jakości kamerom zwiększyliśmy poziom bezpie-
czeństwa zarówno naszych petentów, sprzętów, jak 
i nas samych.

Do pasma naszych osiągnięć nieskromnie zali-
czamy również projekt polegający na przekształceniu 
dotychczas funkcjonującego transportu szkolnego 
w Gminny Transport Publiczny. Jest to wspaniały 
owoc, który wyrósł na żyznym gruncie udanej współ-
pracy z Urzędem Miejskim. Taki gminno-komunalny 
tandem pozwolił nam nie tylko skutecznie walczyć 
z wykluczeniem komunikacyjnym wśród niezmotory-
zowanych mieszkańców gminy, ale również pozwolił 

pozyskać zewnętrze środki finansowe, które znacznie 
odciążyły budżet gminy w tym zakresie. A wszystko 
w myśl powszechnie znanej prawdy „chcieć to móc”. 

Chcąc podsumować cały rok naszej pracy 
musiałbym poczynić artykuł znacznie szerszych 
rozmiarów. Wszak wszyscy pracownicy naszego 
zakładu pracowali prężnie i skutecznie. Większość 
naszych prac i sukcesów – tych małych i tych nieco 
większych staramy się jednak ukazywać na bieżąco, 
czy to na łamach tej gazety, czy na naszym firmowym 
fanpage’u. Uważam, że tego typu komunikacja jest 
naszym bezwzględnym obowiązkiem, skądinąd 
(jak wielokrotnie podkreślam) komunalne znaczy 
społeczne, wspólne i wszyscy nasi mieszkańcy mają 
prawo do informacji o naszych planach i realizacjach. 

A realizacja tych wszystkich zadań i projektów, 
a w konsekwencji ciepłe słowa i wyrazy uznania, które 
spływają do mnie jako dyrektora zakładu, nie byłyby 
jednak możliwe, gdyby nie codzienne zaangażowanie 
i poświęcenie wszystkich pracowników naszego 
zakładu. Jak mawiał H. Jackson Brown Jr. „Sukces 
w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz 
naprzód, albo upadasz”. Jestem bardzo szczęśliwy, że 
w naszym zakładzie otaczają mnie wyłącznie ludzie, 
z którymi mogę i chcę jechać jak najdalej, a upadek 
wydaje się być nam tak obcy jak słoneczne gorące lato 
dla Eskimosa. Za te codziennie starania, nieustanną 
gotowość i realizację niełatwych wcale zadań pragnę 
Wam WSZYSTKIM drodzy współpracownicy bardzo 
podziękować. 

Korzystając z okazji i będąc jednocześnie swoistym 
rzecznikiem wszystkich pracowników ZGKiM, 
w imieniu nas wszystkich z okazji nadchodzących 
świąt Bożego Narodzenia, pragniemy złożyć Wam 
Drodzy Czytelnicy i Mieszkańcy Naszej gminy moc 
najlepszych życzeń – niech te święta przepełnione 
zdrowiem, staną się chwilą ukojenia i odpoczynku od 
codziennych trosk, niech wypełni je spokój i miłość, 
a magia tego wyjątkowego czasu niech natchnie nas 
wszystkich by wyjść ze skóry wilka, w której się czasem 
skrywamy i stać się dla siebie człowiekiem…aż czło-
wiekiem. Zdrowych pogodnych świąt życzą wszyscy 
pracownicy ZGKiM Warta. Do siego roku! ●

Patryk Polowczyk



11Na Warcie 4 / Zima / 2021

W październiku ubiegłego roku, na skutek reorganizacji w Urzędzie Miejskim w Warcie 
został powołany do życia WIiR – Wydział Infrastruktury i Rozwoju. Z założenia miała 
to być jednostka nastawiona i skoncentrowana na realizacji zadań inwestycyjnych na 
terenie całej gminy. Miało to być bardzo mocne ogniwo w Urzędowym łańcuchu, które 
zapewni skuteczną realizację pomysłów płynących od Burmistrza i Rady Miejskiej. 

W WiRze inwestycji…

Na czele owego wydziału stanął zastępca burmi-
strza Mariusz Lewandowski, a w inwestycyjnych 

zmaganiach dzielnie wspierać go mieli pracownicy: 
Agnieszka Grembowicz, Mirosław Frontczak, Marcin 
Wicherski, Paulina Zimoch, Łukasz Kałuża, Krzysztof  
Żubrowski Bożena Krogulecka i Włodzimierz Janiak. 
Szybko okazało się, że jest to zespół bardzo ambit-
nych ludzi, a mieszanka młodości i doświadczenia 
przełożyła się na mnóstwo podejmowanych przedsię-
wzięć. W WiRze naprawdę zaczęło wirować!

Efektem działań i zaangażowania całego wydziału 
są zrealizowane w 2021 roku inwestycje, które 
w krótkim, telegraficznym skrócie pragniemy zapre-
zentować następujące: Eco-inwestycje

Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu

W ramach zadania pn. „Usunięcie i unieszkodli-
wienie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Warta w 2021 roku” zdemontowano 
i odebrano łącznie ok 140 ton odpadów zawierają-
cych azbest. Zadanie o łącznej wartości 62 939,70 
zł zostało dofinansowane w 85% ze środków 
WFOŚIGW w Łodzi.

Inwestycje
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Inwestycje

Wymień stary piec na nowy

Zadąbrowie Rudunek

OSP w Jeziorsku

Zadąbrowie Wiatraczyska

Dom Ludowy w Klonówku
Małków

Gminny program wymiany nieefektywnych 
źródeł ciepła na 2021 rok zakończony sukcesem. 
W ramach programu wymieniono 125 starych 
kopciuchów na nowoczesne efektywne źródła 
ciepła. Dzięki dużemu zainteresowaniu wymiany 
źródeł ciepła oraz rosnącej świadomości ekolo-
gicznej mieszkańców wzrasta dbałość o otacza-
jące nas środowisko.

Wykonanie elewacji oraz montaż drzwi wejścio-
wych

Zakończono prace polegające na wykonaniu 
wewnętrznej instalacji c.o. w budynku straż-
nicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorsku. 
Zadanie zrealizowane ze środków finansowych 
budżetu Gminy Warta - fundusz sołecki w wyso-
kości 11 540,33 zł.

Kompletny remont budynku wraz z wykończe-
niem wnętrza.

Zakończono prace polegające na wykonaniu 
wewnętrznej instalacji c.o. w Domu Ludowym 
w Klonówku. Zadanie zrealizowane ze środków 
finansowych budżetu Gminy Warta - fundusz 
sołecki w wysokości 8 895,59 zł.

Wykonanie elewacji wraz z wymianą rynien.
Wydatek ok 50.000 zł z budżetu gminy.

Modernizacje świetlic:
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Pawilony Hala sportowa

Wieże widokowe

Cielce

Nowe pawilony, które stanęły w Woli Zadąbrow-
skiej Starej oraz Witowie będą miejscem spotkań 
i integracji lokalnej społeczności

Trwa Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podsta-
wowej w Warcie w ramach programu ,,Sportowa 
Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruk-
tury sportowej - edycja 2020” , w ramach zadania 
w Warcie powstanie hala wielofunkcyjna z zaple-
czem, pozwalająca na organizowanie imprez 
kulturalnych i sportowych z widownią na 200 
miejsc siedzących. Wartość całkowita inwestycji: 
6 006 787,29 zł w tym wartość dofinansowania 
to 2 388 800,00 złotych z środków Ministerstwa 
Sportu.

Zakończono zadanie polegające na budowie 
dwóch wież widokowych w miejscowości 
Proboszczowice oraz Glinno.

Przedmiotem projektu jest utworzenie infra-
struktury na terenach chronionych Natura 2000 
w postaci wież widokowych w miejscowościach: 
Proboszczowice i Glinno oraz opracowaniem 
ścieżki edukacyjnej wzdłuż granic rezerwatu 
przyrody Jeziorsko. 

Głównymi założeniami projektu są: zwięk-
szenie świadomości edukacyjnej mieszkańców 
regionu, poprawa stanu ochrony rezerwatu przy-
rody, obszaru Natura 2000 oraz zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej regionu. 

Na ukończeniu są prace w ramach zadania pn. 
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania 
budynku użyteczności publicznej, w części 
parteru, na budynek mieszkalny wielorodzinny” 
w Cielcach. Dzięki tej inwestycji powstanie 8 
lokali mieszkalnych o powierzchniach od 20m2 
– 33 m2, które w przyszłym roku zwiększą zasób 
mieszkaniowy Gminy Warta. Zadanie o wartości 
całkowitej 384 952,23 zł z czego 45% wydatków 
kwalifikowalnych to kwota wsparcia pozyskana 
z Banku Gospodarstwa Krajowego

Cele projektu: wzmocnienie 
mechanizmów ochrony bioróżnorod-
ności w regionie oraz ograniczenie 
degradacji środowiska w miejscach 
wypoczynku.

Wysokość 20 metrów, wyposa-
żenie – oświetlenie, ławki oraz lunety 
obserwacyjne.

Inwestycje
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Skatepark

Duszniki-Piaski

Rożdżały - Józefka Przebudowa dróg

Miedze

Zakończono budowę skateparku w Parku Miej-
skim w Warcie. Dotacja z programu „Infra-
struktura sportowa Plus” na kwotę 70 000,00 zł. 
Całkowita wartość zadania 150 000,00 zł.

Zakończono prace w miejscowości Duszniki-
-Piaski w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy 
Szymańskiego o długości 601 m.b oraz drogi 
wewnętrznej Duszniki - Piaski o długości 542 
m.b. Wykonano kanalizację deszczową, chodnik 
oraz utwardzono pobocza. Realizacja inwestycji 
ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz likwidację problemu związa-
nego z notorycznymi podtopieniami i zalewa-
niem posesji. Zadanie realizowane z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość całkowita zada- 
nia 2 022 054,92 zł, dotacja w wysokości 80%.

Budowa drogi gminnej Rożdżały – Józefka 
o długości 2,20 km, szerokości jezdni 5m na 
którą pozyskano dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 600 
000,00 zł.

Zakończono zadania polegające na przebudowie 
dróg w miejscowościach Jeziorsko, Mikołajewice, 
Zadąbrowie Rudunek, Raczków – Upuszczew, 
Gać Warcka, Głaniszew, Piotrowice oraz Cielce

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miedze, 
Uzyskane dofinansowanie: 228 420,00 zł
Instytucja dotująca: Województwo Łódzkie
Wartość zadania prawie 810 000,00 zł.

Inwestycje drogowe realizowane w ramach 
gminnego programu budowy dróg:

Inwestycje
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Ul. Zachodnia w Warcie

Ul. Przedwiośnie w Warcie

Chodnik we Włyniu

Chodnik w Jakubicach

Chodnik przy świetlicy we Włyniu

Chodnik przy świetlicy w Zagajewie

Altana w Cielcach

Zakończono prace polegające na budowie chod-
nika do świetlicy wiejskiej w sołectwie Włyń. 
Zadanie sfinansowane z budżetu Gminy Warta 
w wysokości 6 000,00 zł.

Zakończono prace polegające na utwardzeniu 
terenu poprzez ułożenie chodnika z kostki 
brukowej przed świetlicą wiejską w sołectwie 
Zagajew. Zadanie sfinansowane z budżetu 
Gminy Warta- fundusz sołecki sołectwa Zagajew 
w wysokości 5 000,00 zł.

Zakończono prace polegające na utwardzeniu 
terenu pod altaną, która powstała w 2020 
w ramach Grantów Sołeckich w sołectwie Cielce. 
W sumie położono ok. 50 m2 kostki brukowej. 
Wartość zadania: 4 000,00 zł, z czego:
• 1 136,00 zł budżet Gminy Warta,
• 2 864,00 zł budżet Gminy Warta - fundusz 

sołecki Sołectwa Cielce.

Inwestycje drogowe realizowane przy 
współpracy z Powiatem Sieradzkim:

Inwestycje

Sala gimnastyczna dla SP Ustków

Wykonano prace remontowe, które pozwoliły 
przygotować salę do wychowania fizycznego dla 
szkoły w miejscowości Ustków. Wykonano, m.in.:
tynkowanie i malowanie ścian, cyklinowanie 
i olejowanie drewnianej podłogi, zabezpieczenie 
okien (siatki), zamontowanie drabinek, zamonto-
wanie obręczy i kosza do koszykówki.
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Podłączenia do kanalizacji

Modernizacja Parku Miejskiego w Warcie

Ogrodzenie boiska we Włyniu

OSP Czartki

Nowe mieszkania w Warcie

W ramach gminnego programu podłączeń do 
kanalizacji wykonano 56 nowych podłączeń 
do sieci kanalizacyjnej. Wartość całego zadania 
wyniosła 191 196,05 zł z czego 88 271,57  
pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Łodzi.

• zakup nowych elementów małej architektury 
takich jak: kosze, ławki, leżaki, psią stację, 
stację naprawy rowerów, 

• wymianę ogrodzenia frontowego,
• nowe nasadzenia,
• odnowę wszystkich alejek oraz utworzenie 

nowych,
• montaż nowego oświetlenia.

Zakończono prace polegające na ogrodzeniu 
boiska sportowego w sołectwie Włyń. Reali-
zacja zadana będzie miała pozytywny wpływ na 
poprawę bezpieczeństwa osób korzystających 
zarówno z boiska jak i altany znajdującej się na 
ogrodzonym terenie. Zadanie sfinansowane ze 
środków budżetu gminy Warta - fundusz sołecki.

Zakończono remont elewacji budynku OSP 
Czartki pełniącego jednocześnie funkcję świe-
tlicy wiejskiej zakończony! Zadanie sfinansowane 
z budżetu gminy Warta - fundusz sołecki.

Wyłoniono inwestora budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego na ulicy Zachodniej w Warcie! 
W ramach inwestycji, której realizacja zakończy 
się w ciągu 2 lat powstanie budynek 5 kondygna-
cyjny z min. 35 mieszkaniami o powierzchniach 
od 49 m2 do 107 m2, z windą, miejscami posto-
jowymi, ogrodzonym placem zabaw oraz z gara-
żami w przyziemiu.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki rządo-
wemu programowi „Lokal za grunt”, który wraz 
z 1 kwietnia wszedł w życie.

Ogrodzenie świetlicy w Zielęcinie

Zakończono realizację projektu lokalnego pn. 
„Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej wsi 
Zielęcin” poprzez ogrodzenie świetlicy wiejskiej 
o wartości całkowitej 10.000,00 zł. Projekt finan-
sowany z budżetu Samorządu Województwa 
Łódzkiego.

Inwestycje
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Budowa chodników w Warcie

Budowa chodników przy ul. Kosynierów, Konfe-
deratów oraz Włościańskiej w Warcie

Altana w Proboszczowicach

Plac zabaw w Dusznikach

Nowa sala lekcyjna w SP Ustków

Zakończono realizację projektu lokalnego pn. 
„Integracja mieszkańców sołectwa Proboszczo-
wice poprzez budowę altany oraz zakup grilla 
ogrodowego” o wartości całkowitej 10.000,00 zł. 
Projekt finansowany z budżetu Samorządu Woje-
wództwa Łódzkiego.

Zakończono budowę placu zabaw w miejsco-
wości Duszniki wartość zadania 150 000,00 zł 
z budżetu Gminy Warta.

W ramach zadania powstało miejsce do aktyw-
nego spędzania czasu dla dzieci oraz siłownia 
plenerowa i strefa relaksu wyposażona w ławki 
i leżaki. Plac zabaw wyposażono również w stację 
napraw rowerów.

Zakończono przebudowę mieszkania komunal-
nego, znajdującego się w budynku SP w Ustkowie, 
na nowoczesną salę lekcyjną. Ponadto, wygospo-
darowano i wykonano korytarz łączący na piętrze 
dwa skrzydła szkoły.

Raszelki

Zagospodarowanie przy ul. Tarnowskiego

Wykonano Piłkochwyt oraz utwardzony teren 
pod altanami w ramach funduszu sołeckiego 
Raszelek - budżet Gminy w kwocie ok. 6 500,00 zł.

Umowa o wartości 2 388 111,21 zł na realizację 
zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na ulicy 
Tarnowskiego w Warcie” oficjalnie podpisana! 
Dzięki środkom pozyskanym z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódz-
kiego już w przyszłym roku ruszamy z pracami 
w ramach których powstaną: place zabaw 
dla starszych i młodszych dzieci, kąpielisko, 
większa plaża, miejsce na ognisko, ścieżki eduka-
cyjne i sensoryczne, budki dla ptaków, altanki, 
nawierzchnie z kruszywa naturalnego, nasa-
dzenia, leżaki i wiele innych elementów. 

Mariusz Lewandowski
Krystian Krogulecki

Inwestycje
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Publiczne Przedszkole w Warcie

Choć jesień za pasem i czasem brzydka pogoda 
w naszym przedszkolu czas płynie radośnie i nie 

brak w nim ciekawych wydarzeń. 
W tym roku szkolnym przedszkole przystąpiło do 

projektu „Pyszny sposób na nudę, czyli przedszkolna 
książka kucharska”- to projekt ukazujący korzyści 
zdrowego odżywiania i świadomego wyboru zdro-
wych produktów. Nasi mali kucharze dużo już wiedzą 
o zdrowym odżywianiu :)

 W przedszkolu nie brakowało wydarzeń teatral-
nych, które dzieci tak uwielbiają. Młodsze grupy 
świetnie bawiły się z „ Kaczką Dziwaczką”, a starsze 
pomagały wyciągać ,, Rzepkę”, a wszystko to za 
sprawą aktorów ze Stowarzyszenia Carpe Diem po 
Charłupsku. Dzieci obejrzały również przedstawienie 
pt.: ”Smerfne przygody - Ważniak w tarapatach” 
w wykonaniu aktorów Teatru Blaszany Bębenek. To 
nie koniec naszych spotkań teatralnych. W grudniu 
kolejna kulturalna niespodzianka... 

Przedszkole przystąpiło do kolejnej edycji projektu 
,,Piękna Nasza Polska cała”, którego celem jest kształ-
towanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży. 
Starszaki przedszkolaki pojechały na wycieczkę do 
15 Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu, gdzie 
miały okazję uczestniczyć w uroczystościach wręczenia 
sztandaru wojska polskiego.

Z okazji 103 rocznicy odzyskania niepodległości 
o godzinie 11. 11 ubrani na galowo i z zachowaniem 
właściwej postawy przedszkolaki odśpiewały hymn 
Polski. Nasi mali Patrioci recytowali wiersze i śpiewali 
piosenki patriotyczne. Ponadto na naszych wystawach 
prac pojawiły się prace upamiętniające ten ważny dzień 
dla nas Polaków. 

Czym skorupka za młodu...
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Podczas tematyki o ruchu drogowym odwiedził nas 
pracownik WORD z Sieradza i przeprowadził ciekawą 
lekcję bezpieczeństwa na drodze.

W październiku w ramach Ogólnopolskiego 
Projektu Edukacyjnego „Gramy zmysłami” dzieci 
korzystały ze ścieżki sensorycznej. 

W naszym przedszkolu nie brak muzycznych dzie-
cięcych talentów czego przykładem jest zdobycie 
przez Aleksandrę Struszczak z grupy Żabki I miejsca 
w XI Festiwalu Piosenki Religijnej ,,Cecyliada 2021” 
w kategorii przedszkolaki. Cała społecznośc przed-
szkolna jest dumna z osiągnięć Oli. Wielkie gratulację 
dla Oli, życzymy jej dalszych artystycznych sukcesów.

Szkoła Podstawowa im. Wł. Reymonta w Jeziorsku

1 września zabrzmiał szkolny dzwonek, a wraz z nim 
rozpoczął się gwar na szkolnych korytarzach. Dla 

uczniów to koniec lenistwa, ale i początek kolejnej 
drogi do osiągnięcia sukcesów. 

Poniżej namiastka pracy, zabawy i szkolnego życia 
w naszej małej ojczyźnie Jeziorsko.

Dzień Kropki – to dzień kreatywności, dzień budo-
wania wiary we własne talenty, dzień doceniania, 
a nie oceniania dzieci w naszej szkole. To szereg prac 
powstałych w zaciszu domowym i na lekcjach języka 
polskiego.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka – najważ-
niejszy dzień dla naszych najmłodszych uczniów. Nie 
zabrakło zabaw, konkursów i słodkiego poczęstunku.

Myślę, więc nie śmiecę – swoimi działaniami okaza-
liśmy, że nie jest nam obojętny los naszego środowiska.

Cudaki – Kartoflaki: obchodom Święta Pieczonego 
Ziemniaka towarzyszyły zabawy, pląsy, konkurencje 
sportowe oraz długo wyczekiwane ognisko.

Odkrywcy toruńskich tajemnic – aktywnie zwie-
dzanie grodu Kopernika, podczas którego uczniowie 
stali się tropicielami toruńskich sekretów dostarczyło 
wielu wrażeń i stało się niezapomnianą przygodą. 

Ślubuję być wzorowym uczniem… - pasowanie 
klasy 1, uroczystość, na którą z niecierpliwością czekali 
uczniowie i ich rodzice. To wielka radość, że są z nami 
w naszej szkole.

Wszystko dziś dla naszych nauczycieli – okazanie 
szczególnej wdzięczności swoim pedagogom, 
uczniowie okazali poprzez tańce, upominki muzyczne, 
wiersze i życzenia własnego autorstwa.

Trzymaj formę – szkoła promująca zdrowie. 
W dniu projektu, który odbył się w naszej szkole po 
raz pierwszy podziwialiśmy stroje owoców i warzyw, 
z uwagą słuchaliśmy ciekawostek związanych z kuchnią 
innych krajów świata, z radością i uśmiechem słucha-
liśmy piosenek, wierszy o warzywach i owocach, 
z zachwytem patrzyliśmy na prace plastyczne „Wita-
minowe drzewa”, z zaangażowaniem rozwiązywaliśmy 
szereg krzyżówek, zagadek i łamigłówek związanych 
z tematem oraz ze smakiem próbowaliśmy soków 
i zdrowych potraw.

Nakrętki, które ratują życie ... - na pewno nie 
jest to ostatnia akcja zbierania nakrętek w naszej 
szkole, pomagamy pięciomiesięcznej Zosi. Trzy-
mamy kciuki, życząc szybkiego powrotu do 
zdrowia. Małe gesty czynią cuda.

„Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie 
umiem…” - tymi słowami rozpoczął się uroczysty 
apel z okazji 103. rocznicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Wybrzmiały teksty poetyckie m.in.: 
Wisławy Szymborskiej, Stefana Wyszyńskiego oraz 
piosenki z repertuaru Marka Grechuty, artystów 
Piwnicy pod Baranami i Chłopców z Placu Broni.
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Z zapałem przystąpiliśmy do historyczno-polo-
nistycznych stacji zadaniowych związanych z Polską. 
Ostatni punkt tego dnia to złożenie przez Samorząd 
Uczniowski kwiatów na cmentarzu w miejscu pamięci 
narodowej. 

Wymiana pocztówkowa - uczniowie klasy II i VIII 
uczestniczą w międzyszkolnej wymianie pocztów-
kowej, w której uczniowie z różnych zakątków Polski 
chwalą się swoimi miejscowościami, znajdującymi się 
tam zabytkami oraz miejscami godnymi zwiedzenia.

„Cecyliada 2021” – Aleksandra Karasińska, uczen-
nica klasy IV anielskim głosem wyśpiewała 3. miejsce 
na Festiwalu Piosenki Religijnej w Rossoszycy.

Dzień Życzliwości i Pozdrowień – uczniowie 
świętowali dzień pełen serdeczności, pisząc listy 
do uczniów innej klasy pełne życzliwości, przyjaźni 
i empatii. Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą 
przekazujemy, wraca do nas z nawiązką.

Więcej informacji można znaleźć 
na stronie internetowej naszej szkoły 

www.spjeziorsko.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa w Raczkowie

Przedstawiamy nasze działania, które podjęliśmy 
i zrealizowaliśmy w ostatnich trzech miesiącach.

Sukcesy w konkursach:
• Wyróżnienie dla Adama Nnadi w XI Festiwal 

Piosenki Religijnej „CECYLIADA” w Rossoszycy.

• Nagrody dla uczniów klasy II za udział w fotogra-
ficznym konkursie promującym ideę Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 
„Spisowy #TetrisChallenge”.

• Nagrody dla Mai Krupińskiej, Oliwera Krupińskiego 
i Wincentego Pogońskiego za udział w konkursie 
plastycznym z okazji 140-lecia OSP Warta.

• Udział dwóch uczniów klasy VIII w Wojewódzkim 
Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego.

• W ogólnopolskim konkursie Szkolny Gang 
Swojaków biorą udział Przedszkolaki oraz wszyscy 
uczniowie klas I- III.

• Trwa szkolny Konkurs Czytania w którym udział 
biorą uczniowie klas 0- VIII. 

• Trzy prace plastyczne uczniów klas I- III wybrane 
zostały na konkurs plastyczny pt. Mój Przyjaciel Miś 
organizowany przez Szkołę Podstawową w Warcie.
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Wycieczki: 
• Przedszkolaki wraz z wychowawcą wybrały się na 

wycieczkę do Warckiego Centrum Kultury, aby 
obejrzeć spektakl teatralny pt. „Skrzydlaty odlot”. 
Przedstawienie zostało zrealizowane w ramach 
kampanii edukacyjnej Gminy Warta pn. „Płynny 
odpad to też odpad”.

• Nasi uczniowie z klasy VIII wraz z ojcem Krzysz-
tofem z Klasztoru oo. Bernardynów w Warcie brali 
udział w diecezjalnej pielgrzymce uczniów klas 
ósmych do Lichenia. 

• Ośmiu uczniów naszej szkoły brało udział w rajdzie 
autokarowym Krośniewice – Tum – Łęczyca orga-
nizowanym przez oddział PTTK działającym przy 
Muzeum Miasta i Rzeki Warty, PTTK w Warcie.

• Przedszkolaki miały przyjemność obejrzeć 
„Kopciuszka” w tanecznej odsłonie, biorąc udział 
w wyjeździe do Teatru Tańca Arabeska w Zduńskiej 
Woli.

• Uczniowie klas I – VIII wraz z wychowawcami 
wybrali się na dwudniową wycieczkę do Karpacza.

Pokaz, projekt edukacyjny, akcja charytatywna:
• W naszej szkole miało miejsce niezwykłe wyda-

rzenie – pokaz mody rodem z PRL-u, czyli niety-
powa lekcji historii zorganizowana we współpracy 
z Muzeum Miasta i Rzeki Warty, PTTK w Warcie.

• Uczniowie klasy IV i V biorą udział w projekcie 
edukacyjnym: „Zajęcia teatralno-filmowe”.

• Uczniowie naszej szkoły biorą udział w zbieraniu 
nakrętek dla 5- miesięcznego Miłosza, który zmaga 
się z ciężką wadą serca.

• Działalność charytatywna to również przygoto-
wanie kartek i pięknego obrazu dla seniorów.

Prześwietlamy oświatę
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Obchodziliśmy również w naszej szkole takie 
święta jak: Rozpoczęcie Roku Szkolnego, Wybuch II 
Wojny Światowej, Dzień Marzyciela, Dzień Przed-
szkolaka, Dzień Spadającego Liścia- Pierwszy Dzień 
Jesieni, Dzień Chłopaka, Dzień Głośnego Czytania, 
Święto Jabłka, Ślubowanie klasy I, Dzień Nauczyciela, 
Światowy Dzień Orderu Uśmiechu, Święto Niepodle-
głości, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, Święto 
Misia.

Zapraszamy na stronę:
www.facebook.com/spraczkow

ŻŁOBEK GMINNY W WARCIE 

W czasie ostatnich trzech miesięcy Żłobek Gminny w Warcie obfitował 
w wiele różnorodnych wydarzeń.

Z dniem pierwszego września przyjęliśmy do swojego grona nowych żłob-
kowiczów. Dla nas wszystkich był to bardzo ważny, radosny dzień. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek, nasza placówka zamie-
niła się w niezwykłą bajkową krainę. Dzieci poznawały najsłynniejszych boha-
terów, od Muminków po Psi Patrol oraz zaprezentowały własne, ulubione 
postacie. 

11 listopada obchodziliśmy Święto Niepodległości. Z tej okazji odbyły się 
zajęcia i zabawy mające na celu kształtowanie miłości i przywiązania do kraju 
ojczystego. Poznaliśmy Symbole Narodowe, z dumą i odpowiednią postawą 
odsłuchaliśmy Hymn Narodowy. 

Prześwietlamy oświatę
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W świadomości, iż dzieci w każdym wieku, mają 
swoje prawa i powinniśmy zwracać na nie szczególną 
uwagę, hucznie obchodziliśmy Międzynarodowy 
Dzień Praw Dziecka. W tym dniu solidaryzowaliśmy 
się z dziećmi, których prawa nie są respektowane. Z tej 
okazji w żłobku dominował kolor niebieski - symbol 
praw dziecka. 

25 listopada to kolejny dzień świętowania. Tego dnia 
swoje święto obchodził najlepszy przyjaciel każdego 
dziecka, czyli pluszowy miś. Również w naszym 
żłobku był to czas pełen radości i dobrej zabawy. Z tej 
okazji odbyła się nawet specjalna sesja zdjęciowa.

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

NOC BIBLIOTEK
Dnia 9 października 2021 odbyła się ogólnopolska 
akcja propagująca czytelnictwo – „Noc Bibliotek” pod 
hasłem: „Czytanie wzmacnia”. Szkoła Podstawowa 
w Warcie uczestniczyła w niej po raz VII. Uczestnicy 
wspólnie czytali baśń Ch. H. Andersena „Dziewczynka 
z zapałkami”, prezentowali swoje ulubione książki, 
uczestniczyli w projekcie filmu i zabawach literackich.
PASOWANIE PIERWSZOKALSISTÓW
Dnia 14 października 2021 r. odbyło się w naszej 
szkole uroczyste Ślubowanie i Pasowanie na uczniów 

Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyń-
skiego w Warcie 44 pierwszoklasistów. Uczniowie klas 
I zanim zostali włączeni do społeczności szkolnej, 
wzięli udział w programie artystycznym przygoto-
wanym przez uczniów klas: IIIa i IIIb, prezentując tym 
samym to, czego zdążyli się nauczyć oraz pokazali, czy 
zasłużyli na miano uczniów. 

W uroczystości wzięli udział rodzice uczniów, 
nauczyciele, jak i zaproszeni goście. Burmistrz Warty 
- Krystian Krogulecki, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Warcie - Grzegorz Kopacki i przedstawiciel Rady 

Prześwietlamy oświatę
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
(PO WER 2014-2020) to następca kończącego się 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. FRSE - 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym 
z beneficjentów nowego programu, w ramach którego 
zrealizuje 3 projekty Ponadnarodowej Mobilności 
Uczniów. Celem projektu jest podniesienie kompe-
tencji kluczowych u uczniów szkoły. Przeznaczony 
jest dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych 
oraz szkół średnich.

Dla Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława 
Skarżyńskiego w Warcie projekt pod nazwą „Poznajmy 
się - nasz region, nasze miasto, my” napisali: dyrektor 
szkoły – Hubert Kamola, wicedyrektor szkoły – 
Beata Łuczak oraz dwaj nauczyciele (koordynatorzy 
projektu) – Wiktor Szymczak i Aleksandra Kamola. 

Projekt realizowany jest przez 12 miesięcy, od 1 lipca 
tego roku, do 30 czerwca 2022 roku. Zakłada on dwie 
mobilności uczniów i nauczycieli. I mobilność odbyła 
się w dniach od 3 do 15 października tego roku dla 
17 uczniów i dwóch nauczycieli, II – od 20 marca do 
1 kwietnia przyszłego roku – dla 16 uczniów i dwóch 
nauczycieli. Partnerem szkoły jest grecka Karavana 
Private School w Larisie.

Rodziców - Krzysztof  Kossak skierowali do naszych 
wychowanków wiele ciepłych słów.

Najważniejszym momentem uroczystości było 
złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na 
sztandar szkoły. Aktu pasowania na ucznia dokonał 
dyrektor szkoły Hubert Kamola. Uczniowie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i upominki od przybyłych gości. 
Nie zabrało również życzeń dla kadry pedagogicznej 
i pracowników obsługi z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej. Chwile pełne emocji zarówno dla uczniów, 
nauczycieli, jak i rodziców na zawsze pozostaną 
w pamięci pierwszoklasistów.

W tym dniu nagrodę dla najlepszego ucznia roku 
szkolnego 2020/2021 (najwyższa średnia ocen 
i najwyższy wynik z egzaminu ósmoklasisty) otrzymała 
absolwentka szkoły – Dobrawa Szczekla, gratulujemy.
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 1918 roku po latach wysiłku i walk 
o odzyskanie niepodległości, Polska, nasza Ojczyzna, 
wróciła po 123 latach na mapę Europy. Z tej okazji 10 
listopada 2021 roku w Szkole Podstawowej w Warcie 
odbyło się uroczyste przedstawienie. Inscenizacja 
miała na celu przedstawić najważniejsze fakty histo-
ryczne z czasów niewoli naszego kraju, aż do odzy-
skania niepodległości. W czasie przedstawienia usły-
szeć można było przepiękne utwory patriotyczne 
w wykonaniu chóru szkolnego. Ponadto dziewczęta 
wykonały taniec ze wstążkami do utworu Fryderyka 
Chopina. Występ młodych artystów, którzy włożyli 
wiele wysiłku w przygotowania, spotkał się z dużym 
aplauzem ze strony uczniów i nauczycieli. Uczestni-
cząc w obchodach Święta Niepodległości złożyliśmy 
hołd wszystkim, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce. 
O godzinie 11.11 wszyscy włączyliśmy się do akcji 
„Szkoła do hymnu” odśpiewując Mazurka Dąbrow-
skiego. Dodatkowo każda klasa w ramach nowej akcji 
złożyła symboliczny znicz z logo szkoły w miejscach 
pamięci oraz na grobach walczących o wolność naszej 
Ojczyzny!
SUKCES SZKOŁY NA XI FESTIWALU PIOSENKI RE-
LIGIJNEJ „Cecyliada 2021”

Zwycięzcy Szkolnego Konkursu Piosenki Reli-
gijnej w dniu 19.11.2021 r. reprezentowali naszą 
szkołę na XI Festiwalu Piosenki Religijnej „Cecy-
liada 2021” w Szkole Podstawowej im. Władysława 
Łokietka w Rossoszycy. Uczniowie: Jakub Mielczarek 
kl. IIIa, Faustyna Woźniak kl. Vb, Julia Szymczak 
kl. VIIIb zaprezentowali się w sposób wyjątkowy 
i wszyscy wyśpiewali pierwsze miejsca w swojej kate-
gorii wiekowej. Konkurs, jak podkreślił pan kurator 
Waldemar Flajszer, był na bardzo wysokim poziomie, 
tym bardziej gratulujemy naszym laureatom.

ŁÓDZKI KURATOR OŚWIATY Z WIZYTĄ W NASZEJ 
SZKOLE

W piątek 19 listopada 2021 r. Waldemar Flajszer, 
Łódzki Kurator Oświaty gościł w murach naszej szkoły. 
Podczas wizyty towarzyszyli mu: Cezariusz Mostowski, 
dyrektor Delegatury Kuratorium w Sieradzu, Krystian 
Krogulecki, burmistrz Warty, Barbara Melka, sekre-
tarz gminy i Grzegorz Kopacki, przewodniczący Rady 
Miejskiej. Krótka rozmowa dotyczyła organizacji pracy 
i potrzeb szkoły. Pan kurator z uwagą przyglądał się 
budowie wielofunkcyjnej hali, inwestycji realizowanej 
w ramach programu ,,Sportowa Polska – Program 
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 
2020″. Na pamiątkę spotkania kurator na ręce dyrek-
tora szkoły przekazał pamiątkowy album pt.: „Polska” 
z dedykacją. Pan dyrektor z kolei przekazał zacnym 
gościom książkę autorstwa uczniów naszej szkoły 
„Jestem miasto Warta”.

KALIMERA GRECJO!!!
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Wartość całego projektu finansowanego z Funduszu 
Rozwoju Systemu Edukacji to kwota 246 576,00 zł.
PRZYJAZD DO GRECJI
Trasa obejmowała następujące państwa: Polska, 
Słowacja, Węgry, Serbia, Bułgaria, Grecja.

Wyjechaliśmy w niedzielę wcześnie rano z Polski, 
by w poniedziałek po obiedzie odbyć spotkanie orga-
nizacyjne i przywitać się z Morzem Egejskim.
SZKOŁA PARTNERSKA
Naszą szkołą partnerską była prywatna szkoła 
w Larisie Karavana Pivate School. Wizyta przygo-
towawcza odbyła się miesiąc wcześniej, na której 
stosowne umowy podpisali dyrektorzy!
SZKOŁA PARTNERSKA
Naszą szkołą partnerską była prywatna szkoła 
w Larisie Karavana Pivate School. Wizyta przygo-
towawcza odbyła się miesiąc wcześniej, na której 
stosowne umowy podpisali dyrektorzy!

1. Turystyka – zwiedzanie atrakcji turystycznych 
Riviery Olimpijskiej oraz zabytków Grecji.

2. Nauka języków:
• podstawy greckiego
• utrwalanie umiejętności komunikowania się 

w języku angielskim.
3. Technologia IT – powstał fanpage na FB oraz blog 

turystyczny.

Mieszkaliśmy w hotelu Golden Sun w miejscowości 
Nea Mesangala. Hotel położony tuż przy linii brze-
gowej Morza Egejskiego z prywatną plażą. W Grecji 
zwiedziliśmy:
• miejscowość Leptokaria (zakupy na targowisku). 
• Wyspę Skiathos i złotą plażę Koukounaries (często 

określa się ją mianem „szyszkowej plaży” lub – co 
kusi chyba najbardziej – „złotej plaży”).

• Zamek w Platamonas.
• Klasztor Warłama – grecki monastyr wchodzący 

w skład zespołu klasztorów w Meteorach.
• Litochoro (zwaną przez naszych rodaków greckim 

Zakopanym) oraz jego największą atrakcję czyli 
wąwóz rzeki Enipeas. Spacer kanionem rzeki 
Enipeas doprowadził nas do Wodospadów Zeusa 
i Wanien Afrodyty. 

• Skansen Paleos Panteleimonas (Stare Panteleimonas 
- wioska górska).

• Dolina Tempie - źródła Agia Paraskevi (miejsce 
kultu świętej Paraskevi), źródło Afrodyty

• malownicza wioska Ampelakia (Ampelakia to 
malutka dziś wioska licząca około 400-stu miesz-
kanców usytuowana na północno-zachodnich 
stokach góry Ossa w krainie geograficznej Thes-
salia.Do wioski leżącej na wysokości 400m n.p.m 
prowadzi serpentynowa górska droga, skąd rozta-
czają się zachwycające widoki na dolinę Tempi 
i przepływającą przez nią rzekę Pinios.)

Ciekawostka:
Właśnie w Ampelakia założono pierwszą na świecie 
spółdzielnię przemysłową opartą na zasadach 
równości!!! 

Produkowano w niej tkaniny bawełniane o krwisto-
-czerwonej barwie. Kolor ten pozyskiwano z przetwo-
rzenia rośliny zwanej „rizari” 
• Miasto Thessaloniki – oglądaliśmy największe 

zabytki miasta: pomnik Aleksandra Macedońskiego, 
Białą Wieżę, Łuk Tryumfalny, Bazylikę świętego 
Dymitra oraz Plac Arystotelesa. ●

Wiktor Szymczak
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Najważniejsze wydarzenia w okresie wrzesień 
2021 r. – listopad 2021 r.:

• 30. 09. 2021 r. dzieci z oddziału przedszkolnego 
i uczniowie kl. I – III wyjechali do kina Helios 
w Kaliszu na film „Lassie wróć”.

• 01. 10. 2021 r. uczniowie kl. IV – VIII wyjechali do 
kina Helios w Kaliszu na film „Czarny Młyn”.

• 18. 10. 2021 r. – uczniowie kl. VII – VIII uczestni-
czyli w Gminnych zawodach tenisa stołowego orga-
nizowanych przez Szkołę Podstawową we Włyniu 
i zajęli III miejsce. 

• 10. 11. 2021 r. – uczniowie kl. I – III zajęli III 
miejsce w Miniturnieju piłki nożnej w Rossoszycy. 

Nowy rok szkolny to dla uczniów Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Ustkowie nowe 

zadania i nowe wyzwania. W naszej szkole uczniowie 
nie tylko zdobywają wiedzę, ale i bawią się, uzupełniają 
braki powstałe wyniku zdalnego nauczania, rozwijają 
swoje talenty i uzdolnienia. Aktywnie uczestniczą 
w życiu szkoły i środowiska lokalnego. W okresie 
ostatnich trzech miesięcy w szkole podjęto wiele 
zadań i inicjatyw: dwudniowa wycieczka Warszawa – 
Żelazowa Wola, Dzień Chłopca, Święto Pieczonego 
Ziemniaka, montaż słowno-muzyczny z okazji rocz-
nicy utworzenia Podziemnego Państwa Polskiego, 
akademia z okazji Dnia Papieskiego, Ślubowanie pierw-
szoklasistów, część artystyczna z okazji Dnia KEN, 
Ogólnopolska Akcja ,,SZKOŁA PAMIĘTA’’, Akcja 
Społeczna ,,JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ 
MNIE’’, widowisko teatralne pt. ,,BÓG, HONOR, 

• 17. 11. 2021 r. – uczniowie kl. IV – VI zajęli III 
miejsce w Ogólnopolskim Turnieju „Z Podwórka 
na Stadion” – szczebel powiatowy. 

• 18. 11. 2021 r. – uczniowie kl. VII – VIII zajęli 
III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej – rozgrywki unihokej. 

• 19. 11. 2021 r. – uczniowie naszej szkoły uczestni-
czyli w XI Festiwalu Piosenki Religijnej „Cecyliada 
2021”. Hanna Frycze zajęła II miejsce w kategorii 
oddziałów przedszkolnych. Blanka Matusiak uczen-
nica kl. II, zajęła III miejsce w kategorii klas I – III. 
Milena Gułaj uczennica klasy IV otrzymała wyróż-
nienie. 

• W celu promowania czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej zostały zorganizowane 
konkursy szkolne: „Laurka dla biblioteki” dla 
dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów kl. I, 
„ Ilustracja do ulubionej lektury” dla uczniów kl. II 
– III oraz „Rymowanka dla biblioteki” dla uczniów 
kl. IV – VIII. 

• Uczniowie kl. I- III drugi rok uczestniczą w akcji 
„Dzieci Uczą Rodziców”. Do tej pory zostały prze-
prowadzone trzy lekcje: „Bezpieczny Uczeń”, „ 
Magiczny Las”, „ Niepodległa Polska. 

• W dn. 26. 11. 2021 r. uczeń kl. VII, Oskar Michalski 
zdobył I miejsce w konkursie regionalnym „II Test 
Wiedzy o Powstaniu Warszawskim” organizowanym 
przez Szkołę Podstawową w Charłupi Małej.

OJCZYZNA’’ z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości oraz Dyktando na Święto Niepodległości 2021, 
XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, Europejski 
Tydzień Kodowania, Ogólnopolska Akcja ,,SZKOŁA 
DO HYMNU’’, Tydzień Zdrowego Żywienia, Konsul-
tacje Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia. Przed-
stawiciele szkoły wzięli udział w lokalnych obchodach 
82 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Glinnie 
oraz Narodowego Święta Niepodległości w Warcie.

Uczniowie wzięli także udział w wielu konkursach: 
Konkurs plastyczno-cyfrowy Fundusze Norweskie 
i EOG - o tym się wie! - Julita Bruś wykonała pracę 
w programie PaintTool SAI, używając do tego tabletu 
graficznego, Ogólnopolski Konkurs „UNIA EURO-
PEJSKA TO MY- II Edycja’’, w ramach którego 
zorganizowany został w szkole DZIEŃ WŁOSKI, 
Konkurs Recytatorski ,,Polscy poeci dla dorosłych 
i dla dzieci’’, który skierowany był do dwuosobowych 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Infułata Władysława Sarnika w Jakubicach 

Szkoła Podstawowa w Ustkowie
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zespołów rodzinnych z terenu powiatu sieradzkiego, 
stworzonych przez dziecko i rodzica. Nasi uczniowie 
znaleźli się na podium: III miejsce zdobyli – Alek-
sandra i Małgorzata Gaj, Jakub i Renata Łyczkowscy. 

Wyróżnienia otrzymali – Nadia i Agnieszka Grembo-
wicz, Bartosz i Agnieszka Domagała, Jakub i Anna 
Słowińscy, VI Halowy Miniturniej w Piłkę Nożną Klas 
I-III SP o Puchar Burmistrza Warty. Naszą szkołę 
reprezentowali: Michał Słowiński, Jakub Młotkiewicz, 
Hubert Gawron, Łukasz Rosiak, Michał Bruś, Adam 
Wałęsa. Nasza drużyna zajęła III miejsce!, Ogól-
nopolski Konkurs Online w Pisaniu na Klawiaturze 
„Klawiaturowe Wyzwanie” – 10 miejsce w klasyfikacji 
drużynowej! W konkursie wzięły udział 44 drużyny 
w kategorii Szkoły Podstawowe. 

Natomiast w klasyfikacji indywidualnej najlepsze 
wyniki osiągnęli; Kacper Panfil miejsce 26, Adam 
Filipczak miejsce 34.

Dzięki przychylności naszej Gminy szkoła wzboga-
ciła się o nową, piękną izbę lekcyjną, obszerny kory-
tarz i połączenie (na I piętrze) dotychczasowej części 
budynku z częścią wyremontowaną.

Szkoła Podstawowa im. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich we Włyniu

Najważniejsze wydarzenia:
• Uczennica klasy VIII, Weronika Napieraj, zakwali-

fikowała się do etapu rejonowego Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego orga-
nizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

naszej szkoły. Piękne i wzruszające przedstawienia 
przygotowali także uczniowie z oddziału przed-
szkolnego i z klas VII – VIII z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości, które mogliśmy podziwiać 
razem z zaproszonymi do szkoły gośćmi. Jednocze-
śnie włączyliśmy się w ogólnopolską akcję MEiN 
„Szkoła do Hymnu”.

• Nasi uczniowie angażują się w różnorodne działania 
dydaktyczne z elementami teatralnymi. Na lekcji 
języka polskiego, uczniowie klasy VII prezentowali 
sylwetki bohaterów epopei „Pan Tadeusz” w samo-
dzielnie wykonanych strojach. Podczas akademii 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uczniowie klasy 
III i IV uświetniali swój występ recytując wiersze 
i śpiewając piosenki. W tym dniu również odbyło się 
tradycyjnie uroczyste Ślubowanie klasy I, kiedy to 
pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami 
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• W naszej szkole obchodziliśmy Ogólnopolski 
Dzień Głośnego Czytania, zorganizowany przez 
panią bibliotekarkę, którego głównym celem jest 
propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych 
odbiorców.

• Uczniowie z klas I-III oraz dzieci z oddziału przed-
szkolnego realizowali działania programu eduka-
cyjnego „Śniadanie daje moc”, mającego na celu 
ugruntowanie wiedzy na temat świadomego i prawi-
dłowego żywienia.

Zrealizowaliśmy lub jesteśmy w toku realizacji 
wielu ogólnopolskich kampanii, programów 

i projektów edukacyjnych, np. ,,Dzieci uczą rodziców’’, 
,,Gramy w zielone’’. Obchodzimy ważne dni, np. 
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie 
z UNICEF. Odbywały się warsztaty edukacyjne, 
np. ,,Kochajmy pszczoły’’. Za nami V edycja Szkol-
nego Konkursu Recytatorskiego ,,Jesień słowem 
malowana’’. Uczniowie przystępują do konkursów 
pozaszkolnych, na wyniki niektórych z nich czekamy. 

• Wolontariusze działający w Szkolnym Kole Wolon-
tariatu pamiętają o Miejscach Pamięci Narodowej 
i porządkują mogiły żołnierzy na cmentarzu para-
fialnym i przy schronie bojowym w Glinnie oraz 
zapalają „symboliczne znicze” będące świadec-
twem naszej pamięci o bohaterach, którzy zapłacili 
najwyższą cenę w służbie Ojczyźnie. Z okazji Ogól-
nopolskiego Dnia Seniora wolontariusze wykonali 
kartki okolicznościowe z życzeniami, które zostały 
przekazane pensjonariuszom Domów Pomocy 
Społecznej.

• Wszyscy uczniowie szkoły włączyli się w kampanię 
społeczną „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” 
z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski, 
której głównym celem było kształtowanie postaw 
społecznych opartych na otwartości, tolerancji 
i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzro-
kową.

• Uczniowie odnieśli liczne sukcesy w działaniach 
sportowych. W Finałach Powiatowych Igrzysk 
Sieradzkiego Szkolnego Związku Sportowego 
w tenisie stołowym w klasach IV – VIII zdobyli 
8 złotych medali, 2 srebrne i 4 brązowe. W półfi-
nałach wojewódzkich drużyna w składzie Maria 
Michalak i Daria Łężak zajęła II miejsce, najwyższe 
w historii szkoły i po raz pierwszy awansowała do 
finałów wojewódzkich. 

• Znakomite wyniki osiągnęły również nasze zapa-
śniczki. W Pucharze Polski w Sumo złoty medal 
wywalczyła Aleksandra Marczak a dwa brązowe 
Maja Piątkowska; natomiast w Międzywojewódz-
kich Mistrzostwach Młodzików Maja Piątkowska 
zdobyła złoto w sumo i brąz w zapasach.

Źródło zdjęć: facebook.com/spwlyn/

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Cielcach
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Sukcesem są miejsca naszych uczennic w XI Festiwalu 
Piosenki Religijnej ,,Cecyliada’’: II m. Sylwia Bartosik, 
wyróżnienie – Julianna Pieronowska.

Troje uczniów awansowało do etapu rejonowego 
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych: mate-
matyka – Anna Brzęczkowska, j. polski – Maria Kossa-
kowska, Jakub Sitarek. Uczniowie z klasy VIII wzięli 
udział w Ogólnopolskim Konkursie Online w Pisaniu 
na Klawiaturze „Klawiaturowe wyzwanie”, zajmując 
16 miejsce. W konkursie wzięły udział 44 drużyny 
w kategorii Szkoły Podstawowe. Drużynę repre-
zentowali: Maria Kossakowska, Karolina Jabłońska, 
Kacper Piątkowski, Paweł Marczak, Jakub Sitarek, 
Dariusz Stefański. W kategorii „Juniorzy młodsi” 
najlepsze miejsce zajął Paweł Marczak, zdobywając 
25 miejsce oraz Maria Kossakowska zdobywając 80 
miejsce i Karolina Jabłońska zdobywając 81 miejsce. 
W tej kategorii udział brało 280 uczestników. Grupa 
uczniów z kl. VIII w ramach wolontariatu systema-
tycznie odwiedza Przytulisko i Hotel Dla Zwierząt 
Domowych „FUNNY PETS” w Czartkach i wypro-
wadza na spacer czworonogi. Uczniowie kl. 8 uczest-
niczyli w pielgrzymce do Lichenia. Dzieci wyjeżdżały 
do kina w Kaliszu, do kina i na kręgielnię do Łodzi, do 
Teatru ARLEKIN w Łodzi.

Szkoła Podstawowa w Rossoszycy

WYJAZD UCZNIÓW DO GRECJI
Wyjazd realizowany w ramach projektu nr 2020-1-PMU-
3354, pt. „Od pola do stołu - wyprawa ze smakiem” 
w ramach działania „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Wiele dzieje się od początku roku szkolnego 
2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Włady-

sława Łokietka w Rossoszycy. Już na początku 
października młodzież z tej placówki miała niebywałą 
okazję uczestniczyć w niezwykłym projekcie ponad-
narodowej mobilności. Projekt ten zrealizowany 
dzięki współpracy burmistrza Warty Pana Krystiana 
Kroguleckiego z Dyrektorem Szkoły w Rossoszycy 
Panem Romanem Kałczakiem zaowocował pierwszą, 
na tak wielką skalę, mobilnością uczniów w gminie 
Warta. W dniach 04.10.2021- 14.10.2021 grupa 
młodych i ciekawych świata osób ze Szkoły Podsta-
wowej im. Władysława Łokietka w Rossoszycy wyru-
szyła w fascynującą podróż do śródziemnomorskiej, 
pachnącej i pięknej Grecji. Projekt pod nazwą „Od 
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pola, do stołu”- wyprawa ze smakiem realizowany 
był we współpracy z grecką szkołą Karavana Private 
School w Larissie. Uczniowie w ramach nabywania 
kompetencji językowych, informatycznych, społecz-
nych i kulturowych uczestniczyli w wielu zajęciach 
z zakresu kultury i gastronomii Grecji. Poznawali pracę 
okolicznych przetwórni i zwiedzali miejsca produkcji 
żywności, by jak najlepiej zrozumieć zależność 
pomiędzy produktem regionalnym a jego zastosowa-
niem. Liczne wycieczki odkrywały przed uczniami 
uroki greckiej Tesalii z kompleksem wiszących klasz-
torów w Meteorach, wyspą Skiatos, starożytnymi Salo-
nikami czy San Panteleimon na czele. Już dziś młodzi 
ludzie z rossoszyckiej szkoły określają tę mobilność 
mianem „życiowej wyprawy”, podczas której mogli 
wymieniać się doświadczeniami i wiedzą ze swoimi 
greckimi rówieśnikami. Te eskapada na długo pozo-
stanie niezapomnianą i wielką przygodą.

DZIEŃ PAPIESKI
W dniu 10 października był obchodzony w naszym 
kraju XXI Dzień Papieski pod hasłem ,,Nie lękajcie 
się.’’ Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w apelu, 
aby słowem i pieśnią uczcić naszego wielkiego rodaka 
Świętego Jana Pawła II. 

Apel został przedstawiony w kościele parafialnym 
oraz w szkole. Ponadto młodzież klas VII, oraz VIII, 
włączyła się w akcję charytatywną ,,Dzieło Nowego 
Tysiąclecia’’ zbierając pieniądze do puszek przed 
kościołem na stypendia dla uzdolnionej młodzieży 
z ubogich rodzin.

GMINNY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ
Wyniki Gminnego Turnieju Piłki Ręcznej rozegra-
nego 5 listopada 2021 roku.

IGRZYSKA DZIECI /KLASY IV-VI/

Kategoria Dziewcząt
I miejsce SP Rossoszyca
II miejsce SP Warta
Dziewczynki awansowały do Rejonowego Turnieju 
Piłki Ręcznej

Kategoria chłopców
I miejsce SP Warta
II miejsce SP Rossoszyca

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ/KLASY VII, VIII/

Kategoria chłopców
I miejsce SP Warta
II miejsce SP Rossoszyca
III miejsce SP Ustków

Kategoria dziewcząt
I miejsce SP Rossoszyca
W turnieju rejonowym w Błaszkach dziewczynki 
wygrały z Goszczanowem 11:1 i z Błaszkami 6:2.

Zajmując I miejsce awansowały do powiatowego 
turnieju piłki ręcznej, który odbył się w Sieradzu 12 
listopada 2021r.

Prześwietlamy oświatę
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Drużyna dziewcząt grała w składzie: Inga Pioru-
nowska, Paulina Piorunowska, Natalia Lisiecka, 
Roksana Sobczak, Maria Palej, Marika Olejnik, 
Roksana Moszumańska, Nikola Marczak, Łucja Koło-
dziejczak, Oliwia Jaworska, Anna Grzelak, Milena 
Dostatnia.

VI HALOWY MINITURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
Dnia 10 listopada 2021 r. na sali gimnastycznej 
w Rossoszycy odbył się VI HALOWY MINITUR-
NIEJ PIŁKI NOŻNEJ dla dzieci klas I-III o Puchar 
Burmistrza Warty. Celem tych zawodów jest populary-
zacja piłki nożnej i promowanie aktywności fizycznej. 
Jego organizatorem była Szkoła Podstawowa w Rosso-
szycy.

Na turniej zgłosiły się szkoły:
1. SP Rossoszyca
2. SP Jakubice
3. SP Warta
4. SP Jeziorsko
5. SP Ustków

Mecze odbywały się systemem ,,każdy z każdym. 
Drużyna za zwycięstwo otrzymywała trzy punkty, 
remis jeden punkt, przegrana zero punktów. 

Kolejność spotkań i ich wyniki:
Rossoszyca – Ustków  11:1
Jeziorsko-Warta  1:2
Rossoszyca- Jakubice  13:0
Ustków – Jeziorsko  4:0
Rossoszyca – Warta  6:1
Ustków – Jakubice  3:0
Rossoszyca- Jeziorsko  7:0
Warta – Ustków  0:4 
Jeziorsko – Jakubice  1:1
Warta – Jakubice  7:1 

Najlepszą drużyną turnieju okazali się uczniowie 
z Rossoszycy, którzy strzelili 37 bramek tracąc dwie.

Drużyna SP w Rossoszycy: 
Aleksander Cichowski, Jan Kołodziejczak, Bartło-
miej Michalski, Adam Śledziński, Dawid Szczepanik, 
Kacper Kurcbuch, Patryk Olejnik, Filip Janiak.

Miejsce w turnieju i zdobyte punkty:
1. SP Rossoszyca 12p
2. SP Warta  9p
3. SP Ustków  6p
4. SP Jeziorsko  1p
5. SP Jakubice  1p

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i piłki. 
Puchary dla trzech pierwszych drużyn.

POLISH SOCCER SKILLS
Uczeń Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka 
w Rossoszycy Bartłomiej Michalski (klasa II) 
otrzymał powołanie do Reprezentacji Polish 
Soccer Skills – sezon 2021/2022. Reprezentacja 
Polish Soccer Skils jest projektem, który ma na celu 
pomóc najbardziej perspektywicznym zawodniczkom 
i zawodnikom w ich dalszym rozwoju.

AKADEMIA 11 LISTOPADA
Jak co roku w pierwszych dniach listopada w Szkole 
Podstawowej w Rososzycy odbył się uroczysty apel 
z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W 103. 
Rocznicę Odzyskania Niepodległości wspaniałe, 
oparte na wierszach polskich poetów i muzyce patrio-
tycznej przedstawienie przygotowała Pani Katarzyny 
Juzinkiewicz wraz z uczniami klasy II -ej. Ten słowno 
–muzyczny montaż mogła oglądać cała społeczność 
szkolna. Wśród zaproszonych gości szkoła powitała 
Pana Dyrektora Romana Kałczaka, proboszcza parafii 
pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Rossoszycy, księdza 
Jacka Przybysza oraz przedstawicieli Rady Rodziców 
Panie Annę Kurcbuch i Paulinę Cieślak. Uroczystość 
patriotyczna przypomniała wszystkim zgromadzonym 
historię odzyskania suwerenności przez Polskę, połą-
czyła w duchu wspólnoty i przypomniała, jak ważna 
w codziennym życiu jest dbałość o ojczyznę. 

11 listopada delegacja naszej szkoły z pocztem 
sztandarowym uczestniczyła w obchodach 103 rocz-
nicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę na 
uroczystościach gminnych a także w obchodach orga-
nizowanych przez OSP w Rossoszycy.

Prześwietlamy oświatę
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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIEŚNI ŻOŁNIERSKIEJ 
I PATRIOTYCZNEJ
Dnia 8 listopada 2021r. w Szkole Podstawowej nr 
9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu odbył się 
Międzyszkolny Konkurs Pieśni Żołnierskiej i Patrio-
tycznej, w której wzięli udział nasi uczniowie. W kate-
gorii klas I-III Agata Buchalska zajęła I miejsce, 
Wiktoria Cichowska II miejsce. W kategorii IV – 
VIII Zofia Pertkiewicz – wyróżnienie.

Okiem i piórem młodych warcian
ZIMOWA PANI
Wyjątkowa z niej pani, 
nikogo nie rani. 
Zabarwiła góry,
jednak Ty nie będziesz ponury.
Stworzyła święta byś spotkał się z bliskimi, 
tymi małymi i dużymi.
Przychodzi wysoki człowieczek,
ma brodę jak milion owieczek.
On daje prezentów sporo,
ucieszy się dzieciaczków kilkoro.

Julia Bidzińska kl. VII
Szkoła Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich we Włyniu

I miejsce w Szkolnym konkursie literackim na wiersz lub opowiadanie o tematyce zimowej

Kącik literacki

Możesz ulepić bałwana,
oglądać jak pięknie mieni się polana.
Sanki dają moc radości,
a w sercu miłość gości.
Mimo, że wyciągamy ciepłe ubranka,
cieszyć się możemy ze śnieżnego poranka. 
To ona, mroźna zima,
swym blaskiem o nas nie zapomina. 
Przychodzi stałą porą,
jest radością a nie żadną zmorą. ●

NIEBEZPIECZNA WYCIECZKA
Pewnego popołudnia Tomek i jego koledzy z klasy postanowili wybrać się na wycieczkę rowerową. Zamie-
rzali jeździć razem do późna w nocy, po czym zostać na noc u Tomka. Wojtek przypominał Adamowi, 
Tomkowi, Wiktorowi oraz Karolowi o bezpieczeństwie drogowym podczas jazdy na rowerze. Ci jednak 
zignorowali wszystkie zasady, o których mówił.

Było dość słonecznie. Wybrali się najpierw do parku. W pewnym momencie musieli zjechać z wysokiej 
górki. Wojtek ostrzegał swych kolegów, by nie jechać zbyt szybko, ponieważ może skończyć się to źle. Tą 
drogą często przejeżdżały samochody dostawcze. Adam stwierdził, że nic złego nie może się wydarzyć 
i zaczął pedałować z górki. Myślał, że zahamuje w odpowiednim momencie.

 Gdy był w połowie drogi, zrozumiał, iż jego hamulce nie działają zbyt dobrze, to był jego błąd. Nie 
sprawdził on stanu swojego roweru przed wycieczką, więc nie wiedział, że hamulce się zablokowały. Niestety 
nie zdążył i wjechał na drogę. Na szczęście najbliższy samochód był wystarczająco daleko, by Adam uniknął 
zderzenia, choć było blisko. Zatrzymał się po drugiej stronie jezdni. Koledzy dojechali do niego parę 
minut później. Adam przeprosił Wojtka za swoją nierozważność i nieodpowiedzialność. Wojtek jedynie go 
upomniał.
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Kącik literacki

Postanowili jechać dalej. Adam obiecał sobie, że będzie teraz bardziej ostrożny. Gdy dojechali do parku, 
ich uwagę przykuła dziwna postać krokodyla, wokół którego stała duża grupa dzieci. Postanowili podejść 
do niego. Przedstawił się on jako Krokodylek Tirek. Rozdawał ulotki dotyczące bezpieczeństwa drogo-
wego. Większość chłopców poszła grać w piłkę. Wojtek i Adam zostali jednak, by porozmawiać z zieloną 
maskotką. Przekazał im on wiele ciekawych informacji na temat bezpieczeństwa na drodze. Po około 
godzinie spędzonej z Tirkiem, chłopcy ruszyli dalej.

 Następnym punktem wycieczki była kręgielnia. Jechali oni do miasta boczną drogą, by uniknąć ruchu. 
Nie jeździło tam zbyt wiele aut, lecz nadal trzeba było uważać. Wiktor popisywał się swoją umiejętnością 
jazdy ,,bez trzymanki’’. Ręce trzymał w górze, jeździł po całej drodze. Zapomniał o zasadach bezpieczeń-
stwa. Chłopcy śmiali się i rozmawiali. Nagle zza zakrętu wyjechał z dużą prędkością samochód osobowy. 
Kierowca rozmawiał przez telefon. Nie patrzył na drogę. Kiedy zauważył chłopców, a szczególnie tego jadą-
cego środkiem drogi, zaczął trąbić. Wiktor wystraszył się i skręcił w bok jezdni. Wywrócił się i wpadł wprost 
do rowu. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało.

 Wojtek opatrzył go i powiedział, by nigdy więcej tak nie robił. Ostrzegł, iż obie ręce należy zawsze 
trzymać na kierownicy, a nogi na pedałach lub podpórkach. Był zbulwersowany także zachowaniem kierowcy 
samochodu, który rozmawiał przez telefon, prowadząc go. Rozproszyło to jego uwagę i mogło skończyć się 
o wiele gorzej, gdyby nie zareagował w ostatniej chwili. 

Nigdy nie wolno jeździć po całej drodze. W grupie powinniśmy jechać gęsiego, by ruch był komfortowy 
zarówno dla nas, jak i kierowców. Wojtek tego wszystkiego dowiedział się od Krokodylka Tirka, ale niestety 
zapomniał w dalszej drodze. Wiktor nie wychylał się już. Starał się jechać zgodnie z zasadami bezpieczeń-
stwa. Po godzinie spędzonej w kręgielni, chłopcy byli już zmęczeni. Tomek zaproponował by wybrać się 
na miejsce, w którym można rozpalać ognisko. Była 19:30. Mieli zamiar spędzić tam około pół godziny. 
Zaczęło się robić ciemno. Wojtek, Adam i Wiktor zaopatrzyli się w elementy odblaskowe. Jechali oni powoli 
i uważnie. W pewnym momencie musieli przejechać przez światła. Tomek bez zastanowienia sunął przez 
drogę, nie zwracając uwagi na czerwone światło. Chłopcy zamarli i stanęli w bezruchu, wiedząc, że mogło 
skończyć się to bardzo źle. Adam upomniał Tomka, iż na światłach przechodzimy jedynie wtedy, gdy jest ono 
zielone, że przejeżdżanie na czerwonym dla zabawy jest nierozsądne i nieodpowiedzialne. Dzięki światłom 
nie ma bałaganu w ruchu drogowym.

Oświetlenie uliczne dopiero co zaczęło działać. Nie było ono nadzwyczaj dobre, ale wystarczające na to, 
by nie jechać w kompletnej ciemności. Wszyscy chłopcy mieli włączone zarówno tylne jak i przednie światła 
w rowerach. Wojtek tego dopilnował. Nie chciał on by dzisiaj wydarzyły się jeszcze jakiś wypadek. Gdy 
dotarli do miejsca docelowego, wszyscy odetchnęli ze spokojem. Rozpalili ognisko i opowiadali sobie różne 
historie. Około godziny 20:30 pojechali prosto do domu. Mieli już dosyć niespodzianek jak na jeden dzień. 

Następnego dnia wszyscy podziękowali Wojtkowi za to, że ich ostrzegał. Przeprosili go także za wyśmie-
wanie się z niego z powodu jego kasku i ochraniaczy. Wszyscy razem postanowili, że zapiszą się na zajęcia 
z bezpieczeństwa drogowego do szkoły Krokodylka Tirka. 

Wycieczka rowerowa, podczas której narażali samych siebie na niebezpieczeństwo, uświadomiła im, że 
muszą dokładnie poznać zasady bezpieczeństwa na drodze i stosować je w życiu. Zaplanowali oni także 
następną wycieczkę rowerową. Tym razem w kaskach, nie zapominając o ochraniaczach. Ten dzień wiele 
ich nauczył, a przede wszystkim, że bezpieczeństwo drogowe jest bardzo ważne. Od tego, czy postępujemy 
zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, zależy życie nie tylko nasze, ale i ludzi wokół nas. ●

Julita Bruś, kl. VII, SP Ustków

JAK PAN TOMASZ ZMIENIŁ ŻYCIE NIEWIDOMEJ DZIEWCZYNKI?
Pewnego dnia pan Tomasz, emerytowany adwokat, który mieszkał w Warszawie, zauważył, że do kamienicy 
naprzeciwko jego mieszkania wprowadziły się dwie kobiety i mała dziewczynka. Nie przejął się tym zbytnio, 
ale często widział z okna swego mieszkania dziewczynkę, która zachowywała się trochę dziwnie. Nie śmiała 
się. Siedziała przy oknie i bawiła się lalką.
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Charytatywnie

Następnego dnia pan Tomasz wybrał się na spacer ulicą Miodową. Mimo, że chodził nią już od trzydziestu 
lat, to nadal uważał, że wiele na niej się zmieniło. Kiedy zbliżał się do swego domu, usłyszał dźwięk katarynki.

Nasz bohater, który był znawcą sztuki, miał jedną wadę. Nie lubił katarynek i kataryniarzy. Jak usłyszał 
dźwięk katarynki, przyspieszał mimo swojego wolnego kroku. Ze względu na nienawiść do katarynek powie-
dział dozorcy, że będzie mu płacił dziesięć złotych miesięcznie, aby nie wpuszczał na podwórko kataryniarzy.

Kiedy znalazł się w swoim mieszkaniu, zauważył, że dziewczynka siedzi przy oknie i patrzy prosto w słońce.
-Matko! Ona jest niewidoma! – wykrzyknął pan Tomasz.
Mimo, że słońce prażyło, dziewczynka nawet nie mrugnęła oczyma. Pan Tomasz uświadomił sobie, że 

dziecko nie widzi. Poczuł coś w sercu, ale jeszcze nie wiedział co.
Pan Tomasz dwa dni nie wychodził z domu, ponieważ kolega poprosił go o pomoc w rozprawie sądowej. 

Kiedy tak przeglądał dokumenty, pracę przerwała mu katarynka. Była zepsuta, więc wydawała fałszywe 
dźwięki. Bardzo go to zdenerwowało i już miał zamiar przepędzić kataryniarza, gdy nagle zauważył, że 
dziewczynka z kamienicy naprzeciwko śmieje się i tańczy do dźwięków katarynki. Wyglądała na radosną 
i szczęśliwą.

Pan Tomasz zmienił zdanie. Popędził do dozorcy i obiecał, że będzie mu płacił za wpuszczanie katarynek 
i kataryniarzy. Następnie zaczął szukać numerów telefonów najlepszych okulistów. Postanowił, że pomoże 
dziewczynce odzyskać wzrok.

Dzięki panu Tomaszowi i jego decyzji, co do katarynek, życie niewidomej dziewczynki stało się bardziej 
radosne. ●

 Oliwier Michalak, kl. V, SP Ustków

Gminna drużyna zaangażowana 
w akcję „Szlachetna Paczka”

W tym toku, aż 22 rodziny z terenu Gminy Warta 
zostały włączone do akcji Szlachetna PACZKA 

Darczyńcą jednej z nich została „drużyna” składa-
jąca się pracowników: Urzędu Miejskiego w Warcie, 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Warcie, 
Publiczne Przedszkole w Warcie, Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie, ZWiK Warta 
Sp. z o o. 

Wybrana rodzina została wyposażona w arty-
kuły spożywcze i gospodarstwa domowego, środki 
czystości, węgiel, odzież, kołdrę i pościel, kabinę 
prysznicową z brodzikiem, bojler oraz lodówkę. 10 
grudnia, tuż przed tzw. „weekendem cudów” przed-
stawiciele jednostek zaangażowanych w organizację 
całego przedsięwzięcia przekazali wybranej rodzinie 
przygotowane „prezenty”. Dziękujemy wszystkim za 
pomoc, w tym wolontariuszom z Szlachetnej Paczki 
rejon Warta. Razem możemy więcej! ●

Gabriela Majewska, Kinga Zagłoba
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Nowych Warcian w gminie mamy 

Mikołaj z Góry, 
syn Barbary i Andrzeja
2 stycznia

Nadia z Polesia, córka 
Aleksandry i Przemysława
19 marca

Franek z Grzybek,
syn Justyny i Arkadiusza
26 kwietnia

Wiktor z Grabinki, 
syn Karoliny i Marcina
11 maja

Laura z Dusznik,
córka Magdaleny i Macieja
2 lutego

Dominik z Jeziorska, 
syn Angeliki i Bartłomieja
13 stycznia

Dawid z Rossoszycy,
syn Oliwii i Konrada
20 marca

Urszula z Kamionacza 
córka Karoliny i Krzysztofa 
28 kwietnia

Fabian z Rossoszycy, 
syn Eweliny i Artura
21 maja

Antoni z Głaniszewa, 
syn Agnieszki i Michała
24 lutego

Marcel z Woli Miłkowskiej, 
syn Angeliki i Mariusza
19 stycznia

Eliza z Augustynowa, 
crka Julity i Zbigniewa
23 marca

Bartosz z Raczkowa, 
syn Patrycji i Michała
8 maja

Zosia z Rossoszycy,
córka Agaty i Sylwestera 
24 lutego

Alicja z Głaniszewa, 
córka Sylwii i Damiana 
22 stycznia

Zosia z Tomisławic,
córka Pauliny i Piotra
9 kwietnia

Mikołaj z Jeziorska,
syn Martyny i Dariusza
8 maja

Pola z Baszkowa, córka 
Aleksandry i Bartłomieja 
27 lutego

Anastazja z Upuszczewa, 
córka Agnieszki i Marcina
22 stycznia

Jan z Warty, 
syn Sylwii i Artura
20 kwietnia

Antonina z Włynia,
córka Renaty i Rafała
24 kwiecień 2021

Mikołaj z Rossoszycy, 
syn Patrycji Przemysława
8 maja

Nikodem z Maszewa, 
syn Gabrieli i Mateusza
18 marca
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Demografia

Przychodzi jednak z wielką miłością do 
swoich rodziców i to w nich upatruje swoich 
przewodników i pokłada całą swą wiarę, że 
wszystko będzie dobrze. W obecnym roku 
również w naszej gminie pojawili się nowi 
mieszkańcy, którzy dla swoich rodziców stali 
się całym światem. Prezentujemy najmłod-
szych warcian i warcianki, życząc im dużo 
zdrowia i radosnego dzieciństwa, a rodzicom 
szczerze gratulujemy!

Dogasający rok 2021 przyniósł nam wiele różnych doświadczeń i emocji. Szczególnie w pamięci zapadnie on 
rodzicom dzieci, które w tym czasie pojawiły się na świecie.

Narodziny dziecka to wielkie szczęście, ale również ogromne wyzwanie. Mały człowiek przychodzi na ten świat 
niczym cudzoziemiec, nie znając: języka, obyczajów, ani specyfiki życia w całkowicie nowym dla niego świecie. 
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Adam z Warty, 
syn Anny i Artura
28 czerwca

Stanisław z Warty, 
syn Marity i Michała 
25 sierpnia

Róża z Sochy,
córka Afrodyty i Rafała
2 września

Laura i Luiza z Raczkowa, 
córki Martyny i Piotra
13 października

Filip z Baszkowa, 
syn Agaty i Adama
23 lipca

Szymon z Baszkowa,
syn Sylwii i Przemysława 
30 czerwca

Alicja z Bartochowa Kolonii, 
córka Gabrieli i Andrzeja
26 sierpnia

Miłosz z Bartochowa,
syn Agnieszki i Krzysztofa 
3 września

Stanisław z Piotrowic,
syn Justyny i Janusza 
13 października

Hubert z Cielc, 
syn Agnieszki i Krzysztofa
1 sierpnia

Antonina i Helena z Woli 
Zadąbrowskiej, córki 
Pauliny i Marcina, 12 lipca

Hanna z Woli Zadąbrow-
skiej Starej, córka Kingi 
i Pawła, 27 sierpnia

Julia z Grzybek, 
córka Magdaleny i Łukasza 
8 października

Iga,
córka Pauliny i Karola
2 czerwca

Zuzanna z Raczkowa,
córka Patrycji i Ireneusza
14 sierpnia

Maciej z Warty,
syn Eweliny i Jacka
12 lipca

Marcel z Ustkowa, 
syn Eweliny i Michała
29 sierpnia

Helenka z Proboszczowic, 
córka Uli i Grześka 
9 paźdznierka

Nikodem z Warty, 
syn Mileny i Konrada,
4 czerwca

Wojciech z Bartochowa,
syn Marty i Adama
19 sierpnia

Agata z Dusznik, 
córka Ewy i Marcina
17 lipca

Adaś z Rossoszycy, 
syn Ani i Marcina, 
1 września

Ludwik z Warty,
syn Anety i Piotra
10 października

Zofia z Jakubic,
córka Anny i Łukasza
17 czerwca

Teodor z Tomisławic, 
syn Agnieszki i Kacpra
20 sierpnia

Demografia

Jeśli i w Państwa domu pojawiło się nowe życie lub życia i chcieliby Państwo zaprezentować 
czytelnikom naszej gazety swoje pociechy, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 502 110 140.

i serdecznie ich witamy
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Wśród nich warto odnotować nowe doświadczenia, 
które były naszym udziałem w dwa kolejne piątki 

miesiąca października kończącego się właśnie roku. Na 
zaproszenie organizatorów wzięliśmy udział w Jubile-
uszowym Koncercie zespołów prowadzonych przez 
absolwentów kierunku edukacja muzyczna w zakresie 
sztuki muzycznej „Absolwenci z Batutą” odbywającym 
się w auli Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiej-
stuta Bacewiczów przy ulicy Żubardzkiej w Łodzi, 
będącym zwieńczeniem dwudniowej V Ogólnopol-
skiej Konferencji Naukowej z cyklu Konteksty Sztuki 
Dyrygenckiej odbywającym się w ramach świętowania 
Jubileuszu 60 - lecia działalności Katedry Edukacji 
Muzycznej AM w Łodzi. Za pulpitem dyrygenckim 
stanął Kamil Gruszczyński, solową partię Franka 
z opery Flis St. Moniuszki zaśpiewał tenor Paweł Żak 
a na fortepianie akompaniował nam Marcin Penkala. 
Wszyscy panowie są absolwentami Łódzkiej Akademii 
muzycznej. W następny piątek 29 października śpie-
waliśmy na zaproszenie władz Łódzkiej Akademii 
Humanistyczno – Ekonomicznej dla zgromadzonej 
w patio przy ul. Sterilnga publiczności. Wykonaliśmy 
tam w składzie wcześniej opisanym kilka utworów przy 
czym za pulpitem stawał także nasz pierwszy dyrygent 
Dawid Ber. W tzw. międzyczasie zaśpiewaliśmy kolejny 
wyjazdowy koncert , który miał miejsce w Turku 
gdzie na zaproszenie naszych przyjaciół z tamtejszego 
Chóru Nauczycielskiego w niedzielę 24 października 
wzięliśmy udział w kolejnej edycji Festiwalu Chóral-
nego „Korzenie Europy”. Jeszcze we wrześniu zaś 
(w niedzielę 26) byliśmy organizatorami koncertu 

W przededniu stulecia
Jubileusz Lutni zbliża się wielkimi krokami. Nie ma się więc co dziwić, że przygotowania 
wchodząc w ostatnią fazę powodują szczególne zwiększenie aktywności całej chóralnej 
braci. I choć jesienne przeziębienia, chrypki i katary co i rusz przerzedzają nasze szeregi 
to mobilizacja nie słabnie a praca wre. Zaśpiewaliśmy tej jesieni kilka koncertów zarówno 
u siebie jaki i na wyjeździe. 

w zawsze gościnnych progach klasztoru o.o. Bernar-
dynów w Warcie. Tym razem nasze zaproszenie przyjął 
wspomniany wcześniej Chór Nauczycielski z Turku 
oraz Chór Cantate Deo z Sieradza. Oba chóry obcho-
dziły w tym roku swoje Jubileusze 35 – lecia działal-
ności. Korzystając z okazji składamy więc naszym 
koleżankom i kolegom serdeczne gratulacje, wyrazy 
głębokiego szacunku i uznania za dotychczasowe osią-
gnięcia na niwie propagowania śpiewu chóralnego 
i krzewienia kultury muzycznej oraz życzenia wielu 
kolejnych lat wypełniania muzycznej misji z nieustającą 
satysfakcją, radością i pasją.

No tak, koncerty koncertami, ale nie mogę tu nie 
wspomnieć o aktywności, która na bieżącym etapie 
nie jest tak spektakularna bo przebiega w zacisz-
nych wnętrzach kościoła s.s. Bernardynek w Warcie. 
Kiedy życie i jego gwar oraz łoskot przejeżdżających 
samochodów nieco cichną rozpoczynają się tam sesje 
nagraniowe. Dobra, bezpieczna, przyjazna akustyka 
kościoła oraz otwartość Matki Przełożonej tut. Zakonu 
spowodowały, iż to właśnie miejsce wybraliśmy na 
zarejestrowanie materiału muzycznego jaki znajdzie 
się na płycie naszej płycie Cd jaką przygotowujemy na 
przyszłoroczne obchody jubileuszowe. Wydawnictwo 
będzie mieć charakter przekrojowy. Obok utworów 
sakralnych znajdą się tam kompozycje operowe i musi-
calowe, wykonywane a capella, przy akompaniamencie 
fortepianu oraz z udziałem solistów.  ●

Wiktor Baranowski

Chór Lutnia w AHE w Łodzi

Chór Lutnia podczas nagrywania płyty. Foto. A Majewska

O kulturze



39Na Warcie 4 / Zima / 2021

Sala widowiskowa Warckiego Centrum Kultury 
wypełniła się więc w sobotę, na dwa dni przed kalen-

darzowymi obchodami odpustu w miejscowej parafii 
św. Mikołaja po ograniczone covidowymi obostrze-
niami brzegi. Kryształowa Królowa Śniegu, kolorowa 
bajka w wykonaniu artystów scen śląskich wzbudziła 
żywe emocje dziecięcej publiczności i zostawiła nieza-
pomniane wrażenia a słodki upominek otrzymany z rąk 
samego Świętego wraz z pamiątkową z Nim fotografią 
były wzruszającymm dopełnieniem tego wyjątkowego 
wieczoru. ●

Wiktor Baranowski

Każdy ma na to swoje sposoby wynikające z osobistej 
wrażliwości, potrzeb, rozumienia świata. Używamy 

też do tego różnych narzędzi, atrybutów, mechani-
zmów kreując i aranżując wydarzenia, w których odnaj-
dujemy się jako jednostki i jako społeczności. Nie 
bez przyczyny organizowane od lat w naszej gminie 
uroczystości mają charakter wyjątkowy. To dzięki zaan-
gażowaniu całego samorządu, szkół, ochotniczych 
straży pożarnych, jednostek organizacyjnych gminy 
czy miejscowych parafii mają ten wyjątkowy, lokalny, 
ale i narodowy czy państwowy wymiar i charakter. Nie 
inaczej było i w tym roku kiedy to 11 listopada spotka-
liśmy się w kościele parafii św. Mikołaja na uroczystej 
mszy świętej w obecności pocztów sztandarowych 
i z udziałem chóru Lutnia by następnie w towarzystwie 
Warckiej Orkiestry Dętej przemaszerować na warcki 
rynek składając kwiaty w miejscach pamięci. Nieod-
miennie wzruszające jest wspólne śpiewanie hymnu 
na tle „biało-czerwonej” unoszonej przez uczestników 
zgromadzenia w towarzystwie szkolnych i strażackich 
sztandarów.

Spotkanie z Mikołajem

Święto Niepodległości

Na szczęście mimo przyspieszonego rozpędzoną pandemią rozwoju wirtualnej 
rzeczywistości oraz on-linowych technik komunikacji nie słabnie zainteresowanie żywym 
kontaktem z kulturą i sztuką. Przynajmniej jeśli chodzi o najmłodszych i ich pragnienie 
weryfikacji wyobrażenia o św. Mikołaju i spotkania bohatera zbiorowej dziecięcej 
wyobraźni „w realu”.

Obchody świąt i rocznic państwowych są zawsze dobrą okazją do zamanifestowania 
naszego patriotyzmu, zademonstrowania naszych postaw wobec historii, jej trudnych 
losów, bohaterów i naszej o nich pamięci.

Uroczystości Święta Niepodległości na warckim rynku. 
Foto. A. Majewska

Ten dzień w Warcie zakończył jeszcze jednym 
patriotycznym, tym razem teatralno-muzycznym 
akcentem. W sali widowiskowej Warckiego Centrum 
Kultury odbył się koncert zatytułowany „Wyklęte 
i Zakazane”, któremu patronował Marszałek 

O kulturze
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Orkiestra

Województwa Łódzkiego a projekt został zrealizowany 
przy współpracy Warckiego Centrum Kultury z Łódzką 
Agencją Artystyczną „Canto Pro Classica” w ramach 
ogólnopolskiego programu Niepodległa 2014-2020 
i sfinansowany z środków programu Niepodległa. Na 
koncert złożyły się piosenki żołnierzy Armii Krajowej 
wykonane przez śpiewaków-solistów łódzkich scen 
oraz zespół złożony z instrumentalistów skupionych 
wokół agencji „CPC”. ●

Wiktor Baranowski
Koncert z okazji Święta Niepodległości w WCK. 
Foto. A. Majewska

W dniach 23-24.10.2021r. w Warckim Centrum 
Kultury odbyły się warsztaty instrumentalne, 

z musztry paradnej i buławy marszowej dla członków 
Warckiej Orkiestry Dętej i kadry instruktorskiej 
z terenu powiatu sieradzkiego i województwa łódz-
kiego. Dwa dni intensywnych ćwiczeń podzielonych 
na dwie części: od rana próby utworów w czterech 
sekcjach: drewnianej: klarnety, saksofony: instrumenty 
blaszanej: trąbki, tenory, barytony, puzony i tuby; 
perkusyjnej oraz sekcji fletów. Zajęcia sekcyjne prowa-
dzili: sekcja fletów – Kinga Waszak, sekcja drewniana 
– Tomasz Pieczka, sekcja blaszana – Marek Kubera, 
sekcja perkusyjna – Maksymilian Pięgot. Po południu 
warsztaty przeniesiono na salę gimnastyczną do Szkoły 
Podstawowej w Warcie gdzie kontynuacją realizowa-
nego zadania były warsztaty z władania buławą oraz 
przyswajanie komend dawanych przez tamburmajora. 
Zajęcia prowadzone były przez zaproszonego tambur-
majora i klarnecistę Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego im. Gen. Józefa Wybickiego w Warszawie 
chor. Tomasz Pieczkę, który ćwiczył z uczestnikami 
warsztatów musztrę i umiejętność poruszania się 
w szyku marszowym z wykorzystaniem komend wyda-
wanych buławą.

Budżet Obywatelski 
Województwa Łódzkiego na 
2021 a Warcka Orkiestra Dęta
W dniach 23-24.10.2021r. w Warckim Centrum Kultury odbyły się warsztaty instrumentalne, 
z musztry paradnej i buławy marszowej dla członków Warckiej Orkiestry Dętej i kadry 
instruktorskiej z terenu powiatu sieradzkiego i województwa łódzkiego.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa gdyby nie 
uzyskane środki w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Łódzkiego na 2021, oraz nieocenione 
wsparcie podmiotu realizującego wszystkie działania, 
którym było Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Dzia-
łania- Przymierze Jeziorsko”. W ramach projektu 
zakupiono również instrumenty dla potrzeb edukacji 
muzycznej i poszerzenia składu o nowych adeptów 
orkiestry w postaci 2 trąbek, 2 klarnetów oraz zestawu 
instrumentów perkusyjnych. Warcka Orkiestra Dęta 
bardzo dziękuje za podjęcie się tego zadania i wzorową 
współpracę na każdym etapie realizacji. Podzięko-
wania składamy na ręce Dyrektora Pana Sławomira 
Szewczyka i Pani Sylwii Krzymińskiej. Szczególne 
podziękowania należą się również dla pomysłodawców 
projektu dyrygenta Warckiej Orkiestry Dętej Mariusza 
Pawlaka, Roberta Janiaka i pracowników Warckiego 
Centrum Kultury w Warcie z dyrektorem Wiktorem 
Baranowskim na czele. Najbardziej jednak dziękujemy 
mieszkańcom Gminy Warta za oddane głosy podczas 
głosowania na Budżet Obywatelski Województwa 
Łódzkiego i liczymy na Państwa wsparcie w kolejnych 
edycjach tego programu.
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Historia

Wszystkie zainteresowane osoby chcące spró-
bować swoich sił w Warckiej Orkiestrze Dętej 
w Warcie na instrumentach:
• dętych drewnianych: flet, klarnet, saksofon;
• dętych blaszanych: trąbka, alt, tenor, baryton, 

waltornia, puzon, tuba;
• perkusyjnych: perkusja, bęben, werbel, instrumenty 

Orffa, dzwonki.
Zapraszamy na zajęcia indywidualne odbywające się 

we wtorki i soboty. 
Uwaga: uczymy od podstaw teorii i praktyki 

w każdym wieku, ilość instrumentów ograniczona. 
W pakiecie podstawnym zapewniamy profesjonalną 
naukę, miłą atmosferę i twórcze podejście do każdego 
utworu oczywiście wszystko pod nadzorem wytężo-
nego słuchu kapelmistrza. Zachęcamy! ●

KONTAKT Z KAPELMISTRZEM 
MARIUSZEM PAWLAKIEM  

TEL.: 792006852

Boże Narodzenie 
przed wielu, wielu laty….

Oczywiście święta są najpiękniejsze, gdy jest się 
dzieckiem i tych właśnie czasów dotyczą wspo-

mnienia. Rodzice pochodzili z Małopolski, ale już 
we wczesnych latach 20-tych osiedlili się w Warcie, 
gdzie oboje pracowali jako nauczyciele. Nauczycielką 
była też siostra mamy, uczyła najpierw w Raczkowie, 
a potem w Zygrach. Państwu Cwendrychom urodziły 
się 2 córki: Łucja zwana Lusią i Eligia zwana zdrobniale 
Lidzią.

Wczesne dzieciństwo spędziły w wynajmowanym, 
nieistniejącym dziś domu przy ul. Świętojańskiej. 
Właściciele mieli trójkę dzieci, z którymi dziewczynki 
bawiły się jak w rodzinie. O tym, że święta się zbli-
żają sygnalizowała postać ojca pochylona nad stosem 
kopert, kart pocztowych i grubym zeszytem z adre-
sami rodzin, przyjaciół i znajomych, do których 
należało wysłać życzenia i choć krótko podzielić 
nowinami. Było tego niemało, ojciec więc, by nie prze-
szkadzać śpiącym dzieciom, stawiał małą lampkę na 
stole, zakrywał ją zostawiając tylko jasną przestrzeń 
na karty i pisał, pisał… długo w nocy. Jako dyrygent 
chóru musiał też w tym czasie przygotować repertuar 
kolęd na święta i rozpisać partytury. Trzeba dodać, że 
był też zapalonym myśliwym i w tym czasie odbywało 
się dużo polowań na dzikie zwierzęta, głównie zające 
i kuropatwy.

Bardzo ważnym dniem dla dzieci był 6 grudnia, 
dzień świętego Mikołaja. Sam święty nie pojawiał się, 
tylko zostawiał drobne prezenty pod poduszką np. 
słodycze, klocki. Pewnego roku dziewczynki znalazły 
wyjątkowy prezent, było to pudełko kolorowych, 

Warcka Orkiestra Dęta

Miałam przyjemność i zaszczyt przed wieloma laty poznać córkę Pana Jana Cwendrycha, 
dobrze znanego w Warcie nauczyciela, współzałożyciela i dyrygenta chóru „Lutnia”, 
Panią Eligię Cwendrych, która od urodzenia mieszka w Warcie i była uprzejma podzielić się 
wspomnieniami, o tym jak w II Rzeczpospolitej obchodziło się Święta Bożego Narodzenia.
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błyszczących, pięknie malowanych, szklanych bombek 
na choinkę. Te święta były oczekiwane szczególnie 
niecierpliwie, bo wyobraźnia już widziała drzewko 
skrzące się od nowych ozdób. Zaraz potem zaczy-
nało się rodzinne przygotowywanie ozdób. Ze słomy, 
bibuły, złotek, kolorowego papieru i nici powstawały 
łańcuchy, gwiazdki, anioły, tzw. Światła, jeżyki i różne 
cuda.

Dbano też o przygotowanie duchowe, na religii 
przypominano narodziny Chrystusa, w kościele miały 
miejsce rekolekcje i spowiedź.

Na Wigilię i dom musiał lśnić czystością, ważne 
więc były porządki; meble przesuwano, olejowano 
i woskowano, czyszczono okna, prano firany i zasłony, 
ale najważniejsze były podłogi. Zazwyczaj wykonane 
z drewna, z desek lub klepek, należało je wyszorować 
szczotką ryżową, wysuszyć, wypastować i wyfrote-
rować, by błyszczały i pachniały. Zapach pasty w domu 
to znak, że święta tuż, tuż…

Dużo działo się też w kuchni, nikt nie kupował 
półfabrykatów ani gotowych dań, nie było takich 
sklepów. Najwcześniej piekło się makowce i przygo-
towywało grzyby i przyprawy do kapusty i bigosu. 
Ciasta, najczęściej były to drożdżowce, makowce 
i pierniki, nosiło się do prywatnej piekarni p. Iwan-
kiewicza na ul. Skarżyńskiego. Wielki piec chlebowy 
mieścił się w obszernej piwnicy, która w tym czasie 
wypełniona była brytfannami z upieczonymi, bądź 
czekającymi na wypiek ciastami; stały one wszędzie na 
stołach, półkach, regałach, nawet na podłodze. Każdy 

chciał mieć pyszne, świąteczne ciasto, by się blaszki 
nie pomyliły, właścicielki skrzętnie każdą podpisywały. 
Możemy sobie wyobrazić, jak w mroźnym, przejrzy-
stym powietrzu rozchodził się po mieście niepowta-
rzalny zapach tych smakołyków niesionych przez 
gospodynie, młodzież i innych pomocników.

Chyba nikt nie wyobraża sobie dziś Świąt Bożego 
Narodzenia bez choinki, chociaż to tradycja zale-
dwie 130-letnia, a w niektórych regionach krótsza. 
O drzewko u Państwa Cwendrychów starał się pan Jan 
u leśniczego, zwykle było duże, sięgające niemal sufitu. 
Choinkę ubierały dzieci z niewielką pomocą dorosłych 
na dzień przed wigilią. Wieszało się na niej ręcznie 
wykonane ozdoby, bombki, cukierki, orzechy, małe, 
czerwone jabłuszka, anielskie włosy i małe świeczki 
w lichtarzykach przypiętych do gałązek.

Wieczerzę wigilijną zaczynało się z pierwszą 
gwiazdką; najpierw mama szła z opłatkiem podzielić 
się z gospodarzami domu, potem zapalało się choinkę, 
stół był przykryty białym obrusem, pod nim sianko, 
a na nim opłatek i wszystkie tradycyjne potrawy, tato 
śpiewał i grał na skrzypcach kolędę „Wśród nocnej 
ciszy…” i następował najważniejszy moment skła-
dania życzeń i łamania się opłatkiem. Na początku 
do stołu zasiadało 5 osób, potem coraz więcej, aż 
doszło do 14-tu. Solidny, dębowy, rozkładany stół 
wykonany przez znanego w Warcie stolarza p. Ejch-
mana jeszcze dziś służy rodzinie. Po kolacji i śpiewie 
kolęd, dzieci szły spać, a dorośli na pasterkę. Jednak 
pewnego roku, we wczesnym dzieciństwie Lidzi miało 
miejsce wydarzenie, które pamięta do dziś; nagle usły-
szała gwar i szum na korytarzu, otworzyły się drzwi 
i wypadła gromada dzieciaków ubrana w przedziwne 
dla dziecka stroje, wśród nich był skaczący i wrzesz-
czący, umalowany na czarno diabeł. Wzbudził on taki 
strach u dziewczynki, że z wielkim krzykiem uciekła 
w objęcia niani, która cierpliwie ukoiła łzy i rozpacz.

W samo święto rodzina uczestniczyła w mszy 
świętej, którą uświetniał chór przygotowany przez 
J. Cwendrycha, potem następowało odwiedzanie 
żłóbków w kościołach; były one skromne, w środku 
dzieciątko, kilka małych figurek ludzi i zwierząt. 
Wszystko było umieszczone w sianku, w mchu, pod 
strzechą z drewna i słomy. W domu następowało 
biesiadowanie, kolędowanie i podjadanie smakołyków, 
również z choinki, prezentów nie było. Często przyby-
wała rodzina i znajomi; dzieci, gdy miały dość zabawy 
w domu, wychodziły na sanki i śnieżki. Najważniejsza 
jednak była w Święta atmosfera; każdy miał w duszy 
spokój, głęboko przeżywał każdą chwilę, był tylko 
tu i teraz, ważna była też koncentracja, zbliżenie 
i otwarcie na drugiego człowieka. Najważniejsza była 
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rodzina; to, że było się razem, bez liczenia czasu, 
bez pośpiechu, z wielką życzliwością i miłością. Na 
te Święta czekało się cały rok, było coś magicznego 
w każdym przedmiocie i czynności. Szopka, opłatek, 
kolędy, choinka i wszystkie rytuały wymiatały z czło-
wieka wszelkie pokusy i zło, miało się wrażenie, że 
dotykamy czegoś wyższego dobra i prawdy.

Za takimi Świętami, za taką atmosferą tęsknimy 
wszyscy, życzę więc, aby każdemu się one przydarzyły. 
Dziękuję serdecznie Pani Eligii za podzielenie się 
wspomnieniami. ●

Barbara Cichecka

Muzeum zaprasza

W ostatnich 3 miesiącach zorganizowaliśmy dla 
dorosłych i młodzieży rajd rowerowy „Szlakiem 

Walk nad Wartą 1939r.”, rajd pieszy „Szlakiem Niepod-
ległej” oraz rajd wyjazdowy „Poznajemy średnio-
wieczne zabytki”, na którym zwiedzaliśmy Łęczycę, 
Tum i bardzo interesujące Muzeum w Krośniewicach. 
W listopadzie zainteresowani mogli wysłuchać bardzo 
interesującego wykładu i obejrzeć wystawę z prywat-
nych zbiorów pasjonata historii i naszego członka 
p. Macieja Milaka pt. „W obronie granic i Niepodle-
głej – Warta 1939”. Była to wyjątkowa okazja zapo-

znania się ze zdjęciami wykonanymi przez Niemców 
we wrześniu 1939r. w Warcie i najbliższych okoli-
cach. W dniu 13 grudnia odbyło się spotkanie autor-
skie połączone z wystawą z p. Stefanem Ferencem, 
który napisał książkę „Dzieje gm. Lisków 1939-45”. 
Ponieważ grudzień z uwagi na święta jest miesiącem 
wyjątkowym, to już 8 dnia tego miesiąca otworzyliśmy 
wystawę pt. „Gdy się Chrystus rodzi, czas dom przy-
ozdobić’’. Będzie ona czynna do 25 stycznia 2022r., 
a podziwiać można rękodzieło twórców ludowych 
głównie z Cielc, a są to; Aleksandra Adamas, Beata 
Wyganowska, Bożena Stawieraj, Celina Wyganowska, 
Anna Bekalarczyk, Elżbieta Panfil, Roman Nawrocki 
i Małgorzata Trocha. Oprócz ręcznie wykonanych 
ozdób choinkowych można zachwycać się pięknym 
haftem, koronkami, stroikami, lampionami łapaczami 
snów itp.

Ponieważ każde święta maja niepowtarzalną atmos-
ferę, gdy są celebrowane z rodziną, przedstawiam 
zdjęcie rodziny Rydlewskich z Warty, które znajduje 
się w naszych zbiorach. Fotografia ma niemal 100 
lat i przedstawia rodziców z dorosłymi już dziećmi. 
W takiej rodzinie na pewno nikt nie czuł się opusz-
czony i samotny, a świąteczne porządki i potrawy było 
komu zlecać. ●

Barbara Cichecka

Muzeum
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Z każdym miesiącem w naszej bibliotece przybywa książek. Przy zakupie zawsze 
kierujemy się sugestiami naszych czytelników. Jeśli mają Państwo, prośby, propozycje 
związane z powiększeniem naszego księgozbioru prosimy o informacje. Te można zawsze 
przekazać bibliotekarzowi lub przesłać na adres: migbp.warta@pbp.sieradz.pl.
Wszystkie nowo zakupione książki znajdziecie Państwo w naszym katalogu:
www.warta-migbp.sowa.pl – kolekcja nowości. W celu łatwiejszego dostępu 
wystarczy zeskanować kod QR. Jesteśmy dostępni również na FB. 

Książkowe nowości w bibliotece

„Pierwsze życie Marka Kondrata” – Jacek Wakar
Jacek Wakar, autor bestsellerowej książki o Januszu Gajosie „Przyczajony geniusz” 
rozmawia z kolegami aktorami i reżyserami o Marku Kondracie. Rozmowy skrzą się 
od anegdot z planów filmowych i teatralnych garderób.
„Bardzo żałuję jego decyzji o rezygnacji z aktorstwa, ale chyba potrafię go zrozumieć. Gadaliśmy 
kiedyś, i Marek, smutny, mówi do mnie: „Andrzej, ja tak bardzo marzę, żeby jakiś reżyser mnie 
zrugał. Tymczasem przychodzę na plan i wszyscy mnie tylko poklepują po ramieniu. Powtarzają, 
że wspaniale, właśnie o to chodziło. Gdyby powiedział, że do dupy, fatalnie, jeszcze bym z siebie 
coś wykrzesał, a tak?”. Andrzej Grabowski

„Życie jak wino” – Andrzej Kosmala, Krzysztof Krawczyk
Uzupełniona, oficjalna (auto)biografia Krzysztofa Krawczyka, opowieść na dwa 
głosy: artysty oraz jego menedżera – Andrzeja Kosmali. Całe życie wielkiego piosen-
karza aż po jego ostatnie dni. Tylko w tej książce przeczytacie o niespotykanej męskiej 
przyjaźni, dowiecie się, jak wyglądały kulisy sławy i barwne życie Krzysztofa Kraw-
czyka, a także zapoznacie się z anegdotami i wcześniej nieznanymi faktami. Całość 
dopełniona wypowiedziami współpracowników artysty i jego najbliższych przyja-
ciół. Wielką gratką dla fanów artysty będzie bogaty materiał ilustracyjny – zdjęcia 

z prywatnego archiwum.

Warckie Centrum Kultury Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Warcie w październiku otrzymała 
dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach reali-
zacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Kwota dofinansowania wyniosła 
18 000 zł. Zakupy trwały do końca listopada, a do biblioteki trafiło 600 nowych książek o różnorodnej tema-
tyce, zarówno z zakresu literatury pięknej jak i popularnonaukowej dla dorosłych i dla dzieci. Bardzo dziękujemy 
Państwu za wszelki kontakt związany z powiększeniem naszego księgozbioru.

Kilka propozycji z zakupowych nowości:

„ja tak bardzo marzę, żeby jakiś reżyser 
mnie zrugał. Tymczasem przychodzę na plan 
i wszyscy mnie tylko poklepują po ramieniu.

„

BIOGRAFIE

Biblioteka
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„Śmiech przez łzy. Opowieść o Adolfie Dymszy Dodku” 
– Zuzanna Szydłowska, Elżbieta Draczyńska
W 2020 roku przypadła 120 rocznica urodzin i 45 rocznica śmierci polskiego 
Chaplina, jak nazywano Adolfa Bagińskiego (pseudonim Dymsza). Należał on do 
grona najbardziej popularnych artystów okresu międzywojennego. Na jego temat 
powstało wiele artykułów i dwie biografie, jednak ta publikacja jest całkiem inna. 
Została napisana przez osoby spokrewnione z artystą, nie związane ze światem arty-
stycznym, ani kręgiem krytyków teatralnych czy filmowych. Książka przedstawia 
Dymszę z innej strony – jako człowieka, kolegę, męża, ojca i dziadka. Wykorzystano 
w niej wiele niepublikowanych dotąd wspomnień, faktów, dokumentów oraz zdjęć. 
Ukazuje zainteresowania i wszechstronne uzdolnienia aktora, jego rodzinę, przyja-
ciół oraz przybliża trudny okres okupacji, związany z koniecznością dokonywania 
wyborów…

„Tom Hanks. Enigma” ” – David Gardner
Pierwsza w Polsce biografia Toma Hanksa. Ulubieniec milionów. Aktor, reżyser, 
producent filmowy, pisarz, dwukrotny zdobywca Oscara – Toma Hanksa chyba 
nikomu nie trzeba przedstawiać. Kochany za role w komediach romantycznych, 
takich jak kultowa „Bezsenność w Seattle” czy „Masz wiadomość”, doceniany za 
role dramatyczne. Zdobywca dwóch Oscarów: za postać prawnika w „Filadelfii” 
oraz niezapomnianą kreację w uwielbianym przez widzów na całym świecie filmie 
„Forrest Gump”. Filmy „Szeregowiec Ryan”, „Cast Away – poza światem” czy 
„Kapitan Phillips” ugruntowały pozycję Hanksa jako jednej z największych gwiazd 
Hollywood. Wejdź w wielki świat kina i poznaj człowieka, który po Hollywood jeździ 

polskim maluchem. 

Wśród nowo zakupionych znalazły się również biografie: Jana Kobuszewskiego, Jana Englerta, Artura 
Barcisia, Zbigniewa Zamachowskiego, Włodzimierza Szaranowicza, Andrzeja Zauchy, Beaty Kozi-
drak, Clinta Estwooda, Diego Mardony. Nowa biografia Astrid Lindgren, która ukazuje pomijane dotąd 
wątki i wydobywa zazwyczaj marginalizowane aspekty jej życia, działalności i osobowości. Bogato ilustrowana 
biografia Julii Roberts, jednej z największych i najlepiej opłacanych gwiazd Hollywood. Uznawanej za najpięk-
niejszą kobietę świata, naturalną i pewną siebie, „Pretty woman”. Książka o Hillary Clinton, w której prawda 
historyczna z fikcją literacką, tworzą intrygującą i błyskotliwą opowieść na miarę naszych czasów. Bestseller „New 
York Timesa”, jedna z najlepszych książek roku według min.: „New Yorkera”, „Marie Claire”, „Cosmopolitan”, 
„The Washington Post”.

„Książka przedstawia Dymszę z innej strony 
– jako człowieka, kolegę, męża, ojca i dziadka.

„

Biblioteka
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„Zaginiona siostra. Siedem sióstr” – Lucinda Riley
Bajeczna i pełna przygód podróż dookoła świata w poszukiwaniu Merope, zaginionej 
siódmej siostry D’Aplièse! Niecierpliwie wyczekiwane zamknięcie sagi „Siedem 
Sióstr”, jednej z najpopularniejszych serii obyczajowych na świecie. Sześć sióstr. 
Choć urodziły się na różnych kontynentach, wychowały się w bajecznej posiadłości 
na prywatnym półwyspie Jeziora Genewskiego. Adopcyjny ojciec nadał im imiona 
mitycznych Plejad. Każda ułożyła sobie życie po swojemu i rzadko mają okazję 
spotkać się wszystkie razem. Do domu ściąga je niespodziewana śmierć ojca, który 
zostawił każdej list i wskazówki mogące im pomóc w odkryciu własnych korzeni. 
I w odnalezieniu odpowiedzi na pytanie, co się stało z siódmą siostrą…

„Mów mi Win” – Harlan Coben
Najnowsza powieść Harlana Cobena. Tym razem w roli głównej Win, czyli Windsor 
Horne Lockwood III. Milioner i awanturnik, najlepszy kumpel Myrona Bolitara. Król 
życia, który zawsze dostaje to, co chce. Przed ponad dwudziestoma laty dziedziczka 
fortuny Lockwoodów, Patricia, została uprowadzona podczas napadu na rodzinną 
posiadłość. Przez wiele miesięcy przetrzymywano ją w chacie na pustkowiu. Patricii 
udało się uciec, ale jej oprawców nie schwytano, nie odzyskano również rodzinnych 
pamiątek, które zostały skradzione podczas porwania. Aż do teraz. W Upper West 
Side, w apartamencie na ostatnim piętrze znaleziono ciało mężczyzny. Oprócz zwłok 
uwagę policji przykuwają dwa przedmioty: skradzione płótno Vermeera i skórzana 
walizka z inicjałami WHL3. Po raz pierwszy od lat mundurowi mają wyraźny tropy 
nie tylko w sprawie porwania Patricii, ale także w innej nierozwiązanej sprawie FBI, 
związanej ze skradzioną walizką i cennym obrazem. Ślady jednoznacznie prowadzą 
do pewnego mężczyzny… „Coben nigdy, przenigdy Cię nie zawiedzie.” Lee Child

„Początek. Stulecie Winnych” – Ałbena Grabowska
W książce „Stuleciu Winnych. Początek” Ałbena Grabowska ukazuje pierwsze dekady 
historii rodu Winnych. Życie pod rosyjskim zaborem jest pełne trosk, nie tylko tych 
związanych z represjami ze strony Rosjan. Życie toczy się dzień po dniu, Winnych 
spotykają smutki i radości, ale nikt nie spodziewa się, że niebawem spadną na nich nie 
tylko ogromne osobiste tragedie, ale i wojenna zawierucha. Autorka w mistrzowski 
sposób osadziła fikcyjne zdarzenia w realiach historycznych, wprowadzając nawet 
postaci autentyczne. W związku z tym książki z serii „Stulecie winnych” spodobają 
się nie tylko miłośnikom powieści obyczajowych, ale także fanom powieści histo-

rycznych.

„Oko świata. Koło czasu.” – Robert Jordan
Porównywany do „Władcy Pierścieni” monumentalny cykl fantasy, który pokochało 
ponad 40 milionów czytelników na całym świecie. Rand, Mat i Perrin mieszkają 
w Polu Emonda, sennej wiosce gdzieś na końcu świata. Chłopcy wiodą monotonne 
życie, nieświadomi, że dni ich beztroski dobiegają końca. Oto do wioski przybywa 
tajemnicza kobieta imieniem Moraine. Jest ona członkinią potężnego zakonu kobiet 
władających Jedyną Mocą - Aes Sedai. Przynosi ze sobą ostrzeżenie przed mrocznymi 
siłami Czarnego, który budzi się z uśpienia, by zapanować nad wszystkimi istotami. 
„Zadziwiająca rozmachem powieść o wartkiej, błyskotliwej akcji. Ciekawe postaci , 
dramatyczne konflikty i niebanalne wątki fantastyczne nie pozwalają oderwać się od 
lektury. Oko Świata to prawdziwy monument w świecie fantasy”.

LITERATURA PIĘKNA DLA DOROSŁYCH

Biblioteka
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„Dobrze, że jesteś” – Gabriela Gargaś
W mroźny, grudniowy wieczór ulice Warszawy wypełnia gwar świątecznych przygo-
towań, a gwiazdkowy nastrój rozgrzewa wszystkie serca. Borys nie wierzy w magię 
świąt i zdecydowanie odrzuca wszystko, co związane z Bożym Narodzeniem. Praca 
jest dla niego najważniejsza nawet wtedy, gdy inni zajmują się przystrajaniem choinki 
i pakowaniem prezentów dla najbliższych. Wszystko zmienia się, kiedy los stawia na 
jego drodze Zoję. Rudowłosa, spontaniczna, roześmiana – jest jego ciepłym promie-
niem słońca w mroźny dzień. Zakochani szybko orientują się jednak, że spotkali się 
nie w tym miejscu i nie w tym czasie, a miłość nie jest w stanie przyćmić wszystkiego, 
co ich dzieli. W chwili rozstania obiecują sobie jedno – jeśli za dwa lata o tej porze 
wciąż będą za sobą tęsknić, dadzą sobie jeszcze jedną szansę. Dobrze, że jesteś to 
zimowa, nostalgiczna opowieść, która otuli wasze serca. Gabriela Gargaś opowiada 
o odwadze do bycia sobą, blaskach i cieniach prawdziwej miłości i przyjaźni, która 
pomaga przetrwać najtrudniejszy czas. Bo niekiedy trzeba po prostu uwierzyć 
z całych sił, pomóc losowi i ruszyć dalej!

„Jak zawsze w grudniu” – Emily Stone
Jeśli podobały ci się „Jeden dzień”, „Zanim się pojawiłeś”, to książka idealna dla 
ciebie. Josie Morgan nigdy nie czeka na grudzień. Miesiąc ten zawsze jej przypomina 
o życiu, które utraciła dwadzieścia lat temu. A kiedy tylko słyszy w radiu świąteczną 
piosenkę, z marszu je wyłącza. Co roku wysyła list, który wie, że nigdy nie zostanie 
przeczytany. Max Carter nie spodziewał się, że kilka dni przed Bożym Narodze-
niem utknie w Londynie. Nie spodziewał się, że tak trudno będzie mu się pożegnać 
z kobietą, którą ledwie zna. Z drugiej jednak strony nie spodziewał się, że się zakocha. 
W tym jednak roku, kiedy grudniowy list Josie prowadzi ją do Maxa, przypadkowe 
spotkanie zmieni życie obojga w doprawdy niezwykły sposób. A ich historia dopiero 
się zaczyna… Z Londynu na Manhattan, z Edynburga na angielską wieś. „Jak zawsze 
w grudniu” to romantyczna podróż, której nie da się zapomnieć.

„Drzewko szczęścia” – Magdalena Witkiewicz
Tej zimy zejdzie lawina... śmiechu! Kornelia Trzpiot, dość leciwa dama, podczas 
wieczerzy wigilijnej oznajmia rodzinie, że do szczęścia, zarówno doczesnego, jak 
i wiekuistego, potrzebny jest jej wyłącznie herb. Nikt z osób zebranych przy stole 
nie zdaje sobie sprawy, że jest to głęboko przemyślana strategia naprawiania relacji 
rodzinnych, uknuta przez Kornelię i jej przyjaciela proboszcza w noc przed pierw-
szymi roratami. Rodzina bowiem stara się ukryć przed seniorką rodu różne sekrety. 
Ale Kornelia widzi wszystko. Herb jest tylko pretekstem. Najważniejsze jest to, by 
scalić na nowo nieco rozsypującą się rodzinę. Bo to w rodzinie tak naprawdę jest siła. 

A resztę da się załatwić, także tytuł szlachecki...

Wśród nowości z działu literatury pięknej dla dorosłych znalazło się wiele tytułów związanych ze Świętami 
Bożego Narodzenia: „Najlepszy prezent”, „Pocałunki pod jemiołą”, „Kawiarnia pełna marzeń”, „Kraina spełnio-
nych życzeń”, „Zasypani zakochani”, „Wigilia z nieznajomym”, „Gdy zasypie śnieg”, „Zima w Pensjonacie pod 
Bukami”, „Kochany Święty Mikołaju”, „Gwiazdka pełna marzeń”, „Cuda codzienności” i wiele innych. 

Biblioteka



48 Na Warcie 4 / Zima / 2021

Biblioteka

„Prawda. Krótka historia wciskania kitu” – Tom Phillips
Tom Philips napisał bestsellerową książkę o tym, jak „spieprzyliśmy wszystko”. Teraz 
odkrywa przed Tobą karty historii związane z najbardziej błyskotliwymi i zuchwałymi 
kłamstwami, jakie potrafiliśmy jako społeczeństwo światowe stworzyć. Dlaczego 
kłamiemy? Czy kłamstwo rzeczywiście zawsze wychodzi na jaw? Żyjemy w wieku 
„postprawdy”. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie zawraca sobie głowy prawdzi-
wością swoich słów. Płaskoziemcy i antyszczepionkowcy już nie wierzą ekspertom. 
Internet zmienił nasze codzienne życie w dezinformacyjne pole bitwy. Czy „złoty 
wiek“ prawdy rzeczywiście kiedykolwiek istniał? Czy naprawdę ludzie kiedyś nie 
kłamali? Autor, redaktor serwisu fullfact.org zajmującego się sprawdzaniem faktów, 
każdego dnia zmaga się z zalewem bzdur. Rzuca sarkastyczne spojrzenie na prze-
konanie, że kłamstwo w debacie publicznej nie pojawiło się wczoraj. Z właściwym 
sobie humorem pokazuje, że zawsze mieliśmy tendencję do zmyślania. Przedstawia 
imponujące kłamstwa i kłamców, których aż chce się szanować!

„Jak dogadać się z każdym i w każdej sytuacji” 
– Emily Alison, Laurence Alison
Zdroworozsądkowe i proste do opanowania techniki, jak budować dobry kontakt 
z innymi ludźmi, z którymi niekoniecznie musimy się zgadzać, ale z którymi lepiej 
współpracować niż rywalizować. Umiejętność budowania więzi może okazać się 
decydująca, gdy musimy poprosić szefa o podwyżkę, zwrócić uwagę nauczycielce na 
epizod przemocy w klasie dziecka, poprosić sąsiada, aby ściszył muzykę czy wpoić 
nastoletniemu dziecku zasady powrotu do domu o określonej porze. Ułatwia nawią-
zywanie nowych przyjaźni, poprawienie już istniejących relacji rodzinnych i zawodo-
wych oraz otwarcie się na drugiego człowieka.

„Telewizja Dziewcząt i Chłopców (1957–1993)” – Sławomir W. Malinowski
Książka stanowi wielobarwną mozaikę osobistych historii, podaną w formie gawędy. 
Autor przypomina unikalne okoliczności realizacji programów dla dzieci takich 
jak „Ekran z Bratkiem”, „Klub Pancernych”, „Latający Holender”, „Niewidzialna 
Ręka”, „Zwierzyniec” i innych mniejszych produkcji. Wywiady z ludźmi ekranu i nie 
tylko, w których przewijają się wyjątkowe osobowości TDC, takie jak: Artur Barciś, 
Bohdan Butenko, Maciej Damięcki, Bohdan Sienkiewicz, Michał Sumiński i Maciej 
Zimiński. Autor wykazuje, jak efektywnie ludzie z pasją są w stanie zachęcić dzieci 
i młodzież do działań prospołecznych, do wspólnego robienia rzeczy małych i wiel-
kich. W wielu miejscach tej książki zarówno Autor, jak i jego rozmówcy podkre-
ślają, że dziennikarze TDC nie mówili do dzieci, lecz rozmawiali z dziećmi. Realizo-
wali przez to korczakowski ideał traktowania dziecka jak równoprawnego partnera 

w dyskusji i działaniach. [...]

Pakiet George - „Niezniszczalny kod”, „Poszukiwacze kosmicznego skarbu”, 
„Tajny klucz do wszechświata”, „Wielki wybuch”, „Błękitny księżyc” 
– Stephen Hawking, Lucy Hawking
Znany fizyk i bestsellerowy autor Stephen Hawking i jego córka Lucy w swoich 
fascynujących książkach wyjaśniają czytelnikom w każdym wieku, czym jest wszech-
świat. Zestaw pięciu dotychczas wydanych książek łączy prosty, przystępny język, 
świetne zdjęcia i różne aspekty fizyki i astronomii wplecione w historię bohaterów 
tak by czytając nikt się nie zanudził.

LITERATURA POPULARNONAUKOWA DLA DOROSŁYCH

LITERATURA PIĘKNA I POPULARNONAUKOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
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„Opowieści z trzepaka. Krótka historia jednego zdjęcia” 
– Paulina Tyczkowska
Rodzinny wehikuł czasu. Gdy obecni dorośli byli dziećmi, świat wyglądał zupełnie 
inaczej. Dziś trudno w ogóle wyobrazić sobie, jak 50 lat temu możliwe było życie 
bez telefonów, Internetu, drukarek i telewizji dostępnej przez całą dobę. Dlatego 
warto wspólnie wybrać się w fascynującą podróż do czasów, gdy ci, którzy dziś 
są dorośli, biegali w krótkich spodenkach i dyndali do góry nogami na trzepaku, 
a ich marzeniem było zdobyć oranżadę w proszku. Dlaczego godzina 19.00 była 
dla każdego dziecka najważniejszą porą dnia? Czy gumy Donald za trzy tysiące 
złotych to dobry interes? Po co spacerować po ulicy z papierem toaletowym na 
szyi? Dlaczego mandarynki jedliśmy tylko na święta? Niezwykłe historie i cieka-
wostki z czasów, gdy rodzice i dziadkowie byli mali, inspirowane fanpage’em Krótka 
Historia Jednego Zdjęcia, który śledzi prawie 150 000 osób. ●

41

„Niezwykłe drzewko” – Katarzyna Pruszkowska-Sokalla
Wiecie co tak naprawdę jest najważniejsze w Święta? Razem z Rysiem przenieście 
się do magicznego świata minionych Świąt i sprawdźcie sami! Mały Rysio razem ze 
swoja klasą wystawia jasełka w domu spokojnej starości „Pod Dębem”. Tam zaczyna 
przyjaźnić się z panem Józefem, starszym mieszkańcem tego domu. Pokazuje on 
Rysiowi niezwykłą choinkę, która ma moc przywoływania wspomnień. Dzięki niej 
przenoszą się w czasy, gdy pan Józef  był małym Józiem, najmłodszym z pięciu braci. 
Pan Józef  snuje opowieści o tym, jak dawniej przygotowywano Boże Narodzenie 
i o tym, co w tym czasie naprawdę ma znaczenie… Historia pana Józefa i małego 
Rysia przypomni dzieciom, co czyni Święta tak magicznym czasem, i pokaże, że nawet 
skromnie obchodzone mogą być wypełnione bogactwem wzajemnej troski i miłości. 

„Życie” – Lisa Aisato
Wyróżniona Nagrodą Księgarzy Norweskich 2019, olśniewająca książka Lisy Aisato, 
autorki ilustracji do bestsellerowej „Śnieżnej siostry” Mai Lunde. „Życie” to zbiór 
najlepszych ilustracji norweskiej artystki, układających się w fascynującą opowieść 
o przygodach dzieciństwa przeżywanych w krainie wyobraźni, w lasach pełnych 
rycerzy i elfów; burzliwym okresie dojrzewania, kiedy chęć buntu przeplata się z prze-
możną potrzebą wtulenia się w ramiona taty. O wątpliwościach, wyborach i obowiąz-
kach dorosłości. Chaosie życia rodzinnego. Tęsknotach i mądrościach, kłębiących 
się w siwych głowach staruszków. To opowieść o stracie i miłości. Odmalowana 
z niezwykłym kunsztem afirmacja życia. „Życie” to ciepła, a momentami mroczna 
opowieść dla dzieci w każdym wieku – 5-latków, jak i 105-latków, przełożona na język 

polski przez Wojciecha Manna.

Opracował Marcin Wojtysiak. Opisy pochodzą od wydawcy.
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Emeryci z Gminy Warta

Jak się okazuje mimo trudnego czasu i obostrzeń 
członkowie Koła nie zrezygnowali z podejmowa-

nych działań na rzecz wzajemnej integracji. Z zacho-
waniem wszelkich norm bezpieczeństwa oraz mając na 
uwadze zdrowie własne i współtowarzyszy podtrzymy-
wali przez lata budowane relacje poprzez organizacje 
m.in. spotkania noworocznego połączonego z obcho-
dami Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Światowego 
Dnia Inwalidy, Dnia Seniora czy ostatnio obchodzo-
nych Andrzejek. Udało im się również zorganizować 
wyjazd do Frankfurtu nad Odrą. 

Co czeka na członków związku oraz sympatyków 
ich działalności w roku 2022 r.?
W planach jest wyjazd do:
Północnych Włoch w dniach 13-19.05.2022 r.
Szwajcarii Połczyńskiej krainy 5 jezior w dniu 
20.06.2022 r.
Szwajcarii Kaszubskiej w dniach, 14-17.07.2022 r.

Jak możesz zostać Członkiem Koła?
Osoba przystępująca do Koła musi okazać decyzję 
o emeryturze lub rencie. Dodatkowo należy okazać 
się dowodem osobistym i dostarczyć zdjęcie, które 
niezbędne jest do wyrobienia legitymacji członkow-
skiej.

Opłaty stałe:
36,00 zł – składka roczna

Nowy członek oprócz składki rocznej ponosi koszt:
wpisowe - 3,00 zł., legitymacja członkowska - 5,00 zł.

Siedziba Koła:
ul. Skarżyńskiego 12 (siedziba Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Warcie), 

Godziny otwarcia:
poniedziałki od 10.00- 12.00

Mimo pandemii wciąż aktywni 
– Emeryci z Gminy Warta!
Z członkami Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów rozmawialiśmy na początku 
roku. Jak funkcjonowało Koło w czasie pandemii i czy Covid pokrzyżował plany 
„dziarskich” emerytów? 

Członkowie Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Warcie, korzystając z okazji świątecznego wydania 
gazetki pragną złożyć serdeczne życzenia wszystkim 
Członkom Koła, Jednostkom Wspierającym jego dzia-
łalność w tym Gminie Warta na czele z Burmistrzem 
Krystianem Kroguleckim, Radzie Miejskiej w Warcie 
na czele w Przewodniczącym Grzegorzem Kopackim, 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Warcie na czele 
z Panią Kierownik Iwoną Frontczak, Warckiemu 
Centrum Kultury na czele z dyrektorem Wiktorem 
Baranowskim. Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Warcie na czele z Dyrektorem Patry-
kiem Polowczykiem. Życzymy pogody ducha, zdrowia 
oraz sukcesów w pracy zawodowej oraz wszystkiego 
najlepszego w Nowym Roku 2022. ●

Zarząd Koła Związku emerytów, rencistów i inwalidów w Warcie
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Jutrzenka Warta
XII MIEJSCE PO RUNDZIE JESIENNEJ
To była bardzo trudna runda jesienna piłkarzy 
Jutrzenki w sieradzkiej klasie okręgowej. Po zawiro-
waniach w naszym klubie po spadku z IV ligi – Juve 
z cudem przystąpiło do rozgrywek okręgówki (brak 
zawodników i trenera). Ostatecznie naszym działa-
czom udało się „zagasić ogień” i zespół pod wodzą 
trenera Bartosza Grabowskiego zaczął grać i zdobywać 
punkty. W sumie po czterech wygranych, trzech remi-
sach i ośmiu porażkach Jutrzenka jesień zakończyła na 
XII miejscu z 15 punktami na koncie. Na pewno można 
było zdobyć kilka punktów więcej (najbardziej zabo-
lały naszych kibiców dwie porażki: 0:2 w Brąszewicach 
i 3:4 w ostatnim meczu w Warcie z Czarnymi Rząśnia, 
mimo prowadzenia do przerwy 3:1!!!). Plusem tej 
jesieni były debiuty młodych wychowanków naszego 
klubu. Swe pierwsze mecze w Juve rozegrało prze-
cież kilku 15- i 16-latków (Kacper Kaźmierczak, Filip 
Łuczak, Dominik Szczawiński, Jakub Andrzejewski)! 
W nich przecież należy upatrywać nadziei Jutrzenki! 
A w kolejce do debiutu w najbliższych latach czekają 
zdolni trampkarze i orlicy, którzy zajmują czołowe 
lokaty w swych ligach. Jeśli tylko ich losy potoczą się 
zgodnie z planem, to o przyszłość Jutrzenki możemy 
być spokojni! Warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze 
o powrocie do naszego klubu (ostatni mecz zagrał 
w naszych barwach ponad dwa lata temu) najlepszego 
strzelca w historii Juve – 40-letniego Piotra Sajdy!

UMOWA Z AKADEMIĄ WIDZEWA PODPISANA!
10 października 2021 roku przejdzie do historii 
naszego klubu. Tego dnia przedstawiciele naszego 
klubu (wiceprezes - Wiktor Wawrowski i sekretarz 
- Hubert Kamola) podpisali umowę o współpracy 
z legendarnym przecież klubem - Widzewem Łódź!!! 
Choć większość zapisów umowy ma klauzulę tajności, 
to wiadomo, że chodzi o współpracę na poziomie 

Podsumowanie 
z LKS Socha
LKS Socha po remisie z Interem Sieradz w ostat-

niej kolejce zakończył rundę jesienną łódzkiej 
A klasy na 12 miejscu w tabeli . Od grudnia zaczynamy 
przygotowania do rundy wiosennej treningami na hali. 
Wszystkich chętnych do uprawiania piłki nożnej zapra-
szamy do kontaktu.
Wyniki naszego zespołu w rundzie jesiennej:
TS Gruszczyce-LKS Socha 3:0
GLKS Biała-LKS Socha 4:0
LKS Socha-KS Osiek 1:1
UKS Ustków-LKS Socha 3:1
LKS Socha-LKS Zapole 2:0
Sokół Goszczanów-LKS Socha 13:1
LKS Socha-LKS Kobierzycko 1:2
LGKS Charłupia-LKS Socha 11:1
LKS Pyszków-LKS Socha 7:0
LKS Socha-Jaga Lututów 0:5
Widawia Widawa-LKS Socha 2:3
LKS Socha-Inter Sieradz Woźniki 2:2 ●

Krzysztof  Zimoch

piłki młodzieżowej i dziecięcej (staże trenerskie, 
treningi najlepszych młodych zawodników Jutrzenki 
z Akademią Widzewa!). Ze strony Widzewa umowę 
podpisali prezes Zarządu - Mateusz Dróżdż oraz 
wiceprezes - Michał Rydz. Po podpisaniu umowy nasi 
działacze obejrzeli mecz rezerw Widzewa z Paradyżem 
(spotkali w ośrodku treningowym RTS-u m.in. byłego 
trenera Juve - Łukasza Masłowskiego), a potem z grupą 
wszystkich młodych piłkarzy Jutrzenki i Juniora Warta 
zwiedzili widzewskie muzeum i kibicowali I-ligowemu 
RTS-owi w meczu z ligowym z GKS-em Jastrzębie 
(wygrana Widzewa 3:1)! A przecież 10 października to 
szczególna data w historii naszego klubu. Tego dnia 
przecież, 6 lata temu w meczu IV ligi nasza Jutrzenka 
wygrała.... w Łodzi z Widzewem 2:0, po golach Adama 
Koniecznego i Sylwestra Pawlaka! Dziś Widzew jest 
na czele I ligi i bliski awansu do Ekstraklasy, a nasza 
Jutrzenka walczy o byt w klasie okręgowej. Oj, prze-
wrotny bywa los klubów piłkarskich!

Więcej o Jutrzence możecie dowiedzieć się ze strony 
klubowej www.jutrzenkawarta.com oraz z gazetki Juve 
gol, dostępnej na naszym stadionie podczas spotkań 
ligowych. ●

Hubert Kamola
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drużynę dopadła plaga kontuzji i tylko dzięki szero-
kiej bo 25 osobowej kadrze, nie mieliśmy problemów 
z kompletowaniem składu. 

W połowie stycznia wracamy do treningów 
i będziemy starać się jak najlepiej przepracować 
zimową przerwę, żeby móc stawić czoła naszym 
ligowym rywalom! Wstępnie zaplanowane zostało 5 
spotkań sparingowych. 

Jeśli ktoś chciałby dołączyć do naszej Drużyny 
zapraszamy do kontaktu – nasz profil na Facebook – 
„UKS Ustków”.

Dziękujemy naszym kibicom za wsparcie! Do zoba-
czenia na wiosnę! ●

Sebastian Dróżdż

Zamierzony cel został osiągnięty – 
podsumowanie Rundy Jesiennej 
sezonu 2021/22 w Ustkowie!

Lepsze okazały się jedynie drużyny UKS Sokół 
Goszczanów oraz TS Gruszczyce, które wyprze-

dają nas odpowiednio o 11 i 5 pkt w ligowej tabeli. 
Udało nam się zdobyć 24 bramki tracąc przy tym 

22. Pod względem straconych bramek nasza obrona 
plasuje się na wysokim 4 miejscu, za co należy 
pochwalić zawodników z bloku defensywnego. 

Najlepszym strzelcem naszej drużyny został Jakub 
Wałęsa z 5 bramkami, tuż za nim Hubert Kuras 
i Hubert Gustowski z 3 bramkami, oraz Marcin 
Łuczak, Szymon Rządkowski oraz Jakub Tomczak, 
którzy 2 krotnie pokonali bramkarzy przeciwnika. 

Mamy nadzieję, że w rundzie wiosennej nasza 
drużyna utrzyma wysoką lokatę, oraz pech trochę 
nam ,,odpuści” ponieważ w minionej rundzie naszą 

RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE

M Pkt Z R P Bramki Z R P Bramki Z R P Bramki M Pkt Z R P Bramki

1. GKS Goszczanów 12 31 10 1 1 58-15 6 0 0 34-2 4 1 1 24-13

2. TS Gruszczyce 12 25 8 1 3 27-16 4 0 2 15-10 4 1 1 12-6

3. UKS Ustków 12 20 6 2 4 23-22 5 1 1 16-8 1 1 3 7-14 1 3 1 0 0 1-0

4. LGKS Charłupia Mała 12 20 6 2 4 42-25 3 0 3 21-14 3 2 1 21-11 1 0 0 0 1 0-1

5. KS Osiek 12 19 5 4 3 30-31 1 3 2 16-18 4 1 1 14-13 1 3 1 0 0 3-2

6. Sommer Zapole 12 19 6 1 5 30-24 2 1 2 14-13 4 0 3 16-11 1 0 0 0 1 2-3

7. Inter Woźniki (Sieradz) 12 18 5 3 4 31-31 4 1 2 19-16 1 2 2 12-15

8. Widavia Widawa 12 17 5 2 5 33-28 4 0 2 21-10 1 2 3 12-18

9. GLKS Biała 12 15 5 0 7 20-27 3 0 4 14-11 2 0 3 6-16 1 3 1 0 0 2-1

10. Jaga Lututów 12 15 4 3 5 24-21 2 2 2 10-10 2 1 3 14-11 1 0 0 0 1 1-2

11. LKS Kobierzycko 12 10 3 1 8 10-28 0 1 4 2-14 3 0 4 8-14

12. LZS Socha 12 8 2 2 8 12-53 1 2 2 6-10 1 0 6 6-43

13. LZS Pyszków 12 6 2 0 10 22-41 1 0 5 16-22 1 0 5 6-19

Przed rozpoczęciem rozgrywek celowaliśmy w miejsce na podium. Na półmetku 
rozgrywek cel osiągnięty, ponieważ po rozegranych 12 kolejkach Klasa A „Keeza 
Elite Sieradz”, plasujemy się na 3 miejscu. 
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Po wielogodzinnym boju tabela uczestników wyglą-
dała następująco:
1. HighBall Poznań
2. „Bez nazwy” Burzenin
3. Qmed Łódź
4. JustForFun Sieradz/Warta
5. Absolwenci Warta

Turniej Andrzejkowy by KOKSOWNIA

5 zespołów, które postanowiły sprawdzić swoje spor-
towe umiejętności w kolejnej edycji Andrzejkowo-

Mikołajkowego Turnieju Piłki Siatkowej. Jak dużym 
zainteresowaniem cieszy się to wydarzenie, a także 
jak olbrzymia potrzeba aktywności fizycznej drzemie 
w społeczeństwie świadczy fakt, iż w kilkadziesiąt 
minut po otwarciu zapisów, lista możliwych uczest-
ników wypełniła się maksymalnie. Docelowo turniej 
dedykowany był dla ośmiu zespołów, niestety trwająca 
w dalszym ciągu sytuacja pandemiczna sprawiła, że 3 
zespoły w ostatniej chwili musiały odmówić udziału 
z powodu kwarantanny części zawodników. Zmniej-
szona liczba drużyn nie umniejszyła poziomu rywa-
lizacji. Od pierwszego gwizdka, aż po zakończenie 
każdy zespół dawał z siebie wszystko, bowiem system 
rozgrywek „każdy z każdym” sprawia, że nawet tzw. 
małe punkty mają duże znaczenie. 

Sport

W tym roku słynne „Barbórki” uczczono w naszej gminie w siatkarskim stylu. 
Dokładnie 4-go grudnia w zaprzyjaźnionej szkole podstawowej im. Władysława 
Łokietka w Rossoszycy zjechało się 

Dekoracji końcowej w imieniu Burmistrza Warty 
dokonał Jego zastępca – pan Mariusz Lewandowski, 
który także oficjalnie zakończył ten emocjonujący 
dzień rozgrywek. W tym miejscu pragniemy podzię-
kować za pomoc w organizacji: lokalnym władzom 
samorządowym, pracownikom Urzędu Miejskiego, 
dyrektorom szkół, a za pokrzepienie sił – Restauracji 
„Pod Wiatrakiem”. 

Zapraszamy już niebawem na kolejne siatkarskie 
starcie. ●

Stowarzyszenie KOKSOWNIA
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Tuż obok Makowca króluje na stole podczas świątecznego ucztowania, może być z rodzynkami, skórką poma-
rańczową, orzechami czy karmelem, opcji jest mnóstwo, a mowa oczywiście o serniku. Przed Państwem 

przepis z którym podzieliły się z nami Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bartochowie. Zapewniają, że podany 
przepis jest „gwarancja udanego wypieku”. Zatem warto go wypróbować. 

Sernik

masa:
8 żółtek 
10 białek 
1,5 szkl cukru, 
0,5szkl oleju, 
1 duży jogurt naturalny, 
3 budynie śmietankowe, 
1,5 kg sera 
ciasto kruche:
3 żółtka, 
3 łyżki pudru, 
0,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 
150 g mąki, 
150 g masła 

Wykonanie
Ciasto kruche:
Wszystko razem zagnieść i włożyć na godzinę do 
lodówki. Następnie rozwałkować ciasto i podpiec.

Masa:
żółtka, cukier, ser, jogurt, budynie, olej utrzeć 
w malakserze na wolnych obrotach. Białka ubić na 
sztywną pianę i dodać do masy. Wszystko wylać na 
przypieczone wcześniej ciasto i piec około 1 h 20 min 
w temp. 150°C.

Opracowała:
Kinga Zagłoba

Kilka słów o KGW w Bartochowie 
Koło Gospodyń Wiejskich w Bartochowie istnieje 
od 1961 r. Początkowo było nieliczne, ale aktywnie 
uczestniczyło w życiu mieszkańców poprzez 
współorganizację kursów gastronomicznych oraz 
kroju i szycia. Obecnie Koło liczy 30 Pań w różnym 

przedziale wiekowym. Panie chętnie się integrują, są 
otwarte na współpracę przy organizacji różnego rodzaju 
wydarzeń lokalnych typu dożynki, festyny, wystawy 
rolnicze. ●

Przepis



55Na Warcie 4 / Zima / 2021

NA WARCIE 
4 (5)/ZIMA/2021 nakład: 3 800

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

SKŁAD KOLEGIUM REDAKCYJNEGO:

REDAKTOR NACZELNY: Patryk Polowczyk

AUTORZY TEKSTÓW: Baranowski Wiktor, Bidzińska Julia, Bruś Julita, Cichecka Barbara, 
Dróżdż Sebastian, Kamola Hubert, Krogulecki Krystian, Lewandowska 
Anna, Lewandowski Mariusz, Majewska Gabriela, Melka Barbara, 
Michalak Oliwier, Polowczyk Patryk, Szymczak Wiktor, Tworo Jakub, 
Wojtysiak Marcin, Zagłoba Kinga, Zimoch Krzysztof

SKŁAD I ŁAMANIE: Jachowicz Dorota, Polowczyk Patryk

OPRACOWANIE 
GRAFICZNE: Jachowicz Dorota

KOREKTA: Krysztofowicz Emilia, Małuszyńska Anna, Polowczyk Patryk

REKLAMA: Polowczyk Patryk, telefon: 502 110 140



LIPIEC

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

STYCZEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

KWIECIEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

PAŹDZIERNIK

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

LUTY

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

SIERPIEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd

1 2 3 4 5 7 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

MAJ

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd

1

2 3 4 4 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

LISTOPAD

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

MARZEC

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

WRZESIEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

GRUDZIEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

CZERWIEC

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

2022

fot. A
nna

 Lew
a

nd
ow

ska


