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Życzenia świąteczne

Niniejszym oddaję w Państwa ręce pierwszy numer kwartalnika 
„Na Warcie”. Począwszy od dnia dzisiejszego tytuł ten będzie gościł 

u Państwa co trzy miesiące i (mam nadzieję) będzie źródłem informacji 
o bieżących realizowanych przez Gminę zadaniach, o planach na przyszłość, 
a także ostatnich wydarzeniach kulturowych. Życzę sobie, aby każdy 
mieszkaniec naszej Gminy - czy to dziecko, czy dorosły, czy mieszkańcy 
najmniejszych wiosek, czy osoba zamieszkająca miasto -w periodyku znalazł 
„coś dla siebie” – choć małą cząstkę spraw, które go interesują. Dlatego 
właśnie w gazetce będą również zamieszczane ciekawostki historyczne czy 
informacje sportowe. Znajdzie się również miejsce na ogłoszenia lokalne 
i konkursy dla najmłodszych. 

Nazwa naszej gazetki jest nieprzypadkowa – w swojej treści niesie 
swoistą dwuznaczność i jest to moje celowe zamierzenie. Z jednej strony 
chcę, by kwartalnik pełnił funkcję informacyjną, dawał odpowiedź na 
pytanie „co dzieję się NA WARCIE?”,  z drugiej chciałbym aby było 
to skuteczne narzędzie DLA PAŃSTWA, by dawało Wam możliwość 
TRZYMANIA WARTY, patrzenia władzy na ręce i aktywizowało Państwa 
do uczestniczenia w życiu Gminy. Żywię ogromną nadzieję, że będziecie 
Państwo chętnie sięgali po tę lekturę do czego serdecznie zachęcam.
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, wszystkim 
mieszkańcom Gminy Warta życzymy radosnych chwil spędzonych 

w świątecznej atmosferze, życzliwości, wszelkiej pomyślności i zdrowia, 
które w tym szczególnym czasie jest najważniejsze. W Nowym Roku 2021 
dużo spokoju, spełnienia wszystkich marzeń i optymizmu

życzą: 
Burmistrz Warty – Krystian Krogulecki 

oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie – Grzegorz Kopacki



Sprawozdanie z inwestycji

Pod względem ilości zrealizowanych 
i podpisanych umów na zadania 
inwestycyjne na terenie Gminy 
Warta, rok 2020 r. należy zaliczyć do 
udanych. Przedstawiamy Państwu 
najistotniejsze z nich.

STYCZEŃ 2020

KWIECIEŃ 2020

LIPIEC 2020

Pomyślna kontrola Urzędu Marszałkowskiego 
z Łodzi, a co za tym idzie ostateczne zakoń-
czenie realizacji projektu pn. Budowa Centrum 
Szkoleniowo Wystawienniczego i Turystyki 
wodnej w Ostrowie Warckim - RPO

Otwarcie hali handlowej ,,Mój Rynek” przy 
ulicy Kaszyńskiego w Warcie.

Otwarcie pierwszego kąpieliska przy ulicy 
Tarnowskiego w Warcie (gł. od 1,4 m. do 2,2 m)

Podpisanie umowy na dotację ze środków 
WFOÓŚiGW w Łodzi na utworzenie punktu 
dydaktycznego pn. „Ogród dydaktyczny” 
przy Publicznym Przedszkolu w Warcie.

Pozyskanie dofinansowania z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie na utylizacje folii rolni-
czych pochodzących z gospodarstw rolnych 
z terenu gminy. Uzyskane dofinansowanie 
pozwoliło na bezpłatne zagospodarowanie 
odpadów: folii rolniczych, siatek i sznurka do 
owijania balotów, opakowań po nawozach oraz 
typu Big Bag wytworzonych gospodarstwach 
rolnych.

Na terenie miasta zainsta-
lowano tzw. „Psie stacje”, 
mające na celu ułatwienie 
utrzymania czystości po 
naszych czteronożnych 
pupilach.

Historyczna chwila – w Warcie powstanie 
pierwsza, pełnowymiarowa, hala sportowa 
przy Szkole Podstawowej na ulicy Koźmińskiej. 
Gmina złożyła odpowiedni wniosek i Otrzymała 
dofinansowania z Ministerstwa Sportu w ramach 
rządowego programowi Sportowa Polska. 

Wartość umowna projektu: 8 010 100,22 zł.
Wartość dofinansowania: 5 411 044,87 zł.

Wartość dofinansowania: 170 000 zł.

Wartość inwestycji netto: 4 777 650,00 zł. 
Kwota dofinansowania: 2 388 800,00 zł.

Kwota dotacji: 48 884,00 zł, co stanowi 90%
wartości kosztu całkowitego zadania.

Wartość całej inwestycji 2 373 900,00 zł, 
z czego 975 326,00 zł. uzyskane z Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

MAJ 2020

CZERWIEC 2020

Podpisanie umowy z Wojewodą Łódzkim 
o udzielenie dofinansowania zadania gminnego 
dotyczącego przebudowy drogi wewnętrznej 
w miejscowości Włyń o długości 615,23 m.

Oficjalne otwarcie ogródka dydaktycznego 
przy Publicznym Przedszkolu w Warcie. 
W utworzonym ogródku, przez kolejne lata, 
dzieci będą mogły uczyć się, jak pielęgnować 
ogród i wykonywać niektóre prace ogrodnicze, 
a także prowadzić doświadczenia i obserwacje 
przyrodnicze korzystając z różnorodnych 
narzędzi i pomocy dydaktycznych. 

Instalacja centralnego ogrzewania w świe-
tlicy wiejskiej przy OSP w Jakubicach 
z zastosowaniem ekologicznego źródła ciepła 
na pellet. Zadanie zostało zrealizowane ze 
środków Budżetu Gminy – Fundusz Sołecki 
sołectwa Jakubice

Podpisanie umowy na prowadzenie na działań 
edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy 
Warta w ramach kampanii pt.: ,,azBEST nie 
jest the BEST”. 

Doświetlenie przejść dla pieszych poprzez 
montaż dodatkowego oświetlenia (przy zasto-
sowaniu opraw ledowych) objęły przejścia dla 
pieszych zlokalizowane przy drodze krajowej 
nr 83 (ul. Sieradzka, ul. Skarżyńskiego, ul. 
Błękitnej Armii, ul. 3 Maja i Rynek).

Całkowita wartość zadania: 893 422,00 zł.
Dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych: 625 395,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 54 150,00 zł. 
Wartość dofinansowania ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 48 450,00 zł.

Wartość zadania: 40 000,00 zł.

Wartość umowna projektu: 4 011 212,20 zł. 
Wartość dofinansowania w ramach RPO:
2 746 278,31 zł.

Dotacja z Ministerstwa Rozwoju stanowiła 
80% kosztów zadania, przy jej całkowitej 
wartości 20 000,00 zł. 

Podpisanie umowy z Wykonawcą na zakup 
ciężkiego samochodu pożarniczego w ramach 
realizacji zadania pn. „Wsparcie systemu 
ratowniczo-gaśniczego w Gminie i Mieście 
Warta poprzez zakup ciężkiego samochodu 
specjalnego pożarniczego, ratowniczo- 
gaśniczego”.

Całkowita wartość zadania: 1 297 650,00 zł.
Dofinansowanie z Europejskigo Funduszu 
Rozwoju Regionalnego: 1 103 002,50 zł.
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SIERPIEŃ 2020
Zakończenie remontu Domu Ludowego 
w Zadąbrowiu Rudunek. Najważniejszym 
elementem prac remontowych był demontaż 
i utylizacja szkodliwego azbestu oraz pokrycie 
dachu blachodachówką wraz z orynnowaniem. 
Ocieplone zostały także ściany, wymienione 
parapety oraz wykonana została nowa elewacja.

15

Zakupiono przez Zakład Wodociągów i Kanali-
zacji w Warcie Sp. z o.o. pojazdu specjalnego 
służącego do wywozu nieczystości ciekłych oraz 
do udrażniania przewodów kanalizacyjnych.

Zakończenie realizacji projektu pn. Rewitalizacja 
Miasta Warta – etap II, która obejmowała: 
• Remont budynku Administracyjno-Socjalnego 

przy ul. Skarżyńskiego w Warcie, 
• Przebudowa starej remizy OSP w Warcie 

z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz 
salę Konferencyjno-szkoleniową, 

• Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Warta, 
• Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, 

Krótkiej wraz z infrastrukturą. 
Projekt zakłada zwiększenie jakości obsługi 
mieszkańców w zakresie infrastruktury kultury, 
podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej 
jak i również odnowę dziedzictwa kulturowego 
Miasta Warta. 

WRZESIEŃ 2020
Zakończenie prac wykonywanych przez 
ZGKiM Warta, polegających na równaniu 
i utwardzaniu kruszywem mineralnym dróg 
gruntowych na terenie całej Gminy. Łącznie 
zmodernizowano ponad 6 km dróg. Zadanie 
realizowane z funduszów sołeckich poszcze-
gólnych sołectw. 

17

Wartość zakupu – środki własne: 369 000 zł



Odbiór przebudowanego chodnika przy 
ulicy Tadeusza Kościuszki w Warcie na 
odcinku 217 metrów. W ramach zadania 
wymieniono nawierzchnię z płyt betonowych 
na kostkę betonową. Zadanie wspólnie 
finansowane przez Powiat Sieradzki i Gminę 
Warta. 

Wartość całkowita zadania 91 631,93 zł,
z czego 50% pochodzi z budżetu Gminy Warta.

19

Odbiór wyremontowanego chodnika 
w miejscowości Cielce. Zakres inwestycji 
obejmował wykonanie nowej nawierzchni 
chodnika o długości 469 mb o szerokości 
1,5 metra z kostki betonowej, wykonanie 
zjazdów do posesji, ustawienie nowych obrzeży 
betonowych oraz regulację wysokościową studni 
teletechnicznych. Zadanie wspólnie finansowane 
przez Gminę Warta oraz Powiat Sieradzki.

Wartość całkowita zadania: 177 915,09 zł, 
z czego 50% pochodzi z budżetu Gminy Warta

20

Odbiór zadania: przebudowa ciągu ulic 
Długiej, Popioły oraz Północnej w Warcie. 

Całkowita wartość inwestycji: 1 109 990,35 zł. 
Dofinansowanie z budżetu Województwa 
Łódzkiego w ramach modernizacji dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych: 284 740,00 zł.
Dofinansowanie ze środków Państwowego 
Funduszu Celowego: 541 103,00 zł.

21
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Odbiór zadania: przebudowie drogi o nr ewid. 
geodezyjnej 172 w miejscowości Włyń. 

Całkowita wartość inwestycji 455.297,19 zł. 
Dofinansowanie w wysokości 70% w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych.

22

24 Zakończenie prac na cmentarzu parafialnym 
w Warcie przy pomniku Powstańców Stycz-
niowych z 1863 r. W ramach zadania wymie-
niono m.in. poziomą płytę oraz pionową tablicę 
inskrypcyjną, usuwając z niej nazwiska czterech 
Powstańców, którzy nie brali udziału w walkach 
na naszym terenie, wymieniono 4 poziome beto-
nowe płyty okalające pomnik na granitowe.

Wartość zadania: 10 200,00 zł, w tym dotacja 
celowa w wysokości 10 000,00 zł uzyskana 
z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

23

PAŹDZIERNIK 2020

Podpisanie umów dotacyjnych na:
• Prace konserwatorskie przy ołtarzu 

pw. św. Rocha w Górze, 
• Remont parkanu ogrodzeniowego przy 

kościele pw. św. Wawrzyńca w Rossoszycy,
• Kontynuację prac konserwatorskich przy 

wyposażeniu wnętrza Kościoła – 
klasycystyczna ambona w Kościele 
Św. Mikołaja w Warcie – wybrane elementy

Zakończenie realizacji projektu pn. „Nowa 
perspektywa- modernizacja świetlicy 
wiejskiej” w Rossoszycy współfinansowanego 
z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego 
oraz Funduszu Sołeckiego sołectwa Rossoszyca.
W ramach zadania: 
• zakupiono i zamontowano rolety i żaluzje do 

kuchni oraz sali spotkań,
• zakupiono akcesoria do sanitariatów oraz akce-

soria elektryczne,
• odnowiono i odświeżono pomieszczenia;
• zakupiono lodówkę.

Wartość zadania: 11 000,01 zł
Wysokość otrzymanego grantu: 10 000,00 zł

25

Wysokość każdej dotacji: 30 000,00 zł

LISTOPAD 2020
Odbiór zadania: przebudowa chodnika na 
ul. Kosynierów w Warcie. W ramach zadania 
ułożono 260 m chodnika z kostki bezfazowej 
o szerokości 2,0 m, wykonano 11 zjazdów.

Wartość inwestycji 94 693,36 zł.

26

Zakończenie prac: montaż ogrodzenia wokół 
istniejącego placu zabaw w Raczkowie.

Wykonanie ogrodzenia wokół istniejącego 
placu zabaw w miejscowości Gołuchy-
Łabędzie. Zadanie finansowane z budżetu 
Gminy Warta – fundusz sołecki Sołectwa 
Gołuchy Łabędzie

Zakończenia zadania finansowanego z budżetu 
Gminy Warta oraz funduszu sołeckiego Sołectwa 
Augustynów: dobudowa linii oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Augustynów (13 
słupów oświetleniowych z oprawami typu LED).

Postawienie na targowisku miejskim nowych 
toalet przez ZGKiM Warta.

W trosce o poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców Gminy Warta rozbudowano 
i zmodernizowano monitoring miejski. 
Zakres prac obejmował budowę 5 nowych 
punktów kamerowych na ulicach Sieradzkiej, 
Cieleckiej, Świętojańskiej, Kaszyńskiego, rogu 
ulicy Kaliskiej i Przedwiośnie oraz wymianę 
7 kamer w istniejących lokalizacjach na ulicach 
Skarżyńskiego, Błękitnej Armii, Targowej, 
Kościuszki od strony boiska sportowego 
ORLIK, Przedwiośnie, Powstania Listopadowego 
oraz przy przystanku PKS na Placu Bł. O. Rafała 
z Proszowic. Ponadto zamontowano anteny 
sektorowe oraz zmodernizowano urządzenia 
do obsługi i archiwizacji nagrań.

Wartość zadania: 73 464,51 zł

Wartość zadania: 10 000,00 zł.

Wartość zadania: 6 000,00 zł.

Wartość zadania: 41 820,00 zł.
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Zakończenie budowy boiska wielofunkcyjnego 
i piłkarskiego, bieżni prostej 100 m i rzutni 
do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej 
w Rossoszycy. Przedmiotem inwestycji 
była budowa kompleksu sportowego 
wielofunkcyjnego o długości 33,40 m, 
szerokości 19 m o powierzchni z poliuretanu.

Całkowita wartość inwestycji: 761 370,00 zł.
Wartość dofinansowania z Ministerstwa 
Sportu: 391 200 zł. 

18

Zakończenie realizacji projektu pn. „Budowa 
altany w miejscowości Cielce jako miejsce 
integracji mieszkańców” współfinansowanego 
z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego 
oraz budżetu gminy Warta w ramach Funduszu 
Sołeckiego sołectwa Cielce.

33

Zakończenie zadania polegającego na montażu 
siłowni zewnętrznej przy Świetlicy Wiejskiej 
w Mikołajewicach. Zadanie finansowanie 
z Budżetu Gminy Warta – fundusz sołecki 
sołectwa Mikołajewice:

Wartość zadania: 12 000.00 zł.

31

Wartość zadania: 11 000,00 zł
Wysokość otrzymanego grantu: 10 000,00 zł

Zakończenie realizacji zadania polegającego 
na „Wymianie pokrycia dachu na budynku 
OSP w Jeziorsku”.

Całkowita wartość inwestycji: 30 000,00 zł 
sfinansowano z: 
budżetu Gminy w wysokości: 18 000, 00 zł, 
budżetu PSP w wysokości: 12 000,00 zł.

34
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Podane w artykule kwoty są wartościami brutto, 
(jeśli nie wskazano inaczej). ●

Odbiór zadania polegającego na przebudowie 
chodnika na ul. Powstania Listopadowego 
w Warcie. W ramach zadania ułożono chodnik 
z kostki brukowej bezfazowej o długości 
300,45 m i szerokości 2,0 m i wykonano 13 
zjazdów.

Dofinansowanie z funduszy europejskich 
w ramach RPO woj. Łódzkiego na lata 2014-2020

Zakończenie przez ZWiK Projektu pn. 
„Poprawa gospodarki wodno ściekowej 
na terenie Gminy i Miasta Warta”. Projekt 
polegał na budowie 9,91 km sieci kanalizacji 
sanitarnej i 4,9 km sieci kanalizacji desz-
czowej wraz z przyłączami do posesji, rozbu-
dowie i przebudowie istniejącej oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Warta ze szczególnym 
uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy 
układu gospodarki osadowej (budowa suszarni 
słonecznej) oraz zakupie urządzeń do eksplo-
atacji sieci kanalizacyjnej.

Zakończenie prac przy pomniku Tadeusza 
Kościuszki na ulicy Tarnowskiego w Warcie. 
W ramach zadania: ułożono kostkę brukową, 
zamontowano nową tablicę pamiątkowej oraz 
uporządkowano teren. Zadanie zrealizowane 
z inicjatywy Rady Osiedla Warta ze środków 
Rady Osiedla Warta oraz Budżetu Gminy.

Podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi na zadanie pn. „Wykonanie podłą-
czeń kanalizacyjnych do budynków na 
terenie aglomeracji Warta”. W ramach zadania 
do sieci kanalizacyjnej podłączonych zostanie 
46 obiektów w tym 42 budynki jednorodzinne, 
jeden budynek mieszkalny wielorodzinny oraz 
3 obiekty tj. Klasztor Ojców Bernardynów 
w Warcie, Klasztor Sióstr Bernardynek w Warcie, 
1 gabinet stomatologiczny. 

Zakup i odbiór samochodu ratowniczo-ga-
śniczego Jelcz 014 GCBA 5/32 dla OSP 
Glinno. Auto z pewnością usprawni działalność 
jednostki, a co za tym idzie, jego zakup wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 
Gminy. 

Wartość inwestycji: 131.292,68 zł

Wartość dofinansowania: 12 851 647,35 zł

Wartość zadania: 22 395 240,43 zł

Wartość całkowita zadania: 143 881,03 zł. 
Uzyskana dotacja: 80 558,00 zł.

Wartość zakupu: 83 500.00 zł, w tym 50 
000,00 zł budżet Gminy, 35 500,00 wkład 
własny OSP Glinno
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Sprawozdanie z inwestycji

Gmina Warta chce być postrzegana jako miejsce 
ekologiczne, gdzie dużą wagę przywiązuje się 

do szerokorozumianej ochrony środowiska. By móc 
zrealizować ten cel gmina aktywnie poszukuje wszel-
kich możliwych narzędzi i środków do pozyskania.

Ostatnio zrealizowane zostały trzy takie projekty: 
• Kampania „Z czym się je OZE”, 
• Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierają-

cych azbest z terenu Gminy Warta  
• Odbiór folii rolniczych z gospodarstw rolnych na 

terenie gminy Warta
Pierwsze wymienione zadanie to projekt eduka-

cyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości 
ekologicznej mieszkańców terenu Gminy Warta. 

– Kampania „Z czym się je OZE” będzie 
kolejnym znaczącym edukacyjnym działaniem na 
obszarze naszej gminy, integrującym całą społeczność 
lokalną we wspólnym celu, jakim jest zwiększenie 
świadomości w zakresie odnawialnych źródeł energii, 
korzyści wynikających ze stosowania technologii opar-
tych na OZE w kontekście dążenia do samowystar-
czalności energetycznej gospodarstw domowych, 
a w konsekwencji Gminy Warta. – wyjaśnia Krystian 
Krogulecki Burmistrz Warty.

Projekt dedykowany jest wszystkim grupom 
wiekowym, a jego realizacja zakłada edukację proeko-
logiczną, w ramach której znajdują się:
• Wycieczki ekologiczne dla mieszkańców Gminy 

Warta

O środowisko 
dbać WARTO!

Oficjalny odbiór samochodu ratowniczo- 
gaśniczego marki SCANIA dla OSP 
Warta. Auto o napędzie 6x6, autopompie 
jednozakresowa o wydajności min. 5000 l/min, 
silniku wysokoprężnym z turbodoładowaniem 
o zapłonie samoczynnym, instalacji 
pneumatycznej, zbiorniku wody o pojemności 
min. 8 m3 (największym w powiecie sieradzkim). 
Auto niewątpliwie przyczyni się do skutecznego 
prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania 
skutków zagrożeń naturalnych i poważnych 
awarii, co więcej będzie stanowić wsparcie 
techniczne dla akcji ratowniczo-gaśniczych 
w zakresie ratownictwa turystycznego, 
ekologicznego i chemicznego na terenie 
Gminy Warta i Powiatu Sieradzkiego. Zadanie 
zrealizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie 
systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie 
i Mieście Warta poprzez zakup ciężkiego 
samochodu specjalnego pożarniczego, 
ratowniczo-gaśniczego” współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej – Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
w ramach działania Gospodarka Wodna 
i Przeciwdziałanie Zagrożeniom. 
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Całkowita wartość projektu : 1 303 930,38 zł.
Wartość dofinansowania: 1 106 772,57 zł. Zakończenie realizacji zadania polegającego na 

utwardzeniu kostką betonową placu przy 
OSP w Grzybkach.

Wartość zadania: 12 000,00 zł, z czego:
6 000,00 zł budżet Gminy Warta, 4 000,00 
zł budżet Gminy Warta – fundusz sołecki 
Sołectwa Grzybki 2 000,00 zł OSP Grzybki
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„Zakup sprzętu transportowego w ramach 
sponsoringu za połączone środki z Programu 
Modernizacji Policji oraz środków pozyska-
nych od samorządów lokalnych przy plano-
wanym 50% współfinansowaniu samorządów”. 
Komisariat Policji w Warcie powiększył swój 
zasób aut o samochód osobowy typu SUW 
(Hyundai Tucson ix35) w wersji oznakowanej. 

Całkowita wartość zadania: 120 000,00 zł
z czego: 40 000,00 zł środki przekazane przez 
Gminę Warta, 20 000,00 zł środki przekazane 
przez gminę Goszczanów, 60 000,00 zł środki 
przekazane przez Komendę Główną Policji.
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Środowisko

• Olimpiada międzyszkolna z nagrodami
• Konkurs plastyczny dla młodzieży szkolnej z nagro-

dami
• Prelekcje i warsztaty dla młodzieży szkolnej

Projekt współfinansowany jest ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi – kwota dofinanso-
wania 66 340,00 zł, co stanowi 85% wartości zadania.

Kolejny realizowany projekt to Zadanie polegające 
na demontażu, odbiorze i utylizacji pokryć dachowych 
zawierających azbest z 65 nieruchomości znajdujących 
się na terenie Gminy Warta o łącznej masie 206,590 Mg.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi – kwota dofinanso-
wania 82 456,00 zł, co stanowi  85 % wartości zadania.

Ostatnim z poruszanych tematów był odbiór folii 
rolniczych z gospodarstw rolnych na terenie gminy.

Zadanie dofinansowane z NFOŚIGW w Warszawie 
w wysokości 170 000,00 zł (100 % wartości zadania).

W ramach ww. zadania odebrano 340 ton odpadów 
folii, siatki i sznurka z 212 gospodarstw rolnych.

Obecnie przyjmowane są wnioski od mieszkańców 
na realizację zadania w 2021 roku. ●

BEZPŁATNA UTYLIZACJA AZBESTU

więcej informacji pod nr tel.: 43 828 71 00

nabór wniosków do 15 lutego 2021



W marcu tego roku na stanowisku dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Warcie pojawiła się nowa osoba. To trzydziestoczteroletni absolwent 
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, były mieszkaniec Warty - Pan Patryk 
Polowczyk. O jego początkach w zakładzie, pierwszych osiągnięciach oraz planach na 
przyszłość postanowiliśmy porozmawiać z Nim na łamach naszej gazety. Zapraszamy do 
lektury.

Dzień dobry Panie Dyrektorze
Witam serdecznie (uśmiech)
Jak to jest wrócić na stare śmieci? Od kilku lat nie 
mieszka Pan już w Warcie, a jednak zdecydował 
się na powrót do rodzinnego miasta, przynajmniej 
w aspekcie zawodowym.
Tak, od przeszło czterech lat mieszkam w Sieradzu, co 
nie znaczy, że los Warty i Wartczan jest mi obojętny. 
Decyzja o migracji została podjęta z powodów lokalo-
wych – z małżonką szukaliśmy swoich własnych czte-
rech kątów, a w Warcie ich podaż była mocno ograni-
czona – stąd decyzja o wyjeździe do Sieradza.

A dlaczego akurat Sieradz?
Bo jest bardzo blisko Warty (śmiech). Uśmiecham się, 
ale to akurat prawda. Pomimo, że się z żoną wypro-
wadziliśmy to wciąż jesteśmy cały czas bardzo mocno 
związani emocjonalnie z Wartą – tutaj mieszkają Nasi 
rodzice, na terenie gminy mieszka lwia część mojej 
rodziny. W Warcie mieszkałem od urodzenia przez 30 
lat i tak naprawdę nigdzie nie czuję się tak swobodnie 
jak tutaj. 

To może należałoby wrócić w rodzinne strony?
Rodzice mnie nauczyli bym „nigdy nie mówił nigdy”, 
a pewne są tylko śmierć i podatki, więc cytując Anitę 
Lipnicką „wszystko się może zdarzyć” (śmiech)
No dobrze, to tyle jeśli chodzi o Pana powiązania 
z Wartą. Teraz porozmawiajmy o Pana motywacji 
do podjęcia pracy w ZGKiM Warta. Analizując 
Pana CV widać, że pomimo młodego wieku ma Pan 
bogate doświadczenia w pracy na stanowiskach 
menedżerskich. Był Pan dyrektorem strefowym 
w ogólnopolskiej firmie z branży finansowej, 
był Pan kierownikiem salonu samochodowego 
w Łodzi, należącego do jednej z największych 
grup motoryzacyjnych w Polsce. Co skłoniło 
Pana, aby skierować swoje kroki w stronę małej 
Gminy Warta?
Nie powiem nic odkrywczego. Tak jak podkreślałem 
wcześniej - cały czas jestem bardzo mocno związany 
emocjonalnie z Wartą. Zresztą nawet gdy pracowałem 
w firmach ogólnopolskich starałem się jak mogłem 
społecznie działać dla dobra mieszkańców. Przez wiele 
lat byłem Prezesem Stowarzyszenia KOKSOWNIA, 
pomagając przy organizacji różnych turniejów dla 
dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Poza tym znałem 
dobrze sytuację zakładu i uważałem, że jest w nim 
spory niewykorzystany potencjał. Nieskromnie wyda-
wało mi się, że jestem w stanie go wykorzystać i pomóc 
w rozwoju zakładu. Stad, gdy dowiedziałem się, że jest 
ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora postano-
wiłem wziąć w nim udział. Przedstawiona przeze mnie 
koncepcja funkcjonowania zakładu znalazła uznanie 
w oczach osób decyzyjnych i szczęśliwie udało się 
znaleźć tu, gdzie obecnie jestem.
A jakie były Pana początki w zakładzie? Jak 
przyjęli Pana pracownicy? Jak podchodzili 
do Pana osoby? W momencie obejmowania 
stanowiska był Pan chyba najmłodszych 
pracownikiem zakładu?
Każda zmiana, czy to w życiu zawodowym, czy 
prywatnych, rodzi w człowieku większy, czy mniejszy 
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strach – to zrozumiałe. Faktycznie, w momencie obej-
mowania stanowiska byłem jednocześnie najmłod-
szym pracownikiem, w dodatku dla wielu osób byłem 
kimś zupełnie anonimowym. Pracownicy mieli prawo 
obawiać się, czy jestem właściwą osobą na właściwym 
miejscu, bo na początku nie znali ani mnie, ani moich 
doświadczeń zawodowych. Pomimo tego przyjęli 
mnie bardzo dobrze. Wszyscy byli mi bardzo życzliwi, 
chętni do pomocy. 
W opinii publicznej panowało  przekonanie, że 
w „Komunalce” pracują osoby niekompetentne, 
z różnymi problemami, które uniemożliwiają im 
rzetelne wykonywanie powierzonych zadań. 
Zgadza się Pan z taką opinią?
Absolutnie nie. To bardzo krzywdząca opinia. Pracuje 
z tymi ludźmi od blisko 10 miesięcy i osobiście się 
przekonałem, że to bardzo fajny zespół ludzi z duża 
wiedzą i doświadczeniem – i mówię tutaj zarówno 
o pracownikach biurowych, jak i fizycznych. Należy 
pamiętać, że kompetencje to składowe trzech czyn-
ników – wiedzy, doświadczenia i motywacji. Szcze-
gólnie, ten ostatni czynnik w bardzo dużej mierze jest 
zależny od menedżera, który prowadzi zespół. 
Uważa Pan, że pracownicy nie byli odpowiednio 
zmotywowani?
Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale faktycznie tak 
było. I nie jest to wynik wyłącznie moich obser-
wacji, a szczerych rozmów z pracownikami, których 
naprawdę przeprowadziłem sporo.  Ale jak głosi stare 
podwórkowe hasło „co było, a nie jest, nie liczy się 
w rejestr” (uśmiech).
Czyli teraz uważa Pan, że pracownicy są zmoty-
wowani i przekłada się to na ich lepszą prace?
Na to pytanie niech Pani mi odpowie jako mieszkaniec 
i obserwator (uśmiech).
Na pewno widać różnice w pracy „Komunalki” 
w tym sensie, że pracowników widać na mieście, 
że podejmują dużo bardzo różnych aktywności. 
Powstał fanpage na Facebooku i tam też widać, 
że pracownicy „Komunalki” nie próżnują.
Cieszę się bardzo, że Pani to dostrzega (uśmiech)
Z czego wynika zmiana? To wcześniej nie było 
takich prac do wykonania? 
Zmiana wynika z odwrócenia pewnych trendów. 
Wcześniej w zakładzie panowała praktyka outsourcin-
gowania wszelkich możliwych usług do firm zewnętrz-
nych, tłumacząc to brakiem odpowiedniego sprzętu 
i kadr. Doszło do kuriozalnej sytuacji, że ZGKiM 
nie mógł robić pewnych prac, bo nie miał odpowied-
niego sprzętu, a nie miał odpowiedniego sprzętu, bo 
nie robił pewnych prac. Ja postanowiłem to zmienić 
i nieco przeprogramować myślenie. Od początku dużo 

energii poświęciłem na to, by wzmocnić kadry i prowa-
dzić skuteczną politykę powiększania i wymiany parku 
maszyn. Dzięki temu zamiast zlecać roboty firmom 
zewnętrznym w sporym stopniu zaczęliśmy sami 
je wykonywać. Pieniądze z budżetu gminy zamiast 
wypływać do firm niezwiązanych z naszą gminą, 
zostają w zakładzie i pozwalają na jego dalszy rozwój. 
Tutaj kieruję ogromne słowa podziękowania dla Pana 
Burmistrza Krystiana Kroguleckiego, który dosko-
nale rozumie te kwestie, świetnie dba o budżet i chce 
wspierać lokalne instytucje.
Jakie są Pana plany na przyszłość względem 
zakładu?
Przede wszystkim cały czas chcę pozyskiwać dodat-
kowych klientów dla zakładu. Jakby z zasady, forma 
prawna zakładu przyjmuje, że głównym moim kontra-
hentem jest Gmina i realizacja zadań, które zaspoka-
jają potrzeby jej mieszkańców. To jednak nie wyklucza 
możliwości dywersyfikowania przychodów poprzez 
współpracę z innymi podmiotami – wspólnotami, spół-
dzielniami, powiatem, czy nawet z innymi gminami. 
Na tym bardzo mocno się koncentruję. Otrzymuję tu 
również ogromne wsparcie ze strony Burmistrza. Idąc 
tą drogą możemy stale i skutecznie rozwijać zakład. 
By móc jednak to realizować musimy mocno zabiegać 
o systematyczne powiększanie parku maszyn, bo tutaj 
niestety jest sporo zaniedbań sięgających często nawet 
kilkunastu lat. Mamy opracowaną strategię zakupową 
i będziemy ją systematycznie realizować. Do tej pory 
udało się nabyć: mini wywrotkę IVECO, zamiatarkę 
ciągnikową, kosiarkę typu ciągnik ogrodowy tzw. 
„traktorek”, piaskarkę, a w najbliższych planach mamy 
ciągnik rolniczy, wywrotkę, autobus, kosiarkę wysię-
gnikową.  
Rozumiem. Panie Dyrektorze przed Nami święta 
Bożego Narodzenia. Czego Panu życzyć?
Przede wszystkich zdrowia. Okres ostatnich kilku 
miesięcy jeszcze dobitniej pokazał, że jest to kluczowa 
sprawa w życiu każdego. Jestem, przekonany, że jeśli 
będzie nam wszystkich dopisywać zdrowie, to cała 
reszta jest do osiągnięcia. Z tego miejsca pragnę 
również życzyć zdrowia i złożyć najlepsze życzenia 
wszystkim pracownikom ZGKiM, a także miesz-
kańcom Gminy Warta, Pani również (śmiech).
Dziękuję bardzo. Panie Dyrektorze ja oprócz 
zdrowia życzę Panu również samych sukcesów 
zawodowych, byśmy spotkali się za rok na 
podobnej rozmowie bym mógła Panu gratulować 
kolejnych osiągnięć. Bardzo dziękuję za ciekawą 
rozmowę.
Ja również bardzo Pani dziękuję zapraszam częściej 
(uśmiech). ●
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W październiku minął rok od momentu, gdy na fotelu Prezesa Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Warcie zasiadł Pan Jakub Tworo. Kim jest nowy Prezes? Jakie są 
jego doświadczenia? Jakie ma plany na funkcjonowanie zakładu? I czym się może 
już pochwalić, postanowiliśmy go zapytać w szczerej rozmowie. Zapraszamy do 
lektury bardzo ciekawego wywiadu.

Kim jest prezes ZWiK Warta Jakub Tworo, bo 
chyba nie wszyscy mieszkańcy zdążyli Pana 
poznać?
Prywatnie jestem czterdziestoletnim mieszkańcem 
gminy Warta, mieszkam w Kawęczynku z żoną 
i trójką dzieci. Jestem absolwentem Politechniki 
Łódzkiej wydziału Chemicznego, a także Organizacji 
i Zarządzania także na Politechniki Łódzkiej. Jeśli 
chodzi o moje doświadczenia zawodowe - przez 10 
lat pracowałem jako główny księgowy w spółkach 
prawa handlowego. Natomiast ostatnie kilka lat pracy 
to zarządzanie międzynarodową spółką zatrudniającą 
około 100 osób.
A czy zajmuje się Prezes ZWiK gdy wraca do 
domu?
Staram się jak najwięcej czasu poświęcać rodzinie, 
która jest dla mnie największą wartością. W czasie 
wolnym od pracy chętnie podróżujemy samochodem, 
rowerem a nawet pieszo. Jest kilka dni w roku kiedy 
nasze podróżowanie zamienia się w pielgrzymowanie. 
Mam na myśli piesze pielgrzymki na Jasną Górę 
w których idziemy z całą rodziną. Tam ładujemy 
nasze „akumulatory” duchowe. Lubię się ruszać, jeść 
słodycze i pić kawę (śmiech).
Czy ciężko jest być prezesem ZWiK?
Wejście do nowej firmy i zarządzanie nią jest zawsze 
wielkim wyzwaniem. Jednakże po rozmowach z Panem 
Burmistrzem Krystianem Kroguleckim – reprezen-
tującym Zgromadzenie Wspólników ZWiK Warta 
określiliśmy strategię spółki, najważniejsze kierunki 
i cele jakie należy osiągnąć aby spółka spełniała rolę 
do jakiej jest powołana. Odpowiadając na pytanie, 
jak ma się jasno postawione cele, jest się otwartym 
na rozwój i szeroko pojętą współpracę tak z właści-
cielem jak i pracownikami bycie prezesem wymaga 
wielu poświęceń ale i zarazem potrafi człowiekowi dać 
wiele satysfakcji. Należy pamiętać, że ZWiK Warta 
nie jest zwykła spółką która jest powołana do przyno-
szenia zysków. Głównym jej zadaniem jest produkcja 
i zaopatrzenie mieszkańców w wodę oraz odprowa-
dzanie i oczyszczanie ścieków. Na tych dwóch zada-

niach się koncentrujemy. Oczywiście cały czas dążymy, 
by zapewniać te usługi na jak najwyższym poziomie. 
Jak jesteśmy przy głównych zadaniach spółki 
to nie sposób nie wspomnieć o cenach za wodę 
i ścieki? Skąd się biorą te wartości, kto reguluje 
cenę?
Na wstępie należy podkreślić i wyartykułować, że 
za sprawdzenie prawidłowości wyliczenia cen i ich 
zatwierdzanie odpowiadają Wody Polskie. Organ też 
posiada również kompetencję do weryfikacji kosztów 
pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapew-
nienia ochrony interesów odbiorców usług przed 
nieuzasadnionym wzrostem cen. Reasumując jego 
zadaniem jest ocena rzetelności kalkulacji. Dodatkowo 
sprawdza czy nasze wydatki są celowe, czy Spółka nie 
finansuje działalności innej niż związanej z dostawą 
wody i odbiorem ścieków. Organ regulacyjny sprawdza 
też, czy spółka dba o straty wody, czy nie marnuje jej 
ponieważ ma to wpływ na cenę wody. Sprawdza także 
ile wód deszczowych jest oczyszczanych przez oczysz-
czalnię. Niestety ten nadmierny koszt generowany jest 
przez nielegalne podłączenia do sieci wodociągowej, 
przez wprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji 
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sanitarnej i oczywiście niezidentyfikowane podłączenia 
do kanalizacji sanitarnej. Trzeba wprost powiedzieć, że 
na zmniejszenie kosztów oczyszczania ścieków bardzo 
duży wpływ ma sam mieszkaniec gminy, który często 
oprócz nielegalnego podłączenia rynien i drenów do 
kanalizacji wrzuca do sedesu odpady. Pompownie 
ścieków w obecnych czasach nagminnie zatykane są 
chusteczkami do „wszystkiego. 

A czego możemy się spodziewać w najbliższym 
czasie w kwestii cen wody?
Spółka jest właśnie w przededniu ustalania taryf  na 
cenę wody i ścieków na okres czerwiec 2021 – maj 
2024. Wiedząc jakie czynniki mają wpływ na ustalanie 
stawek na wodę, zrobiliśmy w ciągu ostatniego roku 
analizę wszystkich umów i ich zasadność, część z nich 
rozwiązaliśmy, przeprowadziliśmy analizę kadr i tu 
także zrobiliśmy pewne korekty, na bieżąco likwidu-
jemy nieuczciwych odbiorców naszych usług, którzy 
korzystając z braku odpowiedniego nadzoru i kontro-
lingu wpinali się w naszą sieć nie ponosząc kosztów 
z tym związanych. Należy podkreślić, że wszędzie 
gdzie mamy wpływ na koszty staramy się je optyma-
lizować. Reasumując, moim priorytetem jest zapew-
nienie jak najwyższej jakości usług za jak najniższą 
cenę.
Mówi Pan o nielegalnych podłączeniach do sieci 
przez mieszkańców gminy. Sporo było takich 
przypadków?
W momencie objęcia funkcji Prezesa ZWiK wyko-
nywałem szereg różnych kontroli, które miały dać mi 
informacje o sytuacji Spółki. Po jednej z takich kontroli 
wyszło, że są w gminie osoby, które korzystają z dobro-
dziejstw naszej sieci, w sposób nielegalny i nie ponoszą 
z tego tytułu ani kosztów ani odpowiedzialności. Na 
skutek zleconych przeze mnie działań wykryliśmy już 
prawie dwadzieścia nielegalnych podłączeń do insta-
lacji ściekowej i około czterdziestu do sieci wodnej. 
Nierzadko w tych przypadkach proceder trwał nawet 
kilkanaście lat. W ten sposób łącznie Spółka straciła 
co najmniej kilkaset tysięcy złotych.
Czy udało się już „wyłapać” wszystkich nielegal-
nych odbiorców?
Cały czas trwa weryfikacja i kontrole i każdy tydzień 
przynosi nowe przypadku „lewych” przyłączy. 
Prognozuję, że do końca pierwszego kwartału 2021 
roku uda się nam już ustalić wszystkie takie przypadki, 
a ich ilość może oscylować w okolicy setki.
Słyszymy, ile w spółce zrobiono w celu zmniej-
szenia kosztów jej funkcjonowania, wspomnijmy 
teraz może o inwestycjach jakie w ciągu ostat-
niego roku udało się zrealizować?

Zaczynając moją pracę w ZWiK Warta, w paździer-
niku 2019 roku, Spółka była w początkowej fazie 
realizacji inwestycji „Poprawa gospodarki wodno ście-
kowej na terenie Gminy i Miasta Warta”, inwestycji 
o wartości ponad 23 mln zł. Projekt jest finansowany 
z środków UE w wysokości ponad 13 mln zł. Przed-
miotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej 
oczyszczalni ścieków w Warcie, oraz zakup geodezyj-
nego zestawu pomiarowego, a także zakup urządzeń 
do eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Aktualnie trwają 
odbiory robót związane z zakończeniem realizacji 
projektu, następnie w najbliższych kilku tygodniach 
zostanie zakończone również rozliczenie finansowe 
projektu.

Należy wspomnieć, że tak dużego projektu zwią-
zanego z kanalizacją w Warcie jeszcze nie było, 
w ramach projektu trwały prace na oczyszczalni i trzy-
dziestu kilku ulicach naszego miasta. Na wielu z tych 
ulic została odtworzona na całej ich powierzchni nowa 
nawierzchnia.

W związku z projektem stworzyliśmy możliwość do 
przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej 100 nowym 
posesjom. Należy wspomnieć, że na nowe przyłącza 
Gmina Warta uzyskała dofinansowanie ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, po ty by wesprzeć naszych 
mieszkańców. 
Rozumiem, że tak wielki projekt absorbował 
w całości czas i środki Spółki w ostatnim roku.
Oczywiście, że większość czasu zajmowały prace zwią-
zane z projektem , ale udało się również w ciągu ostat-
niego roku zająć innymi tematami. Jak już wcześniej 
wspomniałem zacząłem od racjonalizacji kosztów 
Spółki i kilku korekt w tym zakresie. Kolejnym 
tematem, którym się zająłem od pierwszych dni 
jako prezes zarządu to zakup nowej beczki aseniza-
cyjnej dla naszej Spółki. Zakup udało się sfinalizować 
w czerwcu 2020 r. Pozyskaliśmy pojazd asenizacyjno 
– czyszczący na podwoziu Man za kwotę 369 000,00 
zł i zastąpił on jakże wysłużoną w naszej firmie 
beczkę asenizacyjną na podwoziu Star z lat 90-tych. 
Nowy pojazd do wywożenia nieczystości płynnych ma 
pojemność 9 m3 i dodatkowo 1 m3 na czystą wodę do 
czyszczenia kanalizacji, przydomowych oczyszczalni, 
elewacji, znaków, itd.. Kolejnym tematem jaki zaczę-
liśmy wdrażać to wodomierze z możliwością zdalnego 
odczytu (wodomierze radiowe), w kilku miejscowo-
ściach naszej gminy takie wodomierze już działają. 
Pozwalają one na sprawdzenie odczytu bez koniecz-
ności wchodzenia na posesję, co bardzo się przydało 
zwłaszcza teraz gdy jesteśmy w wyjątkowym czasie 
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pandemii COVID. Jesienią 2020 roku wzbogaciliśmy 
się o ciągniczek – kosiarkę, która ma usprawnić dbanie 
o estetyczny wygląd naszych obiektów (oczyszczalni 
i stacji uzdatniania wody) a zimą o bezpieczeństwo za 
pomocą pługa, który będzie montowany do pojazdu 
w celu odśnieżania
Widzimy, że Spółka działała na wielu płaszczy-
znach, w związku z tym szerokim działaniem nie 
sposób nie zapytać o finanse w ZWiK, jak można 
określić ich stan na czas przyjścia pana do Spółki 
i po roku urzędowania?
Sytuację finansową ZWiKu na dzień dzisiejszy mogę 
ocenić jako bardzo dobrą. Zysk finansowy brutto na 
ten moment wynosi około 200 tys. zł na plusie. Anali-
zując wcześniejsze sprawozdania finansowe nie zaob-
serwowałem tak dobrego wyniku. Wspomnę tylko, że 
przejmując Spółkę w październiku 2019 r zastałem 
stan na rachunku -68 tys. zł – Spółka balansowała na 
granicy płynności finansowej. W październiku 2020 
czyli dwa miesiące temu na naszym rachunku było już 
400 tys. zł na plusie.
To świetna wiadomość dla Spółki, Wspólników 
ale i mieszkańców.
Zgadza się, to wielki sukces całego zespołu ZWiK 
w Warcie, każdy z pracowników ma tutaj swój udział, 
teraz należy tylko konsekwentnie realizować nasze 
założenia, pilnować tego co udało się osiągnąć ale 
i wdrażać nowe rozwiązania, które pozwolą z optymi-
zmem patrzeć na kolejne lata funkcjonowania naszej 
Spółki. 

Jakie priorytety na kolejne lata funkcjonowania 
Spółki?
Jak już wcześniej wspominałem priorytetem jest utrzy-
manie w ryzach naszych kosztów ale również zwięk-
szanie dochodów.

Najbliższe inwestycje, to oczywiście dotarcie 
z siecią wodociągową do wszystkich zakątków naszej 
gminy, poprawa gospodarki ściekowej, należy wspo-
mnieć , że duża część ścieków z naszej gminy nie 
trafia na oczyszczalnię tylko jest gospodarowana 
własnymi sposobami. W związku z tym chcemy jako 
ZWiK pozyskać dofinansowanie na przydomowe 
oczyszczalnie, które umożliwi naszym mieszkańcom 
zamontowanie na własnych posesjach takich urzą-
dzeń. Będziemy również nadal monitorowali i służyli 
wsparciem wszystkim, którzy będą chcieli skorzystać 
z programu związanego z zagospodarowywaniem 
wód opadowych na własnych posesjach.
Pracujemy również nad wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii na naszych obiektach w celu pomniej-
szenia kosztów energii elektrycznej.
Czego życzyć na kolejny rok, lata?
Pomyślności w realizacji założonych planów, przychyl-
ności osób i instytucji z którymi dane jest mi współ-
pracować, empatii mieszkańców nawet gdy czasem 
chcieli by więcej, szybciej, taniej.
Bardzo dziękuję Panu za ciekawą i owocną 
rozmowę.
Ja również bardzo Pani dziękuję za poświęcony czas 
(uśmiech). ●

Redakcja

Od następnego numeru w naszej 
gazecie dostępna będzie sekcja 

ogłoszeń lokalnych. Wszyscy Ci, którzy 
będą chcieli na łamach naszego 
periodyka coś: kupić, sprzedać, 

oddać, wypożyczyć mogą to uczynić. 
Treść ogłoszenia należy osobiście 

podać w Urzędzie Gminy na biurze 
podawczym.

Ogłoszenia

Ogłoszenia
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Poznajmy się lepiej
Na wejściu witają uśmiechem, z kurtuazją i kulturą z pewnością nie są na bakier, 
cechują je opanowanie, szybkie reakcje w kryzysowych sytuacjach i duże 
pokłady empatii . To opis trzech sympatycznych pracownic Urzędu Miejskiego 
w Warcie: Pani Angeliki Kubickiej-Kopczyk, Pani Gabrieli Majewskiej oraz Pani 
Beaty Włodarczak. 

Pani Angelika jako pierwsza przywita Państwa na biurze podawczym 
Urzędu. To jedna z najmłodszych stażem pracownic. Pracę zaczęła 

w lipcu 2019 r. na stanowisku podinspektora. To właśnie Pani Angelika 
udzieli Państwu pomocy i niezbędnych informacji związanych z: dekla-
racjami za opłaty komunalne, wnioskami, opłatami, decyzjami, pomoże 
także wypełnić dokumenty lub skieruje do odpowiedzialnego za dany 
temat pracownika urzędu. W pracy najbardziej lubi kontakt z ludźmi. 
Trudne sprawy nie stanowią dla niej problemu, uważa, ze wspólnie zawsze 
można znaleźć wyjście z sytuacji problematycznych. Czas wolny absorbuje 
jej rodzina. Lubi podróżować, to też urlopy najczęściej wykorzystuje na 
realizacje tego typu pasji.

Pani Beata w Urzędzie pracuje od czerwca 2005 roku. Na początku jako 
inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych i promocji, a obecnie 

jako inspektor w Wydziale Admnistracyjno- Organizacyjnym sekreta-
riatu. Wszelka korespondencja, wnioski, deklaracje i dokumentacja prze-
chodzi najpierw przez jej ręce. To najczęściej jej głos usłyszycie po drugiej 
stronie słuchawki dzwoniąc na numer ogólny Urzędu. Z natury spokojna 
i opanowana. Doradzi, udzieli odpowiedzi na pytania związane z funkcjo-
nowaniem jednostki lub skieruje do odpowiedniego Wydziału. Działaczka 
społeczna, członkini Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Wsi Jeziorsko. 
W czasie wolnym dusza artystyczna. Lubi dekorować i urządzać wnętrza, 
charakteryzuje się niezwykłym wyczuciem smaku i gustem. Czas wolny 
spędza z rodziną lub przyjaciółmi. 

Pani Gabriela pracę w Urzędzie rozpoczęła w maju 2018 r. Zdobywając 
doświadczenie w poszczególnych wydziałach, od promocji do USC, 

teraz spotkać mogą ją Państwo w sekretariacie Urzędu. Oprócz spraw 
ogólnych związanych z jego funkcjonowaniem, Pani Gabriela odpowiada 
również za organizacje pożytku publicznego. Od początku swojej pracy 
na uwagę zasługuje jej olbrzymie zaangażowanie w walkę z bezdomnością 
zwierząt z terenu Gminy Warta oraz w akcję bezpłatnej sterylizacji, kastracji 
i chipowania zwierząt na jej terenie. Zachęca, informuje, poucza a czasami 
„pogrozi” ;), oczywiście wszystko dla dobra zwierzaków. Wyjazdy inter-
wencyjne nawet te w późnych godzinach nocnych do porzuconych, potrą-
conych czy przebywających w kiepskich warunkach psiakach, kociakach to 
dla niej norma. Aktywnie działa w sieradzkim Stowarzyszeniu na Psią Łapę 
Sercem Psa. Czas wolny jeśli już jest, to spędzony z własnymi czworono-
gami, w biegu lub podróży. 

Poznajmy się lepiej…
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W Szkole Podstawowej im. M. Kopernika 
w Cielcach realizuje się wiele przedsięwzięć, 

programów, akcji, projektów i kampanii pozasz-
kolnych. Mają one charakter dydaktyczno-wycho-
wawczy, a także profilaktyczny. Warto tu wymienić 
choćby kilka z nich: „Szkoła do Hymnu”, „Szkoła 
Pamięta!”, ,,Dzieci uczą rodziców”, ,,Kubusiowi przy-
jaciele natury”, „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, 
,,Zostań ambasadorem bezpieczeństwa! Hello ICE. 
Budimex dzieciom”, ,, Mały miś w świecie wielkiej 
literatury’’, „Kodowanie na dywanie”, „Gotuj się na 
zmiany”, czy Projekty Polskiej Akcji Humanitarnej: 
„Wiem i działam” oraz „Godziny wychowawcze ze 
światem”.

Ważnym działaniem podejmowanym przez całą 
naszą społeczność jest szeroko rozumiany wolontariat. 
Kształtujemy postawy empatyczne, chętne do niesienia 
pomocy potrzebującym, w tym naszym braciom mniej-
szym. Zbieramy środki finansowe na leczenie dzieci, 
w tym dzieci chorych na SMA, na wsparcie leczenia 
w dziecięcych oddziałach onkologicznych. Zbiera-
liśmy kasztany w ramach akcji „Kasztan na wagę 
życia”, a cały czas zbieramy nakrętki. Współpracujemy 
z Hospicjum PW Św. Ojca Pio w Pucku. Aktualnie 
prowadzimy zbiórkę produktów na paczki świąteczne 
dla osób samotnych zamieszkałych w obwodzie naszej 
szkoły oraz przygotowujemy „Wirtualne Jasełka”, 
które będą udostępniane na naszej stronie www, fb 
oraz rozsyłane do instytucji zajmujących się leczeniem 
i opieką ludźmi chorymi i starszymi. Nasi wolonta-
riusze wspierają działalność schroniska dla zwierząt 
Funny Pets w Czartkach k. Sieradza. Przez cały rok 
kalendarzowy dokarmiamy ptaki, tworzymy ogródki 
przyjazne pszczołom oraz uczymy dzieci odpowie-
dzialnej opieki nad szkolnymi rybkami i chomikiem. 

Aktywnie współpracujemy m.in. z ZO PTTK im. 
E. Kaleniewicz oraz Muzeum Miasta i Rzeki Warty. 
Nasi uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli 
w rajdzie krajoznawczym „Śladami bohaterów wojny 
1920 roku”, a aktualnie realizowany jest projekt 
pt. „Historia zamknięta w szafie”. W ramach tego 
projektu organizowana jest wystawa, której ekspo-
naty pochodzą ze zbiorów Muzeum, Pani Barbary 
Cicheckiej – dyrektora tegoż oraz prywatnych zbiorów 
Magdaleny Szewczyk – Muchy oraz Alicji Szewczyk 
(w tym aranżacja kącików wraz z eksponatami). Celem 
wystawy, dostępnej od 21 grudnia 2020 r. jest poka-

Szkoła uczestniczyła w kampanii „Z czym się je..
OZE”. W ramach kampanii przeprowadzono 

prelekcje nt. odnawialnych źródeł energii. Uczniowie 
uczestniczyli w konkursie plastycznym dla klas I-V – 
uczeń klasy II – Jakub Józefiak zdobył wyróżnienie. 

Szkoła uczestniczyła w akcji MEN „Szkoła do 
hymnu”.

Klasa I brała udział w konkursie Szkolne Przygody 
Gangu Fajniaków. Zasadniczym celem konkursu było 
propagowanie u uczniów postaw proekologicznych 
i budowania wrażliwości ekologicznej. Uczniowie klasy 
pierwszej (uczniowie w trybie nauki stacjonarnej oraz 
zdalnej) razem ze swoim opiekunem – wychowawcą - 
wspólnie pracowali nad realizacją pracy konkursowej. 
W oparciu o otrzymany scenariusz przeprowadzono 
lekcję poświęconą wybranemu żywiołowi, jakim była 
woda. Podczas lekcji uczniowie wysłuchali audiobooka 

zanie różnorodności materiałów i stylów w modzie 
dyktowanych warunkami ekonomicznymi, wpływami 
i ruchami społecznymi, a także przemysł odzieżowy 
na przestrzeni XIX – XXI wieku. Pokłosiem tej 
wystawy , która ma charakter stacjonarny i wirtu-
alny, będzie prezentacja multimedialna dostępna na 
szkolnej stronie www oraz fb oraz Muzeum, a także 
album fotograficzny.

Musimy także wspomnieć o naszych sukcesach:
1. ,, azBEST nie jest the BEST” – dwa II miejsca, 

trzy wyróżnienia.
2. ,,Z poprawną polszczyzną na co dzień’’ OGÓL-

NOPOLSKI KONKURS POLONISTYCZNY - 
awans dwojga uczniów do drugiego etapu (styczeń 
2021).

3. ,, Z ortografią na co dzień’’ OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS POLONISTYCZNY - awans dwojga 
uczniów do drugiego etapu (styczeń 2021).

4. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIO-
TOWY – JĘZYK POLSKI – awans jednej uczen-
nicy do etapu rejonowego (luty 2021).

5. ,,Tajemnica zaginionego rękopisu’’ gra online orga-
nizowana przez Powiatową Bibliotekę Publiczną 
w Sieradza – III miejsce i VI miejsce dwóch 
uczennic.

6. ,,Bieg na orientację Kamionacz 2020’’ - II miejsce 
drużyny.

Słów kilka o oświacie

Czym skorupka za młodu...
SP CIELCE
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SP JAKUBICE

SP JEZIORSKO

9 października przypada jedno z najbardziej nietypo-
wych świąt w kalendarzu - Międzynarodowy Dzień 

Pisania Listów. Ta romantyczna i dostojna forma poro-
zumiewania się przegrywa z „smsami” i „meilami”. Do 
kogo napisać, jeśli prawie wszyscy mają Facebooka? 
Młodzi ludzie przyzwyczajeni są do krótkich infor-
macji, obrazkowego wyrażania emocji i często mają 
problem przelania swoich uczuć na papier. A prze-
cież listy mają ogromną wartość nie tylko dla samych 
nadawców i odbiorców, ale także, a może przede 
wszystkim, w odtworzeniu historii. Stara korespon-
dencja jest często cennym dokumentem, informacją 
i źródłem historycznym.

Dlatego właśnie uczniowie klasy 7. Szkoły Podsta-
wowej im. Wł. Reymonta w Jeziorsku wzięli udział 
w akcji pisania listów do innych uczniów z całej Polski. 
Należało napisać o sobie, o szkole i ... przekazać 
w nich legendę o powstaniu swojej małej Ojczyzny, 
miejscowości, w której się uczą, mieszkają, odpoczy-
wają. Takim ich miejscu na Ziemi. Nadali nowy kształt, 
sens znanemu powiedzeniu: „cudze chwalicie, swego 
nie znacie” - pochwalili się Jeziorskiem i okolicami, bo 
naprawdę jest czym i kim. 

I tym sposobem rozpoczęliśmy projekt stworzenia 
mapy, gazetki, broszurki „Polskie legendy założyciel-
skie”. 

Uczniowie popytali rodziców i dziadków, poszpe-
rali w dokumentach, zredagowali teksty, poprawnie 
zaadresowali koperty, nakleili znaczki i wysłali listy 
z legendą ( # listzlegenda), m.in. do Społecznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświato-
wego w Białymstoku, Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Janusza Korczaka w Kluczborku, Szkoły Podstawowej 
w Tczewie, czy tez do Szkoły Podstawowej nr 45 im. 
Jana Matejki w Łodzi.

W odpowiedzi otrzymali przepiękne historie ze 
Szkoły Podstawowej im. Onufrego Kopczyńskiego 
w Czerniejewie, Społecznej Szkoły Podstawowej nr 
4 w Białymstoku, Szkoły Podstawowej w Tczewie, 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka 
w Kluczborku, Społecznej Szkoły Podstawowej 
w Dąbrowie Wronowskiej, Publicznej Szkoły Podsta-
wowej z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia 
Aktywna Społeczność Dzierżysławia w Dzierży-
sławiu, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Broniewicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Świątkach a także Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego nr 3 im. Grzegorza Maja w Warszawie.

Fajniaki i największy skarb, który dotyczył wybranego 
żywiołu. Stał się on unikalnym wstępem fabularnym 
do zajęć i magicznego świata nowych bohaterów. 

Zrealizowany został konspekt zajęć: Moje miejsce 
na Ziemi. Oszczędzaj kropelkę – eksperymenty 
z wodą. Uczniowie poznali istotne informacje doty-
czące istnienia wody. Przeprowadzone zostało przez 
wychowawcę doświadczenie: Woda przyjmuje kształt 
naczynia. Doświadczenia: Obieg wody w przyrodzie, 
Tęcza, Magiczny woreczek uczniowie poznali dzięki 
obejrzanym filmom. Zostało przeczytane przez 
nauczyciela opowiadanie pt. „Oszczędzaj kropelkę” ze 
zbioru „Gang Fajniaków i Miasto Marzeń”. Następnie 
prowadzona była rozmowa na temat przykładów 
oszczędzania wody. Kolejnym etapem było wykonanie 
pracy plastycznej (inspirowanej wybranym żywiołem, 
czyli wodą) przez każdego ucznia.

Rozwijanie zamiłowań czytelniczych. 29 wrze-
śnia w szkole obchodzony był Ogólnopolski Dzień 
Głośnego Czytania”. Cała szkoła w tym dniu na 
wybranych lekcjach czytała wybrane przez uczniów 
książki. Dzieci z grupy przedszkolnej 4, 5, 6-latków 
z zaciekawieniem wysłuchały wybranego opowiadania 
z książki „Gang Fajniaków i miasto marzeń” Marcina 
Przewoźniaka czytanego przez nauczyciela bibliote-
karza - Panią Monikę Przybylską.

Z przygodami Fajniaków zostali zaznajomieni 
dzięki wychowawcom uczniowie klasy pierwszej 
i drugiej. 

Z kolei klasa trzecia poznała dzieło autorki Janiny 
Porazińskiej „Szewczyk Dratewka”, które zostało 
przeczytane przez nauczyciela bibliotekarza. Następnie 
przeprowadzono quiz dotyczący znajomości treści 
wysłuchanego utworu. 

Natomiast z okazji Międzynarodowego Miesiąca 
Bibliotek Szkolnych zostały ogłoszone w szkole dwa 
konkursy plastyczno-biblioteczne przez nauczyciela 
bibliotekarza.
1. „Moja ulubiona postać z bajki”– konkurs skiero-

wany był do grupy przedszkolnej: dzieci 4, 5 i 6 
- letnich. Polegał na wykonaniu bohatera / boha-
terów dowolnej bajki dla dzieci dowolną techniką. 

2. „Sowa biblioteczna” – konkurs przeznaczony był 
dla wszystkich uczniów w dwóch kategoriach: 
klasy I-III oraz klasy IV-VIII. Zadaniem uczest-
ników było wykonanie sowy (ptaka kojarzonego 
z mądrością, książką i biblioteką) dowolną tech-
niką i w dowolnym formacie z użyciem wszystkich 
dostępnych środków wyrazu plastycznego.

Słów kilka o oświacie
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Zarówno podczas pisania, jak i odczytywania listów, 
towarzyszyły nam różne uczucia – niepewność, zasko-
czenie, zaciekawienie, szczęście, niedowierzanie, bo 
Ktoś w Polsce napisał list do uczniów małej szkoły 
w niewielkiej miejscowości gdzieś w centrum Polski. 
 Szczególną uwagę zwróciliśmy na list Bartka, który 
pochodzi z Białej Podlaskiej, ale uczy się Młodzie-
żowym Ośrodku Wychowawczym w Warszawie. Zwie-
rzył się, że trafił do ośrodka w wyniku złego zacho-
wania i opuszczania zajęć w szkole. Oprócz historii 
o swojej rodzinnej miejscowości podzielił się z nami 
swoimi marzeniami i zainteresowaniami.

Poznaliśmy również legendę o powstaniu Czernie-
jewa, miejscowości położonej nad rzeką Wrześnicą 
w województwie wielkopolskim w powiecie gnieźniń-
skim. Jak wieść niesie, nazwa miejscowości pochodzi 
od nazwiska założyciela – kmiecia Czyrnia. Stąd nazwa 
Czyrniejewo, a później Czerniejewo. Inne przekazy 
mówią o krzewach głogu, zwanego cierniem. Ale nam 
najbardziej spodobała się historia, która miała sięgać 
czasów biblijnych, gdy Adam i Ewa mieszkali w Raju. 
Ewa była blondynką, co nie podobało się Adamowi. 
Zwrócił jej uwagę i poprosił; „Czerniej, Ewo!” I stąd 
nazwa Czerniejewo. Prawda, że ciekawe historie?! 
A takich jest naprawdę wiele.

W przyszłym roku zamierzamy ponownie wziąć 
udział w tej akcji. To nie tylko wspaniała zabawa, 
ale przede wszystkim nauka. Poznamy inne ciekawe 
legendy, podania i historie miejscowości od Tatr aż po 
Bałtyk. Niech cała Polska dowie się o Jeziorsku i jego 
wspaniałych mieszkańcach.

We wtorek 10. listopada społeczność uczniowska 
Szkoły Podstawowej w Jeziorsku uroczyście obcho-
dziła 102. rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę. 
Ten szczególny i radosny dzień dla naszego kraju świę-
towaliśmy o godzinie 11.11 w szkole oraz wyjatkowo 
w tym roku, w domowym zaciszu naszych uczniów. 
Zaśpiewaliśmy cztery zwrotki „Mazurka Dąbrow-
skiego”, włączając się w ten sposób do ogólnopolskiej 
akcji „Szkoła do hymnu”. 
Ważnym elementem uroczystości był montaż słowno 
- muzyczny przygotowany przez uczniów klas I - III, 
IV i VII oraz oddziału przedszkolnego. 
Dziś, tak jak przed laty Władysław Bełza, zadaliśmy 
te same pytania: Kto Ty jesteś, Jaki znak Twój? Gdzie 
Ty mieszkasz? W jakim kraju? Czym ta ziemia? Czym 
zdobyta? Czy ją kochasz? 

Pytaliśmy i odpowiadaliśmy za Michałem Rusinkiem 
i jego „Katechizmem polskiego dziecka”– nowymi, 
prostymi i pięknymi słowami. To nowe pytania i nowe, 
ważne odpowiedzi na miarę młodego, swiadomego 
Polaka, obywatela Europy i świata XXI wieku.

Największym skarbem naszej szkoły są nasi 
uczniowie. Możemy pochwalić się wieloma 

żakami, którzy realizując swoje pasje odnoszą wiele 
sukcesów. Dzisiaj pragniemy zaprezentować sylwetki 
niektórych z nich:

Jako pierwszego przedstawiamy Jana Przyrowski 
jest młodym i bardzo zdolnym kierowcą kartingowym, 
który odnosi liczne sukcesy na arenie międzynaro-
dowej. Poniżej niektóre z nich: 
29.11.2020 – 2 miejsce, 2 Runda Open Cup WSK 
I ADRIA PROMOTION 
25.10.2020 – V Runda Mistrzostw Włoch – 1 miejsce 
2 finał – Catelleto di Branduzo – Mistrzostwa Włoch 
– 4 miejsce 

Szkoła Podstawowa w ostatnim czasie przepro-
wadzała szereg różnych aktywności na różnych 

polach. Do najważniejszych przedsięwzięć i osiągnięć 
zaliczyć możemy:
• przygotowanie szkoły do prowadzenia nauki 

zdalnej: platforma MICROSOFT TEAMS 365, 
wprowadzenie dziennika elektronicznego;

• zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia;
• zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III w ramach 

SKS;
• udział uczniów w konkursach ekologicznych orga-

nizowanych przez Gminę Warta w ramach kampanii 
edukacyjnej „Z CZYM SIĘ JE... OZE” ;

• udział uczniów w rajdzie „ Cud nad Wisłą”
• „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” - konkurs 

w toku dla uczniów klas I - III;
• zakup nowych pozycji książkowych do biblio-

teki szkolnej dla uczniów w ramach rządowego 
programu rozwijającego czytelnictwo

• konkurs FAJNIAKI - przeprowadzono ekspery-
menty dotyczące czterech żywiołów w grupie „0” 
i klasach I-III

Na Warcie 1 / Zima / 202018

Słów kilka o oświacie

17.10.2020 – Mistrz ROK CUP SUPERFINAL 2020! 
– JANEK MISTRZEM ŚWIATA!
Ten dzień zapisze się w historii Janka na zawsze i to 
złotymi zgłoskami! Janek wygrał finał światowy ROK 
CUP i tym samym został Mistrzem Świata kategorii 
Mini Rok! 
20.09.2020 – 3 Miejsce w WSK Euro Series 2020 – 
seria 
30.08.2020 – 2 x 4 miejsce w drugiej rundzie 
Mistrzostw Włoch – Sarno 
09.08.2020 – 1 Miejsce w 2 Finale Mistrzostw Włoch 
– Triscina- Sycylia 
12.07.2020 – 3 Miejsce w 1 rundzie WSK Euro Series! 
04.07.2020 – 3 Miejsce w 3 rundzie Super Master 
Series 2020 

Kolejny bardzo zdolny uczeń z sukcesami to 
Igor Augustyniak. Jest zawodnik Łódzkiego Klubu 
Sportowego - piłka nożna - rocznik 2010. Trenuje 
piłkę nożną od 5 roku życia. W Łodzi od stycznia 
2017. Jest kapitanem drużyny. Gra na pozycji defen-
sywny pomocnik. Wraz ze swoją drużyną osiąga 
wiele sukcesów sportowych. Trenuje 5 razy w tygo-
dniu (4 treningi w ŁKS oraz 1 trening indywidualny 
z prywatnym trenerem). Ponadto prawie we wszystkie 
weekendy uczestniczy w różnego rodzaju rozgryw-
kach. Są to sparingi, mecze ligowe, turnieje (na terenie 
całego kraju). W bieżącym sezonie wraz ze swoją 
drużyną zajął II miejsce w rozgrywkach ligowych 
(U 11) grając w grupie ze starszym rocznikiem 2009. 
Strzela wiele bramek.

20 września 2020 r. Igor wraz ze swoja drużyną 
zdobył II miejsce w prestiżowym turnieju GARA-
PENA CUP oraz został NAJLEPSZYM ZAWOD-
NIKIEM TURNIEJU - nagroda indywidualna.

We wcześniejszych sezonach zdobywał indywi-
dualne nagrody m.in. najlepszy zawodnik turnieju (3 
razy), król strzelców na turnieju Smoka Wawelskiego 
w Krakowie.
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Zajęcie I miejsca w kat. I-III SP i zdobycie głównej 
nagrody (rower) przez Julię Mordal w Konkursie 
plastycznym zrealizowanym w ramach zadania 
pn. „azbest nie jest the BEST”. W konkursie tym 
uczennica Oliwia Jaworska zajęła III m., a 5 uczniów: 
Antoni Koczyński, Antoni Bogusławski, Roksana 
Moszumańska, Michalina Kołodziejczak, 
Bartłomiej Michalski zdobyło wyróżnione.
 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II brali udział w wielu konkursach na różnych 

szczeblach. Zajmowali wysokie miejsce lub zdobywali 
wyróżnienia:
• BIEG NA ORIENTACJĘ KAMIONACZ 2020, 

którego organizatorem był Zespół Szkół Specjal-
nych w Warcie - I miejsce! (Wiktoria Dorabiała, 
Julita Bruś, Wiktor Sitarek, Igor Grembowicz);

• Konkurs Plastyczny – „Książka moich marzeń”, 
którego organizatorem była Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Sieradzu – nagroda dla Nadii 
Grembowicz z kl. I;

• Konkurs ,,azBEST nie jest the BEST” zorgani-
zowany przez Gminę Wartę przy wsparciu Mini-
sterstwa Rozwoju – wyróżnienie dla Seweryna 
Sobczyka z k. III;

• Zorganizowanie inicjatywy Code Week 2020 – 
nagroda dla szkoły;

• Zorganizowanie Dnia Czystego Powietrza – 
nagroda dla oddziału Przedszkolnego 

• z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

• Klawiaturowe Wyzwanie – Ogólnopolski Konkurs 
Online w Pisaniu na Klawiaturze, którego organi-
zatorem jest Stowarzyszenie Interinfo Polska – 9 
miejsce naszej szkolnej drużyny (w konkursie wzięły 
udział 22 drużyny w kategorii Szkoły Podstawowe). 
Naszą szkołę reprezentowali: Igor Szczygiecki – 

klasa V, Adam Filipczak – klas VI, Kacper Panfil 
– klasa VII, Jakub Panfil – klasa VIII;

• Ogólnopolski Konkurs dla Szkół Podstawowych 
,,Do Hymnu’’ – narody i upominki 

• dla wszystkich uczestników.
• Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr”

UROCZYSTOŚCI, AKCJE, 
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Szkołę naszą wyróżnia organizacja wielu uroczy-
stości szkolnych, a także lokalnych, które integrują 
środowisko. W okresie ostatnich 3 miesięcy w szkole 
podjęte zostały następujące zadania:
• Dzień Chłopca – uroczystości klasowe;
• XX Dzień Papieski – występ w kościele i szkole 

upamiętniający Wybór Karola Wojtyły na papieża;
• Święto Pieczonego Ziemniaka - to święto, które 

wpisało się w tradycję naszej szkoły. Rodzice przy-
gotowali przysmaki z ogniska i zdrową surówkę. Był 
to doskonały czas na wspólne zabawy na świeżym 
powietrzu i integrację uczniów;

• Akademia z okazji Dnia KEN – uczniowie przygo-
towali część artystyczną, którą zadedykowali swoim 
nauczycielom i pracownikom szkoły. Podziękowali 
za trud włożony w ich wychowanie i nauczanie oraz 
złożyli serdeczne życzenia;

• Ślubowanie uczniów kl. I – to tradycja naszej szkoły. 
14 października uczniowie kl. I przeżywali swoją 
pierwszą ważną uroczystość, jaką jest włączenie ich 
do braci uczniowskiej, czyli ślubowanie i pasowanie 
na ucznia;

• Ogólnopolska Akcja MEN ,,SZKOŁA PAMIETA, 
której celem było zwrócenie uwagi młodych ludzi 
na upamiętnienie ważnych rocznic i wydarzeń 
historycznych, historię małych ojczyzn oraz pamięć 
o lokalnych bohaterach;

• Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości- uczniowie przygotowali montaż słowno – 
muzyczny. Zabrali nas na lekcję historii, która była 
podróżą do przeszłości, a więc czasów rozbiorów 
i niewoli, o czym przypomniały słowa zaśpiewanej 
,,Roty’’;

• Ogólnopolska akcja ,,Szkoła do hymnu’’ – udział we 
wspólnym zaśpiewaniu ..Mazurka Dąbrowskiego’’;

• Dzień Czystego Powietrza – w oddziale przed-
szkolnym odbyły się zajęcia pod hasłem „Jak dbać 
o czyste powietrze”; 

• Projekt ,,Mała książka - wielki człowiek - skiero-
wany do uczniów klasy pierwszej, realizowany ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, pod patronatem MEN oraz Rzecznika 
Praw Dziecka. Uczniowie klasy pierwszej otrzy-
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mali Wyprawkę Czytelniczą: „Pierwsze Abecadło”, 
„Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” 
oraz kreatywny alfabet;

• Ogólnopolska Zbiórka Pieniędzy na Budowę 
Hospicjum dla Dzieci, której organizatorem jest 
Fundacja Z Serca Dla Serca. Nasza szkoła drugi rok 
z rzędu włączyła się w zbiórkę pieniędzy na budowę 
Hospicyjnego Domu Aniołków dla dzieci chorych 
na nowotwory;

• Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka -z tej okazji 
uczniowie Oddziału Przedszkolnego przyszli ubrani 
dziś na niebiesko - na znak solidarności ze wszyst-
kimi dziećmi. Odbyły się również zajęcia tema-
tyczne w formie tradycyjnej oraz zdalnej, a także 
zostały przygotowane gazetki ścienne na temat 
Praw Dziecka;

• Projekt ,,ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z OSOBĄ 
NIEWIDOMĄ’’, w którym wzięli udział uczniowie 
klas III – VIII. Udział w tym projekcie był ważnym 
doświadczeniem dla naszych uczniów. Na lekcjach 
z wychowawcą uczniowie nie tylko poznali alfabet 
Braille’a, ale także historię niewidomego chłopca, 
który trafił do nowej szkoły i próbował odnaleźć 
swoje miejsce w grupie rówieśników;

• Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 
– działania podjęte z tej okazji uczyły empatii, wraż-
liwości, szacunku i zrozumienia dla osób niepełno-
sprawnych;

• Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – przedsta-
wienie w wykonaniu uczniów, gazetki tematyczne.

• „KRAJE BASENU MORZA ŚRÓDZIEMNE-
GO-HISTORIA I KULTURA”- wystawa zorga-
nizowana w szkole przez Muzeum Miasta i Rzeki 
Warty. Wystawę otworzyła pani Barbara Cichecka, 
która przedstawiła w bardzo przystępny i barwny 
sposób historię i kulturę krajów basenu Morza Śród-
ziemnego. Ze szczegółami opowiedziała zebranym 
o Fryderyku Chopinie i jego związku w Majorką. 
Wystawa trwała 2 tygodnie. 

WZBOGACENIE BAZY SZKOŁY
• W ramach Rezerwy Oświatowej 2020 r. doposaży-

liśmy szkołę w sprzęt audiowizualny oraz pomoce 
dydaktyczne do nauki przedmiotów przyrodni-
czych.

• Ze środków Gminy, Sołectw i Rady Rodziców 
powstała w „Zielonej klasie” okazała, funkcjonalna 
altana.

• W ramach środków pozyskanych z Subwencji 
Oświatowej na wyposażenie klas zakupiliśmy ławki, 
krzesła, szafki do klasy I, IV i sali komputerowej.

My, dzieci całego świata bez względu na kolor skóry 
pragniemy pokoju… tymi (miedzy innymi) 

słowami wiersza Ewy Skarżyńskiej uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Warcie upamiętnili 102. Rocznicę 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków 
jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 
latach zaborów nasz kraj odzyskał suwerenność. 

W związku z zaleceniami Rządu RP nie mogliśmy, 
jak co roku, zorganizować uroczystości patriotycznych 
w szerokim wymiarze, jak zawsze to czyniliśmy. By 
zaakcentować ten ważny dzień dla każdego Polaka, 
przygotowaliśmy krótki montaż słowno-muzyczny, 
który tego dnia został zaprezentowany podczas mszy 
w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Mikołaja 
Biskupa w Warcie. Uczniowie przygotowali również 
kotyliony, które były rozdawane przed mszą. Dla tych, 
którzy nie mogli uczestniczyć w przygotowanej przez 
nas uroczystości, zamieszczono montaż na stronie 
internetowej szkoły. 

Faustyna Woźniak, uczennica klasy 4b naszej 
szkoły występuje w programie katolickim pt.: „Ziarno”. 
Jest on emitowany w każdą niedzielę o godz. 9.30 
w TVP ABC. W programie tym dzieci z ciocią Eweliną 
i księdzem Adamem starają się przybliżyć widzom 
aktualne na daną niedzielę Słowo Boże. Odwiedzają 
przy tym ciekawych ludzi i niesamowite miejsca.
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Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie 
plastycznym pn. „azbest nie jest the BEST” 
w ramach kampanii edukacyjnej Gminy Warta. 
Konkurs był dofinansowany ze środków Ministerstwa 
Rozwoju. Zadaniem uczestników było wykonanie 
pracy plastycznej o tematyce kampanii - azbest oraz 
ochrona środowiska.

Wśród laureatów znaleźli się także nasi uczniowie:
• Julia Bidzińska kl. VI - I miejsce
• Filip Wałęcki kl. V - III miejsce
• Hanna Kaźmierczak kl. I - wyróżnienie
• Dorota Marczak kl. IV - wyróżnienie
• Jakub Bobrowski kl. V - wyróżnienie
• Alan Sztuder kl. VI - wyróżnienie

Uczniowie wzięli udział w kampanii edukacyjnej 
Gminy Warta „Z CZYM SIĘ JE... OZE!”, dofi-
nansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Uczniowie licznie wzięli udział w konkursie 
plastycznym dotyczącym odnawialnych źródeł energii, 
zajmując zwycięskie miejsca w kategorii klas IV-V:
• Gabriela Pawlik kl. IV - I miejsce 
• Cyprian Bukowski kl. IV - II miejsce
• wyróżnienia otrzymali: Filip Wałęcki, Aleksandra 

Marczak, Maria Michalak, Jakub Bobrowski, 
Dominika Pawlik, Hanna Kaźmierczak, 
Mikołaj Gruda i Radosław Osiewała.

III miejsce w Olimpiadzie międzyszkolnej o tej 
samej tematyce zdobył natomiast Damian Ciołek 
z klasy VIII.

Szkoła Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców 
Kaniowskich we Włyniu realizuje w roku szkolnym 
2020/2021 Program edukacji ekologicznej w szkołach 
i przedszkolach, dofinansowany ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi. W ramach projektu zrealizo-
wano następujące warsztaty ekologiczne:

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 28 Pułku 
Strzelców Kaniowskich we Włyniu bardzo licznie 
i chętnie biorą udział w różnorodnych konkursach 
szkolnych i pozaszkolnych.

Uczniowie naszej szkoły, których rodzice ubez-
pieczeni są w KRUS-ie wzięli udział w konkursie pn. 
„Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobie-
gamy”. W tym roku konkurs miał inną formę niż 
dotychczas, ponieważ uczniowie musieli ukończyć 
kurs e-learningowy na podstawie którego otrzymali 
certyfikaty. Uzyskane certyfikaty świadczyły o dobrej 
znajomości zagadnień związanych z bezpieczeństwem 
na wsi.

Tematyka kursu obejmowała zagadnienia doty-
czące zwierząt hodowlanych, środków ochrony 
roślin, maszyn rolniczych i sprzętów znajdujących 
się w gospodarstwach rolnych oraz bezpieczeństwa 
podczas ich obsługi, środków ochrony indywidualnej 
oraz zanieczyszczeń wód na polach.

Spośród wszystkich uczniów, którzy odesłali zgło-
szenia i certyfikaty w wyznaczonym terminie, orga-
nizatorzy konkursu rozlosowali nagrody rzeczowe - 
elektryczne hulajnogi.

Spośród siedmiu laureatów z województwa łódz-
kiego, troje z nich to uczniowie naszej szkoły:
• Kacper Musiał kl. 2
• Radosław Osiewała kl. 2
• Paulina Widelska kl. 7

Na Warcie 1 / Zima / 202022

SP WŁYŃ

Słów kilka o oświacie

• udział w warsztatach ekologicznych – projekt ekolo-
giczny pn. „Tajemnice wody” z wykorzystaniem 
namiotu sferycznego. Uczniowie oddziału przed-
szkolnego i klas I – VIII uczestniczyli w warsztatach 
ekologicznych na temat „Tajemnice wody”. Warsz-
taty były prowadzone przez pracownika Mobilnego 
Planetarium – Sfera Wiedzy Kreatywna Edukacja. 
Podczas zajęć wykorzystano duży namiot sferyczny, 
który dostarczał uczniom sporo wrażeń i przybliżył 
do świata nauki. Wyświetlane projekcje dosto-
sowane były tematycznie do wieku uczestników. 
Podczas zajęć poruszono następujące tematy: 
pochodzenie i zasoby wody na Ziemi, obieg wody 
w przyrodzie, stany skupienia wody, wpływ chmur 
na klimat, przemysł a czystość wody, korzystanie 
z zasobów naturalnych oraz alternatywne metody 
pozyskiwania energii.

niewiele mamy wody słodkiej na Ziemi. Podczas 
warsztatów uczniowie śpiewali piosenki, rozwiązy-
wali quizy i krzyżówki, malowali kolorowanki oraz 
przeprowadzali doświadczenia z wodą podczas 
których dowiedzieli się, ile wody zużywamy na co 
dzień do poszczególnych czynności, w jaki sposób 
oszczędzać wodę i co robić, aby jak najmniej ją 
zanieczyszczać.

• udział w warsztatach ekologicznych pn. „Niebieska 
planeta – warsztaty o wodzie”. Uczniowie 
oddziału przedszkolnego i klas I – VIII uczestni-
czyli w warsztatach ekologicznych pn. „Niebieska 
planeta – warsztaty o wodzie” prowadzonych przez 
pracowników Ośrodka Działań Ekologicznych 
„Źródła”. Celem zajęć było uświadomienie uczniom 
problemu niedostatku wody pitnej na świecie oraz 
oszczędzania wody i niezanieczyszczania jej w życiu 
codziennym. Uczniowie zastanawiali się, dlaczego 
Ziemia nazywana jest niebieską planetą oraz obej-
rzeli pokaz, który uświadomił wszystkim, jak 

Na Warcie 1 / Zima / 2020 23

Patriotyzm wyraża się przywiązaniem do Ojczyzny, 
obyczajów i kultury narodowej, szacunkiem dla ludzi, 
którzy je tworzyli i tych, którzy swoje życie poświęcali 
walcząc w obronie Ojczyzny.

Uczniowie naszej szkoły z klas I – VIII wzięli 
udział w akcji „BohaterON. Włącz historię”. Głów-
nymi celami działań podjętych na terenie szkoły było 
upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania 
Warszawskiego oraz wzmacnianie poczucia tożsa-
mości narodowej, krzewienie postaw patriotycznych 
oraz budowanie wrażliwości społecznej - bazując na 
historii powstańców.

Uczniowie z klas I - III oglądali prezentację tema-
tyczną „Dzieci w Powstaniu Warszawskim”, poznali 
zadania poczty harcerskiej; określali, kim jest bohater 
i jakie powinien posiadać cechy; określali zadania 
małych żołnierzy podczas walki; wykonywali pocz-
tówki oraz album - pamiątkę dla żyjących Powstańców 
Warszawskich.

Uczniowie z klas IV - VI określali cechy bohatera 
oraz wskazywali osoby, które ich zdaniem zasługują 
na miano Powstańca Warszawskiego oraz redagowali 
pocztówki dla żyjących Powstańców Warszawskich.

Uczniowie z klas VII -VIII obejrzeli film opowia-
dający o przebiegu Powstania Warszawskiego; wyko-
nywali pocztówki i pisali życzenia dla żyjących 
Powstańców Warszawskich, w których dziękowali im 
za ofiarną walkę w obronie stolicy. 

Samodzielnie wykonane kartki z życzeniami i album 
zostały przesłane do wybranych przez uczniów żyją-
cych Powstańców Warszawskich.

Słów kilka o oświacie



Uczniowie naszej szkoły pamiętają także o Miej-
scach Pamięci Narodowej znajdujących się w najbliż-
szej okolicy – na cmentarzu parafialnym w Glinnie 
i w Kamionaczu i schronie bojowym w Glinnie. Ich 
działania to porządkowanie mogił żołnierzy i ludności 
cywilnej oraz zapalanie „symbolicznych” zniczy na 
grobach - jako świadectwo pamięci o bohaterach, 
którzy zapłacili najwyższą cenę w służbie Ojczyźnie. 
Odwiedzanie Miejsc Pamięci Narodowej przez 
naszych uczniów odbywa się nie tylko przed świętami 
narodowymi, ale również przy każdej nadarzającej się 
okazji. W ten sposób chcemy pokazać, że bez względu 
na mijający czas nasza pamięć o poległych za Ojczyznę 
wciąż trwa.

10 listopada w murach i na monitorach naszej 
szkoły (online) rozległ się hymn Polski „Mazurek 
Dąbrowskiego”. Uczniowie, nauczyciele i rodzice 
włączyli się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej 
„Szkoła do hymnu”. O symbolicznej godzinie – 11.11 
– wspólnie odśpiewaliśmy hymn Polski. Uczniowie 
z oddziału przedszkolnego uczestniczyli w tym wyda-
rzeniu na terenie szkoły, natomiast z klas I – VIII 
połączyli się za pomocą komunikatorów i odśpiewali 
hymn w formie online. Wszyscy z należytą powagą 
wyrazili swój patriotyzm oraz szacunek do Ojczyzny 
i symboli narodowych.

Na terenie naszej szkoły działa Szkolne Koło 
Wolontariatu, w którego aktywność zaangażowani są 
zarówno uczniowie klas młodszych (I – III), jak i klas 
starszych (IV – VIII). Nasz szkolny wolontariat to 
inicjatywa skierowana do uczniów, nauczycieli oraz 
rodziców, którzy chcą pomagać najbardziej potrze-
bującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, 
inicjować działania w środowisku lokalnym oraz 
wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne 
i kulturalne.

Uczniowie z oddziału przedszkolnego i z klas I - 
VIII oraz rodzice i nauczyciele naszej szkoły włączyli 
się w różnorodne akcje mające na celu wsparcie 
chorej Wiktorii Krawczyk i jej najbliższych w walce 
z chorobą. Nasza społeczność szkolna dołożyła wiele 
starań, aby w szybkim czasie zebrać jak najwięcej 
plastikowych nakrętek i przewieźć je do „serduszka dla 
Wiktorii” umieszczonego przy Szkole Podstawowej 
w Pęczniewie.

Wolontariusze zaangażowali się także w zbiórkę 
pieniężną zorganizowaną przy kościele parafialnym 
w Glinnie i upiekli ciasta, które były sprzedawane 
podczas Charytatywnego Kiermaszu Ciast na rynku 
w Poddębicach. Każdy dochód będzie przeznaczony 
na opłacenie leczenia chorej dziewczynki.

Wolontariusze naszej szkoły zaangażowali się 
w pomoc podopiecznym Schroniska Funny Pets 
w Czartkach. Nasze działania skupiają się na space-
rach z psami i zabawach z kotami. W miarę możliwości 
odwiedzamy schronisko w każdą sobotę (w chwili 
obecnej wizyty są zawieszone ze względu na pandemię 
koronawirusa). Długie wędrówki z psami po najbliż-
szej okolicy umożliwiają im chwilę ruchu i zabaw poza 
boksem i przyczyniają się do integracji z człowiekiem, 
co wpływa na możliwość ich szybszej adopcji.
Ponadto na terenie szkoły organizujemy „świą-
teczną” zbiórkę karmy i potrzebnych akcesoriów dla 
podopiecznych schroniska. ●

Barbara Melka
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Pies jest jedynym stworzeniem na ziemi, które kocha cię więcej niż siebie samego.
~ Josh Billings ●

„

Słów kilka o oświacie

Od  początku 2019 roku stan psów z terenu naszej Gminy w Schronisku w Wojtyszkach wynosił 116 sztuk. Na 
skutek podejmowanych działań, związanych głównie z aktywnym poszukiwaniem nowych domów dla naszych 

czworonożnych braci mniejszych, aktualnie liczba ta zmalała do 65 sztuk, co skutkuje ogromnymi oszczędnościami 
w Budżecie Gminy: zmniejszyliśmy koszty utrzymania zwierząt, aż o 50%! Od 2019 roku z 500 tys. złotych, 
do 250 tysięcy złotych na 2021 rok!

 Jest to świetny wynik w bardzo krótkim czasie, zwłaszcza, że żaden nowy pies od 2019 roku do dnia dzisiej-
szego nie trafił do schroniska. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, która może pochwalić się świetnie działającym 
program przeciwdziałania bezdomności,  zawierający darmową kastrację, sterylizację i czipowanie zwierząt właści-
cielskich w naszej Gminie, który w znacznym stopniu przyczynia się do zmniejszenia populacji. Równie ważnym 
elementem jest czipowanie, ponieważ zagubione psy od razu trafiają do swoich właścicieli, a nie do schroniska.

 Nie oznacza to niestety, że nie ma zwierząt w potrzebie, szukających dla siebie nowego domu i właścicieli, 
które za dach nad głową i odrobinę czułości odwdzięczą się bezgraniczną miłością i wiernością, jaką trudno 
opisać w słowach. Właśnie dla nich i dla osób, które chciałyby zaadoptować takiego czworonoga jest ten kącik. 
W każdym numerze „Na Warcie” będziemy prezentować psy i koty, które można zaadoptować.

Kontakt w sprawie adopcji: 
Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice
tel. 512-324-940
adopcjewojtyszki@wp.pl

Czworonożny kącik adopcyjny
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Płeć: samica. Wiek: 6 lat i 11 m-cy. Chip: 982061600065294. Kastracja: tak

Płeć: samiec. Wiek: 8 lat i 8 m-cy. Chip: 982061600071974. Kastracja: tak

Płeć: samiec. Wiek: 8 lat i 8 m-cy. Chip: 982061600071974. Kastracja: tak

Zaopiekuj się mną

Nieduża, urocza, łagodna suczka. Jest mało przebojowa, boi się nagłych 
gestów. Najlepiej czuje się w towarzystwie ciepłych, spokojnych osób - 
zamienia się przy nich w ogromnego pieszczocha, prosi o głaskanie, chce 
być w centrum zainteresowania. Potrafi chodzić na smyczy, ma pozytywne 
relacje ze spokojnymi psiakami. Będzie wspaniałą towarzyszką dla osób 
szukających grzecznego pieszczocha na kanapę.

Średniej wielkości piesek. „Chłopak” jest spokojny i grzeczny. Ma dobry kontakt 
z opiekunem, uwielbia bliskość, w relacjach z człowiekiem jest bardzo delikatny. 
W stosunku do obcych osób, mało przebojowy, potrzebuje chwili aby nabrać do 
kogoś zaufania. Zgadza się z innymi psami. Potrafi chodzić na smyczy, grzecznie 
znosi zabiegi pielęgnacyjne. Będzie wspaniałym kompanem dla osób szukających 
psiego przyjaciela, może zamieszkać w mieszkaniu.

Duży, piękny pies w typie owczarka niemieckiego. Jest bardzo bystry i rezo-
lutny, doskonale zdający sobie sprawę ze swojej siły i gabarytów. Jest łagodny 
i przyjacielski względem ludzi. Dla opiekunów ogromny przytulas i pieszczoch. 
W stosunku do obcych osób przyjacielski, zabiegający o uwagę i delikatne piesz-
czoty, ale też nie nadmiernie wylewny i namolny. W boksie jest zazwyczaj cichy, nie 
szczeka bez potrzeby. Na spacerach ciekawski, bystry i nie odstępujący od młod-
szych psów wigorem i energią. Nie akceptuje towarzystwa innych zwierząt na 
swoim terenie (w nowym domu też ich nie polubi), dlatego powinien zamieszkać 
w domu, w którym będzie zwierzęcym jedynakiem. Będzie szczęśliwy spędzając 
życie u boku dorosłych, miłych osób mieszkających w domu z ogródkiem.

Przed Państwem pierwsza trójka kandydatów:

Gariela Majewska

tel. 500-114-187
gabriela.majewska@gimwarta.pl

Gabriela Majewska:



W okresie PRL-u zabroniono mówić, pisać 
i uczyć w szkołach o polskich partyzantach, 

żołnierzach podziemia ZWZ-AK, NSZ KWP, WiN. 
Zabroniono pod karą długoletniego więzienia mówić 
o historii Polski okresu powojennego, zabroniono 
mówić prawdy o ludziach i wydarzeniach z tego 
okresu. A był to okres kłamstw, fałszu, bezprawia, 
morderstw i pogardy dla człowieka.

Historia „Żołnierzy Wyklętych” to tragiczna 
historia polskiego żołnierza partyzanta walczącego 
o swoją Ojczyznę.

Jednym z takich oddziałów partyzanckich działają-
cych na terenie Polski okresu powojennego był oddział 
por. Eugeniusza Kokolskiego ps. „Groźny”. Oddział 
partyzancki dziś zapomniany i nie słusznie nazywany 
„bandą Groźnego”, którego tragiczną historię chcę 
przypomnieć.

– ”Ręce do góry! Nie ruszać się! Konspiracyjne 
Wojsko Polskie „Niepodległość’- z takimi słowami 
por. Eugeniusz Kokolski ps. ”Groźny” wraz ze 
swoimi podwładnymi, żołnierzami podziemia wszedł 
w godzinach popołudniowych 13 grudnia 1945 r. na 
posterunek Milicji Obywatelskiej w Warcie, mieszczący 
się przy ulicy Cieleckiej. Wcześniej mieściła się tutaj 
siedziba Straży Obywatelskiej. Oddział Kokolskiego 
liczył około 50 żołnierzy, partyzantów Konspiracyj-
nego Wojska Polskiego ”Niepodległość”. W później-
szym okresie, oddział rozrósł się do 197 partyzantów 
i został podzielony na drużyny, liczące od 7 do 12 
ludzi. Był jednym z największych oddziałów działa-
jących na terenie ówczesnych województw: poznań-
skiego i łódzkiego.

Oddział KWP „Niepodległość” został założony 
przez Eugeniusza Kokolskiego ps. „Groźny” oraz  
Stanisława Budę ps. „Orzeł”, Jana Budę, Henryka 
Wysockiego, Leszka Cieślaka ps. „Biały” w czerwcu 
1945 roku w Łodzi w mieszkaniu Jerzego Chodakow-
skiego, również członka oddziału.
Założyciele przyjęli wtedy nazwę oddziału i pseudo-
nimy konspiracyjne oraz założyli księgę ewidencyjną 
dla oddziału. Głównym celem tej tajnej organizacji 
miało być nawiązanie współpracy z polskim rządem 
emigracyjnym w Londynie. Jednak wskutek dużych 
problemów technicznych m.in. brakiem samochodu 
z dotarciem do wysłanników polskiego rządu emigra-
cyjnego zrezygnowano z prób nawiązania kontaktów. 
Dowódcą oddziału został Eugeniusz Kokolski ps. 
”Groźny”, zastępcą został Stanisław Buda ps. ”Orzeł”. 
Taka była geneza powstania partyzanckiego oddziału 
KWP ”Niepodległość”. Oddział działał na terenie, 
dwóch ówczesnych województw: poznańskiego 
i łódzkiego, jak wcześniej nadmieniłem. Działalność 
oddziału na tym terenie była bardzo silna a obszar 
rozległy. Ograniczę, więc informację o działalności 
oddziału do terenu woj. łódzkiego, a szczególnie do 
terenu dzisiejszej Gminy i Miasta Warta.

Oddział „Groźnego” pojawił się w Warcie 13 
grudnia 1945 r. w godzinach popołudniowych Był to 
dzień targowy, czwartek. Ludzi na ulicach było dużo, 
chociaż była już późna godzina, a targ dawno się skoń-
czył. Kilku żołnierzy „Groźnego” przybyło do miasta 
tego dnia już wcześnie rano, z zadaniem przeprowa-
dzenia rekonesansu i przygotowania terenu pod przy-
szłą akcję. Chodzili po mieście, rozmawiali z ludźmi, 
szczególnie z mężczyznami. Zachowywali się bardzo 
spokojnie. Dwóch z nich zostało zatrzymanych 
przez milicjantów z Warty patrolujących ulice i place 
w mieście. Jeden z partyzantów był w stopniu pluto-
nowego. Zostali zabrani z ulicy na posterunek MO, ale 

Z wielką pompą i animuszem
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Poznajemy historię z Tadeuszem…

Zapomniana 
historia

po kilku minutach komendant plut. Leon Dworniak 
wypuścił ich na wolność. Zatrzymani ludzie mieli na 
sobie wojskowe mundury, na głowach nosili czapki 
z orzełkami w koronie. Nie mieli przy sobie broni. 
Pozostali członkowie oddziału przebywali ukryci poza 
Wartą.

Oddział „Groźnego” wszedł do miasta od strony 
Szadku – bez jednego strzału (nie było strzelaniny na 
ulicach – jak twierdzą co niektórzy mieszkańcy Warty). 
W Sieradzu stacjonowało Wojsko Polskie, pluton 
NKWD oraz pluton MO, którzy zaalarmowani, przy-
byliby do Warty bardzo szybko. Partyzanci przyje-
chali do Warty na dwóch rosyjskich samochodach 
wojskowych Następnie, oba auta odjechały w stronę 
wsi Proboszczowice, gdzie czekały na partyzantów. 
Wchodząc do miasta partyzanci rozdzielili się -jedna 
drużyna poszła ulicą Targową w stronę centrum 
miasta, pozostali z dowódcą udali się na posterunek 
MO w Warcie. Furtkę wejściową na posterunek otwo-
rzył im milicjant wezwany dzwonkiem znajdującym się 
przy furtce . Zaskoczony milicjant został obezwład-
niony a kilku uzbrojonych partyzantów z „Groźnym” 
na czele weszło do budynku. Po obezwładnieniu 8 
milicjantów, partyzanci zabrali: 3 automaty (pepesze), 
10 sztuk karabinów z amunicją oraz zniszczyli linię 
telefoniczną (w jednym z pokoi była ukryta radiostacja 
wojskowa , której partyzanci nie zniszczyli , działając 
w pospiechu niedokładnie przeszukali posterunek 
milicji). Wg notatki sporządzonej przez Wydział „C” 
KW MO w Łodzi „...był to napad terrorystyczny na 
posterunek MO w Warcie”. Po opuszczeniu budynku 
partyzanci uformowali dwuszereg w środku którego 
ustawili aresztowanych milicjantów i udali się w stronę 
rynku w Warcie. Podczas tego „marszu” kilku miesz-
kańców miasta próbowało wywrzeć na „Groźnym” 
decyzję rozstrzelania wszystkich aresztowanych mili-
cjantów. Jednak „Groźny” nie uległ tym namowom 
i wszyscy dotarli na rynek. Wcześniej, inna drużyna 
aresztowała na ulicy 20 stycznia (dziś Błękitnej Armii) 
kolejnych dwóch milicjantów (stan osobowy poste-
runku MO wynosił wtedy 20 milicjantów, 5 uciekło 
z miasta). W międzyczasie, inna drużyna w sile 7-12 
ludzi, z dowódcą (Cabański Michał ps.”Emigrant”) 
weszła siłą do magazynów Państwowego Monopolu 
Spirytusowego w Warcie (warcki „Dołek”, dziś w tym 
miejscu stoi market), gdzie po wyważeniu drzwi „ … 
tłukli butelki z wódką i narobili szkód na -120. 000 zł” 
– wg notatki Wydziału ”C”KW MO w Łodzi. W tym 
procederze brali udział, także mieszkańcy Warty 
skuszeni bardzo łatwą zdobyczą – to, tak gwoli przy-
pomnienia i oddania prawdy. Po dotarciu na Rynek 
w Warcie kilku partyzantów weszło po wypchnięciu 

drzwi na Pocztę, która mieściła się w budynku obok 
Banku Spółdzielczego na drugim piętrze. Wg relacji 
świadka i uczestnika wydarzeń ”…partyzanci nie 
wynosili żadnych worków z pieniędzmi -jak mówili 
ludzie i bardzo szybko wyszli z budynku Poczty”. 
Wg notatki Wydziału „C” KW MO w Łodzi był to: 
...napad rabunkowy na Urząd pocztowy w Warcie, 
skąd zrabowano -84.600 zł.”! W międzyczasie akcji 
na Poczcie kilku partyzantów próbowało sforsować 
drzwi do domu sekretarza Gminy, który wcześniej 
uciekł z miasta w obawie o swoje życie. Po upew-
nieniu się, że nie ma sekretarza w domu ,odstąpili 
od dalszych działań. Następnie, dowódca oddziału 
”Groźny” wydał rozkaz odwrotu w kierunku „małego 
Rynku” w Warcie. W drodze powrotnej, „Groźny” 
zatrzymał cały oddział na ulicy 20 stycznia i udał się 
do domu w którym mieszkał ówczesny Burmistrz 
Warty Szymon Mamos i zażądał od niego, w ostrych 
słowach rezygnacji z przynależności do partii PPR 
i rezygnacji ze stanowiska Burmistrza – wg notatki 
Wydziału „C” KW MO w Łodzi, był to ”...terrory-
styczny napad na Burmistrza Warty”. Wersja pobicia 
Burmistrza Warty przez „Groźnego” jest wyssana 
z palca i należy ją złożyć na karby bujnej wyobraźni 
mieszkańców miasta. Rozmowę obu mężczyzn prze-
rwały dwa strzały na ulicy 20 stycznia (na przeciwko 
Muzeum). Wtedy to właśnie zostali zastrzeleni dwaj 
mężczyźni narodowości żydowskiej - Mosze Szajnik 
(ur.7.VII.1907r. w Warcie) i Lejb Rozenwald.

Po raz kolejny przywołam notatkę wydz. ”C”KW 
MO w Łodzi mówiącej o –”...zabójstwie w dn. 
15.XII.1945 r. (pomyłka protokolanta MO w dacie – 
T.Ż.) dwóch obywateli (bliżej nie znanej narodowości) 
i zrabowaniu im około 100 000 zł”! W tym miejscu 
przytaczam relację świadka a zarazem uczestnika tych 
wydarzeń, która „zobrazuje” ten moment. Świadek 
mówi: „Stojąc na ulicy, otoczeni przez partyzantów 
dobrze słyszeliśmy rozmowę „Groźnego” z Burmi-
strzem. Obaj, nie przebierali w słowach ,bardzo ostra 
to była rozmowa, taka męska i wojskowa. „Groźny” 
najpierw przedstawił się spokojnie i zaraz podniósł 
głos mówiąc do Mamosa, by natychmiast zrezygnował 
z partii i z urzędu Burmistrza i że, jego partia to banda 
żydo-komunistyczna, którą trzeba rozwalić i on to 
zrobi. Cały czas podczas rozmowy z Burmistrzem 
trzymał w ręku pistolet i dawał znać, że może go 
użyć. Straszył Mamosa. W pewnym momencie padły 
strzały – najpierw jeden , za chwilę drugi. „Groźny” 
wydał wtedy rozkaz swoim ludziom i nam by, szybko 
ruszyć w stronę wsi Proboszczowice. Mijając to 
miejsce, dobrze widzieliśmy tych dwóch zabitych 
mężczyzn leżących na chodniku, pod ścianą budynku. 
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Głowy zabitych były już przykryte marynarką ,było 
widać dużo krwi na ścianie. Jeden z nich leżał boso, 
nie miał butów na nogach. Trochę ,to dziwne, była 
przecież zima, ale śniegu i mrozu nie było. Partyzanci 
rozkazali nam szybko iść dalej, w stronę Probosz-
czowic. Nie popychali nas i nie krzyczeli, prawie wcale 
nie odzywali się do nas. Szliśmy szybko ale spokojnie, 
nie odzywaliśmy się do siebie. Baliśmy się o swoje 
życie. Ludzie w mieście przekręcili całą historię i nadal 
mówią głupoty i brednie”.

Oddział „Groźnego” bez przeszkód dotarł do 
wsi Proboszczowice. Wcześniej, inna drużyna z tego 
oddziału weszła w Proboszczowicach do magazynów 
żywnościowych (teren dawnego GS-u) skąd zabrała 
znaczną ilość artykułów spożywczych, którą następnie 
załadowali na duży samochód wojskowy. Drugi, 
wojskowy samochód z włączonym silnikiem stał na 
drodze w kierunku na Turek. Aresztowani milicjanci 
zostali zwolnieni i oddano im broń (bez naboi, celowo 
została uszkodzona przez partyzantów – wykrzy-
wiono lufy).

W między czasie „oddani komuniści” z Warty przez 
wojskową radiostację, której partyzanci nie zniszczyli 
na posterunku, powiadomili komendę powiatową MO 
w Sieradzu o całym zajściu na terenie miasta. Bardzo 
szybko w mieście zjawił się duży oddział liczący około 
40 milicjantów i kilkunastu żołnierzy WP, uzbrojo-
nych w ciężkie karabiny i pepesze. Razem z tym mili-
cyjno-wojskowym oddziałem przyjechało też kilku 
sowieckich oficerów w polskich mundurach, jeden 
z nich dowodził całym oddziałem. Komendy wydawał 
po rosyjsku. Oddział ten nie udał się w pościg za 
oddziałem „Groźnego”. Jego zadaniem było odcięcie 
drogi powrotnej partyzantom – od strony Turku szła 
już obława na „Groźnego”, urządzona przez UB 
z Turku.

Po akcji w Warcie i Proboszczowicach cały oddział 
„Groźnego” ruszył w kierunku Turku. Między Jezior-
skiem a Miłkowicami partyzanci zostali zaatakowani 
przez 12-osobowy oddział sowieckich żołnierzy oraz 
30 żołnierzy KBW i UB. Wywiązała się strzelanina. 
Przygotowana wcześniej obława przez UB na „Groź-
nego” nie udała się. Partyzanci, co prawda nie ponieśli 
żadnych strat w ludziach ale oddział uległ rozproszeniu 
i już nie wrócił do stanu sprzed akcji w Warcie. Części 
partyzantów udało się bezpiecznie ujść ubowcom, 
inni rozpierzchli się po terenie woj. łódzkiego i woj. 
poznańskiego .

W wigilię 24 grudnia 1945 r. ”Groźny” wraz z małym 
oddziałem liczącym, około 30 partyzantów wrócił na 
krótko w okolice Warty. Partyzanci przebywali wtedy 
w rejonie dwóch wsi : Rossoszyca i Kamionacz, ukry-

wając się w okolicznych lasach przed UB. Jak udało 
mi się ustalić „Groźny” próbował nawiązać kontakt 
z oddziałem „Warszyca” kpt. Stanisław Sojczyński, 
(założyciel i główny komendant Konspiracyjnego 
Wojska Polskiego), którego oddział wtedy działał 
w okolicach Sieradza. Próby nawiązania kontaktu 
nie powiodły się i cały oddział „Groźnego” musiał 
wycofać się na teren województwa poznańskiego.

Właśnie, wtedy do oddziału „Groźnego” powrócił 
(zdezerterował z MO) „Cygan” Józef  Czupryński. 
Wrócił, ale w roli... agenta UB (z własnej woli nawiązał 
współpracę z UB 20 I 1946 r., w oddziale „Groźnego” 
był od 3 stycznia 1946 r., informacje do UB, prze-
kazywał poprzez swoją żonę Otrzymał ps. ”Będzi-
chowski”. Przekazywał do UB cenne informacje na 
temat oddziału Kokolskiego, m. in. stanu osobowego, 
miejsc ukrywania się partyzantów, rodzaju broni, 
współpracy z okoliczną ludnością, przyszłych akcji 
zbrojnych, itd.

Partyzanci nadal prowadzili nierówną walkę 
z „nową władzą” Wskutek coraz częstych zbrojnych 
akcji MO,UB,KBW oraz przy „wydatnej pomocy” 
NKWD,szeregi ich zaczęły się wykruszać. Partyzanci 
coraz częściej wpadali w zasadzki robione przez UB. 
Ponosili duże straty w ludziach, zabitych lub areszto-
wanych przez UB oraz kurczyła się im siatka informa-
torów spośród okolicznej ludności inwigilowanej stale 
przez ubeckich szpicli.

Do walki z oddziałem „Groźnego” w połowie 
stycznia 1946r. powołano specjalny oddział wywia-
dowczo-śledczy działający w strukturach Wojsk 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu. W akcję 
zostały zaangażowane także: 11 pp WP, UB, MO 
w Turku i Kaliszu. Zadaniem tej 40 osobowej ”spec”-
grupy była ciągła inwigilacja miejscowej ludności, 
poszukiwanie i aresztowanie ukrywających się party-
zantów. Tylko w okresie kilku dni UB aresztowało 34 
osoby.

W zasadzce urządzonej przez UB w miejscowości 
Prażuchy 5 marca 1946 r. „Groźny” zostaje ranny, 
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jednak udaje mu się uciec. Ginie wtedy 3 partyzantów,  
a 4 ciężko rannych zostało ujętych. W akcję rozpraco-
wywania oddziału „Groźnego” UB – po raz kolejny 
włączyło w marcu 1946 r. specjalny oddział infor-
macji WP z Poznania (dowódca ppor. Włodzimierz 
Rafalski). Oddział ten liczył już 430 żołnierzy, w skład 
którego wchodziły: batalion WBW, kompania MO, 
pluton samochodów pancernych WP, pluton łącz-
ności WP, 4 ckm i 1 działko ppanc. Głównym zada-
niem tego oddziału było całkowite rozbicie oddziału 
„Groźnego”, który liczył wtedy około 50 partyzantów, 
podzielonych na 3 drużyny (25 ludzi pod dowództwem 
Stanisława Budy ps. ”Orzeł” przebywało wtedy na 
terenie gminy Malanów, pozostali 25 partyzanci byli na 
terenie woj. kaliskiego). Sześciu najbardziej zaufanych 
ludzi, z „osobistej ochrony” wraz z „Groźnym” ukryło 
się na terenie gminy Dobra , w jednym z gospodarstw 
w miejscowości Czyste. Wśród tej ochrony znajdował 
się także „Będzichowski”. Poprzez swoją żonę prze-
kazał informację UB o pobycie „Groźnego”. Sprzedał 
ich za... 2000 zł i posadę komendanta posterunku MO 
w Dobrej.

Wczesnym rankiem, 15 marca 1946 r. część tej 
specjalnej grupy pod dowództwem ppor. Rafalskiego, 
wśród której było też kilkunastu sowieckich żołnierzy 
otoczyło gospodarstwo. Po krótkiej wymianie ognia 
i wobec przeważających sił UB, MO, WP partyzanci 
poddali się. „Groźny” nie chcąc dostać się w ręce UB 
strzelił sobie w głowę. Wg relacji świadków – właści-
cieli domu w którym partyzanci ukrywali się – w takcie 
wyciągania go z piwnicy „jeszcze żył” a jeden z ludzi 
Rafalskiego kopał konającego Kokolskiego. Kona-
jącego „Groźnego”, oprawcy z UB wrzucili na przy-
czepę wojskowego auta i zawieźli na komendę MO 
w Turku, gdzie zmarł 

Zwłoki „Groźnego” nigdy nie zostały odnalezione. 
Na ten temat „krąży „kilka wersji(w dokumentach 
brak informacji a kaci już nie żyją), które dla zobra-
zowania metod postępowania UB pozwolę sobie 
przytoczyć: „Groźny” zaraz po akcji w Czystym, 
miał zostać przewieziony do katowni UB w Łodzi, 
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jednak nigdy tam nie dotarł (podobno zwłoki zostały 
wrzucone, po drodze do Łodzi do rzeki Warty!) Inna 
wersja mówi, że ubowcy zwłoki wywieźli na wysy-
pisko śmieci w Turku, gdzie zostały zasypane. Kolejna 
wersja mówi, że zwłoki zostały zakopane w tajemnicy 
(w nocy) na którymś z okolicznych cmentarzy – na 
którym nie wiadomo.

Po śmierci Eugeniusza Kokolskiego ps. ”Groźny” 
(1918-1946) dowództwo objął jego zastępca Stanisław 
Buda ps. „Orzeł ”.Oddział działał jeszcze przez okres 
kilku tygodni. „Orzeł” został aresztowany przez UB 
na dworcu kolejowym w Ostrowie Wlkp. Wojskowy 
Sąd Okręgowy w Łodzi orzekł 20 wyroków śmierci na 
aresztowanych członków oddziału „Groźnego”, m.in. 
karę śmierci otrzymał zastępca Kokolskiego, Stani-
sław Buda ps. „Orzeł”(Bierut zamienił mu ją na 10 lat 
ciężkiego więzienia). Pozostali członkowie byłego już 
oddziału „Groźnego”, otrzymali wyroki od 2 do 10 lat 
więzienia.

W czasie II wojny światowej na terenie miasta 
ukrywało się kilku ludzi „Groźnego” na tzw. ”meli-
nach”.Kilku partyzantów pochodziło z okolicznych 
wsi (dysponuję listą żołnierzy „Groźnego”, z księgi 
ewidencyjnej oddziału, z IPN-u ). Zatem rozeznanie 
w terenie partyzanci mieli bardzo dobre mając kolegów 
za przewodników. Mieszkańcy Warty – co prawda nie 
wszyscy, byli przychylni partyzantom, udzielali im 
wsparcia i pomocy, ryzykując życie swoje i swoich 
rodzin. Na terenie miasta działała ZWZ-AK, komen-
dantem był Stanisław Kwiatkowski ps. ”Konrad” 
(przed II wojną student Politechniki Lwowskiej, dzia-
łacz Stronnictwa Narodowego, w procesie w Kaliszu 
skazany na 3,5 r. więzienia, w czasie II wojny działacz 
Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW–NSZ), 
w 1943 r. w procesie w Berlinie skazany na karę śmierci 
i na kilka tygodni przed zakończeniem wojny zgiloty-
nowany).

Rok 1945 przyniósł Polakom co prawda zakoń-
czenie wojny, lecz nie przyniósł upragnionej wolności 
i pokoju. Ludziom którym nie spodobał się nowy, przy-
niesiony na sowieckich bagnetach system totalitarny, 
czekały bardzo trudne czasy. Na każdym skrawku 
polskiej ziemi zajętym przez komunistyczną władzę 
niemal natychmiast rozpoczęły się represje, szykany, 
morderstwa, gwałty skierowane przeciwko żołnierzom 
polskich organizacji podziemia antykomunistycznego 
i ich rodzinom. Taki los spotkał Żołnierzy Wyklętych. 
Historia o Nich nie zapomniała, wbrew oczekiwa-
niom komunistów, którzy chcieli wymazać Żołnierzy 
Wyklętych ze świadomości ludzi, wymazać z historii 
Polski. ●

Tadeusz Żak

Historia o Nich nie zapomniała, 
wbrew oczekiwaniom 
komunistów, którzy chcieli 
wymazać Żołnierzy Wyklętych 
ze świadomości ludzi, wymazać 
z historii Polski.

„



Na początku chciałbym wyrazić radość i zadowo-
lenie, że po pięciu latach przerwy wraca, a może 

należałoby napisać powstaje nowa, nasza własna, 
lokalna gazeta samorządowa. Cieszę się, że mogę być 
członkiem kolegium redakcyjnego, bo trochę mi brako-
wało naszej „Warty”, którą pisaliśmy w różnych redak-
cyjnych składach przez 20 lat (1995-2015). Wydawać 
by się mogło, że w dobie internetu, szybkich newsów, 
mnóstwa informacji, którymi jesteśmy bombardowani 
w każdej minucie naszego życia periodyk ukazujący się 
z kwartalną częstotliwością nie nadąży za rzeczywisto-
ścią. Z perspektywy czasu trudno jednak nie zauważyć, 
że taka gazeta poza informacyjną ma także nieocenioną 
funkcję kronikarską. Jest skarbnicą wiedzy i informacji 
na temat wydarzeń, ludzi i ich spraw sprzed kilku czy 
kilkudziesięciu lat. Trzymam więc mocno kciuki za 
ten projekt i życzę Nam wszystkim powodzenia w tej 
wcale nie najłatwiejszej dziennikarskiej pracy. 

Pewnie większości z nas piszących teksty do pierw-
szego numeru nowego warckiego periodyku nie uda 
się uniknąć tematu pandemii, która przez ostatnie 
miesiące determinuje nasze codzienne życie prywatne 
i zawodowe. Obostrzenia sanitarne związane z Covid 
-19 wpłynęły na nasze codzienne wybory i zacho-
wania, ograniczając tym samym działalność wielu branż 
i gałęzi gospodarki. Nie inaczej było i jest z działal-
nością kulturalną. Nieczynne teatry, kina, filharmonie 
spowodowały przeniesienie się aktywności w tym 
zakresie do internetu, choć wszyscy mamy świadomość, 
że to tylko działania zastępcze bo niczym (przynaj-
mniej na razie) nie udaje się zastąpić żywego kontaktu 
z drugim człowiekiem i tego mistycznego przepływu 
energii. Ale cóż, jest jak jest. Dlatego w trosce o nasze 
wspólne zdrowie, stosując się do ogólnie obowiązują-
cych reżimów (chyba nikt nie lubi tego słowa) także 
w Warcie odwołaliśmy wszystko to co zaplanowaliśmy. 
I tak naprawdę bez przerwy coś planujemy i odwołu-
jemy w nadziei, że w jakimś momencie wirus prze-
stanie szaleć i pozwoli pożyć i popracować w miarę 
normalnie. Z wielu projektów jednak musieliśmy 
zrezygnować choć co nieco też „przemyciliśmy”. Do 
marca wszystko szło jako tako więc kolejna edycja 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, cykl 
wydarzeń i wyjazdów feryjnych dla dzieci i młodzieży, 
świąteczno-noworoczne spotkanie chórów w św. 
Mikołaju czy koncert kabaretu OTTO odbyły się 
zgodnie z planem. Potem „zaczęły się schody” i gra 
w ciuciubabkę z koronawirusem, który raz się pojawiał 
a raz znikał(?). Dziwnie wyglądał plac klasztoru OO. 
Bernardynów zastawiony krzesełkami publiczności 

w dwu metrowych odstępach ale mimo to atmosfera 
i artystyczne przeżycia pozostaną na długo w pamięci 
melomanów, którzy postanowili spędzić letnie popo-
łudnie 26 sierpnia z ulubioną muzyką św.Jana Pawła 
II. Koncert Papieski w wykonaniu solistów, chóru 
i orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi przyciągnął nie 
tylko mieszkańców naszego miasta. Warto zaznaczyć, 
że wśród wykonawców znalazła się także warcianka 
Hanna Okońska - sopran, która swą artystyczną drogę 
rozpoczynała (jakby wczoraj) na zajęciach wokalnych 
w Warckim Centrum Kultury a partnerowali jej Dawid 
Kwieciński – tenor, Bernadetta Grabias – mezzoso-
pran, Arkadiusz Anyszka – baryton oraz Rafał Pikała- 
bas. Koncert poprowadził dziennikarz muzyczny 
i prezenter telewizyjny Leszek Bonar. Podziękowania 
należy tu skierować do Marszałka Województwa Łódz-
kiego Grzegorza Schreibera oraz Dyrektora Teatru 
Wielkiego w Łodzi Dariusza Stachury. To dzięki nim 
Warta znalazła się na tej szczególnej trasie koncer-
towej w Roku Papieskim 2020. 

Kilka dni temu obchodziliśmy 190 rocznicę 
wybuchu Powstania Listopadowego oraz przyłą-
czenia się do powstańców listopadowych warckiego 
szwadronu szaserów z 3 Pułku Strzelców Konnych. 
Akcentem upamiętniającym te wydarzenia był zorga-
nizowany i zarejestrowany w sali widowiskowej Warc-
kiego Centrum Kultury koncert pt. „Śpiewnik Polski 
w Strasznym Dworze”. Koncert zrealizowany przez 
fundację Canto Pro Classica i jej artystów oraz Warckie 
Centrum Kultury można obejrzeć na facebooku 
WCK. Projekt powstał dzięki dofinansowaniu ze 
środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA 
na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego 
„Niepodległa”.

Edukacyjne zajęcia artystyczne i próby i koncerty 
naszych zespołów także trochę w kratkę, a co było lub 
jest możliwe robimy metodą on-line. ●

Wiktor Baranowski
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O kulturze słów kilka
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Chór Lutnia na dobre już zadomowił się pod 
skrzydłami Warckiego Centrum Kultury. Nie 

tylko formalnie ale fizycznie i materialnie przynależy 
do naszej Instytucji Kultury. Mniej więcej od roku 
próby Chóru odbywają się w WCK a od kiedy biblio-
teka publiczna znalazła nową siedzibę w zmodernizo-
wanej strażnicy OSP, chórzyści mają swój własny kąt 
w pomieszczeniach po tejże.

W tym samym czasie dokonała się zmiana na stano-
wisku dyrygenta. Po 36 (!) latach pracy z funkcji tej 
zrezygnował Andrzej Grześkowiak, organista w tutej-
szej parafii Św. Mikołaja i Dyrektor Państwowej szkoły 
muzycznej I st. w Sieradzu. W tym miejscu składam 
serdeczne podziękowania naszemu Koledze Andrze-
jowi za wkład pracy, zaangażowanie i cierpliwość 
(czasami anielską) poświęcone „Lutni”. Jego miejsce 
zajął Dawid Ber Absolwent Teorii Muzyki i Studium 
Prowadzenia Zespołów Wokalnych i Wokalno-In-
strumentalnych na Akademii Muzycznej w Łodzi 
oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich 
na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, doktor habi-
litowany, prowadzi klasę dyrygowania w Katedrze 
Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Łodzi, 
pierwszy dyrygent i szef  Chóru Filharmonii Łódz-
kiej. Jego asystentem w pracy z „Lutnią” jest Kamil 
Gruszczyński, śpiewak, bas, absolwent Wydziału 
Sztuk Scenicznych Instytutu Wokalno – Aktorskiego 

Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bace-
wiczów w Łodzi. Wypada przy okazji wspomnieć też 
o zmianach w Zarządzie Chóru. Podczas ostatnich 
wyborów, które odbyły się 28 lutego bieżącego roku 
ukonstytuował się na Jego nstępujący skład: Wiktor 
Baranowski – Prezes, Marek Kłys i Artur Kossa-
kowski – Vice Prezesi, Michał Piotrowski – Skarbnik, 
Sławomir Woźniak – Gospodarz, Krzysztof  Kossak 
– Sakretarz–Bibliotekarz. I tu kolejne podziękowania 
tym razem dla Kolegi Jacka Okońskiego – Prezesa 
i Członków Jego Zarządu, którzy przez ostatnie dwie 
czteroletnie kadencje wypełniali rzetelnie i sumiennie 
swoje obowiązki zarządcze. 

W niedzielny wieczór 5 lipca tego roku Lutniści 
pod dyrekcją Dawida Bera i Kamila Gruszczyńskiego 
zaśpiewali w kościele św. Mikołaja w Warcie „Koncert 
na Koniec Sezonu”. Wśród kompozytorów, których 
twórczość zabrzmiała w gotyckich murach warckiej 
świątyni znaleźli się m.in. St. Moniuszko, Fr. Schubert, 
J. Bock. Solowa partie wykonali Paweł Żak – tenor 
oraz Kamil Gruszczyński - bas. Natomiast 26 wrze-
śnia przyjęliśmy zaproszenie Pastora Kościoła Chrze-
ścijan Baptystów Remigiusza Neumanna na koncert 
z okazji jubileuszu 150-lecia Ich Zboru w Zduńskiej 
Woli. Obok Nas wystąpił Chór Mieszany Kościoła 
Baptystów w Łodzi oraz solista Paweł Żak – tenor.

Przyłączając się do popularnego, acz wymuszo-
nego pandemią trendu koncertowania on- line, popeł-
niliśmy także jedną produkcję do internetu. Dla nas 
uczestników tego projektu doświadczenie nowe, inne, 
dziwne… Pieśń „Boże wielki pełnyś chwał” do obej-
rzenia i wysłuchania na facebooku Lutni. Realizacji 
dźwięku i obrazu podjął się p. Jan Olejniczak z Łodzi, 
ukłony dla Niego. ●

Wiktor Baranowski
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Na cztery głosy męskie

Gazeta poza 
informacyjną ma 
także nieocenioną 
funkcję kronikarską. 
Jest skarbnicą wiedzy 
i informacji na temat 
wydarzeń, ludzi i ich 
spraw sprzed kilku czy 
kilkudziesięciu lat.

„



Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Warcie 
działająca w strukturach Warckiego Centrum 

Kultury w lutym bieżącego roku zmieniła swoją 
siedzibę i została przeniesiona do odrestaurowanego 
i zmodernizowanego budynku przy ul. A. M. Tarnow-
skiego 25. 

Przebudowy dokonano w ramach projektu pn. 
„Rewitalizacja Miasta Warta –Etap II” Zadanie 2 Prze-
budowa starej remizy OSP w Warcie z przeznacze-
niem na bibliotekę miejską oraz salę konferencyjno-
-szkoleniową”. Projekt był współfinansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014 – 2020. Budynek dawnej strażnicy OSP swoim 
wyglądem nawiązuje do istniejącej wokół zabudowy 
a elewacja wskazuje na jego charakter oraz reprezenta-
cyjną funkcję (Fot. 1) 

W głównej, ogólno dostępnej część budynku znaj-
duje się obszar ze swobodnym ruchem czytelników. 
Obejmuje on wypożyczalnię dla dzieci i dorosłych 
z katalogami i informacją elektroniczną (Fot.2), 
czytelnię prasy i czasopism (Fot 3.), oraz toalety. Jedna 
z toalet przystosowana jest dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich. W czytelni zorganizo-
wany został kącik dla najmłodszych (Fot. 4). W strefie 
z ograniczonym dostępem znajduje się zaplecze tech-
niczno-instalacyjne do przyjmowania i katalogowania 
nabytków oraz pomieszczenia administracyjno-so-
cjalne. Pomieszczenie magazynowe pozwala na zgro-
madzenie około 40 000 woluminów. 

Zarządzanie zasobami biblioteki opiera się o zinte-
growany system oprogramowania SOWA SQL. Dzięki 
temu posługiwanie się cyfrowym katalogiem biblio-
teki dostępnym na stronie: https://www.warta-migbp.
sowa.pl jest wyjątkowo łatwe. Umożliwia on przeszu-
kiwanie zasobów w sposób zbliżony do wyszukiwarek 
internetowych. Poprzez sugerowanie podpowiedzi 
system ułatwia szybsze dotarcie do poszukiwanej 
pozycji. Czytelnicy drogą internetową mogą rezer-
wować wybrane pozycje. Informowani są również 
o nowościach czytelniczych dostępnych w bibliotece.

Biblioteka wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
i przyzwyczajeniom młodych ludzi, a także sytuacji 
w jakiej znaleźliśmy się w obecnym pandemicznym 
czasie przystąpiła do programu „Wolne Lektury”. 
Dzięki temu poprzez Internet każdy może bez wycho-
dzenia z domu czytać lekturę szkolną korzystając 

z katalogu bibliotecznego, wybierając pozycję ozna-
czoną jako „dostępna online”. Istnieje również możli-
wość pobrania książki w formacie EPUB, MOBI czy 
PDF. Wiele lektur dostępnych jest także w formacie 
audio. 

Zakupy książek dokonywane są zgodnie z potrze-
bami naszej społeczności, odpowiednio z sugestiami 
i propozycjami czytelników, z którymi jesteśmy 
w stałym kontakcie. Wymieniamy też informacje 
i współpracujemy z wieloma wydawnictwami.

W roku 2020 zakupiliśmy ponad 1300 książek. 
Oprócz funduszy samorządowych (20 000 zł) 
pieniądze na zakup książek udało się pozyskać dzięki 
udziałowi biblioteki w Narodowym Programie 
Rozwoju Czytelnictwa. Celem Programu jest poprawa 
stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli 
bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, 
jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowią-
cych centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program 
składa się z 3 priorytetów. Operatorem Priorytetu 1 
– Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicz-
nych jest Biblioteka Narodowa. W ramach tego prio-
rytetu biblioteka uzyskała dofinansowanie na zakup 
książek wysokości 20 000 zł.

Sukcesem biblioteki jest pozytywne rozpatrzenie 
złożonego wniosku do Programu Instytutu Książki 
„Kraszewski dla bibliotek 2020”. Celem programu 
jest zapewnienie dostępu do nowoczesnych techno-
logii w gminach o niższych dochodach podatkowych 
na jednego mieszkańca. W ramach przyznanego dofi-
nansowania w wysokości 16.850,00 zł zakupiono do 
biblioteki nowoczesnym sprzęt komputerowy, w tym 
urządzenia do archiwizacji i digitalizacji danych. 

Dzięki temu rozpoczęliśmy cyfrową archiwi-
zację naszych zbiorów z działu „Regionalia”. Udało 
nam się już zdigitalizować 50 numerów czasopisma 
„WARTA” - miesięcznika społeczno – kulturalnego 
gminy i miasta wydawanego przez Warckie Centrum 
Kultury w latach 1995-2015 a także dokumentację 
fotograficzną konserwatora zabytków gminy Warta 
z przełomu lat 70 – 80. Zależy nam na tym, aby nasi 
czytelnicy mieli najlepszy dostęp do wszelkich mate-
riałów związanych z historią, dziedzictwem kultu-
rowym i środowiskiem przyrodniczym Gminy i Miasta 
Warta. Cyfryzacja pozwala ocalić wiele cennych mate-
riałów, które w postaci prasy, kronik, broszur, zdjęć czy 
filmów tracą na jakości wraz z upływającym czasem. 
Celem na przyszłość jest stworzenie multimedialnego 

A w naszej bibliotece zmiany, 
zmiany, zmiany… na lepsze!
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archiwum – kroniki naszej gminy i miasta. 
Od września ruszyliśmy z nową edycją projektu 

„Mała książka - wielki człowiek” skierowanego dla 
dzieci w wieku przedszkolnym. Akcja ma zachęcić 
rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego 
czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przed-
szkolnym, które odwiedziło bibliotekę i wzięło 
udział w projekcie, otrzymało w prezencie wyjąt-
kową wyprawkę czytelniczą na dobry czytelniczy start. 
W wyprawce dzieci znalazły książkę „Pierwsze czytanki 
dla…”, dostosowaną pod względem formy i treści do 
potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe stan-
dardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek 
dla najmłodszych. Wraz z zapisem do biblioteki każde 
dziecko otrzymało Kartę Małego Czytelnika. Za 
każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożycze-
niem minimum jednej książki z księgozbioru dziecię-
cego, mały czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu 
dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem 
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. 
Dzięki akcji dziecko poznaje ważne miejsce na czytel-
niczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostaje pełno-
prawnym uczestnikiem życia kulturalnego. 

W wyprawce znajduje się również przygotowana 
dla rodziców broszura informacyjna, która przypomni 
o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz 
o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego 
odwiedzania biblioteki. Od chwili rozpoczęcia akcji, 
wzięło w niej udział ponad 100 dzieci, z który 16 
odebrało dyplomy. 

Biblioteka współpracuje ze szkołami, przedszko-
lami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi 
na terenie gminy. Współpraca ta odbywa się poprzez 
zajęcia, wycieczki, lekcje biblioteczne, lekcje prowa-
dzone w ramach doradztwa zawodowego, wystawy, 
spotkania autorskie, udostępnienie literatury fachowej, 
pomoc w redagowaniu i oprawie graficznej, tworzeniu 
dokumentacji cyfrowej i organizacji konkursów. Przy-
kładem takiej współpracy może być włączenie się 
naszej instytucji w kulturalne i edukacyjne działania 
statutowe Stowarzyszenia im. Ireneusza Ślipka na 
rzecz dialogu polsko – żydowskiego, czynne uczest-
nictwo w realizacji projektów Forum Dialogu oraz 
konkursów. Efektem tej współpracy jest broszura 
pt. „Śladami Żydów w Warcie” a latem gościliśmy 
także Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Adama 
Bodnara, który zainteresowany działalnością Stowa-
rzyszenia postanowił odwiedzić nasze miasto i zapo-
znać się z jego historią. 

Na koniec pozostaje mi już tylko zaprosić Państwa 
do odwiedzenia naszej warckiej książnicy i korzystania 
z jej nowoczesnych wnętrz i usług a przede wszystkim 
księgozbioru. ●

Marcin Wojtysiak
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Fot. 1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Warcie

Fot. 2. Wypożyczalnia

Fot. 3. Czytelnia

Fot. 4. Kącik dla dzieci



Miejsce na
Twoją 

reklamę

Wszelkie informacje odnośnie reklamy w naszej 
gazetce dostępne są pod numerem telefonu: 

502 110 140 
Zapraszamy serdecznie do współpracy!

Bieg charytatywny, zbiórki, turnieje to wszystko 
dla ratowania zdrowia 20 letniego Daniela Olesz-

czyka z Gaci Warckiej z Gminy Warta, który uległ 
wypadkowi w kwietniu br. i doznał poważnego urazu 
kręgosłupa. Zebrane środki w ramach różnego rodzaju 
akcji, również współorganizowanych przez Gminę 
Warta, to kropla w morzu potrzeb. Daniel wymaga 
specjalistycznej rehabilitacji, której koszty przewyż-
szają możliwości finansowe rodziny. Dlatego zachę-
camy do wparcia Daniela w walce o powrót do spraw-
ności. Wsparcie może być udzielone poprzez wpłaty:
• na konto Stowarzyszenia na Rzecz osób Niepeł-

nosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach 
„Razem Możemy Wiele” Bank Spółdzielczy 
w Warcie 02 9270 0006 0025 9440 3000 0002 
z dopiskiem Dla Daniela, nr KRS 0000322200

• na stronie zbiórki: 
https://www.siepomaga.pl/daniel-oleszczyk

 

Każda pomoc ma olbrzymie znaczenie! ●

Redakcja

Daniel wciąż 
potrzebuje 
naszej pomocy!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako 
jednostka samorządowa gminy prowadzi 

szeroko pojętą pomoc na rzecz mieszkańców naszej 
Gminy i Miasta. Pracownicy socjalni służą pomocą 
w terenie starając się zabezpieczać potrzeby osób 
zgłaszających się po pomoc, w dobie pandemii moni-
torują sytuację mieszkańców, którzy ewentualnie zgła-
szają jakieś potrzeby, bądź odwiedzają środowiska, 
w których ewentualnie mogłaby być jakaś pomoc 
potrzebna. Dział świadczeń rodzinnych oraz świad-
czeń wychowawczych i ds. funduszu alimentacyjnego 
obsługuje petentów w zakresie przyznawania i wypłaty 
świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych 
oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Od 
01.10.2020 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 
2020/2021 co wiążę się z koniecznością złożenia 
wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego. Od 01.11.2020 r. rozpoczął się nowy 
okres zasiłkowy 2020/2021 co wiążę się z konieczno-
ścią złożenia wniosków o ustalenie prawa do świad-
czeń rodzinnych. W lutym 2021 roku będzie można 
składać wnioski w wersji elektronicznej o ustalenie 
prawa do świadczenia wychowawczego tzw. 500+, 
a od miesiąca marca 2021 ruszy nabór wniosków 
w wersji papierowej.

Od niedawna Ośrodek realizuje powierzone zadanie 
dotyczące wydawania zaświadczeń do programu 
„Czyste Powietrze” dzięki, któremu osoby z terenu 
Gminy i Miasta mogą uzyskać dofinansowanie do 
działań infrastrukturalnych swoich gospodarstw 
domowych, a w konsekwencji zmierzające do szeroko 
pojętej ochrony środowiska.
Ponadto Ośrodek angażuje w pomoc charytatywną 
dla niepełnosprawnych dzieci oraz osób dorosłych. 
Dzieje się to przy wsparciu władz samorządowych, 
w ten sposób znacząco wsparliśmy zbiórkę pieniążków 
m.in. dla Wojtusia Howisa chorego na SMA, Daniela 
Oleszczyka, Wiktorii Krawczyk oraz innych potrzebu-
jących osób. 

Jako Ośrodek Pomocy Społecznej przyświeca nam 
zasada, aby nieść pomoc tam gdzie jest ona potrzebna. 

Bogatym nie jest 
ten kto posiada, 
lecz ten kto daje

~ św. Jan Paweł II

„Z życia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
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W wigilię Roku Pańskiego 1223, w ubogim 
Greccio, wysoko we włoskich górach miało 

miejsce niecodzienne, jak na owe czasy, wydarzenie. 
Okoliczni mieszkańcy zostali zaproszeni na nieco-
dzienne misterium – otóż mieli oglądać małe dziecię, 
złożone na sianie, wraz z adorującymi je rodzicami, 
pasterzami i zwierzątkami. Przygotowana przez 
św. Franciszka inscenizacja tak głęboko zapadła im 
w pamięć, że zaczęto ją powtarzać corocznie, przy okazji 
rozsławiając po całej okolicy. Z maleńkiej mieścinki 
tradycja z pomocą braci zakonnych rozniosła się po 
całej Europie i świecie, w krótkim czasie ubogacając 
przeżywanie świąt Narodzenia Pańskiego. Z czasem 
aktorów zastąpiono figurami, dodając im mechani-
zmów i tworząc prawdziwe maleńkie dzieła sztuki. Ta 
tradycja dotarła również do Polski – i to już w XIII w. 

I tak z pomocą braci przywędrowała również do 
Warty. W kryptach klasztornych są jeszcze fragmenty 
starych, przedwojennych dekoracji szopkowych 
i figur, niestety wskutek upływu czasu nienadających 
się do użytku. Ta szopka, którą przyszło nam tworzyć 
obecnie, konstrukcją sięga mniej więcej 25 lat, 
a najstarsze figurki są z okresu powojennego. 

Mimo pandemii i związanych z tym restrykcji 
szopka jest jak co roku- inna niż wcześniejsze, wpaso-
wująca się w piękne mury naszej klasztornej świątyni. 

Czasy się zmieniają, ludzie też, lecz w maleńkiej 
stajence rodzi się ciągle ten sam Chrystus. I nie prze-
raża Go ziąb ani okrutny Herod, ani niepewne jutro.  
Życzymy Wam takiej wiary, nadziei i miłości, jaką 
miała Święta Rodzina, by mimo przeciwności nadcho-
dzące święta były odpoczynkiem i pomogły zauważyć 
to, co w życiu jest najważniejsze.

I zapraszamy od „Pasterki” do odwiedzin klasztoru 
i szopki. ●

Br. Hiacynt wraz z ekipą szopkową

Informacje WARTE uwagi

Pokój i dobro!

Ta szopka, którą 
przyszło nam tworzyć 
obecnie, konstrukcją 
sięga mniej więcej 
25 lat, a najstarsze 
figurki są z okresu 
powojennego.

„
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Na terenie Gminy Warta działa 12 Stowarzyszeń 
Kobiet Aktywnych i 7 Kół Gospodyń Wiejskich. 
Dożynki, Dni Warty, Jarmarki, Stoły Wielkanocne 
to właśnie tam najczęściej można było spotkać 
Panie z naszego ternu  z wypiekami, rękodziełem 
czy też występami artystycznymi. Niestety rok 2020 
w związku z panującą pandemią nie stwarzał okazji, 

Piernik świąteczny

Piernik
2,5 szklanki mąki pszennej
3/4 szklanki cukru
2 płaskie łyżeczki przyprawy do piernika
1 łyżeczka sody
1 łyżeczka proszku do pieczenia
2 łyżeczki kakao
2 łyżki płynnego miodu
3/4 szklanki roztopionego masła lub margaryny 
1 szklanka letniego mleka 
5 jaj

Polewa
tabliczka gorzkiej czekolady, dwie łyżki mleka, 
50 g masła, orzechy do dekoracji. 

Wykonanie
Do miski wsypać cukier, mąkę kakao przyprawę 
do piernika sodę dodać miód masło ubite jaja, 
mleko. Masę wymieszać do momentu dokładnego 
połączenia się składników. Masę przelewamy do  
formy typu keksówka. Pieczemy w nagrzanym 
piekarniku w temperaturze 180ºC 
przez 50 minut.

Wykonanie polewy wszystkie składniki podgrzewamy 
do utworzenia jednolitej masy.  Wylewamy na wierzch 
piernika, dekorujemy orzechami.

Przepis ten znajdziecie Państwo również w kalendarzu ściennym 
na 2021, który w tym roku będzie swoistym zbiorem 12 przepisów 
polecanych przez Koła i Stowarzyszenia z terenu Gminy Warta.

aby móc się zaprezentować, zintegrować czy też 
wymienić przepisami. Dlatego też za pośrednictwem 
kwartalnika  i oczywiście za zgodą Stowarzyszenia Wsi 
Glinno dzielimy się dziś z Państwem przepisem na 
piernik, który w związku ze zbliżającymi się  świętami 
może okazać się  pomocny. Czy warto spróbować? 
Z pewnością!

Kinga Zagłoba

Przepis

Stowarzyszenie Wsi Glinno



Na terenie gminy i miasta Warta istnieje kilka 
klubów sportowych. Oprócz tych uczniowskich 

działających przy szkołach i zrzeszających dzieci 
i młodzież do 15 lat, są trzy, w których sport uprawia – 
młodzież i dorośli mieszkańcy naszej gminy i nie tylko. 
Mowa o klubach, w których jedyną sekcją jest ta, gdzie 
trenuje się najpopularniejszy sport w Polsce i na całym 
świecie. Jest to oczywiście piłka nożna. W naszej 
gminie jest ona na poziomie IV-ligowym (MKS 
Jutrzenka Warta) oraz A-klasowym (UKS Ustków 
i LZS Socha). Ponadto w Jutrzence są jeszcze 
trzy drużyny juniorskie, grające w ligach okręgu 
sieradzkiego.

Miejski Klub Sportowy „Jutrzenka” Warta:
Jutrzenka Warta, która w tym roku obchodziła 
jubileusz 95-lecia istnienia od dwóch sezonów 
występuje w łódzkiej IV lidze. Sezon 2020/21 
rozpoczęła pięknym akcentem pucharowym. 
W dokończonych rozgrywkach Pucharu Polski 
minionego sezonu (zostały przerwane przez 
pandemię) popularne Juve wygrało w ćwierćfinale 
wojewódzkim z rezerwami ŁKS-u Łódź 2:1, jednak 
już w półfinale wartczanie musieli uznać wyższość 
III-ligowego Pelikana Łowicz przegrywając 0:7. 
Awans do półfinału to największy sukces naszego 
klubu po reformie administracyjnej kraju i likwidacji 
województwa sieradzkiego (wcześniej Juve wygrało 
puchar w okręgu sieradzkim w 1999 roku i zagrało na 
szczeblu centralnym z II-ligowym KS Myszków – 
porażka 0:2).

Wracając do rozgrywek ligowych z jesieni 2020 
roku, to trzeba przyznać, że była to bardzo pechowa 
runda. Kilku podstawowych zawodników odniosło 
ciężkie kontuzje i działacze z prezesem Edwardem 
Stasiakiem na czele, musieli szukać ich zastępców. 
Niestety nie wszyscy nadawali się do gry na tym poziomie 
rozgrywkowym. Po XII kolejce z klubem pożegnał się 
dotychczasowy trener Michał Łochowski, a zarząd 
zatrudnił pochodzącego z Wielunia – Tomasza 
Jaworskiego. Ostatecznie na koniec rundy jesiennej 

Jutrzenka zajęła czternaste miejsce na dwadzieścia 
drużyn, zdobywając w dziewiętnastu meczach… 19 
punktów, bilans goli: 27:46. Najlepszym strzelcem 
Juve w rundzie jesiennej był doświadczony Piotr 
Burski (grał m.in. w Widzewie Łódź), który 
zdobył 12 goli! Wszyscy kibice Jutrzenki liczą, że 
wiosną Juve zagra lepiej i pewnie utrzyma się w IV 
lidze na następny sezon. 

Ponadto piłkę nożną w Jutrzence uprawia 
kilkudziesięciu młodych adeptów futbolu. Juniorzy 
młodsi (U-16) i trampkarze (U-13) zajmują po rundzie 
jesiennej trzecie miejsca w swych ligach, zaś młodzicy 
(U-12) – piątek. Treningi z nimi prowadzą byli i obecni 
piłkarze Jutrzenki: Piotr Kobierski, Włodzimierz 
Dzieran, Wiktor Wawrowski i Hubert Kamola. 

Ustkowski Klub Sportowy „Ustków”:
UKS Ustków, który powstał w 2001 roku, od 

kilku sezonów występuje w Klasie A, grupa: Sieradz. 
Prezesem zarządu jest pan Jacek Gidelski. Trenerem 
zespołu przez pierwsze 10 spotkań był Zbigniew 
Kaczmarek (następnie zrezygnował na rzecz objęcia 
funkcji trenera w TS Janiszewice), a potem przez 
ostatnie 3 spotkania – Przemysław Sobczyk. Mecze 
UKS rozgrywa na boisku przy Szkole Podstawowej 
w Ustkowie, które utrzymywane w ramach budżetu 
UKS Ustków. Trzon drużyny tworzą zawodnicy 
zamieszkujący Gminę Warta.

W rundzie jesiennej najwięcej goli zdobyli: 
Sebastian Dróżdż – 9, Damian Rosiak – 7, Jakub 
Wałęsa i Łukasz Dudek – po 5. Po ostatnim meczu 
ligowym: nikt nie zgłosił chęci opuszczenia klubu; 
trwają rozmowy z kilkoma zawodnikami celem 
wzmocnień przed rundą wiosenną; Przemysław 
Sobczyk, który zakończył karierę zawodniczą, 
pozostaje w klubie w roli trenera.

Runda jesienna sezonu 2020/2021 to 13 spotkań, 
w których zawodnicy Ustkowa zdobyli 18 punktów, 
zajmując ostatecznie ósme miejsce w tabeli (na 14 
zespołów), zaś bilans goli: 39-31.

W związku z bardzo dobrą atmosferą w zespole 
oraz bardzo dobrą dyspozycją w ostatnich meczach 
rundy jesiennej oraz ustabilizowaniem składu, celem 
na rundę wiosenną, jest miejsce w pierwszej szóstce 
ligowej tabeli Klasy A.

Sport

Gmina Warta piłką nożną stoi!
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Ludowy Klub Sportowy „Socha”:
W minionym sezonie LKS „Socha” (rok powstania 
1957) wygrała rozgrywki B-Klasy i po dwóch 
sezonach przerwy ponownie awansowała do klasy 
„A”. Niestety w nowym sezonie 2020/21 zespół 
trapił szereg kontuzji kluczowych zawodników (m.in: 

Marcin Nowicki, Piotr Sajda, Jakub Kobusiewicz, Filip 
Krystek), przez co drużyna zdobyła tylko 7 punktów 
zajmując po rundzie jesiennej 12 miejsce w tabeli 
(w lidze występuje 14 drużyn). W klubie LKS Socha 
w rundzie jesiennej występowało aż 26 zawodników, 
których społecznie trenowali: Sebastian Stawicki, 
Marcin Nowicki oraz Włodzimierz Dzieran. 
Zarząd LKS Socha, na którego czele stoi prezes 
Krzysztof  Zimoch serdecznie zaprasza młodzież 
i mieszkańców naszej gminy do udziału w treningach, 
meczach i sportowej aktywności w klubie.

JUTRZENKA BRĄZOWYM MEDALISTĄ 
MISTRZOSTW POLSKI!!!
Jutrzenka Warta (rocznik 2007 i młodsi) po wygraniu 
zawodów wojewódzkich, zagrała w mistrzostwach 
Polski LZS-u! W całym turnieju rozgrywanym 
w Reńskiej Wsi w opolskim młode Juve w grupie 
wygrało trzy mecze (2:1 z Polesiem Orszulin, po golach 
Adriana Ciołka-2, 4:1 ze Zniczem Kłobuck, po golach 
Adriana Ciołka-2 i Bartosza Kamoli-2, z Jezioranami 
3:2, po golach Adriana Ciołka-2 i Bartosza Kamoli), 
zanotowało dwa remisy (1:1 z Kalwarianką, po 
golu Adriana Ciołka oraz 1:1 i z Żurominem, po 
golu Adriana Ciołka) i przegrało tylko jeden mecz 
z Błękitnymi Wronki w półfinale 0:3. 

W sobotę, 5 grudnia 2020 roku w naszej Gminie 
odbył się po raz kolejny Andrzejkowo-

Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Siatkowej, 
tym razem, z powodu pandemii, bez udziału kibiców. 

Od ośmiu lat turniej ten organizowany jest 
przez Stowarzyszenie KOKOSWNIA co roku na 
przełomie listopada i grudnia, a swoją tradycją sięga 
lat dwutysięcznych. Turniej cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem, czego dowodem może być 
obecność, aż ośmiu drużyn z całego województwa 
łódzkiego. Gościliśmy w tym roku: Łódź, Piotrków 
Trybunalski, Szczerców, Sieradz, Łask i Burzenin, 
natomiast Warta jako gospodarz wystawiła dwie 
drużyny. Turniej jak zwykle rozgrywany był na dwie 
sale (ZSP w Rossoszycy i SP w Warcie).

Jeśli chodzi o sam turniej, którego poziom sięgał 
drugiej ligi PZPS, to mimo najlepszych starań goście 

Sport

Turniej Andrzejkowo-Mikołajkowy
okazali się być zdecydowanie lepsi i całe podium 
należało ostatecznie do nich. Pierwsze miejsce zajęła 
ekipa z Piotrkowa Trybunalskiego, następnie 
drużyna Opiekun z Łodzi, a trzecie miejsce 
Kombajn ze Szczercowa. 

W trakcie turnieju stowarzyszenie zorganizowało 
również zbiórkę pieniędzy dla chorej Wiktorii 
z sąsiedniej gminy Pęczniew. Również na tym polu 
zawodnicy stanęli na wysokości zadania – udało się 
zebrać łącznie 1421,24 zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
umożliwienia realizacji turnieju, a byli to: Burmistrz 
Gminy Warta – Pan Krystian Krogulecki, SP 
w Warcie, ZSP w Rossoszycy, firma Yabu, Restauracja 
„Pod Wiatrakiem”, a także Piekarnia „Jeziorsko” E.A. 
Kopaccy. ●

Rafał Jachowicz
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W meczu o III miejsce Jutrzenka wygrała 2:0 
z Łopusznem (świętokrzyskie) po dwóch golach 
kapitana Adriana Ciołka (w sumie 10 goli w całym 
turnieju!!!). 

Skład naszego zespołu prowadzonego przez 
Huberta Kamolę i Wiktora Wawrowskiego: Krzysztof  
Ostrowski, Antoni Woźniak - Adrian Ciołek (kapitan), 
Igor Grembowicz, Bartosz Kamola, Fabian Borczyk, 
Marcin Szeląg, Antoni Ostrowski, Szymon Danielewski, 
Klaudia Wewiór, Adam Kubik, Tymoteusz Sochacki, 
Kacper Greber. Kierownicy: Paweł Ostrowski i Jakub 
Kamola.

Mistrzem Polski zostali zawodnicy Kalwarianki 
(małopolskie), którzy w finale pokonali Wronki 1:0. 
Kalwarianka w całym turnieju zremisowała tylko jeden 
mecz z... naszą Jutrzenką Warta (w grupie było 1:1)! 

Cała ekipa Juve składa podziękowania warckiemu 
samorządowi na czele z panem Burmistrzem 
Krystianem Kroguleckim oraz za wsparcie naszemu 
prezesowi klubu Edwardowi Stasiakowi i władzom 
łódzkiego LZS-u. ●

Hubert Kamola, Krzystof  Zimoch, Przemysław Sobczyk



Rozlicz PIT w Gminie Warta

W deklaracji podatkowej wskaż rzeczywiste miejsce zamieszkania 
– Gmina Warta – i miej realny wpływ na rozwój gminy


