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Życzenia świąteczne

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Warta oraz sympatykom 
z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

życzymy, zdrowych, pogodnych Świąt pełnych wiary, nadziei, 
miłości i wzajemnej serdeczności. Niech ten radosny czas stanie 
się źródłem siły, odwagi oraz pozytywnych zmian w nas samych 
i otaczającej nas rzeczywistości. Radosnego Alleluja!

Burmistrz Warty – Krystian Krogulecki 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie – Grzegorz Kopacki
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H istoria była jego pasją, w szczególności historia naszej pięknej małej ojczyzny Warty. Pasjonat, 
regionalista, społecznik. Inicjator i organizator pierwszego Biegu Żołnierzy Wyklętych 

w Warcie oraz licznych rajdów rowerowych i pieszych śladami najciekawszych, pod względem 
historycznym i turystycznym, miejsc w rejonie. Założyciel i drużynowy 7 Warckiej Drużyny 
Harcerskiej „BOBRY”. „Betlejemskie światełko Pokoju” przywożone każdego roku do Warty przez 
druhów na czele z Tadeuszem, stało się tradycją i na stałe wpisało się kalendarz jako istotny element 
przedświątecznych przygotowań. Pasją do historii i tradycji zarażał dzieci, młodzież i dorosłych. 
Zaangażowany w organizację ognisk patriotycznych, uroczystości państwowych i samorządowych. 
Przewodniczący Rady Osiedle Warta, inicjator wielu akcji w tym charytatywnych i społecznych. 

Redaktor kwartalnika „Na Warcie” – ilość materiałów oraz wiedzy jaką chciał się dzielić, niosła za 
sobą konieczność skracania tekstów, do wynegocjowanego minimum. Pozostanie w naszej pamięci 
jako Osoba pełna pasji, skora do pomocy, a przede wszystkim przepełniona dobrem i życzliwością. 
To wielka strata dla całej Warckiej społeczności. 

Odszedł zdecydowanie za wcześnie – dnia 18.03.2021 r. Niestety nie zdążył przygotować 
materiałów do tego wydania, ale jesteśmy przekonani, że po raz kolejny byłby to materiał rzeczowy, 
pełen ciekawostek i z pewnością obszerny.

Żegnaj prawdziwy społeczniku – nasz Bohaterze – wzorze do naśladowania. 

Z najszczerszymi kondolencjami, 
Krystian Krogulecki – Burmistrz Warty



Z gabinetu Burmistrza

z mocy prawa wszyscy tworzymy wspólnotę samorządową, której głównym celem 
jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców. W tejże wspólnocie zdarzają 
się również niestety indywidualne tragedie – bardzo często niezawinione. W tych 
tragicznych momentach jesteśmy zobowiązani, aby wzajemnie się wspiera. Ten 
egzamin z empatii i wrażliwości naszych serc, pomimo trwającej epidemii, zdajemy 
celująco. 
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Możemy być wszyscy dumni z tego, że potra-
fimy się, w obliczu osobistych tragedii naszych 

współmieszkańców, sprawnie zorganizować i nieść 
im skuteczną pomoc w potrzebie, za co bardzo dzię-
kuję wszystkim ludziom dobrej woli. Przypomnę tylko 
kilka naszych wspólnych ostatnich działań. 

11 grudnia 2019 r. powstał Komitet Społeczny 
Pomocy Pogorzelcom z Glinna, który przeprowadził 
na terenie całej gminy publiczną zbiórkę środków 
dla rodziny poszkodowanej w pożarze 23 listopada 
2019r., w miejscowości Glinno. W wyniku tejże zbiórki 
udało nam się wspólnie zebrać pokaźną sumę ponad 
31.000,00 zł, którą miałem przyjemność przekazać 
w marcu 2020 r. poszkodowanej rodzinie z Glinna. 

Następnie, kierując się myślą, że sport i niesienie 
pomocy idą w parze, dając wiele radości, pod patro-

natem Burmistrza Warty, 27 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 
odbył się Charytatywny Maraton Zdrowia dla Daniela 
Oleszczyka, który w kwietniu 2020 r. uległ wypadkowi 
samochodowemu i doznał poważnego urazu kręgo-
słupa. Z grupą wspaniałych śmiałków udało nam się 
wspólnie przebiec prawdziwy maraton (dystans Mara-
tonu 42 km 195 m), przekazując po ukończonym kilo-
metrze – „sztafetę szczęścia i zdrowia” – dla Daniela! 
Kolejny raz okazało się, że ludzi dobrej woli jest więcej. 
Razem uzbieraliśmy 7 680,00 zł. Kwota ta całkowicie 
została przekazana na rehabilitację mieszkańca gminy 
Warta – Daniela Oleszczyka. 

Przed Świętami Narodzenia Pańskiego staraniem 
Urzędu Miejskiego w Warcie wydany został album 
z utworami świątecznymi, na którym zaśpiewali: 
przedszkolaki i uczniowie ze Szkół Podstawowych 
w Warcie, a także nasze znakomite zespoły Warta 
Folk Band oraz jedyny w swoim rodzaju Chór Męski 
„Lutnia” z Warty. Płyta była cegiełką charytatywną 
mieszkańców Gminy Warta, wspierającą Daniela 
Oleszczyka i Sylwestra Łojka. 

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Warta, 

„Dziękuję [...] wszystkim 
ludziom dobrej woli, którzy 
włączyli się w jakikolwiek 
sposób w nasze gminne akcje 
charytatywne. Państwa pomoc 
jest nieoceniona! 

„
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Z kolei 6 stycznia 2021 r. zorganizowaliśmy 
wspólnie z WCK w prastarych, gościnnych murach 
Klasztoru Ojców Bernardynów w Warcie, koncert 
charytatywny „Kolędujemy dla Daniela” – transmito-
wany on-line. Wystąpili: Chór Męski „Lutnia” z Warty 
pd. Dawida Bera oraz Kamila Gruszczyńskiego oraz 
znakomici soliści: Hanna Ratajczak-Okońska oraz 
Kamil Gruszczyński. Na instrumentach klawiszowych 
zagrał Andrzej Grześkowiak, a na skrzypcach Maria 
Okońska. 

W dniu 31 stycznia na terenie gminy Warta odbył 
się 29 Finał wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
podczas którego uczniowie ze Szkół Podstawowych 
w Warcie, Jeziorsku, Ustkowie, Cielcach i Jakubicach 
– dzielnie wspierani przez dyrektorów i nauczycieli 
– zbierali środki na oddziały laryngologii, otolaryn-
gologii i urazów głowy. Ze względu na panująca sytu-
ację panująca w kraju wszystkie licytacje odbywały 
się przez Internet, a cały finał był transmitowany na 
stronie fb Warckiego Centrum Kultury. Wspólnie, 
w gminie Warta udało się zebrać kwotę w wysokości 
ok 16 000,00 zł. Brawo.

5 marca 2021 r. podsumowaliśmy i symbolicznie 
przekazaliśmy środki zebrane podczas koncertów 
i zbiórek na rehabilitację i leczenie Daniela Oleszczyka 
i Sylwestra Łojka. Na koncie stowarzyszenia „Razem 
Możemy Wiele” znajdują się środki przeznaczone 
dla Daniela w wysokości 17 731,53 zł., dla Sylwestra 
w wysokości 5 000,00 zł. 

Cieszę się, że Daniel dotarł do urzędu osobiście 
i trzymam go za słowo, że realizacja umowy dżentel-
meńskiej dotycząca zagrania wspólnego meczu w piłkę 
nożną (oczywiście amatorskiego), dzięki intensywnej 
rehabilitacji, będzie możliwa w niedługim czasie. 

Obu Panom życzę wytrwałości w codziennych 
ćwiczeniach, pogody ducha i zdrowia!

Burmistrz Warty

Podziękowania za zebrane środki należą się przede 
wszystkim Wam, drodzy Mieszkańcy Gminy Warta. 
Jestem dumny i szczęśliwy, że w gminie Warta jest tylu 
ludzi o dobrych sercach, którym nie jest obojętny los 
drugiego człowieka, bo bardzo wierzę w to, że ,,ludzi 
dobrej woli jest więcej”. Dziękuję również wszystkim 
naszym przyjaciołom, którzy aktualnie nie mieszkają 
w naszej gminie, ale sercem i myślami są z nami i nas 
wspierają. 

Dziękuję radnym, księżom proboszczom, ojcu 
gwardianowi, siostrom zakonnym, sołtysom, druhom, 
nauczycielom, uczniom, Chórowi Męskiemu Lutnia 
z Warty, WCK, ZGKiM, ZWiK, MOPS, władzom 
Stowarzyszenia na Rzecz osób Niepełnosprawnych 
i Poszkodowanych w Wypadkach „Razem Możemy 
Wiele”, wszystkim pracownikom z naszej gminy oraz 
wszystkim ludziom dobrej woli, którzy włączyli się 
w jakikolwiek sposób w nasze gminne akcje charyta-
tywne. Państwa pomoc jest nieoceniona! Dziękuję. 

Oczywiście nadal zachęcam do wsparcia Daniela 
i Sylwestra w walce o zdrowie i powrót do sprawności 
poprzez dokonywanie wpłat na konto Stowarzyszenia 
na Rzecz osób Niepełnosprawnych i Poszkodowa-
nych w Wypadkach „Razem Możemy Wiele” Bank 
Spółdzielczy w Warcie 02 9270 0006 0025 9440 3000 
0002 z dopiskiem: „Dla Daniela” lub „Dla Sylwestra”. 

Podjęte przez nas działania rozwijają empatię, uczą 
większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych 
ludzi, a przede wszystkim tego, że razem możemy 
zdziałać dużo więcej. ●

„Podjęte przez nas działania 
rozwijają empatię, uczą 
większej wrażliwości na 
potrzeby i problemy innych 
ludzi, a przede wszystkim tego, 
że razem możemy zdziałać 
dużo więcej.

„

Z gabinetu Burmistrza
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Czyste powietrze

W zdrowym piecu, zdrowy duch!

Zgodnie zaleceniami płynącymi z UE samorząd 
województwa łódzkiego przyjął w 2017 r. tzw. 

uchwałę antysmogową. Z jej zapisów wynika m.in., że: 
• od 1 stycznia 2022 pozostają w eksploatacji tylko 

kominki i piece spełniające wymogi ekoprojektu; 
• do 1 stycznia 2023 należy wyłączyć z eksploatacji 

kotły i piece niespełniające wymogów emisyjnych 
żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012 (wszystkie: 
kopciuchy, piecokuchnie, kozy, kanonki, kuchnie 
węglowe, piece kaflowe);

• do 1 stycznia 2025 piece i kominki zamontowane 
przed 1. maja 2018 muszą zostać doposażone 
w urządzenia filtrujące;

• do 1 stycznia 2027 należy wyłączyć z eksploatacji 
kotły i piece niespełniające wymogów 5. klasy emisji 
wg normy PN-EN 303-5:2012. 

Jeśli chodzi o budynki podłączone do sieci ciepłow-
niczej to:
• do 1 stycznia 2020 kotły niespełniające 5. klasy 

emisji musiały zostać wyłączone;
• do 1 stycznia 2022 piece i kominki niespełniające 

wymagań ekoprojektu muszą zostać wyłączone.
Aby dowiedzieć się więcej zeskanuj kod QR 1.
Przed zakupem nowego kotła należy dokładnie 

sprawdzić dołączone do niego dokumenty – czy 
w certyfikacie jednoznacznie napisano, że kocioł 
o wybranej mocy posiada etykietę energetyczną 
wg ekoprojektu (UE 2015/1187 i UE 2015/1189) 
oraz 5 klasę emisji zgodnie z normą PN-EN 
303-5:2012. Więcej: zeskanuj kod QR 2.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 
wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U.2017.1690) 
od 1 stycznia 2020 r. w Polsce obowiązuje zakaz 
sprzedaży kotłów niespełniających 5 klasy emisji 
wg normy PN-EN 303-5:2012. 

kod QR 1 kod QR 2

Polska należy do niechlubnej czołówki krajów Unii Europejskiej jeśli chodzi 
o zanieczyszczenie powietrza. Co roku około 45 700 osób umiera przedwcześnie 
z powodu nadmiernego jego zanieczyszczenia. Dlatego też Komisja Europejska 
zobowiązała m.in. Polskę do podjęcia skutecznych działań w sprawie poprawy 
jakości powietrza w całej Polsce.

Szanowni Państwo, jedną z naszych gminnych bolą-
czek jest wątpliwa jakość powietrza zimą – w pełni 
sezonu grzewczego spowodowana złą jakością węgla 
(oraz innych paliw) spalanych w starych, niskospraw-
nych piecach i kotłach. Żeby zmniejszyć zakres i szko-
dliwość tzw. niskiej emisji nasz samorząd podjął dzia-
łania mające na celu wymianę źródeł ogrzewania. 
Rada Miejska w Warcie w budżecie gminy na 2021r. 
zarezerwowała na ten cel 500.000,00 zł. Trwają 
również intensywne prace mające na celu stworzenie 
gminnego programu dofinansowywania mieszkańców 
do wymiany źródeł ogrzewania w postaci dotacji do 
4000,00 PLN do jednej nieruchomości. Zdaję sobie 
sprawę, że zarezerwowane środki w budżecie gminy 
na ten cel są kroplą w morzu potrzeb, dlatego od dnia 
09.02.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Warcie urucho-
miony został „Punkt konsultacyjny programu Czyste 
Powietrze”.

Punkt konsultacyjny programu

„Czyste Powietrze”
w Urzędzie Miejskim w Warcie

czynne we: wtorki, środy, czwartki
w godzinach: 8:00 - 15:00

Celem ustalenia godziny konsultacji 
prosimy o kontakt:

609 620 670

czystepowietrze@gimwarta.pl
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Warunkiem niezbędnym do otrzymania jakiegokol-
wiek dofinansowania jest usunięcie źródła ciepła na 
paliwo stałe, które nie spełnia aktualnych norm emisji 
dla kotłów dla danego rodzaju kotłów. Nie udziela się 
dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnio-
skowana kwota dotacji jest niższa niż 3000 złotych. 
Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie 
których jest zakup i montaż źródła ciepła.
1. Ważne! Aby otrzymać dotację na wymianę kotła 

konieczny jest imienny dokument zezłomowania 
starego kotła wystawiony na dane wnioskodawcy 
z jednoznaczną informacją, że został zezłomowany 
kocioł centralnego ogrzewania (a nie np. złom 
stalowy).

2. Nie wolno zmieniać przeznaczenia budynku 
w okresie 5 lat od rozliczenia wniosku.

3. Wszystkie faktury i dokumenty muszą być wysta-
wione na tego samego wnioskodawcę.

4. We wniosku można wykazać faktury wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia 
wniosku.

5. Wszelkie modernizacje budynku wpisane we 
wniosku należy rozliczyć w ciągu maksymalnie 
30 miesięcy (2,5 roku) od daty złożenia wniosku. 
Za faktury przesłane do WFOŚiGW po tym 
terminie nie zostanie przyznana dotacja.

Uprawnieni beneficjenci, poziom dofinansowania
Roczny dochód wnioskodawcy, pochodzący z różnych 
źródeł (wykazany w zeznaniu PIT w polu „Podstawa 
obliczenia podatku”) nie może przekraczać 100 000 
zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód 
wnioskodawcy.
Podwyższony poziom dofinansowania
Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
• 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym
• 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Metodologia obliczeń dochodu do podwyższonego 
poziomu dofinansowania jest analogiczna do obliczeń 
dochodu do świadczeń rodzinnych.

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego 
poziomu dofinansowania otrzymają zaświadczenie 
o dochodach z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Przed udaniem się do MOPS w Warcie prosimy o tele-
foniczny kontakt z pracownikami celem przygotowania 
stosownych dokumentów potwierdzających dochody 
informacje w tym zakresie udzielane są pod nr tel.: 
43 829 40 29. ●

Krystian Krogulecki

Warunkiem otrzymania wsparcia z gminnego 
programu będzie uprzednie skorzystanie ze środków 
rządowego programu Czyste Powietrze.  Dlatego 
zachęcam Państwa do skorzystania najpierw ze 
środków tego programu. Nasz gminny „Punkt konsul-
tacyjny programu Czyste Powietrze” jest do Państwa 
dyspozycji. Zachęcam. 

Jeśli:
• są Państwo właścicielami nieruchomości położonej 

na terenie Gminy Warta
• chcielibyście uzyskać szczegółowe informacje na 

temat możliwości otrzymania dotacji
• potrzebują pomocy w wypełnieniu wniosku, 

to zachęcam do kontaktu z naszym Punktem 
konsultacyjnym. Jest on czynny we: wtorki, środy 
i czwartki w godzinach: 8:00-15:00. W celu ustalenia 
godziny konsultacji najlepiej uprzednio skontak-
tować się telefonicznie pod numerem tel. 609-620-
670 lub mailowo: czystepowietrze@gimwarta.pl. 
W zakresie działania punktu konsultacyjnego 
jest: informowanie właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Warta o możliwości 
indywidualnego pozyskania dotacji z rządowego 
programu Czyste Powietrze, udzielanie pomocy 
w założeniu indywidualnego konta na Portalu 
Beneficjenta; udzielanie wsparcia merytorycznego 
w zakresie prawidłowego wypełnienia elektronicz-
nego wniosku o dofinansowanie. 

Czym jest program Czyste Powietrze?
Czyste Powietrze jest rządowym programem obsłu-
giwanym przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Beneficjentami 
programu są osoby fizyczne, będące właścicielami/
współwłaścicielami całorocznych budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych. Dopuszcza się wydzielenie 
w budynku nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych 
z odrębnymi księgami wieczystymi albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 
całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całko-
witej budynku. Budynki muszą posiadać uregulowany 
stan prawny oraz być ukończone (pozwolenie na użyt-
kowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy). 
Zakres dofinansowania: wymiana starych nieefektyw-
nych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne 
źródła ciepła, instalacja centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej (także kolektory słoneczne), 
wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, mikroin-
stalacja fotowoltaiczna, prace termomodernizacyjne 
budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 

Czyste Powietrze
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Uwaga!

Nie ma zgody na nielegalne 
składowanie odpadów 
w gminie Warta

Tego typu odpady zwożone były na teren terenu 
wyrobiska poekspoloatacyjnego „Małków XII” 

w związku z jego „rekultywacją” do 26.02.2021 r. Po 
interwencji Burmistrza Warty w związku ze stwierdzo-
nymi przez niego naocznie nieprawidłowościami, a co 
za tym idzie zagrożeniem zniszczenia środowiska, dnia 
05.03.2021 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska w Łodzi „wstrzymał”- w trybie natych-
miastowym, dalszą rekultywację wyrobiska. 

Zgodnie z posiadaną koncesją wydaną przez Urząd 
Marszałkowski w Łodzi spółka rekultywująca teren 
w Małkowie, mogła poddawać przetworzeniu 32 
rodzaje odpadów takich jak: odpady z wydobywania 
i przeróbki kopalin, żużle, popioły, pyły, rdzenie 
i formy odlewcze, glebę i ziemię, kamienie, minerały 
(np. piasek, kamienie), odpady z betonu, gruz, mate-
riały ceramiczne, które nie ulegają istotnym prze-
mianom fizycznym biochemicznym lub biologicznym: 
są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne 
ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia lub 
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, nie ulegają biode-
gradacju i nie wpływają niekorzystnie na materię, 
z którą się kontaktują, ogólna zawartość zanieczysz-
czeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymy-
wania, a także negatywne oddziaływanie na środo-
wisko odcieku są nieznaczne, w szczególności nie 
stanowią zagrożenia dla wód powierzchniowych, wód 
podziemnych, gleby i ziemi. 

Niestety w Małkowie „zasypano” nie to, co zasy-
pane być mogło. Wstrzymanie rekultywacji nie ogra-
nicza ani uniemożliwia wykonalności ewentualnej 
decyzji Marszałka Województwa w sprawie cofnięcia 
zezwolenia na przetwarzanie odpadów przez spółkę, 
która nadal to zezwolenie posiada, na co liczymy. 
Mamy nadzieję, że problem wyrobiska w Małkowie 
w końcu uda się rozwiązać z korzyścią dla miesz-
kańców i środowiska.

Szanowni Państwo, mając na uwadze nasze wspólne 
dobro, w przypadku zauważenia, że na terenie 
w/w wyrobiska w dalszym ciągu są przetwarzane 
jakiekolwiek odpady proszę o niezwłoczne poinfor-
mowanie o zaistniałej sytuacji Urząd Miejski w Warcie 
lub Komisariat Policji w Warcie. Z góry dziękuję za 
pomoc i zaangażowanie! Pamiętajmy, że tylko Razem 
jesteśmy w stanie skutecznie powstrzymać ten niele-
galny proceder. ●

Krystian Krogulecki

Mieszanina odpadów rozdrobnionych o przeważającym ciemnym kolorze, 
składająca się  z tworzyw w sztucznych, tekstyliów, gąbki, pianki, elementów 
gumowych, drutów, płyt drewnopodobnych i elementów drewnianych, folii, kabli, 
elementów metalowych, włókien…

„w przypadku zauważenia, że na 
terenie wyrobiska w dalszym ciągu 
są przetwarzane jakiekolwiek 
odpady proszę o niezwłoczne 
poinformowanie o zaistniałej 
sytuacji Urząd Miejski w Warcie 
lub Komisariat Policji w Warcie.

„
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Poznajmy się lepiej…

Poznajmy się lepiej
Pani Aleksandra Nowicka, Pani Joanna Wawrzyniak i Pan Krzysztof Żubrowski to 
trójka pracowników Urzędu Miejskiego w Warcie, których sylwetki chcielibyśmy 
zaprezentować Państwu w tym wydaniu kwartalnika. Rzecz jasna prezentację 
rozpoczniemy od Pań.

Pani Aleksandra w Urzędzie pracuje od stycznia 2012 r. początkowo jako 
inspektor ds. organizacyjnych w sekretariacie Urzędu, gdzie wszystkie zadania 

polegające na poprawnym funkcjonowaniu sekretariatu należały do obowiązków 
pani Aleksandry. Dzięki poznaniu specyfiki funkcjonowania jednostki oraz 
podwyższeniu swoich kwalifikacji w zakresie administracji w 2015 r. została 
z-cą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Obecnie Kierownik Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego odpowiedzialna za sprawy wszelakie 
z zakresu funkcjonowania WSO i USC, o których słów kilka, parę akapitów 
poniżej. Czas wolny poświęca przede wszystkim na wspólne podróże z rodziną, 
dobrą lekturę, spacery lub jogging.

Pan Krzysztof  pracę urzędnika rozpoczął w wieku 22 lat dokładnie 1 sierpnia 
1987 r. w budynku po dawnym Ośrodku Zdrowia przy ulicy Skarzyńskiego 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Warcie. Na początku na stanowisku inspektora ds. 
leśnictwa, następnie jako inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa, ale już w budynku 
obecnego urzędu, dalej jako inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska (1989 r.). 
Obecnie na stanowisku inspektora w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju. Sprawy 
związane z wycinką drzew, klęskami żywiołowymi, decyzjami środowiskowymi, 
programem ochrony zwierząt w tym interwencjami w terenie, należą do zakresu 
pana Krzysztofa. Koordynator Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alko-
holizmowi i Narkomani. W 2020 r. Organizator i Koordynator Powszechnego 
Spisu Rolnego. Od 5 kadencji Radny Powiatu Sieradzkiego. Wolny czas poświęca 
rodzinie, górskim wyprawom, grze w piłkę nożną oraz jeździe na rowerze. ●

Pani Joanna pracę w Urzędzie rozpoczęła w marcu 2012 na stanowisku 
stażysty w Wydziale Urzędu Stanu Cywilnego. Następnie pracowała 

jako podinspektor ds. księgowości projektu unijnego, a później jako podin-
spektor ds. organizacyjnych. W wyniku zdobytego doświadczenia i awansu 
wewnętrznego pani Joanna została zastępcą Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego. Prywatnie żona i mama. Dobra książka i spacery z rodziną to 
jej najlepszy sposób na wewnętrzny reset.

Nie bez kozery obie Panie stanowią zgrany duet Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego. W sprawach związanych 
z aktami stanu cywilnego, wymeldowaniem, zameldowaniem, dowodami 
osobistymi czy Rejestrem Wyborców pomoc można uzyskać właśnie 
w tym Wydziale. Istotną informacją jest fakt, że od października 2020 
formalności związane z założeniem, prowadzeniem czy zamknięciem 
działalności gospodarczej, leżą również w kompetencjach obu Pań. 

A jeśli zamarzy się Państwu ślub cywilny w urzędzie, bądź malowni-
czych okolicznościach przyrody, w pałacu, dworku czy innym obiekcie 
znajdującym się na terenie naszej gminy, to istnieje duże prawdopodo-
bieństwo, że przysięgę małżeńską złożycie przed jedną z Pań.

Kinga Zagłoba

„obie Panie stanowią 
zgrany duet Wydziału 
Spraw Obywatelskich 
i Urzędu Stanu 
Cywilnego

„
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Stare buddyjskie porzekadło mówi, że „w konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze 
wygrywa – nie przez swoja siłę, ale przez wytrwałość”. Całe szczęście tej wytrwałości nie 
zabrakło włodarzom naszej gminy, by po kilkunastu latach nieudanych starań i planów 
udało się uzyskać środki z Ministerstwa Sportu, z programu ,,Sportowa Polska - Program 
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020”, na budowę Hali Sportowej przy 
Szkole Podstawowej w Warcie.

Halo, Halo… będzie HALA!!!!!

widzów. Hala to ogromna szansa na rozwój naszych 
dzieci i młodzieży i to zarówno w kwestiach czysto 
sportowych jak i artystycznych.” – dodaje Burmistrz”

Swojego zadowolenia nie kryje również 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie pan 
Grzegorz Kopacki: „Bardzo się cieszę, że w końcu 
zaistniała możliwość pozyskania środków z zewnątrz 
na budowę hali sportowej, a tym samym możliwość 
kontynuacji wcześniej wyznaczonego zadania. W tym 
miejscu dziękuję wszystkim Radnym za zabezpieczenie 
w budżecie środków na ten cel, a Burmistrzowi oraz 
wszystkim pracownikom za skuteczność w pozyskaniu 
środków z zewnątrz, dzięki którym jest możliwość 
realizowania tej inwestycji. Uważam, że jest ona jak 
najbardziej właściwa i celowa. Służyła ona będzie 
młodzieży szkolnej z terenu całej naszej Gminy, ale 
również wszystkim mieszkańcom dla popularyzacji 
sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia. Po 
długim zastoju w inwestowanie w tego typu obiekty 
nastąpił pozytywny przełom, zielone światło, czego 
skutkiem będzie budowa hali sportowej na terenie 
naszej Gminy”. Dodaje on również, że budowa hali 
sportowej w Warcie to temat, który w trakcie jego 
pracy w samorządzie pojawiał się wielokrotnie – 
„Pomysł budowy hali sportowej powstał kilka lat 
temu, o czym świadczy projekt, który został wykonany 
w tym czasie. Budowa hali była przekładana z roku na 
rok, zarówno ze względu na kierunek inwestowania, 
który wybrał Samorząd Gminy - Rada Miejska jako 
Organ Uchwałodawczy oraz Burmistrz jako Organ 
Wykonawczy, w infrastrukturę sportową bądź też 
infrastrukturę turystyczną. Zwyciężyła ta druga 
ze względu na możliwość pozyskania środków 
z zewnątrz i tym samym stała się priorytetową dla 
Samorządu w tym czasie, co było efektem powstania 
Portu Jachtowego i całej infrastruktury w Ostrowie 
Warckim” - dodaje.

Swojego entuzjazmu nie kryje również Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Warcie pan Hubert 
Kamola: „Powstanie nowej, pełnowymiarowej hali 

Na tego typu obiekt w Warcie czekaliśmy od 
co najmniej kilkunastu lat. Jeszcze jako uczeń 

w gimnazjum wraz z kolegami ze szkolnej ławy 
snuliśmy utopijne marzenia o meczach w piłkę nożną 
halową na pełnowymiarowym boisku. Z niemałą 
zazdrością spoglądaliśmy na kolegów uczących się 
w szkołach w Sieradzu, czy Liskowie, którzy mogli 
spełniać swoje sportowe aspiracje na takich obiektach. 
Cieszy zatem ogromnie, że choć z lekkim poślizgiem 
taki obiekt powstanie w naszej gminie i kolejne życiowe 
pragnienie będzie mogło otrzymać status „zaliczono”.

„Hala, która powstanie będzie pełnowymiarowa. Jej 
rozmiary to blisko 46metrów długości na 28 metrów 
szerokości. Pozwoli nam to w przyszłości na organi-
zowanie wydarzeń sportowych w takich konkuren-
cjach jak: koszykówka, siatkówka, piłka nożna halowa 
w randze wojewódzkiej, a nawet krajowej. Od teraz 
nasi uczniowie nie będą tylko gośćmi na takich obiek-
tach, ale będą mogli wcielić się w rolę gospodarza i stale 
podnosić poziom swoich sportowych umiejętności” 
– mówi Burmistrz Warty pan Krystian Krogu-
lecki i zaraz dodaje: „jednak hala, z której niebawem 
będziemy się mogli cieszyć to nie tylko sport. Będzie 
ona mogła również pełnić funkcje widowiskowo-kul-
turalne. Trybuna pomieści ponad 200 widzów, więc 
będzie można tam również organizować koncerty, 
przedstawienia. Od tej pory pięknym akademiom przy-
gotowywanym przez uczniów warckiej podstawówki 
będzie mogła się przyglądać jeszcze większa liczba 

Inwestycje
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promocja gminy i nowego obiektu. A chwalić się 
będzie czym.

„W nowej hali będziemy dysponowali trybuną 
na ponad 200 widzów, szatniami, toaletami. Obiekt 
będzie bezpośrednio połączony z budynkiem szkoły 
podstawowej. Całość inwestycji szacujemy na blisko 
sześć milionów złotych z czego blisko połowa, bo aż 
2.388.000 złotych uzyskaliśmy z Ministerstwa Sportu” 
– zachwala inwestycję zastępca Burmistrza pan 
Mariusz Lewandowski, który pełni również funkcję 
Kierownika Wydziału Infrastruktury i Rozwoju. Zapy-
tany, na jakim obecnie etapie jest inwestycja i kiedy 
możemy spodziewać się jej ukończenia, informuje: 
„w tej chwili trwają procedury przetargowe. Zależy 
nam bardzo, aby uzyskać jak najkorzystniejszą cenę 
wykonania inwestycji, a przy tym zachować najwyższe 
standardy budowy. W Gminie Warta stawiamy nie 
tylko na ilość prac, ale przede wszystkim na ich jakość. 
Ta hala to będzie niewątpliwie jedna z wizytówek 
całej gminy. Zakładamy, że do końca marca uda się 
wyłonić wykonawcę, a w kwietniu podpisać umowę. 
Liczymy, że prace budowalne rozpoczną się najpóźniej 
w czerwcu tego roku. Hala ma być gotowa do końca 
lipca przyszłego roku” – zapewnia zastępca. 

Nie ukrywam, że tak szybki czas wykonania budzi 
we mnie sporo radości, ale jednocześnie z tyłu głowy 
pojawią się wątpliwości, czy jest możliwe postawienie 
takiego obiektu w tak szybkim czasie. Dzieląc się 
swoimi uwagami z Burmistrzem Kroguleckim usły-
szałem: „Gmina Warta już wystarczająco długo czekała 
na taki obiekt. Od początku mojej pracy w magistracie 
postawiłem sobie za cel, że najpóźniej do końca mojej 

widowiskowo-sportowej jest strzałem w dziesiątkę 
inwestycji w naszej gminie. W tym temacie w ostat-
nich latach zostaliśmy daleko z tyłu za innymi samo-
rządami, które od dawna mają już takie obiekty na 
swych terenach (Błaszki, Pęczniew, Dobra). Poprawi 
to z pewnością jakość i poziom nauczania wychowania 
fizycznego Szkoły Podstawowej w Warcie. Wreszcie 
będziemy mogli być organizatorami imprez z kalen-
darza Szkolnego Sieradzkiego Związku Sportowego na 
szczeblu gminnym, rejonowym, powiatowym, regio-
nalnym i wojewódzkim w takich dyscyplinach sportu 
jak: koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka 
nożna czy unihokej! Do tej pory nie było to możliwe 
ze względu na brak wymiarowych boisk oraz trybun 
do tych dyscyplin sportu.” Pan Hubert Kamola jest 
bardzo blisko związany z warckim sportem. Społecznie 
pełni również funkcję sekretarza i kierownika bezpie-
czeństwa w MKS Jutrzenka Warta i również z tej 
perspektywy wraz z budową hali dostrzega ogromną 
szansę dla gminnych klubów: „Skorzystają z tej możli-
wości na pewno kluby oraz stowarzyszenia sportowe 
z terenu naszej gminy: Jutrzenka, Ustków, Socha. 
Koksowania czy UKS Junior Warta. W nowej hali 
odbędzie się z pewnością wiele turniejów amatorskich 
w siatkówce czy piłce nożnej. Można przecież stwo-
rzyć amatorską ligę halową! Już dziś po cichu marzę, 
aby na otwarcie hali lub tuż po - w styczniu 2023 roku 
w Warcie rozegrano historyczne przecież dla naszego 
regionu Halowe Mistrzostwa Ziemi Sieradzkiej” – 
dodaje. Nie sposób nie przyklasnąć temu pomysłowi. 
Byłaby to ogromna szansa na przyciągnięcie do Warty 
najlepszych zawodników i kibiców z regionu i wielka 

Inwestycje
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kadencji taka hala powstanie. Zabraliśmy się za reali-
zację tego celu praktycznie od razu. Trwały prace nad 
aktualizacją planu, który był przygotowany i szuka-
liśmy możliwości pozyskania środków zewnętrznych. 
Pracownicy Urzędu wykonali kawał świetnej pracy, za 
co jestem im ogromnie wdzięczny. Jeśli chodzi o czas 
wykonania konsultowaliśmy tę kwestię z wieloma 
wykonawcami i mamy zapewnienie, że termin ukoń-
czenia, który wskazujemy, jest realny, choć ambitny. 
Warta jednak zawsze słynęła z ambitnych ludzi oraz 
przedsięwzięć i wiem, że i ten cel w takim terminie uda 
nam się zrealizować” – zapewnia Burmistrz.

Budowa hali to nowa jakość w gminie. Coś, na co 
całe pokolenia czekały od lat i coś, co wreszcie może 
się spełnić. Swojego zadowolenia nie kryje również 
radny Rady Miejskiej w Warcie pan Krzysztof  
Klimaszewski, który na co dzień jest nauczycielem 
W-F w warckiej szkole. „Marzenia stają się rzeczywi-
stością! Stajemy przed szansą otwarcia nowych możli-
wości, poszerzenia horyzontów oraz dynamicznego 
rozwoju w obszarze sportu. Dla nas – nauczycieli 
wychowania fizycznego, posiadanie takiej bazy to 
dodatkowe „paliwo” w drodze popularyzacji sportu 
dla wszystkich, gdzie głównym celem strategicznym 
jest oczywiście aktywne i zdrowe społeczeństwo, 
począwszy od wieku szkolnego po życie dorosłe. Teraz 
od nas wszystkich zależy, aby hala nie była tylko inwe-
stycją budowlaną, ale przede wszystkim gminną areną 
sportu, wypełnioną kulturalnym dopingiem i zdrową 
rywalizacją w duchu „fair play”.

Podobnego zdania jest Prezes Krajowego Organu 
Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich 
Inicjatyw Artystycznych (w skrócie KOKSOWNIA) 
pan Mateusz Piecyk. Stowarzyszenie to od lat aktywnie 
działa na terenie gminy w zakresie popularyzacji 
sportu i aktywnego sposobu spędzania czasu. Prezes 
Mateusz Piecyk podkreśla, że „oczekiwaliśmy 
takowej hali już od dobrych kilku lat. Zważając, iż 
nasze turnieje dotychczas wiązały się z równoległym 
rozgrywaniem spotkań na dwóch salach gimnastycz-
nych - w Warcie i Rossoszycy, było to uciążliwe oraz 
czasochłonne. Dodatkowo ograniczało nas w kwestii 
liczby drużyn, które mogły rywalizować w turniejach. 
Nowa hala jest lekiem napotykane dotychczas trud-
ności. Z halą wiążemy nadzieję na powstanie pierwszej 
drużyny Piłki Siatkowej, o której myślimy już od dłuż-
szego czasu oraz organizacji halowego turnieju piłki 
nożnej. Dla stowarzyszenia KOKSOWNIA nowa 
hala będzie milowym krokiem w realizacji inicjatyw 
sportowych na rzecz rozwoju społeczności lokalnej” 

– zapewnia Prezes i nie sposób się z nim nie zgodzić.
W szukaniu opinii na temat budowy nowego spor-

towego obiektu w Warcie nie mogłem pominąć jeszcze 
jednego bardzo ważnego głosu… głosu uczniów 
Szkoły Podstawowej w Warcie, którzy na co dzień będą 
korzystać z tego obiektu. Ciekaw byłem ich opinii, czy 
budowa hali elektryzuje ich tak jak mnie i moich rówie-
śników dwadzieścia lat temu. Wszak pokutuje opinia, 
że dzisiejsza młodzież nie jest już tak bardzo zainte-
resowana uprawianiem sportu, a swoje życie w coraz 
większym wymiarze przenoszą do cyberprzestrzeni. 
Komentarza w tej kwestii udzieliła mi Natalia Iwan-
kiewicz – uczennica klasy 8a. „Nowa hala sportowa to 
świetny pomysł. Będzie obiektem sportowych rywa-
lizacji, który posłuży miłośnikom gier zespołowych 
oraz ćwiczeń gimnastycznych. Będzie można orga-
nizować turnieje na najwyższym poziomie, rozwijać 
zainteresowania w bardzo dobrych warunkach. Fajnie, 
że Warta tak prężnie się rozwija. Jestem dumna, że 
tu dorastam i mogę w tym uczestniczyć” – opowiada 
Natalia nie kryjąc swojego entuzjazmu. Myślę, że taki 
komentarz jest najlepszym dowodem na słuszność 
powstania takiej inwestycji. Wszak to właśnie o tych 
młodych ludziach, którzy kiedyś będą świadczyć sile 
naszej gminy, trzeba myśleć przede wszystkim.

Budowa nowej hali ma dla mnie również pewien 
charakter symboliczny. Od lat mówiło się o jej 
budowie i od lat marzenia pozostawały tylko marze-
niami. Powodów, dla których takiej hali wybudować 
się nie da, słyszałem już co najmniej kilka. Okazuje się 
jednak, że przy odpowiednim nastawieniu, determi-
nacji i poziomie kompetencji katalog rzeczy „niemoż-
liwych” można znacznie uszczuplić. Jak mawiał jeden 
z moich wykładowców na studiach – ciężko to jest 
popić gruszkę maślanką, a niemożliwe to jest zejście 
po schodach krokiem defiladowym”. Oby jak najmniej 
takich gruszek i takich maślanek. ●

Patryk Polowczyk

Inwestycje
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Końcówka ubiegłego roku i początek obecnego to czas, gdy ZGKiM pracował na pełnych 
obrotach. Pora zimowa, wbrew temu, co mogłoby się wydawać nie jest wcale czasem 
wytchnienia i odpoczynku. 

W sprzęt idziemy, drodzy 
Panowie… we sprzęt idziemy!

Wręcz przeciwnie. Okres końca roku to moment 
kiedy należy podsumować wszystkie założone 

cele i skonfrontować je z tym, co udało się wykonać. 
To także czas kiedy dość precyzyjnie należy określić 
zadania, plany i potrzeby na kolejny sezon. Wreszcie, 
to również czas intensywnych prac związanych 
z utrzymaniem zimowym dróg, chodników i placów, 
a jak dobrze pamiętamy ostatnia zima postawiła swoją 
poprzeczkę naprawdę wysoko. 

Przez ostatnich kilka lat zdążyliśmy już trochę 
odzwyczaić się od śnieżnego puchu i temperatur 
z wartościami poniżej minus 10 stopni Celsjusza. 
Tegoroczna zima przypomniała nam, że Polska nie 
leży jednak w strefie klimatu śródziemnomorskiego 
i zimy takie, jak ostatnia, również maja prawo u nas 

gościć. Na jej nadejście byliśmy jednak przygotowani. 
Już wcześniej zakupiliśmy nową piaskarkę, zabezpie-
czyliśmy mieszankę solno-piaskową, przygotowaliśmy 
pługi, rozpisaliśmy dyżury dla pracowników odpowia-
dających za walkę z zimowymi warunkami. Zima nie 
mogła nas zaskoczyć i nie zaskoczyła! Jednak poziom 
intensywności opadów utwierdził nas w przekonaniu, 
że musimy dalej inwestować w sprzęt oraz podnosić 
poziom swoich umiejętności – to niezbędne, by stale 
podnosić poziom świadczonych usług.

W aspekcie powiększania parku maszyn ubiegły rok 
należy uznać za udany. Zakupiliśmy zamiatarkę ciągni-
kową, samochód miniwywrotkę IVECO, wymienioną 
wcześniej piaskarkę, a także całkowicie nowy ciągnik 
rolniczy New Holland. W tym roku na naszym celow-
niku jest zakup: dużej wywrotki, autobusu oraz skra-
plarki do asfaltu.

W połowie obecnego miesiąca, dzięki współpracy 
i ogromnemu wsparciu z Urzędu Miejskiego w Warcie 
udało się nabyć trzy, nowe sprzęty, które będą służyć 
zakładowi. 

Pierwszy z nich to kosiarka samojezdna TYM z tzn. 
pływającym ostrzem, dzięki któremu koszenie: parków 
i boisk będzie można wykonywać jeszcze szybciej. 
Do tego ciągnika można również zamontować pług 
śnieżny wraz z posypywarką. Dzięki temu rozwiązaniu 
maszyna będzie wykorzystywana również w sezonie 
zimowym, przy odśnieżaniu chodników i placów. 

Druga maszyna jaka do nas trafiła to kosiarka wysię-
gnikowa Dragon. Od teraz koszenie rowów przydroż-
nych, czy zakrzaczeń będzie dużo łatwiejsze i efek-
tywniejsze. Kosiarka ma ramię o zasięgu 6 metrów. 
Możliwe jest sterowanie w poziomie, więc nie ma już 
dla nas znaczenia stromość, czy pochylenie skarpy. 

Ostatnim nowym nabytkiem jest nowa beczka 
asenizacyjna o pojemności 10 m3. Zastąpi ona starą 
beczkę, która dzielnie służy w zakładzie od kilkunastu 
lat, ale jej stan techniczny zmusza nas już do jej wyco-
fania. 

Przegląd spraw Komunalnych
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30.12.2020 r. podpisaliśmy protokoły końcowe 
związane z inwestycją „Poprawa gospodarki wodno 
ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta” dofinan-
sowaną ze środków Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
Realizacja projektu została w terminie zakończona. 
Inwestycja, której koszt opiewał na ponad 24 mln 
zł, wartość dofinansowania ze środków UE wyno-
siła ponad 13 mln zł. Projekt „Poprawa gospodarki 
wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta” 
polegał na: 
• budowie 9,91 km sieci kanalizacji sanitarnej i 4,9 

km sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłą-
czami do posesji, 

• rozbudowie i przebudowie istniejącej oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Warta ze szczególnym 
uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy 
układu gospodarki osadowej (budowa suszarni 
słonecznej),

• zakupie urządzeń do eksploatacji sieci kanaliza-
cyjnej, tj. urządzeń do czyszczenia sieci kanaliza-
cyjnej i urządzeń do monitoringu wizyjnego tejże 
sieci. 
Po zakończeniu inwestycji w obszarze kanaliza-

cyjnym 100% mieszkańców aglomeracji Warty ma 
techniczną możliwość przyłączenia się do kanalizacji 
sanitarnej.

Zakończenie projektu to także zmiana na oczysz-
czalni ścieków w Warcie. Rozbudowana i przebu-
dowana oczyszczalnia ścieków pracuje jako mecha-
niczno-biologiczna oczyszczalnia w technologii 
przepływowego, niskoobciążonego osadu czynnego 
(dwa ciągi technologiczne) z osadnikiem wtórnym 
oraz z mechanicznym odwadnianiem osadu na prasie 
taśmowej i suszeniem osadu w suszarni słonecznej 
z ogrzewaną podłogą, gdzie ogrzewanie realizowane 
jest za pomocą pompy ciepła. Wraz z zakończeniem 
inwestycji możemy przyjąć na oczyszczalnię ścieków 
w Warcie kilkakrotnie więcej ścieków dopływają-
cych, jak i dowożonych.

Co w ZWiKu piszczy?
1. Zakończenie inwestycji

W zakładzie prowadzimy równolegle prace 
porządkowe na naszym placu. Pozbyliśmy się więk-
szości starych, zużytych części i maszyn, które zale-
gały w garażach (a nawet okolicznych krzakach na 
placu). Wycięliśmy zbędne zakrzaczenie powiększając 
powierzchnię placu ponad dwukrotnie, wszelkie skła-
dowane odpady usytuowaliśmy na działce, która na tę 
okoliczność stosowne pozwolenia. W tym momencie 
jesteśmy w trakcie wymiany ogrodzenia na nowe, 
trwalsze, bezpieczniejsze, a jeszcze w tym roku cały 
plac sobie objęty monitoringiem. Rozumiemy dosko-
nale, że jako zakład dbający o porządek i czystość na 
terenie gminy samymi musimy być wzorem do naśla-
dowania i źródłem dobrych praktyk.

Wszystkie te działania prowadzimy mając na celu 
zarówno powiększanie portfela usług, jak i zwięk-
szenie samej jakości ich wykonania. Cały czas pamię-
tamy, że nasz zakład został powołany i funkcjonuje 
po to, by dbać i zabezpieczać potrzeby mieszkańców 
gminy. A zadowolony petent to najcenniejsze aktywo 
jakim może dysponować nasz zakład! ●

Patryk Polowczyk

Co w ZWiKu piszczy?
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Przebudowaliśmy stację abonencką transfor-
matorową SN/nN w celu dostosowania jej do 
potrzeb oczyszczalni ścieków po modernizacji. 
Dotychczas mieliśmy dwa transformatory o mocy 
100kVA każdy, po zamontowaniu nowego trans-
formatora uzyskaliśmy moc 160kVA dla zasi-
lania podstawowego. Transformator rezerwowy 
zostawiliśmy bez zmian. Koszt inwestycji doku-
mentacji wraz z wykonaniem i nadzorem wyniósł 
65617,00 zł brutto. Wykonanie inwestycji było 
niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania 
oczyszczalni ścieków w Warcie.

W grudniu 2020 r. przystąpiliśmy do przetargu 
ogłoszonego przez Gminę Warta na „Wykonanie 
podłączeń kanalizacyjnych do budynków na 
terenie aglomeracji Warta”. 

W przetargu wzięło udział 5 podmiotów 
gospodarczych. Nasza oferta była najkorzyst-
niejsza, co sprawiło, że wygraliśmy przetarg. 
Dzięki temu każdy z mieszkańców Warty robiący 
przyłącze kanalizacyjne w ramach konkursu 
poniesie o 26% niższe koszty.

Na początku roku zakupiliśmy do firmy narzę-
dzia, które sprawią, że nasza praca będzie wyko-
nywana szybciej i jeszcze bardziej profesjonalnie. 
Wymierne korzyści z tego faktu zyskają miesz-
kańcy i nasi pracownicy. Narzędzia zakupione 
w ostatnim czasie to zgrzewarka elektroopo-
rowa do zgrzewania rur oraz wiertnia do prze-
wiertów w betonie do średnicy 200mm. Narzę-
dzia w znacznym stopniu przyspieszą nasze prace 
montażowe, co się przełoży na mniejsze koszty 
dla mieszkańców. Koszty urządzeń wyniosły 
około 20 tys. zł.

W połowie stycznia wyremontowaliśmy parking 
przed wjazdem na oczyszczalnię ścieków. Zamie-
niliśmy zużyte płyty ażurowe na kostkę brukową. 
Dzięki tej inwestycji nasi klienci i również pracow-
nicy mogą bezpiecznie w wydzielonym miejscu 
parkować swoje pojazdy, co wcześniej pozosta-
wiało wiele do życzenia.

11 stycznia 2021r. ruszyliśmy z kampanią eduka-
cyjną pod nazwą „Wszystko zaczyna się od 
wody – kampania edukacyjna ZWiK w Warcie”, 
dofinansowaną ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi. Motywem przewodnim naszych 
działań jest edukacja szczególnie młodego poko-
lenia w zakresie poznania wartości wody w życiu 
każdego z nas, dziś często mylnie uznawanej za 
dobro łatwo dostępne. Kampania ma na celu 
zwiększyć wiedzę mieszkańców naszej Gminy 
nie tylko na temat konieczności oszczędzania 
wody czy gromadzenia deszczówki, ale również 
uwrażliwić ich na problem zanieczyszczania sieci 
kanalizacyjnej odpadami pochodzącymi z gospo-
darstw domowych. Wszyscy muszą czuć, że wiele 
w tym zakresie zależy przede wszystkim od nich 
samych. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu do 
kwoty 74.960 zł kampania przybiera ciekawą, 
różnorodną i zachęcającą do wspólnej inte-
gracji formułę. Zamontowaliśmy już źródełka 
wody w tych szkołach podstawowych, które do 
tej pory nie były wyposażone w te urządzenia. 
Własne poidełka zyskały SP w Cielcach, SP 
w Jakubicach i SP we Włyniu. Aktualnie jesteśmy 
w trakcie przeprowadzania konkursu plastycz-
nego dla najmłodszych uczniów szkół podstawo-
wych z terenu Gminy Warta. W planach mamy 
jeszcze: cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży, 
materiały edukacyjne oraz wyjazdy edukacyjne 
do Hydropolis i Afrykarium. Głęboko wierzymy, 
że Kampania zintegruje całą naszą społeczność 
lokalną we wspólnym celu, jakim jest wzrost 
jakości środowiska. ●

Co w ZWiKu piszczy?

Anna Lewandowska, 
Jakub Tworo
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Nasi uczniowie osiągali sukcesy w konkursach 
o zasięgu ogólnopolskim. Były to: „Dyktando 

(nie tylko) dla Mistrzów” – Laureat 4 miejsca M. Kossa-
kowska kl. 7, 6 miejsce – J. Sitarek kl. 7, 8 miejsce – 
P. Marczak kl. 7 i R. Serafińska kl. 8, 12 miejsce – W. 
Nawrocka kl. 8; Ogólnopolski Konkurs Języka Angiel-
skiego EUREKA 2020 – 3 miejsce W. Nawrocka kl. 
8; Konkurs Poetycki „Wiersz dla J.P.II” – 1 miejsce W. 
Pawlak kl.5; Z Ortografią na co dzień – do II etapu 
zakwalifikowali się M. Kossakowska i J. Sitarek z kl. 7; 
Olimpiada Mitologiczna OLIMPUS – J. Sitarek kl. 7 – 
87,5%.

Nasza placówka brała czynny udział w licznych 
akcjach charytatywnych, m. in. WOŚP – 1116,60 zł, 
zbiórki dla dzieci chorych na SMA – 600,00 zł, dla 
fundacji Czerwone Noski – 80,00 zł, przygotowano 
i przekazano 30 paczek osobom samotnym, przesła-
liśmy kartki dla Kombatantów i osób chorych. Nasze 
dzieci dokarmiają ptaki oraz chętni wolontariusze 
wyprowadzają psy ze schroniska Funny Pets w Czart-
kach. Realizujemy programy i projekty zewnętrzne. 

Czym skorupka za młodu...
SP CIELCE

Oto kilka z nich: „Działamy dla klimatu”, „Kubusiowi 
Przyjaciele Natury”, Zero Waste, OZE, „AzBEST nie 
jest the BEST”, Hello ICE, „Dzieci uczą rodziców”, 
„Bieg po zdrowie”. 

Nasza szkolna biblioteka przeszła metamorfozę. 
Wyposażona została w nowe meble, ale co najważ-
niejsze wzbogaciła się o 263 pozycje książkowe, w tym 
141 lektur z dotacji w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa oraz 1000 sztuk pozycji prze-
kazanych z likwidowanej w Cielcach Biblioteki 
Publicznej.

Najważniejsze wydarzenia:
• Uczeń klasy VIII, Szymon Sawicki, zakwalifikował 

się do etapu rejonowego z Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z matematyki organizowanego 
przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. Serdecznie 
gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejny etap!

• Uczeń klasy I, Kacper Zubrzycki, zdobył III miejsce 
w konkursie na makietę organizowanym w ramach 
projektu Gminy Warta „Z czym się je…OZE”. 
Jesteśmy bardzo dumni!

SP JAKUBICE

• Milena Gułaj uczennica klasy II miała możliwość 
wzięcia udziału w nagraniu płyty Gminy Warta 
„Kolędujmy Razem”. Milena zaśpiewała kolędę 
„Gdy śliczna Panna”, nr 10 na płycie. Warto posłu-
chać!

• Uczniowie klasy VIII, Magdalena Raj, Julia Sowała, 
Tomasz Wojciechowski, uczestniczyli w 29. Finale 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod opieką 
pani Anety Mikołajczyk. Nasi wolontariusze razem 
zebrali kwotę 1.398,56 zł. 
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• Uczniowie naszej szkoły również włączyli się 
w akcję organizowaną przez Stowarzyszenie NA 
PSIĄ ŁAPĘ – SERCEM PSA celem której była 
świąteczna zbiórka karmy dla zwierzaków. 

• Uczniowie przystąpili do akcji organizowanej przez 
Zespół Szkół Specjalnych w Warcie „Butelka wody 
dla chorych na COVID-19”.

• Dnia 25 stycznia 2021 roku uczniowie klasy 
I uroczyście ślubowali przyjęcie do braci szkolnej 
Szkoły Podstawowej w Jakubicach. Ze względu na 
reżim sanitarny w uroczystości nie uczestniczyli 
goście, ale uroczystość była transmitowana na żywo 
na stronie facebook szkoły.

SP JEZIORSKO

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wł. Reymonta 
w Jeziorsku brali udział w wielu różnorod-

nych przedsięwzięciach, projektach i akcjach. Warto 
wymienić: warsztaty w przedszkolu pt.: „Zdrowe 
zęby” z udziałem pani stomatolog, Izabeli Andrzej-
czak; spotkanie mikołajkowe w klasach 0-3; udział 
w akcji MEN „Razem na święta” – zbiórkę żywności 
i środków czystości dla rodziny, która znalazła się 
w ciężkiej sytuacji finansowej oraz przygotowanie 
przez klasę IV z wychowawcą świątecznej paczki dla 
5- letniej Wiktorii chorej na guza pnia mózgu; zbiórkę 
darów dla zwierzaków Stowarzyszenia NA PSIĄ 
ŁAPĘ – SERCEM PSA. 

Nie mogło zabraknąć również jasełek w wykonaniu 
oddziału przedszkolnego i klas 1-4 „Z RADOŚCIĄ 
WITAMY NOWONARODZONEGO”, które wpro-
wadziły w magiczną atmosferę Świąt Bożego Naro-
dzenia oraz obchodów Dnia Babci i Dziadka, podczas 
których królowały wiersze, piosenki i piękne laurki. 

Braliśmy również udział w Konkursie Gminnym 
„Z czym się je… OZE” (makieta ) – 1. miejsce 
otrzymał uczeń klasy 2, A. Ignaczak. 

W grudniu pojawił się 1. numer gazetki szkolnej 
B.I.G.O.S., czyli Bardzo Interesującej Gazetki o Szkole. 

31 stycznia uczniowie klasy 7. wzięli udział w 29. 
Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zbie-
rali pieniążki dla oddziałów dziecięcej laryngologii, 
otolaryngologii i diagnostyki głowy. Nasza szkoła była 
współorganizatorem sztabu, który miał swoją siedzibę 
w budynku Szkoły Podstawowej w Warcie przy ulicy 
Świętojańskiej 5. 

Luty upłynął pod znakiem Dnia Bezpiecznego 
Internetu, któremu towarzyszyły pogadanki, zajęcia 
interaktywne z wykorzystaniem stron internetowych 
sieciaki.pl, necio.pl oraz zajęcia praktyczne: wyko-
nanie strażnika Internetu, wirusów, sieci internetowej, 
plakatów z zagrożeniami w Internecie.

• Od 26 października 2020 roku uczniowie klas IV 
-VIII pozostają na nauczaniu zdalnym, dla klasy 
VIII zorganizowano konsultacje przed egzaminem 
ósmoklasisty. Cała społeczność szkolna korzysta 
z narzędzi i zasobów cyfrowych, z aktywnych 
ebooków poprzez aplikację Microsoft Teams oraz 
ma możliwość poszerzania umiejętności informa-
cyjno-komunikacyjnych. Pomimo wielu zalet zdal-
nego nauczania nie możemy doczekać się powrotu 
do nauczania stacjonarnego.
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WARCIE

Dzień Babci i Dziadka
Od wielu lat, z tej okazji do naszego przedszkola zapra-
szaliśmy nasze babcie i dziadziusiów. W tym roku, ze 
względu na pandemię było to niemożliwe. Dzieci nie 
zapomniały o tym ważnym święcie przygotowując 
niespodzianki artystyczne.

„Ogródek dydaktyczny”
Realizując zadania projektu ,,Ogródek dydaktyczny 
w Publicznym Przedszkolu w Warcie” przedszkolaki 
pojechały do lasu. Celem wycieczki było spotkanie 
z Panem leśniczym, który opowiadał dzieciom 
o znaczeniu dokarmiania zwierząt w zimie. Przed-
szkolaki zostawiły w leśnym paśniku różnorodne 
przysmaki dla zwierząt 

Bal nad bale w karnawale
Na zakończenie karnawału odbył się bal przebie-
rańców, na którym nie zabrakło wróżek, księżniczek, 
policjantów, spidermanów, piratów, a nawet Kleopatry. 
Zabawa była bardzo udana. 
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SP RACZKÓW

Chcielibyśmy przedstawić wszystkim czytelnikom 
działania, które mimo pandemii udało nam 

się zorganizować i przeprowadzić w naszej szkole. 
Obecna sytuacja wymusza na nas, aby działania dla 
uczniów klas IV – VII były organizowane wirtualnie, 
a stacjonarne jedynie dla klas I – III i przedszkolaków.

Wyszliśmy naprzeciw akcji charytatywnej na rzecz 
małej Wiktorii. Dzięki wsparciu i dużym zaangażo-
waniu uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli udało 
nam się zebrać znaczną kwotę pieniędzy, która została 
następnie przekazana fundacji opiekującej się dziew-
czynką.

Wychodząc naprzeciw projektowi Gminy Warta 
dotyczącym nagrania płyty „Kolędujmy Razem”, nasz 
uczeń Adam Nnadi kl. IV – wraz z innymi kolegami ze 
szkół z naszego terenu – nagrał kolędę pt. „Maleńka 
miłość”.

Rozstrzygnięty został wewnątrzszkolny konkurs 
czytelniczy dla młodszych uczniów oraz przedszko-
laków „Nie trzeba wielkich mieć bibliotek, by przyja-
cielem książki zostać”. Uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz nagrody.

Konkurs czytelniczy

Makieta Mai kl. I

Uczniowie wzięli udział w Gminnym Konkursie 
Ekologicznym „Z CZYM SIĘ JE OZE…” przedsta-
wiając makietę. Wyróżnieni zostali: Igor Indraszczyk 
kl. I, Maja Krupińska kl. I, Julia Indraszczyk kl. III; 
Wiktoria Krupińska kl. VII zdobyła III miejsce.

Chętni uczniowie klasy IV, VI i VII wzięli udział 
w konkursie matematycznym – etap szkolny – orga-
nizowanym przez Szkołę Podstawową im. Ks. Infu-
łata Władysława Sarnika  w Jakubicach – „Gminny 
Konkurs o Tytuł Mistrza Matematyki Gminy Warta”, 
trzech uczniów zakwalifikowało się do dalszego etapu 
konkursu.  

Udział w VIII Powiatowym Konkursie Literackim 
„Radość tworzenia”, którego organizatorem jest 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta w 
Sieradzu. Zadaniem uczestników było napisanie pracy 
literackiej w trybie on-line. Każdy uczestnik z danej 
klasy musiał    podjąć inny temat pracy:
• klasa IV: „Napisz list do babci/dziadka, w którym 

podzielisz się wrażeniami dotyczącymi nauki 
zdalnej.”

• klasa V: „Uruchom swoją wyobraźnię i stwórz super 
bohatera, który ratuje świat przed pandemią. Opisz 
tę wymyśloną przez siebie postać.”

Makieta Wiktorii kl. VII

Bal karnawałowy

Tradycyjnie odbył się bal karnawałowy w którym 
brali udział uczniowie klas I – III oraz przedszkolaki. 
Wszystkim dopisywały humory i balowy nastrój, każdy 
uczestnik przygotował strój karnawałowy.
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• klasa VII: „ To był dziwny rok…rok 2020” Napisz 
opowiadanie z dialogiem.  
Uczniowie klasy VII biorą udział w XII Ogólno-

polskim Konkursie Historyczno – Literackim „II 
wojna światowa i czasy powojenne we wspomnie-
niach”. Piszą pracę (wspomnienia członków rodziny z 
okresu II wojny światowej oraz czasów powojennych) 
w różnych formach pisemnych: felieton, esej, opowia-
danie. Oczywiście forma konkursu jest w trybie 
on-line. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 15 
z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w 

SP ROSSOSZYCA

Gmina Warta otrzymała wsparcie finansowe 
na doposażenie i poprawę standardu kuchni, 

stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Włady-
sława Łokietka w Rossoszycy w ramach modułu 
3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu”.

Raciborzu przy współudziale Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej okręg Katowice oddział 
Racibórz. Czekamy na wyniki konkursowe. 

Uczniowie klas IV-VII nadal odbywają naukę zdalną. 
Dzielnie uczestniczą w zajęciach on-line, wywiązując 
się ze swoich obowiązków. Aktywnie uczestniczą 
w życiu szkoły, choć w świecie wirtualnym. Mamy 
nadzieję, że niedługo wszyscy spotkamy się z radością 
w szkole.  

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 
odwiedzania naszej strony na FB.

Całkowity koszty realizacji zadania wyniósł ok. 100 
000,00zł. Dofinansowanie z rządowego programu 
ok. 80 000.00 zł. W ramach programu doposażono 
kuchnie w wysokiej klasy sprzęt kuchenny, oraz meble 
i szafy ze stali nierdzewnej pozwalające m. in. na 
wysoka jakość przyrządzanych dla dzieci potraw, ogra-
niczenie tłuszczów, soli, czasu, energii i wody.

Boiska szkolne w zimowej scenerii czekają na 
wiosnę i młodzież.
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SP Rossoszyca zgarnia cenne nagrody w postaci 
rowerów w gminnych konkursach ekologicznych. 2 
kolejne rowery zdobyli nasi uczniowie w Gminnym 
Konkursie Ekologicznym na makietę „Odnawialne 
źródła energii”. W kategorii kl. IV-VI – I miejsce 
i rower zdobyła Łucja Kołodziejczak, w kat. kl. I-III 
– I miejsce i rower zdobył uczeń kl. III Julian Balce-
rzak, II miejsce Przytuła Franciszek kl. III (stolik 
z piłkarzykami), Kołodziejczak Michalina – kl. II, 
Lisowski Antoni – kl. II, Paszkiewicz Wiktoria - kl. 
II, Cichowski Aleksander – kl. I. Wyróżnieni otrzymali 
Powerbanki. Wcześniej tez w konkursie „Azbest nie 
jest the best” uczennica kl. III Mordal Julia zdobyła 
I miejsce i wygrała rower. W Gminnej Olimpia-

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II, mimo obostrzeń, aktywnie uczestniczą w jej 

życiu oraz osiągają sukcesy. Pozytywnym efektem zdal-
nego nauczania jest wysoki poziom opanowania przez 
uczniów i rodziców aplikacji Teams i e-dziennika oraz 
wysoka frekwencja uczniów na zajęciach. Ostatnio 
uczniowie byli organizatorami wielu inicjatyw i przed-
sięwzięć:
• Ogólnopolska Akcja MEN ,,RAZEM NA 

ŚWIĘTA’’ – kartki świąteczne z życzeniami dla 
hospicjum w Warcie, DPS w Biskupicach, Skęcz-
niewie, POW w Tomisławicach. Przygotowany 
został także gwiazdkowy prezent dla chorej dziew-
czynki. 

• WIGILIA SZKOLNA – uczniowie wystawili 
Jasełka, przygotowali wigilijny stół, piękne deko-
racje, kolędy. Wspaniała gra naszych aktorów spra-
wiła, że poczuliśmy magię Świąt.

SP USTKÓW

Wygospodarowane i urządzone pomieszczenie na 
mini siłownię. W mniejszych grupach od lutego mogą 
już ćwiczyć uczniowie.

dzie Ekologicznej „Z czym się je OZE!” – I miejsce 
zdobyła uczennica kl. VIII Stanisławska Julia. 
W Kampanii Profilaktycznej organizowanej przez 
PPP w Warcie nagrody otrzymali: Stanisławska Julia 
– kl. VIII, Dragon Kamila – kl. VIII, Kopyto Oskar 
– kl. VII, Dostatnia Milena kl. VI b, Kurcbuch Michał 
kl. VI a. W rejonowym konkursie organizowanym 
przez Nadleśnictwo Poddębice pn. „Co nam daje las? 
Korzyści płynące z lasu” III m zdobyła Kurcbuch 
Magdalena uczennica kl. IV, wyróżnienie Michalski 
Bartłomiej kl. I.

Uczeń Augustyniak Igor grający w Łódzkim Klubie 
Sportowym zdobył ze swoim zespołem mistrzostwo 
województwa łódzkiego, oraz III m w finale krajowym 
o „Puchar Prezesa PZPN”.
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• Udział uczniów i dyrektora w nagraniu płyty 
„KOLĘDUJMY RAZEM” wyd. przez Gminę. 

• Uczniowie kl. VIII zakwalifikowali się do etapu 
rejonowego Woj. Kon. Przedm. z Matematyki.

• ZBIÓRKA KARMY dla bezdomnych zwierząt - 
Stow. Na Psią Łapę – Sercem Psa. 

• DZIEŃ BABCI I DZIADKA – przygoto-
wanie części artystycznej oraz życzenia dla babć 
i dziadków. Dziadkowie mogli obejrzeć filmik z tej 
uroczystości.

• DZIEŃ BEZ OPAKOWAŃ FOLIOWYCH 
– WFOŚiGW w Łodzi zorganizował akcję 
#Zaprojektuj wzór na ekologiczną torbę na zakupy. 
Nasi uczniowie podjęli tę inicjatywę. 

• OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA PIENIĘDZY 
NA WOŚP – aktywny udział naszej szkoły.

• BAL KARNAWAŁOWY w oddziale przed-
szkolnym - wspaniała zabawa i piękne przebrania. 

• MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIZZY – degu-
stacja, zajęcia plastyczne, kodowanie na macie.

• DZIEŃ BEZPIECZNEO INTERNETU – mate-
riały edukacyjne i filmik dla rodziców i opiekunów; 
lekcje informatyki o tematyce związanej z bezpie-
czeństwem w sieci; konkurs „Ja i mój świat w sieci”; 
wizyta funkcjonariuszy policji, którzy opowiedzieli 
o cyberprzemocy, konsekwencjach prawnych, zasa-
dach bezpieczeństwa w Internecie.

• WALENTYNKI – wesołe przedstawienie stwarza-
jące okazję do wyznania swoich uczuć. 

• Dofinansowanie z Min. Kul. w ramach Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

• PIĘKNIE WYREMONTOWANA I WYPO-
SAŻONA SALA DO WYCH. FIZYCZNEGO 
- dzięki przychylności Pana Burmistrza i środkom 
finansowym Urzędu Miejskiego od 18 stycznia 
2021r. nasi uczniowie mogą z niej korzystać.

SP WARTA

JESTEM MIASTO WARTA – projekt uczniów kl. VI b 
realizowany w latach 2019 – 2020
Pomysł realizacji projektu JESTEM MIASTO 
WARTA narodził się, kiedy autorzy – uczniowie klasy 
VI b byli w klasie piątej. Postanowiliśmy nieco inno-
wacyjnie zrealizować godziny z wychowawcą. Od 
początku wiedzieliśmy, że cały projekt ma zakończyć 
się publikacją, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że czeka 
nas trudne zadanie. Do pracy przystąpiliśmy we wrze-
śniu. Najpierw pozyskanie funduszy i wizyta w Urzę-
dzie Miejskim, później poznawanie miasta: wycieczki, 
wnikliwe przyglądanie się kamieniczkom, pomnikom, 
tablicom pamiątkowym, odwiedzenie nekropolii, 
wizyty w kościołach i studiowanie materiałów, które 
przybliżyły nam historię miasta. Niezwykle pomocna 
okazała się strona Warta wspomnień – śledzona przez 
autorów stała się inspiracją do poszukiwań śladów 
przeszłości. 
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31 stycznia 2021 roku odbył się 29. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cel tegorocznej akcji 
to zbiórka pieniędzy dla oddziałów dziecięcej laryngo-
logii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. 

Sztab nr 5850, który powstał w budynku Szkoły 
Podstawowej w Warcie przy ulicy Świętojańskiej 
5 współtworzyli: Szkoła Podstawowa w Warcie, 
Szkoła Podstawowa w Jeziorsku, Szkoła Podstawowa 
w Ustkowie, Szkoła Podstawowa w Cielcach, Szkoła 
Podstawowa w Jakubicach, Warckie Centrum Kultury 
oraz Urząd Miejski w Warcie. Zbiórką pieniędzy zajęło 
się 37 wolontariuszy (uczniowie ze szkół podstawo-
wych tworzących sztab). Ogłoszone również zostały 
licytacje gadżetów WOŚP za pomocą popularnej 
platformy internetowej Allegro, dzięki której lokalni 
mieszkańcy zasilali konto sztabu. 

Medialnego wsparcia udzieliło sztabowi Warcie 
Centrum Kultury. Za pomocą mediów społecznościo-
wych (w czterech wejściach na kanele FB Warckiego 
Centrum Kultury) relacjonowano o przebiegu akcji 
oraz zadbano o oprawę muzyczną. 

Podsumowując kwotę zebraną przez wolontariuszy 
oraz wpływy z aukcji internetowych, sztab nr 5850 
zasilił konto WOŚP kwotą: 16.451,68 zł.

Serdecznie podziękowania dla współorganizatorów 
sztabu: wolontariuszy, dyrektorów szkół podstawo-
wych oraz nauczycieli, dyrektora Warckiego Centrum 
Kultury oraz pana Burmistrza Krystiana Krogulec-
kiego składa kierownik sztabu WOŚP nr 5850 Wiktor 
Szymczak. 

Wiktor Szymczak

Krzysztof Szymczak 
zwycięzcą konkursu historycznego!
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Inspiracja” 
z Kodręba w powiecie radomszczańskim pod patro-
natem Marszałka Województwa Łódzkiego Grze-
gorza Schreibera oraz Instytutu Pamięci Narodowej 
Oddział w Łodzi zorganizowało konkurs Zainspiruj 
się niepodległością. Przedmiotem konkursu było 
napisanie w dowolnej formie pracy pisemnej na temat: 
W województwie łódzkim urodziło się wielu wybit-
nych bohaterów. Który z nich w ciągu ostatnich 102 
lat miał Twoim zdaniem największy wkład w naszą 
niepodległość? Adresatami konkursu byli uczniowie 
klas VI-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponad-
podstawowych z województwa łódzkiego. Spośród 50 
nadesłanych prac laureatem został Krzysztof  Szym-

29. Finał WOŚP

Na wycieczki i spacery nie mieliśmy dużo czasu, 
bo jesienna słota i nadchodząca zima mogły nam to 
utrudnić, a tę porę roku mieliśmy zarezerwowaną 
na działania w szkole: wykonanie ilustracji, napi-
sanie tekstów, wierszy, które znalazłyby się w książce, 
dyskusje i korektę. Nie wszyscy przecież pięknie 
rysują, piszą, a jak się powiedziało: a…, trzeba powie-
dzieć: b…. Było trochę nerwów, – że się nie zdąży, że 
komuś się nie chce, że się czegoś zapomniało i przy-
szedł marzec, a wraz z nim zdalne nauczanie! I… to 
spowodowało, że nasza publikacja ukazała się, kiedy 
autorzy byli w klasie szóstej. W grudniu 2020 roku, 
tuż przed świętami ujrzeliśmy książkę – JESTEM 
MIASTO WARTA. Mamy nadzieję, że pozwoli ona 
Państwu lepiej poznać nasze miasteczko. Jest skiero-
wana do każdego – małego i dużego.

Nad oprawą graficzną czuwała pani Barbara Mrzy-
głocka–Cegiełka – mama Janka i Stasia. Stanisław, 
mimo że jest uczniem klasy trzeciej, dzielnie wspierał 
swojego starszego brata i jego kolegów, tak jak i Zyta 
Mikołajczyk – uczennica klasy siódmej, która poma-
gała przy projekcie. Marta Sowała i Barbara Neyman 
motywowały, sprawdzały i mocno wspierały.

Pozostali autorzy to: Oskar Chrzęściewski, Roksana 
Czarnecka, Bartosz Gralak, Antoni Hanszla, Kornelia 
Hofman, Bartłomiej Kałas, Piotr Krawczyk, Jakub 
Król, Małgorzata Kubik, Małgorzata Melka, Patrycja 
Melka, Wiktor Osmelak, Jan Spętany, Bartłomiej 
Szymczak, Antoni Woźniak, Gabriel Woźniak.
Projekt sfinansowany z funduszy Urzędu Miejskiego 
w Warcie.

Uczniowie klasy VIb 
z wychowawcą Barbarą Neyman

czak z klasy 6a, który w formie listu zaprezentował 
biografię Stefana Pogonowskiego – bohatera wojny 
polsko-bolszewickiej, który zginął 15 sierpnia 1920r. 
pod Radzyminem.

Aldona Małolepsza
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Dzięki wsparciu Pana Krystiana Kroguleckiego 
Burmistrza Warty i Rady Rodziców działającej przy 
Szkole Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława w Warcie 
udało się w ostatnim czasie zmienić wystrój pięciu sal 

Inwestycje i remonty

lekcyjnych w budynku szkoły przy ul. Koźmińskiej 
11, w których uczą się uczniowie klas I-III. Z otrzy-
manych środków zostały zakupione nowe krzesełka 
i wymienione zniszczone blaty ławek. Na korytarzach 
został położony tynk ozdobny. 

W budynku szkoły przy ul. Świętojańskiej 5 (uczą 
się tam klasy IV-VIII) wyremontowano salę arty-
styczną. Zakres prac remontowych uwzględniał m.in.: 
malowanie ścian, położenie tynku ozdobnego, montaż 
paneli podłogowych, zakup nowego wyposażenia 
(m.in.: blatów do ławek, krzesełek, biurka, szafy na 
pomoce). 

Zagospodarowano również mało atrakcyjną prze-
strzeń schodów, montując naklejki edukacyjne o tema-
tyce poświęconej życiu naszego patrona, wiedzy 
polonistycznej i matematycznej oraz wiedzy z języka 
angielskiego. Koszt prac wyniósł blisko 25.000 zł. 

Przeprowadzone prace poprawiły estetykę, komfort 
i warunki do nauki dzieci i młodzieży uczęszczającej 
do naszej szkoły. Mamy nadzieję, że uczniowie klas 
IV-VIII wrócą wkrótce do nauczania stacjonarnego 
i będą mogły cieszyć się nowym wizerunkiem szkoły 
jeszcze w tym roku szkolnym. 

Serdecznie dziękujemy organowi prowadzącemu 
i Radzie Rodziców za ofiarność i otwartość na potrzeby 
naszych uczniów. Każde przedsięwzięcie, które wnosi 
w życie dziecka uśmiech i zadowolenie jest bezcenne.
 

Lucyna Tworo

SP WŁYŃ

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. 
28 Pułku Strzelców Kaniowskich realizują wiele 

przedsięwzięć o charakterze dydaktyczno-wycho-
wawczym, które wpływają na wszechstronny rozwój 
osobowy uczniów. Wzięli udział m.in. w ogólnopol-
skim projekcie Ministra Edukacji Narodowej „Razem 
na święta”; w świątecznym projekcie Gminy Warta 
podczas nagrania płyty „Kolędujemy razem” – 
naszą szkołę reprezentowali Piątkowska Maja i Janiak 
Mateusz z utworem „Pada śnieg” czy w V edycji ogól-
nopolskiej akcji „Wszystkiego dobrego dla chorego”. 
W ostatnich trzech miesiącach uczniowie osiągnęli 
następujące sukcesy w konkursach zewnętrznych:
• II miejsce Marii Michalak, w „Konkursie na 

makietę” realizowanym w ramach kampanii eduka-
cyjnej Gminy Warta pn.: „Z czym się je…OZE!”; 

• Cyprian Bukowski zajął II miejsce, natomiast 

7 uczniów dostało wyróżnienia w konkursie 
plastycznym online zorganizowanym przez 
Muzeum Okręgowe w Sieradzu pt. „Autoportret. Ja 
w dawnych czasach”;

• uczeń klasy VI, Cezary Matusiak zajął VII 
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przedmio-
towym z Geografii organizowanym przez Centrum 
Edukacji Szkolnej w Warszawie, ponadto zakwali-
fikował się do etapu rejonowego Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Historii. 
Sekcja sportów walki działająca przy naszej szkole 

odnosi liczne sukcesy nie tylko w środowisku lokalnym, 
ale także na szczeblu ogólnopolskim. Najważniejsze 
z nich to:
• Puchar Polski w Sumo Kadetów i Młodzików 

oraz Mikołajkowy Turniej Dzieci w Krotoszynie – 
w kategorii najmłodszych adeptów naszej sekcji na 
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i radość wypełniały pięknie przystrojoną salę. 
W naszym żłobku nie zapominamy również o innych. 
Dzieci w ramach akcji „Wszystkiego dobrego dla 
chorego” przygotowały piękną kartkę z życzeniami 
dla pacjentów sieradzkiego szpitala. Był to efekt naszej 
współpracy z Fundacją „Dr Clown”. Z radością przy-
łączyliśmy się również do akcji zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie „Razem możemy wiele” działające 
przy Zespole Szkół Specjalnych w Warcie, polegającej 
na zbiórce wody dla osób chorych na COVID -19. ●

Koordynator merytoryczny artykułu o oświacie:
Barbara Melka

Nowy Rok przyniósł nam wiele wyjątkowych 
wydarzeń. 21 stycznia obchodziliśmy drugie 

urodziny naszego żłobka. Ze względu na pandemię 
w tym roku świętowaliśmy je w bardzo kameralnym 
gronie. Nie mogło jednak zabraknąć urodzinowego 
tortu, występów artystycznych i mnóstwa dobrej 
zabawy. Kolejne niezwykłe wydarzenie, dostarcza-
jące dzieciom wielu pozytywnych przeżyć i emocji, to 
karnawałowy bal przebierańców. W żłobku pojawiły 
się kolorowe postaci. W tym dniu, jeszcze bardziej niż 
zazwyczaj, królowały tańce, zabawy i pląsy. Uśmiech 

ŻŁOBEK GMINNY W WARCIE 

podium stanęli: Kaźmierczak Hanna, Janiszewski 
Seweryn i Bronka Piotr – złoty medal, Piąt-
kowska Oliwia – srebrny medal, Bogusławska 
Antonina, Piątkowski Szymon i Ochęcki Igor – 
brązowy medal; 

• Memoriał Marcina Kurpińskiego w Zgierzu, 
a jednocześnie Mistrzostwa Województwa Łódz-
kiego – wśród zwycięzców znalazł się Osetek Igor 
– złoty medal;

• XXIV Memoriał Jana Kauca i Olimpijczyków na 
obiekcie „Budowlanych” w Łodzi – medale złote 
wywalczyli: Janiszewski Dawid, Ochęcki Igor 
i Bogusławska Antonina, medal srebrny zdobyła 
Piątkowska Oliwia, medale brązowe zdobyli: 
Kaźmierczak Hanna i Piątkowski Szymon; 
starty indywidualne naszych sportowców przeło-
żyły się na sukces drużynowy – Drużyna ULKS 
„28” we Włyniu stanęła na III stopniu podium.

Prześwietlamy oświatę
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Gabriela Majewska

Uczniowie ze Szkół Podstawowych z Jeziorska, 
Rossoszycy, Ustkowa, Włynia, Jakubic oraz klasa 
IIB ze szkoły w Warcie wzięli udział w akcji zbie-
rania karmy dla potrzebujących psów i kotów 
będących pod opieką Stowarzyszenia Na Psią 
Łapę Sercem Psa. ●

Wszystkie dołączone zdjęcia są autorstwa Agnieszki 
Sobańskiej i z pochodzą archiwum żłobka

Prześwietlamy oświatę
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Nie kupuj – adoptuj!

Gabriela Majewska

Schronisko Fundacji Medor w Zgierzu w drodze przetargu ogłoszonego pod koniec 2020 
roku przejęło zadania, które przez 12 lat realizowane były przez Schronisko w Wojtyszkach, 
mające na celu utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom 
z terenu Gminy Warta.

Medor jest schroniskiem kameralnym, z małą 
liczbą psów i bardzo wysokim procentem 

adopcji. Jest otwarte dla odwiedzających, prowadzony 
jest wolontariat z możliwością wyprowadzania psów 
na spacery w każdy dzień tygodnia, na które serdecznie 
Was zapraszamy.

Nasza gmina w Schronisku w Wojtyszkach dotych-
czas utrzymywała 62 psy, które zostały adoptowane 
przez Fundację Ancymon. Tym samym na dzień 
dzisiejszy gmina Warta na swoim utrzymaniu nie ma 

żadnego psa. Te, które zostały pod opieką Fundacji 
nadal czekają na nowe domy, a do adopcji pozostały 
już tylko 4 psiaki.

A dlaczego warto adoptować? Te zdjęcia nie 
pozostawiają złudzeń! To tylko kilka szczęśliwych 
pyszczków, którym udało się znaleźć kochających 
właścicieli. Nie ma wierniejszych przyjaciół niż psy, 
które zostały wcześniej skrzywdzone przez człowieka. 
Za stworzenie nowego domu potrafią odwdzięczyć 
się ogromem bezwarunkowej miłości. ●

Czworonożny kącik adopcyjny
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„

Mamy Obowiązek Pomagać Sobie 
Na mocy umowy zawartej z Polskim Komitetem 

Pomocy Społecznej w Sieradzu na okres od 25 
listopada 2020 do 31 sierpnia 2021 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Warcie zajmuje się dystrybucją 
artykułów żywnościowych dla najuboższych miesz-
kańców z terenu gminy Warta. Udzielana pomoc jest 
świadczeniem niepieniężnym należącym do zadań 
pomocy społecznej realizowana w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podstawą do 
przyznania świadczenia w tej formie jest zakwalifiko-
wanie osób i rodzin spełniających kryterium docho-
dowe. Obecnie dochód uprawniający do korzystania 
z artykułów żywnościowych wynosi odpowiednio:
• dla osoby samotnie gospodarującej 

701,00 zł x 220% = 1.542,20 zł
• dla osoby w rodzinie przypadający na 1 członka 

rodziny 528,00 zł x 220% = 1.116,60 zł
Częstotliwość transportów z żywnością nie jest 

usystematyzowana, szacuje się ją na kilka razy w roku, 
w 2020 r. transportów było 6, z art. żywnościowych 
skorzystało ok. 1000 mieszkańców gminy Warta. Nato-
miast w roku bieżącym pierwszy transport żywności 
dostarczono 27 stycznia 2021 r. Wśród produktów 
spożywczych znajdują się głównie artykuły niezbędne 
w prowadzeniu gospodarstwa domowego takie jak:
1. art. warzywne i owocowe (groszek z marchewką, 

koncentrat pomidorowy, buraczki, powidła, 
mus jabłkowy, fasolka po bretońsku) ok. 
24,04%

2. art. skrobiowe (makaron, płatki owsiane, ryż, 
kasza, herbatniki) ok. 24,42%

3. art. mleczne (mleko, ser podpuszczkowy 
dojrzewający) ok. 20,35%

4. art. mięsne (szynka drobiowa, szynka 
wieprzowa, pasztet drobiowy, filet z makreli) 
ok. 12,09%

5. cukier, miód ok. 10,65%
6. tłuszcze – olej rzepakowy ok. 9,45%

Organizacje realizujące proces dystrybucji art. 
żywnościowych prowadzą także działania w ramach 
środków towarzyszących mające na celu wzmocnienie 
samodzielności i kompetencji w zakresie prowa-
dzenia gospodarstwa domowego: warsztaty kulinarne, 
warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, 
programy edukacyjne mające na celu zapoznanie 
z zasadami zdrowego żywienia i przeciwdziałanie 
marnowania żywności, warsztaty edukacji ekono-
micznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu 
domowego, ekonomicznego prowadzenia gosp. 
domowego z uwzględnieniem finansowych i rzeczo-
wych dochodów rodziny). 

W związku z sytuacją związaną z panującym stanem 
epidemii SARS-CoV-2 i wynikającymi z niego ograni-
czeniami Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie nadal 
świadczy pomoc na rzecz osób i rodzin, których sytu-
acja życiowa jest dość trudna. 

Pracownicy tut. Ośrodka realizują zadania pomocy 
społecznej w zakresie:
• niewymierna pomoc w formie poradnictwa, pracy 

socjalnej na rzecz osób i rodzin, 
• przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o pomoc 

finansową w zależności od potrzeb klientów,
• usługi opiekuńcze dla potrzebujących seniorów,
• wsparcie dla osób przebywających na kwarantannie 

w związku z zakażeniem COVID-19, w tym głównie 
zakup i dostarczanie niezbędnych produktów 
żywnościowych, środków czystości i leków.
W dobie panującego kryzysu w kraju sytuacja 

życiowa może być szczególnie trudna dla osób 
zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie. 
W związku z powyższym na terenie gminy Warta 
funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny do spraw 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający przy 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie. 

W dobie panującego kryzysu w kraju sytuacja życiowa może być szczególnie 
trudna dla osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie. 
W związku z powyższym na terenie gminy Warta funkcjonuje Zespół 
Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie.

„

Informacje z Ośrodka Pomocy Społecznej
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okazałoby się, że nasze wynagrodzenia są niewystarczające dla 
pokrycia dodatkowych kosztów, wynikających z funkcjonowania 
naszej rodziny. Mam tu na myśli wycieczki, zestawy sportowe, 
zapotrzebowania technologiczne (sprzęt komputerowy), czy też 
zwyczajne potrzeby naszych dzieci dnia codziennego, na które 
nie moglibyśmy sobie pozwolić, gdyby nie to świadczenie.” 

Przypominamy, że na nowy okres zasiłkowy 
2021/2022, który będzie obowiązywał od 1 czerwca 
2021 r. do 31 maja 2022 r. można składać już od 1 
lutego 2021 r. wnioski drogą elektroniczną, czyli za 
pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu 
Empatia lub PUE ZUS – do czego serdecznie zachę-
camy. Zaś od 1 kwietnia 2021 r. w naszym Ośrodku 
będziemy przyjmować wnioski w wersji papie-
rowej. Wszelkie aktualności na temat realizowanych 
programów przez nasz Organ udostępniane są na 
stronie internetowej MOPS-u: www.warta.naszops.pl 
oraz na stronie facebooka Gminy Warta. Znajdą tam 
Państwo wszelkie dodatkowe informacje oraz wzory 
wniosków do pobrania i przykłady jak, taki wniosek 
uzupełnić. Nasi pracownicy służą również pomocą 
w Ośrodku lub przez telefon. ●

MOPS Warta

Działania specjalistów poszczególnych grup robo-
czych ZI mają na celu pomoc w zakresie przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali 
zjawiska przemocy w społeczności lokalnej gminy 
Warta.

Od kwietnia 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Warcie realizowany jest program rządowy 
„Rodzina 500+”, znane potocznie świadczenie 500+. 
Jego głównym założeniem i celem jest poprawa 
sytuacji demograficznej, redukcja ubóstwa wśród 
najmłodszych oraz inwestycja w rodzinę. W przeciągu 
tych kilku lat zmieniały się zasady przyznawania prawa 
do świadczenia wychowawczego. Obecnie takie świad-
czenie może pobierać rodzic mający na utrzymaniu 
dziecko do 18-ego roku życia bez względu na dochody.

Program „Rodzina 500+” w naszym Państwie jest 
najbardziej znaczącą i realnie odczuwalną pomocą 
finansową dla rodzin wychowujących dzieci. Świadczą 
o tym słowa jednego z rodziców, który pobiera ww. 
świadczenie: „Świadczenie 500+ spowodowało w naszej 
rodzinie, która składa się z dwójki dorosłych osób oraz z trójki 
dorastających dzieci wiele dobrego! Pieniądze otrzymywane na 
konto każdego miesiąca są stałym zapewnieniem – zabezpie-
czeniem funkcjonowania naszej rodziny w sytuacji, w której 

Niektórym dzieciom muzea kojarzą się z nudą, koniecznością oglądania i słuchania 
opowieści najeżonych datami, nieznanymi nazwiskami i ogólnie trudnymi do zrozumienia 
słowami czy historiami. Najwyższy czas skończyć z takim myśleniem, muzea to skarbnice 
piękna, ciekawych przedmiotów i jeszcze ciekawszych historii, to dorobek naszych 
przodków, ich świat wartości, sposoby pokonywania trudności i czyny, z których możemy 
(musimy !) być dumni.

Witamy w Muzeum w Warcie

szania wyłoni się dziejowy proces, łatwiej też będzie 
nam wybrać drogę na przyszłość. Zachęcam więc 
wszystkich do poznawania historii m. in. poprzez 
wizyty w muzeum. Tu można zachwycić się pięknymi 
obrazami, przeżyć chwile refleksji przy przedmio-
tach z czasów II wojny światowej, podziwiać kunszt 
rzemieślników sprzed paru tysięcy lat i nie tylko. 
Muzeum jak skarbiec, jest ważne. Sprawmy, by stało 
się modne. Na początek przedstawiam 2 eksponaty 
z naszych zbiorów z 2 różnych dziedzin, kto ciekawy 
niech czyta, ogląda, zwiedza i pyta.

Muzea doskonale wpisują się w proces eduka-
cyjny dzieci, młodzieży, a także samokszał-

ceniowy osób dorosłych. Historia jest nauczycielką 
życia, jak mówi stare przysłowie i można je uzupełnić 
powiedzeniem, że tylko głupcy uczą się na własnych 
błędach, mądrzy uczą się na błędach cudzych, czyli na 
historiach, które już się wydarzyły. Bądźmy mądrzy! 
Jest pewien fenomen w poznawaniu przeszłości, jeśli 
się ją dobrze pozna i wzbogaci refleksją, to o wiele 
łatwiej zrozumie się teraźniejszość, z chaosu i zamie-

Muzeum
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Muzeum

„

Obraz Wenus z Małkowa namalowany 108 lat temu 
przez Zygmunta Andrychiewicza artystę urodzo-
nego w Sokołowie (woj. mazowieckie), który wiele 
lat spędził w Paryżu, wystawiał tam m.in. w słynnym 
Salonie Niezależnych, a gdy pod koniec XIX w. 
poznał poprzez syna Adama Mickiewicza właścicielkę 
Małkowa Walentynę Pstrokońską i jej córkę Marię 
skorzystał z zaproszenia i osiadł tu na stałe. Obraz 
przedstawia naturalnych rozmiarów dziewczynę ze wsi 
rozebraną do kąpieli w rzece. Na głowie ma zieloną 
chustkę w kwiaty, jedną dłonią odrzuca koszulę, 
a drugą próbuje się osłonić. Obraz jest statyczny, 
panuje atmosfera spokoju, całość skąpana jest w gorą-
cych barwach zachodzącego słońca. Oto dzień dobiegł 
końca, pora na oczyszczającą kąpiel i błogi wypo-
czynek. Ciekawostką jest fakt, że nikt z oglądających 
obraz nawet 40 lat temu nie był w stanie rozpoznać 
modelki. Należy przypuszczać, że ponieważ pozo-
wanie nago nie było powodem do dumy, dziewczyna 
ukrywała ów fakt przed bliskimi. Wysoce prawdopo-
dobne, że szybko wyjechała do dużego miasta i nikt 
już nie pamiętał osoby.

Pająki w muzeum to wcale nie zaniedbanie, to powód 
do dumy. Tylko o jakie pająki chodzi? Oczywiście 
o ludowe, takie które zdobiły mieszkania na wsi. Wyko-
nywane ze słomy, kolorowego papieru, grochu, zbóż, 
koralików i innych  czasem zaskakujących elementów. 
Dziś już mało kto umie je wykonać. Tymczasem 
w Warcie mieszka p. Aleksandra Adamas, która jest 
twórczynią ludową zarejestrowaną w Polskim Związku 
Twórców Ludowych i to ona właśnie wykonała i poda-
rowała Muzeum pięknego pająka oraz bukiet pięknych 
róż i malw z bibuły. Warto dodać, że pani Aleksandra 
jest wszechstronnie utalentowaną twórczynią i potrafi 
haftować, wyszywać, tworzyć makatki. Jest laureatką 
wielu konkursów i to nie tylko na szczeblu regio-
nalnym. ●

Wenus z Małkowa

Pająk

Barbara Cichecka

Jest pewien fenomen w poznawaniu przeszłości, jeśli się ją dobrze pozna 
i wzbogaci refleksją, to o wiele łatwiej zrozumie się teraźniejszość, z chaosu 
i zamieszania wyłoni się dziejowy proces, łatwiej też będzie nam wybrać 
drogę na przyszłość.

„
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Święta Wielkanocne tuż, tuż. Żurek, mazurek czy babka, opcji jest wiele, a my zachęcamy Państwa do wypró-
bowania przepisu na zupę chrzanową zaproponowaną przez Koło Gospodyń Wiejskich „Wawrzynianki” 

z Rossoszycy.

Zupa Chrzanowa

Składniki:
200g korzenia chrzanu, najlepiej świeżo startego
4-5 ziemniaków
1 duża cebula 
4 surowe białe kiełbasy
4 łyżki śmietany 12% do zup 
4 jajka na twardo
Przyprawy: 
liść laurowy 
pieprz 
sól 
majeranek 
ząbek czosnku
natka pietruszki posiekana

Wykonanie
Posiekaną cebulkę, ziemniaki w kostkę i całe kiełbasy 
smażymy na patelni, na małej ilości oleju, aby tylko 
warzywa zmiękły i były jasno złote. Następnie 
wszystko wkładamy do garnka, płuczemy patelnię ze 
smażenia wodą i zalewamy kiełbasy i warzywa wodą 
z patelni. Wody ma być jeszcze raz tyle co składników 
w garnku. Dodajemy sól do smaku, pieprz, liść, 
czosnek, majeranek. Gotujemy do momentu, aż 
ziemniaki zmiękną. Wyjmujemy kiełbasy, następnie 
dodajemy tarty chrzan i jeszcze gotujemy około 
5 minut. Całość blendujemy i zabielamy śmietaną. 
Jeszcze raz próbujemy na słoność. Zupa ma 
konsystencję kremu. Podajemy z jajkiem na twardo, 
plasterkami pokrojonej białej kiełbasy i natką 
pietruszki. Smacznego!

Opracowała:
Kinga Zagłoba

Przepis dostępny jest również 
w kalendarzu ściennym na 

2021 rok przygotowanym przez 
Urząd Miejski w Warcie

Słów kilka o KGW „Wawrzynianki” z Rossoszycy!
Koło Gospodyń Wiejskich „Wawrzynianki” 
w Rossoszycy powstało w czerwcu 2019 roku. 
Siedzibą KGW jest świetlica w strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rossoszycy. Członkiem KGW 
może zostać każda osoba w zasięgu terytorialnym 
tutejszej parafii p. w. św. Wawrzyńca. „Wawrzynianki” 
– już dziś wszystkich chętnych, zarówno Panie jak 

i Panów zachęcamy do wstąpienia w nasze „szeregi”. 
Oferujemy zdobycie doświadczenia kulinarnego, 
pozytywnie spędzony czas z miłym towarzystwie, 
możliwość prezentacji wyrobów wspólnych i własnych 
podczas różnego rodzaju wystaw, pikników, dożynek, 
przyjaźnie na długie lata. KGW liczy 15 pań w różnym 
wieku; najmłodsza członkini ma 15 lat , najstarsza 75. ●

Przepis
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Z powodu obszerności materiału nie wszystko, co 
przygotowałem dla Was drodzy Czytelnicy do 

pierwszego wydania „Na Warcie” udało się w tamtym 
numerze pomieścić. I choć z całą pewnością infor-
macje, które chciałbym dziś przekazać trudno nazwać 
„gorącymi newsami” to w poczuciu kronikarskiego 
obowiązku śpieszę uzupełnić tę historyczną lukę. Na 
łamach tego wydania znajdziecie więc Państwo trzy 
zaległe artykuły a z bieżących spraw pozwólcie wspo-
mnieć o kilku wydarzeniach dotyczących Warckiego 
Centrum Kultury, jakie miały miejsce w ostatnich tygo-
dniach. W święto trzech Króli w miejscowym kościele 
OO. Bernardynów odbył się koncert charytatywny pt. 
„Kolędujemy dla Daniela”. Wspólnie z wykonawcami, 
tj. Chórem Lutnia pod dyrekcją Dawida Bera i Kamila 

O kulturze słów kilka

A w Jeziorsku...
Jeziorsko, malownicza wieś w północnej części naszej 

gminy, słynie nie tylko z jednego z największych 
zbiorników retencyjnych w kraju, ale także z działa-
jącego tam od pięćdziesięciu sześciu lat śpiewaczego 
zespołu Jezioranki. Członkinie Zespołu są jedna z kultu-
ralnych wizytówek naszej społeczności. To głównie One 
reprezentują nas na przeglądach, festiwalach i wszyst-
kich innych wydarzeniach, które z wsią, ludowością 
i folklorem są z związane. Nie inaczej było w ostatnich 
miesiącach. W słoneczną, choć wietrzną niedzielę 26 
lipca, Panie wzięły udział w realizowanym na terenie 
portu Jachtowego Jeziorsko programie Śniadaniowym 
Telewizji Łódzkiej, gdzie zaśpiewały kilka piosenek ze 
swojego repertuaru, opowiedziały o swojej muzycznej 
pasji, a ich kolorowe sieradzkie stroje były niewątpliwą 
ozdobą programu i jeziorskiego krajobrazu.

Gruszczyńskiego, oraz solistami Hanną Okońską – 
sopran, Marią Okońską – skrzypce, Kamilem Grusz-
czyńskim – bas, przy fortepianie zasiadł Andrzej 
Grześkowiak a partię klarnetu wykonał piszący te 
słowa, zbieraliśmy datki na rehabilitację poszkodo-
wanego w wypadku komunikacyjnym mieszkańca 
naszej gminy. W kościele parafialnym św. Miko-
łaja, w niedzielę 24 stycznia zrealizowaliśmy kolejną, 
ósmą już edycję Przeglądu Kolęd. Tym razem oprócz 
gospodarzy, czyli Lutni, wystąpił Chór Kościoła 
Chrześcijan Baptystów z Łodzi oraz Ewangelicki 
Chór Concordia ze Zgierza. Za pulpitem dyrygenckim 
stawali Dawid Ber, Kamil Gruszczyński, Rafał Wiecha 
oraz Magdalena Szymańska wykonująca także solowe 
partie wokalne. Obydwa wydarzenia były transmi-
towane na żywo na Fb Warckiego Centrum Kultury 
siłami technicznymi naszej instytucji przy wsparciu 
zaprzyjaźnionego „SosnaStudio” z Małkowa. Na 
koniec wspomnieć należy o wkładzie naszej warckiej 
społeczności w zbiórkę pieniędzy w ramach 29 Finału 
WOŚP. Transmitowany na żywo na Fb Warcki Sztab, 
czyli Szkoła Podstawowa w Warcie, Warckie Centrum 
Kultury i pozostałe szkoły z terenu gminy Warta, 
a przede wszystkim uczniowie – wolontariusze do 
tegorocznej Orkiestrowej puli dołożyli kwotę ponad 
16 tysięcy złotych. ●

Wiktor Baranowski

Natomiast Ich talent medialny, wokalny i tym razem 
także kulinarny został wykorzystany podczas warsz-
tatu kulinarnego, jaki został zrejestrowany, a następnie 
wyemitowany w tzw. sieci w ramach Dni Otwartych 
Funduszy Europejskich. Zaproszenie do programu 
skierowane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 
otrzymała, mająca swa siedzibę w Warcie Lokalna 
Grupa Działania „Przymierze Jeziorsko”, która to 
kulinarno – artystyczne zadanie postanowiła powie-
rzyć właśnie Jeziorankom. Żur, prażoki, kluski żelazne 
i kapusta ślizgana okraszone skwarkami i lokalną 
muzyka ludową do obejrzenia na facebookowej stronie 
LGD Przymierze Jeziorsko. A jeśli o gotowaniu 
mowa to należy wspomnieć, iż te same Panie wystę-
pujące 20 września br. pod szyldem Stowarzyszenia 
Kobiet Aktywnych wsi Jeziorsko zdobyły I miejsce 

O kulturze
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Warta Folk Band
Przewidziany na 2020 rok Jubileusz 10-lecia Zespołu 

z przyczyn oczywistych musi zostać przeniesiony 
na rok bieżący. Środki przyznane na ten cel w ramach 
funduszy unijnych zostały przesunięte na kolejne lata tak 
jak to miało miejsce w analogicznych sytuacjach w skali 
nie tylko naszego kraju, ale i Europy. Zespół jednak wciąż 
pracuje przygotowując nowy materiał muzyczny i reje-
strując go w studio nagraniowym. Ścieżka dźwiękowa 
z zarejestrowanymi ostatnio dwiema kolędami trafiła na 
gminną płytę świąteczną, a ich wersja video pojawiła się 
w sieci intermetowej i w „Ósemce” – Sieradzkiej Tele-
wizji Regionalnej. Wspólnie z Jeziorankami jako Warcka 
Kapela Ludowa, ale i pod własnym szyldem WFB wziął 

także udział w porannym programie telewizyjnym 
realizowanym przez Łódzką Trójkę 26 lipca w porcie 
jachtowym w Ostrowie Warckim. 

Podczas XIX Spotkań Folklorystycznych Polski 
Centralnej, wśród zespołów inspirowanych folklorem 
zespół okazał się najlepszym zdobywając I miejsce 
w kategorii Autentyzm i Inspiracje. Już wkrótce, wiosną 
tego roku ukaże się najnowsza piosenka Zespołu przy-
gotowywana na pewien ważny dla regionu jubileusz…
ale na razie to jeszcze tajemnica. ●

Wiktor Baranowski

w konkursie kulinarnym na dożynkach wojewódzkich 
w Uniejowie. Kluski żelazne ze skwarkami i kapusta 
ślizgana nie miały sobie równych wśród 60 propo-
zycji kulinarnych przygotowanych przez gospodynie 
z całego województwa. W tak zwanym międzyczasie 
zespołowi udało się wziąć udział w Regionalnym 
Przeglądzie folklorystycznym jaki został zorganizo-
wany przez stowarzyszenie Nasz Powiat w Brzezinach 
k. Łodzi oraz uświetnić swoją obecnością Gminne 
Święto Planów, które odbyło się w Warcie 12 wrze-
śnia. Warto nadmienić, iż we wszystkich muzycznych 
poczynaniach Zespołowi nieodłącznie towarzyszy 
Warcka Kapela Ludowa. ●

Wiktor Baranowski

O kulturze

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła
Może właśnie stąd bierze się ta uporczywa chęć 

przywrócenia w Warcie orkiestrowych tradycji 
sięgających XIX wieku, kiedy to założona z inicjatywy 
administratora kościoła pobernardyńskiego, ks. Adama 
Łaniewskiego powstaje pierwsza orkiestra dęta. Nie 
przetrwała jednak długo, a później, przez kolejne dzie-
sięciolecia, orkiestr, które powstawały przy OSP, miej-
scowym szpitalu psychiatrycznym i ośrodku kultury 
było co najmniej kilka. W 2016 roku Warckie Centrum 
Kultury zakupuje nowe instrumenty (trąbki, saxhorny, 
klarnety, saksofony, flety poprzeczne, w łącznej ilości 
21 sztuk) w celu reaktywacji orkiestry, ogłasza nabór 
chętnych do nauki i zatrudnia kapelmistrza – łódzkiego 
muzyka, nauczyciela gry na trąbce w PSM I st. w Sieradzu 
Damiana Michaluka. Po roku jego obowiązki przejmuje 

waltornista filharmonii łódzkiej Roman Strembicki. 
W roku 2017 w ramach funduszy Unii Europejskiej 
pozyskanych w konkursie ogłoszonym przez Lokalną 
grupę Działania Przymierze Jeziorsko WCK zaku-
puje 27 kompletów strojów dla członków orkiestry. 
W roku 2018 kapelmistrzem Warckiej orkiestry dętej 
zostaje Mariusz Pawlak.

 I ta obecna, kolejna próba reaktywowania orkiestry 
przynosi już swoje pierwsze wymierne efekty. Orkie-
stra staje się ważną części lokalnej tradycji i kultury, 
uczestniczy we wszystkich ważnych dla naszego 
środowiska uroczystościach. Bierze udział w koncer-
tach związanych ze świętami państwowymi i kościel-
nymi, reprezentuje naszą społeczność na konkursach 
i przeglądach. Uzupełnia także muzyczny i kulturowy 
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obraz powiatu sieradzkiego, gdyż jak dotąd Warta 
była jedyną gminą nie posiadającą własnej orkiestry 
dętej. To się właśnie zmienia i na naszych oczach 
swoją pozycję ugruntowuje ważny element sieradzkiej 
tradycji i kultury. Warto zwrócić uwagę na wielopo-
koleniowość orkiestry, która bardzo wzmacnia i inte-
gruje zespół angażując w jej pracę szerokie grono 
miłośników wspólnego muzykowania. Nie należy 
zapominać o walorze edukacyjnym i społecznym jaki 
niesie za sobą udział w tej grupie o wspólnych zain-
teresowaniach i wspólnym celu jakim, poza walorem 
muzycznym jest budowanie lokalnej tożsamości i iden-
tyfikowanie się z miejscem urodzenia i zamieszkania. 
Dla najmłodszych członków jest ważną alternatywą 
spędzania czasu i poszukiwania dróg rozwoju osobi-
stego, poszerzania horyzontów, budowania wrażli-
wości i otwierania się na szeroko rozumianą kulturę 
i sztukę. 

Nauka gry na instrumencie oraz próby prowadzone 
metodą on-line nie należą do najłatwiejszych. Mimo to 
członkowie zespołu przygotowują repertuar ćwicząc 
pilnie przed ekranem monitora. Ich wysiłek przyniósł 
konkretny efekt w postaci udziału i znakomitego 
występu na gminnych dożynkach w Warcie 20 września 
bieżącego roku. Warto wspomnieć, iż w głosowaniu 
na projekty w ramach budżetu obywatelskiego woje-
wództwa Łódzkiego Warcka Orkiestra uplasowała się 
na trzeciej pozycji zdobywając środki na zakup nowych 
instrumentów. Innym efektem wytężonej pracy 
muzyków warckiej orkiestry jest Nagroda Starosty 
Sieradzkiego za osiągnięcia w dziedzinie upowszech-
niania kultury, która została wręczona Kapelmistrzowi 
Mariuszowi Pawlakowi w dniu 18 grudnia 2020 roku 
w Starostwie Powiatowym w Sieradzu na Uroczystym 
Spotkaniu Animatorów Kultury Powiatu Sieradzkiego. 
Gratulujemy. ●

Wiktor Baranowski

Z życia biblioteki
Myśląc o naszych czytelnikach cały czas pracujemy 

nad zwiększeniem atrakcyjności oferty Biblio-
teki. Ciągle zwiększa się udział nowości wydawniczych 
w naszych zbiorach. Znacznie wzrosła dostępność do 
książek, czasopism, multimediów i publikacji naukowych. 
W MiGBP w Warcie od końca lutego można bezpłatnie 
korzystać z cyfrowej wypożyczalni książek i czasopism 
naukowych ACADEMICA. Została ona stworzona 
przez Bibliotekę Narodową, pod egidą Fundacji na Rzecz 
Nauki Polskiej i przy współpracy Naukowej i Akademic-
kiej Sieci Komputerowej. Projekt powstał pod auspi-
cjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Wypożyczalnia 
umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki 
Narodowej dając dostęp do 3 372 743 publikacji ze 
wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, obję-
tych ochroną prawa autorskiego.

W przeciwieństwie do klasycznych wypożyczeń 
międzybibliotecznych korzystanie z Academiki nie 
wymaga oczekiwania na przesłanie publikacji pocztą, 
lecz umożliwia jej natychmiastowe wyświetlenie na 
ekranie monitora. Udostępniane cyfrowo wersje 
publikacji ze szczególnym naciskiem na wydawnictwa 
przydatne w kształceniu i pracy naukowej. Rejestracja 
użytkowników odbywa się na podstawie karty biblio-
tecznej. Zapraszamy do korzystania z jej zasobów!

Pragniemy również Państwa poinformować 
o wydłużeniu czasu pracy naszej Biblioteki. Oprócz 
otwarcia w dni powszednie w godzinach 9:00 – 19:00, 
zapraszamy także w drugą i ostatnią sobotę miesiąca 
od 9 00 do 13 00. ●

Marcin Wojtysiak

„[Orkiestra] jest ważną 
alternatywą spędzania czasu 
i poszukiwania dróg rozwoju 
osobistego, poszerzania 
horyzontów, budowania 
wrażliwości i otwierania się na 
szeroko rozumianą kulturę 
i sztukę.

„

O kulturze
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1. Osiecka: tego o mnie nie wiecie – Beata Biały
2. Szepty spoza nicości – Remigiusz Mróz
3. Zjadacz czerni 8 – Katarzyna Grochola
4. Wiersze prawie wszystkie – Agnieszka Osiecka 
5. Co komu pisane – Maria Ulatowska, Jacek Skowroński
6. Gdzie jest happy end? – Krystyna Mirek
7. Droga, którą przeszłam – Agata Przybyłek
8. Czas tajemnic: Karla. Tom I – Marzena Rogalska
9. Niespokojne niebo – Charlotte Link
10. Odrodzone królestwo – Elżbieta Cherezińska ●

Marcin Wojtysiak

Książkowa lista 
TOP10 LUTEGO 
w naszej bibliotece

Ankiety z Urzędu? 
Wymysł czy konieczność?
W lutym br., za pośrednictwem sołtysów i pracow-

ników urzędu przekazaliśmy Państwu ankiety 
w których prosiliśmy o informacje dotyczące posiada-
nych systemów odprowadzania nieczystości z Państwa 
posesji. Do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy ankiety 
z poszczególnych sołectw w następujących ilościach:
Raczków – 48 szt.; Małków – 38 szt.; 
Proboszczowice – 38 szt.; Bartochów – 33 szt.; 
Ustków – 28 szt.; Zagajew – 26 szt.; Miedźno – 26 szt.; 
Klonówek – 24 szt.; Mikołajewice – 23 szt.; 
Cielce – 23 szt.; Glinno – 22 szt.; Wola Zadąbrowska 
Stara – 21 szt.; Włyń – 20 szt.; Głaniszew – 17 szt.; 
Kawęczynek – 16 szt.; Dzierzązna – 15 szt.; 
Grzybki – 15 szt.; Gołuchy-Łabędzie – 15 szt.; 
Lipiny – 14 szt.; Tomisławice – 14 szt.; Zaspy 
Kolonia – 13 szt.; Duszniki – 13 szt.; Ostrów 
Warcki – 12 szt.; Czartki – 12 szt.; Gać Warcka – 9 szt.; 
Zadąbrowie Rudunek – 9 szt.; miasto Warta – 8 szt.; 
Witów – 8 szt.; Wola Zadąbrowska Nowa – 7 szt.; 
Tądów Górny – 7 szt.; Jakubice-Baszków – 6 szt.; 
Piotrowice – 5 szt.; Zielęcin – 5 szt.; Augustynów 
– 5 szt.; Zadąbrów Wiatraczyska – 5 szt.; 
Rossoszyca – 5 szt.; Wola Miłkowska – 5 szt.; 
Jeziorsko – 4 szt.; Mogilno – 4 szt.; Rożdżały – 3 szt.; 
Kamionacz – 3 szt.; Socha – 2 szt.; Lasek – 2 szt.; 
Góra, Krąków, Maszew, Miedze-Grabinka, Raszelki, 
Tądów Dolny – 0 szt. 

(Stan ankiet na dzień 11.03.2021r.)

W dniach od października 2020 do stycznia 2021 
Urząd Miejski w Warcie poddany został kontroli NIK 
w zakresie m.in.: planowania, monitorowania i nadzo-
rowania realizacji zadań w zakresie gospodarki ście-
kowej. Kontrola zwróciła uwagę na kilkanaście kwestii 
związanych z oczyszczaniem, odbiorem i odpro-
wadzaniem nieczystości z posesji na terenie Gminy 
Warta, a także na brak aktualnych danych związanych 
z ilością przydomowych oczyszczalni ścieków czy 
ilością zbiorników bezodpływowych znajdujących się 
na terenie Gminy Warta. 

Wobec osób, które złożą ankiety nie zostaną wycią-
gnięte żadne negatywne konsekwencje. Najwyższa 
Izba Kontroli zobowiązała Urząd Miejski w Warcie 
do stworzenia aktualnej bazy danych, która umożliwi 
sporządzanie rzetelnych sprawozdań, zobrazuje aktu-
alną sytuację dot. posiadanych systemów odprowa-
dzania nieczystości, a co za tym idzie ułatwi ubieganie 
się o środki zewnętrzne, które umożliwią otrzymanie 
dotacji na modernizację lub wymianę posiadanych 
przez Państwa systemów. Liczymy na Państwa pomoc, 
a za złożone dotychczas ankiety dziękujemy. Pamię-
tajmy, że wspólne działanie z pewnością w przyszłości 
zaowocuje. ●

Kinga Zagłoba

Dlaczego ponawiamy naszą prośbę?

Konsekwencje?

Informacje z Urzędu



Od początku roku jest Pan trenerem Jutrzenki, 
jednak z powodów przerwy w rozgrywkach kibice 
nie mieli jeszcze większej okazji, żeby Pana po-
znać, może więc na początek poproszę Pana, by 
w kilku zdaniach przedstawił się Naszym kibicom.
Trenerem piłkarskim na poziomie seniorskim jestem 
od 15 lat. Troszkę już tych klubów przez ten czas 
miałem okazję prowadzić. Jeśli chodzi o największe 
sukcesy – udało mi się kilkukrotnie awansować 
z różnymi klubami o klasę rozgrywkową wyżej. Takim 
największym, w mojej ocenie, osiągnięciem, dającym mi 
największą satysfakcję był awans do IV ligi z drużyną 
wskazywaną przez większość przed sezonem, jako 
kandydata do spadku – Warta Krzymów. To był histo-
ryczny awans. Ostatnio również udało mi się ustrzec 
przed spadkiem zespół CKS Zbiersk i to było taki 
wyczyn z kategorii „cudów” – walka do ostatniej 
kolejki i ostatniej minuty meczu. Udało się również 
zaliczyć awans do IV ligi z Kasztelanią Brudzew. 

Największym klubem, jaki miałem okazję prowadzić 
był Górnik Konin.
Jak doszło do tego, że podjął Pan pracę właśnie 
w Naszej Jutrzence?
Złożył się na to zbieg kilku okoliczności. W zasadzie 
byłem już „dogadany” z innym klubem, ale sprawy 
związane z moją pracą zawodową spowodowały, że 
bardzo ciężko byłoby mi pogodzić je z obowiązkami 
trenera, a w międzyczasie zadzwonił do mnie Prezes 
Edward Stasiak. Kiedyś wysłałem do niego swoje 
CV i dość niespodziewanie dla mnie się odezwał. 
Po rozmowach doszliśmy do porozumienia i posta-
nowiłem podjąć wyzwanie. IV Liga Łódzka to dla 
mnie nowe doświadczenie, choć wcześniej w regionie 
łódzki, trenowałem również drużynę Termy Uniejów.
A jaką piłkę lubi Sylwin Donart?
Sylwin Donart lubi piłkę inteligentną, techniczną, 
kreatywną. Widać to zresztą na naszych treningach. 
Staram się nauczyć zespół grać w piłkę, by cieszył się 
tą grą, by panował nad piłką.
No właśnie, przejdźmy teraz do tych treningów. 
Trenuje Pan już zespół od prawie dwóch miesięcy. 
Jakie są Pana spostrzeżenia? Jaką piłkę będzie 
grała Jutrzenka na wiosnę?
Głównym determinantem w tej kwestii jest czas. 
Jeżeli tego czasu dostaniemy wystarczająco dużo 
to na pewno efekty będą widoczne. Ja już je widzę. 
Może ostatnie dwa sparingi nie były tego dowodem, 
ale graliśmy na naturalnej nawierzchni, trenujemy na 
sztucznej – na orliku. Ten nagły przeskok z boiska 
sztucznego na naturalne zazwyczaj jest problemem. 
Do tego dochodzi ciągła rotacja składu. Na ten czas 
ciągle nie mamy ostatecznej, dopiętej kadry (rozma-
wialiśmy 10.03 – przyp. Red.). Jednak w tych meczach, 

W walce o utrzymanie!
– rozmowa z Sylwinem Donartem, 
trenerem Jutrzenki Warta
Jutrzenka Warta do rundy rewanżowej IV Ligi Łódzkiej przygotowuje się pod 
okiem nowego trenera. Od początku stycznia obowiązki po rezygnującym z pracy 
szkoleniowcu Jutrzenki, Tomaszu Jaworskim, przejął nowy trener – Pan Sylwin 
Donart. Kim jest nowy szkoleniowiec? Czym może się pochwalić w swoim trenerskim 
CV? Jaki styl piłkarski jest mu najbliższy? O to i kilka innych kwestii zapytaliśmy go 
w szczerej rozmowie.

Sport
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„

gdzie mogliśmy zagrać na w miarę dobrym boisku, 
to pewne elementy są już zauważalne. Jeśli chodzi 
o sposób grania, o utrzymanie się przy piłce, o konstru-
owanie akcji, o taką piłkarską inteligencję. Oczywiście 
to wymaga czasu, jest to dość trudny i żmudny proces.
No właśnie, czasu pozostało niewiele, już w naj-
bliższą sobotę wyjazdowe spotkanie z Adrespolią 
Wiśniowa Góra, tzw. mecz o sześć punktów. Jak 
wygląda kadra przed tym spotkaniem? Część 
zawodników odchodzi, sporo piłkarzy jest 
testowanych. Czy na ten moment Sylwin Donart 
wie na kogo będzie mógł liczyć w sobotę?
Na ten moment Sylwin Donart martwi się, czy będzie 
miał pełną „jedenastkę” na to spotkanie. Tak niestety 
to wygląda, na dzień dzisiejszy. Trzeba wziąć pod 
uwagę, że trzech zawodników, w zasadzie z podstawo-
wego składu, będzie pauzować za kartki w tym meczu, 
dwóch kolejnych jest chorych i obawiam się, ze 
możemy mieć na to spotkanie 12-13 zawodników. Co 
nie wróży najlepiej na dalszą część rundy, bo kolejek 
dziewiętnaście. Sytuacja jest trudna.
Czy Zarząd nakreślił jakieś konkretne cele? Jakiś 
plan minimum na najbliższe kolejki, czy póki co 
jest ten komfort pracy i zobaczymy co będzie?
Ciężko mówić o komforcie pracy w zawodzie trenera, 
szczególnie w Polsce. Komfort pracy to może mieć 
Pep Guardiola albo Jurgen Klopp (śmiech). Cele oczy-
wiście zostały nakreślone – utrzymanie. To jest nasz cel 
nadrzędny. Od samego początku było to jasno powie-
dziane. Mamy dziewiętnaście kolejek, żeby to zreali-
zować. Będziemy zgrywać się w boju. Cały czas ciągle 
szukamy zawodników. Bardzo duża praca została 
wykonana przez Zarząd i przeze mnie również. Spraw-
dzaliśmy wielu zawodników, niestety nie wszyscy speł-
niali sportowo kryteria czwarto ligowe. Dlatego sporo 
osób wciąż rotuje, przez to ciągle nie mamy w 100% 
przećwiczonego ustawienia na pierwszy mecz.

Po rundzie jesiennej Jutrzenka uskładała 19 
punktów w 19 kolejkach – „oczko” na mecz. To 
dało jej czternaste miejsce w tabeli, czyli to jedno 
nad strefą spadkową i tylko trzy punkty przewagi 
nad goniącymi ją Poddębicach, Działoszynem, 
czy Wiśniową Górą właśnie. Zapowiada się 
ciężka wiosna. Co Pana zdaniem może okazać się 
kluczowym elementem w kontekście utrzymania?
Na pewno morale! Tutaj pokładam dużo nadziei. 
Czasem tak jest, że paradoksalnie w tych ciężkich 
chwilach, drużyna potrafi dać z siebie więcej, mobi-
lizuje się i udowodni wszystkim, którzy gdzieś tam 
po drodze ten klub zostawi, bo tak to trzeba nazwać. 
Mam tu na myśli zawodników, których już za nami nie 
ma, wybrali inne rzeczy. Udowodnią, że skazywani na 
problemy, potrafimy utrzymać tę IV ligę.
Czego życzyć przed zbliżającą się rundą?
Zawodników! Jeszcze kilku dla podniesienia poziomu 
rywalizacji w zespole na pewno by się przydało. Na 
pewno również zdrowia dla chłopaków, żeby ich 
omijały kontuzje i żebyśmy dotrwali do tej ostatniej, 
trzydziestej ósmej kolejki, w pełnym składzie i utrzy-
mali się – to jest najważniejsze. Byśmy nie zatracili 
wiary, że ten cel jest możliwy, BO JEST MOŻLIWY!
Nasza rozmowa pojawi się w najbliższym 
wydaniu „Na Warcie”, to będzie w przedostatnim 
tygodniu marca, czyli już po dwóch rozegranych 
kolejkach ligowych zabawmy się więc może 
w typowanie wyników na najbliższe spotkania. 
Ja obstawiam optymistycznie 2:1 dla Jutrzenki 
w najbliższym meczu z Wiśniową Górą i skromne 
1:0 drugim spotkaniu, które rozegramy w Warcie 
z Włókniarzem Zelów. A jakie są Pana typy?
Ja z Wiśniową Górą, biorąc pod uwagę wszelkie 
okoliczności będę zadowolony z remisu. To pozwoli 
nam utrzymać przewagę nad drużyną bezpośrednio 
zaangażowaną w walkę o utrzymanie, a drugi mecz 
z Zelowem u siebie – tylko zwycięstwo! Cel minimum 
4 punkty!
Szczerze tego Panu, Zarządowi i wszystkich 
zawodnikom, którzy zostali na pokładzie życzę.
Bardzo dziękuję. Chciałbym jeszcze dodać, że 
naprawdę trzeba oddać cześć tym chłopakom, którzy 
zostali i dalej chcą pomagać w utrzymaniu tego klubu 
w IV lidze, bo na pewno miasto Warta na to zasługuje 
– ma piękny obiekt, świetne tradycje, kibiców i IV liga 
powinna tutaj zostać na kolejne sezony.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również bardzo dziękuję. ●

Rozmawiał 
Patryk Polowczyk

trzeba oddać cześć tym 
chłopakom, którzy zostali i dalej 
chcą pomagać w utrzymaniu tego 
klubu w IV lidze, bo na pewno 
miasto Warta na to zasługuje 
– ma piękny obiekt, świetne 
tradycje, kibiców

„
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Kadra na rundę wiosenną (wszyscy z pasji do piłki ;)):

Zawodnicy:
Dębicki Grzegorz, Dróżdż Sebastian, 
Dróżdż Krystian, Dyja Grzegorz, Gustowski Hubert, 
Izydorczyk Krystian, Jurga Mateusz, Kuras Hubert, 
Leoniak Dawid, Lewandowski Michał, 
Łuczak Marcin, Mamot Jakub, Młotkiewicz Wiktor, 
Połomski Bartosz, Rosiak Damian, Tomczak Jakub, 
Wałęsa Jakub, Wawrowski Artur, Wlazły Łukasz, 
Woźniak Filip, Zieliński Szymon.
Prezes:
Jacek Gidelski
Trener:
Przemysław Sobczyk

UKS Ustków przed rundą wiosenną

LKS Socha w trakcie przygotowań 
do rundy rewanżowej

Miejsce w tabeli po rundzie jesiennej: 8.

Cel na koniec sezonu: miejsca 4-6.

Rozegrane mecze kontrolne:
1. LKS Chojne (klasa Okręgowa) – UKS Ustków 

wynik końcowy 3:2 do przerwy (2:2)
2. Pisia Zygry (klasa A) – UKS Ustków 

wynik końcowy 3:1 do przerwy (1:0)
3. TS Janiszewice (klasa Okręgowa) – UKS Ustków 

wynik końcowy 4:3 do przerwy (1:3)
4. KS Karsznice (klasa Okręgowa) – UKS Ustków 

wynik końcowy 6:1 po honorowej bramce 
Jakuba Tomczaka

Terminarz:

Ludowy Klub Sportowy „Socha” po wznowieniu 
możliwości aktywności fizycznej przez rząd 

niezwłocznie rozpoczął treningi przygotowujące do 
rundy wiosennej łódzkiej „A” klasy. Zespół trenuje na 
warckim orliku pod czujnym okiem trenera Włodzi-
mierza Dzierana. W dotychczasowych sparingach 
pokonaliśmy GKS Widawę 5:1 na sztucznym boisku 
w Szczercowie oraz ulegliśmy Wróblewowi 2:3 i LKS 
Kalinowej 2:4, w planach są jeszcze dwa sparingi. 

Sezon rozpoczynamy 28 marca meczem wyjazdowym 
z LKS Kamienna, drugi mecz to również wyjazd 
3 kwietnia do pobliskiego Goszczanowa. Pierwszy 
mecz na boisku w Warcie rozegramy w weekend 10-11 
kwietnia z KS Osiek. Mamy nadzieję że pandemia 
koronawirusa wyhamuje i na naszych wiosennych 
meczach będziemy mogli gościć kibiców którzy wspo-
mogą nas w walce o utrzymanie w lidze. ●

Przemysław Sobczyk

Krzysztof  Zimoch

Klasa rozgrywkowa Kolejka Data spotkania Godzina meczu Gospodarze Goście

Klasa A „Sieradz” Grupa 7 14 27.03.2021 15:00 KS Złoczewia UKS Ustków
Klasa A „Sieradz” Grupa 7 15 03.04.2021 13:00 UKS Ustków RKS Rychłocice
Klasa A „Sieradz” Grupa 7 16 11.04.2021 11:00 KS INTER Sieradz - Woźniki UKS Ustków
Klasa A „Sieradz” Grupa 7 17 18.04.2021 13:00 UKS Ustków LKS Socha
Klasa A „Sieradz” Grupa 7 18 25.04.2021 15:00 LKS Sokół Goszczanów UKS Ustków
Klasa A „Sieradz” Grupa 7 19 02.05.2021 13:00 UKS Ustków KS Osiek
Klasa A „Sieradz” Grupa 7 20 09.05.2021 15:00 LKS Kamienna UKS Ustków
Klasa A „Sieradz” Grupa 7 21 16.05.2021 11:00 LZS Pyszków UKS Ustków
Klasa A „Sieradz” Grupa 7 22 23.05.2021 14:00 UKS Ustków LKS Prosna Wyszanów
Klasa A „Sieradz” Grupa 7 23 30.05.2021 14:00 LKS Kobierzycko UKS Ustków
Klasa A „Sieradz” Grupa 7 24 06.06.2021 17:00 UKS Ustków GLKS Biała
Klasa A „Sieradz” Grupa 7 25 17.06.2021 16:00 LKS Jaga Lututów UKS Ustków
Klasa A „Sieradz” Grupa 7 26 20.06.2021 17:00 UKS Ustków LGKS Charłupia Mała
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roku z wiadomych względów nie rozgrywano, ale 
drużyna cały czas trenowała. Efektem dobrej dyspo-
zycji zawodników Jutrzenki, było wygranie woje-
wództwa LZS-u (czerwiec 2020 roku) i awans na 
mistrzostwa Polski, które rozegrano w dniach 24-26 
sierpnia w Reńskiej Wsi w opolskim. Drużyna zdobyła 
trzecie miejsce, brązowe medale, okazały puchar i czek 
wartości 800 zł (o tym wydarzeniu pisaliśmy obszernie 
w poprzednim numerze). 

Jesienią 2020 roku to walka o II Ligę Wojewódzką 
w kategorii trampkarzy. Niestety znów trzecie miejsce 
w lidze, choć młode Juve zdobyło najwięcej goli 
w rozgrywkach. Zespół się nie zraża trenując od 
początku stycznia tego roku z nadzieją na trzecie 
udane podejście do wygrania ligi i wymarzony awans 
do II Ligi Wojewódzkiej. Najlepszym zawodnikiem 
i strzelcem zespołu w ostatnich latach jest utalento-
wany Adrian Ciołek, choć trzeba przyznać, że kilku 
z tych chłopców ma tzw. „papiery” by zostać dobrymi 
piłkarzami i w przyszłości zasilić szeregi seniorskiej 
Jutrzenki! Oby! ●

Trener Hubert Kamola

Trampkarze Jutrzenki Warta
walczą o II Ligę Wojewódzką!

Obecny zespół trampkarzy Jutrzenki Warta 
powstał kilka lat temu z chłopców i dziewcząt 

urodzonych w rocznikach 2006-09. Prowadził go do 
roku 2019 trener Włodzimierz Dzieran. Po jego rezy-
gnacji zespół przed sezonem 2019/20 przejął Hubert 
Kamola (pomaga mu Wiktor Wawrowski) i obniżono 
wiek chłopców oraz dziewcząt do rocznika 2007 
i młodszych. 

Jesienią 2019 roku młode Juve zajęło trzecie 
miejsce w Lidze Okręgowej Młodzików. Wiosny 2020 
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