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Radosnych Świąt Wielkanocnych!

Radości płynącej ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Pogody ducha oraz niezapomnianych chwil,

spędzonych przy wspólnym stole z najbliższą rodziną.

Wiary, która odmieni nasze serca.

Nadziei, że jutro będzie lepsze.

Miłości, która przetrwa najgorsze momenty w życiu.

I zdrowia, które daje siłę niezbędną do nieustannego rozwoju.

Błogosławionych Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego

życzą

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

Burmistrz Warty
Krystian Krogulecki
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Z gabinetu Burmistrza

Szanowni Mieszkańcy gminy Warta,
w rok 2022 weszliśmy z budżetem gminnym bardzo proinwestycyjnym, jakiego 
w historii gminy Warta jeszcze nie było. Przede wszystkim dlatego, że zapisane 
w nim wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 23 202 037,50 zł 
i stanowią 31,04% wszystkich wydatków zapisanych w budżecie.

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie, od 
24 lutego br. nieustannie prowadzimy pomoc 

humanitarną na rzecz uchodźców z Ukrainy. Działania 
prowadzone są na wielu płaszczyznach. Zbieramy 
również dary i środki finansowe, które są na bieżąco 
przeznaczane na zaspokojenie podstawowych potrzeb 
osób, które niejednokrotnie przyjechały do nas „tak 
jak stały”. Otaczamy wszystkich czułą opieką, zapew-
niając bezpieczeństwo, wyżywienie, zakwaterowanie 
itd. Za każdy gest solidarności i dobroci z Państwa 
strony względem uchodźców serdecznie dziękuję. 
Niech Miłość pokona Zło!

Wraz z nadejściem wiosny mam dla Państwa 
również informacje dobre, dotyczące realizowanych 
zadań przez tut. Urząd. Dzięki dobrej współpracy 
z burmistrzem, radnymi i mieszkańcami, OSP Jaku-
bice wzbogaciło się o ciężki pojazd ratowniczo-ga-
śniczy JELCZ 422 5/24, który zastąpił już wysłużo-
nego JELCZA 320. Pojazd ten przybył do Jakubic 
z samego Podlasia i miał ciekawy epizod w kultowym 
polskim filmie.

Niezmiernie cieszę się, że w naszej gminie zawią-
zała się Spółka Wodna, której głównym celem 
będzie naprawa oraz właściwa eksploatacja urządzeń 
wodnych w całej gminie, aby przywrócić ich pierwotne 
właściwe funkcje. Już nie mogę się doczekać pierw-
szych efektów jej działania.

Od ostatniego wydania kwartalnika udało się 
również zaplanować i wykonać wiele działań, a miano-
wicie: zrealizowaliśmy projekt, w ramach którego na 
10 budynkach użyteczności publicznej m.in. w szko-
łach, urzędzie MOPS-ie, Zakładzie Komunalnym 
zamontowaliśmy instalacje OZE. Dzięki tej inwestycji 
koszty utrzymania naszych obiektów publicznych 
zdecydowanie ulegną zmniejszeniu, a poczynione 
oszczędności będziemy mogli przeznaczyć na reali-
zację inwestycji drogowych w naszej gminie. Zakoń-
czyliśmy również remont pomieszczeń po dawnym 
ośrodku zdrowia w Cielcach w ramach zadania pn. 
„Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania 
budynku użyteczności publicznej, w części parteru, na 
budynek mieszkalny wielorodzinny”. W ramach inwe-
stycji powstało 8 lokali mieszkalnych o powierzch-
niach od 20m2 do 33 m2. Wszystkie one zostały prze-
znaczone na zaspakajanie usprawiedliwionych potrzeb 
mieszkaniowych mieszkańców gminy Warta. Zakoń-
czyliśmy również remont Sali OSP Bartochów.

Podpisałem również umowy na: termomoderni-
zację budynku szkolnego w Warcie, na usuwanie folii 
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działal-
ności rolniczej na terenie Gminy Warta. W związku 
z tym rolnicy z terenu Gminy Warta, którzy złożyli 
wnioski na udział w zadaniu nie musza się martwić 
o pozostałości nieprzydatnej folii, gdyż zostanie ona 
przyjęta na terenie ZGKiM w Warcie.

Rozstrzygnąłem postępowanie przetargowe na 
zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy ulicy 
Tarnowskiego w Warcie”, już wkrótce teren kąpieliska 
zyska nowy, atrakcyjny wygląd. 

Jesteśmy w trakcie przygotowywania i rozstrzy-
gania procedur. w ramach których będziemy konty-
nuować modernizację istniejących opraw oświetlenia 
ulicznego na oprawy typu LED w ciągu dróg gmin-
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Dzięki współpracy z WOPR Zduńska Wola mamy 
możliwość przystąpienia do projektu pn. „Umiem 
Pływać”, w ramach którego dzieci z terenu Gminy 
Warta z klas III mogą wziąć udział w kursie pływania 
na basenie w Zduńskiej Woli. Udział w kursie jest 
bezpłatny, a każde dziecko pod okiem wykwalifiko-
wanej kadry może skorzystać z 20-godzinnej nauki lub 
doskonalenia pływania.

Gmina Warta otrzymała również dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódz-
kiego w ramach programu ,,Infrastruktura spor-
towa Plus” na zadanie ,,Modernizacja oświetlenia na 
stadionie miejskim w Warcie” w wysokości 100 000,00 
zł. Dzięki tej inwestycji zwiększymy możliwość korzy-
stania ze stadionu przez wszystkich sportowców, także 
w godzinach wieczornych. Planowany termin rozpo-
częcia realizacji zadania to lipiec 2022 roku.

Na koniec warto wspomnieć, że wspólnie z Bankiem 
Spółdzielczym w Warcie w naszym Urzędzie Miejskim 
otworzyliśmy ponownie Punkt Kasowy. Dzięki temu 
możecie Państwo w Urzędzie dokonywać wszelkich 
płatności zarówno gotówką, jak i BEZGOTÓW-
KOWO. W minionym kwartale działo się oczywiście 
w naszej gminie zdecydowanie dużo więcej, o czym 
będziecie Państwo mogli przeczytać na następnych 
stronach, do czego serdecznie zachęcam. ●

Burmistrz Warty

nych na terenie Gminy Warta. Pasaż Lubranieckiego 
zyska nowy wygląd, a to za sprawą muralu, który już 
w niedługim czasie stanie się jego ozdobą.

W roku 2021 naszym celem była realizacja prze-
budowy i remontów 12 dróg gminnych. W tym roku 
podnosimy poprzeczkę i planujemy zmodernizować 
kilkadziesiąt dróg w następujących miejscowościach: 
Warta: ul. Wierna, Promień, Judyma, Popioły; Rosso-
szyca: ul. Ogrodowa i Południowa; Proboszczowice- 
Ustków, Lasek-Pierzchnia Góra; Czartki, Glinno; 
Lipiny; Miedźno; Baszków; Kamionacz-Nobela; 
Mogilno; Socha; Tądów Górny; Witów; Ustków- 
Żerechów; Zaspy Kolonia; Rożdżały-Józefka; Grzybki.

Kolejny raz miło jest mi poinformować, że gmina 
Warta pozyskała 70% dofinansowania z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 447 100,00 zł. 
Dzięki tym funduszom już niebawem ruszamy 
z realizacją inwestycji pt. „Przebudowa ulic Promień, 
Wierna, Judyma i Popioły w Warcie”. Drogi te czekają 
gruntownej przebudowy już kilkadziesiąt lat. Bardzo 
się cieszę że w końcu doczekają się właściwego 
stanu. W zakres robót będą wchodzić: przebudowa 
ulic Promień, Wierna, Judyma i Popioły, w zakresie: 
przebudowy jezdni, budowy chodników, przebudowy 
zjazdów, przebudowy skrzyżowań, budowy sieci kana-
lizacji deszczowej w postaci wpustów wpiętych do 
istniejącej sieci deszczowej), przebudowy sieci oświe-
tlenia ulicznego, budowa kanału technologicznego. 
Całkowita wartość zadania wynosi 2 067 287,00 zł.

Z gabinetu Burmistrza

„nieustannie prowadzimy pomoc humanitarną na rzecz 
uchodźców z Ukrainy. [...] Otaczamy wszystkich 
czułą opieką, zapewniając bezpieczeństwo, wyżywienie, 
zakwaterowanie [...] Za każdy gest solidarności i dobroci 
z Państwa strony względem uchodźców serdecznie 
dziękuję. Niech Miłość pokona Zło!

„
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Radnym miejskim być… - wywiad 
z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Korzeni istnienia rad miejskich można upatrywać już w średniowieczu. Były 
organami władzy samorządowej w miastach lokowanych na prawie niemieckim. 
Członkowie, ówcześnie, byli nazywani rajcami lub raźcami. Razem z burmistrzem, 
wybieranym spośród najzamożniejszych mieszczan, zajmowali się między innymi 
finansami, gospodarką zewnętrzną i sądownictwem. Ostatnia, wymieniona funkcja 
nie jest już wykonywana w dzisiejszych czasach przez radnych. Wspólny interes 
reprezentuje przewodniczący. W gminie Warta od blisko ćwierć wieku jest nim 
pan Grzegorz Kopacki, którego sylwetkę przedstawiamy w poniższym wywiadzie. 
Rozmowa ta staje się jednocześnie rozpoczęciem cyklu, w których przybliżymy 
postacie naszych radnych.

Adam Łużyński: Przewodniczącym rady miejskiej 
jest pan od wielu lat. Kiedy tak właściwie to się 
zaczęło?
Grzegorz Kopacki: Początek mojej pracy samorzą-
dowej miał miejsce w 1998 roku. Zostałem radnym 
rady powiatu sieradzkiego. Uważałem jednak, że 
najbardziej będę się realizować będąc radnym własnej 
gminy. Zostałem nim w 2002 roku. Tę funkcję pełnię 
do dnia dzisiejszego.
Bycie przewodniczacym w tak małej, ale zżytej 
społeczności – jakie ma to dla pana osobiste 
znaczenie?
Prowadzę bogate życie gospodarcze. Jestem rolni-
kiem, mam przedsiębiorstwo, hotel oraz restaurację. 
Często słyszę pytanie: dlaczego dodatkowo zająłem się 
jeszcze pracą samorządową? Zawsze byłem społeczni-
kiem. Moją największą pasją są straże pożarne, co jest 
w naszej rodzinie tradycją. Mój dziadek był strażakiem. 
Budował Ochotniczą Straż Pożarną w Proboszczo-
wicach. Strażakiem był także mój tata, jestem nim ja 
oraz moi trzej synowie. Mamy duże osiągnięcia. Nasza 
drużyna w latach 90-tych otrzymała tytuł mistrza 
Polski w sporcie pożarniczym. Żadna inna jednostka 
w naszej okolicy nie może się pochwalić taką nagrodą. 
Wszystkie te działalności i pasje łączą się w pracę dla 
społeczeństwa i samorząd gminny. Cieszę się, że te 22 
lata doświadczenia, które zdobyłem, mogą być przy-
datne.
Przez ten czas na pewno widział pan zmiany, 
jakie zachodziły w strukturach lokalnej władzy 
samorządowej, a także sytuacji prawnej w kraju. 
Czy rady miejskie mogłyby zostać dotknięte 
zmianami i jaka może być ich przyszłość?

Myślę, że to jeden z elementów demokracji. Dzięki 
niemu mieszkańcy mają bardzo duży wpływ na to, 
co się dzieje w ich małej ojczyźnie. Od wielu, wielu 
lat zasada funkcjonowania tego organu władzy samo-
rządowej się nie zmieniła, co w mojej opinii działa 
bardzo dobrze. Wybiegając w przyszłość – patrząc 
z perspektywy czasu wydaje mi się, że nie zmienią się 
elementy demokratyczne. Chociażby to, że radni będą 
wybierani przez mieszkańców. Jest to najbardziej spra-
wiedliwy układ, jaki został wypracowany i funkcjonuje 
w społeczeństwie. Bardziej obawiałbym się, że to, co 
jest sprawdzone, zostanie kiedyś popsute. ●

Adam Łużyński

Wywiad

„Zawsze byłem społecznikiem. 
Moją największą pasją są straże 
pożarne, co jest w naszej rodzinie 
tradycją. Mój dziadek był 
strażakiem.

„



7Na Warcie 1 / Wiosna / 2022

Kolejny kwartał od ostatniego wydania periodyku to czas intensywnych prac 
planistycznych i projektowych. Zadania do realizacji, które postawili przed nami 
mieszkańcy na ten rok są bardzo ambitne, ale również bardzo potrzebne w gminie. 
Dlatego nie ma ani chwili do stracenia, a każdy dzień niesie ze sobą potrzebę 
wykonywania ogromu prac formalnych. Te działania nie są widoczne gołym okiem, 
ale jednocześnie są niezbędne byśmy potem mogli się cieszyć z: nowych dróg, 
odnowionych domów ludowych, wykonanych placów zabaw, itp.

W WiRze inwestycji…

Równolegle do prowadzonych prac projektowych 
trwa także docelowa realizacja niektórych zadań. 

O tym co w tym roku zostało już wykonane w ostatnich 

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Warta

Zrealizowane zadanie ma na celu zwiększenie 
poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
na terenie Gminy Warta za sprawą montażu insta-
lacji OZE w 10 budynkach użyteczności publicznej.
1. Instalacja na budynku ZGKiM w Warcie o mocy 

14.625 kW
2. Instalacja na budynku Administracyjno-So-

cjalnym w Warcie o mocy 15.375 kW
3. Instalacja na budynku Urzędu Miejskiego 

w Warcie o mocy 19.50 kW
4. Instalacja na budynku Szkoły Podstawowej 

w Ustkowie o mocy 13.125 kW
5. Instalacja na budynku Szkoły Podstawowej 

w Jakubicach o mocy 17.625 kW
6. Instalacja na budynku Szkoły Podstawowej 

w Raczkowie o mocy 13 .875 kW
7. Instalacja na budynku Szkoły Podstawowej we 

Włyniu o mocy 20.625 kW
8. Instalacja na budynku Szkoły Podstawowej 

w Rossoszycy o mocy 35.625 kW
9. Instalacja na budynku Szkoły Podstawowej 

w Warcie o mocy 30.0 kW
10. Instalacja na budynku Szkoły Podstawowej 

w Jeziorsku o mocy 4.125 kW

Łączna moc: 184,50 kW

Realizacja ww. przedsięwzięcia przyczyni się do 
m.in.:
• zmniejszenia zapotrzebowania na energię 

w budynkach objętych inwestycją,
• obniżenia kosztów utrzymania budynków 

użyteczności publicznej z jednoczesnym efektem 
ekologicznym i edukacyjnym,

• poprawy stanu środowiska naturalnego w perspek-
tywie długookresowej,

• wzmocnienia wśród mieszkańców świadomości 
rozwiązywania przez Gminę problemów związa-
nych z ochroną środowiska.
Wartość całkowita zadania pn. „Montaż insta-

lacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności 
publicznej w Gminie Warta”: 846.369,83 zł 

Gmina Warta na realizację zadania otrzymała 
675 692,00 zł z WFOŚ i GW w Łodzi.

tygodniach, a co planujemy w najbliższej przyszłości 
mogą Państwo przeczytać poniżej. Zapraszamy do 
lektury.

Inwestycje
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„Płynny odpad to też odpad – kampania edukacyjna Gminy Warta” – podsumowanie

Celem kampanii w ramach zrealizowanego zadania 
był wzrost świadomości ekologicznej w zakresie 
przydomowych oczyszczalni ścieków jako alterna-
tywy dla szamb, korzyści ekologicznych i ekono-
micznych wynikających z zastosowania takich urzą-
dzeń w gospodarstwach domowych. Edukowaliśmy 
w kontekście zasad korzystania z kanalizacji, albo-
wiem jej awarie są istotnym czynnikiem kosztotwór-
czym i przyczyniają się do zwiększenia zagrożeń 
środowiskowych i zdrowotnych. Motywem prze-
wodnim naszych działań była w szczególności 
aktywna edukacja, a przez to ochrona środowiska, 
tak aby utrzymać je w stanie co najmniej nie pogor-
szonym dla kolejnych pokoleń. Zmierzamy do 
kreowania aktywności prośrodowiskowej, szcze-
gólnie w młodym pokoleniu, nie zapominając 
o dorosłych mieszkańcach naszej gminy.

Inwestycje

Projekt dedykowany był wszystkim grupom 
wiekowym, a jego realizacja zakładała edukację 
proekologiczną, w ramach której znalazły się:
• Wycieczki edukacyjne do Centrum Nowocze-

sności Młyn Wiedzy w Toruniu dla mieszkańców 
Gminy Warta

• Konkurs plastyczny dla młodzieży szkolnej 
z nagrodami

• Olimpiada międzyszkolna z nagrodami
• Prelekcje i warsztaty dla młodzieży szkolnej
• Spektakle dla przedszkolaków
• Kalendarze na 2022 rok

W ramach realizowanej kampanii jako nagrody 
wręczono 6 rowerów oraz 3 tablety z książkami.

Nagrodzeni to trójka zwycięzców konkursu 
plastycznego w kategorii wiekowej klasy I-III oraz 
trójka zwycięzców kategorii wiekowej klasy IV-VI, 
którzy otrzymali rowery. Trójka zwycięzców olim-
piady międzyszkolnej kategoria wiekowa klasy 
VII-VIII – otrzymała tablety z książkami.

Zadanie zrealizowano dzięki pozyskanym dofi-
nansowaniu z WFOŚIGW w Łodzi w wysokości 
90 200,00 zł co stanowi ok. 90% wartości zadania.
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Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej, 
w części parteru, na budynek mieszkalny wielorodzinny w Cielcach

Kolejna długo wyczekiwana inwestycja. 
W gminie Warta jak dotąd nie realizowano inwe-
stycji mających na celu zwiększenie zasobu miesz-
kaniowego w tym przypadku „komunalnego” tj. 
dla osób, których nie stać na własne mieszkanie. 

Wychodząc na przeciw podjęliśmy działania 
aby przygotować stosowną dokumentację oraz 
pozyskać środki zewnętrzne na realizację tak 
ważnej inwestycji. 

W ramach zrealizowanej inwestycji powstało 
8 lokali mieszkalnych o powierzchniach od 20m 
mkw. do 33 mkw., które zwiększą zasób mieszka-
niowy gminy Warta.

Wartość zadania to prawie 385 tys. zł. Gminie 
udało się pozyskać dofinansowanie na poziomie 
45 proc. wydatków kwalifikowalnych z Banku 
Gospodarstwa Krajowego.

Inwestycje
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Przebudowa ulic Promień, Wierna i Judyma w miejscowości Warta 

Niebawem rozpocznie się realizacja długo wycze-
kiwanej przez mieszkańców inwestycji osiedla tzw. 
„Promień” w Warcie (jednego z pierwszych osiedli 
na terenie miasta Warta) w zakresie wykonania ulic 
z nawierzchnią bitumiczną, chodnikami, kanalizacją 
deszczową oraz energooszczędnym oświetleniem 
ulicznym w technologii LED.

Krystian Krogulecki 
Mariusz Lewandowski 

Poznajmy się lepiej

Pierwszą z Pań wydziału, a zarazem jego głów-
nodowodzącą jest Pani Barbara Melka, która 

pracę w Urzędzie Miejskim w Warcie rozpoczęła 
w maju 2019 r. na stanowisku Kierownika Wydziału 
Oświaty. Sprawuje nadzór merytoryczny i finan-
sowy nad poprawnością działań realizowanych przez 
wszystkie jednostki oświatowe. Dodatkowo mając na 
uwadze wieloletnie doświadczenie związane z pracą 
w wydziale podatków w innej jednostce, niejedno-
krotnie wspiera działania realizowane przez pracow-
ników działu podatków. Od września 2020 łączy 

Poznajmy się lepiej
W dzisiejszym wydaniu „Poznajmy się lepiej” przybliżymy Państwu sylwetki 
pracownic – bo to same Panie – Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Warcie. 
Od lat tworzą zgrany zespół, co w sumie nie dziwi, bo nadzorując poprawność 
finansową ośmiu Szkół Podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi, 
przedszkola publicznego oraz żłobka, które funkcjonują na terenie Gminy Warta, 
jest to niezbędne, a wręcz konieczne. W końcu bilans musi się zgadzać. 

Zadanie obejmuje gruntowną przebudowę 3 ulic 
na omawianym osiedlu.

Inwestycja będzie realizowana dzięki pozyska-
nemu dofinansowaniu z Rządowego Programu 
Rozwoju Dróg stanowi w wysokości 70% wartości 
zadania co stanowi – 1 447 100,00 Wartość inwe-
stycji to 2 067 287,00 zł. ●

„Lubi także czytać… szczególnie 
literaturę specjalistyczną, nie bez 
powodu w końcu tempo zmienności 
przepisów, rozporządzeń i ustaw 
sprawia, że bez aktualnych 
informacji zarówno w oświacie, jak 
i w funkcjonowaniu urzędu „ani 
rusz”.

„
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towarzyska. Filmy kryminalne, dobra książka oraz zabawy 
z wnukami to czynności, na które Pani Iwona przeznacza swój 
wolny czas. 

Pani Justyna Czernielewska w Urzędzie od 2016 roku. 
Wszelakie kwestie finansowe, w tym płace i ogólna obsługa księ-
gowa związana z funkcjonowaniem żłobka gminnego, należą 
do obowiązków Pani Justyny. W pracy lubi kontakt z ludźmi 
oraz, jak większość Pań w wydziale, finansowe zagadki, których 
rozwikłanie to spora satysfakcja. W czasie wolnym Pani Justyna 
sięga po ulubioną powieść, od czasu do czasu piecze ciasta, ku 
zadowoleniu rodziny oraz relaksuje się jeżdżąc na rowerze. 

Najmłodszym stażem pracownikiem Urzędu, a zarazem 
częścią oświaty jest, od stycznia 2022 r., Pani Justyna Grabińska 
zwana Felicją. Mając na uwadze, że imię Justyna od najmłodszych 
lat nieszczególnie przypadło do gustu wówczas jeszcze Justynie, 
tym samym, funkcjonującym w środowisku i mile słyszalnym 
imieniem jest właśnie Felicja. Pierwszy kontakt z Urzędem Pani 
Felicja miała w 2005 roku jako praktykantka, a później w 2008 
jako stażystka. Obecnie wdraża się w tajniki księgowości oświa-
towej. Wszystko przed nią, łącznie z zagubionymi groszami. 
Wolny czas Pani Justyna poświęca rodzinie. Jako mama wesołej 
trójki na nudę nie narzeka. ●

Poznajmy się lepiej

Zdjęcie: od lewej: Justyna Czernielewska, Anna Mikołajczyk, Mirosława 
Michalak, Barbara Melka, Iwona Kupczyk, Felicja Grabińska

Kinga Zagłoba

stanowisko Kierownika Oświaty ze stano-
wiskiem Sekretarza Gminy. W wolnym 
czasie hobbistycznie trenuje nordic walking, 
oraz jeździ na rowerze. Lubi także czytać… 
szczególnie literaturę specjalistyczną, nie bez 
powodu w końcu tempo zmienności prze-
pisów, rozporządzeń i ustaw sprawia, że bez 
aktualnych informacji zarówno w oświacie, 
jak i w funkcjonowaniu urzędu „ani rusz”.

Pani Mirosława Michalak w samorzą-
dzie pracuje od stycznia 1996 r. Zajmuje 
się całą księgowością budżetową stricte 
oświatową, gdyż codziennie niezmiennie 
od 1996 roku księguje wszystkie dochody 
i wydatki z 8 szkół i przedszkola. W swojej 
pracy najbardziej lubi „cyferki”, oczywiście 
znalezienie „czeskiego błędu” nie stanowi 
problemu, a niezgodności finansowe trak-
towane są jako wyzwanie, które musi mieć 
swój pozytywny finał. Czas wolny Pani 
Mirosławy zazwyczaj przeznaczany jest na 
czytanie ulubionej literatury i gotowanie.

Pani Anna Mikołajczyk swoją „przy-
godę” z samorządem rozpoczęła, podobnie 
jak Pani Mirosława, 1 stycznia 1996 r. Przy-
gotowywanie list płac dla pracowników 
oświaty oraz obsługi, których można liczyć 
w dziesiątkach to nie lada wyzwanie, które 
z pewnością wymaga cierpliwości i skupienia, 
w końcu terminowy wpływ wynagrodzenia 
w odpowiedniej wysokości leży w rękach 
Pani Ani. Wszelkiego rodzaju składki, w tym 
ZUS czy podatki, to dla Pani Ani codzien-
ność. Kwestią spędzającą sen z powiek Pani 
Ani jest z pewnością Polski Ład, z którym 
od nowego roku dzielnie walczy. Praca 
w ogrodzie oraz wycieczki rowerowe, w tym 
wyprawy do pracy, to czynności, które Pani 
Ania lubi najbardziej.

Kolejną z Pań jest Pani Iwona Kupczyk. 
W Urzędzie od września 1986 r. początkowo 
jako pracownik sekretariatu, a w 1999 r. 
dołączyła do oświatowego zespołu. Inwen-
taryzacje jednostek oświatowych, kasa zapo-
mogowo-pożyczkowa to zadania, którymi 
zajmuje się Pani Iwonka. Ponadto jako 
specjalistka do spraw BHP Urzędu Miej-
skiego, zwraca uwagę „również bezpo-
średnio” na odpowiednie ustawienie moni-
torów, oświetlenie stanowiska pracy czy 
poprawną postawę przy biurku. Z natury 

„tworzą zgrany zespół, [...] nadzorując 
poprawność finansową ośmiu Szkół 
Podstawowych wraz z oddziałami 
przedszkolnymi, przedszkola publicznego 
oraz żłobka, [...] jest to niezbędne, a wręcz 
konieczne.

„
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Prawdziwych przyjaciół poznaje się 
w biedzie, czyli pomagamy Ukrainie

Również na terenie gminy Warta ludność ukraińska 
znalazła takie wsparcie. Ludzi dobrej woli nie 

brak i wciąż Nas przybywa. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Warcie reprezentowany przez kierow-
nika Panią Iwonę Frontczak – koordynator do spraw 
pomocy uchodźcom, udziela niezbędnych informacji 
oraz wszelkiego wsparcia na rzecz rodzin i osób ucie-
kających z Ukrainy, przebywających na terenie naszej 
gminy. Mieszkańcy gminy i miasta Warta już okazali 
pomoc dostarczając: żywność, środki czystości, 
chemię, odzież, obuwie, leki, koce, ręczniki, pościele, 
kołdry, poduszki, zabawki dla dzieci oraz wszelkie 
artykuły niezbędne dla uchodźców z Ukrainy. Wyżej 
wymienione dary dostarczone zostały i nadal są do 
pobliskich szkół, budynków OSP, Urzędu Miejskiego 
w Warcie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie.

W obliczu wielkiej tragedii jaka dotyka naszych 
Ukraińskich sąsiadów nadal organizujemy specjalne 
zbiórki niezbędnych artykułów. Dnia 06.03.2022 r. 
odbyła się pierwsza segregacja transportu zgromadzo-
nych w/w artykułów na terenie budynku w Ostrowie 
Warckim przy pomocy pracowników MOPS Warta, 
Urzędu Miejskiego w Warcie, harcerzy oraz wolon-
tariuszy. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy 
i prosimy o dalsze wyrazy empatii dla potrzebujących.

Urząd Miejski w Warcie oraz Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Warcie prowadzi rejestr rodzin 
wyrażających chęć gościć uchodźców i w miarę potrzeb 
jednoczy rodziny ukraińskie. Rząd uchwalił specjalną 
ustawę dającą możliwość obywatelom Ukrainy skorzy-
stania ze świadczeń przewidzianych dla uchodźców, 
jak i dla rodzin, u których znaleźli zakwaterowanie. 
Wszystkie osoby, które wjechały na terytorium RP 
bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami 
wojennymi muszą być zarejestrowane w systemie, 
uzyskać numer PESEL by pełnoprawnie na okres 
18 miesięcy uzyskać prawo do pobierania jakichkol-
wiek świadczeń. Pomoc jednorazowa w wysokości 
300 zł dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym będzie przyznawana na mocy ustawy z dnia 
12 marca 2022 r. (specustawy). To świadczenie będzie 
przysługiwać uprawnionym do pomocy obywatelom 
Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy 
w okresie od 24 lutego 2022 r. do dnia określonego 
rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na 
podstawie art.2 ust.4 specustawy oraz którzy deklarują 
zamiar pozostania na terytorium RP i zostali wpisani 
do rejestru PESEL. Na terenie naszej gminy należy 
się zgłosić do Urzędu Miejskiego w Warcie. Rejestracja 
obywateli Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL 
i pozostać w Polsce rozpoczęła się dnia 16 marca br. 
Na dzień dzisiejszy tj. 17.03.2022 r. na terenie naszej 
gminy przebywają 94 osoby u rodzin prywatnych. 
Pragniemy zaznaczyć, że pomoc na rzecz uchodźców 
będzie procesem długofalowym, dlatego pamiętajmy, 
że potrzebna jest ona teraz, ale także w najbliższych 
tygodniach, a może nawet miesiącach. Bądźmy soli-
darni z Ukrainą.

Agnieszka Nowicka

Charytatywnie

Inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się dnia 24 lutego 2022 r., stanowiąca eskalację 
trwającej tam wojny od 2014 r. i trwa nadal. W związku z powyższym ludność 
cywilna, głównie kobiety i dzieci poszukują schronienia w pobliskich krajach 
sąsiedzkich. Szczególnie Polska okazała się krajem najbardziej empatycznym, 
niosącym pomoc i schronienie uchodźcom.
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Co w ZWiKu piszczy?

Co w ZWiKu piszczy?

Kolejne wodomierze radiowe w naszej gminie
Mieć wodomierz na swojej posesji normalna rzecz, 
ale jeśli jest on wodomierzem radiowym to już pewien 
luksus i szereg korzyści. Z takim podejściem zaczę-
liśmy wdrożenie wodomierzy radiowych na początku 
2020 roku i nadal idziemy tą drogą. Kroczymy nią, 
bo wodomierz z odczytem radiowym to dla naszych 
mieszkańców:
• poprawa poczucia bezpieczeństwa i prywatności 

domowników,
• możliwość odczytu podczas ich nieobecności,
• eliminacja ryzyka pomyłki odczytu związane z czyn-

nikiem ludzkim,
• możliwość sprawdzenia szczegółowych raportów 

poborów wody.
Dzięki wdrożeniu nowej technologii, wymierne 

korzyści odczuwa również ZWiK, należą do nich 
m.in.:
• pomiarowych objętych systemem,
• obniżka kosztów związanych z pomiarem,
• możliwość odczytu w miejscu trudno dostępnym,
• możliwość monitorowania różnych parametrów 

systemu, a także prób ingerencji nieuczciwych 
odbiorców,

• możliwość wczesnego wykrycia awarii zarówno na 
sieci wodociągowej, jak i na przyłączu do posesji. 
Pozwala to ograniczyć zużycie wody, co wpływa 
korzystnie na finanse, ale również na stan zasobów 
wodnych w środowisku.
W ZWiK w Warcie planowaną wymianę wodo-

mierzy wykonujemy w sezonie zimowym, wtedy gdy 

nie możemy wykonywać prac na otwartym terenie 
ze względu na niskie temperatury. Tej zimy zamon-
towaliśmy 547 wodomierzy z odczytem radiowym. 
Zostały zamontowane w miejscowościach: Duszniki, 
Małków, Cielce, Warta ul. Sieradzka i ul. Szymańskiego 
oraz budynki pożytku publicznego w Warcie. Koszty 
urządzeń, jakie poniósł ZWiK w Warcie związane 
z zakupem zamontowanych urządzeń, to 111 400,01 zł 
brutto.

Inwestycja w nową technologię w przyszłości 
pozwoli nam na gromadzenie bazy danych wskazań 
wodomierzy co najmniej raz na dobę. Dzięki takiej 
bazie nie tylko będziemy mogli cyklicznie rozli-
czać odbiorców, ale także wykonywać analizy strat 
wody w sieci, jak i strat pozornych na wodomierzach 
odbiorców.

Tego jeszcze nie było w gminie Warta 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków z dofinansowa-
niem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej stały się faktem. Od 
marca zgłaszają się mieszkańcy, którzy dzięki progra-
mowi pt. „Budowa przydomowych biologicznych  
oczyszczalni ścieków w gminie Warta”, na który 
Urząd Miejski w Warcie, pozyskał dofinansowanie 
z WFOŚiGW w wysokości 216 074,00 zł, mogą 
zamontować biologiczną przydomową oczyszczalnię 
ścieków. Takie rozwiązanie to aktualnie najkorzyst-
niejsza pod względem ekologicznym oraz ekono-
micznym opcja zagospodarowywania ścieków 
z własnej posesji, wszędzie tam, gdzie nie ma możli-
wości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej.
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Spółka wodna

Już teraz zapraszamy wszystkich chętnych do założenia biologicznej przydomowej 
oczyszczalni ścieków z możliwością dofinansowania.

 
Biuro Obsługi Klienta ZWiK Warta przy ulicy Kościuszki 9 

tel. +48 575 510 470 ●

Spółka wodna
- była potrzebna od dawna
W lutym tego roku na terenie naszej gminy ukonstytuował się nowy byt. 
Jest nim Spółka Wodna, która jak możemy przeczytać w literaturze przedmiotu 
– jest odrębną osobą prawną, tworzoną na podstawie Prawa wodnego w celu 
zaspokajania niektórych potrzeb w zakresie gospodarowania wodami.

R ola Prezesa Spółki przypadła Prezesowi Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Warcie, który 

zobowiązał się do społecznej pracy na rzecz nowo-
powstałej spółki i niepobierana wynagrodzenia. To 
bardzo ważne i korzystne, bo w ten sposób koszty 
administrowania będę ograniczone do bezwzględ-
nego minimum, a środki zgromadzone od wszyst-
kich członków posłużą bezpośrednio odtwarzaniu, 
naprawie i utrzymaniu urządzeń wodnych. Obecnie 
odbywają się spotkania z rolnikami w sołectwach 
naszej gminy w sprawie składania deklaracji przystą-

Wielkanoc przypomina nam, że nigdy nie należy tracić 
nadziei, ponieważ bez względu na to, jak ciemna jest droga, 
którą idziemy, na jej końcu zawsze znajduje się światło. 

Niechaj nadzieja płynąca ze Zmartwychwstania Chrystusa, 
pomimo czasu lęku i niepokoju, będzie w Was 
źródłem radości i pokoju serca.

Wesołego Alleluja!!!

Życzy Zarząd oraz Pracownicy 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Warcie Sp. z o.o.

W tej edycji z programu skorzystało 40 gospo-
darstw. W połowie z nich przydomowe oczyszczalnie 
ścieków już działają, a zamontował je nie kto inny jak 
ZWiK Warta. Można by się zastanowić, dlaczego my? 
Odpowiedź przychodzi natychmiast:
• jesteśmy profesjonalistami działającymi na naszym 

rynku od dziesięcioleci,

• mamy najlepszą kadrę począwszy od projektantów 
po technologów, a kończąc na monterach,

• jesteśmy elastyczni i skierowani frontem do klienta 
w działaniu,

• działamy kompleksowo od projektu po realizację,
• i najważniejsze JESTEŚMY NAJTAŃSI NA 

RYNKU!!!

Jakub Tworo
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Adam Łużyński, 
Patryk Polowczyk

pienia do nowopowstałej spółki wodnej. Ważne jest 
to, że jej członkowie będą mogli liczyć na bezpłatne 
czyszczenie urządzeń melioracyjnych znajdujących 
się na ich gruntach, bądź na obszarze oddziałującym 
na ich tereny. Ci, którzy nie będą jej członkami, będą 
obciążani kosztami za wszystkie prace, które zostały 
wykonane na ich gruntach bądź w regionach oddzia-
łujących.

Inicjatorem i głównym pomysłodawcą założenia 
spółki jest Burmistrz Gminy Warta – Krystian Krogu-
lecki. Zapytany przeze mnie o okoliczności i powód 
jej powstania, odpowiada: – Bardzo się cieszę, że spółka 
wodna powstała w naszej gminie, gdyż jest to forma zrzeszenia 
rolników, dzięki której będą mogli w sposób racjonalny zająć 
się gospodarką wodną. Chodzi o to, aby tereny, które są zmelio-
rowane utrzymać w należyty sposób i eksploatować dla dobra 
wszystkich mieszkańców i całej przyrody, która nas otacza.

Swojego zadowolenia z założenia Spółki wodnej 
nie kryje również Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Warcie, Pan Grzegorz Kopacki, który prywatnie 
również prowadzi gospodarstwo rolne i dostrzega 
ogromne korzyści, które nowa Spółka może nieść 
wszystkim rolnikom na terenie gminy Warta: – Mamy 
na uwadze zaobserwowaną degradację urządzeń melioracyjnych, 
od dłuższego czasu myśleliśmy o tym, żeby wznowić działal-
ność spółki wodnej mającej instrumenty, które by pozwoliły 
przede wszystkim na konserwację tych urządzeń, możliwość ich 
odnawiania i to było głównym celem – tłumaczy Przewod-
niczący.

Powstanie Spółki daje również możliwość pozyski-
wania środków zewnętrznych na realizacje jej zadań 
statutowych. Wszystkie dotacje zewnętrze spółka 
może uzyskać proporcjonalnie do wysokości zebra-
nych składek członkowskich. Składka została ustalona 
w wysokości 10 złotych od hektara zmeliorowanego 
na rok. Na jej podstawie będzie można ubiegać się 
o dofinansowanie zewnętrzne z budżetu województwa 
łódzkiego czy budżetu państwa. Wojewoda ma w tym 
wypadku środki przeznaczone właśnie na realizację 
takich zadań.

Urząd Miejski w Warcie będzie bacznie śledził 
postępy w pracach i wspierał nową spółkę na różnych 
frontach: – Racjonalna gospodarka wodą ma służyć temu, by 
plony, które powstają na naszych polach były większe i abyśmy 
czuli się też bezpiecznie. Jako samorząd będziemy wspierać 
spółkę pod względem księgowym, administracyjnym, geode-
zyjnym, a także w sprawach pozyskiwania środków zewnętrz-
nych – dodaje Burmistrz.

– Spółka będzie obejmowała swoim zasięgiem całą gminę. 
To inicjatywa, do której zapraszamy wszystkich rolników, aby 
stali się członkami naszej spółki – mówi świeżo upieczony 
prezes Zarządu Spółki Wodnej, Jakub Tworo.

– W związku z zaniedbaniami w utrzymaniu rowów, które 
przez lata nam się nawarstwiały, założenie takiej spółki jest 
bardzo korzystne dla wszystkich mieszkańców i rolników. Czy 
będzie to widać od razu? To się okaże. Jestem dobrej myśli. 
Sądzę, że to będzie funkcjonowało i przyniesie pozytywne efekty 
– komentuje z kolei Tomasz Pietrzak, rolnik i członek 
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Cieszy powstanie organizacji, która ma przyczynić 
się do poprawy bezpieczeństwa upraw rolników 
w naszej Gminie. Należy jednak pamiętać, że aby 
spółka mogła zacząć swoją pracę jak najszybciej 
i najefektywniej potrzeba jest maksymalnie duża liczba 
członków. Wobec tego w imieniu Burmistrza Gminy 
Warta, jak i Prezesa nowopowstałej Spółki serdecznie 
zapraszamy wszystkich rolników do członkostwa, bo 
jak mawiał Henry Ford: „Jeśli wszyscy idą razem do 
przodu, sukces sam o siebie zadba”.

W tym numerze „Na Warcie” zamieściliśmy także 
wzór deklaracji do przystąpienia do spółki. Druk ten 
wystarczy: wyciąć z gazety, uzupełnić o niezbędne 
dane i złożyć do biura Zakładu Wodociągów i Kanali-
zacji w Warcie przy ulicy Kościuszki 9.

Szczegółowe informacje odnośnie warunków przy-
stąpienia, jak i planowanych prac uzyskiwać można 
bezpośrednio u Prezesa spółki pod adresem e-mail: 
j_tworo@zwikwarta.pl lub nr telefonu 438295401. ●

Spółka wodna
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DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA 
DO SPÓŁKI WODNEJ GMINY WARTA

Deklaracja

Ja, niżej podpisana/ny deklaruję przystąpienie do Spółki Wodnej Gminy Warta:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania/ korespondencyjny: 
…………………………………………………………………………………………….………….……
…………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………….………………………………

Telefon kontaktowy/email:…………………………………………………………………………………. 

Właściciel działki/ek: 

Oświadczam, iż jestem zainteresowany działalnością Spółki Wodnej Gminy Warta.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/łem się ze statutem Spółki Wodnej Gminy Warta, zobowiązuję się 
przestrzegać jego postanowień i terminowo opłacać składki członkowskie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Wodną Gminy Warta dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji statutowej działalności.

Data Podpis

Miejscowość, 
w której znajduje się działka

Nr ewidencyjn 
 działki

Powierzchnia 
gruntów 

1

2

3
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Przegląd spraw komunalnych

To stare ludowe porzekadło z pewnością dodaje radości wszystkim tym, którzy mają 
dość chłodnej i dekadenckiej zimy. Nie inaczej jest również w naszym przypadku, choć 
dla naszego zakładu koniec zimy to czas jeszcze większej intensywności zadań. I tak 
do magazynu chowamy już łopaty śnieżne, odpinamy pługi z czołownic pojazdów, 
a piaskarkę, po wyczyszczeniu i zabezpieczeniu, parkujemy bezpiecznie pod firmową 
wiatą. W zamian za to czas ruszyć w teren i brać się za wiosenne porządki. W ruch poszła 
zamiatarka, by uporządkować drogi w mieście. Piły i kosiarki dźwięczą wdzięcznie, przy 
pracach związanych z przycinaniem koron drzew, a w warsztatach przygotowujemy 
kosiarki samojezdne, by już za lada chwilę ponownie zadbały o murawy wszystkich boisk 
w gminie i parku miejskim.

A po lutym marzec spieszy, 
koniec zimy wszystkich cieszy

J ednak pierwszy kwartał mija nam nie tylko pod 
znakiem wiosennych porządków. Wiele wskazuje 

na to, że obecny rok będzie jeszcze intensywniejszy, niż 
poprzedni, a ponieważ nic nie cieszy nas tak bardzo jak 
miny zadowolonych zleceniodawców to już zacieramy 
ręce i przebieramy nogami z radości w oczekiwaniu na 
koleje zlecenia. A tych nie brakuje!!! Dzięki zaufaniu, 
jakim darzy nas Urząd Miejski w Warcie, w tym roku 
mamy w planach do wykonania sporo prac w ramach 
funduszu sołeckiego.

Wszystkie te prace są bardziej różnorodne, niż 
pisanki wielkanocne złożone w wielkosobotnie połu-
dnie w kościele na okoliczność poświęcenia pokarmu. 
W chwili obecnej zakończyliśmy już zadanie polega-
jące na remoncie świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Bartochów, a już zabraliśmy się za wykonanie ocie-
plenia i nowej elewacji na tej nieruchomości.

Równolegle trwając prace związane z budową altany 
wraz z utwardzeniem w miejscowości Wola Zadą-
browska Nowa. Będzie to świetne miejsce na miłe 
spędzanie wiosennych i letnich wieczorów. Z pewno-
ścią przyczyni się ono do jeszcze lepszej integracji 
lokalnej społeczności. To pierwsza taka altana, którą 
wykonuje nasz zakład ale z pewnością nie ostatnia. 

W ramach funduszu sołeckiego wykonaliśmy już 
także montaż słupków i piłkochwytów na boisku 
w miejscowości Proboszczowice. Jest to niesamowicie 
klimatyczne miejsce, gdzie można skorzystać z kortu 
tenisowego, zagrać na sąsiadującym z kortem boisku 
w piłkę nożną, a także mile spędzić czas na placu 
zabaw. Dzięki nowemu ogrodzeniu zwiększyło się nie 
tylko bezpieczeństwo użytkowników, ale także sam 
komfort gry.
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Informacje z Ośrodka Pomocy Społecznej

MOPS informuje, co następuje…
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie 

przypomina, iż od 01.02.2022 r. można składać 
wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia 
wychowawczego (500+) drogą elektroniczną do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Powyższe wnioski 
należy składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez 
Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS, system 
teleinformatyczny banków krajowych, spółdzielczych 
kas oszczędnościowo – kredytowych oraz platformę 
EMP@TIA. Aby zachować ciągłość w otrzymywaniu 
świadczeń wnioski należy złożyć do 30.06.2022 r. 

WAŻNE!!! Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Warcie informuje, że wnioski o wypłatę dodatku 
osłonowego możecie Państwo składać do 31.10.2022 
r. Jest to element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, 
który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu 
i żywności. Wypłata powyższego świadczenia, w przy-
padku złożonych wniosków po 31.01.2022 r., jest 
jednorazowa. Na dzień 17.03.2022 r. do tutejszego 
Ośrodka wpłynęły 1273 wnioski o wypłatę dodatku 
osłonowego. Powyższe świadczenie będzie wypła-
cane niezwłocznie, gdy tutejszy organ otrzyma dotacje 
z budżetu państwa.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Warcie informuje, iż od dnia 01.01.2022 r. zmianie 
uległo kryterium dochodowe uprawniające do korzy-
stania ze świadczeń pomocy społecznej tj. 776,00 
zł dla osoby samotnie gospodarującej, 600,00 zł na 
osobę w rodzinie. 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,
• pomoc na rzecz Uchodźców z Ukrainy, głównie 

poprzez dostarczanie żywności, odzieży, środków 
czystości oraz innych niezbędnych artykułów, jak 
również udzielanie informacji dotyczących możli-
wości uzyskania wsparcia ze świadczeń pomocy 
społecznej.

• 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. 

Pracownicy MOPS Warta

Jako zakład otrzymaliśmy również zlecenie na 
odbudowę zerwanego dachu na strażnicy OSP 
w Raczkowie. Do wykonania była od podstaw cała 
konstrukcja dachu, w pełnym deskowaniu wraz 
z wykonaniem podmurówki oraz pokryciem blachą. 
W momencie redagowania tego artykułu (26.03.2022r. 
– red.) prace idą w najlepsze i jeśli tylko pogoda nan 
nie pokrzyżuje planów 1 kwietnia wszelkie roboty 
zostaną zakończone - to nie prima aprilis ;)

Jak wynika w powyższego sprawozdania na brak 
zajęć nie możemy narzekać, a to dopiero początek, 
bo lista kolejnych inwestycji, które będzie nam dane 
realizować jest dłuższa niż zimowe wieczory, których 
szczęśliwie przez najbliższe miesiące nie będziemy już 
doświadczać :)

O wszystkich postępach i kolejnych zadaniach 
będziemy informować zarówno na łamach tego perio-
dyku, jak i na naszym fanpage’u, do którego polubienia 
żywo zachęcam – www.fb.com/zgkimwarta ●

Patryk Polowczyk
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Kalendarium

Wydarzeń o charakterze kulturalno-rozrywkowo-sportowym w sezonie 2022 będzie 
bez liku. Poniżej przedstawiamy Państwu wstępny planowany harmonogram wydarzeń, 
który jak to z „planami” bywa może być lekko modyfikowany. Zachęcamy do udziału i do 
zobaczenia!

Sezon 2022 w Gminie Warta…
kalendarium wydarzeń

10 kwietnia 

3 maja

7 maja

19 maja 

28 maja

29 maja

11 czerwca

12 czerwca

12 czerwca

18 czerwca 
 

19 czerwca 

25 czerwca

9-10 lipca 

19-24 lipca

23 lipca

14 sierpnia

20 sierpnia 
 

3 września

10 września 
 

8 października 

11 listopada 

3 grudnia

3 grudnia

Jarmark Wielkanocny SP Warta 
(9:00-13:00 sala gimnastyczna ul. Świętojańska)

Obchody Święta Konstytucji - Warta

100- lecie OSP Bartochów

SP Jeziorsko święto nadania imienia szkoły

Festyn Szkolny SP Ustków

100-lecie OSP Socha

Festyn rodzinny w SP Cielce

Święto Szkoły SP Warta- ul. Świętojańska

koncert chóru Męskiego „Lutnia” w Filharmonii Łódzkiej

Rozpoczęcie wakacji z Województwem Łódzkim, wystąpią: Miły Pan, Bogdan 
Borowski, Shazza, Defis, Playboys, Zenon Martyniuk, strefa zabaw dla dzieci, 
Regaty, Mistrzostwa Skuterów Wodnych - Ostrów Warcki

Dni Warty - Letnia Akademia Opery, Operetki i Musicalu - Popiół i Diament- 
historia Polski w muzyce - Plac Klasztorny oo. Bernardynów w Warcie

Dni Warty, festyn rodzinny, wystąpi: Cleo – Stadion Miejski w Warcie 

Targi OZE, Regaty o Błękitną Wstęgę Zalewu Jeziorsko w Ostrowie Warckim. 
Wystąpią m.in. Papa D., Weekend, Kombi, kabaret Koń Polski

Mistrzostwa Skuterów Wodnych - Ostrów Warcki

Festyn rodzinny, wystąpi: Ewelina Lisowska- Stadion Miejski w Warcie

Dożynki Gminne w sołectwie Jeziorsko: Daj to Głośniej, Long & Junior

Festyn rodzinny, wystąpi: Video, spływ kajakowy trasie Warta 
- Ostrów Warcki/ Sieradz-Warta- Ostrów Warcki

Dzikie Drużyny- stadion Miejski w Warcie

Bieg Warcki – Koncerty na Pożegnanie Lata, festyn rodzinny 
- Stadion Miejski w Warcie

Galowy Koncert Jubileuszowy Obchodów 100 – lecia Chóru Męskiego Lutnia 

Obchody Święta Niepodległości - Warckie Centrum Kultury

Spektakl Teatralny – spotkanie z Mikołajem - Warcie Centrum Kultury

Turniej piłki siatkowej - Stowarzyszenie KOKSOWNIA 
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Życie w nutach zapisane…
– jubileuszowy wywiad z Panami: 
Wiktorem Baranowskim 
i Andrzejem Grześkowiakiem

Patryk Polowczyk: Panowie, w tym roku Chór 
Lutnia obchodzi swoje stulecie. A jak zaczęła się 
Wasza przygoda z Lutnią?
Wiktor Baranowski: Dla mnie Lutnia jawi się w dwóch 
odsłonach. Pierwsza z nich to czas mojego dzieciń-
stwa. Wychowałem się w rodzinie, która zawsze była 
blisko kościoła, blisko muzyki (dziadek i ojciec byli 

organistami w miejscowych kościołach), a co za tym 
idzie również blisko chóru. Jako młody chłopiec 
chórzystów zapamiętałem jako nobliwych, dostojnych 
panów, elegancko ubranych, w krawatach i garnitu-
rach. Dla mnie, małego chłopca, trochę niedostęp-
nych, owianych pewną dozą tajemniczości.
A ta druga odsłona, o której Pan wspomniał?
WB: To już lata współczesne, czyli moment mojego 
wstąpienia w szeregi chóru, do którego dołączyłem 
w końcówce lat 90-tych, jeśli dobrze pamiętam to był 
1999 rok. Początkowo byłem chórzystą tak trochę 
z doskoku, kolega Andrzej – dyrygent, zapraszał 
mnie do zadań i wykonań specjalnych np. pasji wiel-
kanocnej, gdzie występowałem w charakterze solisty 
a później w sposób całkowicie naturalny wszedłem 
w Zespół i jego struktury. 
Jest jeszcze jedna płaszczyzna, czyli funkcja 
Prezesa Chóru, którą to objął Pan w 2020 roku.
WB: No tak, niedawno koledzy postanowili powierzyć 
mi tę funkcję. W pewnym sensie wynikło to z faktu, 
że jako Warckie Centrum Kultury od pewnego czasu 
trochę patronowaliśmy chórowi. Wcześniej chór był 
traktowany i postrzegany jako chór parafialny, jednak 

Gdy sto lat temu Jan Cwendrych – animator kultury, miłośnik muzyki, nauczyciel 
i pedagog, zakładał przy Ognisku Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warcie 
Towarzystwo Muzyczne „Lutnia”, z pewnością nie spodziewał się, że jego mała 
muzyczna fanaberia, w liczącym ledwie trzy tysiące mieszkańców miasteczku, 
odnajdzie się z tak wielkim zainteresowaniem i tak mocno zakorzeni się w kulturze 
i życiu codziennym warcian. Jednak to co jest bardzo trudne nie znaczy, że jest 
niemożliwe. I tak właśnie w tym roku obchodzimy znamienity jubileusz stulecia chóru 
Lutnia. Z tej okazji o historii lutni, ciekawych anegdotach i planach na przyszłość 
postanowiłem porozmawiać z dwiema bardzo ważnymi dla tej instytucji osobami, 
które przez lata wiernie wpierały chór swoimi umiejętnościami i zaangażowaniem. 
Mowa oczywiście o Panach: Wiktorze Baranowskim – obecnym Prezesie chóru oraz 
Panu Andrzeju Grześkowiaku, który przez blisko czterdzieści (!!!) lat był dyrygentem 
Lutni. Zapraszam do arcyciekawej rozmowy!

O kulturze
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O kulturze

z czasem zaczął się „przesuwać” w stronę naszej 
instytucji, a to z jednej bardzo prostej przyczyny – 
jako instytucja kultury mogliśmy nieco wspierać chór 
materialnie, czy to w kwestii zakupu materiałów, nut, 
garniturów, czy organizacji wyjazdów na koncerty 
i festiwale.
A jak wyglądały Pana początki w Lutni, Panie 
Andrzeju?
Andrzej Grześkowiak: Osiemdziesiąty drugi rok, ja 
jestem młodym organistą niedzielnym, w warckiej 
farze, świeżo po maturze. W listopadzie przychodzą 
do mnie dwaj Panowie – Pan Sowała i Pan Kępa, 
którzy wówczas zarządzali chórem, będącym w czasie 
zawieszenia swojej działalności. Przedstawili mi 
propozycję, że chcieliby pod moją batutą zaśpiewać na 
obchody „św. Cecyli”. To było takie tradycyjne święto 
chóru. Ja się oczywiście zgodziłem, po czym okazało 
się, że Panowie w swoim repertuarze mają aktualnie 
tylko pieśni pogrzebowe, bo tylko to ostatnio śpiewali 
i tylko to pamiętają.
To nie lada wyzwanie przed Panem postawiono…
AG: Oj, tak. Próbowałem jakoś im pomóc, nieudolnie 
dyrygując chórem, którego nie znam ale oczywi-
ście wyszło to tak jak mogło wyjść, kiedy chór nie 
ćwiczył…
Jednak nie zniechęciło to ani Pana ani chórzystów 
do dalszej współpracy…
AG: Daliśmy sobie czas… No i potem po jakimś 
czasie umówiliśmy się, że może zaczniemy współpra-
cować na stałe albo przynajmniej spróbujemy i o ile 
pamiętam zaczęliśmy od kolęd, bo to było najła-
twiejsze do opanowania. Repertuar Lutni, ten zapisany, 
był dość obfity – mieliśmy pięknie pisane przez Pana 
Cwendrycha zeszyty z zestawem wszystkich pieśni, 
które on opracowywał i od tego się zaczęło.
Pana współpraca z chórem zaczęła się w 1982 
roku, a Pan Jan Cwendrych zmarł w roku 1976. kto 
zajmował się chórem po śmierci jego założyciela 
do czasu, aż Pan objął nad nim batutę?
AG: Troszeczkę Pan Jan Baranowski, który był orga-
nistą w farze. Również gdy ja zacząłem sprawować 
tę funkcję, gdyż na początku to było nasze wspólne 
organistowanie. Dzieliliśmy te obowiązki mniej więcej 
po połowie, aż do jego śmierci. W międzyczasie przez 
chwilę chórem opiekował się Pan Idzi Matyszczak, 
który w latach siedemdziesiątych mieszkał jeszcze 
w Warcie, potem wyprowadził się do Sieradza. Nie 
znam dokładnie szczegółów jak długo trwała ta współ-
praca, potem natomiast chór stał się „bezpański”. Ten 
okres sześciu-siedmiu lat to był czas oczekiwania „na 
opiekę”.

W tym czasie odbywały się jakieś próby? Chór 
występował? 
AG: W tym czasie, niestety nie spotykali się regularnie, 
ich spotkania ograniczały się raczej do pogrzebów 
członków i najbliższej rodziny członków. Stąd znajo-
mość głównie takiego właśnie repertuaru. 
A czy w obecnym składzie chóru są jeszcze 
jacyś członkowie przyjęci przez założyciela Jana 
Cwendrycha? 
AG: Z wiedzy, którą posiadam to z członków przyję-
tych przez Pana Cwendrycha żyją jeszcze dwaj, czyli 
mój teść - Mieczysław Janas oraz Florian Piniarski 
i tylko Florian jeszcze aktywnie śpiewa.
Pana teścia można jeszcze usłyszeć na niektórych 
wydarzeniach, np. właśnie na pogrzebach 
członków chóru.
AG: Tak, to prawda, ale to właśnie już tak sporadycznie 
z szacunku do tych, których w swoim chóralnym życiu 
spotykał. Natomiast pozostali obecni członkowie byli 
przyjęci albo przeze mnie albo obecnego dyrygenta – 
Pana Dawida Bera.
Chór Lutnia jest jednoznacznie kojarzony z jego 
założycielem Panem Janem Cwendrychem. Czy 
są Panowie w stanie przywołać jakieś anegdotki, 
opowiastki o tym jak pracował z chórem?
AG: Z tego co pamiętam z opowieści chórzystów, 
którzy pracowali pod okiem Pana Cwendrycha, 
a przede wszystkim mojego teścia, to wiem, że Pan 
Cwendrych był bardzo stanowczy i bardzo mu zale-
żało, żeby chór pracował systematycznie. Do tego 
stopnia, że podobno przed próbami potrafił chodzić 
po mieście i przypominać chórzystom, że dzisiaj jest 
próba. Pukał im w okna, pukał w drzwi i przypominał, 
że „Panowie, dzisiaj jest próba” (uśmiech). Pamiętam 
również, jak mówiono, że był osobą bardzo zdeter-
minowaną do osiągania sukcesów i potrafił robić coś 
na co ja sobie nigdy nie pozwoliłem, tzw. weryfikację 
członków pod kątem występów. 
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A co dokładnie ma Pan na myśli? 
AG: Kiedy jechali na ważne wydarzenia, wiem np. że 
byli w Warszawie na takim festiwalu chórów z całej 
Polski to wybrał sobie tylko kilkunastu chórzystów 
– dokonał selekcji, więc rzeczywiście trzeba było się 
starać, żeby znaleźć się w tym elitarnym gronie.
A jak te wspomnienia malują się w Pana pamięci, 
Panie Wiktorze?
WB: Pamiętam samego Jana Cwendrycha, ale nie 
potrafię przywołać w pamięci jego za pulpitem dyry-
genckim, choć z pewnością musiałem go widzieć. 
Jeżeli chodzi o występy chóru to moja pamięć sięga 
do okresu kiedy to mój dziadek, Jan Baranowski, 
dyrygował chórem, bo po śmierci Pana Jana Cwen-
drycha przejął on na jakiś czas obowiązki dyrygenta. 
Mam nawet takie zdjęcie, na którym podczas procesji 
Bożego Ciała mój dziadek dyryguje Lutnią, chór 
śpiewa, a ja jako mały chłopiec, ministrant, trzymam 
dziadkowi partyturę (uśmiech).
Ale chór to wbrew pozorom, nie tylko śpiewanie, 
to też takie miejsce, gdzie można było się spotkać, 
odpocząć po trudach całego tygodnia, wymienić 
się ciekawostkami, podowcipkować – mówiąc 
wprost rozerwać się.
AG: No tak, ja myślę, że to była bardzo ważna część 
trwania chóru i właściwie to być może był największy 
magnez, który łączył śpiewaków. W zasadzie wszyscy 
członkowie chóru to ludzie pracy i oni musieli dużo 
poświęcić, żeby jeszcze wieczory spędzić na wysiłku 
pracy w chórze, a nie na odpoczynku. Ja ich wszystkich 
za to bardzo ceniłem i cenię, ale jednocześnie wydaje 
mi się, że ta wspólnota chóralna była taką siłą, żeby to 
wszystko się nie rozsypało, może nawet bardziej niż 
sam śpiew.
WB: Uważam, że siłą tego chóru jest też atmosfera 
wśród kolegów. Mam wrażenie, że ona zawsze taka 
była. Bo wracając do tych początków, do mojego 
dzieciństwa, to widziałem tę grupę jako zintegrowaną 
paczkę dobrych znajomych, którzy dobrze się razem 

czują i samo śpiewanie, nie chcę powiedzieć, że jest 
trochę przy okazji bo jest przecież kluczowe, ale jest 
częścią tego chóru jako wydarzenia społeczno-kultu-
ralnego istotną na równi relacjami jakie się tam nawią-
zują. I podobnie jest dzisiaj. Mam wrażenie, że stano-
wimy grupę dobrych znajomych, kolegów a czasem 
może nawet przyjaciół.
Niebywałe jest również to jak chór potrafi łączyć 
pokolenia, wszak amplituda wieku w chórze 
jest naprawdę spora i myślę, że nie skłamię jak 
oszacuje ją na co najmniej 50 lat…
AG: Z pewnością tak. To jest właśnie ta siła muzyki 
i jednocześnie taka szczerość, bo wszyscy tam przy-
chodzą z własnej woli, mają te same intencje, chcą 
robić coś wspólnie, coś dla innych, bo chcemy. I ta 
postawa, ta motywacja po prostu nie ma wieku – jest 
uniwersalna.
To co mnie osobiście urzekło w chórze to fakt, 
że chór jest niesamowitym takim zjawiskiem 
społecznym, socjologicznym, ukazującym jaka 
wartość tkwi w nas jako w zespole ludzi. Żaden 
z nas, albo przynajmniej niewielu, żadnej solowej 
kariery nie mógłby zrobić, a jednak jak połączymy 
swoje siły, a raczej głosy, to tego naprawdę chce 
się słuchać. Ten efekt synergii jest niesamowity 
– chór jest zdecydowanie czymś więcej, niż tylko 
sumą poszczególnych głosów.
AG: No to jest tajemnica, którą mogą opisać tylko Ci, 
którzy są naprawdę blisko chóru.
WB: Tak naprawdę tworzymy jeden instrument 
zbudowany z kilkudziesięciu gardeł, które w momencie 
wspólnego wykonu tworzą jedność, a emocje, które 
się między nami pojawią powodują, że brzmi on tak, 
a nie inaczej.
Taką tajemnicą jest chyba też sama postać 
dyrygenta, gdzie ten człowiek po prostu jednym 
gestem, jednym spojrzeniem, całkowicie 
pozawerbalnie potrafi się wręcz telepatycznie 
skomunikować ze swoimi chórzystami i przekazać 
dokładnie to co chce uzyskać - zaśpiewać: 
głośniej, ciszej, szybciej, wolniej, w dźwięku, poza 
dźwiękiem… coś niesamowitego.
WB: To jest sztuka komunikatów. Wiadomo, że 
w każdej pracy zarządzanie odbywa się poprzez komu-
nikację i język. I podobnie jest tutaj - mamy pewien 
„język” gestów, spojrzeń, który pozwala się właściwie 
skomunikować. Na próbach nie tylko ćwiczymy głos 
i nie tylko poznajemy swoje muzyczne partie ale 
uczymy się też komunikować i po pewnym czasie 
wystarczy pół gestu dyrygenta i już każdy wie o co 
chodzi i jak zareagować
AG: Ja myślę, że to chodzi o charyzmę – tak to można 
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nazwać i dla mnie taką charyzmę, ma zdecydowanie 
obecny dyrygent, Pan Dawid Ber, bo widzę z jak 
wielkim zaangażowaniem chórzyści reagują na jego 
propozycje, ufają mu.
Zgadzam się, ale myślę, że nie powinien Pan tutaj 
w żaden sposób umniejszać tych zdolności sobie, 
bo prowadził Pan ten chór przez blisko 40 lat 
i sama umiejętność podtrzymania tej grupy przez 
taki okres czasu świadczy o Pana ogromnych 
umiejętnościach interpersonalnych.
AG: Nawet nie tyle podtrzymania ale takiego oddzia-
ływania na środowisko żeby, pomimo niekorzystnego 
trendu, gdzie chóry (zwłaszcza męskie) powoli stają się 
reliktem przeszłości – jest ich coraz mniej, to jednak 
w Warcie w mieście trzytysięcznym wciąż znajduje się 
niemałe grono, które chce tę grupę tworzyć i wciąż 
pojawiają się nowi chętni.
To pewnie też zasługa prestiżu, jakim ten chór się 
cieszy.
AG: Pewnie też, ale ja tu widzę bardziej siłę tych relacji, 
tych związków między ludźmi, tego przekonania, że 
robimy wspólnie coś dobrego. Nie dla siebie!
Swego czasu w Warcie funkcjonowały dwa chóry, 
zresztą i obecnie został powołany do życia chór 
parafialny.
AG: Swego w Warcie funkcjonowały nawet trzy 
niezależne od siebie chóry. Mieliśmy „Lutnię”, chór 
parafialny „Cycylianka”, funkcjonujący przy farze 
oraz „Lirę” – chór działający przy zakonie Ojców 
Bernardynów. Gdy ja się o tym dowiedziałem jako 
młody organista to byłem w szoku. Warta to cudowne 
rozśpiewane miasto (uśmiech). 
Czyli obecny chór parafialny nie powinien być 
w żaden sposób „konkurencją” dla Lutni
AG: Absolutnie nie! Ja powiem więcej, jeśli uda 
się utrzymać te dwa chóry równocześnie to jestem 
przekonany i bardzo bym sobie tego życzył, abyśmy 
w przyszłości niejednokrotnie występowali razem!
Chór to praca z ludźmi, a praca z ludźmi potrafi 
wywoływać taką amplitudę nastrojów, taki 
rollercoaster emocji – w jednej chwili wywołać 
wielką euforię w człowieku, by za moment zostać 
sprowadzonym do przysłowiowego parteru. 
Potraficie Panowie przywołać takie dwie skrajne 
emocje?
AG: (śmiech) Jeśli chodzi o taki moment euforii, że 
coś się udało to było ich naprawdę bardzo dużo. Nie 
jestem w stanie przywołać tylko jednego. Przez wiele 
lat czułem taką ogromną satysfakcję. A jeśli chodzi 
o takie trudniejsze momenty… nie wiem na ile sobie 
mogę pozwolić na szczerość (śmiech).

Na totalną (uśmiech).
(uśmiech) Pamiętam nasz wyjazd do Lengerich, to był 
chyba 2004 rok i ten wyjazd miał dwa skrajne doświad-
czenia. Sam fakt, że pojechaliśmy z chórem do Niemiec 
to była dla nas wielka nobilitacja. Pamiętam sobotę 
i taki galowy koncert w sali widowiskowej, na wiel-
kiej scenie, śpiewaliśmy jako gość honorowy koncertu 
i to było piękne wydarzenie, wspaniałe emocje, ale jak 
to zwykle przy takich wydarzeniach bywa, potem był 
bankiet, a następnego dnia wcześnie rano mieliśmy 
śpiewać w kościele…i to był chyba najgorszy występ 
jaki pamiętam (śmiech).
A jak to wygląda w Pana wspomnieniach?
WB: Jakiegoś takiego momentu kiedy kompletnie 
opadły mi ręce sobie nie przypominam, oczywiście nie 
wszystko zawsze się udaje, są trudniejsze momenty, 
które mogą podcinać skrzydła, ale nigdy na tyle żeby 
jakoś bardzo negatywnie oceniać naszą wspólną pracę. 
A jeśli chodzi o pozytywne aspekty to tak naprawdę, 
każdy występ daje poczucie dobrze spełnionego 
obowiązku a czasem też takiej mistycznej wspólnoty, 
poczucia, że jesteśmy w tym razem.
Panie Wiktorze, chciałbym Pana zapytać, jako 
Prezesa chóru, jakie niespodzianki, koncerty, 
wydarzenia szykujecie na okoliczność tego 
wspaniałego jubileuszu stulecia powstania 
chóru?
WB: Rzeczywiście nasze prace mocno przyśpieszyły, 
wiąże to się bezpośrednio z jubileuszem i na bazie 
tych wszystkich działań postanowiliśmy nagrać płytę. 
Ta płyta pojawi się lada chwila, być może w momencie 
pojawienia się tego wywiadu w gazecie, płyta będzie 
już dostępna. (rozmawialiśmy 22.03.022 – red.). 
Czyli płyta na stulecie! Co na niej znajdziemy?
WB: Znalazło się na niej siedemnaście utworów, 
bardzo różnych kompozytorów. Przeciekawy materiał 
prezentujący obecne spektrum możliwości naszego 
chóru. Materiał nagrywaliśmy jesienią ubiegłego 
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roku w klasztorze Sióstr Bernardynek, dzięki uprzej-
mości Matki Józefy – przełożonej klasztoru. Okazało 
się, że wnętrza tego kościółka są na tyle przyjazne 
akustycznie, że najlepiej się ta muzyka nasza tam odna-
lazła i zabrzmiała.
Gdzie będzie można nabyć tę płytę?
WB: Płyta będzie dostępna, głównie u nas w Warckim 
Centrum Kultury i będzie z pewnością stanowić ważny 
element promocyjny nie tylko chóru, ale również 
całego miasta, bo chór to nie tylko Warckie Centrum 
Kultury, ale to przede wszystkim miasto. Lutnia to jest 
przecież kilka pokoleń mieszkańców Warty, historia 
wielu rodzin, wiele osób „przewinęło” się przez 
ten chór i każdy z warcian ma jakieś osobiste z nim 
związki, czy to przez tatę, dziadka, wujka, kolegę.
O płycie już sporo wiemy, a co z koncertami? Czy 
z racji jubileuszu możemy spodziewać się czegoś 
wyjątkowego?
WB: W zasadzie wszystkie te wydarzenia, które odby-
wają się w tym roku, dzieją się pod szyldem jubile-
uszowym, więc pewne koncerty już się odbyły, nato-
miast główne obchody jubileuszowe spodziewane 
są na jesień tego roku dokładnie na 8 października 
zaplanowaliśmy koncert jubileuszowy, zamykający 
ten cały rok. Będzie to spotkanie muzyczne, ale nie 
tylko, bo będziemy mogli wówczas podziękować 
wszystkim tym, którzy przez całe swoje życie dla 
chóru zrobili wiele dobrych rzeczy i pewnie w jego 
historii zapiszą się złotymi zgłoskami. Będzie to czas 
kiedy będzie można się spotkać z władzami miasta, 
ponadto władze powiatu deklarują chęć uczestnictwa 
w obchodach, o wydarzeniu poinformowaliśmy także 
Marszałka Województwa Łódzkiego i z tego co wiem, 
Pan Marszałek również jest żywo zainteresowany tym 
tematem.

Czyli będzie to wydarzenie o takim wymiarze 
ponadlokalnym?
WB: Zdecydowanie tak. Świadczyć o tym może 
również fakt, że 12 czerwca br. planujemy także 
koncert w Filharmonii Łódzkiej. To dla nas naprawdę 
wyjątkowe wydarzenie, bo jako chór nigdy w tak presti-
żowym miejscu nie występowaliśmy. Wydawać by się 
mogło, że to miejsce dla profesjonalnych muzyków, 
a jednak dyrektor filharmonii Pan Tomasz Bęben 
podjął wyzwanie i zaprosił nas do gmachu swojej 
instytucji. Już się na to wydarzenie cieszymy!
Pytanie do Pana Wiktora – jak można zostać 
członkiem chóru?
WB: A to bardzo proste. Zapraszamy na przesłu-
chania. Spotykamy się w każdy poniedziałek i każdy 
piątek o 19:30 w sali Warckiego Centrum Kultury. 
Zapraszamy wszystkich chętnych, nie ma tu żadnych 
ograniczeń, nie trzeba zdawać żadnych trudnych egza-
minów.
Jak śpiewał klasyk „śpiewać każdy może…”
WB: Coś w tym jest (uśmiech)
Czyli parafrazując – nie trzeba się w żaden spo-
sób anonsować, wystarczy przyjść na próbę, zgło-
sić chęć uczestnictwa, a tam już właściwe osoby 
się zaopiekują takim aplikantem (uśmiech).
WB: Tak, jest – sprawa jest bardzo prosta i szczerze 
zachęcam do dołączenia do naszej grupy
Panie Andrzeju, chciałbym Pana zapytać, jak 
ocenia Pan szansę swojego powrotu do chóru 
Lutnia, chociażby w roli chórzysty?
AG: Ja cały czas chciałem wrócić do Lutni. Najpierw 
liczyłem na to, że jak uporam się ze swoją chorobą 
i nabiorę sił, miałem taką szczerą wolę ale zaczęła się 
pandemia i z przyczyn zdrowotnych bałem się przeby-
wania w grupie. Moja odporność była wówczas dużo 
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poniżej średniej. Natomiast kiedy już pandemia trochę 
odpuściła, a ja byłem mentalnie i fizycznie gotów do 
tego żeby przyjść, zacząłem dostrzegać, że to tempo 
pracy chóru, ilość spotkań i czas, który jest potrzebny do 
poświęcenia, jest zbyt duży dla mojej pracy zawodowej, 
bo trzeba pamiętać, że po pierwsze, jestem nauczy-
cielem szkoły popołudniowej i pracuję do wieczora, 
a po drugie – jestem organistą. Dlatego doszedłem do 
wniosku, że jest to zwyczajnie niemożliwe.
No faktycznie tempo pracy chóru obecnie jest 
zdecydowanie intensywniejsze.
AG: I to bardzo dobrze, bo Pan Dawid Ber wprowa-
dził chór na zupełnie inny poziom. 
WB: To prawda, pojawiło się dużo rzeczy z różnych 
gatunków muzycznych, bo śpiewamy nie tylko pieśni 
związane z liturgią i kościołem ale również utwory 
patriotyczne i narodowe, pojawił się także repertuar 
operowy, bardzo poważny jak na nasze dotychczasowe 
doświadczenie, są też pieśni negro spirituals. Jest tego 
materiału bardzo dużo, ale daje nam to duże możli-

wości rozwoju i poszerzenia swoich horyzontów, jest 
też bardzo ożywcze zarówno dla chóru jako zespołu, 
jak i każdego z nas z osobna.
Czego życzyć Lutni, przy tych setnych urodzinach:
AG: Żeby była coraz młodsza (uśmiech). Zdecydo-
wanie bardzo był chciał widzieć coraz więcej nowych 
twarzy, bo to daje gwarancję żeby Lutnia przeżyła 
kolejne sto lat, czego Lutni bardzo życzę!
WB: Wytrwałości, zaangażowania i zdrowia na kolej-
nych sto lat, a także sukcesów w podtrzymywaniu tej 
tradycji, bo niesiemy ją nie tylko dla siebie. Patrzą na 
nas pokolenia przed nami i będą na nas patrzeć poko-
lenia po nas. Jestem przekonany, że robimy dobrą 
wartościową rzecz i oby nam nie zabrakło zapału do 
tej pracy.
Dziękuję za bardzo intersującą i wciągającą 
rozmowę.
AG: Dziękuję również.
WB: Dziękuję.●

Patryk Polowczyk

Nie słabnie a wręcz wzmaga się intensywność 
działań naszych chórzystów. Nic dziwnego, 

rozpoczął się wszak rok jubileuszowy, przed nami (i za 
nami) wiele chóralnych wydarzeń, atmosfera święta 
nabiera rumieńców, kalendarz zapełnia się co raz to 
nowymi propozycjami, duch w Zespole krzepnie, 
ukazała się już długo wyczekiwana płyta, szykujemy 
się do świąt Wielkanocnych… jest dobrze. Zaśpie-
wane w styczniu cztery koncerty zamknęły tegoroczny 
repertuar kolędowy. W święto Trzech Króli wspólnie 
ze zgromadzoną w klasztorze oo. Bernardynów oraz 
przed ekranami komputerów publicznością zbiera-
liśmy datki w koncercie charytatywnym „Kolędujemy 

Lokalny Odcinek Kulturalny
Za nami pierwszy kwartał nowego roku pora więc na małe podsumowanie aktywności 
na naszym lokalnym kulturalnym „odcinku”. Po raz kolejny nie mogę nie zacząć od Lutni. 

dla Sylwka i Daniela”, a 30 stycznia odbył się kolejny 
IX już Przegląd Kolęd, do którego zaprosiliśmy kilka 
zaprzyjaźnionych chórów. Niestety wciąż nie odpusz-
czająca pandemia coronavirusa spowodowała, iż 
byliśmy jedynymi uczestnikami koncertu. Gościnnie 
w partiach solowych wystąpiła sopranistka Maria 
Okońska – Tchorzewska oraz bas Kamil Gruszczyński. 
Tego samego dnia w tzw. międzyczasie przyłączyliśmy 
się do tegorocznej zbiórki na Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy biorąc udział w koncercie finałowym 
odbywającym się w Sali widowiskowej Warckiego 
Centrum Kultury. Przydarzyły się nam (piszę „nam” 
jako aktywny członek chóru) także dwa koncerty 
wyjazdowe. Na zaproszenie pochodzącego z Warty 
ks. Michała Styczyńskiego koncertowaliśmy w jego 
obecnej parafii tj. w Korczewie, po czym przemie-
ściliśmy się do Zduńskiej Woli gdzie w sanktuarium 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wzięliśmy 
udział w mszy świętej zakończonej również krótkim 
koncertem. Przed nami wiosenna trasa koncertowa 
po okolicznych parafiach naszego regionu, Festiwal 
we Włocławku i koncert w Łódzkiej Filharmonii 12 
czerwca. Na to ostatnie wydarzenie zapraszam wszyst-
kich Państwa w sposób szczególny, najprawdopo-
dobniej uruchomimy nieodpłatny, wspólny transport 

Foto. Chór Lutnia podczas 30 Finału WOŚP w WCK
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Foto. Bal karnawałowy - Ferie z WCK

zbiorowy do Łodzi. Wszystkich chętnych już dzisiaj 
zapraszam do kontaktu z Warckim Centrum Kultury 
w celu zgłaszania się do udziału w tym wyjazdowym 
jubileuszowym koncercie.

A wracając do wydarzeń miejscowych wspomnieć 
należałoby o koncercie przygotowanym przez sekcje 
wokalną i gitarową działające w naszej instytucji kultury. 
W piątek 14 stycznia na scenie sali widowiskowej zapre-
zentowali się najmłodsi adepci sztuki wokalnej i gita-
rowej prezentując swój aktualny dorobek muzyczny, 
prezentowany w różnych mieszanych konfiguracjach 
wykonawczych, zarówno solowych, jak i zespołowych. 
Takie wydarzenia zawsze pełne są emocji i wzruszeń 
zarówno dla występujących artystów, jak i oklaskującej 
ich publiczności złożonej z najbliższych członków 
rodzin, znajomych i przyjaciół. 

Ferie to od zawsze czas wzmożonej i nieco odmie-
nionej aktywności warckiej instytucji kultury. Nie 
inaczej było i w tym roku. Obok stałych, progra-
mowych zajęć w sekcjach artystycznych pojawiła się 

więc specjalna oferta cyklu działań i wydarzeń kultu-
ralnych dla najmłodszych. Znalazły się wśród nich 
spektakle teatralne z animacjami, filmy wyświetlane 
na „dużym ekranie”, warsztaty artystyczne i naukowe 
oraz bal karnawałowy. Zwieńczeniem Ferii z WCK 
była wycieczka do łódzkiego Eksperymentarium 
i wystawa Zagadek Einsteina. Fotorelacje z tych wyda-
rzeń można było oczywiście śledzić na bieżąco na 
facebooku naszej instytucji.

Foto. Tribute to Krzysztof  Krawczyk

W z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy składamy Państwu 
najserdeczniejsze życzenia pogody ducha, optymizmu, nadziei i wiary 
w lepszy a przede wszystkim spokojny i bezpieczny świat.

Dyrektor Wiktor Baranowski
oraz pracownicy Warckiego Centrum Kultury

Foto. Koncert sekcji wokalnej i gitarowej WCK

Któż z nas nie zna piosenek Krzysztofa Kraw-
czyka. Można by zaryzykować stwierdzenie, że na 
repertuarze zmarłego 5 kwietnia ubiegłego roku 
artysty wychowało się kilka pokoleń naszych rodaków 
a na pewno większość z nas potrafi zanucić choćby 
jedną z jego piosenek. Zaczynał wszak swoją arty-
styczną drogę jeszcze w latach 60 – tych ubiegłego 
stulecia. Po rozstaniu z Trubadurami kontynuował 
karierę solową, próbował swych sił także w Stanach 
Zjednoczonych. Młodszej części publiczności znany 
z nagrań z Goranem Bregoviczem, Edytą Bartosie-
wicz czy Andrzejem Smolikiem. W sentymentalną 
podróż śladami piosenek artysty udaliśmy się 6 marca 
w sali widowiskowej Warckiego Centrum Kultury za 
sprawą koncertu z okazji tegorocznego Dnia Kobiet 
pt. „Tribute to Krzysztof  Krawczyk”. W programie 
znalazły się wszystkie największe przeboje z jego 
repertuaru a kunszt zespołu muzycznego Memories 
w połączeniu z charyzmą wokalisty Dariusza Przy-
bysza sprawiły, iż był to zupełnie wyjątkowo ciepły, 
wspomnieniowy wieczór. ●

Wiktor Baranowski

O kulturze
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Zgodnie z obietnicą zawartą w artykule „Kierunek Hiszpania” z numeru jesiennego 
kwartalnika „Na Warcie”, śpieszymy poinformować wszystkich zainteresowanych, 
o dalszych losach programu „Aktywizacja zawodowa w wymiarze europejskim” 
realizowanego w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w Zespole Szkół 
Specjalnych w Warcie. 

Co dalej z programem 
„Aktywizacja zawodowa 
w wymiarze europejskim” w Zespole 
Szkół Specjalnych w Warcie?

D nia 14 lutego dziewięć nauczycielek szkoły wyle-
ciało z Polski do Sevilli w Hiszpanii. W Sewilli 

nauczycielki uczęszczały na zajęcia języka hiszpań-
skiego, poznawały tamtejszy system edukacji, metody 
i techniki pracy stosowane w tamtejszych szkołach. 
Dowiedziały się w jaki sposób w Hiszpanii organizo-
wane jest doradztwo zawodowe i jak przebiega akty-
wizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. 
Miały możliwość wymiany doświadczeń z pracującymi 
w tamtejszych szkołach nauczycielami. 

Podczas pobytu uczestniczki projektu brały także 
udział w wycieczkach krajoznawczych. Dzięki prze-
wodnikowi, poznały historię miasta i zobaczyły 

główne atrakcje stolicy Andaluzji. Zwiedziły również 
pobliskie urokliwe miejscowości: Kadyks, Kordobę 
i Jerez. Smakowały tradycyjnych dań kuchni hiszpań-
skiej, podziwiały kunszt tancerzy flamenco. Nałado-
wane dobrą energią i mnóstwem pomysłów uczest-
niczki projektu wróciły do Polski po 12 dniach.

Zagraniczny wyjazd sprawił, że nauczycielki 
podniosły swoje kompetencje zawodowe, osobiste, 
praktyczne i kulturowe. Teraz rozpoczął się czas 
wprowadzania pomysłów w życie. Jak ten etap reali-
zacji programu będzie przebiegał w Zespole Szkół 
Specjalnych w Warcie oczywiście będziemy Państwa 
o tym systematycznie informować. ●

Beata Danielewska„Zagraniczny wyjazd sprawił, że nauczycielki podniosły swoje kompetencje 
zawodowe, osobiste, praktyczne i kulturowe. Teraz rozpoczął się czas 
wprowadzania pomysłów w życie.

„

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie
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Biblioteka

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

Książkowe nowości w bibliotece

„Niepokorna niezłomna Krystyna Skarbek” – Monika Koszewska
Opowieść o losach pięknej, wrażliwej kobiety, która swą odwagą i stanowczością 
w działaniu zawstydza niejednego mężczyznę. Wojenna zawierucha wymieszała 
wszystko. Czy torturowany więzień pozostanie człowiekiem? Kto jest bohaterem, 
a kto zdrajcą? Czy jest granica między odwagą a głupotą? Christine Granville, bo 
takim pseudonimem posługiwała się Krystyna Skarbek w służbach brytyjskiego 
wywiadu, nie jest postacią kryształową. Winston Churchill nazywał ją swoją najlepszą 
agentką, ale trzy lata wojny spędziła bezczynnie w Kairze, podejrzana o współpracę 
z Niemcami. Czy w życiu miała dużo szczęścia, czy była dobrą rozgrywającą? Na 
pewno warto poznać jej osobistą relację. Monika Koszewska nie zanudza czytelników 
długimi opisami. Dialogi bohaterów łatwo można byłoby adaptować na filmowy 
scenariusz. Narracja w pierwszej osobie uwiarygodnia bohaterkę i zmniejsza dystans. 

„Królowie życia PRL-u; czerwoni książęta, playboye, towarzysze” 
– Iwonna Kienzler. 

W czasach wszechobecnej szarzyzny PRL-u celebryci, kochani przez tłumy 
i rozpieszczani przez władzę, jawili się przeciętnemu obywatelowi niczym rajskie 
ptaki, istni królowie życia. Na temat owych sław krążyły rozmaite, często rozdęte 
do granic absurdu, a nawet krzywdzące plotki, czego na własnej skórze doświad-
czył niejeden z nich. Iwona Kienzler snuje opowieść o politykach, artystach, dzien-
nikarzach i sportowcach, zarówno tych powszechnie uwielbianych, jak i tych znie-
nawidzonych ze względu na przynależność partyjną, czy oskarżanych o zaprzedanie 
się systemowi. Cyrankiewicz, Sokorski, Łomnicki, Mikulski, Jaroszewicz, Ciszewski, 
Komar, Głowacki – w najnowszej książce oglądamy ich z zupełnie innej niż dotąd, 

nieznanej strony.

W ramach realizowanego przez Warckie Centrum Kultury projektu grantowego „Konwersja cyfrowa domów 
kultury” został zakupiony sprzęt, który pozwolił stworzyć w bibliotece stanowisko dla osób niedowidzących. 
Czytelnicy korzystający z czytelni mają do dyspozycji stanowisko komputerowe z odpowiednio przystosowaną 
klawiaturą, lupę cyfrową LEVENHUK DTX 43, skanerem ręcznym MEDIA – TECH MT 4090 oraz okularami 
ze zmiennymi szkłami ZENO VIZOR G3 LEVENHUK.

Od początku roku przybyło w bibliotece ponad 500 książek. Zostały zakupione ze środków samorządowych. 
Część w postaci darów została przekazana przez mieszkańców gminy, za co serdecznie dziękujemy. 

Kilka propozycji z zakupowych nowości:
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„Nadchodzi III wojna światowa” – Jacek Bartosiak, Piotr Zychowicz
Rywalizacja między wielkimi mocarstwami wchodzi w fazę krytyczną. Czy Stany 
Zjednoczone pójdą na wojnę z Chinami? Po czyjej stronie stanie Rosja? Czy Polska 
zostanie wciągnięta w III wojnę światową? Czy świat stoi na krawędzi nuklearnej 
zagłady? To tylko niektóre z pytań, na które próbują odpowiedzieć Jacek Bartosiak 
i Piotr Zychowicz. Znany geopolityk oraz publicysta historyczny rozmawiają o Polsce 
i świecie. O tym, czy armia Rzeczypospolitej jest gotowa odeprzeć atak i obronić 
państwo. Wrzesień ’39 nie może się powtórzyć. Stany Zjednoczone wycofują się 
z Europy, aby skupić się na Pacyfiku. A to oznacza, że amerykańskie gwarancje dla 
Polski stają się coraz bardziej iluzoryczne. Na jakich sojuszników naprawdę możemy 
liczyć? Czy grozi nam rosyjska agresja i nowa Jałta?

„Coraz ciemniej w Wartheland” – Piotr Bojarski
Zło, któremu trzeba się przeciwstawić. Los, którego nie można uniknąć.Gdy w 1939 
roku Niemcy wcielają Poznań do Trzeciej Rzeszy, Wilhelmine Günther ze spokojem 
obserwuje wprowadzanie nowego ładu. Oczy otwiera jej dopiero narzeczony – Polak. 
Antoni wie, że nowy namiestnik Rzeszy Arthur Greiser zamierza rządzić Krajem 
Warty żelazną pięścią. Niepokorni schodzą do podziemia i postanawiają walczyć. 
Franciszek Witaszek, uznany lekarz, ponad przysięgą Hipokratesa postawi przysięgę 
żołnierską – od tego momentu będzie nie tylko ratować życia, ale także je odbierać. 
Historia oparta na prawdziwych wydarzeniach ukazuje ludzi, którzy wykorzystali 
swoją tożsamość do walki z okupantem. Nie bali się porzucić swoich korzeni i prze-
konań, gdy los się o nich upomniał. Historia, w której finał trudno uwierzyć.

„Sobowtóry: dublerzy wielkich ludzi od Nerona do Putina” 
– Teresa Kowalik, Przemysław Słowiński

Sobowtóry, czyli osoby fizycznie identyczne, chociaż w żaden sposób niespokrew-
nione, od zawsze budziły grozę. We wszystkich podaniach ludowych obcy „brat bliź-
niak” zwiastował zawsze tragedię lub czyjąś rychłą śmierć. Nieomal każdy wielki 
władca w historii miał swoich sobowtórów, którzy go zastępowali, myląc w ten 
sposób spiskowców czyhających na życie monarchy. Przez całe wieki szefowie policji, 
kontrwywiadu i ochrony osobistej głów koronowanych używali sobowtórów dla 
przechytrzenia przeciwnika. Wiele postaci historycznych dorobiło się niechcianych 
dublerów - samozwańców, którzy próbowali zagarnąć tron lub pogrzać się w cieple 
sławy władców. Ostatnią grupę tajemniczych postaci stanowią matrioszki – agenci 

podstawieni w miejsce osób publicznych by manipulować emocjami społeczeństw.

Biblioteka

„Czy Polska zostanie wciągnięta w III wojnę światową? Czy świat stoi na 
krawędzi nuklearnej zagłady? To tylko niektóre z pytań, na które próbują 
odpowiedzieć Jacek Bartosiak i Piotr Zychowicz. 

„
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„Dziewczynka, która nie potrafiła nienawidzić” 
– Lidia Maksymowicz, Paolo Rodari
Nie płakała, gdy tatuowano jej numer. Nie krzyczała, gdy przychodził po nią Mengele. 
Nie poddała się. Lidia ma trzy latka, gdy trafia do Auschwitz. Ukrywa się pod pryczą 
przed wzrokiem doktora Mengele. Nie zawsze skutecznie. Eksperymenty pamięta 
do dziś. Po wojnie trafia do nowej rodziny – biologiczną zabrała wojna. Wiele lat 
później okaże się, że matka jednak żyje – mieszka w dalekiej Rosji i nigdy nie prze-
stała szukać swojej córki. Lidia Maksymowicz była jedną z półtora miliona osób, 
które przeszły przez Auschwitz. Jedną z siedmiu tysięcy, które doczekały wyzwolenia 
obozu. Numerem wytatuowanym na ręku. Długo zaklejała go plastrem. Żeby ludzie 
nie pytali. Żeby nie musiała tłumaczyć. Ale numeru nie usunęła – by dziś opowiadać 
o piekle, które przeżyła, o utraconym dzieciństwie i najmroczniejszym sprawdzianie 
z człowieczeństwa. Ponad 70 lat później wyblakły już numer całuje papież Franci-
szek. 70072. Symbol zwycięstwa nad nienawiścią. ●

„Miłość jest warta starania: rozmowy z mistrzami” 
– Justyna Dąbrowska 

Autorka z unikalnym wyczuciem i wrażliwością zabiera swoich rozmówców na 
wędrówkę po ścieżkach życia, żeby spróbować dotrzeć do punktu, którego wszyscy 
wciąż szukamy – odpowiedzi na pytania, po co i dlaczego przyszliśmy na ten świat. 
Hanna Krall pisała: spieszmy się mądrze żyć – zdają się mówić bohaterowie książ-

ki Justyny Dąbrowskiej. Są wśród nich między innymi: Kazimierz Kutz, Danuta 
Szaflarska, Magdalena Fikus, Joanna Gomułka, Andrzej Mencwel, Edward Pałłasz, 

Karol Modzelewski, Zofia Rosińska, Zygmunt Bauman, Aleksandra Jasińska-Kania, 
Irena Hausmanowa-Petrusewicz, Danuta Cirlić-Straszyńska, Ryszard Horowitz, 

Michał Głowiński, Anna Przedpełska-Trzeciakowska, Andrzej Strumiłło, Wanda 
Wiłkomirska, Piotr Matywiecki, Jerzy Jedlicki. Dla dziennikarzy – znakomita szkoła 

warsztatu. Dla czytelników – piękny podręcznik życia. Niezapomniana książka.

Biblioteka

ZDROWYCH, POGODNYCH 
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH, 
PEŁNYCH WIARY, NADZIEI 

I MIŁOŚCI

ŻYCZĄ PRACOWNICY MIGBP

NIECH TEN WYJĄTKOWY 
CZAS BĘDZIE WYTCHNIENIEM 

OD OBOWIĄZKÓW I TROSK 
CODZIENNEGO ŻYCIA

Opracował Marcin Wojtysiak. Opisy pochodzą od wydawcy.
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Czym skorupka za młodu...

Uczniowie SP im. M. Kopernika w Cielcach reali-
zują wiele działań o charakterze dydaktyczno 

– wychowawczym. Są aktywni, dążą do rozwijania 
swoich pasji. Prezentujemy działania podjęte w ostat-
nich miesiącach.

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Cielcach

W Ogólnopolskim Teście Ortograficznym organi-
zowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej Maria 
Kossakowska uzyskała tytuł laureata, a Jakub 
Sitarek i Zuzanna Wielowska wyróżnienia. 
Sukcesy odnieśli nasi uczestnicy podczas Ogólnopol-
skiej Olimpiady Mitologicznej. Laureaci w swoich 
kategoriach wiekowych to Zuzanna Wielowska 
i Jakub Sitarek. Uczniowie: Sylwia Bartosik, 
Jakub Sitarek, Paweł Marczak, Julianna Piero-
nowska, Franciszek Szewczyk, Krystian Pisula 
to laureaci Ogólnopolskiego Konkursu ,,Orzeł 
Ortograficzny’’. 

• Bierzemy udział w ogólnopolskich kampaniach, 
akcjach, projektach, warsztatach: ,,Maraton Pisania 
Listów Amnesty International’’, ,,BohaterON – 
włącz historię!’’, ,, Gotuj się na zmiany – Winiary!’’, 
,,Grajmy w zielone – Zielono mi’’, ,,Piękna nasza 
Polska cała’’, ,,Mały Miś w świecie wielkiej lite-
ratury’’, ,,Emocje’’, ,,Ile waży święty Mikołaj’’, 
„Akademia Programistów 2.0’’. 

• Uczniowie przystępują do pozaszkolnych 
konkursów, często odnosząc w nich sukcesy. Kinga 
Bartosik z kl. III otrzymała dyplom i nagrodę za 
pracę plastyczną wykonaną w ramach kampanii 
,,Szkoła wolna od przemocy’’, której organizatorem 
była Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 
w Warcie. Aleksandra Tomczyk została laureatką 
Konkursu Plastycznego w ramach kampanii eduka-
cyjnej ,,Płynny odpad to też odpad” dofinansowanej 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Za 
nami szkolne eliminacje do II Gminnego Konkursu 
Matematycznego. Do kolejnego etapu awansowało 
6 uczniów. Trzymamy kciuki za ucz. kl. VIII, Annę 
Brzęczkowską, która awansowała do wojewódz-
kiego etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmio-
towego z Matematyki. W organizowanym przez 
Instytut Rozwoju Oświaty OGÓLNOPOLSKIM 
,,DYKTANDZIE (nie tylko) DLA MISTRZÓW’’ 
tytuł laureata zdobyła Anna Brzęczkowska, 
wyróżnienia Jakub Sitarek i Maria Kossakowska. 

• Z okazji Światowego Dnia Chorego przy współ-
pracy z Fundacją Dr Clown oddział w Sieradzu 
przygotowaliśmy specjalne kartki dla pacjentów. 

Prześwietlamy oświatę
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Prześwietlamy oświatę

• Kolejny raz nasi uczniowie byli wolontariuszami 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

• Szkolny Klub Wolontariatu kontynuuje wypro-
wadzanie na spacery czworonogów z Przytuliska 
i Hotelu Dla Zwierząt Domowych ,,FUNNY 
PETS” w Czartkach. Odbyła się zbiórka karmy 
i akcesoriów.

• Zorganizowane zostały wycieczki do kina Cinema 
w Kaliszu oraz parku trampolin SALTOS w Łodzi.

• Z inicjatywy Rady Rodziców odbył się KIERMASZ 
BOŻONARODZENIOWY. 

• Zgodnie z kalendarzem szkolnym mają miejsce 
konkursy, apele i obchody ważnych dni, np. Naro-
dowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, konkurs 
,,Wokół wigilijnego stołu – po polsku i po angielsku’’.

Najważniejsze wydarzenia w okresie grudzień 
2021 r. – marzec 2022 r.::

• Uczniowie brali udział w prelekcji w ramach 
kampanii edukacyjnej „Płynny odpad to też odpad”. 
Uczniowie dowiedzieli się bardzo wiele o odpadach 
płynnych, przydomowych oczyszczalniach ścieków 
oraz technologii oczyszczania. Uczniowie klas 
IV-VIII wzięli udział w konkursie organizowanym 
w ramach tej kampanii.

• 17. 12. 2021 r. - Uczniowie klasy I zdobyli wyróż-
nienie w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym 
„Szkolne Przygody Gangu Swojaków”.

Szkoła Podstawowa im. Ks. Infułata Władysława Sarnika w Jakubicach 

• W ramach świętowania Mikołajek uczniowie klas IV 
– VIII wyjechali do kina w Kaliszu na film pt. ,,Clif-
ford: Wielki Czerwony Pies”. Zorganizowane zostały 
również szkolne zawody w piłce halowej „Mikołaj-
kowy Turniej w piłce halowej” dla klas I-VIII.

• 10. 12. 2021 r. - uczniowie klasy VIII wzięli udział 
w zajęciach wyjazdowych w Sądzie Okręgowym 
w Sieradzu w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie.

• Zuzanna Zając, Oliwia Nalepka, Krzysztof  
Ostrowski, Adam Oczkowski – uczniowie kl. 
VIII uczestniczyli w 30. Finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy „Przejrzyj na Oczy, Warto 
Pomagać” pod opieką pani Anety Mikołajczyk. 
Nasi wolontariusze razem zebrali kwotę 1.039,20 zł.
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Szkoła Podstawowa im. Wł. Reymonta w Jeziorsku

Warsztaty dla najmłodszych „Świąteczne 
mydełka” uczniowie z oddziału przedszkolnego 
i klas 1-3 wykonali świąteczne, zapachowe mydełka.

„Ptaki zbiornika Jeziorsko” – wystawa zorganizo-
wana we współpracy z Muzeum Miasta i Rzeki Warty.

„Książka potrzebna od zaraz” świąteczna akcja 
Fundacji Onkologicznej Rakiety – paczkę z ulubio-
nymi książkami z dedykacjami oraz życzeniami świą-
tecznymi przygotowali uczniowie klasy II.

Koncert pięknych kolęd i pastorałek w wyko-
naniu uczniów klasy IV i VIII.

„Ludzie listy piszą…”, a uczniowie z Jeziorska 
listy i kartki z życzeniami świątecznymi – klasy 
VII i VIII samodzielnie wykonały kartki świąteczne 
z życzeniami dla kolegów i koleżanek ze Szkoły 
Podstawowej w Popielowie oraz Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej „Piątka” z Olsztyna. Kartki z życze-
niami otrzymali również pacjenci Oddziału Psychia-
trycznego dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Psychia-
trycznym w Warcie.

Udział w międzynarodowym projekcie eduka-

cyjnym „CZYTAM Z KLASĄ – Lekturki spod 
chmurki” i kreatywne zadania w klasie II z książką 
Justyny Bednarek ”Niezwykłe przygody dziesięciu 
skarpetek”: lekturownik, zakładka – skarpetka, 
„lektura w pudełku” oraz wizyta w interaktywnym 
Mieście Zawodów.

XXX Finał WOŚP - kolejny rok nasi uczniowie 
z klasy VIII odmeldowali się w szeregach orkiestry 
Jurka Owsiaka.

Teatr Profilaktyczny „MAGIK” ze spekta-
klem „Elsa w krainie lodu” - wprowadzenie dzieci 
z oddziałów 0-3 w świat przyjaźni, dobra, życzliwości 
oraz bezinteresownej pomocy słabszym. 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 
2022 i nauka bezpiecznego wykorzystywania zasobów 
internetowych przez dzieci i młodzież z klas I – VIII. 

Kampania profilaktyczna zorganizowana 
przez PPP w Warcie – „Szkoła wolna od przemocy” 
Uczniowie klasy V D. Boniecki i K. Grzesiak oraz 
uczniowie klasy II K. Grzesiak i J. Wojtczak za swoje 
prace otrzymali wyróżnienia.

• W ramach akcji charytatywnych uczniowie naszej 
szkoły uczestniczą w akcji „Góra Grosza”.

• Nasza szkoła bierze aktywny udział w organizo-
wanych zawodach sportowych odnosząc sukcesy. 
W styczniu 2022 r. chłopcy klas VII-VIII zajęli III 
miejsce w Gminnym Turnieju Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w siatkówkę. W marcu 2022 r. chłopcy 
klas VII-VIII zajęli I miejsce w Gminnym Turnieju 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówkę organi-
zowanym w Szkole Podstawowej w Rossoszycy i II 
miejsce w Rejonowym Turnieju Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w koszykówkę organizowanym w Szkole 
Podstawowej w Błaszkach.

• Uczniowie kl. I-III w dalszym ciągu uczestniczą 
w III edycji ogólnopolskiej akcji „Dzieci Uczą 
Rodziców”. W miesiącach grudzień – marzec zostały 
przeprowadzone 3 lekcje: „Świąteczna opowieść”, 
„Bezpieczne Ferie”, „Niezwykła podróż”.

• Uczniowie klasy I realizują innowację pedagogiczną 
„Czytam z klasą lekturki spod chmurki” III edycja - 
„Poznajemy zawody” pod bacznym okiem nauczy-
ciela Lidii Martelus przy współpracy z nauczycielem 
bibliotekarzem, panią Katarzyną Gaj-Michalak. 
Uczniowie zakończyli realizację zadań z pierwszego 
modułu „Podróże małe i duże”.

• Uczniowie kl. VIII realizują innowację pedago-
giczną „Ostatnia prosta – egzamin ósmoklasisty” 

z zakresu edukacji matematycznej wspomagającą 
przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty, której 
autorem jest pani Aneta Mikołajczyk.

• W ramach rządowego projektu „Laboratoria Przy-
szłości” wzbogacono bazę dydaktyczną szkoły. 
Zakupiony sprzęt pozwoli na praktyczne wyko-
rzystanie nowości technologicznych podczas zajęć 
technicznych.

• Uczniowie klas I-VIII brali udział w eliminacjach 
szkolnych konkursu ortograficznego „Z Ortografią 
na Ty” organizowanym przy współpracy ze Szkołą 
Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Cielcach 
oraz konkursu matematycznego „Mistrz Matema-
tyki Gminy Warta” organizowanym przez naszą 
szkołę.

Prześwietlamy oświatę
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Święto zakochanych – walentynki – uczniowie 
samodzielnie wykonali kartki, wypisali uniwersalne 
życzenia, np. „Miłego dnia” „Uśmiechnij się” „To 
będzie piękny dzień” i przekazali je m.in. pacjentom 
Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży 
w Centrum Psychiatrycznym w Warcie

Konkurs literacko-plastyczny „Książka, którą 
kocham” ogłoszony z okazji walentynek przez 
Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu. Do tej 
„najpiękniejszej zabawy, jaką sobie ludzkość wymy-
śliła” (W. Szymborska) - do czytania książek, w pracy 
plastycznej wyróżniająco zachęciła G. Borusiak z kl. 
IV.

„Znam swój język ojczysty” konkurs dla uczniów 
klas ósmych szkół podstawowych i klas pierwszych 
szkół średnich zorganizowała Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Sieradzu. Po raz pierwszy wzięły w nim 

udział uczennice naszej szkoły, które najpierw pisały 
krótkie dyktando, później musiały rozwinąć zadany 
temat, używając formy opisu sytuacji, a na koniec 
podjęły wyzwanie rozwiązania 14 zadań z gramatyki 
i ortografii.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczy-
stego po raz kolejny pod hasłem „KOCHAMY 
FRYMUŚNĄ POLSZCZYZNĘ!”. Uczniowie 
klas IV – VIII „łamali sobie języki”, tworzyli hasła, 
projektowali koszulki i torby promujące język polski 
oraz poprawną polszczyznę. Wykazali się znajomością 
związków frazeologicznych, przysłów, archaizmów, 
synonimów, antonimów i homonimów. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie inter-
netowej naszej szkoły:

www.spjeziorsko.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa w Raczkowie

W Szkole Podstawowej w Raczkowie podejmu-
jemy wiele działań na rzecz naszych uczniów 

i często również z ich inicjatywy angażujemy całą 
społeczność szkolną. Chcemy przybliżyć działania, 
które podjęliśmy i zrealizowaliśmy w ostatnich trzech 
miesiącach.
Sukcesy w konkursach:
• Nagrody dla przedszkolaków i uczniów klas I - VIII 

w Szkolnym Konkursie Czytelniczym „Nie trzeba 
wielkich mieć bibliotek, by przyjacielem książki 
zostać”. Konkurs polegał na systematycznym, 
codziennym czytaniu, zbieraniu naklejek i potwier-
dzaniu czytania przez dorosłych.

• Wyróżnienie dla Julii Napieralskiej, Mai Krupiń-
skiej i Mai Miszczak w Międzyszkolnym Konkursie 
Plastycznym „Ja i mój przyjaciel miś” organizo-
wanym przez Szkołę Podstawową im. kpt. pil. Stani-
sława Skarżyńskiego w Warcie. 

• Wyróżnienie dla Nikoli Krupińskiej i Oliwii Zalew-
skiej za prace literackie w ramach kampanii profilak-
tycznej „Szkoła wolna od przemocy” organizowanej 
przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną 
w Warcie. 

• Udział uczniów klasy VIII w Olimpiadzie Międzysz-
kolnej w ramach kampanii „Płynny odpad to też 
odpad!”.

• Udział 12 uczniów klas IV – VIII w Gminnym 
Konkursie Matematycznym organizowanym przez 
Szkołę Podstawową im. ks. Infułata Władysława 
Sarnika w Jakubicach - etap szkolny. Do etapu 
międzyszkolnego zakwalifikowało się 5 uczniów 
klas IV - VIII.

Wycieczki, pokazy: 
• Wyjazd do kina Helios w Kaliszu. Dwa filmy urado-

wały naszych uczniów: „Chłopiec z chmur” i „ Clif-
ford. Wielki czerwony pies”.

• Pokaz rycerski – żywa lekcja historii o czasach 
średniowiecza przedstawiona z humorem i przy 
dużym zaangażowaniu dzieci.

• Udział w wykładzie „Płynny odpad to też odpad!”, 
promującym edukację wodno-ściekową na terenie 
Gminy Warta.

Prześwietlamy oświatę
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Innowacja, projekt edukacyjny, bal 
karnawałowy, akcje charytatywne:
• W oddziale przedszkolnym i klasie I wprowadzono 

innowacje w zakresie nabywania umiejętności 
czytania i liczenia. Sposób nauczania czytania przed-
szkolaków i pierwszoklasistów to metoda, której 
celem jest nauka zarówno poprawnej mowy, jak 
i czytania. Wspieramy również naukę umiejętności 
matematycznych metodą NUMICON opraco-
waną na Oxford University.Wprowadzone metody 
to atrakcyjne sposoby nauki i zabawy. Dzięki nim 
nauka matematyki i czytania jest przyjemna dla 
naszych maluchów oraz pierwszaków.

• Uczniowie klasy IV i V uczestniczą w projekcie 
edukacyjnym: „Zajęcia teatralno – filmowe”. 
Poznają najważniejsze pojęcia związane z teatrem 
i kinem, uczestniczą w procesie twórczym, podej-
mują pracę nad analizą sztuki teatralnej i filmowej, 
posługują się słowem i gestem, przełamują strach 

przed występem publicznym, budują poczucie więzi 
a przede wszystkim dobrze się bawią.

• Bal karnawałowy dla przedszkolaków i uczniów 
klas młodszych.

• Przygotowanie prac plastycznych dla chorych, 
podopiecznych z Klasztoru Sióstr Bernardynek 
w Warcie.

• W Światowy Dzień Seniora nasi najmłodsi nama-
lowali obraz, który trafił do podopiecznych Sióstr 
Bernardynek w Warcie.

• Wysłanie kartek za pośrednictwem Fundacji Dr 
Clown w Sieradzu dla pacjentów oddziałów sieradz-
kiego szpitala w ramach akcji z okazji Światowego 
Dnia Chorego.

• Przyłączenie się do apelu władz naszej gminy 
i organizowanie zbiórki potrzebnych artykułów dla 
obywateli Ukrainy dotkniętych wojną. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazane 
serce i pomoc naszym sąsiadom.

• Obchodziliśmy również w naszej szkole takie święta 
jak: Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Kobiet, 
Dzień Piega, Dzień Chustki na Głowie, Dzień 
Kubusia Puchatka, Światowy Dzień Osób Niepeł-
nosprawnych, Dzień Misia, Mikołajki, spotkanie 
z pełnomocnikiem św. Mikołaja - Burmistrzem 
Warty, opłatek.

Wzbogacenie bazy szkoły:
• Dzięki przychylności naszej Gminy szkoła wyko-

nała remont kolejnej sali lekcyjnej w okresie 
feryjnym. Metamorfoza klasopracowni ma bezpo-
średni wpływ na samopoczucie naszych uczniów.

• W ramach realizacji zadania publicznego dla UKS 
Raczków zakupione zostały przybory sportowe 
wzbogacające zaplecze szkolnej bazy sportowej.

• W ramach programu Laboratoria Przyszłości szkołę 
doposażono w sprzęt techniczny potrzebny 

• w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manu-
alnych, technicznych, umiejętności samodzielnego 
i krytycznego myślenia, zdolności myślenia mate-
matycznego oraz umiejętności w zakresie nauk 
przyrodniczych, technologii i inżynierii.
Zapraszamy na stronę: 
www.facebook.com/spraczkow

Prześwietlamy oświatę
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Szkoła Podstawowa w Rossoszycy

W dniu 14 marca w naszej szkole odbyły się 
rozgrywki sportowe Mistrzostw Gminy Warta 

w piłkę koszykową SP w ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej klas VII-VIII kat. chłopcy. Drużyna chłopców 
naszej szkoły zdobyła 2 miejsce. W Mistrzostwach 
Gminy Warta w piłkę koszykową SP w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej klas VII-VIII kat. dziewczęta, 
nasze uczennice zdobyły I miejsce, następnie I miejsce 
w Rejonowym Turnieju Piłki Koszykowej dziewcząt, 
oraz 2 miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Koszy-
kowej dziewcząt.

Zorganizowaliśmy akcje zbierania darów dla 
uchodźców z Ukrainy.

4 marca 2022 roku w naszej szkole odbył się apel pod 
hasłem „Solidarni z Ukrainą”. Uroczystość ta miała 
na celu przyłączenie się do ogólnoświatowego potę-
pienia napaści Rosji na demokratyczne i suwerenne 
państwo, jak również udzielenie wsparcia duchowego 
narodowi Ukraińskiemu. Zainicjowana przez Szkolny 
Samorząd Uczniowski, Wolontariat i Pedagoga Szkol-
nego akcja przybliżyła dramatyczną sytuację ludności 
cywilnej pozostającej na okupowanych terenach oraz 
uchodźców. Po wysłuchaniu hymnu Ukrainy i odśpie-
waniu „Mazurka Dąbrowskiego” społeczność szkolna 
zapoznała się z prezentacją multimedialną i wysłu-
chała prelekcji o podłożu i przebiegu wojny wywo-
łanej przez Rosję. Podkreślono bohaterstwo ludności 
walczącej o Ukrainę i ogromne zaangażowanie Europy 
oraz świata w niesienie pomocy ofiarom napaści. 
Apel poprzedziła organizowana przez Szkołę zbiórka 
rzeczy potrzebnych narodowi ukraińskiemu w tym 
trudnym czasie. Wszystkim, którzy przyłączyli się do 
zbiórki serdecznie dziękujemy.

Prześwietlamy oświatę
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W pierwszym tygodniu ferii zimowych odbyły 
się zajęcia dla dzieci z oddziałów przedszkolnych 
i uczniów klas I-IV. 

Dnia 14.02.2022r. odbyły się gry i zabawy sportowe.
15 lutego odbył się w naszej szkole Feryjny Turniej 

w Halową Piłkę Nożną o Puchar Dyrektora Szkoły. 
W turnieju wzieły udział klasy I-IV. 

Oto wyniki:
1 miejsce- klasa II
2 miejsce- klasa III
3 miejsce- klasa IV
4 miejsce- klasa I
W środę odbył się w szkole Bal Walentynkowy, 

który miał na celu umilić dzieciom czas podczas ferii 
zimowych. Dzieci uczestniczyły w licznych zabawach. 
Na zakończenie balu wykonali kartki walentynkowe. 

W dniu 17.02.2022r. odbył się wyjazd do kina 
w Zduńskiej Woli na film pt. ,,Skarb Mikołajka”. Drugą 
atrakcją dla dzieci podczas wyjazdu było odwiedzenie 
restauracji McDonald’s. Dzieci z dużym zaciekawie-
niem oglądały seans filmowy , wracając z wycieczki 
chętnie dzieliły się wrażeniami. 

18 lutego 2022r. na sali sportowej szkoły odbyły się 
konkursy sportowe. Uczniowie brali udział w takich 
konkursach jak:
• bieg na długość boiska i z powrotem,
• bieg wahadłowy,
• rzut kółkami ringo do skrzyni,
• rzut kółkiem ringo na odległość,
• unihokej,
• rzut piłką do kosza w ciągu 1 minuty,
• strzały do koła,
• rzut piłką do koła

Podczas zajęć dzieci miały zapewnione ciepłe 
napoje i poczęstunek. W konkursach i zabawach 
można było wygrać słodkie nagrody.

Feryjny wyjazd do kina Ratusz w Zduńskiej Woli

Challenge Samorządu Uczniowskiego i Wolonta-
riatu SP w Rossoszycy dla Jagody Michalak. Doko-
nano wpłaty 120 zł. i jeszcze 100 zł. Razem 220zł.

Prześwietlamy oświatę
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W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w ostatnim czasie podjętych zostało wiele 

działań i inicjatyw. Odbyły się uroczystości integrujące 
zespoły klasowe, jak i całą społeczność uczniowską. 
Włączyliśmy się w akcje charytatywne oraz wzię-
liśmy udział w konkursach na różnych szczeblach. 
Oto niektóre z nich: Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień 
Pizzy, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, Dzień 
Babci i Dziadka, Dzień Bezpiecznego Internetu 2022, 
warsztaty edukacyjne „Płynny odpad to też odpad”, 
warsztaty edukacyjne „Akademia Programistów 2.0”, 
Projekt Edukacyjny „Natalka i Antek w świecie wiel-
kiej matematyki”- dla uczniów kl. I, Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, kampania profilak-
tyczna ,,Szkoła wolna od przemocy”, przedstawienie 
,,O psie, który jeździł koleją”.

Uczniowie po raz kolejny wzięli udział w takich 
akcjach charytatywnych jak: Ogólnopolska Zbiórka 
Pieniędzy ,,Góra Grosza’’ , zbiórka nakrętek dla chorej 
Nikoli, WOŚP. Cała społeczność-uczniowie, rodzice, 
nauczyciele oraz mieszkańcy okolicznych miejsco-
wości bardzo aktywnie włączyli się w pomoc dla 
uchodźców z Ukrainy.

którego organizatorem była Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Sieradzu – Julia Bruś – IV miejsce, Alek-
sandra Gawron – V miejsce; Ogólnopolski Konkurs 
,,Być jak Ona” – VIII edycja poświęcony Irenie Sendler 
(uczniowie kl. VIII wykonali portret Sendlerowej, opis 
działań bohaterki, fotorelację z lekcji poświęconej I. 
Sendlerowej; Międzypowiatowy Konkurs Kaligra-
ficzny ,,Zapomniana sztuka pisania”, którego orga-
nizatorem była Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu; 
Wojewódzki Konkurs ,,Żołnierze wyklęci – niezłomni 
obrońcy Rzeczypospolitej”, którego organizatorem 
jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
(nierozstrzygnięty); Konkurs Plastyczny ,,Jak Strażacy 
Pomagamy”, którego organizatorem była Fundacja 
Honor Pomagania Dzieciom- uczniowie kl. III; 
Konkurs Plastyczny „Mój przyjaciel miś”, którego 
organizatorem była Szkoła Podstawowa w Warcie - 
Amelia Rosiak oraz Nadia Grembowicz otrzymały 
piękne misie i dyplomy; Konkurs Plastyczny ,,Laurka 
dla Akowca’’; Gminny Konkurs Matematyczny; 
Szkolny Konkurs z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
W konkursie literackim: I miejsce – Filip Arczyński, 
II miejsce – Dawid Rządkowski, III miejsce – Oliwier 
Michalak. W konkursie fotograficznym nagrody 
główne otrzymali: Łukasz i Szymon Rosiak, Katarzyna 
Sobczyk, Ola i Asia Gaj. 

Szkoła Podstawowa w Ustkowie

Uczniowie mieli możliwość zaprezentować swoją 
wiedzę i umiejętności, biorąc udział w konkursach: 
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angiel-
skiego – Julita Bruś zakwalifikowała się do etapu 
rejonowego; Konkurs ,,Znam Swój Język Ojczysty”, 

Prześwietlamy oświatę
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W czasie ferii zimowych przygotowaliśmy dla 
uczniów bogatą ofertę zajęć, z której bardzo chętnie 
skorzystali. Był więc wyjazd do kina Ratusz do Zduń-
skiej Woli na film animowany ,,Sing2’’, wspólne 
obchody Tłustego Czwartku połączone z przygoto-
waniem faworków, babeczek, zajęcia sportowe oraz 
konsultacje z j. polskiego dla uczniów kl. VIII i mate-
matyki dla uczniów kl. VII-VIII.

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

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA placówek. Ostatecznie jury wyłoniło 10 finalistów. 
Wszystkim uczestnikom konkursu składamy serdeczne 
gratulacje i podziękowania za udział w konkursie. 
Gratulujemy pomysłowości!

Maria Matusiak

30 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY 
Po raz kolejny zagraliśmy wspólnie z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy. W tym roku zbiórka pieniędzy 
przeznaczona była dla zapewnienia najwyższych stan-
dardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Sztab 
nr 5850 założony przez naszą szkołę w dniu Finału 
30 stycznia 2022 stacjonował w budynku szkoły 
podstawowej przy ulicy Świętojańskiej 5. Do akcji 
przyłączyły się inne placówki oświatowe z naszej 
gminy: SP w Jeziorsku, SP w Ustkowie, SP w Ciel-
cach, SP w Rossoszycy, SP w Jakubicach. Kulmi-
nacja finału miała miejsce w gościnnym jak zawsze 
Warckim Centrum Kultury, gdzie odbyły się: koncerty 
muzyczne, występy taneczne, występ Chóru „Lutnia” 
i licytacje. W sumie nasz sztab zebrał: 12 726 zł.

Wiktor Szymczak

25 listopada 2021 obchodziliśmy Dzień Pluszowego 
Misia. To właśnie z tej okazji w naszej szkole został 
zorganizowany Międzyszkolny Konkurs Plastyczny 
„Mój przyjaciel – miś”. Zadaniem uczestników 
konkursu było wykonanie pracy plastycznej przedsta-
wiającej postać misia. Dzieci mogły wybrać technikę 
wykonania. Konkurs cieszył się ogromnym zaintere-
sowaniem – otrzymaliśmy 65 przepięknych prac z 8 
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RZĄDOWY PROGRAM LABORATORIA 
PRZYSZŁOŚCI
Otrzymane wsparcie finansowe w ramach rządo-
wego programu Laboratoria Przyszłości pozwoliło 
wzbogacić wyposażenie techniczne szkoły i dopo-
sażyć placówkę w profesjonalny sprzęt, który posłuży 
uczniom w rozwijaniu umiejętności manualnych 
i technicznych, umiejętności samodzielnego myślenia, 
jak również pracy zespołowej.

MŁODZI SIATKARZE W FINALE WOJEWÓDZKIM!!!

uczniowie: Jakub Kamola, Błażej Kalwaciński, Patryk 
Serweta, Kacper Maćczak, Jakub Klimczak, Mateusz 
Oleszczyk, Ernest Stasiak, Ksawery Król oraz Miłosz 
Solarek. Opiekunem zespołu jest pan Krzysztof  
Klimaszewski.

Krzysztof  Klimaszewski

PODRÓŻNICY Z KLASY 3b
Uczniowie klasy III b na zajęciach z edukacji wcze-
snoszkolnej zdobywali wiedzę o Wszechświecie. 
Dowiedzieli się, co to jest Układ Słoneczny, poznali 
planety oraz inne ciała niebieskie, które krążą 
wokół Słońca. Stąd też pojawił się pomysł, aby 
uczniowie przedstawili swoje wyobrażenia o Układzie 
Słonecznym, wykonując jako zadanie domowe modele 
tego układu. Pomóc mieli im rodzice. Wykonane prace 
były bardzo różnorodne, ciekawe i staranne wykonane. 
Kreatywność w podejściu do zadania budzi podziw 
i zachwyt. Wszyscy wykazali się ogromnym zaangażo-
waniem, a wykonane prace zostały wyeksponowane na 
holu szkoły przy ul. Koźmińskiej 11. Wystawa cieszy 
się dużym zainteresowaniem uczniów z innych klas.

Reprezentanci Szkoły Podstawowej w Warcie podbili 
siatkarskie parkiety naszego regionu. Niezwykłą deter-
minacją, wolą walki oraz ambicją wykazali się nasi 
młodzi siatkarze (reprezentanci klas V-VI), którzy 
w październiku rozpoczęli swoją przygodę z piłką 
siatkową, a w styczniu wypracowali historyczny 
sukces. Inauguracja ich siatkarskiego potencjału miała 
miejsce 12-go stycznia br. na hali sportowej w Szkole 
Podstawowej Gminy Sieradz. To była trudna sportowa 
przeprawa, były łzy wzruszenia, szczęścia, ale przede 
wszystkim zaostrzenie apetytu na więcej. I tak też się 
stało, bo to nasza szkoła miała szansę reprezentowania 
sieradzkiego powiatu podczas półfinału wojewódz-
kiego, rozgrywanego 17-go stycznia 2022 r. w hali 
sportowej w Zduńskiej Woli. To właśnie ten dzień 
zapadnie nam na długo w pamięci. Po wygranym meczu 
z SP Korbanów 2:1 oraz emocjonującym tie-breaku 
ze SP nr 6 ze Zduńskiej Woli (również wygrana 2:1), 
pozwoliło ukończyć zawody na pierwszym miejscu, co 
z kolei otworzyło niecodzienną szansę, aby zwiedzić 
siatkarskie parkiety stolicy naszego województwa.
Ostatecznie nasza przygoda zakończyła się na finałach 
wojewódzkich rozgrywanych w łódzkiej „Wifamie”, 
gdzie skończyliśmy turniej na miejscu V-VI. To był 
piękny czas sportowej rywalizacji, intensywnych 
treningów, nowych znajomości i kreowania siatkar-
skich postaw. Naszą szkołę reprezentowali następujący 

Serdecznie dziękuję rodzicom, którzy wsparli 
pomocą w wykonaniu prac swoje pociechy.

Maria Matusiak

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY NA WESOŁO
21 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej w Warcie 
uroczyście pożegnaliśmy zimę i przywitaliśmy wiosnę. 
Z tej okazji uczniowie klas 4 b i 5 a wraz z wychowaw-
cami: Katarzyną Żubrowską i Wojciechem Domagal-
skim, przygotowali przedstawienie pt. „Kopciuszek… 
na wesoło”. Na koniec przedstawienia symbolicznie 
została „utopiona” Marzanna. Życzymy wszystkim 
radosnej i zielonej wiosny.

Samorząd Uczniowski ogłosił także ten dzień – 
dniem bez plecaka, w którym podręczniki trzeba było 

Prześwietlamy oświatę



41Na Warcie 1 / Wiosna / 2022

Szkoła Podstawowa im. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich we Włyniu

Najważniejsze wydarzenia:
• Uczniowie naszej szkoły brali udział w Olimpia-

dzie międzyszkolnej – ekologicznej i Konkursie 
plastycznym w ramach kampanii „Płynny odpad 
to też odpad”. Wśród zwycięzców znalazły się: 
Karolina Kurek z klasy VIII, laureatka III miejsca 
w olimpiadzie oraz Maja Wielgus z klasy IV, laure-
atka III miejsca w konkursie plastycznym.

• Uczniowie z klas IV-VIII uczestniczyli w ogólno-
polskim konkursie leksykalnym z języka angielskiego 
„Memory Master”, podczas którego sprawdzali 
swoją wiedzę z zakresu słownictwa. Wśród laure-
atów znaleźli się: Oliwia Piątkowska z klasy IV 
i Weronika Napieraj z klasy VIII, Michał Bukowski 
z klasy IV zdobył wyróżnienie.

• Nasi uczniowie angażują się w różne działania 
dydaktyczne, w których można doświadczać, ekspe-
rymentować i działać twórczo, łącząc ze sobą atrak-
cyjne metody pracy. I właśnie w taki twórczy sposób 
uczniowie klasy VIII przygotowali koszulki boha-
terów lektury „Kamienie na szaniec” Aleksandra 
Kamińskiego. Takie podsumowanie omawianych 
zagadnień to także okazja do sprawdzenia swojej 
wiedzy, wymiany zdań i kreatywnych dyskusji.

przynieść w czymś oryginalnym zamiast tradycyj-
nego plecaka. Liczyła się uczniowska pomysłowość. 
Rzeczywiście kreatywność była ogromna. Zeszyty 
znalazły się w walizkach, wózkach dla lalek, a nawet 
na sankach.

Dodatkowo każda klasa ubierała się na kolorowo. 
W zabawę włączyli się także nauczyciele. Wszyscy 
wołaliśmy: WITAJ WIOSNO!

Julia Rządkowska

• Uczniowie klas starszych uczestniczyli w XI edycji 
ogólnopolskiej akcji „Żołnierze Wyklęci - Boha-
terowie Niezłomni”. W ramach zajęć z historii 
uczniowie wykonywali gazetki tematyczne oraz 
przygotowywali grupowe etiudy, w których ukazy-
wali postawy żołnierzy walczących o wolność 
naszego kraju.

• Uczniowie z oddziału przedszkolnego i klas I-VIII 
brali udział w kampanii zorganizowanej przez 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Warcie 
nt. „Szkoła wolna od przemocy”. Wśród osób 
nagrodzonych za prace plastyczne i literackie 
znaleźli się: Lena Wojtysiak, Kornelia Rybak, 
Jakub Sztuder – dzieci z oddziału przedszkol-
nego; Hanna Kaźmierczak, Szczepan Chmielewski, 
Kacper Leoniak, Antoni Buzun, Tomasz Napieraj 
– uczniowie klasy II; Zuzanna Kęsiak, Karolina 
Kurek – uczennice klasy VIII.
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• Uczniowie z klas 0-VIII wzięli udział w kursie e-le-
arningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom 
zapobiegamy” organizowanym przez KRUS. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukoń-
czenia szkolenia, a uczeń klasy III – Piotr Pietrzak 
wylosował nagrodę – elektryczną hulajnogę. 

• Ważnym dniem dla naszej szkoły był udział w akcji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Gramy dla 
okulistyki dziecięcej”. Grupa pięciu wolontariuszek 
z klasy VIII - Weronika, Natalia, Zuzanna, Karo-
lina i Maria - brała udział w kweście przy kaplicy 
w Glinnie i przy kościele parafialnym w Kamionaczu 
oraz na terenie Warty. Nasi uczniowie uczestniczyli 
także w finale WOŚP, który odbył się w Warckim 
Centrum Kultury, prezentując swoje zdolności arty-
styczne w różnych sekcjach, a mianowicie: Dominik 
Rymarz, klasa IV – Orkiestra Dęta Gminy Warta; 
Nadia Miziała, klasa I – sekcja taneczna; Mateusz 
Janiak, klasa VI – sekcja gitarzystów.

• Społeczność naszej szkoły bardzo aktywnie 
włączyła się w zbiórkę darów dla rodzin przyby-
wających z Ukrainy. Przy wsparciu wolontariuszy 
z klasy VIII wszystkie produkty zostały uporząd-
kowane i posegregowane, a następnie odebrane 
przez pracowników Gminy Warta. Prężnie dzia-
łająca grupa wolontariuszy włączyła się również 
w obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepeł-
nosprawnych, Światowego Dnia Chorego, czy 
w akcję „Kolorowe kredki”.

ŻŁOBEK GMINNY W WARCIE 

W ostatnich miesiącach w naszej placówce odbyło 
się wiele interesujących wydarzeń. 

21 stycznia świętowaliśmy już trzecie urodziny 
żłobka. Z wielu stron napłynęły do nas serdeczne 
życzenia, nasze Misie zajadały się przepysznym tortem, 
a wspaniałej zabawie nie było końca. Tego dnia swoje 
święto mieli również Babcia i Dziadek, maluszki przy-
gotowały dla nich z tej okazji specjalny występ arty-
styczny.

Kolejnym ciekawym przeżyciem dla naszych żłob-
kowiczów był z pewnością karnawałowy bal przebie-
rańców. Dzieci miały okazję przebrać się za swoich 
ulubionych bohaterów. W tym dniu dominował taniec 
i śpiew. Maluszki wzięły także udział w specjalnej, 
karnawałowej sesji fotograficznej. 

26 lutego to Dzień Dinozaura, w tym dniu Misie 
wysłuchały bajek o dinozaurach i poznały znane 
prehistoryczne stworzenia. Spośród wielu świąt, nie 
tylko Dzień Listonosza, Dzień Pandy, Dzień Pizzy, 
Walentynki, Tłusty Czwartek, Dzień Parasola, ale 
wiele, wiele innych były szczególnie celebrowane 
przez nasze maluszki. 
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W żłobku chętnie angażowaliśmy się w pomoc 
innym. Jak co roku przyłączyliśmy się do akcji orga-
nizowanej przez fundację Dr Clown „Wszystkiego 
dobrego dla chorego”. Z ogromną radością i zaanga-
żowaniem dzieci wykonały piękną kartkę ze specjal-
nymi życzeniami dla pacjentów szpitala w Sieradzu. 
Wzięliśmy także udział w akcji zbierania kredek dla 
podopiecznych Hospicjum Dziecięcego w Poznaniu.

Publiczne Przedszkole w Warcie

W Nowy Rok 2022 przedszkolaki wkroczyły 
konkursowo. Dziewczynki z grupy Żabki 

zostały nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym pt. „ Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
Antonina Kopczyk zajęła III miejsce, a wyróżnienie 
otrzymała Pola Nowicka i Zofia Zagłoba. Gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów.

Kolorowe stroje, bajeczny wystrój i skoczna 
muzyka w takiej atmosferze bawiły się dzieci na balu 
karnawałowym. Przedszkolaki z wielką ochotą uczest-
niczyły w tańcach, zabawach, konkursach przebrani 
w bajeczne stroje. Radości dzieci w tym dniu nie było 
końca. Bardzo się cieszymy, że udał się nam bal na 
ponad sto par.

Dzieci z naszego przedszkola wzięły udział 
w spotkaniu z Alpakami Cudakami z Siedlątkowa. 
Z wielkim zainteresowaniem słuchały opowieści 
o Alpakach. Dowiedziały się również , że zwie-
rzęta te posiadają trzy żołądki i trzy powieki, mają 
różne odcienie futerek. Z sierści Alpak pozyskujemy 
włóczkę do różnorodnych wyrobów. Przedszkolaki 
mogły samodzielnie nakarmić Alpaki i pogłaskać ich 
futerka. Kamiś i Kropek to dwaj przystojniacy, którzy 
sprawili Przedszkolakom wiele radości.
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Dzień Kobiet - ten uroczysty dzień świętowały 
wszystkie kobietki w naszym przedszkolu , zarówno 
te duże, jak i te małe. Chłopcy składali życzenia kole-
żankom i swoim paniom. Nie obyło się bez słodkich 
poczęstunków, drobnych upominków i kwiatów.

Gramy zmysłami!!! W ramach ogólnopolskiego 
projektu edukacyjnego ,, Gramy zmysłami” przedszko-
laki uczestniczą w cyklicznych zajęciach sensorycz-
nych. W ten sposób mają okazję poznać swoje zmysły 
i nimi doświadczać otaczający je świat zewnętrzny.

Solidarni z Ukrainą. Nasze przedszkole włączyło 
się w akcję zbiórki na rzecz potrzebujących miesz-
kańców Ukrainy. Cała społeczność przedszkolna 
okazała ogromne wsparcie w tak trudnych chwilach 
dla uchodźców z otoczonej wojną Ukrainy.

W oczekiwaniu na wiosnę. Mamy nadzieję, że Pani 
Wiosna już niedługo pomaluje kolorami wszystko 
... Tymczasem w naszych przedszkolnych kącikach 
zaczęły się pierwsze zasiewy i nasadzenia nowalijek 
warzyw i kwiatów. Wiosno – na Ciebie czekamy i do 
naszego przedszkola gorąco zapraszamy:) ●
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Okiem i piórem młodych warcian
BABCIA MOJA UKOCHANA

Babcia moja ukochana 
W zamyśleniu powiedziała,
Że jak była kiedyś mała,
W domu mamie pomagała, 
Bo rodzeństwo młodsze miała.
Latem krowy wypasała,
Przy tym książki swe czytała.
Szkołę babcia blisko miała,
Jako pierwsza w niej bywała. 
Pilnie babcia się uczyła, 
Błędów wcale nie robiła 
OH!!! Tak bardzo się zdziwiłem,
Że nie było w tamtych czasach
Komputera, telefonu!
Co ta biedna moja babcia
Więc robiła wtedy w domu?

Kącik literacki

Ale na to też był sposób.
Wyobraźcie sobie mili!
Moja babcia z kolegami
Fajnie razem się bawili.
Grali w klasy, grali w berka
I jeździli na rowerkach.
Jaka frajda zimą była!
Kulig końmi zaprzężony
Gnał po wiosce jak szalony. 
Dużo śmiechu przy tym było,
Jak saneczki zaśnieżyło.
Taką radość niebywałą
Moja babcia nadal ma!
Kocham Ją z całego serca 
I Życzę sto lat! ●

Dawid Rządkowski, 
kl. V SP Ustków

SZKOŁA WOLNA OD PRZEMOCY

Pewnego dnia do naszej klasy przyszedł nowy uczeń 
o imieniu Adam. Miał 14 lat. Był niski w porównaniu 
do swoich rówieśników, miał nadwagę. Adam inte-
resował się informatyką i dobrze się uczył. Chłopiec 
był nieśmiały i tajemniczy. W czasie przerw siedział 
sam, pomimo próby kontaktu z naszej strony. Adam 
wcześniej chodził do szkoły do Poznania, ale musiał 
zmienić szkołę ze względu na zbyt dużą odległość 
od domu. Przeprowadził się do babci, która mieszka 
w naszej okolicy.

Na jednej z przerw Ola zapytała go, czy podoba mu 
się w naszej szkole. Adam odpowiedział, że bardzo 
mu się podoba, ponieważ czuje życzliwość ze strony 
kolegów oraz gotowość niesienia pomocy, gdyby takiej 
potrzebował. Ma wrażenie, że jest jednym z nas.

Ola zapytała również o to, jak było w jego poprzed-
niej szkole. Adam zmieszany nie odpowiedział na 
zadane mu pytanie. Widzieliśmy, że coś go gryzie. 
Unikał naszych spojrzeń.

Następnego dnia mieliśmy zajęcia z naszą wycho-
wawczynią, która oznajmiła nam, że nasz nowy kolega 
ma nam coś ważnego do powiedzenia. Po tym co usły-
szeliśmy z ust Adama, byliśmy w szoku. Okazało się, 
że w poprzedniej szkole poniżano go oraz bito.

Razem z Wiktorem wpadliśmy na pomysł, aby 
zorganizować zajęcia na temat przemocy w szkole. 
Poszliśmy więc z naszą propozycją do Pani Dyrektor, 
która zgodziła się i pochwaliła nas, że to bardzo dobry 

pomysł. Adam usłyszał tę rozmowę i postanowił 
również włączyć się do tej akcji, w której opowie-
działby o swoich problemach w dawnej szkole i jak się 
wtedy zachowywał. 

Zajęcia zostały zorganizowane tydzień później. 
Opowiedzieliśmy jak należy się zachowywać w przy-
padku, kiedy spotykamy się z przemocą. Powinniśmy 
reagować, zgłosić problem wychowawcy lub pedago-
gowi szkolnemu. Najważniejsza jest interwencja osoby, 
która widzi takie zachowania. Adam opowiedział nam, 
jak jego koledzy go bili, śmiali się z niego, że jest otyły 
i mały. A on dość długo nie mówił o tym nikomu, 
co odbiło się bardzo niekorzystnie na jego zdrowiu. 
Musiał chodzić na spotkania do psychologa, ponieważ 
sam sobie nie radził z tym problemem.

Na spotkanie zostali również zaproszeni przedsta-
wiciele Policji, którzy uświadomili nam, jakie są konse-
kwencje przemocy w szkole. Było widać, że wszyst-
kich zainteresowało to spotkanie i z pewnością będą 
reagować na zauważoną przemoc.

Uważam, że takie zajęcia powinny być zorganizo-
wane w każdej szkole, aby zmniejszyć problem prze-
mocy. Uczniowie zrozumieliby, że nie powinno się 
w ten sposób traktować swoich rówieśników. 

Pamiętajmy, że możemy ranić drugą osobę nie tylko 
używając przemocy fizycznej, ale także słownej, która 
pozostawia ślad w naszej psychice. ●

Igor Grembowicz, kl. VIII SP Ustków
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Muzeum

Wielkanocne kartki w Muzeum 
Miasta i Rzeki Warty PTTK

P raca Rychter-Janowskiej jest bardzo 
ciepła, w szerszym planie pokazuje 

wnętrze pokoju gościnnego w typowym 
polskim dworku, jego umeblowanie, deko-
rację okien, białe ściany ozdobione bukie-
cikami i licznymi portretami antenatów 
rodu. Najważniejszy jest oczywiście stół, na 
którym obok baranka wielkanocnego piętrzą 
się mazurki, baby, jaja i szynki. Rodzina jest 
nieliczna, bo tylko starsi państwo i zapewne 
młode małżeństwo (jedno z dzieci), które 
jeszcze nie dochowało się potomstwa. Cieka-
wostką jest fakt, że w Muzeum posiadamy 
krzesła identyczne, jak to przedstawione 
w głębi z prawej strony.

Bronisława Rychtel-Janowska (1863-1953). Polska malarka i publicystka. Rozpoczęła naukę na pensji u sióstr Klarysek, 
którą kontynuowała w seminarium nauczycielskim w Krakowie. W 1896r. po kilku latach pracy w wiejskiej szkole 
w Szałkowej, dzięki uzyskanemu stypendium wyjechała do Monachium, gdzie studiowała malarstwo w szkołach prywatnych 
A. Azbe i S. Hollósy. Pobierała również lekcje u mistrza portretu Franza von Lenbacha. W późniejszym okresie konty-
nuowała studia we Florencji i w Rzymie. Twórczość malarki wyróżnia subtelność i nastrojowość, mistrzowska gra światła 
i cieni. Ulubionym tematem jej prac był polski dwór, jego wnętrza, kościółki, wiejskie chaty oraz pejzaże. Wykorzystywała 
wszystkie techniki malarskie olej, pastele, akwarele a także rysunek węglem. Swe prace wystawiała w Krakowie, Lwowie, 
Warszawie, Rzymie, Wenecji, Florencji, Pradze, a nawet w Turcji. W l.1905-1915 wróciła do matki do Starego Sącza, 
ale w poszukiwaniu piękna podróżowała po całej Europie i Afryce Płn. Mniej znaną stroną jej twórczości jest publicystyka 
i literatura. Była autorką kilku dramatów i obszernych pamiętników. Drukowała m.in. w Gazecie Lwowskiej i innych 
wydawnictwach krakowskich. Jej prace znajdują się w muzeach polskich i zagranicznych m.in. w Muzeum Historycznym 
Miasta Krakowa i Muzeum Watykańskim oraz w zbiorach prywatnych.

W zbiorach Muzeum w Warcie przechowujemy bogatą kolekcję pocztówek z początku 
XX w., na których są reprodukowane obrazy polskich artystów malarzy. Jest to zbiór 
ofiarowany przez zaprzyjaźnioną z dr E. Kaleniewicz Kalinę Kowalczewską córkę znanego 
kolekcjonera Ludwika Kowalczewskiego. Wśród blisko 2 tysięcy kartek są też takie, które 
wiążą się ze Świętami Wielkanocnymi. Przedstawiamy dwie z nich; jedna ze zdjęciem 
obrazu Bronisławy Rychter-Janowskiej, przedstawiającą święcenie pokarmów w dworku 
i drugą z pracą Ludwika Józefa Stasiaka obrazującą procesję rezurekcyjną. 

„Ciekawostką jest fakt, że w Muzeum posiadamy 
krzesła identyczne, jak to przedstawione w głębi 
z prawej strony.

„
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Ludwik Józef  Stasiak (1858-1924), ur. w Bochni, studiował 
w ASP w Krakowie i w Wiedniu. Malarz , rysownik, pisarz, 
dziennikarz, publicysta, historyk sztuki, wydawca. Dorobek 
malarski obejmuje obrazy rodzajowe, historyczne, religijne, pejzaże, 
alegorie, portrety, autoportrety, dioramy. Był ilustratorem popular-
nych magazynów „Bluszczu”, „Kłosów”, „Biesiady Literackiej”, 
„Ziemi”, „Wędrowca”, „Tygodnika Ilustrowanego” oraz autorem 
popularnych powieści historycznych i rozpraw publicystyczno-nauko-
wych. Zaliczany do nurtu „Chłopomanii”. Często tematem jego 
obrazów było piękno wiejskiego krajobrazu, życie codzienne wsi 
i obrzędy ludowe. Założyciel Wydawnictwa Dzieł Sztuki Stella, od 
1901 r. rozpoczął działalność literacką, pisał powieści historyczne, 
nowele i humoreski. ●

Praca Stasiaka prezentuje fragment procesji z mszy rezurek-
cyjnej, wyraźnie czuje się chłód wiosennego świtu, ludzie są 

skupieni, ciepło ubrani, kobieta w ludowym stroju na pierwszym 
planie przymknęła oczy i z różańcem w rękach przeżywa śpiewy 
liturgiczne. Jeden z chłopców niesie figurę Chrystusa Zmar-
twychwstałego, dalej widać feretrony i gęsty tłum ludzi, wśród 
nich szlachciców w odświętnych strojach, o twarzach skupio-
nych na modlitwie.

Wielkanoc 
w tradycji polskiej

Przygotowania do nich zaczynały się już od środy 
popielcowej, która była pierwszym dniem Wiel-

kiego Postu trwającego 46 dni. Post był bardzo surowy, 
dotyczył nie tylko mięsa, ale także tłuszczów zwierzę-
cych i oczywiście zakazywał zabaw i wesel. W Popielec 
wszystkie garnki i patelnie, które miały kontakt z potra-
wami mięsnymi, musiały być starannie wyparzone, by 
nie został na nich ślad tłuszczu. Z czasem zasady się 
rozluźniały i mięsa jedzono w niedziele, a następnie 
post ograniczono do 3 dni w tygodniu; środy, piątku 
i soboty. Z mięs jedzono tylko powszechnie wówczas 
pogardzane ryby, a najczęściej śledzie. Polacy w więk-
szości są wielbicielami dań mięsnych, więc dla wielu 
post był dużym wyrzeczeniem, toteż z wielką ochotą 

i radością przed Wielkanocą robiono „pogrzeb” śledzia.
Z niecierpliwością odliczano też dni do świąt i gdy 

mijała połowa, urządzano tzw. „pół postu”, co z reguły 
wiązało się z malowaniem okien w domach, gdzie 
mieszkały panny trudną do zmycia farbą lub z innymi 
psotami młodzieży. Młodym bardzo dokuczał zakaz 
zabaw i wesel, ale to się zmieniło w czasach II Rzeczpo-
spolitej, gdyż decyzją episkopatu udzielano specjalnej 
dyspensy na dzień świętego Józefa i kto nie mógł 
doczekać się ożenku i szalonej zabawy, planował ślub 
na 19 marca, kiedy to zasady postu nie obowiązywały. 
W ostatnią przedświąteczną niedzielę tzw. Palmową 
należało poświęcić palmy na pamiątkę tryumfalnego 
wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Poświęconą wiązkę 

Święta Wielkiej Nocy są obok Bożego Narodzenia najważniejszymi świętami w polskiej 
kulturze związanej ściśle z religią chrześcijańską. Jak każde święta są radosne i długo 
wyczekiwane szczególnie po długiej, srogiej lub ponurej zimie.

Barbara Cichecka

Historia



48 Na Warcie 1 / Wiosna / 2022

„gdy mijała połowa, urządzano tzw. „pół postu”, co z reguły wiązało się 
z malowaniem okien w domach, gdzie mieszkały panny trudną do zmycia farbą

„
palm (z braku prawdziwych liści tego drzewa symbo-
lizują je gałązki wierzby) wkładało się za obraz święty 
lub dekorowało stół. Najważniejszym okresem przy-
gotowań zarówno duchowych, jak i wymiernych fizy- 
cznych był (i oczywiście jest) dla chrześcijan Wielki 
Tydzień. Do dziś jest to czas intensywnych prac porząd-
kowych, gromadzenia składników i przyrządzania 
potraw, rekolekcji i odtwarzania Triduum Męki Pańskiej. 
Dawniej dochodziło do tego świniobicie, wędzenie 
szynek, kiełbas, pieczenie bab, mazurków, serników, 
malowanie domu, często również na zewnątrz, ozdo-
bienie wnętrz papierowymi kwiatami, wycinankami 
i firankami. Dbano również o uszycie nowych wiosen-
nych strojów (gotowych ubrań nie było), by na mszy 
rezurekcyjnej godnie się zaprezentować. Największą 
radość sprawiało to pannom i dziewczynkom, które 
wzajemnie zachwycały się sukienkami, butami i płasz-
czykami. Wielki Tydzień to czas refleksji, pokory 
i jałmużny. Panie z bogatszych domów zarówno 
w miastach, jak i na wsiach (szlachcianki, ziemianki) 
organizowały się w komitety i najczęściej w kościołach 
zbierały datki, które później rozdawano biednym, żeby 
i oni zaznali dostatnich świąt. Piękną polską tradycją 
jest święcenie pokarmów, wśród których królują pisanki 
i kraszanki.Dziś przetrwało ono w wymiarze symbo-
licznym (w postaci małego koszyczka), ale jeszcze przed 
II wojną światową do kościołów „targano” wielkie 
kosze pełne kiełbas, szynek, bab i wszelkiego jadła, 
by dobrze najeść się w święta. W dworach natomiast 
i bogatych rodzinach mieszczańskich zwyczaj naka-
zywał prosić księdza, by poświęcił wszystkie przygoto-
wane na czas świąt pokarmy. Na ustawionym pośrodku 
stole pyszniły się mazurki, serniki, wysokie baby, kopy 
jaj, szynki, kiełbasy, pasztety, pieczone prosiaki, rolady 
i galantyny, które spożywano przez okres Wielkanocy. 
Szczególną ozdobą stołu była figura Chrystusa Zmar-
twychwstałego, palmy, zielony owies i baranek z masła, 
cukru lub z ciasta. W sobotę przy okazji poświęcania 
pokarmów odwiedzano też groby Chrystusa przybrane 
kwiatami i pilnowane przez strażaków lub tzw. Turków, 
czyli młodych mężczyzn w strojach tureckich z charak-
terystycznymi nakryciami głowy tak zwanymi fezami. 
Najważniejszym momentem świąt była i jest niezwykle 
uroczysta msza rezurekcyjna odprawiana w nocy, bądź 
o wschodzie słońca z bogatą procesją, biciem dzwonów, 
strzelaniem na wiwat z kalichlorku i pięknymi śpie-
wami liturgicznymi. Zwykle księża wygłaszali wówczas 

podniosłe, radosne i szeroko rozbudowane kazania, 
które miały za zadanie umocnić w wierze, dodać sił, 
optymizmu i otuchy słabym, wątpiącym i cierpiącym. 
Tak pokrzepieni ludzie wracali do domów czasem 
nawet po 3 godzinach (bo tyle trwała rozbudowana 
ceremonia) do domów, by w gronie ściśle rodzinnym 
zjeść świąteczne śniadanie. Z reguły w te święta nie 
podawano dań gotowanych, taka tradycja szczególnie 
długo kultywowana była wśród szlachty i ziemiaństwa. 
Na śniadanie kucharz gotował zwykle kawę, herbatę, 
czasem barszcz, a służba donosiła tylko przygoto-
wane mięsa, jaja, ciasta i galantyny. Oczywiście ważne 
były życzenia przekazywane przy dzieleniu się jajkiem. 
Biesiadowano i goszczono się w większym gronie 
dopiero po południu i wieczorem, a w niektórych 
rodzinach dopiero w poniedziałek wielkanocny, gdyż 
uważano, że tak ważne dla wierzących chwile wymagają 
kontemplacji i skupienia tylko na najbliższych. Obowią-
zywało to także młode pokolenie, które nie mogło 
wówczas odwiedzać swych kuzynów, czy kolegów. 
Przez całe święta spożywano wyłącznie poświęcone 
pokarmy, które gwarantowały zdrowie i pomyślność. 
Dzieci z niecierpliwością czekały na śmigus-dyngus, 
gromadziły niezbędne przybory i obmyślały różne 
fortele, by dobrze zmoczyć upatrzone koleżanki lub 
kolegów. Zwyczaj dyngusa, który zrodził się na wsi, 
z dużym powodzeniem był też kultywowany w rodzi-
nach szlacheckich i w miastach. O ile na wsi oble-
wanie miało miejsce na powietrzu i mogły w ruch iść 
wiadra, o tyle w dworkach i pałacach wszystko działo 
się w przestrzeni zamkniętej. Aby oszczędzić szkód 
i nieprzyjemnych sytuacji, zwyczajowo przyjęło się, że 
nie polewa się osób starszych (chyba, że są to perfumy) 
i nie niszczy się parkietów i drewnianych podłóg. Tam, 
gdzie były posadzki kamienne lub płytki młodzież 
szalała podobnie jak na wsi aż do obiadu. Jeszcze przed 
tym posiłkiem wszystko musiało wrócić do normy i na 
kolejny dyngus trzeba było czekać do następnego roku. 
W drugim dniu Wielkanocy powszechnie już spoty-
kano się z rodziną i z bliskimi. Były to chwile ważne, 
bo ludzie starali się być dla siebie mili i życzliwi, rozta-
czali atmosferę ciepła i bliskości. Często w tym czasie 
planowali śluby i inne uroczystości rodzinne. Opisane 
tu zwyczaje są w dużej mierze kultywowane w polskich 
rodzinach i może to napawać nadzieją, że Chrystus 
nie zmartwychwstał na darmo, że ludzie mają szansę 
zawsze na odrodzenie, na zejście ze złej drogi. ●

Barbara Cichecka

Historia
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Biszkopt, prażone jabłka, krem budyniowy, a to wszystko oprószone rumianymi wiórkami kokosowymi…
przepis na „ciasto kremowe”, dzięki uprzejmości Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Dzierząznie przedsta-

wiamy Państwu poniżej. Ciasto sprawdzi się idealnie na świąteczny stół, bo niepozorne składniki, nie idą w parze 
z efektywną „prezencją”. Zachęcamy do wypróbowania!

Na słodko z KGW w Dzierząznie

Biszkopt:
5 jaj, 
3/4 szklanki cukru, 
1,5 szkl mąki tortowej, 
1 łyżeczka proszku do pieczenia,

Masa jabłkowa:
2 kg jabłek
0,5 szklanki cukru
3 galaretki cytrynowe lub ananasowe

Krem budyniowy:
2 i 2/3 szkl. mleka
1 budyń wanilinowy,
0,5 szkl. cukru
2 łyżki mąki pszennej
Cukier wanilinowy
1 kostka 250 g masła

Wiórki:
1 łyżeczka masła,
100 g wiórków kokosowych

Wykonanie:
Białka ubić na sztywną pianę, dodać ¾ szklanki cukru dalej ubijać 
następnie dodać żółtka, 1,5 szklanki mąki tortowej + 1 łyżeczka 
proszku do pieczenia, wymieszać, wyłożyć na blachę i piec w temp. 
150 przez 30 minut.

Jabłka obrać, pokroić w kostkę, przełożyć do garnka i uprużyć 
dodając 0,5 szklanki cukru, a następnie mieszając wsypać galaretki. 
Gdy galaretki się rozpuszczą pozostawić do wystudzenia.

2 szkl. mleka zagotować z cukrem i cukrem wanilinowym, w pozostałym 
mleku rozmieszać budyń i mąkę pszenną, wlać do gotującego mleka 
i ugotować budyń. Lekko przestudzony budyń miksować dodając 
porcjami masło, miksować aby powstał krem.

Masło rozpuścić, wsypać wiórki i podrumienić, następnie ostudzić.

Upieczony biszkopt nasączamy trochę wodą z cytryną, rozkładamy 
masę jabłkową, schładzamy, następnie nakładamy krem i rozkładamy 
przygotowane wiórki.

Opracowała: Kinga Zagłoba

Kilka słów o KGW w Dzierząznie 
Koło zostało założone w miesiącu sierpniu 
2020 roku i liczy 19 Pań i 6 Panów. Integracja 
lokalnej społeczności to główny cel jaki przy-
świecał jego założeniu. Środki zewnętrzne 
pozyskane do tej pory przez KGW pozwoliły 
na doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęty 
kuchenne oraz wyposażenie, które unowo-
cześniło wygląd obiektu. W 2021 roku KGW 

w Dzierząznie zorganizowało dwa festyny w ramach Narodo-
wego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. Za zaangażo-
wanie i organizacje w/w wydarzeń KGW otrzymało podzięko-
wanie od Premiera RP. ●

Przepis
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Zaopiekuj się mną
Szorstek to młody pies o bardzo przyjaznym usposobieniu. 
Lubi spędzać czas z człowiekiem, ma dobry kontakt z innymi 
psami. To nieduży psiak, który nie waży więcej niż 15 kg. Potrafi 
chodzić na smyczy.

wiek: 2 lata 
płeć: samiec 
wielkość: średnia 
kastracja: tak 
stosunek do psów: pozytywny 
smycz: tak 

Malin to piękny pies w typie owczarka. Nie jest psem dla 
każdego, ponieważ ma dużo siły i na spacerach potrafi pocią-
gnąć ;) Jest bardzo towarzyski i przyjazny w stosunku do ludzi. 
Szuka doświadczonego opiekuna, który zapewni mu odpo-
wiednią dawkę ruchu.

wiek: 3 lata 
płeć: samiec 
wielkość: duża 
kastracja: tak 
stosunek do psów: różny 

smycz: tak ●

Zigi to jeszcze młodziutki psiak, jest już w pełni gotowy do 
adopcji. Pięknie jeździ samochodem, w mieście też dobrze się 
odnajduje. Bardzo ładnie chodzi na smyczy, dogaduje się także 
z innymi psami. Uwielbia długie piesze wycieczki, zachowuje 
czystość i jest grzecznym pieskiem.

wiek: 1.5 roku 
płeć: samiec 
wielkość: mała 
kastracja: tak 
stosunek do psów: pozytywny 
smycz: tak 

Gabriela Majewska

SZORSTEK

ZIGI

MALIN

Czworonożny kącik adopcyjny

Kontakt w sprawie adopcji: 
Schronisko Fundacji ,,Medor’’ w Zgierzu , ul. Urocza 9, 95-100 Zgierz
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„Jako piłkarz zdobył z Jutrzenką wojewódzki Puchar Polski (1999), 
wywalczył dwa awanse do IV ligi (1995 i 2000 rok) oraz triumfował 
w sieradzkiej halówce (1999). Przez kibiców nazwany Cudownym 
Dzieckiem Juve.

„

Włodzimierz Dzieran trenerem 
Jutrzenki Warta!!!

Włodka Dzierana chyba nikomu w Warcie nie 
musimy przedstawiać, przecież to klubowa 

legenda i ikona Juve! Dla przypomnienia tylko młod-
szym kibicom poinformujemy, że Włodzimierz 
Dzieran urodził się 15 sierpnia 1972 roku i w wieku 
15 lat zadebiutował w seniorach Jutrzenki pod okiem 
trenera Ryszarda Golana. W wieku 18 lat przeniósł się 
do III-ligowego Terpolu Sieradz! Po upadku Terpolu 
wiosną 1994 roku Włodek wrócił do Juve będąc jego 
podporą przez następne kilkanaście lat! Jako piłkarz 
zdobył z Jutrzenką wojewódzki Puchar Polski (1999), 

Karuzela trenerska w Jutrzence trwa nadal. Nieoczekiwanie w grudniu z prowadzenia 
drużyny seniorów zrezygnował Bartosz Grabowski, zostając następnie trenerem 
Term Uniejów! Dziwna sytuacja, bo nikt w klubie nie zakładał zmiany na stanowisku 
trenera seniorów. Zarząd znów musiał szukać trenera, co wcale nie jest takie proste, 
jak się okazało. Tymczasowo (do czasu znalezienia nowego opiekuna naszych 
piłkarzy) zajęcia prowadził Włodzimierz Dzieran. Ostatecznie jednak zarząd 
klubu (w porozumieniu z nowym trenerem) podjął decyzję (bardzo słuszną wg 
nas) o podpisaniu umowy ze wspomnianym wyżej Włodkiem Dzieranem! Nowemu 
trenerowi życzymy samych sukcesów i dłuższego pozostania na tym stanowisku! 

wywalczył dwa awanse do IV ligi (1995 i 2000 rok) 
oraz triumfował w sieradzkiej halówce (1999). Przez 
kibiców nazwany Cudownym Dzieckiem Juve. Był 
grającym trenerem Jutrzenki w sezonach 2003-2005! 
Miał propozycje gry w klubach I, II czy III ligi, ale 
pozostał wierny Jutrzence! Po zakończeniu kariery 
piłkarskiej został trenerem drużyn młodzieżowych 
w naszym klubie i UKS Junior Warta. Ostatnio jako 
trener seniorów prowadził Sochę w Klasie A, utrzy-
mując ją w tej klasie rozgrywkowej! Na co stać drużynę 
prowadzoną przez w/w trenera Dzierana? Trudno 
jednoznacznie powiedzieć. Wyniki sparingów bardzo 
różne, od wysokiej porażki z Nerem do kilku wygra-
nych z zespołami klasy okręgowej czy Klasy A. Kadra 
znów się zmieniła. Odeszło kilku kluczowych zawod-
ników (Piotr Burski, Maciej Dudek, Beniamin Trzepacz, 
Caio Cesar), a w ich miejsce przyszło czterech nowych 
piłkarzy (Dawid Kępniak z Pogoni Zduńska Wola, 
Łukasz Świtała i Maciej Witkowski z Warty Sieradz 
i Jarosław Jóźwiak z Zapolic) oraz kapitan Sylwester 
Pawlak (powrót po kontuzji)! Liczymy na pewne utrzy-
manie w lidze, a może nawet na coś więcej. Może górna 
połówka tabeli? Przecież straty nie są duże i przy kilku 
wygranych jest szansa awansować do pierwszej ósemki 
ligi! ●

Hubert Kamola

SportSport
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Edward Stasiak prezesem 
na kolejne trzy lata!

W sprawozdaniu za rok 2021 prezes Edward 
Stasiak przedstawił: 

„(…) Drużyna seniorska pod wodzą trenerów 
Sylwina Donarta i Jarosława Wargowiaka uczestniczyła 
w rundzie wiosennej w rozgrywkach 4 ligi łódzkiej nie 
utrzymując się w tej klasie rozgrywkowej na sezon 
2021/22. W rozgrywkach ligowych klasy okręgowej 
grupa III seniorzy rundę jesienną sezon 2021/2022 nie 
zaliczyli do udanych, w punktacji końcowej drużyna 
została sklasyfikowana na 12 miejscu tabeli. (…) przy-
chody klubu w roku 2021 wyniosły 236.832 zł (blisko 
200 tys. to dotacja z Urzędu Miasta), wydatki ogółem 
zamknęły się kwotą 231.796,72 zł. Rok rozlicze-
niowy został zakończony bilansem dodatnim w wyso-
kości 5.035,28 zł. Wychodząc naprzeciw potrzebom 
finansowym klubu Zarząd podjął działania, których 
głównym celem było uzyskanie wsparcia finansowego 
działalności statutowej klubu, w efekcie tych działań 
została pozyskana kwota 25.900,-zł (firmą, która 
wsparła działalność klubu najwyższą kwotą jest spółka 
Hoppecke Baterie Polska), zaś członkowie klubu 
wsparcia „Tylko Jutrzenka” wpłacili łącznie sumę 
5.840 zł, (…) W porozumieniu z Burmistrzem Warty 
rozważano możliwość oświetlenia płyty boiska, co 
pozwoli na prowadzenie szkolenia również w godzi-
nach wieczornych a zainstalowanie nagłośnienia 
stadionowego w znacznym stopniu uatrakcyjni stadion 
miejski i poprawi jakość organizowanych spotkań 
piłkarskich i innych imprez okolicznościowych. (…) 
Kończąc złożę słowa podziękowania, a rozpocznę 
od Burmistrza Warty Pana Krystiana Krogulec-
kiego, który podejmując różne inicjatywy i działania 
zapewnia finansowanie działalności statutowej klubu. 
Pragnę gorąco podziękować Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej - Grzegorzowi Kopackiemu i wszystkim 
radnym, którzy dzięki uchwałom podejmowanym, 
a obejmującym zagadnienia upowszechniania sportu - 
klub może funkcjonować i uczestniczyć w zmaganiach 

4 lutego odbyło się Walne Zebranie MKS Jutrzenka Warta, które miało charakter 
sprawozdawczo-wyborczy. Uczestniczyło w nim 13 członków klubu, zaproszeni 
goście (Burmistrz Warty - Krystian Krogulecki, radny miejski - Krzysztof Klimaszewski, 
kierownik Wydziału Kultury, Turystyki i Sportu - Łukasz Jeziorny, prezes ZWiK - 
Jakub Tworo i dyrektor ZGKiM - Patryk Polowczyk) oraz kilkunastu kibiców. 

sportowych. Współpracę z wymienionymi osobami 
w kolejnym roku oceniam pozytywnie. Serdecznie 
dziękuję właścicielom firm finansowo wspierających 
działalność naszego klubu. Gorąco dziękuję Markowi 
Murawie, który oprócz wsparcia finansowego zabez-
pieczał obsługę medyczną na meczach piłkarskich 
rozgrywanych na naszym stadionie, a także bezin-
teresownie troszczy się o zdrowie naszych piłkarzy. 
Jestem zobowiązany podziękować druhom strażakom 
z sekcji ratowniczo-gaśniczej za zapewnianie pomocy 
medycznej podczas rozgrywanych spotkań piłkar-
skich, aktywnym członkom Grupy Wsparcia „Tylko 
Jutrzenka”, za comiesięczne wpłaty składek. Dzię-
kuję dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej za sprawowanie nadzoru i bieżące 
utrzymaniem płyty stadionu w należytym stanie tech-
nicznym, również za przewozy naszych najmłodszych 
piłkarzy na mecze piłkarskie (…). Słowa podzięko-
wania kieruję do wszystkich członków i sympatyków 
naszego klubu również do grupy kibiców obecnych 
na trybunie podczas rozgrywanych meczy, prosząc 
jednocześnie o jeszcze większą frekwencję i gorący 
doping naszych piłkarzy.”

 Po udzielonym absolutorium ustępującemu 
zarządowi, wybrano nowy zarząd na trzyletnią 

kadencję (tak stanowi nowy statut klubu przyjęty na tym 
właśnie zebraniu). Tydzień później, 10 lutego na swych 
posiedzeniach ukonstytuowały się klubowe władze. 
Prezesem pozostał Edward Stasiak, wiceprezesem d.s. 
finansowych i skarbnikiem - Władysław Janiak, wice-
prezesem d.s. szkolenia - Hubert Kamola, sekreta-
rzem - Jakub Kłys, rzecznikiem - Krzysztof  Lisiecki, 
a członkami - Piotr Kobierski i Paweł Ostrowski. Prze-
wodniczącym komisji rewizyjnej - Wiktor Wawrowski, 
sekretarzem - Andrzej Pałucki, a członkiem Mariusz 
Gajecki. Nowym władzom życzymy powodzenia 
i samych sukcesów organizacyjno-sportowych. ●

Hubert Kamola
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LKS Socha w kilku zdaniach

Rozegraliśmy przed sezonem 4 sparingi 
(dwie przegrane, jeden remis i jedno 

zwycięstwo). Rundę rewanżową rozpoczy-
namy trudnym meczem z wiceliderem TS 
Gruszczyce 27 marca ( niedziela) o godzinie 
11:00 na boisku w Warcie. Wszystkich 
kibiców oraz sympatyków piłki nożnej 
serdecznie zapraszamy na nasze wiosenne 
mecze. ●

Krzysztof  Zimoch

XVI kolejka: Jutrzenka Warta - Warta Działoszyn (2:3)

XVII kolejka: MLKS Konopnica - Jutrzenka Warta (0:3)

XVIII kolejka: 3 kwietnia (niedziela), godzina 16.00: Jutrzenka Warta - TS Janiszewice

XIX kolejka: 9 kwietnia (sobota), godzina 16.00: WKS 1957 Wieluń - Jutrzenka Warta

XX kolejka: 16 kwietnia (Wielka Sobota), godzina 15.00: Jutrzenka Warta - LZS Brąszewice

XXI kolejka: 23 kwietnia (sobota), godzina 16.00: GKS Chojne - Jutrzenka Warta

XXII kolejka: 30 kwietnia (sobota), godzina 17.00: 3Jutrzenka Warta - Tęcza Brodnia

XXIII kolejka: 7 maja (sobota), godzina 17.00: Jutrzenka Warta - Warta II Sieradz

XXIV kolejka: 14 maja (sobota), godzina 16.00: Słowian Dworszowice - Jutrzenka Warta

XXV kolejka: 21 maja (sobota), godzina 17.00: Jutrzenka Warta - Hetman Rusiec

XXVI kolejka: 28 maja (sobota), godzina 16.00: KS Karsznice - Jutrzenka Warta

XXVII kolejka: 1 czerwca (środa), godzina 17.30: Jutrzenka Warta - Złoczewia Złoczew

XXVIII kolejka: 5 czerwca (niedziela), godzina 17.00: Piast Błaszki - Jutrzenka Warta

XXIX kolejka: 11 czerwca (sobota), godzina 18.00: Jutrzenka Warta - Zawisza Pajęczno

XXX kolejka: 18 czerwca (sobota), godzina 17.00: Czarni Rząśnia - Jutrzenka Warta

27 marca LKS Socha - TS Gruszczyce (3:4)

10 kwietnia LKS Socha - GLKS Biała

16 kwietnia KS Osiek - LKS Socha

24 kwietnia LKS Socha - UKS Ustków

1 maja LKS Zapole - LKS Socha

8 maja LKS Socha - Sokół Goszczanów

15 maja LKS Kobierzycko - LKS Socha

22 maja LKS Socha - LGKS Charłupia Mała

29 maja LKS Socha - LKS Pyszków

5 czerwca Jaga Lututów - LKS Socha

12 czerwca LKS Socha - Widawia Widawa

19 czerwca Inter Sieradz Woźniki - LKS Socha

LKS przygotowania do rundy wiosennej A klasy rozpoczął już w styczniu od 
treningów na hali sportowej w Rossoszycy oraz w Warcie. Pod koniec lutego przy 
sprzyjającej pogodzie drużyna trenowała również na świeżym powietrzu.

Sport

Terminarz meczy naszej drużyny w rundzie wiosennej:
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Kolejka 1: 27 marca (niedziela) LKS ZAPOLE - UKS Ustków (3:5)

Kolejka 2: 3 kwietnia (niedziela), godzina 15:00 UKS Ustków – UKS Sokół Goszczanów

Kolejka 3: Weekend 9-10 kwietnia LKS Kobierzycko – UKS Ustków

Kolejka 4: 16 kwietnia (niedziela) UKS Ustków - LGKS Charłupia Mała

Kolejka 5: Weekend 23-24 kwietnia LKS Socha – UKS Ustków 

Kolejka 6: 1 maja (niedziela) UKS Ustków - LKS Jaga Lututów

Kolejka 7: 07 maja (niedziela) GKS Widawia Widawa - UKS Ustków

Kolejka 8: 15 maja (niedziela) UKS Ustków - KS INTER Sieradz - Woźniki

Kolejka 9: 22 maja (niedziela) TS Gruszczyce - UKS Ustków

Kolejka 10: Weekend 28-29 maja - PAUZA

Kolejka 11: 04 czerwca (sobota) GLKS Biała - UKS Ustków

Kolejka 12: 12 czerwca (niedziela) UKS Ustków - KS OSIEK

Kolejka 13: 19 czerwca (niedziela) LKS Pyszków - UKS Ustków

spotkania to naszym zawodnikom udało się odwrócić 
losy spotkania i ostatecznie zwyciężyliśmy 4:3. 

Za nami dobrze przetrenowane prawie 3 miesiące 
i dużo rozegranych gier kontrolnych, mamy nadzieję, 
że to zaprocentuje w meczach o punkty i uda nam się 
pozostać w pierwszej trójce na końcu zmagań. 

Naszą kadrę zasiliło 3 zawodników: Witold Oraczyk, 
Janusz Oraczyk oraz Dawid Wierzbicki, witamy ich 
w naszych szeregach i życzymy powodzenia!!!

UKS USTKÓW przed rundą wiosenną 
sezonu 2021/2022

Zaczęliśmy od Zwycięstwa z ekipą KS Rębieskie 
7:3, potem przegraliśmy 3 następne gry kontrolne, 

a oto ich wyniki. Spotkanie z TS Janiszewice 2:7, 
z Orzeł Kawęczyn 1:6, oraz Pogoń II Zduńska Wola 
3:7. Następnie po zaciętym meczu zremisowaliśmy 
w Karolewie z miejscowym Pelikanem stosunkiem 5:5. 
Na zakończenie okresu przygotowawczego udaliśmy się 
na sparing do Bałucza, mimo tego, że lepiej spotkanie 
zaczęli gospodarze i już w 3 minucie otworzyli wynik 

Nasza drużyna zaczęła przygotowania 10 stycznia. Treningi odbywały się na hali 
oraz orliku w Warcie. Przed rozgrywkami ligowymi nasi piłkarze rozegrali 6 meczów 
kontrolnych.

Terminarz meczy naszej drużyny w rundzie wiosennej:

Wszystkich naszych Kibiców serdecznie zapraszamy na mecze i wspieranie naszej Drużyny !!!
Kadra na rundę wiosenną sezonu 2021/2022: 
Bramkarze: Bartek Połomski, Witold Oraczyk, 
Zawodnicy z pola: Bartłomiej Pawlak, Bernard Musiał, Damian Wierzbicki, Dawid Leoniak, Dawid 
Łuczak, Marcin Łuczak, Filip Woźniak, Grzegorz Dębicki, Grzegorz Dyja, Hubert Gustowski, Hubert 
Zalewski, Hubert Kuras, Jakub Kłys, Jakub Tomczak, Jakub Wałęsa, Janusz Oraczyk, Krystian Dróżdż, 
Jakub Mamot, Łukasz Wlazły, Mateusz Jurga, Szymon Zieliński, Szymon Rządkowski, Wiktor Młotkiewicz, 
Sebastian Dróżdż. 
Trener: Przemysław Sobczyk ●

Sebastian Dróżdż

Sport
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Rozlicz PIT w Gminie Warta

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

Usługi
asenizacyjne
WYWÓZ
NIECZYSTOŚCI

43 8294 169
szybko • czysto • sprawnie


	na-Warcie-wiosna-01-2022-druk.pdf
	na-Warcie-wiosna-01-2022-druk-str-54.pdf
	na-Warcie-wiosna-01-2022-druk

