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Trwa sezon 
w Porcie jachtowym „Jeziorsko” w Ostrowie Warckim!
Dla chcących odpocząć oraz skorzystać z usług 
przygotowano następujące atrakcje:

ustawienie przyczepy campingowej lub campera,

pole namiotowe,

możliwość wynajęcia altany wraz z organizacją ogniska,

możliwość wynajęcia domków letniskowych,

korzystanie z infrastruktury sportowej 
(boiska do piłki plażowej, stoły do ping-ponga, plac zabaw, siłownia zewnętrzna),

możliwość wykupienia miejsca postojowego dla sprzętu wodnego,

slipowanie,

wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych,

dla miłośników nart wodnych i wakeboardingu 
został uruchomiony mały wyciąg 200 m*.

RYBY A TAKŻE: 
ZAPIEKANKI | FRYTKI | HAMBURGERY

BURGERY | HOT-DOGI | MROŻONA KAWA | LODY

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

607 600 615

607 993 900
RECEPCJA PORTU JACHTOWEGO
RECEPCJA PORTU JACHTOWEGO

POLE NAMIOTOWE I CARAVANINGOWE
POLE NAMIOTOWE I CARAVANINGOWE

RECEPCJA WAKEPARK JEZIORSKO
RECEPCJA WAKEPARK JEZIORSKO

*Ze względu na niski stan wody (remont tamy) 
wyciąg 800 m nie został uruchomiony 
dla bezpieczeństwa korzystających 

Fot. Ryszard Sierocinski Prof-Art
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Z gabinetu Burmistrza

Szanowni Mieszkańcy gminy Warta!
Tegoroczne lato wybuchło swym pięknem i ciepłem rozpalając w nas chęć do 
spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Chcąc dostosować się do 
panującej aury postanowiliśmy stworzyć warunki dla mieszkańców do godnego 
i hucznego świętowania i tegoroczne lato rozpoczęliśmy z przytupem. Efektem 
Naszych starań gmina współorganizowała wydarzenie pn. „Rozpoczęcie Lata 
z Województwem Łódzkim”. Miejscem obchodów obrany został Port Jachtowy 
w Ostrowie Warckim, który w swojej historii nie widział jeszcze takich tłumów. 
Nawiązując do żeglarskiej nomenklatury stwierdzić należy, że Port Jachtowy 
„Jeziorsko” był wypełniony „po brzegi” atrakcjami, a ich rozpiętość i różnorodność 
była tak szeroka, że każdy z pewnością znalazł coś dla siebie.

Działo się zarówno na wodzie jak i na lądzie 
– regaty żeglarskie, wyścigi skuterów, strefa 

piknikowa z bezpłatnymi grami i zabawami dla dzieci, 
tor przeszkód „Dzika rodzinka”, stoiska z potrawami 
i wypiekami przygotowanymi przez KGW Bartochów, 
KGW Dzierzązna, KGW Zielęcin, KGW Gołuchy-
Łabędzie, KGW Rożdżały oraz KGW Polsko- 
Ukraińskie z Byszewa. Całość na bieżąco okraszana 
była wspaniałymi występami lokalnych artystów, 
w tym: dzieci i młodzieży z Warckiego Centrum 
Kultury, Warckiej Orkiestry Dętej, zespołu Warta Folk 

Bank czy gościnnie grającej Kapeli Kumpele-Wróbele. 
Z kolei od godzin popołudniowych za rozgrzanie 
publiczności wzięły się gwiazdy świata Disco-Polo. 
Na wielkiej scenie swój popis dali: Shazza, Maciej 
Smoliński, Bogdan Borowski, Zenon Martyniuk, Miły 
Pan oraz zespoły Defis i Playboys – było głośno, 
było tanecznie, było DISCO! Bardzo dziękuję 
Panu Grzegorzowi Schreiber Marszałkowi 
Województwa Łódzkiego za zaufanie i wspólną 
organizacje tak wielkiego wydarzenia. Podziękowania 
składam również wszystkim podmiotom, które 
włączyły się realizację tego rekordowego eventu – 
dziękuję: WOPR Zduńska Wola, Warckiemu Centrum 
Kultury, Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Warcie, ZWiK Warta Sp. z o o., OSP 
Jeziorsko, OSP w Woli Miłkowskiej, OSP Ustków, 
Komisariat Policji w Warcie, OSP w Cielcach, OSP 
we Włyniu, Osp Proboszczowice, OSP w Rossoszycy 
oraz Rajsport Group.

Wspomniany przed chwilą event to jednak dopiero 
prolog tego, co czeka Nas jeszcze tego lata, bo 
przed Nami wiele wydarzeń kulturalno-sportowych. 
Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej 
oraz fanpage na Facebooku – tam na bieżąco anonsu-
jemy wszystkie podejmowane aktywności. 

Ale okres kanikuły to nie tylko czas na odpoczynek 
i świętowanie. To również, a może nader wszystko 
czas wzmożonych prac inwestycyjnych. Mimo trudnej 
sytuacji geopolitycznej Nasze starania nie ustają i znaj-
dują odzwierciedlenie w przeprowadzanych kolej-
nych pracach i pozyskiwanych środkach zewnętrz-
nych. O ostatnio zakończonych zadaniach, a także 
tych, które obecnie są realizowane mogą Państwo 
przeczytać w dalszej części periodyku w artykule pt. 
„W WiRze inwestycji” – zachęcam do lektury.
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• dofinansowanie w kwocie 375.000 zł na zadanie 
Cyfryzacja Gminy z ministerstwa Cyfryzacji. 
Oprócz tego 12.500 zł na zakup sprzętu informa-
tycznego dla młodzieży pochodzących z terenów, 
na których istniały w gminie Warta PGR,

• dofinansowanie w kwocie 89.400 zł na realizacje 
kampanii edukacyjnej pn. „Nie wyrzucaj, ograniczaj, 
odtwarzaj, oddawaj”. A wszystko po to, aby zwięk-
szać naszą świadomość ekologiczną w zakresie 
segregacji odpadów. 
Cieszę się również niezmiernie, że dzięki naszym 

zabiegom i zaangażowaniu udało się pomóc w pozy-
skaniu dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w kwocie 470.000,00 zł Mniszekom 
III Zakonu św. Franciszka z Asyżu Siostrom Bernar-
dynkom w Warcie, na prace konserwatorskie i restau-
ratorskie kościoła pw. Narodzenia NMP. Ten niesły-
chanie klimatyczny kościółek zyska odnowioną bramę 
z dzwonnicą, dach, elewację, i stolarkę drzwiową. 
Z kolei Parafia pw. Św. Mikołaja w Warcie uzyskała 
dofinansowanie w kwocie 102.000,00 zł na prace 
konserwatorskie wnętrza korpusu nawy głównej 
kościoła oraz 100.000,00 zł z Urzędu Marszałkow-
skiego na tożsame prace. 

Na koniec chciałbym życzyć wszystkim Państwu, 
a w szczególności dzieciom z terenu naszej gminy 
bezpiecznych, ale przepełnionych radością i odpo-
czynkiem, wakacji. Niech ten czas będzie dla Was 
okresem naładowania swoich „baterii” i odprężenia, 
byście już we wrześniu wrócili do swoich obowiązków 
z wielką werwą i motywacją do działania. Udanego 
wypoczynku!

Burmistrz Warty

Chciałbym się również podzielić z Państwem 
bardzo dobrą informacją odnośnie kolejnych 
środków na dalsze inwestycje. Już teraz możemy 
się pochwalić blisko dziesięciomilionowym 
(!!!) dofinansowaniem z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 
Całą tę REKORDOWĄ kwotę przeznaczamy na 
przebudowę dróg na terenie całej gminy Warta. Dzięki 
tym środkom powstaną nowe drogi z nawierzchnią 
asfaltową. 

W pierwszym wniosku w Warcie, przebudowane 
zostaną ulice: Cwendrycha, Szukalskiego, Kaleniewicz 
i Andrychiewicza wraz z budową kanalizacji desz-
czowej, chodnikami oraz parkingami dla mieszkańców. 
Ta inwestycja poprawi nie tylko poziom życia miesz-
kańców, ale również wpłynie pozytywnie na poprawę 
dostępności komunikacyjnej do żłobka, przedszkola 
i szkoły podstawowej. Szacowany koszt inwestycji to 
blisko trzy miliony złotych.

Drugi wniosek uwzględnia przebudowę dróg 
w miejscowościach: Lipiny, Miedze, Baszków, Mogilno, 
Socha, Tądów Górny, Witów, Ustków, Żerechów, 
Zaspy Kolonia, Czartki, Glinno, Grzybki, Kamio-
nacz Nobela, Wola Miłkowska – łącznie 15 dróg zyska 
nową nawierzchnię asfaltową. Szacowany koszt tej 
inwestycji to SIEDEM MILIONÓW ZŁOTYCH!

W ramach prowadzonych działań udało się Nam 
również pozyskać:
• wsparcie finansowe na realizację kolejnej edycji 

kampanii edukacyjnej „azBEST nie jest the BEST 
2022”. Wartość zadania to 40 000,00 zł z czego 30 
000,00 to dotacja z Ministerstwa Rozwoju,

Z gabinetu Burmistrza

„Już teraz możemy się pochwalić blisko 
dziesięciomilionowym (!!!) dofinansowaniem z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych. Całą tę REKORDOWĄ kwotę 
przeznaczamy na przebudowę dróg na terenie całej gminy 
Warta. Dzięki tym środkom powstaną nowe drogi 
z nawierzchnią asfaltową.

„
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Z Gabinetu Przewodniczącego Rady
„Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” – stanowi stare porzekadło. Przez ponad 
dwadzieścia lat mojej samorządowej pracy zdążyłem się o tym przekonać 
niejednokrotnie. Tym bardziej cieszę się, że jako Przewodniczący Rady Miejskiej 
współpracuję z ludźmi, z którymi budować można, a nawet trzeba. A wbrew 
pozorom utrzymanie spokoju i konsensusu w obradach nie musi być łatwe.

Nasza gmina jest jedną z większych pod względem 
obszaru w całym województwie Łódzkim. 

Skupia ponad sześćdziesiąt miejscowości tworzących 
czterdzieści osiem sołectw, które wraz z miastem 
zamieszkuje ponad dwanaście tysięcy osób. Każda 
z tych osób ma swoje potrzeby, problemy i oczekiwania 
względem samorządu. Każda, z piętnastu piastujących 
funkcję radnego, osób chciałaby dla swoich wyborców 
zrobić jak najwięcej i jak najszybciej, a przecież 
możliwości finansowe gminy są mocno ograniczone.

W modelu Monteskiuszowskiego podziału władzy, 
w jakim funkcjonują również samorządy, potrzeba 
dużej odpowiedzialności, by potrafić wyjść poza 
potrzeby własnego podwórka i działać dla dobra 
większej społeczności, nawet wtedy gdy wiąże się to 
z chwilowym odłożeniem swoich spraw na drugi plan. 
By móc skutecznie rozwijać gminę i sprawiać aby nasza 

mała ojczyzna stawała się coraz lepszym miejscem do 
życia potrzebna jest wzajemna chęć, rozwaga i współ-
praca. Cieszę się bardzo, że w tej kadencji radnym tej 
rozwagi, odpowiedzialności i współpracy nie brako-
wało. 

Jako Przewodniczący Rady pozwolę się pokusić 
o stwierdzenie, że ta współpraca była zbudowana na 
solidnym fundamencie zaufania organu uchwałodaw-
czego do wykonawczego, który w tej kadencji repre-
zentuje Burmistrz Gminy – Pan Krystian Krogulecki. 
Przez ostatnie, blisko cztery lata, w niełatwych czasach 
pandemii i wojny, Burmistrz swoim zaangażowa-
niem, otwartością na dialog i skutecznością działania 
udowodnił, że bliskie są mu sprawy wszystkich miesz-
kańców, bez względu czy jest to mieszkaniec miasta, 
czy wsi, większej czy mniejszej miejscowości. To daje 
nadzieję, że podejmowane przez Radę uchwały będą 
właściwie realizowane. Bo trzeba uczciwie przyznać, 
że na polu działania samorządu władza wykonawcza 
(Burmistrz) i uchwałodawcza (Rada) potrzebują się 
wzajemnie i wzajemnie się uzupełniają. Oba te organy 
są równie ważne i mają swoje zadania. I choć niejed-
nokrotnie podczas komisji dochodzi do wymiany 
zdań, choć nie zawsze wszyscy mamy ten sam punkt 
widzenia, to w zdecydowanej większości przy-
padków potrafimy wypracować wspólne rozwiązanie, 
a dyskusje i wymiana argumentów tylko pomagają 
w wyborze najlepszej opcji. Dzieje się tak jednak tylko 
i wyłącznie wówczas, gdy są prowadzone w sposób 
merytoryczny, oparte na faktach i konkretach, a nie 
wtedy, gdy pozwalamy, aby górę nad Nami wzięły złe 
emocje. A bazując na moim bogatym samorządowym 
doświadczeniu mogę śmiało sparafrazować inne ludo-
wego porzekadło – kiedy gmina żyje w zgodzie, to jej 
bieda nie dobodzie. ●

Grzegorz Kopacki
Przewodniczący Rady Miejskiej

Rada Miejska
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Wywiady

W poprzednim, wiosennym numerze naszego kwartalnika rozmawialiśmy 
z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Warcie, panem Grzegorzem Kopackim. W tym 
wydaniu na tematy osobiste i aktualne rozmawialiśmy z radnymi Markiem Ciołkiem, 
Michałem Jeziornym oraz Pawłem Stępniem.

Radnym Miejskim być… - wywiady 
z radnymi: Markiem Ciołkiem, 
Michałem Jeziornym 
i Pawłem Stępniem

Adam Łużyński: Jak zaczęła się pana przygoda 
z piastowaniem funkcji radnego miejskiego?
Marek Ciołek: Radnym zostałem w 2014 roku, tak 
naprawdę za namową mieszkańców mojej miejsco-
wości i mojego okręgu wyborczego, czyli sołectw Włyń, 
Dzierzązna, Glinno i Kamionacz-Nobela. Chcieli 
żebym przedstawiał ich problemy, pomysły, reprezen-
tował ich na forum gminy. Podjęcie decyzji o kandy-
dowaniu było motywowane także moją wcześniejszą 
działalnością społeczną. Wywodzę się z rodziny, gdzie 
mój świętej pamięci tata od młodzieńczych lat działał 

PAN MAREK CIOŁEK

społecznie na rzecz OSP oraz kółek rolniczych, 
mama zajmowała się działalnością społeczną w kole 
gospodyń wiejskich i teatrze szkolnym. W podobną 
działalność zaangażowani byli rodzice mojej żony. 
Mając więc dobry przykład w czasach szkolnych anga-
żowałem się w pracę samorządu szkolnego, a gdy 
zostałem rodzicem chętnie pracowałem na rzecz Rady 
Rodziców. Działalność społeczna zawsze dostarczała 
mi wiele satysfakcji i radości.
AŁ: Czym na co dzień zajmuje się Pan poza pracą 
zawodową i działaniami w Radzie Miejskiej, co 
zajmuje Panu czas?
MC: Powiem szczerze, że najbardziej pochłania mnie 
działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie 
jestem obecnie prezesem. Poświęcamy się szkoleniom, 
dużo współpracuję z młodzieżą. Potrzeba ogromnego 
zaangażowania żeby w dzisiejszych czasach jednostka 
OSP funkcjonowała na dobrym poziomie. Dziś jest 
inny poziom niż kiedyś, zupełnie inne wymagania. 
Straż to także taki mały, lokalny ośrodek organizu-
jący miejscowe życie kulturalne. W niedzielę idę do 
kościoła, aby zadbać o tę stronę duchową, troszkę się 
wyciszyć i spędzić więcej czasu z rodziną.
AŁ: Jaką radę dałby Pan sobie na początku kariery 
radnego miejskiego, mając obecną wiedzę?
MC: Na pewno trzeba dużo rozmawiać z ludźmi. To jest 
podstawa działalności społecznej, że trzeba być blisko 
mieszkańców. Czasami chodzi nawet o taką zwykłą 
rozmowę na tematy codzienne. Właśnie stąd wynika 
późniejsza wiedza na temat potrzeb i kierunków dzia-
łania, które trzeba w przyszłości obrać. Radny powi-
nien być dla ludzi, to znaczy słuchać i służyć jak najle-
piej potrafi.
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AŁ: Jak ocenia pan bieżące działanie samorządu 
w tej kadencji przez pryzmat swojego okręgu 
wyborczego?
MC: Moim zdaniem samorząd działa bardzo dobrze, 
co ukazują zrealizowane inwestycje na rzecz lokalnej 
społeczności takie jak na przykład nowe drogi gminne 
oraz droga powiatowa Włyń-Dzierzązna-Glinno prze-
budowana przy dobrej współpracy samorządu gmin-
nego z władzami powiatu sieradzkiego. Natomiast na 
tą chwilę jesteśmy w trakcie realizacji planów prze-
budowy drogi w miejscowości Nobela, inwestycji tak 
bardzo oczekiwanej przez mieszkańców. Dzięki dobrej 
pracy Urzędu Gminy Warta, Pan Burmistrz Krystian 
Krogulecki przedstawia Radzie Gminy propozycje 
przemyślane i realne do zrealizowania. Przy czym 
kluczowe jest pozyskiwanie środków zewnętrznych. 
Bardzo się cieszę, że samorząd wspiera Ochotnicze 
Straże Pożarne i Koła Gospodyń Wiejskich, a także 
zespoły sportowe przy Szkołach Podstawowych oraz 
pozyskuje środki na obiekty sakralne np. zabytkowy 
kościół w Kamionaczu.

Wywiady

AŁ: Czasami podczas sesji Rady Miejskiej górę 
biorą emocję. Jak według Pana można radzić 
sobie z takimi sytuacjami?
MC: W miarę upływu lat uczymy się tego, że są sprawy 
trudne, które mogą wzbudzić emocje. Sam staram się 
pracować nad swoim charakterem, żeby nie podcho-
dzić do pewnych rzeczy emocjonalnie. Moim zdaniem 
najgorszym rozwiązaniem jest odpowiadanie „na 
gorąco”, pod wpływem emocji, które na pewno nie 
są dobrym doradcą. Na przykład, kiedy słyszy się coś, 
co mnie obraża i jest nieprawdą. Ważny jest czas na 
zastanowienie się. Trzeba przede wszystkich zachować 
spokój. Naturalne jest to, że każdy zabiega o swoje 
sołectwo i swój okręg wyborczy, ale trzeba pamiętać 
o tym, że w gminie mamy 48 sołectw i miasto Warta, 
które jest naszą małą stolicą. Jeśli chodzi o Ochot-
nicze Straże Pożarne uważam, że nie powinny one ze 
sobą konkurować, lecz współpracować, wzajemnie 
się wspierać i realizować swoje zadania statutowe. 
Codziennie myślę o tym, co zrobić, aby było lepiej, 
szanując poglądy innych ludzi.

Adam Łużyński: Jak zaczęła się Pana przygoda 
z piastowaniem funkcji radnego miejskiego?
Michał Jeziorny: W 2014 roku podjąłem decyzję 
o kandydowaniu na radnego. Byłem wcześniej 
sołtysem przez cztery kadencje, stąd też zawsze 

angażowałem się w sprawy miejscowej społecz-
ności. Chciałem pomóc ludziom także jako radny 
miejski. Wiedziałem, że trzeba poświęcić wiele czasu 
prywatnego, aby wysłuchać wszystkich mieszkańców, 
wyborców, rozwiązywać skutecznie ich problemy. 
Po to zostaliśmy wybrani, po to na nas głosowano, 
abyśmy my, radni, służyli ludziom.
AŁ: Czym na co dzień zajmuje się Pan poza pracą 
zawodową i działaniami w Radzie Miejskiej, co 
zajmuje Panu czas?
MJ: Mówiąc szczerze, zostałem wychowany na wsi. 
Mimo tego, że przekazałem już gospodarstwo rolne, 
to nadal tym żyję, tym się zajmuję. To pozostało we 
krwi. Nadal pomagam synowi w pracach w gospo-
darstwie. Poza tym lubię przebywać w towarzystwie 
mieszkańców, szczególnie podczas różnych integracji 
czy imprez sportowych i kulturalnych.
AŁ: Jaką radę dałby pan sobie na początku 
kariery radnego miejskiego, mając obecną 
wiedzę?
MJ: Na pewno pierwsza wskazówka byłaby taka, 
aby słuchać tych mieszkańców, wsłuchiwać się w ich 
problemy. Pełniąc funkcję radnego już drugą kadencję, 
można powiedzieć, że jestem już na bieżąco. Na 
początku było to trochę trudne, chociaż decydując się 
na bycie radnym liczyłem się z tym, że takie obowiązki 
będą spoczywać na mnie.

PAN MICHAŁ JEZIORNY
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Adam Łużyński: Jak zaczęła się pana przygoda 
z piastowaniem funkcji radnego miejskiego?
Paweł Stępień: Prawdę mówiąc nigdy nie myślałem 
o sprawowaniu jakiejkolwiek funkcji publicznej. 
Faktem jest, że przed objęciem funkcji radnego 
w naszym samorządzie uczestniczyłem w niektó-
rych działaniach lokalnej społeczności. Możliwe, że 
moja aktywność została dostrzeżona przez innych, 
ponieważ pomysł mojego startu w wyborach do Rady 
Miejskiej nie był mój. Pojawił się ze strony aktualnego 
Burmistrza. To właśnie Pan Krystian Krogulecki, 
który również zgłosił wtedy swoją kandydaturę 
w wyborach na burmistrza po raz pierwszy, zapropo-
nował mi start w wyborach ze swojej listy.
AŁ: Jaką radę dałby Pan sobie na początku 
kariery radnego?
PS: Przede wszystkim trzeba mierzyć siły na zamiary 
i realnie podchodzić do zadań. Nie ma możliwości 
zrealizowania wszystkich planów od razu. Wszystko 

wymaga czasu i cierpliwości, choćby ze względu na 
wymagane procedury. Bardzo ważne jest też, aby 
pozostawać w kontakcie z mieszkańcami, uważnie 
słuchać jakie mają pomysły, wnioski czy zastrzeżenia, 
bez względu na to, czy sprawa dotyczy poważnego 
przedsięwzięcia, czy pozornie błahego.
AŁ: Czym zajmuje się Pan na co dzień poza pracą 
zawodową?
PS: Przede wszystkim mam dwóch synów i to oni są 
moją pasją. Staram się spędzać z nimi każdą wolną 
chwilę. Chłopcy są bardzo aktywni i uwielbiają sport, 
a ja po prostu próbuję dotrzymać im kroku. Zatem, 
kiedy mamy trochę czasu dla siebie gramy w piłkę, 
jeździmy na rowerach, odwiedzamy różne miejsca, 
bliższe i dalsze, cieszymy się swoim towarzystwem. 
Poza pracą w jednostce wojskowej prowadzę nieduże 
gospodarstwo rolne. Ponieważ od zawsze lubię pracę 
na roli, całkiem nieźle radzę sobie na tym polu –
dosłownie i w przenośni :)
AŁ: Jak ocenia Pan bieżące działanie samorządu 
w tej kadencji przez pryzmat swojego okręgu 
wyborczego?
PS: Wielokrotnie rozmawiałem z mieszkańcami 
mojego okręgu wyborczego i razem doszliśmy do 
wniosku, że wcześniej na naszym terenie nie działo 
się zbyt dużo. Podejmowane były drobne i tylko 
najbardziej niezbędne prace. Natomiast od 2018 roku, 
przy współpracy z Panem Burmistrzem i całą radą, 
na której czele stoi Pan Grzegorz Kopacki, udało 
się wykonać kilka ciekawych projektów. Na samym 
początku przebudowana została droga w miejsco-
wości Kolonia Bartochów. Zaraz potem w Barto-
chowie wymieniono na nowy zniszczony i zaniedbany 
krzyż upamiętniający Powstańców Styczniowych. Na 
Domu Ludowym w Małkowie została położona nowa 
elewacja. Dużą inwestycją była przebudowa drogi 
wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dusz-
niki Piaski. W Dusznikach zbudowaliśmy od podstaw 
siłownię zewnętrzną i plac zabaw, z którego korzystają 
nie tylko dzieci z tej miejscowości, ale też z okolic – 
Małkowa, Warty, spotkałem tam również rodziny 

AŁ: Jak ocenia pan bieżące działanie samorządu 
w tej kadencji przez pryzmat swojego okręgu 
wyborczego?
MJ: Myślę, że muszę ocenić dobrze. Udało się wyre-
montować drogę w Cielcach. Drogi w Sosze czy 
Witowie są ujęte w planach do realizacji na rok bieżący. 
Wiele rzeczy, które zgłaszają mieszkańcy z funduszu 

sołeckiego jest realizowane na bieżąco i tu myślę, że 
mieszkańcy i wyborcy powinni to docenić.

AŁ: Jak według Pana powinno się aktywizować 
młodzież, aby interesowała się sprawami gminy?
MJ: Myślę, że należy zachęcać do udziału w różnych 
uroczystościach, imprezach oraz integracji, na których 
omawiane są sprawy dotyczące gminy.

Wywiady

PAN PAWEŁ STĘPIEŃ
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z Jeziorska czy z Cielc. Niemałym przedsięwzię-
ciem był remont remizy strażackiej w Bartochowie, 
przy której stanęła piękna drewniana altana. Miesz-
kańcy tej miejscowości od początku aktywnie 
z niej korzystają. W planach mamy kolejne dzia-
łania. Mam tu na myśli przebudowę drogi z kana-
lizacją deszczową w Małkowie. Jest to niezbędne, 
aby zapewnić bezpieczne korzystanie z tej drogi. 
Są jeszcze inne projekty, które chcemy zrealizować, 
ale musimy robić to z rozwagą i po kolei. Biorąc to 
wszystko pod uwagę mogę powiedzieć, że bieżące 
działania samorządu wychodzą naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców mojego okręgu wyborczego 
i nadal powinny podążać w tym kierunku.

AŁ: Czy według Pana Gmina Warta powinna 
w dalszym ciągu stawiać na rozwój turystyki czy 
przemysłu i zakładów pracy?
PS: Turystyka na terenie naszego miasta i gminy 
rozwija skrzydła. Uważam, że nadal powinniśmy 
wspierać jej rozwój. Nie mogę jednak opowiedzieć się 
wyłącznie po tej stronie. Myślę, że nie możemy zapo-
minać o rozwoju przemysłu i formowaniu nowych 
zakładów pracy. Ważne jest pozyskiwanie kolejnych 
inwestorów, którzy chcieliby lokować swój kapitał na 
naszym terenie. Nowe przedsiębiorstwa to przecież 
dodatkowe wpływy z podatków oraz nowe miejsca 
pracy. ●

Od momentu powołania „do życia” w gminie Spółki Wodnej mija już czwarty miesiąc. 
Co w tym czasie zadziało się w spółce? Ilu obecnie liczy sobie członków? Jakie są plany 
na najbliższe miesiące i kiedy możemy spodziewać się wykonania pierwszych prac 
w terenie? Co może zyskać każdy z jej członków? Między innymi takie pytania zadałem 
prezesowi Panu Jakubowi Tworo w przeprowadzonym przeze mnie wywiadzie. Zapraszam 
do lektury.

Dzieje się w gminnej Spółce Wodnej 
– wywiad z Prezesem Jakubem Tworo

Patryk Polowczyk: Jesteście już Państwo po spo-
tkaniach z mieszkańcami gminy? Jakie odniósł 
Pan wrażenia z tych spotkań? Jakim zaintereso-
waniem się cieszyły?
Jakub Tworo: Zgadza się, przedstawiciele zarządu 
Spółki Wodnej Gminy Warta wraz z Panem Burmi-
strzem Krystianem Kroguleckim na przełomie marca 
i kwietnia tego roku, spotkali się z mieszkańcami 
wszystkich sołectw. Spotkania były bardzo rzeczowe 
i merytoryczne. Mieszkańcy, którzy w nich uczestni-
czyli dowiedzieli się o zasadach funkcjonowania Spółki 
Wodnej w naszej gminie, o możliwości przystąpienia 
do niej, o zakresie jakim będzie się zajmowała oraz 
o wielu innych aspektach związanych z jej działalno-
ścią. Na spotkaniach padało wiele pytań, które nurto-
wały mieszkańców. Należy podkreślić, że w większości 
miejscowości frekwencja była bardzo wysoka.

PP: Od powołania do życia Spółki Wodnej mija już 
czwarty miesiąc. Ilu obecnie członków przystąpiło 
już do tej nowej organizacji?
JT: Do tej pory wpłynęło do naszej siedziby już ponad 
300 deklaracji, ale należy podkreślić, że liczba ta ciągle 

Wywiady

rozmawiał:
Adam Łużyński
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się zmienia, ponieważ każdego tygodnia otrzymu-
jemy nowe deklaracje, z czego oczywiście bardzo się 
cieszymy. Utwierdza nas to w przekonaniu, że inicja-
tywa jaką podjęliśmy była słuszna.

PP: Czym obecnie zajmuje się Spółka? Jakie 
działania prowadzi?
JT: Spółka jest już oficjalnie zarejestrowana, tzn. Statut 
Spółki został zatwierdzony przez Starostę Powia-
towego, następnie Spółka została wprowadzona do 
ewidencji w Regionalnym Zarządzie Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu. W kolejnym etapie został nadany 
Spółce numer REGON oraz NIP i został założony 
numer rachunku. Jak widzimy, aby od strony formalnej 
było wszystko dochowane należało przebrnąć przez 
kilka instytucji i my to już mamy za sobą.

Równoległym etapem było przyjmowanie dekla-
racji (nadal jest ono prowadzone), analiza tych dekla-
racji pod kątem ustalenia ile dany członek posiada 
gruntów zmeliorowanych, co pozwoli określić wyso-
kości składki dla danej osoby. W tym momencie mamy 
wyliczone składki dla około 35% złożonych deklaracji.

PP: Jakie plany ma Prezes odnośnie działalności 
Spółki na ten rok?
JT: W tym roku jesienią chcemy już ruszyć z pierwszymi 
pracami związanymi z czyszczeniem wytypowanych 
odcinków rowów melioracyjnych oraz punktowymi 
naprawami uszkodzonych urządzeń melioracyjnych, 
które już teraz zgłaszają do nas mieszkańcy.

PP: Czy są już jakieś szacunki odnośnie budżetu 
Spółki na przyszły rok? Z jakich składowych 
i w jakiej wysokości może mieć on kształt?
JT: Odnośnie wysokości budżetu Spółki Wodnej 
Gminy Warta na przyszły rok jeszcze nie będę się 
wypowiadał. Mogę jedynie zapewnić, że będę podej-
mował wszelkie inicjatywy, aby jak najwięcej pieniędzy 
pozyskać do Spółki i mam na myśli przede wszystkim 
pieniądze z zewnątrz, w formie dotacji od Marszałka 
i Wojewody. Dostałem również zapewnienie od Pana 
Burmistrza i Przewodniczącego Rady oraz wielu 
Radnych, że wesprą finansowo działalność naszej 
Spółki poprzez udzieloną dotację celową z budżetu 
Gminy Warty. Nadmienić muszę, że przy przyzna-
waniu dotacji zewnętrznych brana jest pod uwagę 
liczba członków oraz wysokość zebranych składek, 
dlatego tak ważne jest, aby jak najwięcej osób wstępo-
wało do naszej Spółki.

PP: A jaka część tego budżetu będzie 
przeznaczona na konkretne prace podjęte przez 
Spółkę?
JT: Odpowiadając na pytanie muszę podkreślić na jego 
wstępie, że Spółka Wodna Gminy Warta nie będzie 

generowała kosztów administracyjnych związanych 
z wynagrodzeniem dla organów Spółki. Oznacza 
to tyle, że ani Prezes, ani Wice Prezes, ani Członek 
Zarządu nie będzie otrzymywał ze Spółki żadnego 
wynagrodzenia. Dodam więcej, Spółka nie będzie 
zatrudniała żadnych pracowników, aby nie generować 
kosztów stałych przez cały rok. W pierwszym okresie 
działania Spółki prace wykonywane będą przez firmy 
zewnętrze, chcemy korzystać przede wszystkim 
z usług ZGKiM oraz ZWiK w Warcie. Wszystkie 
środki jakie uda się pozyskać dla Spółki Wodnej będą 
przeznaczone w 100% na cele statutowe związane 
z utrzymaniem w należytym stanie urządzeń meliora-
cyjnych na terenie Gminy Warta. 

PP: Każdy z członków z pewnością liczy za szybkie 
rozpoczęcie wykonywania prac związanych 
z odnowieniem lub naprawą urządzeń 
melioracyjnych? Kiedy możemy spodziewać 
pierwszych prac „w terenie” i co to będą za prace?
JT: Wiemy doskonale, że zaniedbania w zakresie czysz-
czenia rowów melioracyjnych i urządzeń melioracyj-
nych znajdujących się w ziemi są kilkudziesięcioletnie, 
więc mamy nad czym pracować. Wiemy również, że 
każdy kolejny rok sprawia, że urządzenia melioracyjne 
w naszej gminie ulegają coraz większej degradacji, 
a jest też taka część tych urządzeń, która nadaje się 
tylko do wymiany. My o tym wiemy, dlatego mamy 
świadomość, że działać należy jak najszybciej i tak też 
chcemy zrobić. Już jesienią tego roku będziemy czyścić 
pierwsze odcinki naszej melioracji.

PP: Gdyby w kilku zdaniach mógł Pan Prezes 
wskazać powody, dla których warto przystąpić 
do Spółki?
JT: Przystąpienie do Spółki Wodnej Gminy Warta 
wiąże się jedynie z korzyściami. Przypomnę, że składka 
członkowska to tylko 10,00 zł za każdy zmeliorowany 
1 ha gruntów rocznie. Każdy członek naszej Spółki 
będzie mógł liczyć na bezpłatne, bądź w dużej mierze 
dofinansowane czyszczenie urządzeń melioracyjnych 
znajdujących się na jego terenie, bądź w jego oddzia-
ływaniu, im więcej członków z danego regionu tym 
większa jest siła ich głosów podczas ustalania prac 
na kolejny rok. Dodam również, że osoby, które nie 
wstąpią do Spółki Wodnej mimo, że ich grunty są 
zmeliorowane, bądź są w zasięgu oddziaływania urzą-
dzeń melioracyjnych, będą za każde prace wykonane 
przez Spółkę na terenie oddziaływania urządzeń 
melioracyjnych, obciążane odpowiedniej wysokości 
fakturą, która nie będzie pomniejszona o żadne dofi-
nansowania jakie Spółka uzyska w trakcie danego 
roku.

Wywiady
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Kolejne miesiące za nami i kolejne inwestycje doczekały się swoich realizacji. Jest to o tyle 
istotne, że czynniki zewnętrzne z jakimi cały czas musimy się mierzyć nie ułatwiają zadania. 
Praktycznie od 2020 roku przysłowiowy wiatr podmuchuje w nasze oczy. Najpierw przyjął 
on postać pandemii, która mimo że obecnie nieco „odpuściła” to pozostawiła po sobie 
sporo bałaganu, w postaci chociażby zwiększonej inflacji. Obecnie pracy nie ułatwia 
nam sytuacja wojenna za naszą wschodnią granicą. W szczególności zerwane łańcuchy 
dostaw w branży budowlanej powodują, że prowadzenie wszelkich prac inwestycyjnych 
wymaga jeszcze większego zaangażowania i pomysłowości.

W WiRze inwestycji…
NIE BĘDZIE WAKACJI... od inwestycji!

My jednak nader wszystko chcemy służyć 
mieszkańcom i chcemy, aby nasza praca była 

oceniana pozytywnie. Dlatego nie ustajemy w trudzie 
i zamiast szukać niepotrzebnych nikomu wymówek, 
wolimy zakasać rękawy i szukać sposóbów, by to, co 
w gminie jest potrzebne zostało wykonane.

Budowa drogi gminnej relacji Rożdżały-Józefka 

W ostatnich tygodniach udało Nam się zakoń-
czyć z sukcesem realizację inwestycji polegającej 
na budowie drogi gminnej relacji Rożdżały-Józefka 
o długości całkowitej blisko 3,0 km i szerokości 
jezdni 5 m wraz z rowami odwadniającymi i zjaz-
dami wyposażonymi w przepusty. Wartość robót 
budowlanych realizowanego zadania wyniosła: 
1.827.027,39 zł w tym kwota przyznanych środków 
w ramach programu „Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych” – 600.000,00 zł.” Bardzo się cieszę 
z realizacji tej inwestycji, bowiem mieszkańcy czekali 
na nią ponad 50 lat.

Co bardzo mnie cieszy, jako osoba, która kieruje 
pracą Wydziału Infrastruktury i Rozwoju, w tej nieła-
twej walce z codziennymi problemami odnosimy coraz 
większe zwycięstwa czego przykładem są zamiesz-
czone poniżej informacje ze zrealizowanych zadań.

PP: A w jaki sposób można stać się członkiem 
Spółki i jakie są obowiązki członków?
JT: Aby stać się członkiem Spółki Wodnej Gminy 
Warta wystarczy tylko przynieść do naszej siedziby 
przy ulicy Kościuszki 9 w Warcie deklarację wypeł-
nioną w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamiesz-

kania, nr telefonu i własnego podpisu. Po weryfikacji 
deklaracji i ustaleniu ile członek posiada gruntów 
zmeliorowanych, należy opłacić składkę i już jest się 
pełnoprawnym członkiem spółki. ●

rozmawiał:
Patryk Polowczyk

Inwestycje
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Pomoc dla rolnikow w zakresie usuwania folii rolniczych

Zakończenie prac remontowych świetlicy wiejskiej w Bartochowie

Kolejny etap prac związanych z budową Hali sportowej w Warcie za nami

Z sukcesem zakończyliśmy również obiór uzupeł-
niający folii rolniczej, siatki, sznurka oraz opakowań 
typu big bag w ramach naboru dodatkowego przed-
sięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, 
siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 
nawozach i typu Big Bag”. Gmina Warta na ww. 
zadanie pozyskała dofinansowanie w wysokości 
228 tysięcy złotych w formie dotacji z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Dzięki pozyskanym środkom 
rolnicy, którzy składali wnioski do Urzędu Miej-
skiego skorzystali z możliwości bezpłatnego zago-
spodarowania odpadów wytworzonych w swoich 
gospodarstwach rolnych. 

Zadanie obejmowało naprawę podłogi oraz ścian 
wewnątrz budynku, ocieplenie ścian z zewnątrz, 
montaż parapetów oraz nowa elewacja. Na zewnątrz 
powstała nowa altana.

Wartość inwestycji 95 000,00 zł

Wykonano prace instalacyjne wod-kan oraz insta-
lacje elektryczną. Obecnie trwa przygotowywanie 
posadzki pod konstrukcję nawierzchni sportowej 
oraz ocieplenie i izolacja dachu.

Inwestycja realizowana jest w oparciu o pozyskane 
środki z Ministerstwa Sportu w ramach programu 
„Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infra-
struktury sportowej – edycja 2020”

Wartość całkowita inwestycji 5 876 509,00 zł 
w tym wartość dofinansowania to 2 388 800,00 zł.

Inwestycje
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Inwestycje

Wymiana lamp sodowych na energooszczędzne typu LED

Kampania edukacyjna „Nie wyrzucaj – ograniczaj, odtwarzaj, oddawaj” w Gminie Warta

Sukcesywnie wymieniamy w całej gminie stare 
oprawy lamp sodowych na energooszczędne typu 
LED. Niejedna ulica i droga zyskała przez to nowy 
blask, poprawił się poziom bezpieczeństwa miesz-
kańców, a z kasy gminnej coraz mniej środków 
wydawanych jest na bieżące rachunki za prąd. 

To nowy projekt edukacyjny, którego 
celem jest zwiększenie świadomości ekolo-
gicznej mieszkańców terenu Gminy Warta. 

Projekt współfinansowany jest ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – kwota 
dofinansowania 89 400,00 zł.

Udział w projekcie 
jest bezpłatny.

Prace projektowe na wykonanie zadań inwestycyjnych drogowych

Czterystumetrowy chodnik w miejscowości Jakubice

Trwają prace projektowe na wykonanie zadań 
inwestycyjnych drogowych w sołectwach: Czartki, 
Glinno, Grzybki, Lipiny, Miedźno, Baszków, 
Nobela, Mogilno, Socha, Tądów Górny, Witów, 
Wola Miłkowska, Żerechów, Zaspy Kolonia oraz 
w Warcie ul. Głęboka, ul. Szukalskiego, ul. Cwen-
drycha, ul. Kaleniewicz, ul. Andrychiewicza. Już 
niedługo mieszkańcy zlokalizowanych tam posesji 
będą mogli cieszyć się nową nawierzchnią i poprawą 
standardu życia.

Kolejną, ważną zrealizowaną we współpracy 
z Powiatem Sieradzkim inwestycją jest czterystu-
metrowy chodnik w miejscowości Jakubice. Teraz 
poruszanie się w tym miejscu będzie bezpieczne 

i wygodne. Inwestycja z pewnością przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa osób przemieszczających 
się między szkołą podstawową a boiskiem 
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Prace budowlane w ramach zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu przy ul. 
Tarnowskiego w Warcie. Wyznaczane i tworzone są ścieżki oraz równana linia brzegowa 
i dno kąpieliska

Całkowita wartość inwestycji wynosi prawie 3 000 
000,00 z czego ok. 1 350 000,00 zł będzie współfi-
nansowane z RPO WŁ na lata 2014-2020. 

W ramach projektu cały teren zostanie podzie-
lony na kilka stref  m.in.: 
• strefa piknikowa – z altanami, miejscami na 

ognisko z ławami, miejscami do grillowania, 
pomostami piknikowymi z ławami i stołami; 

• strefa zabaw dla starszych i młodszych dzieci 
z zestawem do ćwiczeń z elementami street 
workout, trampoliną gruntową i linarium, huśtaw-
kami, bujakami zjeżdżalnią; 

• strefa rekreacji wodnej – z kąpieliskiem z wyrów-
nanym piaszczystym dnem i strefami użytkowymi 
(dla dzieci niepływających i pływających), drew-
nianym nabrzeżem z zadaszonymi miejscami do 
siedzenia, pomostem plażą, leżakami, przebie-
ralnią, natryskiem, stanowiskiem ratownika; 

• strefa edukacji ekologicznej – z tablicami i grami 
edukacyjnymi, budkami dla ptaków i realistycz-
nymi figurami dziko żyjących zwierząt 

• strefa spacerowa – z ławkami, kwietnymi rabatami 
i poidełkiem

Inwestycje

Świetlica wiejskia w sołectwie Zadąbrowie-Wiatraczyska

Dobiegła końca realizacja kompleksowego 
remontu świetlicy wiejskiej w sołectwie Zadą-
browie-Wiatraczyska. Budynek został poddany 
termomodernizacji w zakresie ocieplenia i elewacji 
zewnętrznej. Mieszkańcy mogą cieszyć się całko-
wicie wyremontowaną świetlicą. 
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azBEST nie jest the BEST 2022

Pozyskaliśmy również wsparcie finansowe na 
realizację kolejnej edycji kampanii edukacyjnej 
„azBEST nie jest the BEST 2022”. Wartość zadania 
to 40 000,00 zł z czego 30 000,00 to dotacja z Mini-
sterstwa Rozwoju. Podnoszenie świadomości ekolo-
gicznej mieszkańców Gminy Warta w odniesieniu do 
szkodliwego oddziaływania azbestu to główny cel 
projektu. W ramach zadnia zorganizowane zostaną 
seminaria dla sołtysów, na których przedstawione 
zostaną możliwości finansowo-prawne związane 
m.in. z utylizacją azbestu. Prowadzone będą również 
akcje informacyjne dla mieszkańców.

Krystian Krogulecki 
Mariusz Lewandowski 

A co przed nami pod względem inwestycyjnym 
w najbliższym czasie? Zaczynamy na dniach prze-
budowę całego Osiedla Promień tj. ul. Promień, 
Wiernej, Judyma oraz części ul. Popioły. Bardzo się 
cieszę, że w końcu ulice te doczekają się właściwego 
stanu na miarę XXI wieku. W ramach inwestycji wyko-
namy nową konstrukcję jezdni w przekroju ulicznym 
o szerokość 5,0 m oraz nawierzchnie bitumiczną. 
W zakres robót będą wchodzić:
• przebudowa jezdni;
• budowa chodników; 
• przebudowa zjazdów;
• przebudowa skrzyżowań
• budowa sieci kanalizacji deszczowej w postaci 

wpustów wpiętych do istniejącej sieci deszczowej);
• przebudowa sieci oświetlenia ulicznego;
• budowa kanału technologicznego.

Przebudowane ulice stworzą nie tylko ważny węzeł 
komunikacyjny, umożliwiający bezpośredni dojazd do 
ulicy Kaliskiej (drogi powiatowej nr DP1734E), ulicy 
Zachodniej (drogi powiatowej nr DP 1787E) oraz 
z ulicy Przedwiośnie (drogi powiatowej nr DP 1788E). 
Przebudowane odcinki łączą się również z drogami 
gminnymi (ulicą Popioły, Długą, Róży, Cezarego 
Baryki, Zapomnienia i ulicą Zmierzch). Wykonawca 
zadania został już w procedurze przetargowej wyło-
niony. Kwota całkowita zadania wynosi blisko 3 mln 
200 tys. zł. 

Równolegle przystępujemy do realizacji inwestycji 
polegającej na przebudowie w Rossoszycy ul. Ogro-
dowej oraz ul. Południowej. Zadanie to jest dofinan-
sowane przez Województwo Łódzkie w kwocie ponad 
30%. ●

Co w ZWiKu piszczy?
Przyłącza kanalizacyjne tylko z ZWiK w Warcie
To już kolejne dofinansowanie do przyłączy kanali-
zacyjnych dla mieszkańców naszej gminy. Po dwóch 
już zrealizowanych programach w ramach gminnego 
zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie podłączeń 
kanalizacyjnych do budynków na terenie aglome-
racji Warta”, zaczynamy realizować kolejne przyłącza 
kanalizacyjne z dofinansowaniem z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Z programu mogły skorzystać osoby fizyczne z naszej 
gminy. Dofinansowanie jakie uzyskały osoby biorące 
udział w projekcie wynosi 80% kosztów kwalifikowa-
nych zadania, jednak nie więcej niż 4000,00 zł. W tej 
edycji naboru pomogliśmy złożyć 22 wnioski, które 

Co w ZWiKu piszczy?



17Na Warcie 2 / Lato / 2022

Co w ZWiKu piszczy?

zostały pozytywnie rozpatrzone przez WFOŚiGW. 
Kilka z tych osób ZWiK w Warcie już podłączył do 
kanalizacji sanitarnej. 

Przypominamy wszystkim mieszkańcom, którzy 
mają techniczną możliwość podłączenia się do kanali-
zacji sanitarnej, a tego jeszcze nie uczyniły o ciążącym 
na nich obowiązku. Powyższy obowiązek wynika z art. 
5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 
r. poz. 888 ze zm.). 

W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne 
przystąpienie do wykonania obowiązku podłączenia 
nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. W sprawach 
formalnych związanych z podłączeniem się do 
sieci należy zgłaszać się do Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Warcie sp. z o.o., ul. Kościuszki 9, 
98-290 Warta, tel. 575510470. W ramach pomocy 
ZWiK w Warcie oferuje usługi projektowe, wyko-
nania przyłącza i pomoc w uzyskaniu dofinan-
sowania tej inwestycji (jeśli będzie prowadzony 
nabór wniosków na dofinansowanie takiego 
zadania).

KOMUNIKATY!
Kontrola hydrantów, czyli dbanie o nasz wspólny interes
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie informuje, że od dnia 13.05.2022 r. przeprowadza kontrole 
hydrantów przeciwpożarowych w celu wyeliminowania bezumownych poborów wody z tych urządzeń. 

Przypominamy, że pobór wody z hydrantów jest kradzieżą.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z prawem (Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-

trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858, z póź. zm.) 
grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi 5.000 zł.

Apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki kradzieży wody 
z hydrantów, prosimy o niezwłoczne informacje na numer 500033406 o takich zdarzeniach. 
Tylko eliminując proceder kradzieży z hydrantów, możemy zapewnić niezawodność i komfort 
dostaw wody dla wszystkich mieszkańców. Miejmy również na uwadze, że przy ustalaniu taryf  
(cen za wodę i ścieki) Spółka musi uwzględnić wszystkie koszty prowadzonej działalności, 
w tym koszty produkcji kradzionej wody oraz wymiany uszkodzonych hydrantów.

Zgłaszanie bezumownych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie informuje o trwających kontrolach na trenie całej gminy, 
celem których będzie weryfikacja i wykrycie przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnych, które są użyt-
kowane bezumownie. 

Jednocześnie informujemy, że osoby, które zgłoszą się samodzielnie do biura ZWiK na ul. 
Kościuszki 9 w Warcie do dnia 31.08.2022 r, nie będą podlegać karze grzywny, która zgodnie 
z prawem (Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków, Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858, z póź. zm.) wynosi 5.000 zł, za nielegalny pobór 
wody i nielegalne odprowadzanie ścieków.
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Przegląd spraw komunalnych

Nastał czas wakacji. Dla wielu z Nas to moment odpoczynku, relaksu i ucieczki od 
codziennych problemów. Jako dziecko większość swoich wakacji spędzałem u rodziny 
na wsi, a tam obserwując codzienne zmagania wujków i słuchając mądrych rad ciotek, 
budowałem sobie obraz świata i tego jak należy postępować, by na stacji życia zdążyć 
na pociąg relacji Pomysł-Sukces. Jedną z takich ludowych mądrości, która zapadła mi 
w pamięci było stwierdzenie: „Kto pracować się nie leni, znajdzie zawsze grosz w kieszeni”.

Kto pracować się nie leni 
znajdzie zawsze grosz w kieszeni

Czerpiąc z tych dziecięcych, może nieco infan-
tylnych, aczkolwiek w mojej ocenie niezwykle 

cennych doświadczeń, w naszym zakładzie również 
ciągle podejmujemy się coraz to nowych i coraz to 
bardziej odważnych zadań. Okres tzw. kanikuły jest 
dla Nas szczególnie ważny i wymagający. Wszak to 
czas kiedy mamy najlepsze warunki pogodowe, więc 
i świetną okazję do prowadzenia prac związanych 
z: utwardzaniem dróg gruntowych, naprawą dziur 
w nawierzchni asfaltowej, odmulaniem rowów przy-
drożnych. Do utrzymania pozostaje również zieleń na 
terenie gminy – trzeba na bieżąco utrzymywać wyko-
szone pobocza, również wszystkie boiska na terenie 
gminy wymają systematycznej pielęgnacji. Wreszcie 
lato to również doskonały moment na prowadzenie 
wszelkich prac budowalnych i remontowych. Szero-
kość i zakres podejmowanych działań może przy-
prawić o zawrót głowy, niczym na karuzeli, jednak 
nasza ekipa znana jest z tego, że tanio skóry nie sprze-
daje i jeńców nie bierze!

Na bazie tego nastawienia w ostatnim czasie udało 
Nam się przeprowadzić kilka realizacji, z których 
jesteśmy bardzo dumni. I tak wykonaliśmy ocieplenie 
wraz z położeniem nowej elewacji na dwóch budyn-
kach na terenie gminy – świetlicy wiejskiej w Barto-
chowie i świetlicy wiejskiej w miejscowości Zadąbrów 
Wiatraczyska. Efekt końcowy tych prac można obej-
rzeć na załączonych zdjęciach.

Nasi pracownicy od samych podstaw zbudowali 
również dwie altany wraz z utwardzeniem podłoża 
i położeniem kostki brukowej, które teraz będą 
dzielnie służyć lokalnej społeczności w zakresie inte-
gracji i miłego spędzania wolnego czasu na powietrzu, 
a okres wakacji może temu posłużyć jak żadne inny.

Przed Nami jeszcze w tym roku kolejne inwestycje, 
o nie mniejszej skali trudności. Cieszymy się jednak, 
że udało Nam się zdobyć takie zaufanie u Burmistrza 
Warty, że zamiast szukać zewnętrznych prywatnych 
firm, które mogłyby wykonywać te inwestycje, to nam 
przypada ich realizacja. My systematycznie, z każdą 
kolejną realizacją staramy się odpłacać za to zaufanie 
i służyć lokalnej społeczności. ●

Patryk Polowczyk
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Informacje z Ośrodka Pomocy Społecznej

MOPS informuje, co następuje

Takich ucieczek było najwięcej w marcu, nato-
miast w kolejnych miesiącach liczba wyjeżdżają-

cych malała. Mieszkańcy Ukrainy masowo wyjeżdżali 
z kraju do sąsiadujących państw, gdy wybuchła wojna 
z Rosją. Wielu z nich nie wyobraża sobie jednak, by 
opuścić ojczyznę na zawsze, więc albo planuje powrót, 
albo już wróciło do domu. Zgodnie z danymi zebra-
nymi przez agencję ONZ ds. uchodźców ponad 2 
miliony osób zdecydowały się na taki krok. 

Na terenie gminy i miasta Warta zarejestrowano do 
dnia 06.06.2022 r. ok. 200 osób, które opuściły tery-
torium Ukrainy. Jednakże nie są to dane precyzyjne, 
ponieważ uchodźcy migrują, zatrzymują się chwilowo, 
po czym przemieszczają się poza granice naszej gminy. 

Z nieoficjalnych informacji wynika także, że 
zdarzają się przypadki kiedy uchodźcy nie widnieją 
w rejestrze PESEL, a przebywają na naszym terenie. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie 
świadczy pomoc na rzecz uchodźców w formie wyda-
wania artykułów żywnościowych, środków chemicz-
nych i środków czystości, pampersów dla dzieci oraz 
innych niezbędnych przyborów potrzebnych do 
codziennego użytkowania. Pracownicy socjalni przyj-
mują wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia 
pieniężnego w kwocie 300 zł, do tej pory do tutej-
szego ośrodka wpłynęło 176 wniosków obywateli 
Ukrainy o przyznanie pomocy w w/w formie. Wypła-
cono natomiast świadczenia na rzecz uchodźców na 
łączna kwotę 51.300,00 zł. Ponadto od dnia 1 czerwca 
2022 r Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie zajmuje 

się również przyjmowaniem wniosków o świadczenie 
pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyży-
wienia obywatelom Ukrainy (świadczenie 40 zł za 
dzień zakwaterowania).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie 
przypomina, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do 
świadczenia wychowawczego (500+) od 01.06.2022 r. 
składacie Państwo do Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych. Powyższe wnioski należy składać wyłącznie 
drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elek-
tronicznych PUE ZUS, system teleinformatyczny 
banków krajowych, spółdzielczych kas oszczędno-
ściowo – kredytowych oraz platformę EMP@TIA. 
Ponadto przypominamy, iż w przypadku wniosków 
o wypłatę dodatku osłonowego oraz wniosku doty-
czącego wydania zaświadczenia o wysokości prze-
ciętnego miesięcznego dochodu przypadającego 
na jednego członka gospodarstwa domowego do 
programu Czyste Powietrze złożonych do 31.07.2022 
r. wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest 
ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w 2020 
r. Natomiast w przypadku wniosków składanych od 
01.08.2022 r. wysokość przeciętnego miesięcznego 
dochodu będzie ustalana na podstawie dochodów osią-
gniętych w 2021 r. Wnioski o wypłatę dodatku osło-
nowego można składać do 31.10.2022 r., a wypłata 
ww. dodatku jest jednorazowa. 

Od 1 lipca 2022 r. wnioski o przyznanie prawa 
do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 
można składać drogą elektroniczną, natomiast od 
sierpnia br. możliwe będzie złożenie wniosku w wersji 
papierowej w naszej palcówce. Tutejszy Ośrodek 
informuje, iż wnioski na stypendium szkolne na okres 
2022/2023 należy złożyć w terminie od 1 do 15 wrze-
śnia 2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie na 
mocy umowy zawartej z Polskim Komitetem Pomocy 
Społecznej w Sieradzu na okres od 1 grudzień 2021 
do 31 maj 2022 zajmuje się dystrybucją artykułów 
żywnościowych dla najuboższych mieszkańców 
z terenu gminy Warta. Udzielana pomoc jest świad-

Nadal toczą się walki na terytorium Ukrainy, ludność cywilna wciąż opuszcza swój 
kraj w obawie przed atakami, a co za tym idzie nawet utratą życia. Od początku 
wojny tj. 24 lutego bieżącego roku z Ukrainy wyjechało ok. 6,5 milionów osób, 
granice polsko-ukraińską przekroczyło ok. 4,16 mln uchodźców. Ponad połowa 
z nich znalazła schronienie w Polsce.
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czeniem niepieniężnym należącym do zadań pomocy 
społecznej realizowana w ramach Programu Opera-
cyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym. Podstawą do przyznania 
świadczenia w tej formie jest zakwalifikowanie osób 
i rodzin spełniających kryterium dochodowe. Obecnie 
dochód uprawniający do korzystania z artykułów 
żywnościowych wynosi odpowiednio:
• dla osoby samotnie gospodarującej 776,00 zł x 

220% = 1.707,20 zł
• dla osoby w rodzinie przypadający na 1 członka 

rodziny 600,00 zł x 220% = 1.320,00 zł
Częstotliwość transportów z żywnością nie jest 

usystematyzowana, szacuje się ją na kilka razy w roku, 
w 2021 r. transportów było 6, z art. żywnościowych 
skorzystało ok. 1000 mieszkańców gminy Warta. Nato-
miast w roku bieżącym pierwszy transport żywności 
dostarczono 29 marca 2022 r. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie co 
roku w okresie wakacyjnym, we współpracy z Towa-
rzystwem Przyjaciół Dzieciom Sieradz, organizuje 
kolonie wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym do 16 roku życia. W tym roku sfinanso-

wano kolonie letnie dla 3 dzieci do Ustki w kwocie 
po 1.660,00 zł za osobę oraz dla 3 dzieci w kwocie 
1640,00 zł, 2 dzieci w kwocie 890 zł – resztę dofi-
nansowuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego. Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży często 
finansowane są w części przez KRUS (warunkiem 
skorzystania z tej oferty jest konieczność podlegania 
chociaż jednego z rodziców społecznemu ubezpie-
czeniu rolniczemu tj. opłacanie składek KRUS, bądź 
posiadanie świadczenia w KRUS).

Ponadto 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,
• wydawanie art. żywnościowych dla mieszkańców 

gminy i miasta Warta oraz uchodźców z Ukrainy,
• realizacja działań pomocowych na rzecz rodzin 

i osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
• pomoc na rzecz osób i rodzin z Ukrainy. ●

Agnieszka Nowicka

Spotkanie literackie z Anną Baśnik
Pani Anna Baśnik - poetka, autorka czterech książek poetyckich oraz wielu 
publikacji w ogólnopolskich antologiach literackich, gościła dnia 14 czerwca 2022 
r. w Szkole Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie przy 
ul. Koźmińskiej 11. Mieszkanka Warty pracująca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Sieradzu przedstawiła uczniom klas I-III swoją najnowszą książkę dla dzieci 
pt. „Duszki”, w której znalazły się również ilustracje dzieci z naszej szkoły. Po 
zakończonym spotkaniu pani Anna Baśnik chętnie udzielała odpowiedzi na 
zadawane przez dzieci pytania.

Jak to jest być pisarką?
Jest to bardzo fajna sprawa. Bycie twórcą, czyli kimś 
kto kreuje, wymyśla różne światy jest niezwykle 
ciekawe. Inspiracji dostarcza samo życie. Pisarz czy 
poeta różne wydarzenia umie przedstawić tak, że inny 
człowiek po przeczytaniu, zobaczy tam żywego czło-
wieka a nie kartkę papieru pokrytą literkami.
Jak Pani spędza wolny czas?
Wolny czas spędzam na czytaniu książek, słucham 
muzyki, lubię bawić się z moimi zwierzakami. Mam 
kotkę Misię, przygarniętą ze schroniska. Mam 
pieska Giotta, też jest ze schroniska, przyjechał, aż 
z Wrocławia. Właściwie jest on mojego syna, ale od 
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kilku lat mieszka w Warcie. I jest jeszcze suczka Api, 
która jest naprawdę dużym zwierzakiemi, ale jest 
bardzo kochana, wszystkimi chce się opiekować. 
Co Panią zainspirowało, aby napisać książkę dla 
dzieci?
Inspiracją są zaprzyjaźnione dzieci Laurka i Marcelek. 
Zaczęło się od tego, że wymyśliłam bajeczkę o pralko-
duszkach dla Marcelka, a potem przyszły pomysły na 
Końskie duszki, Kocie duszki, Domowe duszki, Kolo-
rowe duszki i inne. Fascynujące jest to, że dzieci widzą 
inaczej świat niż dorośli, ich reakcje są spontaniczne 
i szczere.
Czy dużo czasu zajmuje pisanie wiersza?
Różnie bywa, czasem wiersz napisze się szybko, 
w ciągu 10 minut. A czasem trwa to o wiele dłużej. 
Pierwszymi moimi czytelnikami są moi domownicy.
Jaki tytuł miała Pani pierwsza książka?
Moja pierwsza książka nosi tytuł „Zatrzymane 
w kadrze”. Potem był „Smak życia” i „Slajdy”, 
a teraz „Duszki”. Z każdą następną pisałam lepiej. 
Uczyłam się, jeździłam na warsztaty literackie i festi-
wale poetyckie. Otrzymywałam nagrody i wyróż-
nienia w Ogólnopolskich Konkursach w Koszalinie, 
Bydgoszczy, Głogowie, Bełchatowie, Kaliszu, Turku, 
Sochaczewie. To strasznie mnie cieszyło i motywo-
wało do dalszego pisania. Jest obecnie kilka bardzo 
ciekawych kilkudniowych Festiwali Poetyckich 
w których biorę udział od 10 lat są to : Ogólnopolskie 
Literackie Spotkania Pokoleń w Kruszwicy, Głogow-
skie Konfrontacje Literackie w Głogowie, Festiwal 
im. Wandy Karczewskiej w Kaliszu, Jurajska Jesień 
Poetycka w Złotym Potoku. Tam poznajemy twórców 
z całej Polski, czasem i zza granicy, wymieniamy się 
doświadczeniami, powstają z tego książki, antologie. 
Mam ich cały regał.
Czy trudno jest pisać wiersze? 
I tak i nie. Jeśli nie ma się w tym kierunku talentu - 
to jest trudno. Ja lubię pisać, to mi jest łatwo. Ktoś 
inny woli grać na gitarze, albo namalować obraz, albo 
grać w piłkę. Każdy jest w czymś dobry, tylko musi to 
w sobie odnaleźć i potem rozwijać ten talent.
Czy fajnie jest pisać dla dzieci?
Bardzo fajnie. Pisanie dla dzieci przyniosło mi dużo 
radości, dzieci tak pięknie, spontanicznie reagują na te 
moje wierszyki, po spotkaniu chcą się do mnie przy-
tulić. Jest w tym piękna energia, która mnie buduje. 
Cudownie jest dawać innym radość.
Od ilu lat pisze Pani wiersze?
Piszę wiersze i opowiadania od czasów licealnych czyli 
ponad 35 lat.

Czy Pani ma dzieci? 
Mam troje dorosłych już dzieci. Córeczkę i dwóch 
synów. Każde z nich jest bardzo utalentowane. Ela 
jest prawnikiem, Piotr jest inżynierem informatykiem, 
a Paweł niedawno obrobił doktorat, jest wykładowcą 
na ASP we Wrocławiu. Jestem z nich bardzo dumna. 
Oni też chodzili tu do Szkoły Podstawowej w Warcie.
Czy to prawda, że wystąpiła Pani w Telewizji? 
Tak, kilka razy wystąpiłam w telewizyjnych konkur-
sach w TVP, TVN i Polsacie. Były to teleturnieje „1 
z 10”, „Va banque”, „”Życiowa szansa”, Milionerzy”. 
Mam dużą wiedzę w różnych dziedzinach i chcę się 
sprawdzić. Przed kamerami trzeba umieć opanować 
stres i odpowiedzieć dobrze na zadawane pytania, liczy 
się też refleks. To wszystko jest trudne, ale ja lubię 
wyzwania. Miło jest też słyszeć jak zapowiadają „Anna 
Baśnik – poetka z Warty”. Nawet pojawiło się pytanie 
w „1 z 10”: „Nad jaką rzeką leży miasto Warta?”. 
Czasem jak się przedstawiam to mówię o tym, że tu 
urodził się słynny pilot Stanisław Skarżyński, że stąd 
pochodzi słynny rzeźbiarz Stach Szukalski. To jest 
piękne, że mogę promować nasz region. 
Jaki pomysł ma Pani na następną książkę? 
Chcę wydać w najbliższym czasie, może nawet w tym 
roku, książkę dla dorosłych. Mam już gotowy materiał 
na książkę „Listy Chany”, wiersze i opowiadania zwią-
zane z naszym regionem. Chcę też napisać i wydać 
następną książkę dla dzieci. Liczę, że pomożecie mi ją 
zilustrować.
Czy Pani miała kiedyś „blokadę” do pisania? 
Zdarza się czas „niepisania”, czasem jest krótki, 
czasem trwa kilka lat. Ale nie stresuję się tym, bo 
oprócz pisania są inne ważne rzeczy, w które się anga-
żuję. Powiem Wam szczerze, że nigdy się nie nudzę.
Ile książek Pani napisała? 
Cztery książki. Trzy dla dorosłych, jedną dla dzieci. 
Myślę, że dla dzieci będzie więcej.
Jak długo pisze Pani jedną książkę? 
Książkę „Duszki” w ciągu dwóch miesięcy. A te dla 
dorosłych różnie. Jedna powstawała rok, inne kilka 
miesięcy. 
Jak była Pani mała, to myślała, że będzie poet-
ką? 
Nie. Myślałam, że zostanę nauczycielką i to najlepiej 
tu w szkole w Warcie. Lubiłam czytać, uwielbiałam 
bywać w bibliotece szkolnej. Lubiłam pisać opowia-
dania. Marzyłam oczywiście o tym, aby napisać wspa-
niałą książkę, którą wszyscy będą wypożyczać z biblio-
teki i czytać. I właściwie troszkę się to moje marzenie 
spełniło.
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Czy uczyła się Pani w naszej szkole? 
Tak, wszystko zaczęło się od Szkoły Podstawowej 
w Warcie. Nie było jeszcze wtedy szkoły przy ul. 
Koźmińskiej, uczyliśmy się w szkole przy ul. Święto-
jańskiej. Moim wychowawcą był pan Józef  Żeligowski. 
Bardzo mile wspominam ten czas. Potem uczyłam 
się w Liceum Ogólnokształcącym w Warcie, a potem 
w Studium Bibliotekarskim w Łodzi. Studiowałam 
natomiast w Warszawie na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Dużo tych szkół było po drodze, bo lubię uczyć 
się nowych rzeczy.

Czy napisze Pani wiersz o naszej szkole? 
Napiszę. Dziś było takie piękne spotkanie, że warto 
byłoby je opisać wierszem lub prozą.

Za spotkanie, rozmowę i mile spędzony czas dziękują 
uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. 
Stanisława Skarżyńskiego w Warcie wraz z panem 
dyrektorem i gronem pedagogicznym. ●

SP Warta

Okiem i piórem młodych warcian
POSTAW NA ZDROWIE’

Stojąc przed drzwiami nowej szkoły, Oksana nie wie-
działa, co ze sobą zrobić. Obok niej przechodziło wie-
le osób, które kompletnie nie zwracały uwagi na zagu-
bioną dziewczynkę. To był jej pierwszy dzień w nowej 
szkole. Tydzień temu wyjechała z kraju, w którym to-
czy się wojna. Musiała zostawić swojego brata i ojca. 
Nadal nie oswoiła się z tą sytuacją, ale mama powie-
działa jej, że trzeba iść przed siebie. Wzięła głęboki 
oddech i wkroczyła do nieznanego budynku. 

Dookoła było słychać radosny wrzask innych 
uczniów. Nagle przed jej oczyma pojawił się nauczy-
ciel. Przedstawił się jako Ignacy Zalewski, nauczyciel 
wos-u. Dziewczynka uśmiechnęła się, słysząc jak pan 
Zalewski mówi po ukraińsku ze śmiesznym akcentem, 
wypowiadając niektóre słowa błędnie. Cieszyła się 
jednak, że nie mówił do niej po polsku. Owszem, 
odkąd tylko tu przyjechała, zaczęła zacięcie uczyć się 
języka polskiego, lecz przed nią nadal była długa droga. 
Nauczyciel oprowadził ją po szkole i zaprowadził do 
klasy. Była lekko zawstydzona, w końcu inni uczniowie 
patrzyli na nią jak na kosmitę z innej planety. Usiadła 
w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu.

 Na przerwie nikt do niej nie podchodził, jednak gdy 
tylko zaczęła się pierwsza lekcja, nauczycielka kazała 
jej przedstawić się. Z ukraińskim akcentem wydusiła 
z siebie, jak się nazywa po polsku. W dalszej części 
lekcji z trudem starała się zrozumieć to, co tłuma-
czyła nauczycielka. Podczas następnej przerwy pode-
szli do niej koledzy z klasy. Zadając jej różne pytania, 
rzucali do siebie ironiczne spojrzenia. Oksana widziała 
to. Wiedzieli, że zrozumienie ich przychodziło jej 
z trudem, jednak oni wciąż nie odpuszczali. Próbując 
ich zignorować, w końcu odpłynęła w swoich myślach. 
Obudził ją dopiero dzwonek na lekcję.

Kolejną lekcją była matematyka, przedmiot, którego 
nie potrafiła zrozumieć, nie ważne jak dużo się uczyła. 
Gdy nauczycielka wzięła ją do tablicy, Oksana z góry 
wiedziała, jak zapewne się to skończy. Znierucho-
miała, próbując rozwiązać zadanie. W klasie ponownie 
dało się słyszeć szyderczy śmiech. Dziewczynka nie 
dawała rady. Na następnych lekcjach było tylko gorzej, 
nie potrafiła się skupić.

 Nagle podeszła do niej nieznajoma osoba. Z uśmie-
chem na twarzy przedstawiła się Oksanie jako Anna, 
wyciągając do niej dłoń na znak przyjaźni. Oksana 
zaakceptowała miły gest. Anna nie znała ukraińskiego, 
jednak starała się robić co w swojej mocy, by zrozumieć 
dziewczynę, używając tłumacza w swoim telefonie. 
Dziewczyny szybko znalazły wspólny język. Po szkole 
poszły do pobliskiego parku. Anna chciała być pewna, 
że Oksana czuje się komfortowo. Wiedziała, że jest jej 
na pewno ciężko przez to, co ją spotkało. Pozwoliła 
więc, by Oksana wyżaliła się jej. Dziewczyna czuła się, 
jakby wyrwano ją z jej rzeczywistości. Anna, słysząc 
o tych dramatycznych przeżyciach Oksany, zaofero-
wała jej pomoc psychologiczną.

Oksana z początku była niechętna. W końcu, po co 
jej psycholog, dla niej to była strata czasu. Myśl o tym, 
co dzieje się w jej kraju i czy jej bliscy są bezpieczni, 
nie odstępowała jej nawet na krok. Jednak na prośbę 
Anny postanowiła udać się na wizytę do psychologa. 

Po kilku spotkaniach Oksana poczuła się pewniej 
i z optymizmem zaczęła spoglądać w przyszłość. 
Przekonała się, że nie warto zaniedbywać swojego 
zdrowia psychicznego. Po długich przemyśleniach 
razem z Anną postanowiły stworzyć kampanię pod 
hasłem „Dbaj o zdrowie”. Były świadome tego, że 
na świecie wiele osób zapomina o tym, jak ważne jest 
nasze zdrowie, zarówno fizyczne jak i psychiczne. ●

Julita Bruś, kl. VIII, SP im. Jana Pawła II w Ustkowie
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Program artystyczny rozpoczął się od upamięt-
nienia życia oraz twórczości Marii Konopnickiej. 

Każda klasa zaprezentowała jeden utwór patronki. 
Następnie został podsumowany plener. Artyści otrzy-
mali nagrody, a ich prace (inspirowane wiosenną przy-
rodą) zostały wyeksponowane w szkolnym ogródku 
dydaktycznym.

Dalsza część występów dotyczyła Hiszpanii. 
Nauczyciele ZSS w Warcie, w ramach projektu 
POWER ,,Aktywizacja zawodowa w wymiarze euro-
pejskim”, brali udział w kursie językowym w Sewilli. 
Po powrocie do kraju, postanowili przybliżyć kulturę 
hiszpańską całej społeczności szkolnej. Zaangażowali 
do tego przedsięwzięcia uczniów, którzy zatańczyli 
układ choreograficzny do piosenki hiszpańskiego 
wykonawcy Enrique Iglesiasa ,,Súbeme la radio” oraz 
zaśpiewali piosenkę o kolorach w języku hiszpań-
skim. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni do 
wspólnej zabawy w rytm ,,Macareny” - piosenki hisz-
pańskiego duetu Los Del Río z 1993 r., której muzyka 
jest połączeniem flamenco i popu.

Święto Szkoły w Zespole Szkół 
Specjalnych w Warcie
W maju, w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie obyły się uroczyste obchody Święta 
Szkoły. Impreza była połączona z jubileuszowym XX Plenerem Malarskim „Wiosna w pełni”. 
W przygotowanie wydarzenia zaangażowali się: uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.

Po aktywności fizycznej uczestnicy imprezy mogli 
posmakować hiszpańskich potraw. Były to tapas, czyli 
przekąski (kanapeczki i koreczki z hiszpańskich skład-
ników). Nie zabrakło: oliwek, kiełbasy chorizo, hisz-
pańskiej szynki oraz oliwy. Przygotowano też flan – 
tradycyjny hiszpański deser. Aby goście jeszcze lepiej 
mogli poznać kulturę hiszpańską, uczniowie zaprezen-
towali własnoręcznie wykonane plakaty o: hiszpań-
skich zwyczajach, sporcie, muzyce i tańcu. 

Następnie uczniowie i nauczyciele zatańczyli 
wspólnie ,,Belgijkę” na stadionie ,,Jutrzenka” oraz na 
znak solidarności z Ukrainą wypuścili w powietrze 
balony w barwach narodowych Polski i Ukrainy.

W uroczystości brali udział wicestarosta sieradzki 
pani Kazimiera Gotkowicz oraz członek Zarządu 
Powiatu Sieradzkiego pan Tomasz Baliński. ●

Joanna Danielewska

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie
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Z jego myśli starają się czerpać uczniowie Powia-
towego Zespołu Szkół w Warcie. Szkoła w przy-

szłym roku obchodzić będzie swoje 60 – lecie. Obecnie 
funkcjonuje w niej liceum ogólnokształcące i szkoła 
branżowa I stopnia. W liceum uczniowie mogą 
kształcić się na profilu mundurowo-policyjnym. To 
najdłużej istniejący, taki profil w powiecie sieradzkim. 
Na przestrzeni lat szkoła wypracowała doskonałe 
kontakty, dzięki którym proponuje kadetom różno-
rodne zajęcia praktyczne w służbach mundurowych: 
wojsku, policji, straży pożarnej i więziennictwie. 
W ramach nauki odbywa się kurs technik samoobrony 
i nauka strzelectwa. Uczniowie korzystają z możli-
wości udziału w obozie sprawnościowym w Okręglicy. 
Dodatkowo profil objął swoim patronatem Komen-
dant Wojewódzki Policji w Łodzi. 

Kolejnym kierunkiem jest jedyny w regionie 
sieradzkim Oddział Przygotowania Wojskowego. Ten 
profil objęty jest patronatem Ministerstwa Obrony 
Narodowej. Uczniowie wojskowe szlify zdobywają 
w 15 Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia. 
Tam pozyskują wiedzę i umiejętności z musztry, 
logistyki, łączności i terenoznawstwa oraz pomocy 
medycznej na polu walki. 

Powiatowy Zespół Szkół w Warcie
„Nie wystarczy zdobywać mądrość, trzeba z niej jeszcze korzystać” - mawiał Cyceron.

Ciekawym kierunkiem jest także profil pedagogicz-
no-dziennikarski. To propozycja dla osób z zaintere-
sowaniami humanistycznymi. Tu z kolei uczniowie 
mają możliwość spotykania się z kadrą uniwersy-
tecką z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM 
w Kaliszu. Młodzież korzysta z wykładów i warsz-
tatów organizowanych przez wykładowców wyższej 
uczelni. Ponadto uczniowie angażują się w działania 
grup wolontariatu w schronisku dla zwierząt, Domu 
Seniora przy klasztorze sióstr bernardynek w Warcie 
oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie.

Placówka przystąpiła także do programu edukacji 
włączającej we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem 
Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu. Dzięki temu 
szczególną opieką i pomocą otaczamy uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ofercie PZS w Warcie jest także Branżowa Szkoła 
I Stopnia. Kształci ona w klasie wielozawodowej. 
Młodzież odbywa praktyki w wybranym przez siebie 
zawodzie w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 
lub u dowolnego pracodawcy, który posiada przygo-
towanie pedagogiczne. Dotychczas największą popu-
larnością cieszą się zawody: mechanik samochodowy, 
fryzjer, sprzedawca.

Szkoła w swojej ofercie posiada także technikum na 
kierunkach: technik informatyk, technik ekonomista 
i technik turystyki wiejskiej.

W placówce panują sprzyjające warunki do nauki 
i rozwoju zainteresowań. Każdy uczeń traktowany 
jest podmiotowo. Z roku na rok udoskonalamy bazę 
dydaktyczną i ofertę zajęć na poszczególnych kierun-
kach. Wsłuchujemy się w opinie i propozycje naszych 
uczniów oraz ich rodziców. Zatem powiem Wam 
otwarcie: „warto uczyć w się w PZS w Warcie”. ●

Maciej Gałka

Zespół Szkół w Warcie
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O kulturze

Czym skorupka za młodu...

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Cielcach 
po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku 1 czerwca 

rozpoczęła realizację międzynarodowego projektu 
Ponadnarodowa Mobilność Uczniów finansowa-
nego ze środków unijnych, realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
W ramach projektu ,,Polsko-grecka mozaika kultu-
rowa” 20 uczniów wraz z opiekunami spędzi 14 dni 
w Grecji w miejscowości Larisa, gdzie, wraz z rówie-
śnikami z Karavana Privata School, będą rozwijać 
kompetencje kluczowe i poszerzać znajomość j. 
angielskiego.

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Cielcach

Nasi uczniowie przystąpili z sukcesami do wielu 
konkurów pozaszkolnych. Oto najważniejsze osią-
gnięcia: tytuł Finalisty Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Matematyki – Anna Brzęcz-
kowska, kl. 8, I miejsce oraz nagroda Kuratora Oświaty 
w Łodzi w X Regionalnym Konkursie Recytatorskim 
,, Z poezją polską przez wieki’’ – Maria Kossa-
kowska kl. 8; wyróżnienie – Zuzanna Wielowska, 

kl. 5, II miejsce w V Powiatowym Konkursie Recyta-
torskim ,,Opowiem Wam wierszem.’’ – Maria Kossa-
kowska, kl. 8, sukcesy w VII Gminnym Konkursie 
Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach Anglojęzycz-
nych: Krystian Pisula – I miejsce w kategorii kl. V, 
Franciszek Szewczyk – III miejsce w kategorii kl. 
IV, Maria Kossakowska – III miejsce w kategorii 
kl. VIII, I miejsce w kategorii kl. 8 w II Gminnym 
Konkursie o tytuł Mistrza Matematyki Gminy Warta 
– Anna Brzęczkowska, wyróżnienie w III Międzysz-
kolnym Konkursie z Biologii ,,Biologia to życie’’ 
– Anna Walczak, kl. 8, I miejsce – Maria Kossa-
kowska kl. 8, II miejsce – Jakub Sitarek kl. 8 w XVII 
Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym Gminy 
Warta ,,Z ortografią na TY’’, XX BIEGI PRZE-
ŁAJOWE O PUCHAR BURMISTRZA WARTY 
POD HASŁEM ,,Dzieciństwo bez przemocy’’ 
w swoich kategoriach wiekowych: I miejsce – Kacper 
Wachowski, III miejsce Tymoteusz Aniołczyk, 
I miejsce – Sylwia Bartosik, wyróżnienia w kampanii 
profilaktycznej ,,Postaw na zdrowie’’ (PPP w Warcie): 
Dawid Bartosik z kl. I, Bartosz Piórkowski z kl. II, 
Nicolas Mikołajczyk z kl. II, Mikołaj Podlasiak 
z kl. III, Zuzanna Wielowska z kl. V oraz Wiktoria 
Pawlak z kl. VI.

Prześwietlamy oświatę
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Prześwietlamy oświatę

Odbyły się szkolne konkursy np: ,,Konkurs na 
sobowtóra Mikołaja Kopernika’’, ,,Szkolny konkurs 
kaligraficzny’’, ,,Potyczki ortograficzne’’, kontynu-
owaliśmy działania wolontariatu, wzięliśmy udział 
w wielu kampaniach, akcjach, projektach, np. ,,Grajmy 
w zielone – Zielono mi’’, ,,Piękna nasza Polska cała’’, 
,,Aktywni Błękitni’’, ,,Dzieci uczą rodziców’’, ,,Postaw 
na zdrowie’’, akcja Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN „Żonkile”, „Sprzątamy dla Polski”. Zgodnie 
z kalendarzem szkolnym miały miejsce apele i odchody 
ważnych dni: Dzień Dziecka, Światowy Dzień Wiedzy 
o Autyzmie, Światowy Dzień Zespołu Downa. 

11 czerwca 2022 r. odbył się z inicjatywy Rady 
Rodziców i Rady Szkoły FESTYN RODZINNY.

Najważniejsze wydarzenia w okresie kwiecień – 
czerwiec 2022 r.:

• 22 kwietnia 2022 r. – uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w X Regionalnym Konkursie Recytatorskim 
“Z poezją przez wieki” organizowanym przez 
SP w Warcie. Hanna Grabińska, uczennica kl. VI 
zdobyła III miejsce. 22 kwietnia to również Między-
narodowy Dzień Ziemi, uczniowie brali udział 
w ogólnopolskiej akcji “Sprzątamy dla Polski”. 
Milena Gułaj uczennica kl. IV zdobyła wyróżnienie 
w XIV Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim 
“Poezja Jana Pawła II” oraganizowanym przez SP 
w Ustkowie. 

• 25 kwietnia 2022 r. – miało miejsce wręczenie 
nagród z II Gminnego Konkursu Matematycz-
nego o tytuł Mistrza Matematyki Gminy Warta 
zorganiozwanego pod HONOROWYM PATRO-
NATEM Burmistrza Warty. W gronie 36 uczest-
ników II etapu konkursu znalazło się pięcioro 
reprezentantów naszej szkoły: Igor Napruszewski, 
Maja Świtalska, Antoni Jankowski, Klaudia Leśni-
czak i Sebastian Grabiński.  
Tytuł MISTRZA MATEMATYKI GMINY 
WARTA w roku szkolnym 2021/ 2022 zdobyli: 
Klasy IV – HUBERT JACHOWICZ, SP Warta 
Klasy V – ALEKSANDER SIEWIOR, SP Ustków 
Klasy VI – KACPER MAĆCZAK, SP Warta  
Klasy VII – CEZARY MATUSIAK, SP Włyń 
Klasy VIII – ANNA BRZĘCZKOWSKA, SP Cielce

• 27 kwietnia 2022 r. uroczyście świętowaliśmy 
Dzień Patrona naszej szkoły. Uczniowie przygoto-
wali występy z tej okazji. Wszystkim gościom oraz 
uczestnikom uroczystości serdecznie dziękujemy za 
zaszczycenie święta swoją obecnością.

• 06 maja 2022 r. - Uczennice, Zofia Jankowska kl. 
III i Magdalena Sawicka kl. II wzięły udział w XIV 
Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim w Racz-
kowie pod Honorowym Patronatem Burmistrza 
Warty. 

• 19 maja 2022 r. - Uczniowie Jakub Józefiak kl. III 
i Blanka Matusiak kl. II wzięli udział w Reginalnym 
Konkursie Piosenki Dziecięcej w Warcie. 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Infułata Władysława Sarnika w Jakubicach 
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• 27 maja 2022 r. - uczniowie brali udział w Gminnym 
Konkursie Języka Angielskiego organizowanym 
przez SP w Warcie pod Honorowym Patronatem 
Burmistrza Warty. Uczennica klasy VI, Eliza 
Antczak zdobyła I miejsce w grupie klas VI. 

• 31 maja 2022 r. - Uczniowie kl. V i VI wzięli udział 
w rajdzie rowerowym celem poznawania inetresu-
jących miejsc naszej okolicy oraz propagowanie 
zdrowego stylu życia. Uczestnicy pokonali trasę: 
Jakubice – Sędzice – Inczew – Tubądzin – Gołuchy 
– Bartochów – Jakubice. Punktem kulminacyjnym 
było zwiedzanie Muzeum Walewskich w Tubą-
dzinie oraz udział w pikniku. 

• Dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas 
I – III wyjechali do Sieradzkiego Centrum Kultury 
w Sieradzu na przedstawienie “Kot w butach”. 

Prześwietlamy oświatę

• W maju 2022 r. chłopcy klas VII – VIII zdobyli II 
miejsce w turnieju gminnym IMS w piłce nożnej, 
nastomiast chłopcy z klas IV – VI - IV miejsce 
w turnieju gminnym IMS w piłce nożnej.

• 01 czerwca 2022 r. - w naszej szkole odbył się Dzień 
Rodziny. Był to dzień składania życzeń Rodzicom 
z okazji Święta Matki i Ojca. Uczniowie pod okiem 
wychowawców przygotowali bogaty program arty-
styczny, słowa wdzięczności i własnoręcznie wyko-
nane upominki dla swoich Rodziców. Po występach 
odbyła się część rekreacyjno – sportowa zorganizo-
wana z okazji Dnia Dziecka. 

• 03 czerwca 2022 r. - dzieci z oddziału przedszkol-
nego i uczniowie klas I – III odwiedzili remizę 
strażacką Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubi-
cach. Celem wycieczki było zapoznanie z pracą 
strażaków, kształtowanie świadomości znaczenia 
i charakteru pracy strażackiej,zapoznanie z wyposa-
żeniem wozów strażackich. 

• 03 czerwca 2022 r. - uczniowie klasy VII w ramach 
III Regionalnego Konkursu im Ireneusza Ślipka 
“Historia pod lupą – Ty też możesz być bada-
czem historii swojej małej ojczyzny” odwie-
dzili Archiwum Państwowe w Łodzi – Oddział 
w Sieradzu. Uczniowie uczestniczyli w interesu-
jących warsztatach, które pozwolą im korzystać 
z zasobów archiwum. 

• 06 czerwca – 08 czerwca 2022 r. uczniowie klas 
IV – VIII wyjechali na wycieczkę do Kotliny 
Kłodzkiej. Uczniowie zwiedzili Twierdzę Kłodzką, 
“Błędne Skały”, Polanicę Zdrój, Kopalnię Złota, 
Średniowieczny Park Turystyki, Sztolnie Walimskie 
oraz weszli na Szczeliniec Wielki. 

• 08 czerwca 2022 r. - uczniowie klas I – III wzięli 
udział w wycieczce turystyczno-krajoznawczej 
Kruszwica-Biskupin-Gniezno.

• 08 czerwca 2022 r. – nastąpiło rozstrzygnięcie 
kampanii profilaktycznej “Postaw na zdrowie” 
organizowanej przez Poradnię Psychologiczną-Pe-
dagogiczną w Warcie. Michał Królewiak oddział 
przedszkolny – nagrodzona praca lieteracka, Lena 
Martelus kl. III – nagrodzona praca plastyczna, 
Hanna Grabińska kl. VI – nagrodzona praca lite-
racka, Lena Rosiak kl. VI – wyróżniona praca lite-
racka.
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Prześwietlamy oświatę

Szkoła Podstawowa im. W. Reymonta w Jeziorsku

Witamy w Szkole Podstawowej im. W. 
Reymonta w Jeziorsku. Oto kolejny frag-

ment z naszego szkolnego życia, wyjątkowo 
pracowitego i owocnego. 
Udział w konkursach:

XVII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny 
Gminy Warta ,,Z ortografią na TY’’ i wyróżnienia 
dla N. Woźniak oraz T. Brodzickiego, Międzyszkolny 
Konkurs Wiedzy Biblijnej: Czy znasz Ewangelię 
według św. Marka? – naszą szkołę reprezentowali 
O. Brzezowski i O. Bojszczak; „W gościnie u Marii 
Konopnickiej” – niezwykły konkurs recytatorski dla 
dzieci objętych edukacją włączającą i I miejsce naszej 
uczennicy za inscenizację wiersza J. Brzechwy „Leń”; 
Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas II-III – 
tytuł „Mistrza Ortografii” otrzymali: K. Gmiąt i K. 
Włodarczak; Gminne Zawody Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Piłce Nożnej i IV miejsce naszych 
chłopców i II miejsce dziewcząt; XIV Międzyszkolny 
Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej – III 
miejsce K. Ziółkowskiego za recytację wiersza „Jak tu 
ciemno oraz wyróżnienie dla L. Nowakowskiej, która 
zaprezentowała wiersz „A jak będę dorosła…”; XIV 
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poezja 
Jana Pawła II” I miejsce T. Michalskiej; XII Regio-
nalny Konkurs Piosenki Dziecięcej – w kategorii 
dla klas 4-6: I miejsce zajęła J. Obolewska II miejsce A. 
Karasińska, a w kategorii dla klas 7-8: II miejsce zajęła 
P. Ignaczak; Zawody Wędkarskie w Woli Zadą-
browskiej w dyscyplinie spławikowej dla uczniów 
Szkół Podstawowych w Jeziorsku i Ustkowie – 
I miejsce F. Borusiak, II miejsce Gabriela Tomczyk i III 
miejsce Gabriela Borusiak; XX Konkurs Plastyczny 
w plenerze „Wiosna w pełni” – II miejsce W. 
Wiatrowskiej i M. Chilińskiego; III Międzyszkolny 
Konkurs z Biologii – „Biologia to życie” – naszą 
szkołę reprezentowały N. Winnicka i W. Woźniak, 
Gminny Turniej Piłki Nożnej Chłopców – IV 
miejsce naszych zawodników; XX Biegi Przełajowe 
w Rossoszycy o Puchar Burmistrza Warty pod 
nazwą ,,Dzieciństwo bez przemocy” – O. Bojsz-
czak III miejsce, M. Bojszczak miejsce IV; Gminny 
Konkurs z Języka Angielskiego – T. Brodzicki zajął 
I miejsce wśród swoich rówieśników.

Obchody Dnia Książki i Praw Autorskich:
Akcja „Książka, którą polecam…” zdjęcia ulubio-

nych książek, tworzenie okładek ulubionych lektur 
szkolnych, pasowanie na czytelnika uczniów klasy I, 
a także wręczenie Wyprawki Czytelniczej w ramach 
projektu „Mała książka-wielki człowiek”.

• 09 czerwca 2022 r. uczniowie naszej szkoły uczest-
niczyli w biegach przełajowych “Dzieciństwo bez 
przemocy”organizowanych przez SP w Rossoszycy. 
Rokasana Gryczyńska kl. VII zdobyła II miejsce, 
Antoni Ostrowski kl. VII – III miejsce, Lena 
Martelus kl. III – IV miejsce.

• 10 czerwca 2022 r. drużyna chłopców z klas VI – 
VIII uczestniczyła w gminnym turnieju piłki nożnej 
o Puchar Burmistrza Warty i wywalczyła II miejsce. 

Uroczystości i akademie:
„Z wizytą u W. Reymonta” zaproszonym gościom, 

rodzicom, mieszkańcom Jeziorska oraz uczniom przy-
pomnieliśmy postać naszego patrona , którego imię 
nasza szkoła z dumą nosi od 10 lat. Rozpoczęliśmy 
od „rozmowy” w saloniku kulturalnym, Następnie 
zaprosiliśmy wszystkich w świat powieści noblisty, na 
polską wieś. Gościliśmy na weselu Macieja Boryny 
– najbogatszego gospodarza i Jagny – najpiękniej-
szej panny we wsi Lipiec. Byli goście, życzenia dla 
młodych, bogato zastawiony stół, muzyka ludowa 
i tańce. Następnym punktem naszej uroczystości był 
Przegląd Twórczości Muzycznej „Z Reymontem 
na ludowo”, występ Zespołu Ludowego „Jezioranki” 
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Szkoła Podstawowa w Raczkowie

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

Sukcesy w konkursach:
• Wyróżnienie dla Szymona Pawlaka i Bartosza 

Mizerskiego w X Regionalnym Konkursie Recy-
tatorskim „Z polską poezją przez wieki”, organizo-
wanym przez Szkołę Podstawowa im. kpt. pil. Stani-
sława Skarżyńskiego w Warcie. 

• II miejsce dla Wiktora Szewczyka i wyróżnienie 
dla Jana Henki w XIV Międzyszkolnym Konkursie 
Recytatorskim Poezji Dziecięcej w Raczkowie pod 
patronatem Burmistrza Warty.

• II miejsce dla Wiktorii Krupińskiej w XIV 
Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Poezja 
Jana Pawła II”, organizowanym przez Szkołę 
Podstawową im. Jana Pawła II w Ustkowie.

Prześwietlamy oświatę

oraz Przegląd Twórczości Plastycznej „Dawna 
polska wieś”. Poranek Wielkanocny – uczniowie 
przypomnieli zwyczaje i tradycje związane z Wiel-
kanocą; „Wiwat Maj! 3 Maj” – rocznica uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja; „Światowy Dzień Ziemi” 
– happening pod hasłem „Zainwestuj w naszą 
planetę”; Dzień Rodziny – warsztaty – spotkania 
z pszczelarzem, występy artystyczne naszych uczniów, 
rozgrywki sportowe i specjalny mecz piłki nożnej 
rodzice – dzieci, przysmaki – grill, słodkie przekąski 
oraz studio tatuażu, malowania twarzy oraz bańki 
mydlane. Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień 
Uczniowskiej SUPERMOCY.

Wycieczki, wizyty, programy:
Wizyta w Urzędzie Miejskim w Warcie oraz 

w hotelu i restauracji „Pod Wiatrakiem” w ramach 
lekcji WOS oraz doradztwa zawodowego. Wycieczka 
do Wrocławia a w programie Ostrów Tumski, 
Rynek, Hala Stulecia, Zoo Afrykarium, rejs statkiem 
oraz grające fontanny. Udział uczniów klasy III 
w bezpłatnym kursie pływania realizowanym 
w ramach programu „Umiem pływać”. Projekt 
finansowany ze środków Gminy Warta, Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz WOPR Zduńska Wola.

I EGZAMINOCKA KLASY VIII
Zaproponowaliśmy naszym ósmoklasistom pod 

osłoną nocy wielką powtórkę przed egzaminem 
z języka polskiego: „Cicho wszędzie, głucho wszę-
dzie. Co to będzie? Co to będzie?” Dobrze będzie! Do 
zobaczenia po wakacjach!

Więcej informacji można znaleźć na stronie 
naszej szkoły www.spjeziorsko.szkolnastrona.pl

• Nagrody dla Katarzyny Szwatońskiej, Bartosza 
Maślaka i Mateusza Szwatońskiego za prace lite-
rackie w ramach kampanii profilaktycznej „Postaw 
na zdrowie” organizowanej przez Poradnię Psycho-
logiczno – Pedagogiczną w Warcie.

• I miejsce dla Antoniego Zientalaka, II miejsce 
dla Oliwii Zalewskiej i III miejsce dla Anny 
Zientalak w Międzyszkolnym Konkursie Mitolo-
gicznym.
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• IV miejsce dla Michaliny Dzieran, V miejsce 
dla Wiktorii Krupińskiej, VII miejsce dla Anto-
niego Henki, X miejsce dla Miłosza Pietrasa, 
XI miejsce dla Wiktora Szewczyka i XII miejsce 
dla Jana Henki w XX Biegu Przełajowym pod 
hasłem „Dzieciństwo bez przemocy” w Rossoszycy.

Prześwietlamy oświatę

Wycieczki, imprezy, pokazy: 
• Udział w programie powszechnej nauki pływania 

„Umiem pływać” 2022 r. dla uczniów klasy III. 
Lekcje odbywają się na basenie w Zduńskiej Woli.

• W szkole odbyły się rekolekcje wielkopostne.
• Wycieczka do Warty: lekcja muzealna w Muzeum 

Miasta i Rzeki Warty przy Oddziale PTTK w Warcie, 
zwiedzanie siedziby OSP w Warcie, aktywny wypo-
czynek na „Orliku”.

• Spotkanie z Mariuszem Stępińskim – wspaniałym 
sportowcem, piłkarzem, niezwykłym człowie-
kiem…

• Dzień Dziecka – dzień zabaw integracyjnych
• Piknik rodzinny z okazji Święta Szkoły. 

• Wyjazd do Archiwum Państwowego Oddział 
w Sieradzu w ramach udziału w III Regionalnym 
Konkursie im. Ireneusza Ślipka pt. „Historia pod 
lupą – ty też możesz być badaczem historii swojej 
małej ojczyzny”.

• Uczniowie naszej szkoły z klas I-VIII wzięli 
udział w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE 
PLASTYCZNYM „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje 
się cały świat” (słowa Janusza Korczaka) Organizo-
wanym przez Świetlicę w Szkole Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Kleszczowie.
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Szkoła Podstawowa w Rossoszycy

Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka nie 
zwalnia tempa!

„Rodzina – to jest siła”
Na początku czerwca w szkole odbył się festyn pod 

hasłem „Święto Rodziny”. Ucztę dla ducha przygo-
towali najmłodsi uczniowie z klas I-III, którzy zapre-
zentowali swe słowno – muzyczne przedstawienia. Po 
części artystycznej przyszedł czas na szaleństwa pod 
gołym niebem. Dzięki dmuchańcom, rozgrywkom 
sportowym, wspaniałej zabawie z animatorami oraz 
słodkim pysznościom dzień ten zapamiętamy na 
bardzo długo.

„W zdrowym ciele…”
Szkoła w Rossoszycy od zawsze stawia na sport. 

Wspaniałych sukcesów naszych uczniów nie zabrakło 
i w minionym kwartale.

Prześwietlamy oświatę

• Obchodziliśmy również w naszej szkole takie święta 
jak: Światowy Dzień Zespołu Downa, Dzień Skar-
petki, Dzień Świadomości Autyzmu, Światowy 
Dzień Ziemi, święta majowe: Święto Pracy, Dzień 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii 
i Polaków za Granicą, Święto Narodowe Trzeciego 
Maja, Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepeł-
nosprawnych, Dzień Matki, Dzień Dziecka.

• Zorganizowaliśmy w naszej szkole XIV 
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTA-
TORSKI POEZJI DZIECIĘCEJ dla uczniów klas 
I-III z terenu naszej Gminy.

• Ważną i prężnie działającą częścią naszej szkoły jest 
oddział przedszkolny, w którym organizowane są dla 
przedszkolaków niezwykłe wydarzenia: spotkanie 
z kosmosem- kosmos w słoiku, śniadanie na trawie, 
kiełbaski z ogniska, Dzień Ziemi, zajęcia kulinarne, 
sianie roślin, Światowy Dzień Pszczół, i inne.

Zapraszamy na stronę: 
www.facebook.com/spraczkow

W XX, jubileuszowym już Biegu Przełajowym 
o puchar Burmistrza Warty pod hasłem „Dzieciństwo 
bez przemocy” udział wzięli uczniowie z 8 gmin-
nych szkół. Szkoła w Rossoszycy pochwalić się może 
zdobyciem aż trzech pierwszych miejsc. W kategorii 
klas 2 i 3 po puchar sięgnęli: Aleksander Cichowski 
z klasy II oraz Wiktoria Tymoszek z klasy III. W kate-
gorii klas 4-6 na najwyższym miejscu podium stanął 
Adrian Leśniak z klasy V. Drugie i trzecie miejsca 
w swoich kategoriach zajęli: Jan Kołodziejczak (kl. I), 
Emilia Łuczak (kl. I), Igor Augustyniak (kl. V), Inga 
Piorunowska (kl. VII  b) oraz Bartosz Stępień (kl. 
VIII). Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy 
i zapraszamy za rok. 

Dnia 18 maja 2022 odbył się Rejonowy Turniej 
Piłki Nożnej. Drużyna z Rossoszycy zajęła II miejsce.
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W czwartek 12 maja 2022 r. na Orliku w Warcie 
odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej chłopców dla 
klas IV-VI, rocznik 2009 i młodsi. Do zawodów przy-
stąpiło pięć zespołów: drużyna ze SP w Rossoszycy, 
Warty, Jakubic, Jeziorska i Ustkowa. Bezkonkurencyjni 
okazali się młodzi piłkarze ze SP w Rossoszycy, którzy 
wygrali wszystkie mecze.

8 czerwca 2022 r. odbyło się podsumowanie 
kampanii profilaktycznej PPP w Warcie pod tego-
rocznym hasłem „Postaw na zdrowie”. Nasza szkoła 
po raz kolejny wzięła w niej udział. Na podsumowaniu 
czworo uczniów z naszej szkoły otrzymało nagrody za 
prace plastyczne: z kl. III Nel Kucharska, z kl. I Wero-
nika Hebel i Kacper Żmudziński oraz uczennica z kl. 
VII b za pracę multimedialną.

„Nasi zdolni uczniowie”
Uczniowie naszej szkoły promują szkołę w licznych 

konkursach.
2 czerwca 2022 Dawid Petruk uczeń klasy VIII już 

po raz drugi zdobył 1. miejsce w III Międzyszkolnym 
Konkursie z Biologii. Konkurs ten zorganizowany 
przez Szkołę Podstawową im. Władysława Reymonta 
odbywał się pod hasłem „ Biologia to życie”. Gratu-
lujemy!

VII Gminny Konkurs z Języka Angielskiego? Nie 
mogło nas tam zabraknąć! W majowym konkursie 
odbywającym się pod patronatem Burmistrza Gminy 
Warta p. Krystiana Kroguleckiego Igor Zbrożek 
zdobył I miejsce w kategorii klas 8. W kategorii klas 
6 II. Miejsce zajęła Kamila Wojtowicz, a III. Inga 
Wolska. Brawo!

W XII Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Dzie-
cięcej II miejsce zajęła Agata Buchalska z klasy 3. 
W kategorii klas 7-8 na trzecim miejscu uplasowała 
się Łucja Kołodziejczak, zaś nasza uczennica Nel 
Kucharska z klasy 3 wygrała Międzyszkolny Konkurs 
Recytatorski Poezji Dziecięcej. Jesteśmy dumni!

„Podróże kształcą” 
Nasi uczniowie z klas 1-4 wybrali się na wycieczkę 

do Łowicza, gdzie podziwiali wspaniałą sztukę 
ludową, natomiast klasy 1 i 2, w ramach programu 
„Leśna szkoła z klimatem”, odwiedziły Nadleśnictwo 
w Poddębicach.

W dniach 21 kwietnia - 3 maja 16 uczniów z klas 
VII- VIII uczestniczyło w II Ponadnarodowej Mobil-
ności w Grecji. Realizując program „Od pola do 
stołu’ mieli oni możliwość zapoznania się z regional-
nymi, greckimi produktami i potrawami. Wspaniałe 
wycieczki po urokliwych zakątkach rejonu Macedonii 
Północnej były żywą lekcją historii, tradycji i kultury 
greckiej. W ramach współpracy z Karavana Private 
School w Larrisie odwiedzili także partnerską szkołę, 
w której rozwijali kompetencje kluczowe.
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Za nami kolejne miesiące wytężonej pracy, 
zwłaszcza dla ósmoklasistów, którzy przez trzy 

dni zmagali się z zadaniami egzaminacyjnymi. Znalazł 
się jednak czas na udział w konkursach, akcjach, 
przedsięwzięciach. W tradycję naszej szkoły wpisał 
się „Poranek Wielkanocy” – uczniowie przybliżyli 
wszystkim piękne polskie zwyczaje, tradycje i symbole 
wielkanocne. Aktorzy przenieśli nas na dawną polską 
wieś. Mogliśmy usłyszeć przyśpiewki i zobaczyć, jak 
chłopcy chodzili z kogutkiem i oblewali wodą. 

Szkoła Podstawowa w Ustkowie

Prześwietlamy oświatę

„Rozmaitości”
Miniony kwartał w Szkole Podstawowej im. Włady-

sława Łokietka to także szereg inicjatyw podejmo-
wanych w trosce o rozwój uczniów. Obok szkolnych 
konkursów takich, jak ”Kapelusz Pani Wiosny” czy 
„Konkurs na odpadowego stworka” do szkoły z wizytą 
zawitały alpaki, a uczniowie klas IV -VIII uczestniczyli 
w Warcie w niezwykłej, żywej lekcji historii. Także 
wspólnie świętowaliśmy ważne dla naszego kraju 
rocznice i święta. 

Nasza szkoła była organizatorem XIV Międzysz-
kolnego Konkursu Recytatorskiego ,,POEZJA 
JANA PAWŁA II’’, który odbył się pod Honorowym 
Patronatem Burmistrza Warty. Nasz uczeń, Dawid 
Rządkowski z kl. V zajął III miejsce, a Wiktoria 
Dorabiała z kl. VIII otrzymała wyróżnienie.

Festyn Rodzinny wpisuje się w tradycję naszej 
szkoły od 2007 roku. Dzięki zaangażowaniu rodziców, 
sołectw, pomocy sponsorów udało nam się zorga-
nizować wspaniałą uroczystość. Były więc występy 
uczniów, atrakcje dla dzieci, loteria fantowa i licy-
tacja. Sport to także nieodłączny element w edukacji 
uczniów. Byliśmy organizatorami Międzyszkolnych 
Rozgrywek w Piłkę Nożną, które odbyły się pod 
Honorowym Patronatem Burmistrza Warty.

Uczniowie wzięli udział w konkursach na różnych 
szczeblach: Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom” – Marcin Szcze-
paniak z kl. VI zajął I miejsce; w powiecie – V 
miejsce; II Gminny Konkurs Matematyczny – Alek-
sander Siewior z kl. V zajął I miejsce w kategorii klas 5; 
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Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie

X Regionalny Konkurs Recytatorski pt. „Z poezją 
polską przez wieki”

znane), II miejsce Jakub Dobrzyński – SP w Barczewie, 
III miejsce Hanna Grabińska – SP w Jakubicach 
Wyróżnienia: Zuzanna Wielowska – SP w Cielcach, 
Bartosz Mizerski –SP w Raczkowie, Szymon Pawlak – 
SP w Raczkowie. Kategoria klas VII – VIII: I miejsce 
Maria Kossakowska – SP Cielce, II miejsce Maja Piąt-
kowska – SP we Włyniu, Hanna Włodarczyk – SP nr 
5 w Wieluniu, III miejsce Emilia Grygowska – SP nr 
4 w Wieluniu, Julia Szymczak – SP w Warcie. Wyróż-
nienia: Kornelia Kosicka – SP w Zygrach, Wiktor 
Kubiaczyk – SP w Rudzie, Wiktoria Maciejewska – SP 
w Goszczanowie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za udział w konkursie, a laureatom gratulujemy!!!

Julia Rządkowska, Beata Łuczak

Zyta Mikołajczyk finalistką Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Biologii
Z dumą informujemy, że nasza uczennica Zyta Miko-
łajczyk została finalistką Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Biologii, organizowanego przez 
Łódzkiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół 
podstawowych województwa łódzkiego w roku 

Dnia 22.04.2022 r. odbył się X Regionalny Konkurs 
Recytatorski pt. „Z poezją polską przez wieki”, organi-
zowany przez naszą szkołę przy współpracy Warckiego 
Centrum Kultury oraz Centrum Rozwoju Edukacji 
Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Konkurs został 
objęty Honorowym Patronatem Łódzkiego Kuratora 
Oświaty oraz Burmistrza Warty, który był także funda-
torem nagród. W imieniu kuratora nagrodę wręczyła 
pani Hanna Banach (starszy wizytator). W konkursie 
wzięło udział 30 uczniów z 18 szkół (z kilku powiatów 
województwa łódzkiego). Uczestnicy konkursu recy-
towali dwa wiersze polskich poetów. Po wszyst-
kich występach jury wyłoniło zwycięzców. Laureaci 
konkursu: w klasach IV-VI: I miejsce (nie zostało przy-

XVII Międzyszkolny Konkursu Ortograficzny 
„Z ortografią na Ty”– Julita Bruś z kl. VIII – II 
miejsce, Kacper Panfil z kl. VIII - wyróżnienie; XII 
Regionalny Konkurs Piosenki Dziecięcej – Nadia 
Grembowicz z kl. II - III miejsce, Aleksandra Gaj 
z kl. II – wyróżnienie; XIV Międzyszkolny Konkurs 
Recytatorski Poezji Dziecięcej – Łukasz Rosiak z kl. 
III - wyróżnienie; Międzyszkolny Konkurs Recyta-
torski ,,W gościnie u Marii Konopnickiej” – Gabriel 
Zdzienicki z kl. VI zajął II miejsce w kategorii recy-
tacja, Fabian Stańczyk z kl. VI – II miejsce w kate-
gorii inscenizacja; Ogólnopolski Projekt Edukacyjny 
„Zdrowo jem, więcej wiem” – uczniowie Oddziału 
Przedszkolnego oraz klasy I pod nazwą „Wita-
minki Ustków” zrealizowali wiele ciekawych zadań; 
,,Historie z sieci wzięte” – konkurs OSE, gdzie szkolna 
drużyna: Julita Bruś, Igor Grembowicz, Kacper 
Panfil, Wiktor Sitarek przygotowali komiks ,,Alina 
i Balladyna”; Gminny Turniej Piłki Nożnej kl. 7-8. 
III miejsce; Gminny Turniej Piłki Nożnej kl. 4-6. -III 
miejsce; 20 Biegi Przełajowe w Rossoszycy „Dzieciń-
stwo bez przemocy” – troje naszych uczniów stanęło 
na najwyższym podium i zdobyło puchary: Lena 
Arczyńska, Joanna Arczyńska, Igor Grembowicz.

Kolejne radosne dla nas wydarzenie to uroczyste 
oddanie nowej sali lekcyjnej – klasy językowej. 

Pan Krystian Krogulecki - Burmistrz Warty dokonał 
uroczystego przecięcia wstęgi, tym samym oddając 
do użytku nową klasę lekcyjną oraz korytarz, które 
powstały dzięki adaptacji pomieszczeń mieszkalnych.

Inne przedsięwzięcia to: Tydzień dla Ziemi, 
bezpłatny kurs pływania dla uczniów kl. III realizo-
wany w ramach programu „Umiem pływać”; lekcja 
WOS i doradztwa zawodowego w Urzędzie Miejskim 
w Warcie; praktyczny egzamin na kartę rowerową dla 
uczniów kl. IV w Miasteczku Rowerowym; zawody 
wędkarskie dla uczniów; akcja społeczno-edukacyjna 
,,Żonkile”; uroczyste akademie z okazji 17 –ej rocz-
nicy śmierci Patrona Szkoły Jana Pawła II oraz Naro-
dowego Święta Konstytucji 3- go Maja; Święto Szkoły; 
wyjazd do muzeum; jednodniowa wycieczka do 
Torunia i trzydniowa wycieczka Zakopane – Kraków 
w ramach programu ,,Poznaj Polskę’’.
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szkolnym 2021/2022. Dzięki takiemu osiągnięciu Zyta 
otrzyma dodatkowe punkty rekrutacyjne do szkoły 
wyższego szczebla. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

Agata Pawlak

kaliśmy w Hotelu Golden Sun w miejscowości Nea 
Mesangala. Hotel położony tuż przy linii brzegowej 
Morza Egejskiego z prywatną plażą. W Grecji zwiedzi-
liśmy: miejscowość Leptokarię, wyspę Skiathos i złotą 
plażę Koukounaries (często określa się ją mianem 
„szyszkowej plaży” lub – co kusi chyba najbardziej 
– „plaży złotej”), zamek w Platamonas, klasztor 
Warłama – grecki monastyr wchodzący w skład 
zespołu klasztorów w Meteorach, miejscowość Lito-
choro (zwaną przez naszych rodaków greckim Zako-
panym) oraz jego największą atrakcję czyli wąwóz 
rzeki Enipeas. Spacer kanionem rzeki Enipeas dopro-
wadził nas do Wodospadów Zeusa i Wanien Afrodyty, 
skansen Paleos Panteleimonas (Stare Panteleimonas - 
wioska górska), dolinę Tempie - źródła Agia Paraskevi 
(miejsce kultu świętej Paraskevi), źródło Afrodyty, 
malowniczą wioskę Ampelakia (Ampelakia to malutka 
dziś wioska licząca około 400-stu mieszkańców usytu-
owana na północno -zachodnich stokach góry Ossa 
w krainie geograficznej Thessalia. Do wioski leżącej 
na wysokości 400 m n.p.m prowadzi serpentynowa 
górska droga, skąd roztaczają się zachwycające widoki 
na dolinę Tempi i przepływającą przez nią rzekę 
Pinios), miasto Thessaloniki - oglądaliśmy największe 
zabytki miasta: pomnik Aleksandra Macedońskiego, 
Białą Wieżę, Łuk Tryumfalny, Bazylikę świętego 
Dymitra oraz Plac Arystotelesa.

 „Poznajmy się – nasz region, nasze miasto, my”
Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły mieli okazję 
wziąć udział w projekcie finansowanym ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, 
Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Drugi 
wyjazd do Grecji odbył się w dniach 21.04.2022 – 
01.05.2022 i uczestniczyło w nim 16 uczniów z klas VI 
i VII oraz dwóch nauczycieli. Nasz wyjazd zbiegł się 
z obchodami Świąt Wielkiej Nocy przez co mogliśmy 
doświadczyć świętowania w innej kulturze. Miesz-

Dzięki tej mobilności nasi uczniowie mieli możli-
wość poznać inny kraj, jego kulturę i obyczaje, nawiązać 
nowe znajomości i praktycznie ćwiczyć umiejętności 
językowe. Grecja to wspaniały kraj i chętnie do niego 
powrócimy.

Aleksandra Kamola, Anna Łuczak
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Uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 
3-go Maja
29 kwietnia w szkole odbył się uroczy apel z okazji 
uchwalenia Konstytucji 3 maja, który został również 
zaprezentowany podczas mszy w int. Ojczyzny 
w kościele pw. Św. Mikołaja w Warcie. Powszechnie 
przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą 
w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amery-
kańskiej z 1787 r.). Apel przygotowała klasa 5b wraz 
z wychowawcą panią Dorotą Gaj Ciupą.

Dorota Gaj-Ciupa

Festiwal Wiedzy i Umiejętności
10 maja 2022 roku w Szkole Podstawowej w Warcie 
obchodziliśmy święto patrona szkoły kpt. pil. Stani-
sława Skarżyńskiego. W tym dniu, po raz czwarty, 
zorganizowaliśmy Festiwal Wiedzy i Umiejętności. 
Uczniowie klas I – III brali udział w quizie doty-
czącym patrona szkoły. Odpowiedzi na ciekawe 
pytania przybliżyły wszystkim uczniom postać Stani-
sława Skarżyńskiego. Następnie wszystkie klasy, 
w uroczystym pochodzie, przeszły na rynek Reymonta 
gdzie zapalono znicze pod pomnikiem patrona 
szkoły. Po odśpiewaniu hymnu szkoły wszyscy udali 
się do budynku przy ulicy Świętojańskiej, gdzie obej-
rzeli przedstawienie przygotowane przez starszych 
kolegów. Była to również okazja do zwiedzenia 
drugiego budynku szkoły. Uczniowie klas IV – VIII 
aktywnie uczestniczyli w Festiwalu. Klasy IVa, Vb, 
VIIIa, które we wcześniejszych, szkolnych elimina-
cjach zakwalifikowały się do finału wiedzy, walczyły 
o puchar Stacha. Rywalizację z matematyki, języka 
polskiego i języka angielskiego wygrali uczniowie 
klasy VIII a i to oni przejęli puchar, od zeszłorocz-
nych zwycięzców. Uczniowie zaprezentowali również 
swoje umiejętności. Wysłuchaliśmy koncertu w wyko-
naniu muzycznie uzdolnionych uczniów naszej 
szkoły, mogliśmy podziwiać prace plastyczne oraz 
oglądać zbiory: kartek pocztowych z naszego regionu, 
magnesów, militariów, szalików klubów sportowych 
oraz budowli z klocków lego. Uczniowie kl. VII b 
wraz z p. Barbarą Neyman, p Martą Sowałą i p. Iwoną 
Grześkowiak, przygotowali prezentację postaci literac-
kich – bohaterów lektur szkolnych. Krótka charakte-
rystyka bohatera i dobrany odpowiednio strój przybli-
żały daną postać. Nie mogło również zabraknąć opisu 
i prezentacji naszego patrona - warcianina Stanisława 
Skarżyńskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
sale „eskape roomu”, w których uczniowie, rozwią-
zując zagadki, docierali do ukrytego skarbu, a także 
kawiarenka językowa z pysznym ciastem i goframi, 
przygotowana przez uczniów kl. VIIa z wychowawcą 

p. Agnieszką Włodarczyk-Starczyk. Festiwal Wiedzy 
i Umiejętności to forma zajęć – „lekcja inaczej”, na 
której uczyliśmy się zdrowej rywalizacji, dzieliliśmy się 
zdolnościami i pasjami. 

Iwona Grześkowiak

Sukces Amelii Boczek w sumo!
W dniach 13-14 maja 2022 r. najlepsze zawodniczki 
i zawodnicy sumo z całego kraju przystąpili do spor-
towej rywalizacji podczas Pucharu Polski Kadetek 
i Kadetów, Młodziczek i Młodzików oraz Dzieci 
w Sumo, który po raz siódmy odbył się w Nowinach. 
Młoda adeptka tej sztuki walki, Amelia Boczek uczen-
nica klasy III b, zajęła II w swojej kategorii wagowej. 
Amelia trenuje w UKS Włyń. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Maria Matusiak

Nikodem Jeziorny w eliminacja Wojewódzkich 
Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu 
Plastycznego!
Praca plastyczna ucznia naszej szkoły Nikodema 
Jeziornego (kl. IV b), przedstawiająca wszechstronną 
działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, zyskała 
uznanie jury eliminacji wojewódzkich Ogólnopol-
skiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Uczeń 
zajął III miejsce i dnia 7 maja 2022 r. uczestniczył 
w uroczystości wręczenia nagród, która miała miejsce 
w Szkole Podstawowej w Buczku. Gratulujemy!

Dorota Gaj-Ciupa

XII Regionalny Konkurs Piosenki Dziecięcej
„Tam gdzie kończą się słowa, zaczyna się muzyka” 
to hasło przyświecało, zorganizowanemu przez naszą 
szkołę przy współpracy Warckiego Centrum Kultury 
i pod Honorowym Patronatem Burmistrza Warty 
Krystiana Kroguleckiego, XII Regionalnemu Konkur-
sowi Piosenki Dziecięcej. Konkurs ten odbył się dnia 
19 maja 2022 r. W konkursie wzięło udział wielu 
utalentowanych młodych wokalistów, z różnych szkół 
naszego regionu. Oto laureaci: w kategorii klas I-III: 
1 miejsce zdobyła – Pola Jaworska ze SP w Warcie; 
2 miejsce – Agata Buchalska ze SP w Rossoszycy; 3 
miejsce – Natalia Grembowicz ze SP w Ustkowie. 
Wyróżnienia otrzymały: Michalina Kołodziejczak 
ze SP w Rossoszycy oraz Aleksandra Gaj ze SP 
w Ustkowie. W kategorii klas IV – VI: 1 miejsce – 
Joanna Obolewska ze SP w Jeziorsku oraz Olga 
Polewska ze SP w Błaszkach; 2 miejsce – Aleksandra 
Karasińska ze SP w Jeziorsku; 3 miejsce – Maja Gaj 
ze SP w Warcie. W tej kategorii wyróżnienie otrzy-
mała Faustyna Woźniak ze SP w Warcie. W kate-
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gorii klas VII – VIII: 1 miejsce – Julia Szymczak ze 
SP w Warcie; 2 miejsce – Patrycja Ignaczak ze SP 
w Jeziorsku oraz Maja Giejko ze SP w Błaszkach; 3 
miejsce – Łucja Kołodziejczak ze SP w Rossoszycy 
oraz Antonii Woźniak ze SP w Warcie. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszamy do 
udziału w przyszłorocznym Konkursie Piosenki.

Dorota Gaj-Ciupa, Iwona Grześkowiak

Konkurs pięknego czytania w bibliotece szkolnej!
„Co słonko widziało”, „Jak to z lnem było”, „Koszałki 
Opałki”, „Nowele”, „O krasnoludkach i sierotce 
Marysi”, „Opowiadania”, „Stefek Burczymucha”, 
„Szkolne przygody Pimpusia Sadełko”. To twórczość 
MARII KONOPNICKIEJ, pisarki, która urodziła 
się w 180 lat temu. MARIA KONOPNICKA JEST 
PATRONEM 2022 roku. 27 maja 2022 w bibliotece 
szkolnej odbył się dla klas IV-VII konkurs pięknego 
czytania jej utworów. Wszystkich powitał pan dyrektor 
Hubert Kamola. Wystąpienia uczniów oceniała 
komisja w składzie: pani Anna Szczęsna, panowie 
Wiktor Baranowski, Jan Olszewski, Marcin Wojty-
siak. I miejsce zajęła Faustyna Woźniak z klasy Vb, 
II miejsce Rafał Lewandowski z klasy VII c. Komisja 
przyznała dwa III miejsca : Indze Marciniak z klasy V 
A i Marice Chojeckiej z klasy VI A. Wyróżnienia otrzy-
mali : Kalina Angerman IVa, Antonina Łuczak IVa, 
Amelia Szadowiak IVa, Hanna Marciniak Va, Błażej 
Baranowski VIIa, Paulina Chruściel VIIc. Wymienieni 
uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, 
które zapewnił organizator konkursu – Małgorzata 
Wawrzyniak-Dorabiała. Pozostali uczestnicy otrzymali 
słodką niespodziankę.

Małgorzata Wawrzyniak-Dorabiała

Niezwykła przygoda uczniów klasy II a z poetką 
Anną Baśnik i „Duszkami”
Przygoda uczniów klasy IIa z „Duszkami” jest niesa-
mowita. Pani Anna Baśnik, mieszkanka Warty, która 
na co dzień pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Sieradzu, autorka 3 książek poetyckich dla doro-
słych, zaprosiła uczniów m.in. naszej szkoły do 
niezwykłego projektu. Pani Ania po raz pierwszy napi-
sała wiersze adresowane do dzieci i zaproponowała 
uczniom, aby przedstawili je za pomocą rysunków. 
Prace uczniów z klasy II a: Wiktora Błazika, Zosi 
Chrebeli, Nikoli Jachowicz, Poli Jaworskiej, Kingi 
Krupińskiej, Olgi Siciarek i Kornelii Tworo zyskały 
uznanie poetki i zostały opublikowane w całości bądź 
ich fragment w książce pt.: „Duszki”. Młodzi Autorzy 
ilustracji zostali zaproszeni na promocję książki dnia 1 
czerwca 2022 r. do Powiatowej Publicznej Biblioteki 

w Sieradzu. Mogli tam osobiście poznać panią Anię 
i przenieś się w świat zabawnych, barwnych i dobrych 
duszków wsłuchując się w recytację wierszy, do 
których tworzyli obrazy. Oczywiście każdy z rysow-
ników otrzymał upominek w postaci książki i słodkiej 
niespodzianki. Było to niezwykle przejmujące 
i fascynujące spotkanie, a zarazem nowe artystyczne 
doświadczenie. Nad całością realizowanego projektu 
w naszej szkole czuwała pani Mariola Wawrowska.

Mariola Wawrowska

Sukcesy sportowe
Drugi tydzień czerwca odbył się w wyjątkowo spor-
towym klimacie. Zaczęło się od piłkarskiego ponie-
działku (6 czerwca), gdzie żeńska reprezentacja naszej 
szkoły wzięła udział w półfinale wojewódzkim orga-
nizowanym przez Łódzki Szkolny Związek Sportowy. 
Niestety nie udało się awansować na szczebel woje-
wódzki, jednak biorąc pod uwagę drogę jaką przeszły 
nasze piłkarki (etap gminny, rejonowy i powiatowy) 
jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani z ich występów. 
We wtorek (7 czerwca) mieliśmy przyjemność uczest-
niczyć w powiatowych zawodach plażowej piłki siat-
kowej, których gospodarzem był MOSiR Sieradz. 
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Sukcesy uczniów:
• Karolina Kurek i Maja Piątkowska z klasy VIII zajęły 

III miejsce w XVII Międzyszkolnym Konkursie 
Ortograficznym Gminy Warta ,,Z ortografią 
na TY’’ pod Patronatem Honorowym Burmistrza 
Warty organizowanym przez SP w Cielcach. 

• Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w gminnym 
finale Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”, który odbył się w Warckim 
Centrum Kultury. W pierwszej grupie wiekowej 
na podium stanęli: Michał Bukowski, klasa IV – 
I miejsce, Antonina Bogusławska, klasa IV – II 
miejsce, Oliwia Piątkowska, klasa IV – III miejsce, 
natomiast w drugiej grupie wiekowej III miejsce 
zajęła - Natalia Leoniak z klasy VIII. Ponadto 
Michał Bukowski z klasy IV zajął V miejsce 
w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”, który odbył 
się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Sieradzu.

• Uczeń klasy VII, Cezary Matusiak otrzymał tytuł 
Mistrza Matematyki Gminy Warta w swojej kate-
gorii w II Gminnym Konkursie Matematycznym 
o tytuł Mistrza Matematyki Gminy Warta pod 
Honorowym Patronatem Burmistrza Warty oraz 
II miejsce w III Międzyszkolnym Konkursie 
z Biologii – „Biologia to życie”.

• Maja Piątkowska z klasy VIII zajęła II miejsce 
w X Regionalnym Konkursie Recytatorskim 

Nasze reprezentantki Nikola Kobusiewicz oraz Julia 
Szymczak nie powtórzyły pewnego zwycięstwa ze 
szczebla gminnego i ostatecznie w wyniku rozgrywek 
systemem „brazylijskim” zakończyły zawody na 
miejscu czwartym. Miłym zaskoczeniem za to było 
zdobycie pierwszego miejsca naszych chłopców – 
Jakuba Chotomskiego oraz Tymoteusza Sochackiego, 
którzy przygodę z siatkówką plażową zaczęli w maju 
tego roku, a już odnotowali taki sukces. Jednak dwa dni 
odpoczynku po tej rywalizacji okazało się zbyt mało, 
aby zregenerować siły na półfinał szczebla wojewódz-
kiego, który odbył się w piątek (10 czerwca), gdzie nasi 
uczniowie niewielką liczbą punktów przegrali w półfi-
nale turnieju i zajęli miejsce czwarte. Pocieszającym 
jest fakt, iż są to uczniowie klasy siódmej, a więc za rok 
będą mieli okazję mierzyć jeszcze wyżej.

Krzysztof  Klimaszewski

Święto Szkoły 2022
11 czerwca 2022 r. po dwuletniej przerwie spowodo-
wanej pandemią obchodziliśmy Święto Szkoły. W tym 
roku nasze świętowanie rozpoczęło się barwnym 
korowodem. Ulicami Warty, tańcząc i śpiewając, od 
budynku szkolnego przy ul. Świętojańskiej udaliśmy 
się na stadion Jutrzenki Warta. Towarzyszyli nam 
motocykliści ze Stowarzyszenia Motocyklistów „Siera-
dzanie”, uczniowie klasy mundurowej z Powiatowego 
Zespołu Szkół w Warcie, kibice Jutrzenki Warta oraz 
mieszkańcy Warty. Na stadionie czekały na nas liczne 
atrakcje (w tym: loteria fantowa, figloraj, licytacje, 
mecz uczniowie kontra rodzice oraz inne rozgrywki 
sportowe). Przy słonecznej pogodzie mile wspólnie 
spędziliśmy czas. Zapraszamy do wspólnej zabawy 
w przyszłym roku. 

Anna Łuczak, Beata Łuczak

„Z polską poezją przez wieki” pod Hono-
rowym Patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty 
i Burmistrza Warty i II miejsce w V Powiatowym 
Konkursie Recytatorskim „Opowiem Wam 
wierszem”, organizowanym przez Powiatową 
Bibliotekę Publiczną w Sieradzu.

• Uczeń klasy VIII, Bartosz Stefański zakwalifikował 
się do etapu rejonowego konkursu „Żołnierze 
wyklęci - niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”.

• Julia Bidzińska z klasy VII zajęła III miejsce na 
etapie regionalnym w XII edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. 
„Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków 
znamy”, którego organizatorem był KRUS.

Prześwietlamy oświatę
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Ważniejsze wydarzenia:
• Akademia o tematyce wielkanocnej „Bóg nie 

umarł, Jezus żyje” w wykonaniu uczniów z klasy 
VI i VIII. 

• Uczniowie z klasy IV, VI i VII przygotowali 
uroczysty apel z okazji 231. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 maja. 

• Uczennice klasy VIII – w ramach przygotowania 
do konkursu „Historia pod lupą” – brały udział 
w lekcji poglądowej w Archiwum Sieradzkim.

• Uczniowie klasy IV uczestniczyli w lekcji wycho-
wania komunikacyjnego poprowadzonej przez 
pracownika WORD w Sieradzu przygotowując się 
do uzyskania karty rowerowej.

• W kampanii profilaktycznej „Postaw na zdrowie” 
zorganizowanej przez PPP w Warcie wśród osób 
nagrodzonych znalazły się uczennice naszej szkoły: 
Pola Danielczyk z klasy 0, Julia Dobroń z klasy 
I, Lena Nowakowska z klasy II. Nagroda trafiła 
także do uczniów klasy IV za wykonanie wspólnej 
pracy plastycznej dotyczącej tematyki kampanii. Na 
zakończenie uroczystości uczennice klasy IV zapre-
zentowały na scenie swoje umiejętności taneczne 
wykonując „Taniec z szarfami”.

• Uczniowie wzięli również udział w szeregu akcji 
wolontaryjnych, m.in. „Zbieram stare klucze dla 
„Budzika” i akcji dla zwierząt VIVA koordyno-
wanych przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 
czy 10 000 uśmiechów organizowanej przez 
Fundację Dr Clown z okazji 10-lecia Oddziału 
w Sieradzu.

• 12 czerwca odbył się Festyn rodzinny z okazji Dnia 
Dziecka oraz Dnia Mamy i Taty z licznymi atrak-
cjami typu: występy artystyczne, loteria fantowa, gry 
i zabawy integracyjne, pokazy strażackie.

Prześwietlamy oświatę
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„Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz”. Ileż to razy zapewne każdy z Nas słyszał te słowa 
od swoich: mam, ojców, dziadków, babć, czy innych autorytetów, którzy w ten sposób 
mniej lub bardziej skutecznie próbowali zmotywować Nas do osiągania lepszych wyników 
w nauce.

otWARCI na sukces, czyli najlepsi 
z najlepszych w Gminie Warta

Wraz z początkiem roku szkolnego prawie każdy 
z Nas miał wielką ambicję i postanowienie, że 

„w tym roku to już na pewno się przyłożę i poprawie 
oceny”. Takich deklaracji w pierwszych dniach wrze-
śnia na szkolnych korytarz słychać setki. Jakby na 
dowód składanych obietnic w plecakach kryją się prze-
pięknie podpisane, jeszcze pachnące nowością zeszyty, 
piórniki mogą pochwalić się wyposażeniem, jakiego 
nie powstydziłaby się najlepsza pracownia architek-
toniczna, a książki w plecakach ułożone są schudnie 
w kolejności odbywanych zajęć. 

Czas jednak, niczym najbardziej wyrachowany 
zwyrodnialec, potrafi grzebać te nasze postanowienia 
i gdy rok szkolny mozolnie dobiega końca okazuję się, 
że nie każdy dotrzymał swoich wrześniowych dekla-
racji. Tym większy szacunek i podziw należy oddać 
wszystkim tym, którzy nie poprzestali na iluzorycz-
nych obietnicach ale poprzez swoją systematyczną 
i ciężką pracę uzyskali najlepsze wyniki w swoich: 
klasach i szkołach.

Tacy uczniowie zasługują na wyróżnienie, by po 
pierwsze – primo: docenić ich włożony trud i znój 
oraz po drugie – secundo: stanowili motywację dla 
innych do przedłożenia czynów nad słowa. Właśnie 
dlatego władze naszej gminy w tym roku ufundo-
wały stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze 
wyniki w nauce.

Stypendia zostały wystandaryzowane i podzielone 
na dwie kategorie:
• stypendium dla każdego ucznia, który w roku 

szkolnym 2021/2022 osiągnął średnią ocen 5.0 
i wyższą

• stypendium dla ucznia, który w roku szkolnym 
2021/2022, w danej szkole, osiągnął najwyższą 
średnią ocen.
Jak się okazało w naszej gminie jest wielu uczniów, 

których można było uhonorować takimi wyróżnie-
niami, a ceremonie zakończenia roku szkolnego były 
do tego idealną sposobnością.

Poniżej prezentujemy uczniów, którzy w tym roku 
byli bezwzględnie bezkonkurencyjni i szczerze gratu-
lujemy im sukcesów! BRAWA DLA WAS!
Uczniowie z najwyższą średnią w swoich szkołach:
Maria Kossakowska  - SP Cielce
Aleksandra Kaźmierczak - SP Jakubice
Patrycja Ignaczak  - SP Jeziorsko
Michalina Dzieran  - SP Raczków
Fabian Paszkiewicz  - SP Rossoszyca
Julita Bruś   - SP Ustków
Zyta Mikołajczyk  - SP Warta
Karolina Kurek  - SP Włyń

Prześwietlamy oświatę



41Na Warcie 2 / Lato / 2022

Uczniowie, którzy otrzymali stypendium za 
uzyskanie średniej ocen powyżej 5,0.
SP Cielce:
Julianna Pieronowska, Franciszek Szewczyk, Zuzanna 
Wielowska, Jakub Sitarek, Anna Brzęczkowska.
SP Jakubice
Antoni Wosiak, Kacper Rogalski, Amelia Płachta, 
Oliwia Serafinowska, Igor Kwapisz, Kacper Juszczak, 
Maja Świtalska, Antoni Jankowski, Klaudia Leśniczak, 
Igor Napruszewski, Joanna Ziółkowska.
SP Jeziorsko
Magdalena Bojszczak, Gabriela Borusiak, Szymon 
Ciesielski, Anna Dominiak, Hanna Dominiak, 
Aleksandra Karasińska, Alicja Krawczyk, Zofia 
Michalska, Joanna Obolewska, Gabriela Tomczyk, 
Martyna Wajcht, Maja Wlazła, Dominik Boniecki, 
Szymon Tomczyk, Oliwia Bojszczak, Maciej Kornecki, 
Tobiasz Brodzicki, Oskar Brzezowski, Tatiana 
Michalska, Zuzanna Miklas, Nadia Winnicka.
SP Raczków
Urszula Mrozowska, Natalia Płatek, Szymon Pawlak, 
Oliwia Zalewska, Antoni Zientalak. 
SP Rossoszyca
Julia Mordal, Juliusz Balcerzak, Igor Augustyniak, 
Nina Pośpieszyńska, Bartosz Kaniecki, Natalia 
Lisiecka, Michał Kurcbuch, Hubert Rakociński, 
Milena Dostatnia, Oliwia Jaworska, Dawid Petruk, 
Michał Stanisławski, Igor Zbrożek, Witold Gaj, 
Michał Grądkowski, Wiktor Leśniak.
SP Ustków
Igor Grembowicz, Wiktor Sitarek, Kacper Panfil, 
Dawid Rządkowski, Oliwia Stawska, Magdalena 
Nowak, Jakub Łyczkowski, Łukasz Rosiak.
SP Warta
Kalina Angerman, Alicja Kaczmarek, Antonina 
Łuczak, Hanna Maćczak, Julian Masiera, Marcel Mituła, 
Gabriela Owczarek, Artur Oczkowski, Bartłomiej 
Stępień, Amelia Szadowiak, Marcel Wiśniewski, 
Mateusz Ziółkowski, Maja Gaj, Nikodem Jeziorny, 
Hubert Jachowicz, Amelia Wrońska, Hanna Graczyk, 
Julia Chmiela, Mikołaj Krupiński, Cezary Rażniewski, 
Zuzanna Rządkowska, Tymoteusz Rządkowski, Otylia 
Rzepnicka, Szymon Sobczyk, Remigiusz Alejziak, 
Iga Astemberg, Olga Astemberg, Sylwia Chycińska, 
Inga Marciniak, Wiktoria Paurowicz, Dominik 
Pawłowski, Mateusz Frątczak, Jakub Szczepański, 
Hubert Gmiąt, Amelia Jagieła, Jakub Kotala, Marika 
Bednarek, Marika Chojecka, Jakub Klimczak, Jakub 
Kamola, Kacper Maćczak, Kacper Puś, Emma Sałata, 

Janisława Dzieran, Szymon Jachowicz, Małgorzata 
Kubik, Gabriela Wójcik, Rafał Lewandowski, Fabian 
Borczyk, Julia Wawrzyniak, Julia Szymczak, Nikodem 
Wiśniewski, Maria Ciupa, Bartosz Kamola, Paulina 
Bednarek, Aleksandra Dalecka, Adam Kubik, Patrycja 
Wawrzyniak
SP Włyń
Oliwia Piątkowska, Michał Bukowski, Antonina 
Bogusławska, Maja Wielgus, Mateusz Pietrzak, Anna 
Kurek, Julita Marciniak, Nadia Świniarska, Cyprian 
Bukowski, Mateusz Janiak, Cezary Matusiak, Bartosz 
Miziała, Zuzanna Marciniak, Weronika Napieraj, 
Paulina Widelska, Damian Osiewała. ●

Patryk Polowczyk

Prześwietlamy oświatę
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Śladem zabytków gminy Warta. 
Dwór w Krąkowie – ruina, 
która budzi wyobraźnię

Historia dawnego dworu szlacheckiego 
w Krąkowie

Niewiele wiadomo o historii budynku. Powstał 
w połowie XIX wieku. Ostatni dziedzic, o nazwisku 
Kołodziejski, opuścił posiadłość uciekając przed 
nacierającymi wojskami III Rzeszy, na początku wrze-
śnia 1939 roku. Jak wspominają mieszkańcy, około 
roku 1936 wybuchł tu pożar, przez co trzeba było 
odbudować górną część budynku. Używano w tym 
celu drewna z pobliskiego (należącego do dziedzica) 
lasu oraz cegieł wypalanych w miejscowej cegielni.

Poniższy artykuł rozpoczyna krótki cykl tekstów poświęconych zabytkom naszej gminy. 
Są to miejsca o różnym stopniu dostępności oraz różnym stanie materialnym. Każde 
z nich ma unikatową historię. W tym numerze zabieram Państwa do ruin dawnego dworu 
szlacheckiego w miejscowości Krąków, położonej pośród wzgórz i pól uprawnych na 
terenie naszej gminy, kilkanaście kilometrów od Warty w stronę Wielkopolski. Dojazd 
może wydawać się nieco skomplikowany. 

Drogi prowadzące na miejsce są w większości 
wąskie, jednak nawierzchnia jest w dobrym 

stanie. Wycieczka rowerowa do ruin w Krąkowie to 
ciekawy sposób na spędzenie popołudnia w gronie 
znajomych lub rodziny. Okolica jest malownicza, 
a teren zróżnicowany. Po drodze warto odwiedzić 
kościół oraz cmentarz na wzniesieniu w miejscowości 
Góra. Ciekawostką językową jest sama nazwa miejsco-
wości, gdyż Krąków jest łudząco podobny do nazwy 
dawnej stolicy Polski, Krakowa – obie nazwy różnią 
się jedynie „ogonkiem” w literze „a/ą”.

– Dwór ten jest dużym budynkiem, podzielonym 
na dwa skrzydła. Ma dwa piętra. To budowla o niespo-
tykanym w okolicy typie architektury. W czasie II 
Wojny Światowej Niemcy chętnie wykorzystywali 
takie budynki. Okupacyjne władze niemieckie dały 
w zarząd dwór w Krąkowie młodemu, bardzo wyso-
kiej rangi oficerowi. Tu właściwie osadzono jego żonę 
z małym, kilkuletnim dzieckiem. Ten oficer zjawiał 
się tutaj rzadko, przyjeżdżał 2-3 razy w miesiącu na 
przepustki. Zapraszał tu również innych oficerów 
niemieckich na polowania. Zatem w czasie okupacji 
obiekt był zamieszkały przez Niemców, natomiast 
służba i pracownicy rolni byli pochodzenia polskiego 
– opowiada Barbara Cichecka, dyrektor Muzeum 
Miasta i Rzeki Warty.

Po wojnie dwór podzielił los wielu innych, podob-
nych miejsc. Mieszkali w nim zwykli ludzie, a przez 
lata zaniedbań niszczał. Osiedleni lokatorzy stop-
niowo dewastowali budynek, zaczynając od dachu. 
Gdy brakowało drewna wycinano np. więźby dachowe 
czy belki stropowe.

Jak mieszkało się w dworze Krąków?
O powojennych czasach opowiada mieszkaniec 
Krąkowa, pan Czesław Zimny, urodzony w 1944 roku. 
Jak podkreśla, jest jedną z ostatnich osób w okolicy, 
które pamiętają ten okres.

– Zamieszkałem tam około roku 1950, miałem 
wtedy 6 lat. W środku było pięknie. W korytarzach na 
parterze były białe płytki. Na górze było podobnie, 
ale bardzo szybko zrobił się tam bałagan. Jak 
pamiętam, tamte pomieszczenia ludzie szybko znisz-
czyli. Mieliśmy z rodziną na dole 3 pokoje i kuchnię, 
która wcześniej, za czasów panowania dziedzica, była 
łazienką. Razem z nami mieszkało łącznie 15 rodzin, 
każdy miał trójkę dzieci. Jako mali chłopcy biegaliśmy 
po parku, w którym rosły drzewa różnych gatunków: 

Historia
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Muzeum

Prośba do czytelników „Na Warcie”
Do zbiorów Muzeum trafiło bardzo ciekawe zdjęcie przedstawiające Zarząd i Radę 
Nadzorczą Spółdzielni „Rolnik” w Proboszczowicach. Zwracamy się z gorącą prośbą do 
czytelników, by pomogli nam w rozpoznaniu osób i uzupełnieniu danych.

wiśnie, czereśnie, krzewy, były ścieżki i piękna trawa 
dookoła. Nieopodal była kuźnia, gorzelnia, dwa 
stawy oraz żwirownia. W latach siedemdziesiątych 
był pomysł, żeby zrobić tu szkołę, ale do niczego nie 
doszło. Później wszystko zniszczyła komuna – wspo-
mina pan Czesław Zimny.

Stan obecny
Ruiny dworu są porośnięte dookoła oraz w środku 
drzewami i zaroślami. Z dachu zostały pojedyncze 
fragmenty desek stropowych. Na ścianach widać 
dawne, wypłowiałe zdobienia, ślady po schodach 
prowadzących na górę. Piwnica jest zasypana. Warto 
zwrócić uwagę na kanały kominowe znajdujące się 
między ścianami. Można je rozpoznać po czarnej sadzy 
wewnątrz. Idąc ich śladem można odnaleźć miejsce, 
w którym kiedyś był kominek. Zwiedzając ruiny 
należy zachować szczególną ostrożność z powodu 
stanu budynku oraz gruzu zalegającego na podłodze. 
Zachowało się kilka ceglanych budynków folwarcz-
nych, tuż u podnóża wzniesienia. Moim zdaniem 
w najlepszym stanie jest przedwojenny młyn, zbudo-
wany przez firmę z Kalisza. Jeszcze po wojnie dzia-
łała tu maszynownia, napędzająca niegdyś urządzenia 
młyńskie. Znajdował się tam silnik parowy, zasilający 
również turbinę elektryczną, dzięki której okoliczne 
budynki zasilane były prądem. W latach siedemdzie-
siątych władze postanowiły uczynić z młyna magazyn 

Zdjęcie można datować na 1945-46 r. Niestety, nikt 
nie potrafił rozpoznać osób z tej fotografii oprócz 

Józefa Nowaka z Czerniakowa i Wojtasika z Ostrowa 

zbożowy. Dziś budynek stoi zamknięty. Jak wskazują 
mieszkańcy, to miejsce z potencjałem ku renowacji na 
dom ludowy, hotel, restaurację czy dyskotekę w stylu 
retro. Obok przebiegała także kolejka wąskotorowa, 
po której nie ma już śladu. W wagonikach przewo-
żono piasek z miejscowej żwirowni. Tory rozebrano, 
a ziemia została zaorana z przeznaczeniem na uprawę 
rolną. Nieopodal jest także budynek zaadoptowany 
przez miejscową Ochotniczą Straż Pożarną. Można go 
rozpoznać po charakterystycznej syrenie na dachu. ●

Adam Łużyński

Warckiego. Wiemy, że organizacja miała ciekawą 
historię i że została rozwiązana, a jej majątek został 
wchłonięty przez powstałą GS. ówczas Probosz-
czowice należały do powiatu tureckiego, a ten do 
województwa poznańskiego, tak więc z Wartą mało 
je łączyło. Może jednak zachowały się w pamięci 
opowiadania rodziców, krewnych lub znajomych 
o takiej spółdzielni. Jej członkami byli mieszkańcy 
okolicznych wsi, takich jak Grzybki, Socha, Mikoła-
jewice, Tomisławice, Cielce czy Tądów. Być może 
ktoś miał rodziców, którzy pracowali w tej spółdzielni 
i mają jakąś wiedze na ten temat. Będziemy wdzięczni 
za wszelkie informacje, które prosimy kierować do 
Muzeum Miasta i Rzeki Warty PTTK bezpośrednio 
lub pod nr telefonu 43 8294178. Z góry dziękujemy! ●

Barbara Cichecka
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Eksponaty muzeum polecają się na lato

Obraz Zygmunta Andrychiewicza

Urna po prochach St. Szukalskiego

Przedstawia portret ostatniej ulubionej modelki 
„Mistrzyka” Zofii Rezlerówny z Raczkowa w scenerii 
jesiennego parku w Małkowie. Jest w nim dużo 
nostalgii, zadumy, ale i wysmakowanego piękna. 
Modelka w pięknej atłasowej sukni siedzi oświetlona 
promieniami zachodzącego słońca na podmurówce 
klombu, jest jakby zasłuchana we własne myśli, w ręku 
trzyma jabłko, symbol jesieni. Zofia urodziła się na 
Syberii jeszcze przed I wojną światową. Jej ojciec 
książę Gusiew zmarł, gdy była małą dziewczynką. 
Matka Rosjanka wyszła ponownie za mąż za Polaka, 
młodego, niezwykle przystojnego i zdolnego sędziego 
St. Rezlera, który przysposobił dwie córki swej żony 
z poprzedniego małżeństwa i doczekał się kolejnej 
z tego związku. Gdy w Rosji wybuchła rewolucja 
1917 r. życie rodziny była zagrożone, więc Stanisław 
wraz z rodziną postanowił uciekać do Polski, ale to 
nie było takie proste. Po wielu trudach i przygodach 
wreszcie prawie po niemal trzech latach dotarł do 
ojczystego kraju i osiadł w swych rodzinnych stronach 
w majątku w Raczkowie. Został sędzią sadu kaliskiego, 
zdobył renomę w środowisku, a to zobowiązywało do 
licznych kontaktów towarzyskich. Rodzina starała się 
prowadzić dom otwarty i zapraszać najlepsze towa-
rzystwo. W ten sposób doszło do bliższej znajomości 

 Urna wykonana jest z blachy miedzianej, bez ozdób, 
okuć i zamków. Zawierała prochy St. Szukalskiego 
i jego żony J. L. Szukalskiej. Ponieważ Stach z Warty 
nie przywiązywał wagi do tego, co stanie się z jego 
doczesnymi szczątkami, spadkobiercy postanowili 
rozsypać je na Wyspie Wielkanocnej, którą ten niepo-
korny artysta uważał za centrum narodzin cywilizacji. 
Uczynili to wkrótce po jego śmierci w maju 1987r. 
Jego prochy zmieszano z prochami żony i rozsypano 
wśród legendarnych posągów wyspy. Na okoliczność 
tego wydarzenia nakręcono film i zrobiono zdjęcia. 
Ponieważ Muzeum nasze było w bliskim kontakcie 
ze spadkobiercami spuścizny niepokornego Stacha, 
poprosiliśmy o przekazanie urny, co wkrótce nastą-
piło. W ten sposób historia jakby zatoczyła koło; 
Szukalski urodził się w Warcie i do Warty wróciły ślady 
jego DNA, tkwiące być może w zakamarkach urny. ●

Barbara Cichecka

z Walentyną i Marią Pstrokońskimi z Małkowa, gdzie 
stałymi gośćmi byli artyści i literaci. Zofia spodobała 
się Andrychiewiczowi, toteż często gościła w pałacu, 
by pozować jako modelka. Do 1939 r. powstało kilka 
jej portretów, z których część zaginęła, kilka jest 
w rękach prywatnych, a jeden w zbiorach Muzeum 
PTTK w Warcie. Gdy panna Zofia wyszła za mąż 
i wyprowadziła się z Raczkowa, wizyty u p. Pstrokoń-
skich ustały. Niebawem wybuchła wojna i nic już nie 
było takie samo jak przedtem. 

Muzeum
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Letnia Akademia Opery

Lutnia w Filharmonii Łódzkiej

Wśród publiczności obok mieszkańców naszego 
miasta i gminy pojawili się jak zwykle goście 

z całego niemal regionu. Ten nasz autorski projekt 
muzyczny ma już swoją renomę i markę, słuchacze 
mogą tu zawsze liczyć na sporą porcję dobrej muzyki 
w mistrzowskim wykonaniu. Nie zawiedli się także i tym 
razem. „Popiół i Diament – Historia Polski w Muzyce” 
pod takim tytułem wybrzmiały w niedzielne, czerw-
cowe, ciepłe, choć wietrzne, popołudnie znane 
i lubiane tematy muzyczne z polskich filmów opisu-
jących ważne wydarzenia z historii naszego kraju. 
Program został przygotowany specjalnie na potrzeby 
warckiego koncertu. Za pulpitem dyrygenckim stanął 
Krzesimir Dębski - dyrygent, skrzypek, kompozytor 
wielu ścieżek dźwiękowych do polskich produkcji 
filmowych. Maestro w tym roku obchodzi jubileusz 

Letnia Akademia Opery, Operetki i Musicalu otwierająca tegoroczny cykl imprez 
plenerowych organizowanych przez Warckie Centrum Kultur i Warcki Samorząd 
zgromadziła na placu klasztoru O.O. Bernardynów w Warcie liczne grono 
melomanów. 

Choć wydarzeń muzycznych będących udziałem naszej Jubilatki Lutni w bieżącym 
roku było już nie mało i na tym chyba jeszcze nie koniec, to jeden z serii licznych 
koncertów zaliczyć możemy śmiało do tych szczególnych i wyjątkowych.

50-lecia pracy artystycznej, tym bardziej cieszymy 
się, że Warta znalazła się na trasie koncertowej tego 
wybitnego muzyka. Jak na operowe wydarzenie przy-
stało, na scenie pojawili się oczywiście śpiewacy soliści. 
Milena Lange wspaniała warszawska sopranistka, jak 
zawsze wzruszająco i ujmująco, interpretowała pieśni 
i wokalizy, a i towarzyszący jej młody baryton Damian 
Wilma dał się poznać jako znakomity, wrażliwy artysta 
o pięknej, dźwięcznej barwie głosu. Prowadzona 
brawurowo Warsaw Impresione Orchestra dzielnie 
akompaniowała solistom mimo, iż silne podmuchy 
wiatru przewracały pulpity i rozwiewały nuty po scenie. 
Koncert poprowadziła Łaura Łącz – aktorka filmowa 
i telewizyjna, także uznana autorka książek dla dzieci. ●

Wiktor Baranowski

Oto 12 czerwca na scenie jednej z najważniej-
szych w regionie instytucji muzycznych stanęli 

chórzyści z Warty, by przed niemal pełną widownią 
zaprezentować swój jubileuszowy koncert. Składający 
się z dwóch części wieczór rozpoczęli łódzcy chórzyści, 

Urzekająca sceneria warckiego klasztoru. Foto. A Majewska

Milena Lange i Krzesimir Dębski. Foto A. Majewska

członkowie Chóru Mieszanego Kościoła Chrześcijan 
Baptystów, nasi muzyczni równolatkowie, których 
początki śpiewaczej działalności także sięgają 1922 
roku. Łączy nas ponadto osoba głównego dyrygenta, 
czyli pracującego zarówno z nami, jak i naszymi łódz-
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kimi koleżankami i kolegami, nieocenionego Dawida 
Bera. Za pulpitem dyrygenckim stawali tego dnia także 
jego asystenci Kamil Gruszczyński i Rafał Wiecha. 
Zanim pierwsze dźwięki popłynęły z ust i gardeł warc-
kich śpiewaków na scenie filharmonii pojawił się Wice 
Marszałek Województwa Łódzkiego Piotr Adamczyk. 
W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego wręczył Chórowi Brązowy Medal Zasłużony 
Kulturze „Gloria Artis”, a w imieniu chórzystów 
honor i zaszczyt odbierać Go miał piszący te słowa. 

Chór Lutnia gotowy do koncertu. Foto. D. Kulesza

Cleo i jej funclub. Foto. A. Majewska

Trochę ochłody w upalne popołudnie. Foto. A. Majewska

„Lutnia” z Warty i Chór Baptystów z Łodzi. 
Foto. D. Kulesza

Na program koncertu złożyły się arie i pieśni m.in. 
Stanisława Moniuszki, Giuseppe Verdiego i Franza 
Zimmera. Zaproszenie do udziału w koncercie przy-
jęły solistki: warcianki Maria Okońska-Tchorzewska 
(sopran) i Gabriela Woźniak (mezzosopran) oraz soliści: 
Łukasz Kózka (tenor) i Bartosz Szulc (bas). Na forte-
pianie akompaniował nam wszystkim Marcin Penkala. 
Na widowni wśród jubileuszowej publiczności zasiadło 
blisko 200 osób z naszego miasta, które pojechały tam 
by być naszymi gośćmi i duchowym wsparciem uczest-
nicząc w tej niecodziennej muzycznej przygodzie. ●

Wiktor Baranowski

Dni Warty
Obok Letniej Akademii Opery w ramach tegorocznych Dni Warty odbyły się jeszcze 
dwa muzyczne wydarzenia. Na stadionie warckiej Jutrzenki w sobotę 25 czerwca 
rozlokował się festyn rodzinny z atrakcjami dla dużych i małych.

Na pikniku potrzebna jest dobra pogoda, atrakcje 
dla uczestników i gwiazdy estrady no i oczywi-

ście dobry nastrój i atmosfera wakacyjnego święta. 
Wszystko to uczestnicy pierwszego w tym roku waka-
cyjnego pleneru mogli odnaleźć na obiekcie przy ulicy 
Sadowej. I choć wyjątkowo upalne sobotnie popołudnie 
nie zachęcało do wyjścia z domu to już wieczorem na 

koncercie artystki występującej pod pseudonimem arty-
stycznym Cleo były już prawdziwe tłumy. Ten wieczór 
miał jeszcze jeden świąteczny akcent bo okazało się, że 
wokalistka tego wieczoru obchodzi urodziny. Na scenie 
wiec pojawił się jej funclub by zaintonować gromkie 
„sto lat” dla swojej idolki.
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Lutnia i soliści. Foto. A. Majewska

Rewelacyjne Siostry Wajs i Stonoga. Foto. A. Majewska

Niedziela przyniosła zgoła inne emocje i artystyczne 
przeżycia. W zawsze gościnnych wnętrzach kościoła 
O.O. Bernardynów zabrzmiały zarówno pieśni kościelne, 
jak i arie operowe. Nie zabrakło akcentów negro spiri-
tuals i muzyki filmowej. A wszystko to za sprawą wyko-
nanego przez warcki chór Lutnia „Koncertu na Zakoń-

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.

Biblioteczne newsy i nowości

W MiGBP w Warcie 7 czerwca 2022 r. odbyło 
się spotkanie autorskie z poetką Anną Baśnik. 

Anna Baśnik jest absolwentką bibliotekoznawstwa 
na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka mieszka 
w Warcie, razem z kicią Misią i pieskami Api i Giottem. 
Pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sieradzu. 

Jest autorką 3 książek poetyckich dla dorosłych oraz 
wielu publikacji w ogólnopolskich antologiach lite-
rackich. Utwory poetki publikowane były na łamach 
czasopism „Warta”, „Nad Wartą”, „Echo”, „Puls 
Jeziorska”. Jest laureatką ogólnopolskich konkursów 
literackich oraz jurorką w wielu konkursach. W czasie 
spotkania promowana była książka „Duszki”, która 
jest debiutem pisarki w zakresie twórczości dla dzieci.

Książka zawiera wiersze przenoszące młodego 
czytelnika w świat wesołych, dobrotliwych duszków, 
wyręczających nas w domowych pracach. Wiersze 
wzbogacone są kolorowymi rysunkami, wykonanymi 
między innymi przez uczniów klasy II a Szkoły Podsta-
wowej w Warcie, którzy w trakcie spotkanie mogli 
porozmawiać z autorką, posłuchać czytanych przez 
nią wierszy i otrzymać autografy. Spotkanie przebiegło 
w bardzo miłej, ciepłej, życzliwej atmosferze i zapewne 
na długo pozostanie w pamięci uczestników.

czenie Sezonu”. Gaude Mater Polonia, Panis Angelicus, arie 
ze Strasznego Dworu i Flisa, czy wreszcie legendarne 
Bella Ciao, a na finał Uwolnij nas z filmu Książe Egiptu 
to tylko część tytułów z niedzielnego repertuaru jaki 
złożył się na program wieczoru. W roli solistów wystą-
pili Magdalena Szymańska, Gabriela Woźniak, Paweł 
Żak, Bartosz Szulc, a także autor tej pokoncertowej 
relacji. Poniżej fotorelacja z wydarzeń. ●

Wiktor Baranowski

Biblioteka
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„Zełeński” – Wojciech Rogacin
Wołodymyr Zełenski. Jego nazwisko od kilku tygodni jest na ustach całego świata. 
Ile wiemy o charyzmatycznym przywódcy kraju, którego niezłomna walka o wolność 
budzi powszechny szacunek? Tej postaci nie trzeba przedstawiać. Popularny aktor 
komediowy, który zagrał rolę prezydenta, a następnie naprawdę nim został. Prezydent, 
który stał się mężem stanu oraz symbolem walki o wartości demokratyczne, naślado-
wany przez największych politycznych graczy. Już teraz historia jego życia to fascy-
nujący zapis dojrzewania do roli, o którą jeszcze jakiś czas temu nikt by go nie podej-
rzewał: przywódcy państwa, które odważnie przeciwstawiło się rosyjskiej agresji. Jak 
wyglądało dzieciństwo prezydenta Ukrainy, jego dom rodzinny oraz relacje z równie-
śnikami? W jaki sposób żydowskie pochodzenie wpłynęło na jego dalsze wybory? 
Co mówią o nim ci, którzy go znali, zanim zyskał sławę? Jak wyglądała jego droga do 
kariery aktorskiej, a nawet – celebryckiej? Kiedy i dlaczego Zełenski zdecydował się 
wkroczyć do świata polityki i w jaki sposób zdobył tak ogromne poparcie społeczne? 
Jakim przywódcą był przed wybuchem wojny? Ale także: jaki jest w życiu prywatnym 
i czy oliwkowy to naprawdę jego ulubiony kolor? Opowieść o niezwykłej drodze prze-
bytej od studenta prawa, rozśmieszającego cały kraj aktora i kabareciarza, po przy-
wódcę politycznego, z którym liczą się najważniejsi zachodni politycy, śledzonego 
przez miliony osób na Instagramie.

Kilka propozycji z zakupowych nowości:

„Czy diabeł mieszka na Kremlu?” – Wojciech Harpula
Rosja – jakie są źródła brutalnej siły wzbudzającej lęk świata. Zachód przez ostatnie dwie 
dekady nie dopuszczał do wiadomości, że w Rosji znów powstają z grobów demony 
nacjonalizmu i dyktatury. A władza w Rosji zawsze jest święta, nawet jeżeli dopuszcza 
się największych potworności. Rosja ma ogromny kompleks Europy i jednocześnie 
uważa się za jej najlepszą część. Wierzy, że Bóg i historia wyznaczyły jej dziejową 
misję do spełnienia. Dlatego władcy Rosji nie spoczną, dopóki nie odbudują swojego 
imperium. I tylko oni sami wiedzą, czy granice rosyjskiego świata mają kończyć się na 
rubieżach Polski, na Odrze, czy może sięgać Atlantyku. Ukraina została zmuszona do 
walki przeciwko Moskwie jako pierwsza. Czy będzie ostatnia? Rozmówcy Wojciecha 
Harpuli – uznani specjaliści i badacze Rosji – wyjaśniają historyczne, kulturowe, reli-
gijne, ideowe, polityczne i militarne podłoże, na którym wyrosła współczesna Rosja. 
Wnikliwie i z różnych perspektyw badają trwałe, przewijające się w każdym wcieleniu 
państwowości rosyjskiej, wątki: wszechmocnej władzy, imperialnej buty, prawosław-
nego mesjanizmu, syndromu oblężonej twierdzy, niechęci do Zachodu i bezbrzeżnego 
okrucieństwa. Objaśniają również, jak władcy Rosji – od Katarzyny II do Władimira 
Putina – kupowali przychylność europejskich elit.

„Johnny poszedł na wojnę” – Trumbo Dalton
Pełna grozy i bólu powieść. Niezwykłe, żywe doświadczenie dla każdego, kto po nią 
sięgnie. John Bonhaim jest młodym człowiekiem, który jako ochotnik zaciąga się do 

wojska, aby walczyć za demokrację podczas Wielkiej Wojny. Zostaje ciężko okale-
czony – traci twarz, ręce, nogi i większość zmysłów. Pozostaje jednak w pełni władz 
umysłowych, czego na początku nie dostrzegają lekarze – utrzymując pacjenta przy 

życiu głównie w celach naukowych. Pomimo iż odkrywają, że Bonhaim jest świa-
domy swojego stanu i sytuacji, nie traktują poważnie niemych błagań o szybką śmierć 
i zostawiają go w świecie jego własnych myśli. Johnny poszedł na wojnę to wstrząsa-
jąca antywojenna historia, na podstawie której powstał kultowy film pod tym samym 
tytułem. Książka zebrała szereg prestiżowych nagród, w tym National Book Award, 

a historia Johnego Bonhaima zainspirowała między innymi zespół Metallica do napi-
sania jednego z ich najpopularniejszych utworów – One.

Biblioteka
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Biblioteka

„Urszula” – Urszula Kasprzak, Ewa Anna Baryłkiewicz
Biografia legendarnej gwiazdy polskiej sceny muzycznej! Mija 40 lat, od kiedy Urszula 
zaśpiewała Dmuchawce, latawce, wiatr. Wokalistka po raz pierwszy tak wnikliwie wspo-
mina swoje dzieciństwo w rodzinnym Lublinie, szkolne lata i debiutanckie występy 
na scenie. Opowiada o współpracy z Budką Suflera i zespołem Jumbo, o małżeń-
stwie ze Stanisławem Zybowskim, macierzyństwie, emigracji do USA oraz o wielkim 
muzycznym come backu. Urszula to kopalnia barwnych anegdot i porywających 
opowieści – zarówno tych osobistych, jak i zza kulis estrady. Piosenkarka mówi także 
o swoich najtrudniejszych chwilach, które „zatrzymały pęd jej muzycznej i życiowej 
karuzeli”. O demonach, które musiała pokonać, aby uratować siebie i zbudować 
stabilny związek z drugim mężem, Tomaszem Kujawskim, ale i stworzyć zespół, 
którego liderką jest od prawie 20 lat. ●

opracował Marcin Wojtysiak, opisy pochodzą od wydawcy

 „Obłęd na krańcu świata” – Julian Sancton
Niezwykle wstrząsająca, prawdziwa historia walki o przetrwanie jednej z wczesnych 
ekspedycji polarnych, której losy bardzo się skomplikowały, gdy w 1897 roku lód 
uwięził statek Belgica wraz z załogą na całą antarktyczną, pozbawioną słońca zimę. 
Czerpiąc z dzienników i pamiętników członków wyprawy oraz korzystając z dostępu 
do dziennika pokładowego Belgiki, autor stworzył fascynującą opowieść o ludziach 
zmuszonych poznać swoje granice, tak wyjątkową, że nawet dziś NASA posiłkuje 
się nią, prowadząc badania nad wpływem izolacji na uczestników przyszłych misji 
na Marsa. Obłęd na krańcu świata to w równej mierze marynistyczny thriller, jak 
i gotycki horror, zapewniający niezapomnianą podróż w otchłań grozy.

 „Homo Sapiens. Ludzie są lepsi niż myślisz.” – Rutger Bregman
Jeżeli istnieje jedno przekonanie, które połączyło lewicę i prawicę, psychologów i filo-
zofów, myślicieli starożytnych i współczesnych, to jest nim milczące założenie, że 
ludzie są źli. Bardzo często trafia ono do nagłówków gazet i kształtuje życie całych 
społeczeństw. Od Machiavellego do Hobbesa, od Freuda do Pinkera – korzenie tego 
przekonania przeniknęły głęboko do naszej kultury. A jeśli to nie jest prawda? W świa-
towym bestsellerze Rutger Bregman przedstawia nowe spojrzenie na ostatnie 200 000 
lat ludzkiej historii, udowadniając, że jesteśmy nastawieni na życzliwość i współpracę, 
a nie na współzawodnictwo, że naszą cechą jest ufność, a nie jej brak. W rzeczywistości 
ów instynkt ma solidne podstawy ewolucyjne sięgające początków Homo sapiens. 
Jeśli więc sami w siebie uwierzymy, nastąpi prawdziwa społeczna przemiana, o czym 
Bregman opowiada w sposób przekonujący, dowcipny, szczery i zapadający w pamięć.

 „Nie ma jak przyszłość” – Michael J. Fox 
Michael J. Fox znany jest całemu światu jako Marty McFly, nastoletni pomocnik 

doktora Browna z „Powrotu do przyszłości”. W książce „Nie ma jak przyszłość” 
ten bardzo lubiany i słynny ze swojego niesłabnącego optymizmu aktor dzieli się 

z czytelnikami osobistymi historiami i spostrzeżeniami na temat zdrowia i choroby, 
starzenia się i siły, jaką dają rodzina i przyjaciele. Pokazuje też, jak podejście do wła-
snej śmiertelności zmienia się z czasem. Ta płynąca z serca, poruszająca książka jest 
naznaczona typowym dla Michaela J. Foxa poczuciem humoru i stanowi rodzaj we-

hikułu, który pomoże czytelnikom przyjrzeć się z inspirującej perspektywy swojemu 
życiu: temu, co kochamy i co utraciliśmy. Ważnym wątkiem opowieści Foxa są jego 
dramatyczne kryzysy zdrowotne. Aktor opisuje, jak radzi sobie z chorobą Parkinso-

na, na którą cierpi od 1991 roku, oraz z nowotworem rdzenia kręgowego. Wyzwanie, 
jakim dla Foxa była ponowna nauka chodzenia – przerwana przez fatalny w skutkach 

upadek – niemal zgasiło jego optymizm i wiarę w dewizę, że „nie ma tego złego, co 
by na dobre nie wyszło”. Czy i tym razem uda mu się pokonać trudności i odzyskać 

nadzieję? Przeczytajcie tę niesamowitą, wzruszającą i okraszoną humorem książkę.
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Emeryci

„Zarząd [...] pragnie podziękować 
Panu Burmistrzowi Warty 
Krystianowi Kroguleckiemu oraz 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
Grzegorzowi Kopackiemu wraz 
z Radą Miejską za udzielone 
wsparcie na realizację zadań 
statutowych PZERiI.

„

Świat otwarty dla Emerytów z Warty!

Emeryci podróżowali do: 
• Świnoujścia gdzie spędzili 9 dni. Najstarszą uczest-

niczką wciąż pełną werwy i wigoru była Helena 
Bogus (94 lat).

• Północnych Włoch gdzie zwiedzali Wenecję, Rimini 
i San Marino.
Dzięki wsparciu Gminy Warta w ramach zadania 

publicznego pn. Integracja emerytów i rencistów – 
kulturalny rozwój środowiska, członkowie zwiedzili 
Beskid Niski, a tam Iwonicz Zdrój, Żarnowiec gdzie 
znajduje się Dwór M. Konopnickiej, Zagórz, Gorlice, 
Hutę szkła w Rymanowie, Duklę- Klasztor oo. Bernar-
dynów i pustelnię, którą zwiedzali wraz z gwardianem 
o. Tacjanem, który przez wiele lat przebywał również 
w warckim klasztorze. Zwiedzili również Słowację 
Bardejów. 

Ostatnim wyjazdem w tym kwartale była podróż 
do „Szwajcarii Kaszubckiej” współfinansowana ze 
środków PCPR.

Oprócz wycieczek Związek organizuje wyjazdy do 
teatru, term oraz spotkania integracyjne. 

Zarząd Koła Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów pragnie podziękować Panu Burmistrzowi 
Warty Krystianowi Kroguleckiemu oraz Przewodni-
czącemu Rady Miejskiej Grzegorzowi Kopackiemu 
wraz z Radą Miejską za udzielone wsparcie na reali-
zację zadań statutowych PZERiI.

Zachęcamy do odwiedzenia siedziby Koła, 
zapoznania się z jego działalnością, a przede 
wszystkim do przyłączenia się „seniorskiej 
drużyny”.

Pogodne podejście do życia, chęć integracji oraz wzajemnie wsparcie z pewnością 
ułatwiają realizację zadań statutowych Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 
z Warty. Tym samym założenia II kwartału 2022 udało się zrealizować „wzorowo”.

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

Opłaty stałe:
36,00 zł – składka roczna

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

Siedziba Koła:
ul. Kościuszki 9 

Godziny otwarcia:
poniedziałki od 10.00 do 12.00
środy od 13.30 do 15.30 ●

Helena Czajka (Przewodnicząca Koła)
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Mowa o Kole Gospodyń Wiejskich w Górze- 
Górzaniankach, które zostało utworzone 4 

kwietnia 2022 roku i jest to już 11 Koło funkcjonujące 
na terenie Gminy Warta. Członkowie Koła w dacie 
jego założenia widzą pewną „pozytywną”, symbo-

Kolejne Koło Gospodyń Wiejskich 
w Gminie Warta!

Biszkopt:
4 jajka
140 g. mąki pszennej
140 g.cukru
szczypta soli

Masa budyniowa:
1 l mleka
3 budynie śmietankowe
140 g cukru
200 g masła

Masa truskawkowa:
300 g truskawek
2 łyżki cukru pudru
330 ml śmietanki kremówki
2 łyżki żelatyny
120 ml wody

Warstwa z galaretką
1 galaretka truskawkowa
400 ml wody
300 g truskawek

Wykonanie:

Białka ubić na sztywną pianę, dodać 140 g cukru, następnie 
dodajemy żółtka i na koniec dodajemy 140 g mąki. Całość delikatnie 
mieszamy drewnianą łyżką. Ciasto przekładamy do blaszki 
o wymiarach 24x24 wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy 20 
min. w temp. 180°C.

Do rondelka wlewamy 700 ml mleka i dodajemy cukier. Mieszamy 
i gotujemy.

W pozostałych 300 ml mleka rozpuszczamy budynie. Całość 
przelewamy do gotującego się mleka i mieszamy do zagęstnienia. 
Odstawiamy do ostygnięcia

Miękkie masło miksujemy na puszystą masę. Następnie stopniowo 
dodajemy budyń całość miksujemy do połączenia. Masę budyniową 
przekładamy na biszkopt i chłodzimy w lodówce.

Żelatynę rozpuszczamy w gorącej wodzie i odstawiamy do 
ostygnięcia. Truskawki wraz z cukrem pudrem blendujemy na mus.

Ubijamy śmietanę na sztywno, dodajemy mus truskawkowy 
miksujemy do połączenia składników na koniec dodajemy żelatynę. 
Masę wykładamy na ciasto i ponownie chłodzimy w lodówce.

Galaretkę rozpuszczamy w gorącej wodzie i odstawiamy do lekkiego 
stężenia. Truskawki na ćwiartki i układamy na masie truskawkowej. 
Całość zalewamy tężejącą galaretką. Ciasto wstawiamy do lodówki 
najlepiej na całą noc. ●

KGW „Górzanianki”/ Kinga Zagłoba

Ciasto „truskawkowa chwila”

likę, związaną z liczbą „4”. Na chwilę obecną w skład 
w/w wchodzi 9 Pań i 3 Panów. Zarówno członkiniom 
jak i członkom KGW nie brakuje zapału oraz chęci do 
realizacji zadań mających na celu promowanie lokalnej 
tradycji i kultury, a także celów, które umożliwią rozbu-
dowę świetlicy wiejskiej na potrzeby siedziby Koła.

Motto Koła to „Tyle człowiek jest wart ile potrafi 
stworzyć i ile po nim zostanie i będzie dla innych”.

Tym optymistycznym mottem, oraz mając na uwadze 
powoli dobiegający sezon na truskawki Koło dzieli 
się z Państwem przepisem na ciasto , na które warto 
poświęcić „chwilę” w oczekiwaniu na efekt końcowy. 

Przepis
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UKS Ustków - podsumowanie sezonu

LKS Socha – Podsumowanie sezonu

W minionej kampanii Nasz zespół zdobył 42 
punkty, wygraliśmy 13 spotkań, 3 remisy, oraz 

8 razy schodziliśmy z boiska pokonani. Chcielibyśmy 
bardzo podziękować naszym kibicom za wsparcie, 
które otrzymywaliśmy przez cały sezon. Po zakoń-
czeniu rozgrywek na zakończenie swojej kariery zdecy-
dowało się dwóch naszych zawodników, Grzegorz 
Dyja oraz Dawid Leoniak. Bardzo dziękujemy obu 
zawodnikom za serce zostawione na boisku podczas 
występów w naszych barwach oraz życzymy wszyst-
kiego najlepszego i mamy nadzieję, że będą jeszcze 
pojawiać się oni na naszych meczach już w roli kibiców. 

Przygotowania do nowego sezonu zaczynamy 
w połowie lipca, na ten moment mamy zaplanowane 
3 mecze sparingowe oraz znów będziemy próbować 
swoich sił w nowej edycji rozgrywek Pucharu 
Polski! Chętne osoby, które chciały by dołączyć do 
naszej drużyny prosimy o wiadomość na fanpage 
naszego klubu na Facebooku lub wiadomością e-mail: 
uksustkow@gmail.com Do boju UKS! ●

Sebastian Dróżdż

LKS Socha w sezonie 2021/2022 zajął niestety 
dopiero 13 miejsce w tabeli łódzkiej A klasy grupy 

7. Pomimo dość szerokiej kadry zespołu (28 zawod-
ników) klub przez większą część sezonu borykał się 
z problemami kadrowymi spowodowanymi częstymi 
kontuzjami i chorobami podstawowych zawodników 
oraz nieobecnością na meczach ich zmienników. 
W ubiegłym sezonie klub reprezentowali: Sławomir 
Wawrowski (1757 rozegranych min.), Sebastian 
Stawicki (1743), Marcin Danielczyk (1710), Michał 
Widelski (1697), Szymon Owczarek (1408), Bartosz 
Rusak (1343), Patryk Matuszewski (1256), Sylwe-
ster Wojtas (1140), Tomasz Błaszczyk (1112), Emil 
Gawron (1112), Michał Łuczak (1092), Wiktor Zimoch 
(990), Adrian Bartosik (792), Jarosław Grabiński 
(655), Sergiusz Michalski (630), Rafał Chroński (527), 
Fabiano Valente (485), Piotr Owczarek (407), Paweł 
Łuczak (336), Damian Widelski (315), Maciej Łuczak 

(270), Adam Stefański (190), Michał Napieralski (134), 
Mateusz Szurdyga (99), Jakub Zimoch (90), Dawid 
Wieczorek (84), Szymon Wachowski (21), Marek Jasek 
(20). ●

Krzysztof  Zimoch

Na zdjęciu od w górnym rzędzie od lewej: Przemysław Sobczyk(Trener), Hubert 
Zalewski, Jacek Gidelski(Prezes), Dawid Wierzbicki, Grzegorz Dyja, Grzegorz 
Dębicki, Łukasz Wlazły, Hubert Gustowski, Dawid Łuczak, Marcin Łuczak, 
Szymon Zieliński, Jakub Tomczak, Janusz Oraczyk. W dolnm rzędzie od lewej: 
Hubert Kuras, Bernard Musiał, Witold Oraczyk, Sebastian Dróżdż, Jakub Wałęsa, 
Krystian Dróżdż, Jakub Mamot, Szymon Rządkowski. Pozostali zawodnicy 
naszej kadry, których zabrakło na zdjęciu: Damian Rosiak, Jakub Kłys, Bartłomiej 
Połomski, Barłomiej Pawlak, Filip Woźniak, Mateusz Jurga, Wiktor Młotkiewicz

Na zdjęciu stoją od lewej: Jarosław Grabiński,Emil Gawron,Marcin Danielczy-
k,Bartosz Rusak,Rafał Chroński,Szymon Owczarek,Wiktor Zimoch,Sebastian 
Stawicki. Klęczą od lewej:Adrian Bartosik,Dawid Wieczorek,Piotr Owczarek,Mi-
chał Łuczak,Michał Widelski,Sergiusz Michalski. 

Za Naszą drużyną dość udany sezon, udało się nam zając wysokie 4 miejsce 
w ligowej tabeli, mieliśmy nadzieję, że uda się zdobyć miejsce na podium ale 
niestety zabrakło nam kilku punktów do tego celu.  W minionym sezonie udało 
nam się również osiągnąć najlepszy w historii naszego klubu wynik w rozgrywkach 
Pucharu Polski, dotarliśmy aż do IV rundy, gdzie musieliśmy uznać wyższość 
4-ligowej drużyny z Kwiatkowic. 

SportSport
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Włodzimierz Dzieran 
odmienił naszą Jutrzenkę!!!

Wiosną zdobyliśmy 30 punktów w 15 meczach 
co daje znakomity wynik 2 punktów na mecz. 

Jutrzenka wygrała 9 meczów, zremisowała 3 i tyle 
samo przegrała. Gdyby liczyć tylko wyniki wiosny, 

Sezon 2021/22 dobiegł końca. Po słabej rundzie jesiennej (tylko 15 punktów 
w piętnastu meczach) i zimowej zmianie trenera na „naszego” Włodzimierza 
Dzierana, Juve zaczęło grać coraz lepiej i zdobywać punkty. 

to Jutrzenka zajęłaby trzecie miejsce! Ostatecznie na 
koniec sezonu nasze Juve zajęło dziesiątą loaktę, co 
wydaje się wynikiem średnim, ale biorąc pod uwagę 
zbyt duże straty po rundzie jesiennej, to trzeba przy-
znać, że wiosna należała do nas! Gratulujemy trene-
rowi Włodkowi i jego piłkarzom wyników i liczymy, że 
jesienią będzie podobnie, bo zarząd klubu przedłużył 
z trenerem umowę na dalsze miesiące! Bardzo dobre 
posunięcie naszego zarządu. Włodzimierz Dzieran, 
legenda naszego klubu, to odpowiednia osoba na 
odpowiednim miejscu!

Mistrzem klasy okręgowej został WKS 1957 Wieluń 
i od nowego sezonu będzie występował w IV lidze 
łódzkiej! Gratulujemy! ●

Hubert Kamola

Sport

XVI kolejka: Jutrzenka Warta – Warta Działoszyn 2:3 (2:2) – Kępniak 23’, 36’;

XVII kolejka: Konopnica – Jutrzenka Warta 0:3 (0:3) – Kępniak 5’, Witkowski 15’-g, Jezierski 35’-k;

XVIII kolejka: Jutrzenka Warta – TS Janiszewice 2:1 (2:0) – Ostrowski 9’, Jezierski 35’;

XIX kolejka: WKS 1957 Wieluń – Jutrzenka Warta 3:2 (0:0) – Kobierski 85’-w, Witkowski 87’;

XX kolejka: Jutrzenka – Brąszewice 4:2 (2:2) – Kępniak 23’, 26’, Młotkiewicz 82’, Kobierski 90’-w;

XXI kolejka: GKS Chojne – Jutrzenka Warta 1:6 (1:2) – Młotkiewicz 31’, Kępniak 43’, 54’, sam.-52’, Łuczak 
72’-w, Woźniak 75’;

XXII kolejka: Jutrzenka Warta – Tęcza Brodnia 2:2 (2:1) – Młotkiewicz 27’, Kobierski 29’-w;

XXIII kolejka: Jutrzenka Warta – Warta II Sieradz 1:0 (1:0) – sam.- 41’;

XXIV kolejka: Słowian Dworszowice – Jutrzenka 4:2 (2:0) – sam.-50’, Młotkiewicz 67’;

XXV kolejka: Jutrzenka Warta – Hetman Rusiec 6:3 (4:2) – Kępniak 17’, 23’, 33’, Woźniak 19, Kobierski 59’, 
Młotkiewicz 65’;

XXVI kolejka: KS Karsznice – Jutrzenka Warta 1:2 (1:0) - Maciaszczyk 49-g, Kępniak 74-k;

XXVII kolejka: Jutrzenka Warta – Złoczewia Złoczew 1:1 (1:0) – Kępniak 59’;

XXVIII kolejka: Piast Błaszki – Jutrzenka Warta 1:1 (1:1) – Kępniak 15’;

XXIX kolejka: Jutrzenka Warta – Zawisza Pajęczno 7:2 (1:2) – Młotkiewicz 3’-g, Woźniak 56’, Kępniak 70’, 
78’, Witkowski 72’-g, Kaźmierczak 88’-g, 90’;

XXX kolejka: Czarni Rząśnia – Jutrzenka Warta 3:4 (3:1) – Kępniak 26’, Młotkiewicz 66-g, 74’, 76’.
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Trampkarze bez awansu

Drugi rok z rzędu (rok temu lepszy okazał się zespół 
Włókniarza Pabianice) naszym trampkarzom nie 

udało się przejść meczów barażowych i tym samym 
awansować do II Ligi Wojewódzkiej. Po wygraniu 
klasy okręgowej (w meczu finałowym pokonali Korab 
Łask 2:1, po golach Tymoteusza Sochackiego i Adriana 
Ciołka), nasi młodzi piłkarze w dwumeczu nie dali 
rady Relaxowi Czerniewice ulegając w rewanżu 1:3 
(1:1), mimo że prowadzili po golu Igora Grembowicza! 
A że pierwszy mecz, podopieczni Huberta Kamoli 
w Warcie również przegrali (0:1), to drużyna z okręgu 
piotrkowskiego zagra w przyszłym sezonie w II Lidze 
Wojewódzkiej Juniorów Młodszych. Wielka szkoda, 
bo akurat ten rywal był w zasięgu naszych młodych 

futbolistów. Zdecydował mecz na naszym stadionie, 
gdzie młode Juve zagrało słabo w pierwszej części gry, 
tracąc gola po błędzie obrony! Kolejna szansa awansu 
za pół roku, jeśli oczywiście nasi już juniorzy wygrają 
jesienią swoją klasę okręgową!

Równie dobrze poczynali sobie w klasie okrę-
gowej Orlików nasi jedenastolatkowie. Podopieczni 
Wiktora Wawrowskiego wiosną wygrali bardzo wysoko 
wszystkie mecze w swojej lidze. Niestety w tej kategorii 
wiekowej nie liczy się wyników i nie prowadzi się tabel, 
więc nasze orliki nie mogą awansować do Ligi Woje-
wódzkiej. Trenerowi i naszym orlikom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów w lidze młodzików, już 
tej jesieni!

Najmłodsi piłkarze z naszego miasta, grający pod 
egidą UKS Junior Warta (7-8 lat) grali w lidze Żaków, 
zdobywając swoje pierwsze szlify piłkarskie. Wycho-
wankowie Włodzimierza Dzierana grali wiele spotkań 
wiosną z różnymi wynikami, ale w tej kategorii wiekowej 
również nie liczą się gole i nie prowadzi się tabel. Dzieci 
mają się futbolem po prostu bawić! ●

Hubert Kamola

SportSport
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