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W dniach od 05.07 - 08.07.2022 r. odbyły się uroczyste obchody z okazji 375-lecia Conc-
lusum w Lengerich oraz z okazji 25-lecia Partnerstwa między Wartą i Lengerich, w których 
uczestniczył Krystian Krogulecki - Burmistrz Warty wraz z przedstawicielami Gminy Warta 
oraz z władzami miasta, Rady Miasta Lengerich i przedstawicielami Stowarzyszenia Przyja-
ciół Warty.

Oficjalne spotkanie Burmistrza Krystiana Kroguleckiego i Przewodniczącego Rady Grze-
gorza Kopackiego z przedstawicielami Stowarzyszenia Offensive Lengerich i przedstawi-
cielem zrzeszenia Werbegemeinschaft Lengerich odbyło się w sali konferencyjnej banku 
miejskiego Stadtsparkasse Lengerich. Offensive Lengerich reprezentowali: Prezes Pani 
Henrike Klein-Petzold, jej zastępca Pan Detlef  Dowidat, a także Direktor Banku Stadtspar-
kasse Lengerich Pan Max Mews, który pełni jednocześnie funkcję skarbnika Stowarzyszenia 
Offensive Lengerich. Zrzeszenie Werbegemeinschaft Lengerich reprezentował Pan Hartmut 
Grünagel. 

Podczas spotkania Pani Klein-Petzold przekazała przewodniczącemu Stowarzy-
szenia Przyjaciół Warty symboliczną darowiznę w wysokości 4000€, która w całości 
zostanie przekazana na rzecz pomocy dla uchodźców z Ukrainy w Warcie. Następnie 
Burmistrz Lengerich Wilhelm Möhrke wręczył Burmistrzowi Warty Krystianowi Krogulec-
kiemu statuetkę (Friedensreiter), która symbolizuje Conclusum w Lengerich i jest zarazem 
przekazem na  rzecz pokoju.

Z wizytą w mieście     partnerskim  Lengerich
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Z gabinetu Burmistrza

Szanowni Państwo,
już za Nami okres wakacyjny, który minął jak zwykle za szybko. Dla Nas wszystkich 
czas letniej kanikuły jest bardzo ważny. Pozwala na chwilę oderwać się od trudów 
codziennych obowiązków, dać moment wytchnienia, a grzejące Nas zewsząd 
promienie słońca skutecznie ładują „akumulatory” Naszego organizmu, by na czas 
nadchodzących chłodniejszych i mniej słonecznych dni, były Naszym wsparciem 
i zapasem pozytywnej energii. Mam nadzieję, że udało się Państwu uchwycić 
z tego czasu jak najwięcej pozytywnych aktywności.

Dla całego samorządu czas wakacji, to wbrew 
pozorom również czas ogromnej, wytężonej 

pracy do wykonania. Ciepła aura sprzyja nie tylko 
realizacji wielu inwestycji (o tych za chwilę), ale również 
organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych, a tych 
po ostatniej pandemii i związanych z nią obostrzeniach, 
byliśmy wszyscy bardzo złaknieni. Dlatego właśnie 
wespół z Dyrektorem Warckiego Centrum Kultury, 
postanowiliśmy, iż tegoroczne wakacje muszą 
wynagrodzić Nam posuchę z ostatnich dwóch lat 
i muszą obfitować w wiele atrakcji. Poza wspomnianym 
w poprzednim numerze „Na Warcie” wydarzeniem pn. 
„Rozpoczęcie Lata z Województwem Łódzkim”, które 
przyciągnęło tysiące mieszkańców z całego Naszego 

województwa, do kalendarza Naszych wydarzeń 
powróciły „Dni Warty”, z Cleo jako gwiazdą wieczoru. 
Zorganizowane zostały również Targi Odnawialnych 
Źródeł Energii w Ostrowie Warckim, w lipcu na 
płycie Naszego stadionu gminnego miał miejsce 
Festyn Rodzinny z Eweliną Lisowską, jako artystką 
wieczoru, a w sierpniu odbyły się dożynki gminne, 
z których ich gospodarze, czyli mieszkańcy Jeziorska 
mogą być naprawdę dumni, bo poziom ich organizacji 
był najwyższy z możliwych – gratuluję i chylę czoła! 
Całość letnich eventów kończył 20. sierpnia festyn 
rodzinny „Zakończenie Wakacji”, umilony występem 
zespołu Video.

 Jak wspomniałem wcześniej, w czasie tegorocznych 
wakacji nie zabrakło również wydarzeń sportowych. 
W lipcu odbyły się „Regaty o Błękitną Wstęgę Zalewu 
Jeziorsko”. W sierpniu natomiast na płycie naszego 
gminnego stadionu w szranki stanęli strażacy z jedno-
stek ochotniczych Naszej gminy, w miejsko-gminnych 
zawodach sportowo-pożarniczych, a już dwa tygo-
dnie później na tym samym obiekcie zorganizowane 
zostały Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, 
w których to zresztą, reprezentanci naszej gminy – 
Druhowie z Czartek i Druhny z Włynia zajęli wysokie 
drugie miejsca! W tym roku Ostrów Warcki po raz 
kolejny stał się również miejscem zmagań dla miło-
śników sportów motoro-wodnych. Odbyły się tam 
dwa duże wydarzenia: najpierw Nasz port gościł 289 
zawodników z 38 krajów podczas Mistrzostw Świata 
Skuterów Wodnych Jetribe Eurofinals World Series 
Round 1 Poland. To wydarzenie działo się w  dniach 
19-24 lipca 2022 roku, a 6 sierpnia motorowodniacy 
rywalizowali ze sobą w ramach 1. Rundy Mistrzostw 
Polski Skuterów Wodnych.

W okresie wakacji udało się Nam również prze-
prowadzić całą moc wielu inwestycji. Między innymi 
chciałbym się z Państwem podzielić bardzo dobrą 
informacją – budowa instalacji odnawialnych źródeł 
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ostatni zainteresował się powstającymi w Naszym 
mieście Muralami. Murale, prezentujące wspania-
łych, zwykłych ludzi, którzy mieli ogromny wpływ na 
historię i dorobek Naszej Warty. Postacie, które zawi-
tały na muralu (drugi będzie realizowany w połowie 
października), to osoby o sławie sięgającej zdecydo-
wanie szerzej, niż granice Naszego województwa, 
kraju, a nawet kontynentu. Wystarczy wspomnieć 
tak wybitne jednostki jak: Stanisław Skarżyński, 
Witold Łuniewski czy Stanisław Szukalski. Nie bez 
powodu na Naszych terenach przez wiele lat można 
było usłyszeć, że „Warta to takie małe miasteczko, 
ale wielkich ludzi”. Ja pod tą sentencją podpisuję się 
dwiema rękami, bo każdego dnia, z racji powierzonej 
mi funkcji mogę się o tym skutecznie przekonywać. 
My Warcianie jesteśmy osobami niezwykle kreatyw-
nymi, zdeterminowanymi, walczącymi o swoje racje, 
a jednocześnie jesteśmy skorzy do pomocy i czuli na 
krzywdę bliźnich. I właśnie za te cechy pragnę Wam 
drodzy mieszkańcy Naszej Gminy bardzo podzię-
kować i jednocześnie zapewnić, że do końca swojej 
kadencji również będę: kreatywny, zdeterminowany, 
z chęcią do walki o Nasze sprawy i czuły na los wszyst-
kich mieszkańców. Liczę, że taka postawa będzie dalej 
skutkować kolejnymi ważnymi inwestycjami, które 
będą skutecznie ułatwiały życie w Naszej gminie.

Obecnie przystępujemy do planowania budżetu na 
2023 r.  Z tego miejsca szczerze zachęcam Państwa do 
składania propozycji inwestycyjnych, które powinny 
znaleźć się w planie wydatków na przyszły rok. Osza-
cowaliśmy już stałe koszty, zapewniliśmy kontynuację 
realizowanych, obowiązkowych zadań, ale bardzo 
chciałbym poznać Państwa pomysły i potrzeby, które 
moglibyśmy w nim uwzględnić.

Zachęcam do wysyłania propozycji i sugestii doty-
czących zadań, na które powinniśmy zwrócić szcze-
gólną uwagę, procesów, które można by usprawnić 
lub przedsięwzięć, w które należałoby zainwestować. 
Państwa wskazówki będą dla nas bardzo cenne – 
wszystko co robimy, robimy z myślą o Mieszkańcach, 
więc bardzo liczę również na Państwa głos w tym 
procesie. Wszystkie propozycje przeanalizujemy 
i sprawdzimy pod kątem możliwości ich realizacji.

Na propozycje wysłane emailem na adres 
gmina@gimwarta.pl (w tytule prosimy o wpisanie 
BUDŻET na 2023) czekamy do 17.10.2022 r. Z góry 
dziękujemy za każdą sugestię. ●

Burmistrz Warty

energii w Gminie Warta w końcu stała się faktem! 
Otrzymaliśmy na ten cel ogromne dofinansowanie. 
Tym samym na terenie Gminy Warta powstaną 232 
instalacje OZE, w tym zakup i montaż 189 szt. 
instalacji fotowoltaicznych oraz 43 kotły opalane 
biomasą. Co ważne instalacje montowane w ramach 
w/w projektu będą podłączane do sieci na „starych” 
zasadach. Całkowity koszt inwestycji wynosi 5 638 
459,36 zł. z czego 4 415 190,70 zł wynosi dofinaso-
wanie. Przystąpiliśmy już do przygotowywania doku-
mentacji niezbędnej do podpisania umowy z Urzędem 
Marszałkowskim w Łodzi. Bardzo dziękuję Panu 
Marszałkowi Grzegorzowi Schreiberowi za wspieranie 
dobrych projektów, które płyną z Urzędu Miejskiego 
w Warcie.

W okresie wakacji rozpoczęliśmy również 
„ogromną ofensywę drogą”, jak pozwoliłem sobie 
nazwać tegoroczne remonty i przebudowy naszych 
dróg gminnych. W ramach wszystkich przeprowa-
dzanych prac, do końca roku nową nawierzchnię 
zyska ponad dwadzieścia (!!!) dróg gminnych. Jestem 
ogromnie zadowolony, że z roku na rok z precyzją 
i systematycznością szwajcarskiego zegarka Naszemu 
samorządowi udaje się poprawiać stan Naszych dróg, 
a wraz z ich poprawą, polepsza się również poziom 
życia Naszych mieszkańców.

 Z innych ważnych i potrzebnych inwestycji, reali-
zowanych na przestrzeni wakacji informuję, że udało 
się pozyskać środki i zrealizować:
• nowe oświetlenie na stadionie w Warcie, dzięki 

któremu Nasi gminni sportowcy będą mogli 
trenować i grać nawet wówczas, gdy (jak śpiewał 
Grzegorz Turnau) „Gwiazdy miastom dają znać, że 
dzieci muszą spać...”

• termomodernizację budynku szkolnego w Warcie 
na ul. Koźmińskiej. W ramach inwestycji zostało 
wykonane: docieplenie ścian zewnętrznych oraz 
dachu, izolacja przeciwwodna ścian i piwnic, 
obróbki blacharskie, instalacja odgromowa, 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, mikro insta-
lacja pv. W dobie rosnących cen paliw i niepewnej 
sytuacji na rynku, taka inwestycja pozwoli zaosz-
czędzić dziesiątki tysięcy złotych i sprawi, że Nasze 
pociechy i pracownicy szkoły na pewno będą prze-
bywać w ciepłych pomieszczeniach.
Jako gospodarz gminny jestem niezwykle dumny, 

że coraz częściej interesują się Nami media ogólno-
polskie. W ostatnim czasie o Naszej małej ojczyźnie 
realizowane były materiały w takich programach 
jak „Dzień Dobry TVN”, czy „Teleexpress”. Ten 

Z gabinetu Burmistrza
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Z Gabinetu Przewodniczącego…
Serdecznie witam wszystkich czytelników Naszego kwartalnika. Od ostatniego 
wydania upłynęło trochę czasu. Okres ten dla naszego samorządu był bardzo 
pracowity.

Realizowany w tym roku budżet inwestycyjny 
jest jednym z najwyższych, jeśli nie najwyższym 

w mojej dotychczasowej pracy na rzecz samorządu, 
a jako radny działam już od dwudziestu lat. Dzięki 
bardzo dobrej współpracy ze wszystkimi radnymi oraz 
organem wykonawczym, w osobie Burmistrza, niczym 
grzyby po deszczu, w naszej gminie pojawiają się: nowe 
drogi asfaltowe, place zabaw, remontowane są świetlice 
wiejskie, rozwijają się wszystkie jednostki budżetowe, 
wsparcie otrzymują wszelkie stowarzyszenia. To 
wszystko ma miejsce mimo, że okres ostatnich trzech 
lat stałe stawiał Nam – jako samorządowi, nie lada 
wyzwania – wystarczy wspomnieć pandemię i wojnę 
na Ukrainie. Z własnego doświadczenia wiem, że 
kto nie chce czegoś zrobić szuka wymówki, a kto 
chce osiągnąć cel - szuka sposobu. Pragnę Państwa 
zapewnić i uspokoić, jako reprezentant obecnego 
samorządu, że My, mimo wszystkich tych okoliczności 
CHCEMY i BĘDZIEMY dalej rozwijać naszą gminę.

W dobie, bądź co bądź, sporej gospodarczej 
niepewności olbrzymie brzemię odpowiedzialności 
spoczywa na samorządach lokalnych. Nie jest tajem-
nicą, że inwestycje realizowane z poziomu: gmin, 
powiatów, czy województw są kołem zamachowym 
dla całej gospodarki. Jako Przewodniczący Rady 

Miasta w Warcie, mogę stwierdzić z pełną czystością 
własnego sumienia, że jako samorząd nie próżnujemy, 
a stale rozwijamy naszą umiłowaną Małą Ojczyznę, 
jaką jest Nasza gmina.

Tak jak wcześniej zaznaczyłem, realizujemy bardzo 
dużo inwestycji, a każde przedsięwzięcie wiąże się 
z ponoszonymi kosztami. Zadania te realizowane są 
dzięki funduszom unijnym oraz środkom własnym 
Gminy. Należy pamiętać również, że ten rok okazał 
się katastrofalny, jeśli chodzi o koszt wykonywanych 
inwestycji. Średni wzrost kosztów planowanych inwe-
stycji to ponad pięćdziesiąt procent! Nasz Samorząd 
stanął przed wyborem – albo zrezygnujemy z części 
pozyskanych dotacji, a co za tym idzie nie zrealizujemy 
niektórych inwestycji, albo znajdziemy oszczędności 
w budżecie.

Cieszę się niezmiernie, że realizujemy drugi wariant 
i żadna z planowanych inwestycji nie zostanie zanie-
chana!!!

W tym miejscu składam wyrazy uznania i podzię-
kowania P. Burmistrzowi Krystianowi Kroguleckiemu, 
wszystkim pracownikom odpowiedzialnym za reali-
zowane inwestycje oraz wykonanie budżetu gminy 
za 2022 r. Dzięki Waszej sumiennej pracy udało się 
znaleźć wyjście z tego arcyważnego problemu jakim 
jest wzrost kosztów wykonania tych inwestycji.

Odnosząc się do tego, co dzieje się już nie na arenie 
naszej gminy, a na poziomie ogólnopolskim, stwier-
dzam, że nasz Rząd stosuje wiele różnych programów 
– obniżanie VATu na paliwo, dodatki węglowe, wakacje 
kredytowe. To spore wsparcie, które może okazać się 
bardzo ważne, by polskie rodziny mogły przetrwać 
trudny czas nadchodzącej zimy. Jako przedsiębiorca 
życzyłbym sobie również, by to wsparcie dotyczyło 
szerszej grupy naszego społeczeństwa. Tak, byśmy za 
jakiś czas nie żałowali, że z mapy naszej gminy znikają 
małe sklepy, czy firmy, tak jak z mapy naszego kraju 
zniknęły kopalnie. A my już jako całe społeczeństwo 
dziś płacimy za to rachunek. Oby się tak nie stało 
czego sobie i wszystkim Państwu życzę. ●

Z wyrazami szacunku
Grzegorz Kopacki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie

Rada Miejska
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Wywiady

W obecnym numerze kontynuujemy rozmowy z Radnymi Rady Miejskiej w Warcie. 
Tym razem na „tapetę” wzięliśmy czwórkę, bardzo doświadczonych samorządowo 
przedstawicieli władzy uchwałodawczej, którzy łącznie na rzecz samorządu przepracowali 
blisko siedemdziesiąt (!!!) lat. Zapraszamy do lektury wywiadów z Paniami: Krystyną 
Górą, Katarzyną Karasińską oraz z Panami Andrzejem Grześkowiakiem i Krzysztofem 
Klimaszewskim.

Radnym Miejskim być… - wywiady 
z radnymi: Krystyną Górą, 
Katarzyną Karasińską, Andrzejem 
Grześkowiakiem, Krzysztofem 
Klimaszewskim

Patryk Polowczyk: Jak zaczęła się Pani przygoda 
z piastowaniem funkcji radnego miejskiego?
Krystyna Góra: Początki mojej drogi do funkcji 
radnego to nie przygoda lecz wynik ciężkiej pracy. Były 
to lata 80-te. Postanowiliśmy ubiegać się o rozbudowę 
naszej szkoły. Czasy były ciężkie, a obecne wówczas 
władze nie akceptowały takiej inwestycji. Powołaliśmy 

PANI KRYSTYNA GÓRA

Społeczny Komitet Budowy i z ówczesną dyrektor 
panią Józefiak doprowadziłyśmy budowę do stanu 
zerowego – tylko ze składek od naszych mieszkańców. 
Mieszkańcy wystawili moją kandydaturę i tak się 
zaczęło. Ponadto byłam też radną I Sejmiku Woje-
wództwa Sieradzkiego.
PP: Czym na co dzień zajmuje się Pani poza pracą 
zawodową i działaniami w Radzie Miejskiej, co 
zajmuje Pani czas?
KG: Poza pracą zawodową w Stowarzyszeniu „LGD – 
Przymierze Jeziorsko” i obowiązkami radnego jestem: 
mamą, babcią i żoną. Ponadto działam też w KGW, 
owocnie współpracuję z naszą OSP. Tak więc wolnego 
czasu zostaje niewiele, a ten poświęcam na pracę 
w moim ogrodzie.
PP: Jaką radę dałaby Pani sobie na początku 
kariery radnego miejskiego, mając obecną 
wiedzę?
KG: Mając obecną wiedzę i doświadczenie radnego 
nic bym w swoich działaniach nie zmieniła. Radą dla 
początkującego radnego jest uczciwa i rzetelna praca 
na rzecz swoich wyborców i samorządu.
PP: Jak ocenia Pani bieżące działanie samorządu 
w tej kadencji przez pryzmat swojego okręgu 
wyborczego?
KG: Nawiązując do pracy radnego, również samo-
rząd powinien pracować na rzecz rozwoju społecz-
nego i gospodarczego całej gminy, sprawiać żeby życie 
mieszkańców było łatwiejsze i bezpieczniejsze.
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Jeśli mam ocenić działanie naszego samorządu 
w obecnej kadencji przez pryzmat swojego okręgu 
wyborczego i nie tylko, to muszę stwierdzić, że na 
skutek podejmowanych działań żyje się w naszej 
gminie i łatwiej i bezpieczniej. Mam na myśli ogrom 
inwestycji drogowych, doinwestowywanie Ochotni-
czych Straży Pożarnych, współpracę z organizacjami 
pozarządowymi itp.

Ponadto bardzo ważne jest skuteczne pozyskiwanie 
zewnętrznych środków finansowych na realizację tak 
licznych inwestycji drogowych. Muszę podkreślić, 
że w moim okręgu wyborczym powstały dwie drogi 
o nawierzchni asfaltowej (w Piotrowicach i w Basz-
kowie) oraz współfinansowany chodnik przy drodze 
powiatowej w Jakubicach. W ramach ochrony prze-
ciwpożarowej dofinansowano zakup samochodu dla 
OSP Jakubice. To tyle i aż tyle, ale ta kadencja jeszcze 
trwa.

Wywiady

PP: Przed Nami zima. Wiele mówi się, że może 
to być najtrudniejsza zima w gospodarstwach 
domowych od wielu lat. Jak Pani odnosi się 
do tych sugestii? I jak u Państwa w domu 
przygotowujecie się do jej nadejścia?
KG: Jeśli chodzi o zimę, to z pewnością łatwo nie 
będzie mając na uwadze trudności z zakupem opału, 
nie mówiąc o cenie. Koszty ogrzania domów oczywi-
ście wzrosną. Dofinansowanie może trochę złagodzi tę 
sytuację, oby zaopatrzenie stało się możliwe. W ubie-
głym roku wymieniliśmy piec – ekogroszek na ogrze-
wanie gazowe. Gaz też zdrożał, ale można było go 
zakupić. Na całą zimę nie wystarczy, co będzie dalej, 
nie wiemy. Miejmy nadzieję, że przy Bożej pomocy 
ta zima będzie dla nas bardziej łaskawa, niż rosyjska 
i unijna polityka. Tego sobie i moim wyborcom 
z całego serca życzę.

Patryk Polowczyk: Jak zaczęła się Pani przygoda 
z piastowaniem funkcji radnego miejskiego?
Katarzyna Karasińska: Myślę, że muszę zacząć od 
początku. Jestem sołtysem od 20 lat w miejscowości 
Miedźno, które liczy 30 domostw, jest to mała miej-
scowość. W 2006 roku za namową mieszkańców 
postanowiłam kandydować w wyborach na Radną 
Gminy i tak też zrobiłam. Dzięki zaufaniu i wsparciu 

pełniłam tę funkcję w latach 2006 - 2010, 2010 - 2014 
i 2018 - do dziś.
PP: Czym na co dzień zajmuje się Pani poza pracą 
zawodową i działaniami w Radzie Miejskiej, co 
zajmuje Pani czas?
KK: Jeśli mam już wolny czas to poświęcam go przede 
wszystkim rodzinie – mam troje dorosłych dzieci 
i wnuka Franka. Lubię spotykać się z moimi przyja-
ciółmi. Uwielbiam kwiaty, dobry film i podróże. Lubię 
też aktywnie spędzać wolny czas, jeżdżąc na rowerze, 
a zimą na nartach.
PP: Jaką radę dałaby Pani sobie na początku 
kariery radnego miejskiego, mając obecną 
wiedzę?
KK: Moim zdaniem bycie radnym to połączenie 
pewnego rodzaju przebojowości, uporu, dużej wraż-
liwości na sprawy społeczne i determinacji. Na 
pewno jedną ze wskazówek jest też bycie skromnym 
i pokornym oraz umiejętność cieszenia się nawet 
z małych rzeczy.
PP: Jak ocenia Pani bieżące działanie samorządu 
w tej kadencji przez pryzmat swojego okręgu 
wyborczego?
KK: Myślę, że samorząd działa dobrze, udało się 
zrobić wiele, pomimo istniejącej pandemii, wzrostu 
inflacji oraz ogólnej trudnej sytuacji na świecie. 
Między innymi powstały drogi w miejscowościach 
Miedze, Rossoszyca, boisko wielofunkcyjne przy 
Szkole Podstawowej i wiele innych inwestycji, choć 
jest jeszcze wiele do zrobienia.

PANI KATARZYNA KARASIŃSKA
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Patryk Polowczyk: Jak zaczęła się Pana przygoda 
z piastowaniem funkcji radnego miejskiego?
Andrzej Grześkowiak: W 2002 r. otrzymałem propo-
zycję od ówczesnego burmistrza – p. Zdzisława 
Krysiaka – do zasilenia jego komitetu wyborczego. 
Choć weszło nas do rady kilku (na czele z przewod-
niczącym Rady – p. Grzegorzem Kopackim), to 
niestety okazaliśmy się opozycją wobec nowo wybra-
nego burmistrza Jana Serafińskiego i jego większości. 
Najbardziej jednak cieszyłem się z powstałego wtedy 
„Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i promocji Gminy 
i Miasta Warty”. Proszę sobie wyobrazić, że jednym 
z pierwszych postulatów tych „społeczników” było 
wybudowanie w Warcie hali sportowej z prawdziwego 
zdarzenia. Na to trzeba było jednak czekać 20 lat… 
Późniejsze moje losy radnego były zmienne, włącznie 
z kadencją „przerwy w piastowaniu tej funkcji”.
PP: Czym na co dzień zajmuje się Pan poza pracą 
zawodową i działaniami w Radzie Miejskiej, co 
zajmuje Panu czas?
AG: Trudno powiedzieć, bo praktycznie nie mam 
czasu dla siebie. Zawsze bardzo dużo pracowałem 

w szkołach muzycznych (codziennie do późnych 
godzin wieczornych, bo to szkoły popołudniowe), do 
tego chór, kościół i oczywiste obowiązki domowe. Nie 
mniej, jak tylko mogę, wsiadam na rower i zwiedzam 
nasze okolice. Jestem pod ciągłym urokiem rzeki, 
zalewu, morenowych wzgórz, lasów, pól i łąk, które 
nas otaczają. W przeszłości uprawiałem (nawet trochę 
wyczynowo) siatkówkę, więc jestem bardzo zaanga-
żowanym kibicem tej dyscypliny. Nawiasem mówiąc, 
może jak już będziemy mieli tę halę, ktoś z zawodo-
wych sportowców założy warcką drużynę siatkówki?

PP: Jaką radę dałby Pan sobie na początku kariery 
radnego miejskiego, mając obecną wiedzę?
AG: To pewnie będzie nietypowa odpowiedź: nie być 
bardzo przywiązanym do swojego punktu widzenia. 
Ilu rozmówców, tyle argumentów. Nauczyłem się je 
przyjmować, rozważać i dopiero podejmować decyzje, 
co do których mam najmniej wątpliwości. Nie znam 
się na wielu rzeczach, które są tematami uchwał; tylko 
szacunek do rozmówców i zdrowy rozsądek, a także 
umiejętność nieulegania presji oponentów pozwa-
lają na podjęcie mądrych decyzji. Niemniej uważam, 
że kandydaci na radnych powinni być młodsi, niż ja 
dzisiaj. Wydaje mi się, że społeczeństwo tak szybko się 
zmienia, że punkt widzenia 30 - 40-latka jest zupełnie 
inny niż „prawie emeryta”. A to młodzi muszą kształ-
tować przyszłość dla siebie i swoich dzieci.
PP: Jak ocenia Pan bieżące działanie samorządu 
w tej kadencji przez pryzmat swojego okręgu 
wyborczego?
AG: Może zmartwię moich dotychczasowych 
wyborców, ale nigdy nie patrzyłem na swój mandat 
przez pryzmat kilkunastu ulic mojego okręgu. 
Owszem, bardzo chciałbym, żeby na wszystkich 
były bezpieczne chodniki i asfalt (kilka z nich już tak 
wygląda), ale chętnie zabiegam o inwestycje w innych 
miejscach miasta i gminy. Zawsze irytują mnie podziały 
na miasto i wieś. Nie ma znaczenia, gdzie kto mieszka. 
To nasz wspólny „dom” i wspólny budżet. Trzeba 
widzieć i dbać o tych, którzy mają najtrudniej. A jeśli 
np. do jakiejś miejscowości nie ma jak dojechać karetka 
pogotowia, to droga tam, jest absolutnym priorytetem.

PP: Poza piastowaniem funkcji radnej prowadzi 
Pani również firmę. Jak obecna sytuacja 
goepolityczna, inflacja oraz wszystko co 
w ostatnim czasie dzieje się na świecie wpływa 
na funkcjonowanie w biznesie?

KK: Z pewnością jest to ciężki czas dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Moim zdaniem przy tak zmiennej 
sytuacji ciężko jest przewidzieć model gospodarczy na 
najbliższe lata. Trzeba wdrażać nowe pomysły i być 
elastycznym, i my to właśnie robimy.

Wywiady

PAN ANDRZEJ GRZEŚKOWIAK
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PP: Jest Pan dyrektorem Szkoły Muzycznej 
w Sieradzu, więc reprezentuje Pan tzw. „Świat 
sztuki”. Jak ocenia Pan ofertę kulturową 
w Naszej gminie. Na co warto zwrócić uwagę, 
co w Pana opinii należy docenić, a co być 
może zmienić?
AG: To jest temat na dłuższą rozmowę. W dale-
kiej przeszłości sam byłem nauczycielem Warc-
kiego Centrum Kultury, o czym może zaświadczyć 
kilkunastu dzisiejszych 40-latków, których wtedy 
uczyłem. Owszem marzyło mi się wtedy, żeby 
w Warcie powstała „mini” szkoła muzyczna. Takich 
samorządowych szkół jest w Polsce mnóstwo. Ale 
bardzo wiele zdolnych dzieci i młodzieży z naszej 
gminy, dzięki determinacji swoich rodziców i tak 

uczy się w szkołach w Sieradzu, czy Zduńskiej Woli. 
Cieszę się bardzo, że mamy chór, który wzniósł się 
w ostatnich dwóch latach na wyżyny kunsztu. Bardzo 
bym chciał, żeby „Lutnia” była nie tylko wizytówką 
naszej gminy, ale dumą całego społeczeństwa. Cieszę 
się też z istnienia i sukcesów „Jezioranek”, „Kapeli 
z Warty”, czy wielu wokalistek, o których można usły-
szeć daleko stąd. To wszystko są owoce realizowania 
muzycznych pasji wielu osób, co doceniam z wielkim 
szacunkiem dla każdego z nich. W ogóle uważam, że 
Warta była, jest i myślę, że będzie kuźnią talentów. 
A może kolejne pokolenia będą podziwiać na kolejnym 
fascynującym muralu np. gwiazdę opery i operetki – 
Hannę Okońską-Ratajczak (z Warty)…

Patryk Polowczyk: Jak zaczęła się Pana przygoda 
z piastowaniem funkcji radnego miejskiego?
Krzysztof  Klimaszewski: Moje pierwsze samorzą-
dowe kroki postawiłem w 2010 roku mając wówczas 
24 lata. Tak naprawdę do tego czasu nigdy nie rozwa-
żałem możliwości pracy w lokalnym samorządzie, 
swój rozwój i samorealizację upatrywałem raczej 
w pracy społecznej, biorąc udział w wielu wyda-
rzeniach, których sporej części byłem współorga-
nizatorem. Tę lokalną pracę zauważył ówczesny 
Burmistrz, który zaproponował mi kandydowanie do 

Rady Gminy i Miasta Warty. Tamte wybory odbywały 
się w nieco innej formule niż te, z którymi mamy do 
czynienia obecnie. Wtedy mieszkańcy naszego miasta 
mieli możliwość oddania, aż czterech głosów na czte-
rech kandydatów ubiegających się o mandat radnego. 
Udało się, za co do dziś jestem ogromnie wdzięczny 
wszystkim, którzy nie zawahali się oddać swojego 
– jakże ważnego i cennego głosu. Było to dla mnie 
niezwykłe przeżycie, dające wielką motywację do dzia-
łania.
PP: Czym na co dzień zajmuje się Pan poza pracą 
zawodową i działaniami w Radzie Miejskiej, co 
zajmuje Panu czas?
KK: W wolnych chwilach dnia codziennego staram się 
rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Są one w dużej 
mierze powiązane z tym czym zajmuję się zawodowo: 
gra w piłkę siatkową, jazda na rowerze, bieganie, 
spacery, śledzenie aktualnych wydarzeń sceny poli-
tycznej – małego i dużego formatu. Jednak aktywność 
czasu wolnego w nadmiernym połączeniu z pracą 
byłoby bardzo szkodliwe dla zdrowia, dlatego najważ-
niejsze w życiu są chwile spędzane w gronie rodziny, 
przyjaciół i znajomych, i to właśnie czas spędzany 
z bliskimi daje najwięcej energii i wigoru.
PP: Jaką radę dałby Pan sobie na początku 
kariery radnego miejskiego, mając obecną 
wiedzę?
KK: Przez 12 lat działalności samorządowej prze-
żyłem naprawdę dużo. W postępowaniu tym jednak, 
nie zmieniłbym wiele. Nadal uważam, że trzeba iść 
zawsze frontem do obywateli, być pokornym w swej 
pracy, ale zarazem ambitnym i aktywnym. Nie bagate-
lizować żadnego problemu, dociekać prawdy, słuchać 
każdego kto ma coś do powiedzenia, bo inspiracją 

PAN KRZYSZTOF KLIMASZEWSKI

Wywiady
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w wielu kwestiach jest właśnie (nie)zwykła rozmowa 
z mieszkańcem – nawet ta przypadkowa w parku, 
czy na ulicy. Reprezentowanie Wyborców to wielki 
zaszczyt, ale przede wszystkim powinność do rzetel-
nego wypełniania powierzonych obowiązków oraz 
nieustanna służba ludziom.
PP: Jak ocenia Pan bieżące działanie samorządu 
w tej kadencji przez pryzmat swojego okręgu 
wyborczego?
KK: W tej kadencji przypadł mi ogromny zaszczyt 
reprezentowania okręgu nr 3 w Warcie. Okręg ten jest 
bardzo charakterystyczny i zróżnicowany, co czyni go 
niezwykłym, barwnym i coraz piękniejszym. Podjęte 
działania inwestycyjne w tym terenie to zadania opie-
wające na kwoty liczone w kilkudziesięciu milionach 
złotych, ale co najistotniejsze – poprawiające jakość 
i komfort życia mieszkańców. Do tej pory udało się 
wykonać szereg zadań, które w znacznym stopniu 
odmieniły wizerunek tego miejsca, chociażby sztanda-
rowe projekty takie jak budowa hali sportowo-widowi-
skowej przy Szkole Podstawowej, termomodernizacja 
tejże szkoły, przebudowa wielu dróg i chodników, 
wymiana kanalizacji sanitarnej, wymiana oświetlenia 
ulicznego, place zabaw i wiele innych inwestycji, 
których wymieniać szczegółowo nie będę z szacunku 
dla czytelników gminnego periodyku – wszak to 
nie ulotka wyborcza – a wywiad z jednym z miesz-
kańców naszego miasta. Choć naprawdę wiele udało 
się zmienić, to mam tę świadomość, że jeszcze sporo 
pracy przed nami, aby zrealizować kolejne projekty. 
Żywię nadzieję, iż wspólnie z Burmistrzem Warty, 
kolegami i koleżankami z Rady Miejskiej oraz pracow-
nikami Urzędu uda się w pełni wykonać zamierzone 
cele.
PP: Jest Pan nauczycielem i uczy w kilku szkołach 
na terenie gminy. Z każdym rokiem widzimy, że 
demografia w Naszej gminie spada, a w dodatku 
coraz więcej młodych osób migruje do większych 
miast. Jak Pan myśli, jakie działania powinien 
podejmować samorząd, by w miarę możliwości 
powstrzymać migrowanie naszych młodych, 
a może nawet zachęcać ludność z innych gmin 
do osiedlanie się u Nas?
KK: To bardzo trudne pytanie, ponieważ tak naprawdę 
sytuacja, z którą mamy do czynienia wymaga wielo-
aspektowego działania. Problem jest na tyle złożony, 
że remedium na te dolegliwości szukać należy 
w skorelowanej pracy na płaszczyźnie samorządów 
terytorialnych – naszym lokalnym, powiatowym, 
wojewódzkim, ale także proces ten wymaga zmiany 
kierunków polityki centralnej, a nawet europejskiej. 

Ten przykry trend dynamicznego rozwoju wielko-
miejskich aglomeracji, które jednocześnie uszczuplają 
zasoby ludzkie w małych ojczyznach występuje niemal 
w każdej gminie w Polsce, ale także w Europie Środ-
kowo-Wschodniej. Jednym z działań, które może dać 
pożądane efekty na poziomie lokalnym to niewątpliwie 
zwiększanie nakładów inwestycyjnych, które uatrak-
cyjnią naszą Gminę. Musimy w dalszym ciągu inwe-
stować w infrastrukturę drogową, dbając jednocześnie 
o tereny zielone, aby nie popaść w „szał betonozy”. 
Poprawiać nadal należy bazę turystyczną (kąpieliska, 
port, ścieżki rowerowe, boiska, przystanie, bazy nocle-
gowe, bazy gastronomiczne, obiekty kultury, być 
może pływalnie...). Jednak moim zdaniem, najbardziej 
efektywnym działaniem w tej materii jest kooperacja 
z przedsiębiorcami. Należy tworzyć przyjazne strefy 
ekonomiczne, które przyciągną prywatnych inwe-
storów dając możliwość zatrudnienia absolwentom 
uczelni wyższych. To właśnie przedsiębiorcy mogą 
sprawić, że ludzie zaczną wracać do naszej gminy 
lub przeprowadzać się z innych regionów. Przedsię-
biorcom powinno się ułatwiać możliwość działania, 
stosować ulgi podatkowe kiedy są potrzebne, stwa-
rzać optymalne warunki do rozwoju, dbając przy 
tym o społeczny i samorządowy interes. Szansą na 
powstrzymanie migracji młodych są np. niższe koszty 
nieruchomości w małych miejscowościach, niższe 
koszty życia, relatywnie dobra jakość życia, jak również 
coraz bardziej powszechny tryb pracy zdalnej, który 
nie wyklucza możliwości wynagrodzeń na poziomie 
wielkomiejskim, przy jednoczesnym zamieszkiwaniu 
w małej miejscowości. Nasz samorząd w wielu wymie-
nionych aspektach podjął i podejmuje stosowne dzia-
łania, choć niewątpliwie poprawa tego stanu będzie 
procesem długofalowym. Mimo wszystko jestem 
pewien, że ten sukces nastąpi. ●

Ze wszystkimi radnymi rozmawiał
Patryk Polowczyk„inspiracją w wielu 

kwestiach jest właśnie 
(nie)zwykła rozmowa 
z mieszkańcem

„

Wywiady
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Warren Buffet, wybitny amerykański inwestor giełdowy, przedsiębiorca i filantrop zwykł 
mawiać, że „cena jest tym, co płacisz. Wartość jest tym, co otrzymujesz.” W Naszym 
samorządzie w pełni się z tym zgadzamy i w miarę możliwości oraz warunków otoczenia 
wewnętrznego i zewnętrznego, chcemy realizować taką politykę.

W WiRze inwestycji…
Trwa Ogromna Ofensywa Drogowa!

Uważamy, że wydane na inwestycje złotówki, są 
warte dużo mniej, niż uśmiechy dzieci, które nie 

będą musiały już iść do szkoły po błocie, a skorzystają 
z nowego chodnika, są warte dużo mniej niż szczęście 
rodzica, który po ciężkim dniu w pracy może aktywnie 
odpocząć ze swoją pociechą na nowym placu zabaw, 
czy wreszcie są warte dużo mniej, niż uratowane życie 

Zagospodarowanie terenu przy ul. Tarnowskiego w Warcie

Trwają prace na ulicy Tarnowskiego w Warcie, 
gdzie w ramach projektu „Zagospodarowanie 
terenu przy ul. Tarnowskiego w Warcie” 
o wartości prawie 3 000 000,00 zł z czego ok. 

1 350 000,00 zł to środki z RPO WŁ na lata 2014-
2020 powstanie infrastruktura turystyczno-rekre-
acyjna podzielona na kilka stref  wypoczynkowych 
i edukacyjnych. Zakończenie prac już w tym roku.

człowieka, który przeżył, bo dzięki nowej drodze 
karetka dojechała do niego na czas.

Niesieni tą ideą w Naszej gminie dalej, z uporem 
maniaka realizujemy zaplanowane inwestycje. czego 
konsekwencją są liczne zadania, których część docze-
kała się już szczęśliwego finału, a część w chwili 
pisania tego artykułu, jest właśnie realizowana. Poniżej 
prezentujemy wspomniane inwestycje:

Inwestycje

Modernizacja oświetlenia na stadionie miejskim w Warcie

Zakończono prace związane z montażem oświe-
tlenia na stadionie miejskim w Warcie w ramach 
zadania ,,Modernizacja oświetlenia na stadionie 
miejskim w Warcie”, dofinansowanego z budżetu 

Województwa Łódzkiego w ramach programu 
„Infrastruktura sportowa Plus” w wysokości 
100 000,00 zł, całkowity koszt zadania 
188 929,99 zł.
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Oświetlenia uliczne LED

Wymieniliśmy istniejące sodowe oprawy 
oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED 
w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Warta. 
W sumie wymieniono 90 szt. opraw sodowych na 
energooszczędne i ekologiczne oprawy typu LED 
o mocy 30-100 W.

Całkowity koszt zadania: 129 500,50 zł.

Inwestycje

Budowa drogi gminnej Rożdżały - Józefka

Zakończyliśmy budowę drogi gminnej 
Rożdżały - Józefka o długości blisko 3 km 
i szerokości jezdni 5 m. Inwestycja zrealizowana 
z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych w wysokości 600 000,00 zł. Całkowity koszt 
inwestycji wynosił 2 000 000,00 zł.

Ulica Ogrodawa w Rossoszycy

Dzięki dotacji pozyskanej ze środków budżetu 
Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu 
wyłączania z produkcji gruntów rolnych w kwocie 
162 240,00 zł. zakończyliśmy przebudowę drogi 
wewnętrznej ulicy Ogrodowej w miejsco-
wości Rossoszyca o długości 0,700 km., jezdni 
o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5-4,0 m 
wraz ze zjazdami do posesji.

Całkowity koszt zadania: 796 830,47 zł.
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Inwestycje

Świetlica wiejska w Zadabrowiu Wiatraczyskach

Zakończono prace w świetlicy wiejskiej 
w Zadabrowiu Wiatraczyskach, która została 
poddana gruntownemu remontowi. Całkowita 
wartość zadania wyniosła: 103 893,56 zł.

Z czego: budżet gminy (fundusz sołecki): 
53 065,39 zł i 50 828,17 zł z budżetu gminy.

Termomodernizacja budynku szkolnego w Warcie 

Trwa termomodernizacja budynku szkolnego 
w Warcie na ul. Koźmińskiej. W ramach inwe-
stycji współfinansowanej ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
zostanie wykonane: docieplenie ścian zewnętrz-
nych oraz dachu, izolacja przeciw wodna ścian 
piwnic, obróbki blacharskie, instalacja odgromowa, 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, mikro insta-
lacja pv. Planowane zakończenie prac to listopad br. 
Całkowita wartość projektu 1 964 310,00 zł, w tym 
dofinansowanie  w wysokości:  1 357 000,00 zł.

Droga Lasek-Pierzchnia Góra

Zakończyliśmy także remont drogi Lasek-
-Pierzchnia Góra o długości 5,5 km.

Całkowity koszt zadania wyniósł 3 375 972,67 zł, 
z czego dotacja w wysokości: 3 202 972,67 zł 
z Rządowego Funduszu Polski Ład.
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Przebudowa ulic Promień, Wierna, Judyma oraz Popioły w Warcie

Pełną parą realizowana jest przebudowa ulic 
Promień, Wierna i Judyma w miejscowości 
Warta o łącznej długości 0,729 km oraz ulicy 
Popioły w Warcie. W ramach dotacji ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 
1 447 100,00 zł. powstanie jezdnia o nawierzchni 
asfaltowej o szerokości 5,0 m wraz ze zjazdami do 
posesji, chodnik o szerokości 2,0 m oraz przebudo-
wane zostanie oświetlenie ulicznego wraz z wymianą 
istniejących opraw sodowych na typu LED.

Całkowity koszt zadania: 3.122.707,049 zł.

Remont dróg gminnych

Droga gminna Proboszowice - Ustków

W ramach zadania pn. Remont dróg gminnych 
zakończono prace na drodze gminnej w miejsco-
wości Baszków, w trakcie są prace na ul. Głębokiej 
w Warcie.

Trwają prace związane z Remontem drogi gminnej 
Proboszczowice - Ustków o długości 5,50 km, 
szerokości jezdni 7 m. W ramach zadania powstanie 
również ścieżka rowerowa o  szerokości 2,0 m.

Całkowity koszt zadania: 3 959 782,22 zł,  
z czego dotacja w kwocie 2 850 000,00 zł z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycje

Krystian Krogulecki
Mariusz Lewandowski

Do końca roku w ramach w/w zadania chcemy 
wyremontować drogi w: Czartkach, Glinnie, Lipinach, 
Miedźnie, Mogilnie. Sosze, Tądowie Górnym, 
Żerechowie, Zaspach Kolonii, Nobeli, Grzybkach, 
Witowie oraz Woli Miłkowskiej. Całkowity koszt 
inwestycji: 6 712 157,05 zł, z tego 6 376 549,20 zł to 
dotacja z Rządowego Funduszu Dróg.

Przed pogorszeniem warunków pogodowych chcie-
libyśmy zakończyć inwestycje, które poprawią warunki 

drogowe oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Syste-
matycznie remontujemy i modernizujemy infrastruk-
turę drogową i oświetleniową na terenie całej Gminy. 
Przed nami jeszcze bardzo dużo zadań do realizacji do 
końca bieżącego roku i mimo, iż czas pędzi nieubła-
ganie jesteśmy przekonani, że zdążymy! ●
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Co w ZWiKu piszczy?

Kolejne przydomówki z dofinansowaniem dla 
naszych mieszkańców
Dopiero co zakończyliśmy realizację przydomo-
wych biologicznych oczyszczalni ścieków w ramach 
programu pt. „Budowa przydomowych biologicz-
nych oczyszczalni ścieków w gminie Warta”, na który 
Urząd Miejski w Warcie, pozyskał dofinansowanie 
z WFOŚiGW, a my już pomogliśmy kolejnej grupie 
naszych mieszkańców w pozyskaniu środków na 
sfinansowanie zagospodarowania ścieków na ich 
posesjach. Program, w ramach którego kolejne osoby 
uzyskają dofinansowanie był skierowanych do osób 
fizycznych i został dofinansowany przez WFOŚiGW. 
Dofinansowanie do biologicznej przydomowej oczysz-
czalni ścieków wyniosło 50% kosztów kwalifikowa-
nych, ale nie więcej niż 7000,00 zł. Miło nam poin-
formować, że 19 wniosków z naszej gminy zostało 
pozytywnie rozpatrzonych, a pozostałych 6 zostało 
zakwalifikowanych na listę rezerwową. Fundusze prze-
znaczone w tym naborze przez WFOŚiGW wynosiły 
jedyne 300 000,00 zł na całe województwo. Dobra 
wiadomość jest taka, że duża część tej kwoty trafiła do 
naszych mieszkańców.

Co w ZWiKu piszczy?

Raport pokontrolny
W ostatnich tygodniach pracownicy ZWiK w Warcie 
odwiedzili część mieszkańców naszej gminy w celu 
wyeliminowania gospodarstw domowych, w których 
znajdują się przyłącza wodociągowe lub kanalizacyjne, 
eksploatowane bezumownie. Wyniki naszych kontroli 
przedstawiają się następująco:
Gospodarstwa wprowadzone do ewidencji ZWiK 
w Warcie – 50 sztuk, z czego:
• Przyłącza wodociągowe – 38 sztuk,
• Przyłącza kanalizacyjne – 7 sztuk,
• Przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne – 5 sztuk.
W związku z dość dużą liczbą nielegalnych przyłączy, 
jakie wykazała nasza kontrola, postanowiliśmy nadal 
sukcesywnie sprawdzać kolejne posesje oraz prze-
dłużyć możliwość skorzystania z abolicji polegającej 
na odstąpieniu od wymierzania kary i zalegalizowania 
swojego „lewego” przyłącza wodociągowego bądź 
kanalizacyjnego do końca 2022 roku dla osób samo-
dzielnie zgłaszających do ZWiK w Warcie tę niepra-
widłowość. Osoby, które w tym okresie zgłoszą się 
dobrowolnie unikną odpowiedzialności karnej oraz 
mogą liczyć na pomoc naszych pracowników w dopeł-
nieniu wszelkich zaległych formalności.

Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać do 
biura ZWiK na ul. Kościuszki 9 w Warcie, bądź 
telefonicznie. ●

Jakub Tworo

Informujemy, że nadal zapisujemy chętnych do 
założenia biologicznej przydomowej oczyszczalni 
ścieków z możliwością dofinansowania. Zapisy 
oraz wszelkie potrzebne informację można 
uzyskać w Biurze Obsługi Klienta ZWiK Warta 
przy ulicy Kościuszki 9, tel. +48 575 510 470.

„postanowiliśmy [...] 
przedłużyć możliwość 
skorzystania z abolicji 
polegającej na odstąpieniu 
od wymierzania kary [...]
dla osób samodzielnie 
zgłaszających do 
ZWiK w Warcie tę 
nieprawidłowość.

„

INFORMACJA
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Żyjemy w dobie ciągłego konsumpcjonizmu. Zewsząd jesteśmy atakowani przez różne 
środki masowego przekazu, które przekonują Nas, że musimy konsumować: więcej, 
szybciej i natychmiast.

Przegląd spraw 
komunalnych…

Choć z roku na rok jesteśmy coraz lepiej wyedu-
kowani, coraz bardziej przejrzyste są dla nas 

wszystkie marketingowe sztuczki największych 
koncernów, to jednak statystyka pokazuje, że wyda-
jemy coraz więcej. Z pewnością wielu socjologów 
i ekonomistów stwierdzi, że może to być dla Nas 
pewien powód do zadowolenia. Wszak tego typu trend 
można interpretować jako dowód na to, że żyje Nam 
się coraz lepiej, a niedostatek spotyka coraz mniejszy 
ułamek społeczeństwa.

Zapewne w pewnym stopniu należałoby im przy-
znać rację. Jednak nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, 
że zwiększająca się w geometrycznym postępie 
konsumpcja powoduje wprost proporcjonalny przy-
rost odpadów wytwarzanych w zaciszach Naszych 
domostw. Wielu z Nas ma problem co zrobić z: coraz 
szybciej starzejącym się sprzętem RTV i AGD, z może 
jeszcze nie do końca wysłużonymi, ale już niemod-
nymi meblami, czy zużywanymi w hurtowych ilościach 
bateriami.

By pomóc w tych bolączkach mieszkańcom 
Naszej gminy, wespół z Urzędem Miejskim w ramach 
kampanii „Nie wyrzucaj – ograniczaj, odtwarzaj, 
oddawaj” zorganizowaliśmy piknik Ekologiczny pn. 
„Wymieć grata niczym stonkę, zyskaj gadżet lub 
sadzonkę”. Event miał miejsce 12 sierpnia tegoż roku 
i miał na celu umożliwić mieszkańcom Naszej gminy 
nieodpłatne pozbycie się swoich zużytych sprzętów, za 
które płaciliśmy… ekotalarami. Te z kolei w naszym 
przyzakładowym sklepiku można było wymienić na: 
drzewka, krzaczki i przeróżne gadżety.

Choć akcja organizowana była po raz pierwszy to 
spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, 
którzy niczym Kazimierz Pawlak podczas rejsu do 
Ameryki rozbili bank naszych ekotalarów i wyku-
pili wszystko z Naszego eko-sklepiku. Taka postawa 
naszych mieszkańców cieszy Nas ogromnie i jedno-
cześnie zobowiązuje Nas, by w przyszłym roku akcję 
ponowić. Mamy nadzieję, że już na stałe wpisze się ona 
w kalendarz naszych wydarzeń, a eko-piknik będzie nie 
tylko czasem kiedy można pozbyć się starych, zuży-
tych rzeczy, ale chwilą refleksji i zadumy nad intensyw-
nością i sensownością niektórych Naszych zakupów. ●

Patryk Polowczyk

Przegląd spraw komunalnych
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Informacje z Ośrodka Pomocy Społecznej

MOPS informuje, co następuje….

Okres sierpień-grudzień to czas szczególnie inten-
sywny zarówno dla klientów OPS jak i pracow-

ników. W tym czasie należy pamiętać, aby złożyć 
odpowiednie wnioski na poszczególne zasiłki z zacho-
waniem ciągłości w wypłacie pobieranych świadczeń. 
Obecnie pracownicy OPS głównie skoncentrowani są 
na przyjmowaniu wniosków na stypendium szkolne, 
zasiłki rodzinne, świadczenie z funduszu alimenta-
cyjnego, w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski na 
dodatki osłonowe, wnioski o wydanie zaświadczenia 
o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 
przypadającego na jednego członka gospodarstwa 
domowego do programu Czyste Powietrze.

Wzrost cen żywności, zakup opału na zimę, bieżące 
opłaty za media i inne koszty związane z prowadze-
niem gospodarstwa domowego, a co za tym idzie utrzy-
maniem rodziny przyczyniły się do tego, iż nasiliły 
się także zgłoszenia społeczności lokalnej o wsparcie 
finansowe w formie zasiłków celowych i okresowych. 
Obecnie panująca sytuacja w kraju skłania osoby 
i rodziny do tego, by zwrócić się z prośbą o pomoc 
do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Coraz 
więcej osób korzysta również z artykułów żywnościo-
wych pozyskiwanych przez OPS w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowa-
nego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym. W obecnej sytuacji pomoc w takiej 
formie jest dużym udogodnieniem dla klientów, 
ponieważ znacznie odciąża budżet domowy z kosztów 
jakie ponoszą nasi beneficjenci na drogą żywność. 
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023 
pracownicy socjalni przyjmują wnioski o przyznanie 
posiłków dla dzieci w odpowiednich placówkach na 
okres od września do grudnia 2022 r. (aby kontynu-
ować realizację w/w świadczenia rodzice dzieci muszą 
pamiętać, aby taki wniosek ponowić na początku przy-
szłego roku).
MOPS przedstawia najistotniejsze informacje, 
jakie warto mieć na uwadze:
• Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – składamy na 

nowy okres zasiłkowy od 01.11.2022 do 31.10.2023 
(kryterium dochodowe 674,00 zł na osobę 

w rodzinie, 764,00 zł na osobę w rodzinie, kiedy 
orzeczona jest niepełnosprawność dziecka), przed-
stawiamy dochody za rok 2021

• Świadczenie z funduszu alimentacyjnego – nowy 
okres zasiłkowy trwa od 01.10.2022 do 30.09.2023 
(kryterium dochodowe 900,00 zł na osobę 
w rodzinie), dochody za rok 2021

• Dodatek osłonowy – wnioski przyjmowane są 
do 31.10.2022 (kryterium dochodowe 1500,00 zł 
na osobę w rodzinie, 2100 zł na osobę samotnie 
gospodarującą), przy czym od sierpnia przedsta-
wiamy dochody za 2021 rok,

• Program czyste powietrze – od sierpnia br. dochody 
za 2021 rok, zaświadczenia wydawane są na bieżąco, 
z zastrzeżeniem dla rolników, dla których termin 
oczekiwania na dokument może wydłużyć się ze 
względu na brak przelicznika z ha, który zostanie 
ogłoszony po 23 września 2022 r.

• Stypendium szkolne – wnioski przyjmowane są 
w terminie od 01.09.2022 do 15.09.2022 (kryterium 
dochodowe 600,00 zł na osobę w rodzinie), wyso-
kość stypendium szkolnego będzie uzależniona od 
ilości złożonych wniosków, jednak maksymalna 
kwota to 992,00 zł

• Wnioski na posiłki dla dzieci – przyjmowane na 
bieżąco w zależności od potrzeb na okres od wrze-
sień do grudzień 2022 r. (kryterium dochodowe 
900,00 zł na osobę w rodzinie),

• Wnioski na zasiłki celowe i okresowe – przyjmo-
wane na bieżąco w zależności od potrzeb.
Ponadto informujemy, iż osoby posiadające status 

uchodźcy przebywające na terenie gminy Warta mają 
możliwość skorzystać z niżej wymienionych form 
wsparcia na zasadach ogólnych:
• stypendium szkolne
• posiłki dla dzieci
• zasiłki rodzinne
• art. żywnościowe
• inne rodzaje wsparcia ze świadczeń pomocy 

społecznej. ●

Agnieszka Nowicka

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie nieustająco 
koncentruje się przede wszystkim na wspieraniu osób i rodzin z terenu naszej gminy, 
w tym także uchodźców z Ukrainy. Mowa tutaj o wsparciu finansowym, rzeczowym 
socjalnym oraz rodzinnym.
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Zespół Szkół Specjalnych

Specjalne wydarzenie w Zespole 
Szkół Specjalnych
Jesień 2022 to w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie czas podsumowania realizacji 
projektu: ,,Aktywizacja zawodowa w wymiarze europejskim”. Z dumą spoglądamy 
na ostatnie dwa lata działalności Placówki.

Podejmowaliśmy wiele działań związanych z reali-
zacją projektu. Nastawione one były na rozwój 

umiejętności kluczowych uczniów i nauczycieli. Dzie-
więć nauczycielek uczestniczyło w 12-dniowym zagra-
nicznym kursie języka hiszpańskiego. W celu podno-
szenia kompetencji zawodowych współpracowaliśmy 
z wieloma szkołami – w Polsce i za granicą. Nabyliśmy 
umiejętność komunikacji w języku hiszpańskim oraz 
doskonaliliśmy znajomość języka angielskiego. Pozna-
liśmy system edukacji obowiązujący w Hiszpanii. 
Odwiedziliśmy wiele szkół i instytucji wspierających 
osoby z niepełnosprawnościami w Sewilli i Madrycie.

Wizyty w szkołach były dla nauczycielek bardzo 
inspirujące i przyczyniły do wprowadzenia nowych 
rozwiązań. W Zespole Szkół Specjalnych w Warcie 
pojawiły się nowe oznaczenia: sal lekcyjnych, gabi-
netów, miejsc na odzież uczniów. Kuchnia hiszpańska 
zyskała sympatyków wśród uczniów oraz grona peda-
gogicznego. Zdecydowaliśmy, że hiszpańskie potrawy 
będą cyklicznie przyrządzane przez uczniów Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy w Warcie. W salach lekcyj-
nych znalazły się rośliny ciepłolubne, które przypomi-
nają nam o podróży do Hiszpanii. Powstały też nowe 
pomoce dydaktyczne.

Uczniowie w ramach programu: ,,Poznajemy Hisz-
panię” przez cały rok pogłębiali swoją wiedzę o: 
kulturze, geografii, zwyczajach i tradycjach w Hisz-
panii. Potrafią wymienić najciekawsze i najbardziej 
znane zabytki tego kraju. Znają: wybitnych malarzy, 
piosenki i tańce hiszpańskie. Nauczyli się podstawo-
wych zwrotów oraz słówek w języku hiszpańskim. 
Z satysfakcją stwierdzamy, iż nasi uczniowie stają się 
coraz bardziej świadomymi i otwartymi na inne kultury 
Polakami i Europejczykami. ●

Joanna Danielewska
Beata Danielewska
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Czym skorupka za młodu...
Publiczne Przedszkole w Warcie

Nasze przedszkole w ramach projektu pilotażo-
wego realizowanego w partnerstwie ze Specja-

listycznym Centrum Wspierającym Edukację Włącza-
jącą w Sieradzu wzięło udział w zadaniach mających 
na celu pokazanie, że osoby z niepełnosprawnością 
są pełnoprawnymi członkami naszej społeczności. 
Przedszkolaki zorganizowały ważne dni m.in. ,,Dzień 
Białej Laski”, ,,Dzień Życzliwości”, ,,Światowy dzień 
Autyzmu” oraz dzień związany ze wspieraniem osób 
niesłyszących i słabosłyszących pod hasłem ,,Kocham 
słyszeć”. W zrozumieniu tych jakże ważnych i niejed-
nokrotnie trudnych tematów pomogły dzieciom 
zajęcia organizowane w formie pogadanek, zabaw, 
prac plastycznych i warsztatów zmierzających do 
poznania świata osób z tak trudnymi dysfunkcjami.

6 maja wraz z Panem Burmistrzem Warty 
Krystianem Kroguleckim starszaki z grupy Słoneczek 
posadziły 30 dębów. Dzieci były bardzo zaangażo-
wane w pracę, udzieliły wywiadu dla radia Łódź na 
temat ochrony przyrody.

Jak co roku Wszystkie Przedszkolaki wzięły udział 
w VIII Ogólnopolskim Maratonie Sportowym pod 
hasłem ,,Sprintem do maratonu”. Dzieci łącznie 
przebiegły 11900 metrów!!! W naszym maratonie 
wszystkie dzieci były zwycięzcami. Wysiłki biegaczy 
zostały nagrodzone medalami i dyplomami ale przede 
wszystkim zasiały wśród dzieci ducha sportu.

Miło jest nam poinformować, że nasze przed-
szkolaki zajęły pierwsze trzy miejsca w konkursie 
plastycznym organizowanym przez Specjalistyczne 
Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sieradzu 
w ramach realizacji ,,Pilotażowego wdrożenia modelu 
Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukacje 
Włączającą” pod hasłem ,,Szkoła dla każdego” 
Tematyką konkursu było propagowanie idei edukacji 
włączającej jako edukacji dostępnej dla każdego. 
Nasze przedszkolaki w piękny, zrozumiały sposób 
przedstawiły tematykę konkursu w formie różnorod-
nych prac plastycznych. Jury wybrało zwycięzców, 
którymi zostali: Mikołaj Serafiński – 1 miejsce, Zofia 
Budzińska – 2 miejsce, Hubert Rudecki – 3 miejsce. 
Gratulujemy!!!

Prześwietlamy oświatę
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8 czerwca w Warckim Centrum Kultury odbyło 
się podsumowanie kampanii profilaktycznej „Postaw 
na zdrowie”. Kampania została zorganizowana przez 
Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warcie. 
Dzieci z naszego przedszkola przygotowały prace 
plastyczne, które zostały nagrodzone. Za wykonaną 
pracę nagrodę otrzymała Nela Śmigielska oraz Amelia 
Nawrocka, a wyróżnienie Igor Łuczak. Przedszko-
laki przygotowały część artystyczną na happening 
w WCK. Celem akcji było wzbogacenie i pogłę-
bienie wiedzy uczniów oraz środowiska lokalnego 
w zakresie: zachowań i stylów życia korzystnych dla 
zdrowia psychicznego i fizycznego, sposobów dbania 
o kondycję, różnorodnych form aktywności dostęp-
nych w szkole i w lokalnym środowisku, rozwijania 
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagraża-
jących zdrowiu, a także promowanie postaw zrozu-
mienia i akceptacji dla osób z różnorodnymi zaburze-
niami.

10 czerwca w naszym przedszkolu odbył się Piknik 
Rodzinny. Były piękne występy, dużo atrakcji i super 
zabawa. Niezapomnianych wrażeń dostarczył dzie-
ciom „Wesoły Duecik”. Rodzice postarali się aby ten 
dzień ich pociechy zapamiętały na zawsze.

W tym roku szkolnym przedszkolne mury opuściło 
54 dzieci, dla których po wakacjach otworzyła się 
nowa wielka, ciekawa księga świata. Był to dla nich 
radosny czas spędzony z rówieśnikami. I niejedna nić 
przyjaźni zawiązała się miedzy nimi. Jeszcze „wczoraj” 
przedszkolaki, a już „dziś” pierwszaki.

Powodzenia w szkole!!

„W tym roku szkolnym 
przedszkolne mury 
opuściło 54 dzieci, dla 
których po wakacjach 
otworzyła się nowa wielka, 
ciekawa księga świata. 

„

Prześwietlamy oświatę
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ŻŁOBEK GMINNY W WARCIE

Lato w naszym żłobku obfitowało w wiele 
wydarzeń. 1 czerwca hucznie obchodziliśmy 

jedno z najważniejszych dla naszej małej społeczności 
świąt, czyli Dzień Dziecka. Nasze misie ten dzień 
spędziły bardzo radośnie, był poczęstunek, tańce, 
konkursy, zabawa oraz piękne prezenty. 13 czerwca 
żłobek odwiedzili animatorzy. Szczęście dzieci 
wypełniało salę po brzegi, dzień minął w świetnej 
atmosferze, a uśmiech nie znikał z twarzyczek naszych 
podopiecznych. Z okazji Dnia Taty dzieci wykonały 
medale, które zostały przygotowane z masy solnej. 
W naszym żłobku 19 lipca obchodziliśmy Dzień 
Czerwonego Kapturka, wspólnie wysłuchaliśmy 
bajkę o Czerwonym Kapturku i tworzyliśmy prace 
plastyczne. Koniec sierpnia to miesiąc w którym 
żegnamy naszych małych absolwentów. Odbyły się 
poczęstunki przyniesione przez dzieci. To były dla 
wszystkich wzruszające chwile.

„1 czerwca hucznie obchodziliśmy jedno z najważniejszych 
dla naszej małej społeczności świąt, czyli Dzień Dziecka. 
Nasze misie ten dzień spędziły bardzo radośnie, był 
poczęstunek, tańce, konkursy, zabawa oraz piękne prezenty. 

„
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Co nowego w SP im. M. Kopernika w Cielcach od 
ostatniej relacji? (15 czerwca 2022 r.)

• Przed wakacjami w pięknych, czerwcowych okolicz-
nościach przyrody odbyła się plenerowa wystawa 
prac plastycznych naszych młodych artystów.

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Cielcach

• Otrzymaliśmy podziękowanie za zaangażowanie 
w akcję Szkolnego Klubu Wolontariatu przy ZSS 
w Warcie pod patronatem Fundacji Międzynarodo-
wego Ruchu Na Rzecz Zwierząt VIVA w propago-
waniu humanitarnego traktowania zwierząt.

• 1 września 2022 r. wypoczęci i z głowami pełnymi 
wakacyjnych wspomnień wróciliśmy do szkolnych 
ławek. Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.

• 4 września 2022 r. na cmentarzu w Glinnie 
miała miejsce uroczysta msza święta poświęcona 
obchodom 83 rocznicy wybuchu II wojny świa-
towej. W wydarzeniu tym wzięła udział delegacja 
naszej szkoły.
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• Przygotowujemy się do realizacji PONADNARO-
DOWEJ MOBILNOŚCI UCZNIÓW ,,Polsko-
-grecka mozaika kulturowa’’ (18.09.22 r. – 1.10.22 r.). 
Poznajemy kulturę, tradycję i historię Grecji. 
Szlifujemy też język angielski. Gromadzimy mate-
riały niezbędne do zrealizowania przewidzianych 
projektów, tworzymy m.in. plakaty, „książki na 
kolanach”, czyli lapbooki, prezentacje, kolaże. 
W związku z planowaną przez nas grecką mobil-
nością w szkole pojawili się niezwykli goście. Byli 
to greccy i słowiańscy bogowie oraz bohaterowie 
,,Balladyny’’ Juliusza Słowackiego. Zwiedzili naszą 
placówkę oraz odbyli spacer w przyszkolnych, 
skąpanych wrześniowym słońcem, ogrodach.
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1 września 2022 roku – uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2022/ 2023. Uczniowie, rodzice, nauczy-

ciele i pracownicy szkoły powitali nowy rok szkolny 
o godz. 9.00 na apelu ogólnym, następnie udali się na 
spotkanie z wychowawcami klas.

4 września delegacja ze szkoły uczestniczyła 
w obchodach 83 rocznicy wybuchu II Wojny Świa-
towej w Glinnie.

Szkoła Podstawowa im. Ks. Infułata Władysława Sarnika w Jakubicach

Prześwietlamy oświatę

Szkoła Podstawowa im. W. Reymonta w Jeziorsku

W czwartek 1 września 2022 r. uczniowie i ich 
rodzice, nauczyciele oraz pracownicy Szkoły 

Podstawowej im. W. Reymonta w Jeziorsku uroczyście 
rozpoczęli nowy rok szkolny 2022/2023. Cieszymy się, 
że po dwumiesięcznej przerwie, ponownie mogliśmy 
spotkać się w murach naszej szkoły. Co przyniesie 
nowy rok? Przed nami na pewno 10 miesięcy wytę-
żonej pracy i nauki, kreatywnych działań i zabawy 
podczas wielu uroczystości i projektów szkolnych. 
Minął dopiero tydzień, a już możemy pochwalić się 
niezwykłymi wydarzeniami.

Jeszcze w wakacje, 14 sierpnia uczniowie aktywnie 
uczestniczyli w Dożynkach Gminnych, które w tym 
roku odbyły się właśnie w Jeziorsku. Anna, Hanna, 
Maja, Aleksandra, Alicja, Joanna i Gabriela z klasy V 
uatrakcyjniły część artystyczną uroczystości swoimi 
występami i zaprezentowały umiejętności wokalne 
oraz recytatorskie.

W niedzielę 3 września na cmentarzu w Glinnie 
wzięliśmy udział w mszy świętej i tym samym uczci-
liśmy 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Dołączyliśmy również do największego święta 
czytelników w Polsce – Narodowego Czytania 2022. 
Inauguracja tego wydarzenia miała miejsce 3 września, 
tak więc mijający tydzień upływał nam pod znakiem 
„Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Podczas 
zajęć edukacji wczesnoszkolnej, na lekcjach języka 
polskiego, plastyki i godzin z wychowawcą wybrzmiały 
ballady: „Powrót taty”, „Pani Twardowska”, „Lilije”, 
„Świtezianka”. Czytaliśmy teksty z podziałem na role, 
próbowaliśmy wystawiać je na klasowych scenach. 
Na końcu przedstawialiśmy poznane historie na 
ilustracjach. A przy okazji powtarzaliśmy wiadomości 
o rodzajach i gatunkach literackich, archaizmach, 
doskonaliliśmy pisanie rozprawki i małymi kroczkami 
przygotowujemy się do egzaminu VIII klasy.

Na zakończenie pierwszego tygodnia uczniowie 
naszej szkoły wzięli udział w XXV Turnieju Dzikich 
Drużyn ”Piątki Piłkarskie” na Stadionie Miejskim 
w Warcie. Wspaniałe umiejętności sportowe i zaan-
gażowanie naszej drużyny w kategorii 2007 – 2008 
(Kuba, Antek, Igor, Kamil, Tobiasz z klasy VIII, 
Łukasz, Staś z klasy VI, Adrian z klasy IV) zaowoco-
wały ogromnym sukcesem – I miejscem. Szczególne 
wyróżnienie indywidualne otrzymał Antek dla najlep-
szego bramkarza całego turnieju. Chłopcy, dzięku-
jemy i gratulujemy!

Rozpoczęliśmy również prace w ramach konkursu 
dla szkół podstawowych i kampanii edukacyjnej 
w Gminie Warta „Nie wyrzucaj - ograniczaj, 
odtwarzaj, oddawaj”, uczniowie klas I - VI pokażą, 
jak mogą dbać o przyrodę i jak przekonać do tego 
dorosłych. Powodzenia!

Wszystkim uczniom i nauczycielom w nowym 
roku szkolnym życzymy niezwykłych spotkań, 
niezapomnianych chwil i sukcesów – tych małych 
i tych większych.
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Szkoła Podstawowa w Raczkowie

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Raczkowie jak we wszystkich szkołach rozpo-

częliśmy nowy rok szkolny 2022/2023. Po wakacjach 
wszyscy wróciliśmy wypoczęci, z zapasem pozytywnej 
energii do nowych wyzwań i działań.

Przedstawiamy najważniejsze wydarzenia z ostat-
niego tygodnia roku szkolnego 2021/2022 oraz pierw-
szych dni nauki w nowym roku szkolnym.

• 21-22 czerwca 2022 r. – wycieczka do Łodzi. 
Pierwszy dzień zwiedzania: ogród zoologiczny, 
Orientarium i ogród botaniczny. Drugi dzień: pobyt 
w parku rozrywki – Mandoria.

• 21 czerwca 2022 r. – wycieczka przedszkolaków do 
mini zoo „Dobronianka” koło Łodzi, parku tema-
tycznego, miejsca odpoczynku i zabawy.

• Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2022/2023 z mszą św.
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• Udział naszej delegacji i pocztu sztandarowego 
na cmentarzu w Glinnie podczas uroczystej mszy 
poświęconej obchodom 83 rocznicy wybuchu II 
wojny światowej.

• Dzień Marzyciela w naszej szkole pod hasłem: „Jeśli 
potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego 
dokonać”.

• Nowy zwyczaj w szkole: celebrowanie urodzin 
w naszej społeczności…

• Trwają prace w ramach udziału w III Regionalnym 
Konkursie im. Ireneusza Ślipka pod tytułem 
„Historia pod lupą - ty też możesz być badaczem 
historii swojej małej ojczyzny”. Sporządzana jest 
lista ofiar drugiej wojny światowej i niespokojnego 
czasu powojennego (lata 1945 – 1946), pochodzą-
cych z Gminy Warta.

• Czekamy na rozstrzygnięcie Pierwszego Ogól-
nopolskiego Konkursu Poświęconego Rodzinie 
„Rodzina. Mając siebie – mamy tak wiele”. Nasi 
uczniowie brali w nim udział.

Zapraszamy na stronę: 
www.facebook.com/spraczkow

SPROSTOWANIE INFORMACJI
W poprzednim wydaniu kwartalnika „Na Warcie” 
został popełniony błąd ze strony redakcji.
Poniżej sprostowanie informacji:
Michalina Dzieran kl.VIII – stypendystka ze 
Szkoły Podstawowej w Raczkowie, a nie jak 
podaliśmy błędnie z Jeziorska. Za pomyłkę prze-
praszamy, a stypendystce jeszcze raz gratulujemy!
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Szkoła Podstawowa w Rossoszycy

1 września 2022 roku o godzinie 9.00 społeczność 
Szkoły Podstawowej im. W. Łokietka w Rossoszycy 

zgromadziła się w murach szkoły. Z entuzjazmem, 
radością i pełni wakacyjnych wspomnień wkroczyliśmy 
w nowy rok szkolny 2022/2023. Z tej okazji odbył 
się uroczysty apel, na którym uczczono minutą ciszy 
83. Rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dyrektor 
przedstawił najważniejsze informacje dotyczące orga-
nizacji nadchodzącego roku szkolnego, powitał nowo 
przybyłych uczniów oraz życzył wszystkim wytrwa-
łości i sukcesów w pracy.

4 września 2022 roku szkoła w Rossoszycy repre-
zentowana przez Dyrektora oraz dwa Poczty Sztan-
darowe wzięła udział w uroczystej Mszy świętej na 
Cmentarzu Wojskowym w Glinnie. Uroczystość ta 
upamiętniała 83. Rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej. Wraz z przedstawicielami Gminy Warta odda-
liśmy hołd bohaterom tamtych czasów.

7 września uczniowie uczniowie klasy IV wraz 
z opiekunami udali się na pielgrzymkę przed Tron 
Jasnogórskiej Pani. Msza święta przed cudownym 
obrazem Matki Bożej była niezapomnianym i wspa-
niałym przeżyciem. Pielgrzymi mogli zwiedzić Jasną 
Górę oraz odwiedzili ruiny pobliskiego IV wiecznego 
zamku w Olsztynie, znajdującego się na Szlaku Orlich 
Gniazd.



29Na Warcie 3 / Jesień / 2022

Prześwietlamy oświatę

W sobotę 10 września 2022 roku dwoje uczniów 
ze szkoły w Rossoszycy wzięło udział w warszawskim 
biegu Kids Run. Aleksander Cichowski z klasy III, 
pokonując ponad setkę uczestników, zajął pierwsze 

miejsce w swej kategorii wiekowej, zaś Wiktoria 
Cichowska z klasy II miejsce 9. Serdecznie gratulu-
jemy odwagi i sukcesu!

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ustkowie

Ostatnie dni czerwca w SP im. Jana Pawła II 
w Ustkowie obfitowały w liczne wydarzenia, 

wyjazdy i uroczystości. W ramach programu ,,Poznaj 
Polskę’’ uczniowie klas starszych byli na trzydniowej 
wycieczce Kraków – Zakopane, uczniowie klas młod-
szych na jednodniowej wycieczce w Toruniu.
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Pożegnanie kl. VIII to dzień wyjątkowy dla 
ósmoklasistów. W gronie rodziców, nauczycieli i młod-
szych kolegów z kl. VII pożegnali oni uroczyście 
szkołę, w której spędzili 9 lat. My, nauczyciele jesteśmy 
z nich dumni, ponieważ na egzaminie ósmoklasisty 
osiągnęli dobre wyniki i dostali się do wymarzonych 
szkół.

Nadeszły wymarzone wakacje! Nasi uczniowie 
odpoczywali: nad morzem, jeziorem, w górach. Byli 
też tacy, którzy pomagali rodzicom w pracach polo-
wych. W czasie wakacji w szkole nie było uczniów, ale 
to nie znaczy, że nic się nie działo. Nasza szkoła jest 
jedną z 1200 szkół w Polsce, która zakwalifikowała się 
do ,,ESA dla OSE’’. W lipcu otrzymaliśmy bezpłatne 
czujniki smogu oraz tablicę do wyświetlania wyników 
pomiaru czystości powietrza. Dołączyliśmy więc do 
Edukacyjnej Sieci Antysmogowej.

Nasza szkoła stała się jeszcze piękniejsza. Podczas 
wakacji pomalowana została klatka schodowa i kory-
tarz. W jednej z klas wycyklinowano i polakierowano 
parkiet. Klasa językowa wzbogaciła się o nowe meble. 
Miło więc było wrócić do klas, które pachniały świe-
żością i zabrać się do pracy w nowym roku szkolnym.

A co we wrześniu? Nowe plany i wyzwania.
4-go września poczet sztandarowy naszej szkoły 

oraz nauczyciele uczestniczyli we mszy św. na Cmen-
tarzu Wojskowym w Glinnie, którą to mszą uczczono 
83 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się 
w akcję NARODOWE CZYTANIE 2022. Lekturą 
tegorocznej, jedenastej już edycji były ,,Ballady 
i romanse’’ naszego wieszcza narodowego – Adama 
Mickiewicza.

Nasi trzecioklasiści od 15 września rozpoczną naukę 
pływania w ramach programu „Umiem pływać”.
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Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie

Rok szkolny 2022/2023 rozpoczęty Piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej 
Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej
Tradycyjnie, od wielu lat, uczniowie, rodzice i nauczy-
ciele naszej szkoły biorą udział w pieszej pielgrzymce 
do Charłupi Małej, aby zawierzyć nowy rok szkolny 
Matce Bożej – Księżnej Sieradzkiej. Pielgrzymi wyru-
szyli o godz. 8:00 z Klasztoru W grupie ponad 200 
pątników z Warty i okolic uczestniczyła kilkudziesię-
cioosobowa grupa społeczności SP Warta. Na nowy 
rok szkolny 2022/2023 – Szczęść Boże.

1 września rozpoczął się kolejny rok szkolny. W Szkole 
Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego 
pierwszy dzwonek usłyszało 354 uczniów, w tym 15 
pochodzących z Ukrainy. Do dwóch pierwszych klas 
przyjęto 53 uczniów. Uroczysty apel swoją obecnością 
zaszczycili: Burmistrz Warty Krystian Krogulecki oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Kopacki, 
którzy życzyli uczniom sukcesów w nowym roku 
szkolnym. Tego dnia odprawiono również mszę św. 
w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w intencji całej 
społeczności szkolnej. Wszystkim uczniom i pracow-
nikom szkoły życzymy spokojnej i owocnej pracy 
przez najbliższe dziesięć miesięcy.
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Szkoła Podstawowa im. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich we Włyniu

Najważniejsze wydarzenia:

• Na terenie naszej szkoły działa Szkolne Koło 
Wolontariatu, w którego aktywność zaangażowani 
są uczniowie z klas młodszych, jak i klas starszych. 
Swoją pomocą i wsparciem dzielą się także rodzice 
wolontariuszy. Nasze działania skierowane są na 
wszelkie formy pomocy w środowisku lokalnym 
oraz wspomaganie różnych inicjatyw charytatyw-
nych i kulturalnych. Grupa wolontariuszy działa 
prężnie nie tylko w trakcie roku szkolnego, ale także 
w czasie wolnym od zajęć. W minione wakacje 
uczestniczyliśmy w podsumowaniu akcji organi-
zowanej przez My Pet Story dla podopiecznych 
Schroniska Funny Pets w Czartkach. Zgodnie 
z założeniami akcji, w wyznaczonym czasie napeł-
nialiśmy wirtualnie miski dla Czartkowiaków, dzięki 
czemu wypełnialiśmy zapas karmy przeznaczonej 
dla podopiecznych schroniska. Natomiast w dniu 
podsumowania udaliśmy się na długie spacery 
z psami po znanych nam już okolicach oraz bawi-
liśmy się z kotami, które także wyczekują naszych 
odwiedzin.

• Pokaz w wykonaniu uczennic klasy czwartej uświetnił 
tegoroczną uroczystość odpustową w Klasztorze 
Ojców Bernardynów w Warcie. W pełnym słońcu 
i przy licznie zgromadzonej publiczności dziew-
czynki zaprezentowały umiejętności taneczne.
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Prześwietlamy oświatę

• Społeczność naszej szkoły angażuje się w różno-
rodne działania o charakterze patriotycznym zarówno 
na terenie szkoły, jak i w środowisku lokalnym. 
Zawsze pamiętamy o Miejscach Pamięci Naro-
dowej znajdujących się na cmentarzu parafialnym 
w Glinnie – porządkujemy mogiły żołnierzy i zapa-
lamy na nich „symboliczne znicze”. Uczestniczymy 
także w uroczystościach patriotycznych organizo-
wanych dla społeczności lokalnej. Ostatnia z nich to 
uroczysta Msza Święta poświęcona obchodom 83 
rocznicy wybuchu II wojny światowej, która odbyła 
się 4 września na cmentarzu w Glinnie. To właśnie 
podczas tej uroczystości społeczność naszej szkoły 
uczciła pamięć i oddała hołd polskim żołnierzom, 
którzy polegli w dniach 4-5 września 1939 roku 
w obronie głównych pozycji nad rzeką Wartą, na 
polach wsi Włyń, Dzierzązna, Glinno i w okolicz-
nych lasach.

• Początek września a już znakomite osiągnięcia 
i medale mają na koncie zawodnicy sekcji sportów 
walki przy Szkole Podstawowej we Włyniu. W Ogól-
nopolskich Igrzyskach Dzieci w Sumo złote medale 
zdobyli: Hania Kaźmierczak – klasa III, Oliwia 
Piątkowska – klasa V i Szymon Piątkowski – klasa 
IV, natomiast Dawid Janiszewski z klasy V zdobył 
srebrny medal. ●

„Zawsze pamiętamy o Miejscach Pamięci Narodowej 
znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Glinnie 
– porządkujemy mogiły żołnierzy i zapalamy na 
nich „symboliczne znicze”. Uczestniczymy także 
w uroczystościach patriotycznych organizowanych dla 
społeczności lokalnej.

„
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Okiem i piórem młodych warcian

,,POZWÓL SOBIE POMÓC’’
Ola chodziła do ósmej klasy. Mieszkała z babcią, 

ponieważ rodzice jej pracowali za granicą. Była dobrą 
uczennicą, ale nie mogła znaleźć przyjaciółki. Rówie-
śnicy wyśmiewali się z niej, że jest gruba i często jej 
dokuczali. Ola czuła się wykluczona z grupy. Wycho-
wawczyni klasy próbowała na różne sposoby pomóc 
dziewczynce.

Pewnego dnia oznajmiła nam, że na lekcji wycho-
wawczej będziemy mieli gościa. Okazało się, że była 
to pani dietetyk, która w ramach programu ,,POSTAW 
NA ZDROWIE’’, odwiedzała wszystkie szkoły. Diete-
tyczka zadawała nam pytania typu - jak wygląda nasz 
dzień? W jaki sposób docieramy do szkoły, czy przy-
chodzimy pieszo, czy jeździmy autobusem szkolnym? 
Jak często spożywamy posiłki oraz o jakich porach? 
Wszystko co mówiliśmy, było notowane oraz analizo-
wane przez panią dietetyk. Następnie dowiedzieliśmy 
się, co robimy źle. Okazało się, że większość z nas je 
kolację o późnych godzinach, ponad połowa z nas nie 
uprawia żadnego sportu, a jak wiemy, jest on niezbędny 
dla naszego zdrowia. Pani dietetyk uświadomiła nam, 
że siedzący tryb życia, a więc godziny spędzone przy 
komputerze oraz niewłaściwy sposób odżywiania 

sprzyjają nadwadze. Ta zaś może powodować choroby 
serca, cukrzycę, problemy z poruszaniem się. Może 
mieć podłoże zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

I wówczas zapaliła mi się w głowie lampka. Zaczęłam 
przypominać sobie różne sytuacje z udziałem Oli 
i zrozumiałam, że potrzebuje ona fachowej pomocy. 
Nie miała przyjaciół, więc po lekcjach siedziała 
w domu. Tęskniła za rodzicami, czuła się samotna, 
więc na osłodę życia często sięgała po ciastka, cukierki, 
lody. Czasem wspominała, że całymi godzinami siedzi 
przy komputerze i ogląda filmy. Lubi przy tym zajadać 
słodycze, które popija colą. To więc tłumaczyło jej 
nadwagę. Po wielu godzinach rozmów udało mi się 
przekonać ją, że sama sobie nie poradzi.

Ola postanowiła skonsultować się ze specjalistą. 
Zrozumiała, że jeśli nie zmieni swojego dotychcza-
sowego trybu życia, będzie tylko gorzej. W tym celu 
dziewczyna udała się do dietetyka, który ułożył dla niej 
odpowiednią dietę. Zaczęła ćwiczyć i biegać. Wpro-
wadziła do swojego życia nowe zasady - dietę i ruch. 
Musiała liczyć się z tym, że taka zmiana nie będzie 
łatwa i trzeba być wytrwałym. Jednak dziewczyna nie 
poddała się i osiągnęła swój cel. Zdała sobie sprawę, 
że musi dbać o swoje zdrowie, gdyż jest to wartość, 
której nie da się kupić, a życie jest tylko jedno.

 Postawa Oli, jej walka z nadwagą świadczą o tym, 
że jeśli naprawdę chcemy, to jesteśmy w stanie osią-
gnąć cel. Zdrowie psychiczne i fizyczne jest bardzo 
ważną sprawą, o którą należy dbać. Od zdrowia zależy 
praktycznie wszystko: nasze samopoczucie, możliwość 
realizowania planów, nasze relacje rodzinne, aktyw-
ność, praca zawodowa. Powinniśmy więc doceniać to, 
że mamy zdrowie, starać się je zachować i zauważać, 
jak cenną jest wartością. Jeśli zaś mamy problemy, 
pozwólmy sobie pomóc! ●

Oliwia Stawska, kl. VI, SP w Ustkowie„Musiała liczyć się z tym, że taka zmiana nie będzie łatwa 
i trzeba być wytrwałym. Jednak dziewczyna nie poddała się 
i osiągnęła swój cel. Zdała sobie sprawę, że musi dbać o swoje 
zdrowie, gdyż jest to wartość, której nie da się kupić, a życie jest 
tylko jedno.

„

Kącik literacki
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Nasz Franek Dolas… 
i w Warcie są takie życiorysy

Ponieważ wrzesień jest miesiącem, który miło-
śnikom historii najbardziej kojarzy się z napaścią 

Niemiec na Polskę, warto pochylić się nad losem, 
którzy wówczas bohatersko bronili naszej niepod-
ległości. Sadzę, że wszyscy którzy znają losy Franka 
Dolasa z filmu „Jak rozpętałem II wojnę światową” 
z podziwem i niedowierzaniem śledzili jego przygody 
w różnych miejscach Europy i nie tylko. Wiadomo, 
w filmie wszystko może się wydarzyć, ale żeby tak 
było naprawdę… I tu zaskoczę Państwa, takie właśnie 
koleje losu spotkały urodzonego w Warcie w 1904 r. 
Ryszarda Wiśniewskiego.

Wraz ze starszym bratem Janem uczęszczał do 
prywatnej szkoły w Kaliszu, obaj należeli do tajnych 
stowarzyszeń patriotycznych (Polska była jeszcze pod 
zaborami, a następnie pod okupacją pruską). W 1920 
roku wzięli udział w wojnie z bolszewikami, a następnie 
swe życie zawodowe związali z Wojskiem Polskim. 
Ryszard został oficerem 5 Pułku Strzelców Podha-
lańskich w Przemyślu. Gdy wybuchła wojna, prowa-
dził walki na południu Polski w Armii „Kraków”. 

Po kapitulacji wraz z pułkiem dostał się na Węgry, 
skąd na polecenie Rządu Emigracyjnego w kwietniu 
1940 r. przez Jugosławię dostał się do Syrii celem 
podjęcia służby w Samodzielnej Brygadzie Strzelców 
Karpackich. Brygada ta przeniesiona została do Pale-
styny, skąd brała udział w walkach z siłami włoskimi 
na terenie Libii, następnie przeszła szlak bojowy 
w północnej Afryce. W kwietniu 1942 r. Ryszard 
Wiśniewski już w randze kapitana wysłany został do 
Iranu, gdzie przyjmował i szkolił żołnierzy-Polaków 
wyprowadzonych przez gen. W. Andersa z bolsze-
wickiej Rosji. W 1943 r. II Korpus Polski stacjonu-
jący wówczas w Egipcie, został zaokrętowany w Port 
Said i wysłany do Włoch, by tam walczyć i odnosić 
spektakularne zwycięstwa w bitwach o Monte Casino, 
Ankonę i Bolonię. Kapitan R. Wiśniewski był w samym 
centrum tych walk. Możemy sobie wyobrazić, że i on 
jak wielu kolegów, rzadkie chwile odpoczynku spędzał 
baraszkując ze słynnym dziś niedźwiedziem Wojt-
kiem, który (jak zeznają żołnierze) wnosił skrzynki 
z amunicją pod strome wzgórze Monte Cassino. Myślę, 
że po takiej biografii łatwiej zrozumieć i uwierzyć w to, 
co przytrafiło się Dolasowi, a i historia staje się nam 
bliższa i ciekawsza, bo wydarzyła się naprawdę. Nasz 
bohater po wielu perypetiach wrócił do Polski, osiedlił 
się całkiem blisko, ale komunistyczny aparat władzy 
nie był łaskawy dla takich jak on. Ale to już historia 
na kolejna opowieść. Dodam tylko, że jego doczesne 
szczątki spoczywają w rodzinnym grobowcu na cmen-
tarzu w Warcie. ●

Barbara Cichecka„on jak wielu kolegów, 
rzadkie chwile odpoczynku 
spędzał baraszkując ze 
słynnym dziś niedźwiedziem 
Wojtkiem, który [...] wnosił 
skrzynki z amunicją pod 
strome wzgórze Monte 
Cassino.

„

Historia
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Pamiątki związane z II wojną 
światową w Muzeum w Warcie

Statecznik niemieckiego samolotu Focke Wulf 190

Portret ppłk pil. Stanisława Skarżynskiego

Statecznik niemieckiego samolotu Focke Wulf  190, 
który został strącony w czasie walk na polach w okolicy 
Warty - ofiarowany przez Romana Bartczaka. Tego 
typu myśliwce 1-osobowe i 1-silnikowe produkowane 
były w zakładach w Bremie w latach 1940-45 (chociaż 
pierwszy egzemplarz został oblatany już w 1939r.).
Niemcy pewni zwycięstwa przenieśli już w 1940r. 
produkcję niektórych części do Poznania, gdzie na 
terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich 
polska młodzież pod surowym nadzorem okupanta 
pracowała od świtu do nocy, a każda pomyłka lub 
opóźnienie karane było jak sabotaż, biciem, głodem, 
ciemnicą. Zagadkę części myśliwca pomógł nam 
rozwikłać zaprzyjaźniony inżynier Krzysztof  Frąt-
czak, mieszkaniec naszej gminy, pasjonat przeszłości. 
Jest prawdopodobne, że zestrzelonym pilotem był syn 
volksdeutscha, który już na początku 1939r. przyje-
chał z Pomorza z liczną rodziną i siedział w więzieniu 
za malwersacje finansowe. Po wejściu Niemców został 
zwolniony i od razu podpisał volkslistę. Jego najstarszy 
syn służył w Luftwafe i być może to on (jako jedyny) 
przyleciał dokonać wyimaginowanej zemsty. Sam 
pilot przeżył, został nakarmiony i napojony w najbliż-
szym domostwie, a następnie odwieziony do szpitala 
w Kaliszu. Według świadków mówił po polsku.

Portret ppłk pil. Stanisława Skarżynskiego (olej na 
płótnie), wykonany przez Alicję Śmiszkiewicz, artystkę 
goszczącą wielokrotnie na plenerach i wystawach 
plastycznych w Warcie, w pobliskich gminach oraz 

na terenie całej Polski. Wypracowała swój ciekawy 
styl obrazowania rzeczywistości, a w szczególności 
emocji, co wymaga dużego talentu. Skarżynski przed-
stawiony jest w mundurze oficera, z odznakami, baret-
kami i odznaczeniami, wśród których na pierwszy 
plan wybijają się Virtuti Militari, Krzyż Walecznych 
oraz lotnicza „gapa”, jest pełen energii, uśmiechnięty 
i przyjacielski. Warto przypomnieć, że jest to bohater 
trzech wojen; I światowej, z bolszewikami i II świa-
towej. W Bitwie Warszawskiej zasłynął niezwykłą 
odwagą podrywając do walki swych młodziutkich 
kolegów, gdy pod Radzyminem stracili dowódcę pułku.
Zginął 80 lat temu w czasie powrotu z bombardo-
wania fabryki samolotów w Bremie dnia 26.06.1942r. 
Bombowiec, który prowadził został 2-krotnie trafiony, 
silniki przestały pracować, a on w nocy przy wysokiej 
fali posadził maszynę na Morzu Północnym. Wszyscy 
się uratowali oprócz niego, gdyż wychodził z kabiny 
jako ostatni, a samolot bardzo szybko tonął. Ciało 
wyrzuciło morze na holenderską wyspę Terschelling, 
gdzie obecnie znajduje się cmentarz wojskowy. ●

Barbara Cichecka

Muzeum
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Wakacyjny Lokalny 
Odcinek Kulturalny

Bo oto kiedy tylko w szkołach zakończył się 
proces dydaktyczny w Warckim Centrum Kultury 

rozpoczął się cykl artystyczno-warsztatowych spotkań 
z kulturą, pełnych wrażeń i dobrej zabawy. Były więc 
spotkania z teatrem, muzyką, plastyką a nawet czarną 
magią. Na opisanie wszystkich pozytywnych emocji, 
przeżyć i wzruszeń musielibyśmy poświęcić co najmniej 
kilka kolejnych szpalt naszego kwartalnika ograniczę 
się więc do fotorelacji z wydarzeń z przekonaniem, 
że najlepiej odda atmosferę tych dni. Wszystkie foto-
grafie pochodzą z archiwum WCK, a ich autorką jest 
niezastąpiona Anna Majewska.

Wakacje co prawda już za nami ale z kronikarskiego obowiązku wróćmy na chwilę 
wspomnieniami do tych letnich, beztroskich chwil by podładowane dobrą energią 
akumulatory pozwoliły nam jak najdłużej korzystać ze swoich zasobów.

Robimy slimy… Foto. A Majewska Pichciliśmy też co nieco… Foto. A Majewska

Czarna magia dla każdego… Foto. A Majewska

Bańki… czyste szaleństwo! Foto. A Majewska

„w Warckim Centrum 
Kultury rozpoczął się cykl 
artystyczno-warsztatowych 
spotkań z kulturą [...] Były 
więc spotkania z teatrem, 
muzyką, plastyką a nawet 
czarną magią.

„

O kulturze
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W ramach wakacyjnych wydarzeń kulturalnych na 
stadionie miejskim odbyły się także dwa festyny okra-
szone koncertami gwiazd lokalnej i krajowej sceny 
muzycznej. Tak więc obok wokalistek i wokalistów 
z WCK na scenie zaprezentowali m.in. Krzysztof  
Prusik i Barbara Parzęczewska laureaci telewizyj-
nego Voice Senior, Igor Kowalski finalista Voice Kids 
a ponadto Ewelina Lisowska oraz zespół Video.

Okres letni to także pracowity czas dla zespołów 
ludowych. Obok udziału w corocznym święcie dożyn-
kowym ( w tym roku w Jeziorsku) nasz ludowy towar 
eksportowy, czyli zespół śpiewaczy Jezioranki zajął III 
miejsce na prestiżowym 56 Ogólnopolskim Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, 
który odbył się w dniach 25 - 26 czerwca. Z kolei 
w sierpniu z Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki 
Ludowej Złota Leszczyna zespół wraz z towarzy-
szącą mu Warcką Kapelą ludową wrócił z I miejscem 
i nagrodą finansową.

Także Jubilatka Lutnia nie zasypiała gruszek 
w popiele i choć oczywiście w wakacyjnej przerwie 
znalazła się chwila na głębszy oddech to jeszcze 
w lipcu przyjęliśmy zaproszenie Infułata Sanktuarium 
Matki Bożej, Księżnej Ziemi Sieradzkiej ks. Grzegorza 
Drzewieckiego i zaśpiewaliśmy podczas mszy św. 
transmitowanej przez TV Polonia na cały świat, tak 
więc następny koncert pewnie w Chicago, chociaż póki 
co wystąpiliśmy już na dwóch powakacyjnych koncer-
tach, w Sieradzkiej Kolegiacie i podczas Jarmarku 
Powiatowego w Kościele NSJ w Sieradzu. Tak więc 
jesienna część naszej jubileuszowej trasy koncer-
towej rozpoczęta, na „Grande Finale” zapraszamy 20 
listopada do kościoła św. Mikołaja. Uchylając rąbka 
tajemnicy mogę zdradzić, iż przygotowujemy książkę 
– album na 100-lecie Lutni. Miałem już przyjemność 
zapoznania się z pierwszą, roboczą wersją tego wydaw-
nictwa. Czyta się doskonale i wygląda obiecująco mam 
więc nadzieję, iż będzie godnym dopełnieniem jubile-
uszowej płyty cd, którą wydaliśmy na początku bieżą-
cego roku.

Ewelina Lisowska - koncert. Foto. A Majewska

Nasi Złoci Laureaci. foto. Archiwum WCK

Koncert „Video”. Foto. A Majewska

Koncert „Video”. Foto. A Majewska„zapraszam wszystkich chętnych do udziału w zajęciach sekcji 
artystycznych naszej placówki, właśnie ruszyła rekrutacja na 
rok szkolny 2022/2023. Szczegółowe informacje znajdziecie na 
stronie internetowej oraz facebooku Warckiego Centrum Kultury.

„

O kulturze
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Korzystając z okazji zapraszam wszystkich chęt-
nych do udziału w zajęciach sekcji artystycznych 
naszej placówki, właśnie ruszyła rekrutacja na rok 
szkolny 2022/2023. Szczegółowe informacje znaj-
dziecie na stronie internetowej oraz facebooku 
Warckiego Centrum Kultury. Niezmiennie zachę-
camy i zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszego 
chóru oraz orkiestry dętej, która także intensywnie się 
rozwija poszerzając repertuar i reprezentując nas na 
lokalnych wydarzeniach i uroczystościach. Ostatnio 
występowała na gminnych dożynkach w Jeziorsku 
(14.08.22), festynie parafialnym w warckim klasztorze 
O.O. Bernardynów (15.08.22), na mszy odpustowej 
w parafii w Górze (16.08.22), a 12 września na 
Jarmarku Powiatowym w Sieradzu. ●

Wiktor Baranowski

Na dożynkową nutę… Foto. A Majewska

Niecodzienne uroczystości, 
czyli obchody 80. rocznicy 
likwidacji getta w Warcie

Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Żydowski 
Instytut Historyczny w Polsce odsłonili plan 

miasta „Śladami Żydów w Warcie”. Plan wyznacza 
szlak najważniejszych miejsc dla historii żydowskich 
obywateli naszego miasta. Koszt wykonania i usta-
wienia planu pokryły fundusze przekazane przez 
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny 
w Polsce.

Tego samego dnia odsłonięto kamień z tablicą 
pamiątkową oznaczające miejsce, gdzie niegdyś stała 
synagoga. Kolejny kamień i tablica upamiętniają 

tragiczną śmierć dwóch obywateli Warty żydowskiego 
pochodzenia, którzy zostali zastrzeleni 13 grudnia 
1945 r. Odsłoniła je pani Maria Baran, siostra pana 
Ireneusza Ślipka.

Replikę wykonanej przez pana Ireneusza Ślipka 
tablicy informacyjnej odsłoniła na cmentarzu żydow-
skim przybyła z Izraela pani Francine Gelbart, córka 
pana Rubena Gelbarta, który wspierał pana Ślipka 
w ratowaniu cmentarza żydowskiego w Warcie przed 
unicestwieniem. Modlitwę za zmarłych zmówił Rabin 
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi, pan Dawid 
Szychowski.

21 sierpnia br. sfinalizowano kilka projektów podjętych przez Stowarzyszenie im. 
Ireneusza Ślipka na rzecz dialogu polsko-żydowskiego w Warcie.

O kulturze
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Pan Mariusz Lewandowski, zastępca Burmistrza 
Warty i Zbigniew Talaga, prezes Stowarzyszenia im. 
Ireneusza Ślipka zasadzili drzewo poświęcone pamięci 
warckich Żydów, mieszkańców miejscowego getta, 
pomordowanych w trakcie akcji „Rheinhardt” w 1942 
roku.

Kiedy wszystko już odsłonięto i upamiętniono, 
uczestnicy uroczystości udali się do Miejskiej i Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Warcie, by posilić się po dość 
długim spacerze. Następnie obejrzeliśmy film autor-
stwa pana Menachema Dauma, potomka zduńskowol-
skich Żydów obecnie mieszkającego w Nowym Jorku. 
Uczestnicy spotkania mieli okazję zadawać reżyserowi 
pytania i wysłuchać jego oryginalnych wypowiedzi.

W organizacji i obchodach tych uroczystości 
aktywnie uczestniczyli absolwenci Szkoły Podsta-
wowej im. kpt. pil. Stanisław Skarżyńskiego w Warcie.

Wydarzenie zaszczycili też swoją obecnością przed-
stawiciele Forum Dialogu z Warszawy, miejscowych 
firm i placówek oświatowych. ●

Beata Łuczak

Historia pod lupą...

Konkurs jest inicjatywą Pana Grzegorza Kopac-
kiego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Warcie 

i rekomendowany przez Pana Krystiana Krogu-
leckiego Burmistrza Warty. Organizator konkursu, 
Stowarzyszenie im. Ireneusza Ślipka na rzecz dialogu 
polsko-żydowskiego w Warcie prosi wszystkich, którzy 
mają dokumenty, fotografie, wiedzę o ofiarach okresu 
wojny i lat powojennych o ułatwianie młodzieży pracy 
nad sporządzaniem takiej listy.

Ponieważ konkurs adresowany jest do uczniów 
szkół podstawowych, można także zgłaszać chęć dzie-
lenia się wiedzą lub materiałami szkołom w poszcze-
gólnych miejscowościach Gminy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 listopada 2022 
r. a wyniki prac uczniów będą dostępne publiczne 
w atrakcyjnej formie. ●

Beata Łuczak

Uczniowie szkół podstawowych z Gminy Warta rozpoczęli mrówczą dość pracę 
w ramach III Regionalnego Konkursu im. Ireneusza Ślipka pod tytułem „Historia 
pod lupą - ty też możesz być badaczem historii swojej małej ojczyzny”. Rezultatem 
konkursu będzie możliwie najpełniejsza lista ofiar drugiej wojny światowej 
i niespokojnego czasu powojennego (lata 1945 - 1946). Lista obejmować będzie 
ofiary tego czasu pochodzące z Gminy Warta.„Organizator konkursu, 

Stowarzyszenie im. Ireneusza 
Ślipka na rzecz dialogu 
polsko-żydowskiego w Warcie 
prosi wszystkich, którzy mają 
dokumenty, fotografie, wiedzę 
o ofiarach okresu wojny i lat 
powojennych o ułatwianie 
młodzieży pracy nad 
sporządzaniem takiej listy.

„

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

Propozycje zbawienne, 
na wieczory jesienne

Warckie Centrum Kultury Miejska i Gminna 
Biblioteka Publiczna w Warcie otrzymała 

dofinansowanie wysokości 20 000 zł ze środków 
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach realizacji Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025”, zadanie: 
„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup 
nowości wydawniczych oraz usług i zdalnego dostępu 
do książek w formatach e-booków i/lub audiobo-
oków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek 
interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”. Czekamy na 
Państwa propozycje zakupowe.

1 września 2022 r. został otwarty dla czytel-
ników Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 
Warckiego Centrum Kultury w Warcie, Lokalny 
Portal Społeczno-Kulturalny WARTONALIA 
(https://wck.documaster.pl). Portal umożliwia 
gromadzenie zasobów w formie cyfrowej i udostęp-
nianie ich użytkownikom online. Obecnie umieści-
liśmy na serwerze ponad 5,5 tysiąca plików video, 
audio, graficznych i tekstowych związanych z gminą 
i miastem Warta. Pliki te są efektem digitalizacji 
zasobów własnych, a także tych przekazanych przez 
naszych czytelników, za co serdecznie dziękujemy 
i czekamy na dalsze. Cały czas będziemy pracowali 
nad powiększeniem i uzupełnieniem powstałej bazy 
danych dotyczącej naszej „małej ojczyzny”. Login 
i hasło do portalu otrzymacie Państwo w bibliotece. 
Każdy użytkownik będzie posiadał indywidualne 
konto, które umożliwi mu także wymianę i przecho-
wywanie danych do 50 MB. ZAPRASZAMY!!! ●

Marcin Wojtysiak„Pliki te są efektem digitalizacji zasobów własnych, a także 
tych przekazanych przez naszych czytelników, za co serdecznie 
dziękujemy i czekamy na dalsze. Cały czas będziemy pracowali nad 
powiększeniem i uzupełnieniem powstałej bazy danych dotyczącej 
naszej „małej ojczyzny.”

„

Biblioteka
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 „Artyści ‚44” Wojciech Rogacin
Gwiazdy w Powstaniu Warszawskim. Mieczysław Fogg w otwartej trumnie zobaczył 
martwą dziewczynę w wieku 16–17 lat o ślicznej twarzy. Była ubrana w granatowy 
fartuch, ramię opinała biało-czerwona opaska. Młoda bohaterka powstania sprawiała 
wrażenie istoty pogrążonej w głębokim śnie. Nie mógł powstrzymać łez. Hance Brze-
zińskiej towarzyszył nieustanny lęk. Bała się o trzynastoletniego syna. Żeby tylko na 
wieść o tym, że matka walczy, nie próbował do niej dołączyć. I żeby nie zginął tak 
jak ci ośmiolatkowie, co to z butelkami na czołgi chodzili. Jan Ekier na chwilę tylko 
stracił rezon, gdy koło jego ucha świsnęła kula, najpewniej rykoszet. Sala wypeł-
niona po brzegi żołnierzami chciała dalej słuchać Etiudy rewolucyjnej. Wokół trwał 
nieustanny ostrzał. Chopin dziwnie inaczej brzmi przy akompaniamencie wybuchów 
i drżeń szyb. Artyści ’44 przedstawiają prawdziwe losy gwiazd kina, teatru i estrady 
w Powstaniu Warszawskim. Byli żołnierzami i walczyli z bronią w ręku. Służyli, dając 
koncerty i organizując przedstawienia. Wielu po prostu próbowało przeżyć i ochronić 
bliskich. Tracili przyjaciół, rodziny, dzieci. Widzieli zniszczenie ukochanych miejsc. Ich 
losy są tak różne, jak i ich artystyczne talenty. Znamy ich twarze i role. Widzieliśmy 
przedstawienia, słuchaliśmy śpiewu. Podziwialiśmy i oklaskiwaliśmy. Teraz – dzięki 
Agnieszce Cubale – dowiadujemy się, że łączy ich jeszcze jedno: straszne doświad-
czenie Powstania Warszawskiego.

Kilka propozycji z zakupowych nowości:

„Nie ufaj mu. Ina Kobryn?” Remigiusz Mróz
Minął rok, od kiedy życie Iny Kobryn wywróciło się do góry nogami. Kiedy wreszcie 
jest gotowa ruszyć dalej i zostawić za sobą trudne przeżycia, poznaje mężczyznę, 
na którego czekała. Daje jej poczucie bezpieczeństwa, nie ma przed nią tajemnic 
i sprawia, że Ina po raz kolejny wierzy w lepszą przyszłość. Jej siostra przygotowuje się 
tymczasem do ślubu z Gracjanem Pabstem, który po latach w końcu się oświadczył. 
Wszystko układa się tak, jak powinno, dopóki nie dostaje ona wiadomości o treści „nie 
ufaj mu”. Czy Gracjan chowa własne upiory z przeszłości? Czy w istocie jest tym, za 
kogo mają go siostry? Obie muszą stawić czoła temu, że rzeczy, które wydarzyły się 
w ich życiu, nie są takie, za jakie je uważały…

 „Bogini. Tajemnice życia i śmierci Marilyn Monroe” Anthony Summers
Najlepsza biografia ikony kina. Życie jak rollercoaster. Owiana tajemnicą śmierć. 

Tabuny kochanków (i kochanek). Romanse z braćmi Kennedy. Demony przeszłości. 
Używki. Powiązania z mafią. Oto ludzka twarz bogini XX wieku. Anthony Summers, 

biograf  gwiazd i dziennikarz śledczy, ujawnia wstrząsającą prawdę o życiu i śmierci 
Marilyn Monroe. Kim naprawdę była? Seksbombą czy zagubioną dziewczynką? 

Utalentowaną aktorką czy hochsztaplerką, która zrobiła karierę przez łóżko? Z kim 
romansowała? Co sprawiło, że stała się sławna? Jak naprawdę wyglądała jej śmierć? 

„Bogini” to biografia Marilyn Monroe napisana na podstawie ponad 600 wywiadów, 
które autor przeprowadził z przyjaciółmi, kochankami i osobami z najbliższego 
otoczenia gwiazdy. Śledztwo Summersa stało się podstawą dokumentu Netflixa 

„Tajemnice Marilyn Monroe: Nieznane nagrania” (2022). Kultowa biografia Marilyn 
Monroe teraz w nowym wydaniu, zaktualizowanym z okazji 60. rocznicy tragicznej 

śmierci ikony kina.



43Na Warcie 3 / Jesień / 2022

Biblioteka

„Cena naszych marzeń. Sportowe biografie bez cenzury.” Thompson Wright
Szczery do bólu reportaż o legendach sportu. Dla większości z nas sport to hobby, 
dla niektórych – sens życia. Ceniony amerykański dziennikarz sportowy bierze na 
warsztat autentyczne historie tych drugich – prawdziwych mistrzów. Michael Jordan, 
Muhammad Ali, Tiger Woods, Lionel Messi – to tylko wybrani spośród znanych 
sportowców i trenerów, których losy przybliża nam Thompson. Każdy z nich 
posiadał wyjątkowy talent oraz marzenie, aby zostać legendą, dla którego niejed-
nokrotnie był gotowy położyć wszystko na szali. Tylko jaką cenę płaci się za bycie 
wielkim? „Cena naszych marzeń” to znacznie więcej niż doskonały reportaż spor-
towy – to świadectwo poświęcenia i podróż w czasie do najważniejszych momentów 
na światowych ringach i boiskach. To cała prawda o bezwzględnym świecie sportu. 
Błyskawiczny bestseller „New York Timesa”

 „PRL Po godzinach. Celebryci, luksusy, obyczaje.” Sławomir Koper 
Czy tego chcemy, czy nie, Polska Ludowa to część historii naszego kraju. Mimo że 
sklepowe półki świeciły wtedy pustkami, tamten czas dla wielu z nas oznaczał po 

prostu młodość – beztroską zabawę, szalone eskapady, a przede wszystkim pierw-
szą miłość. PRL po godzinach Sławomira Kopra to kalejdoskop niezapomnianych 
postaci, wydarzeń, anegdot, kultowych filmów i zjawisk: komedie Stanisława Barei, 
saturator, „Kolorowe jarmarki”,” autostop”, „Trubadurzy”, „07, zgłoś się”,” sklepy 

Peweksu”, „Wakacje z duchami”, „wczasy zakładowe”, „Augustowskie noce”, „pań-
ska skórka”, „Wojna domowa”, festiwale w Opolu, Sopocie i Kołobrzegu, Sonda 

i „Teleranek”, amanci, wodzireje i kaowcy... Dzięki tej książce niektórzy z nas wyruszą 
w sentymentalną podróż, a inni będą mieli okazję się przekonać, że szary PRL jakby 

na przekór mienił się feerią barw.

 „Maria Skłodowska-Curie i potęga marzeń” Leonard Susanna 
Czy ja naprawdę jestem opętana fizyką i chemią? – pytała samą siebie. Po posiłku 

przesunęła naczynia na brzeg stołu i otworzyła książkę do matematyki. Czy Jeanne 
nie wyraziła się właśnie tak albo bardzo podobnie? Rozłożyła przed sobą notatki 
z dwóch ostatnich wykładów i wygładziła papier. Może i ma rację, ale mnie się to 

opętanie podoba, myślała.” Mała Mania Skłodowska dorasta w kochającej rodzinie. 
Od początku jej największą pasją jest nauka, na której potrafi skupić się tak bardzo, 
że niemal traci kontakt z otoczeniem. Chce wiedzieć, czym są suchoty, które zabiły 

jej matkę, jak wygląda prąd i czy powietrze składa się z cząsteczek. Kiedy dorasta 
w Królestwie Polskim, jedynie nieliczni apelują o wyższą edukację dla kobiet. Ojciec 

planuje wysłać zdolne córki na studia za granicę, jednak bankrutuje. Przyszłość jednej 
z najgenialniejszych kobiet w historii świata staje pod znakiem zapytania, a kolejne 

przeciwności tylko się piętrzą. Maria nie wie, że za kilka lat znajdzie się na Sorbonie, 
jako jedna z dwustu kobiet wśród dziewięciu tysięcy mężczyzn. Początkowo planuje 
dokończyć licencjat i wrócić do Polski, lecz ambicja poprowadzi ją inną ścieżką. Jej 

życie naukowe jest powszechnie znane – a jaka była prywatnie, jako żona, kochanka, 
matka i siostra? Jak wyglądała jej droga do pierwszej w historii kobiecej profesury na 

Sorbonie? I czy wiedziała, że za miłość do nauki będzie musiała w końcu zapłacić 
najwyższą cenę?



44 Na Warcie 3 / Jesień / 2022

„Ulubieńcy bogów umierają młodo” Sławomir Koper
„Ulubieńcy bogów umierają młodo” – powtarzał na krótko przed śmiercią Zbyszek 
Cybulski i ten cytat z Fryderyka Nietzschego stał się idealnym mottem tej książki. 
Przedstawia ona bowiem losy ludzi, którzy z różnych powodów nie zrobili karier, 
do jakich byli predysponowani, i którzy odeszli z tego świata przedwcześnie, często 
w tragicznych okolicznościach, by dopiero po śmierci stać się ikonami kultury masowej. 
Większość bohaterów tej książki szybko dotarła na szczyt powodzenia. Ze Zbysz-
kiem Cybulskim identyfikowały się tysiące młodych ludzi, Teresę Tuszyńską okrzyk-
nięto ideałem kobiecej urody, Andrzej Brycht zaś uchodził za następcę Marka Hłaski. 
Edward Stachura stał się wieszczem dla niemal całego młodego pokolenia, natomiast 
Anna German była uznawana za największą indywidualność polskiej piosenki. I tylko 
Ryszard Milczewski-Bruno i Wiesław Dymny uchodzili za outsiderów, ale nawet oni 
nie mogli narzekać na brak uznania i nagród potwierdzających ich niepospolite talenty. 
Książka weryfikuje mity związane z jej bohaterami, bo w rzeczywistości Zbyszek 
Cybulski wcale nie był aktorem rozchwytywanym przez reżyserów, Stachura dość 
dobrze radził sobie pod względem finansowym, a Milczewski-Bruno nie popełnił 
samobójstwa. Sławomir Koper udostępnia mnóstwo mało znanych informacji na 
temat życia prywatnego swoich bohaterów. Niektóre z nich mogą być dużym zasko-
czeniem dla czytelników. ●

opracował Marcin Wojtysiak, opisy pochodzą od wydawcy

Stowarzyszenie

Człowiek jest istotą społeczną, potrzebuje drugiego człowieka do poprawnego 
funkcjonowania. Konstytuuje własną tożsamość w kontakcie z drugą osobą. 
W nawiązywanych zdrowych relacjach buduje poczucie własnej wartości, nabiera 
przekonania o prawie do kochania i bycia kochanym. Jednak w tym całym 
procesie brakuje często przekonania do miłości do samego siebie (mylonej często 
z egoizmem) i o tym, że jedyną osobą, z którą ostatecznie zostajemy na dobre i na 
złe jesteśmy my sami!

SZTOS, czyli Stowarzyszenie
Zainteresowanych Troską o Siebie

Czy często zdarza Ci się dbać o wszystkich wokół 
zaniedbując swoje potrzeby? Kiedy ostatnio 

z Twoich ust padły słowa „kocham Cię” w stosunku 
do samego siebie? Pokochanie siebie to pierwszy 
(i niezbędny) krok w czynieniu świata lepszym. Jak 

podkreślał św. Augustyn „Kto nie umie kochać siebie, 
nie umie też kochać bliźniego”. Takie motto przy-
świeca naszemu niedawno powstałemu stowarzy-
szeniu i choć zarejestrowane jest na terenie Łodzi, to 
związki tej organizacji pozarządowej z naszą gminą są 
niewątpliwe, wszak kilka z jego członkiń to obywatelki 
gminy Warta!

Aby pokochać siebie, nie musisz być bynajmniej 
najlepszy. Pokochanie siebie to przyjmowanie z akcep-
tacją tego jakim jesteś, bycie świadomym swoich 
słabości i umiejętność doceniania siebie.

Jako stowarzyszenie dajemy wszystkim chcącym 
zatroszczyć się o siebie profesjonalne narzędzia, by 
te wewnętrzne transformacje były możliwe i dawały 
realne efekty w polepszaniu jakości życia.
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Wszystkich zainteresowanych naszymi działaniami 
i szukających wsparcia w zatroszczeniu się o siebie, 
zachęcamy do kontaktu i śledzenia nas na naszej 
stronie www.sztos.org i social mediach ●

Stowarzyszenie

Jakimi zasobami dysponujemy? Na naszym pokła-
dzie mamy psycholożki, trenerkę uważności, filozofki, 
fizjoterapeutkę, trenerkę mentalną, joginkę i impro-
wizatorki sceniczne. Tworzymy grupę ośmiu kobiet, 
które chcą pomóc zatroszczyć się o siebie, poczuć się 
ze sobą dobrze i na tej świadomej pracy z samym sobą, 
budować dobre relacje z innymi w codziennym życiu.

Co pomaga osiągnąć taki stan? Po pierwsze - świa-
domość i uważność. Pomyśl o jakiejś czynności, którą 
wykonujesz codziennie, jak np. powrót ze szkoły czy 
pracy do domu. Jak często podczas tej czynności jesteś 
pogrążony/a w myślach o tym, co się wydarzyło albo 
o tym, co jeszcze musisz zrobić. Jak często jesteś 
nieobecny/a w tym momencie i w tym miejscu? Ile 
z tej drogi pamiętasz?

Ktoś z Was może zapyta, a czy to ma w ogóle jakieś 
znaczenie? Otóż tak! Badania wskazują, że uważ-
ność korzystnie wpływa na zdrowie, radzenie sobie 
ze stresem, poprawia koncentrację, pomaga w regu-
lacji naszych emocji i pozytywnie wpływa na nasze 
związki, przez co wszystko czyni nas bardziej szczęśli-
wymi. To wszystko dzięki temu, że uważność, prakty-
kowana regularnie, zmienia po prostu sposób naszego 
myślenia i postrzegania różnych trudności. 

Wszystkie działania naszego stowarzyszenia krążą 
wokół tych właśnie wartości. Zarówno praktyki medy-
tacyjne (praca z oddechem, praca z ciałem, automasaż) 
czy też improwizacja sceniczna, wymagają od nas bycia 
tu i teraz, świadomego zanurzenia się w momencie, 
w którym się znajdujemy i uważnego przyglądania się 
temu, co dzieje się w nas i wokół nas.

Od medytacji po improwizację, uczymy pewnych 
postaw i zasad, które, praktykowane, mogą odmienić 
nasze życie. To one uświadamiają nam, że za bardzo 
nie oznacza wcale dobrze, że warto dawać sobie prze-
strzeń do bycia niedoskonałym, że teraźniejszość jest 
lepsza niż niepewne jutro, czy nieodwracalna prze-
szłość. A co najważniejsze, uczą nas akceptacji tego, 
że świat nie zawsze układa się zgodnie z wymarzonym 
scenariuszem, a my mimo tego możemy odszukać 
sens, mimo stresu czy cierpienia zauważać co dobrego 
kryje dany moment.

W naszych działaniach dbamy o zdrowie psychiczne, 
organizujemy warsztaty z samoregulacji emocji czy 
pewności siebie. Dążymy do poszerzania rzetelnej 
wiedzy na temat tajników naszej psychiki i funkcjo-
nowania naszych umysłów. Nasze warsztaty odby-
wają się w bezpiecznej atmosferze, gdzie zachęcamy 
do spotkań przede wszystkim ze sobą, ale również 
z drugim człowiekiem.

Jednym z celów statutowych naszego stowarzy-
szenia jest wzrastanie w rodzicielstwie, wspieranie 
rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. Dlatego 
tej jesieni aktywnie przyłączamy się do tego-
rocznych obchodów Światowego Dnia Adopcji, 
organizując konferencję „Porozmawiaj o więzi”. 
Wydarzenie odbędzie się w dniach 6-7 listopada, 
a w roli prelegentów wystąpią wybitni specjaliści 
z Polski i zagranicy.

Celem spotkania jest przyjrzenie się aktualnym 
dylematom w obszarze adopcji, a także stworzenie 
przestrzeni do otwartej debaty o realiach systemu 
wspierania rodziny oraz ogólnym poziomie wiedzy 
nt. przywiązania i traumy straty. Konferencja ma 
podnieść społeczną świadomość na temat najważ-
niejszego dla ludzkiej psychiki zagadnienia, czyli 
więzi. Wydarzenie odbędzie się w Łodzi i będzie 
dedykowane obecnym i przyszłym rodzinom 
adopcyjnym oraz specjalistom, wspierającym 
proces adopcji. Planujemy również zorganizować 
bezpłatną transmisję tego wydarzenia na żywo.

STOWARZYSZENIE
ZAINTERESOWANYCH
TROSKĄ O SIEBIE

/sztos.org
@sztos_org

/misjapsychonauta
@misjapsychonauta

MISJA
ZOSTAŃ
PSYCHONAUTĄ

Stowarzyszenie Zainteresowanych 
Troską o Siebie

Zadanie publiczne realizowane w ramach działania 
„Łódź akademicka – naukowa, kreatywna i wielokulturowa 

2022/23” finansowane z budżetu Miasta Łodzi.
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Smaczny pomysł 
na jesienny poranek!

Koło swoją działalność rozpoczęło w lutym 2020 r. 
 Jest również jednym z najliczniejszych Kół, 

gdyż skupia aż 48 Członkiń. Najmłodsza z Pań ma 
23 lata , a najstarsza 70. Paniom nie brakuje werwy, 
chęci i pomysłów do podejmowania nowych inicjatyw. 
Siedziba Koła mieści się w strażnicy OSP Probosz-
czowice, gdzie dzięki uprzejmości druhów, Panie mają 
możliwość realizowania założeń statutowych. Mimo 
krótkiego stażu Koło ma na swoim koncie uczest-
nictwo w wydarzeniach realizowanych zarówno na 
terenie Gminy Warta jak i poza nim, oraz pierwsze 
„małe” sukcesy np. podczas konkursu na najlepszą 

W tym wydaniu kwartalnika kilka słów o Kole Gospodyń Wiejskich z Proboszczowic.

potrawę – karkówka z opiekanymi ziemniakami 
podczas wydarzenia „Zakończenie lata z Wojewódz-
twem Łódzkim” – I miejsce, czy IV podczas konkursu 
na najlepszą babę Wielkanocną z Województwa Łódz-
kiego. Ostatnio reprezentowały Gminę Warta podczas 
Jarmarku Powiatowego w Sieradzu. (fot.)

Dziś podzielą się z Państwem przepisem na dość 
klasyczny i doskonale znany wypiek, który idealnie 
smakuje z konfiturą czy masłem. Idealny na jesienne 
poranki z kubkiem kakao. Mowa oczywiście o chałce. 
Zachęcamy!

Aktywne kobiety w Gminie Warta 



47Na Warcie 3 / Jesień / 2022

Przepis na pyszną chałkę

Ciasto drożdżowe:

250 ml mleka (lekko ciepłego)
70 g cukru
20 g świeżych drożdży
1 jajko
500 g mąki pszennej
60 g masła szczypta soli

Kruszonka:

60 g mąki pszennej
40 g masła
30 g cukru

Wykonanie:

Aby przygotować ciasto drożdżowe, należy lekko ciepłe mleko 
wymieszać z 1 łyżką cukru, pokruszonymi drożdżami 
i ok. 4 łyżkami mąki. Przykryć ściereczką i odstawić 
w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na ok. 10-15 minut.

Resztę z 500 g mąki wsypać do dużej miski. Dodać resztę 
cukru i wymieszać z solą. Dodać jajko, miękkie masło oraz 
wyrośnięty zaczyn. Wyrobić ciasto. Miskę z ciastem należy 
przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce na 
ok. 1 godzinę, aż podwoi swoją objętość.

W międzyczasie zagnieść kruszonkę i odstawić do lodówki.

Gdy ciasto już wyrośnie, podzielić je na 3 równe części 
i uformować walki o równej długości ok. 40 cm. 
Zapleść warkocz i przykryć ściereczką na ok. 30 minut.

Wyrośnięty warkocz posmarować roztrzepanym jajkiem oraz 
posypać kruszonką.

Piec w nagrzanym piekarniku ok. 35 minut w temperaturze 
180°C

Smacznego! ●

KGW w Proboszczowicach / Kinga Zagłoba

Przepis



48 Na Warcie 3 / Jesień / 2022

„Zarząd Koła PZERiI 
w Warcie zachęca do 
odwiedzenia Biura 
Koła na Kościuszki 9 
w Warcie, celem dołączenia 
do „dziarskiej” grupy 
emerytów. Zapewniamy miłe 
spędzenie wolnego czasu 
w doborowym towarzystwie, 
możliwość podróży „małych 
i dużych”, spotkania 
integracyjne, możliwość 
wymiany sprawdzonych 
tradycyjnych przepisów 
na wypieki, konfitury 
i owocowo-pochodne

„

Na Kościuszki 9 w Warcie, 
można liczyć na Emerytów wsparcie!

Niezłomne i nieustraszone emeryckie podej-
ście do życia oraz chęć integrowania się daje 

członkom warckiego Koła Emerytów Rencistów 
i Inwalidów siłę do dalszego aktywnego spędzania 
czasu. W tym kwartale zwiedzali Łebę (11 dni), gdzie 
oprócz podziwiania wschodów i zachodów słońca, 
korzystali również z rejsów po Bałtyku. Szwajcaria 
Kaszubska była kolejnym miejscem, które odhaczyli 
na mapie nasi emeryci. A tam jezioro Żarnowieckie 
wraz z największą elektrownią wodną w Polsce. 
Oprócz wycieczek kilkudniowych organizowano także 
wyjazdy do teatru czy baseny termalne.

Zarząd Koła PZERiI w Warcie zachęca do odwie-
dzenia Biura Koła na Kościuszki 9 w Warcie, celem 
dołączenia do „dziarskiej” grupy emerytów. Zapew-
niamy miłe spędzenie wolnego czasu w doborowym 
towarzystwie, możliwość podróży „małych i dużych”, 
spotkania integracyjne, możliwość wymiany spraw-
dzonych tradycyjnych przepisów na wypieki, konfitury 
i owocowo-pochodne ;)

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w poniedziałki od 
10-12 oraz środy od 13.30- 15.30

Zachęcamy również do udziału w zbliżających 
się wyborach do Zarządu Koła, które odbędą się 
5 grudnia 2022 r. o godzinie 10.00. ●

Helena Czajka 
Małgorzata Michalska

Ciągle aktywni, chętni do działania, często w podróży, na nudę z pewnością nie 
narzekają, oczywiście mowa o emerytach z Warty.

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

Emeryci
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Kolejny Warcki Turniej 
Tenisa Ziemnego z KOKSOWNIĄ!

Mimo zmiennej aury, na korcie stanęło ośmiu 
zawodników, którzy podjęli walkę międzyzawod-

niczą, ale także walkę z warunkami atmosferycznymi. 
Turniej rozgrywany był systemem brazylijskim (druga 
porażka eliminowała z zawodów) i trwał od godziny 9 
do 16. Niewątpliwie dużym zaskoczeniem okazał się 
występ najmłodszego zawodnika turnieju, który stał 
się jednocześnie najlepszym tenisistą tych zawodów 

18 września 2022 r. na korcie tenisowym „przy Orliku”, odbył się coroczny Warcki 
Turniej Tenisa Ziemnego organizowany przez Stowarzyszenie KOKSOWNIA.

Kilka ciepłych słów ze świetlicy 
środowiskowej w Warcie

Kilka ważnych informacji:
Pracownicy świetlicy udzielają wparcia w odrabianiu lekcji zarówno 
dzieciom młodszym jak i starszym. W tegoroczne wakacje dzieci miały 
możliwość wyjazdu na basen, do kina oraz zoo, uczestniczyły także 
w półkoloniach i wycieczce rowerowej.
Świetlica środowiskowa funkcjonuje od poniedziałku do piątku 
w godzinach 14.00-18.00 na ul. Skarżyńskiego w Warcie.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci mające swoją siedzibę w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Warcie w imieniu wychowanków oraz pracowników świetlicy pragnie podziękować Burmi-
strzowi Gminy Warta Panu Krystianowi Kroguleckiemu oraz Zastępcy Burmistrza Panu Mariu-
szowi Lewandowskiemu, Pracownikom Urzędu Miejskiego w Warcie, Dyrektorowi Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie Panu Patrykowi Polowczykowi, a także 
Kierownikowi Portu Jachtowego „Jeziorsko” w Ostrowie Warckim Panu Łukaszowi Jeziornemu 
wraz z Pracownikami za okazane wsparcie oraz pomoc w organizacji zajęć wakacyjnych. Serdeczne 
podziękowania kierujemy również na ręce Pani Marii Matusiak Kierownika świetlicy za organizację 
i koordynację działań podejmowanych podczas sezonu letniego.

Świetlica środowiskowa

–  Jakub Lebioda – nie dając żadnych szans swoim 
rywalom. Jakub od początku do końca konsekwentnie 
podążał ku zwycięstwu. Pamiętamy kiedy 3 lata temu 
zadebiutował w naszym turnieju, jednak wtedy musiał 
uznać wyższość swoich rywali. Wyciągając właściwą 
lekcję, tym razem udowodnił co znaczy systematyczny 
trening i ambitne przygotowanie. Takiego progresu 
życzymy wszystkim sportowcom! Ostateczny rezultat 
tenisowych zmagań (od półfinałów):
1. Jakub Lebioda
2. Bartosz Jachowicz
3. Sławomir Ziółkowski 
4. Stanisław Malolepszy

Wszystkim uczestnikom oraz kibicom dziękujemy 
za udział, do zobaczeniu za rok! ●

KOKSOWNIA
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Obóz w Pucku dla sportowców 
z Warty i okolic!

Podczas 8-dniowego wyjazdu 80 dzieci i młodzież 
trenująca w Jutrzence Warta, UKS-ie Junior 

oraz uprawiająca siatkówkę w szkołach z Warty 
i Jeziorska korzystała z boisk (piłkarskich i siat-
karskich), zażywała kąpieli morskich i słonecz-
nych. Ponadto zwiedziła Gdańsk i Hel oraz była 
uczestnikiem koncertów i imprez na pięknym Puckim 
Rynku. Integrowała się podczas wspólnych dyskotek 
i imprez plenerowych.

Organizatorzy dziękują za wsparcie finansowe panu 
Burmistrzowi Warty – Krystianowi Kroguleckiemu 
dla aktywnych piłkarzy Jutrzenki. Liczymy, że za rok 
znów odwiedzimy jakieś ciekawe miejsce w naszym 
pięknym kraju! Wielkie dzięki należą się wychowawcom, 
którzy pełnili społecznie opiekę podczas wyjazdu: 
Aleksandrze Kamoli, Karolinie Kłys, Krzysztofowi 
Klimaszewskiemu, Wiktorowi Wawrowskiemu, 
Hubertowi Kamoli, Franciszkowi Jachowiczowi, 
Piotrowi Kobierskiemu oraz rodzicom: Joannie 
i Przemysławowi Świątkiewiczom oraz Agnieszce 
Nowickiej. ●

Hubert Kamola

W sierpniu po raz kolejny w swej historii UKS Junior Warta zorganizował obóz 
sportowo-wypoczynkowy. Tym razem był to aktywny wypoczynek nad polskim 
morzem w Pucku! „Organizatorzy dziękują za 

wsparcie finansowe panu 
Burmistrzowi Warty – 
Krystianowi Kroguleckiemu dla 
aktywnych piłkarzy Jutrzenki. 
Liczymy, że za rok znów 
odwiedzimy jakieś ciekawe 
miejsce w naszym pięknym 
kraju! Wielkie dzięki należą 
się wychowawcom, którzy 
pełnili społecznie opiekę 
podczas wyjazdu

„

Sport



51Na Warcie 3 / Jesień / 2022

Jutrzenka Warta 
– sezon 2022/23 rozpoczęty!

Jutrzenka w pucharze wygrała 6:0 z rezerwami Pogoni 
Zduńska Wola. Liga w klasie okręgowej ruszyła 20 

sierpnia, a jedną z niespodzianek zanotowaliśmy w… 
Warcie, gdzie Juve, grając jako gość uległo „gospoda-
rzom” z Goszczanowa 3:4, prowadząc do przerwy 3:0 
i mając świetne sytuacje w drugiej części gry!!! Mały 
falstart i zimny prysznic przyda się naszej drużynie, bo 
nawet w tej lidze nie można lekceważyć żadnego rywala, 
a beniaminków tym bardziej! Na co stać będzie Jutrzenkę 
w tym sezonie? Czy znów walka tyko o środek tabeli, 

Sezon 2021/22 przeszedł już do historii. Miesiąc temu ruszył nowy, gdy meczami 
pucharowymi rozpoczęto rozgrywki 2022/23.

czy coś jednak więcej? Apetyty po rundzie wiosennej 
zostały rozbudzone do „górnej części” tabeli! Przygo-
towania nie przebiegały po myśli trenera Włodzimierza 
Dzierana, który nawet nosił się z zamiarem zrezygno-
wania z prowadzenia zespołu (bardzo słaba frekwencja 
na pierwszych treningach). Ostatecznie mały kryzys 
mamy za sobą, a zmiany kadrowe są „kosmetyczne” 
(kilku zawodników nie wznowiło treningów, a doszło 
czterech naszych „wychowanków” – dwóch doświad-
czonych i dwóch juniorów młodszych). Ostatecznie 
nasza kadra została „wzmocniona” jedynie Szymonem 
Andrzejewskim i Piotrem Sajdą oraz dwoma juniorami 
młodszymi (obrońca Igor Grembowicz i bramkarz 
Krzysztof  Ostrowski). Ciekawi nas kolejny powrót (nie 
grał wiosną) do Juve Piotra Sajdy – najlepszego snaj-
pera w historii klubu i zawodnika, który rozegrał u nas 
pół tysiąca meczów! Nie wznowili treningów Dawid 
Wierzbicki i Bartosz Pałucki, do Sochy odszedł Filip 
Krystek, kontuzjowany jest Maciej Witkowski, a ze 
względów zawodowych nie wiadomo co będzie dalej 
z Kacprem Jezierskim.

KOLEJKA DATA GOSPODARZE GOŚCIE BRAMKI STRZELCY

I
21.08 
16:00

Sokół Goszczanów Jutrzenka Warta
4:3 

(0:3)

Dawid Kępniak 
Szymon Andrzejewski 

Piotr Kobierski

II
27.08 
17:00 Jutrzenka Warta Czarni Rząśnia

2:5 
(1:2)

Dawid Kępniak 
Dawid Maciaszczyk

III 31.08
17:00

Warta Osjaków Jutrzenka Warta
1:3 
(1:1) Dawid Kępniak - 3

IV
4.09, 
16:00

Jutrzenka Warta TS Janiszewice 3:1 
(1:0)

Dawid Kępniak - 2 
Szymon Andrzejewski

V
11.09 
17:00 Piast Błaszki Jutrzenka Warta

2:1 
(2:1)

Dawid Kępniak

VI 18.09 
15:30 Jutrzenka Warta Złoczevia Złoczew 2:2

(1:2) Dawid Kępniak - 2

VII 24.09 
16:00

Prosna Wieruszów Jutrzenka Warta 2:2
(2:2)

Piotr Kobierski
Dawid Kępniak

Rozegrane spotkania w Rundzie Jesiennej sezonu 2022/2023 naszej drużyny:

SportSport
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XXV turniej „Dzikich Drużyn” 
przeszedł do historii!

W rywalizacji uczestniczyło w sumie 57 zawod-
ników grających w ośmiu drużynach (sześć 

w open i dwie w kategorii do 13 lat). Po kilkugodzinnej 
grze wyłoniono zwycięzców. W kategorii młodszej 
Jeziorsko wygrało z zespołem o nazwie Zioło 7:4. 
Skład wygranej drużyny: Antoni Włodarczak – Łukasz 
Burdelak, Jakub Rosiak, Tobiasz Brodzicki, Kamil 
Burdelak, Igor Nowakowski, Adrian Ignaczak i Stani-
sław Muszalski.  

W sobotę, 10 września na warckim stadionie odbył się jubileuszowy, XXV turniej 
„Dzikich Drużyn” – Piątki Piłkarskie.

KOLEJKA DATA GOSPODARZE GOŚCIE

VIII 1 października (sobota), godz. 16.00 MLKS Konopnica Jutrzenka Warta

IX 8 października (sobota), godz. 16.00 Jutrzenka Warta Słowian Dworszowice

X 15 października (sobota), godz. 15.00 Warta Działoszyn Jutrzenka Warta

XI 22 października (sobota), godz. 15.00 Jutrzenka Warta Warta II Sieradz

XII 29 października (sobota), godz. 15.00 Hetman Rusiec Jutrzenka Warta

XII 6 listopada (niedziela), godz. 14.00 Jutrzenka Warta Tęcza Brodnia

XIV 12 listopada (sobota), godz. 14.00 KS Karsznice Jutrzenka Warta

XII 19 listopada (sobota), godz. 14.00 Jutrzenka Warta LZS Brąszewice

Oprócz naszych seniorów, w Warcie grają jeszcze 
trzy drużyny młodzieżowe. Nasi juniorzy młodsi grają 
w Lidze Okręgowej, a ich trenerami są: Piotr Kobierski 
i Wiktor Wawrowski, a młodzików prowadzi teraz 
Hubert Kamola. Ponadto pod szyldem UKS Junior 
Warta zespół Żaków rywalizujących na warckim orliku 
prowadzi teraz Przemysław Sobczyk.

16 sierpnia zamontowano na naszym obiekcie po 
raz pierwszy w historii zegar stadionowy (elektro-
niczną tablicę wyników). Na pewno upiększy on nasz 
stadion i będzie służył piłkarzom oraz kibicom. Zegar 
ufundowała firma „HYDRA-SKŁAD”, której właści-
cielem jest pan Czesław Wójcicki. Koszt to ponad 10 
tys. zł. W imieniu całej społeczności Jutrzenki Warta 
serdecznie dziękujemy! Pomocy w montażu (podłą-

czenie prądu) udzielił Zakład Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Warcie, zaś wsparcia praw-
nego w ramach umowy użyczenia zegara - Urząd 
Miejski w Warcie.

Po zegarze przyszedł czas na zamontowanie profe-
sjonalnego oświetlenia. Realizacja tego zadania dzięki 
warckiemu samorządowi (koszt to ponad 100 tys. 
zł) zakończyła się na początku, a nasi piłkarze mogą 
trenować i grać mecze sparingowe w godzinach popo-
łudniowych i wieczornych!

Więcej o wynikach Jutrzenki Warta 
można przeczytać na stronie internetowej: 
www.jutrzenkawarta.com oraz w gazetce klubowej 
Juve gol, dostępnej na naszym stadionie! ●

Hubert Kamola

Najbliższe spotkania:

Sport
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W kategorii open w meczu finałowym Milf  pokonał 
Targaczy Wędlin po rzutach karnych 3:2 (w meczu był 
remis 2:2). Skład zwycięzców: Marcin Jasek – Sergiusz 
Michalski, Tomasz Kłys, Michał Widelski, Robert 
Jarecki, Mateusz Jarecki, Filip Krystek i Sławomir 
Grzesiak. 

Królem strzelców został… Robert Jarecki (Milf) 
– 14 goli, najlepszym bramkarzem organizatorzy 
wybrali Antoniego Włodarczaka (Jeziorsko), najlep-
szym zawodnikiem – Sergiusza Michalskiego (Milf), 
a nagrodę fair play otrzymał Kacper Kaźmierczak 
z Czarnego Walca.

Nagrody ufundował i wręczył wszystkim uczest-
nikom Burmistrz Warty – Krystian Krogulecki. 
Impreza zorganizowana była przez dwa stowarzy-
szenia: UKS Junior Warta oraz KOKSOWNIĘ. 
Mecze sędziowali: Wiktor Wawrowski, Krzysztof  
Klimaszewski, Hubert Kamola i Michał Małolepszy, 
a pomocy w przygotowaniu stadionu i budynku klubo-
wego udzielił Paweł Ostrowski. Turniej zaszczyciła 
swoją obecnością pierwsza prezes UKS-u pomysło-
dawczyni całej imprezy sprzed dwudziestu pięciu lat 
– pani Małgorzata Kłys! Do zobaczenia za rok! ●

Hubert Kamola

SportSport
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UKS Ustków
– jesienny skarb kibica
Nasza drużyna zmagania ligowe rozpoczęła od 

derbowego spotkania z ekipą LKS Socha, mimo 
dwubramkowego prowadzenia, goście zdołali odrobić 
straty i spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Bramki 
dla naszego zespołu w tym spotkaniu zdobyli: Adrian 
Wieczorek po świetnym uderzeniu z rzutu wolnego 
oraz Jakub Wałęsa, który wykończył składną akcję 
drużynową. 

W 2 kolejce przyszło nam mierzyć się z faworytem 
do awansu, czyli ekipą Ekologa Wojsławice, benia-
minek ten udowodnił swoje aspiracje do awansu apli-
kując nam 9 bramek nie tracąc przy tym żadnej. Wynik 
0:9, sroga lekcja i motywator do kolejnych, jeszcze 
cięższych treningów. 

W trzeciej serii gier mieliśmy okazję do rehabili-
tacji za wynik z poprzedniego weekendu. Nasi zawod-
nicy podejmowali solidną ekipę z Gruszczyc. Począt-

kowo to goście obięxxxxli prowadzenie, ale nasza 
ekipa zmotywowała się i odrobiła straty z nawiązką, 
zwyciężając całe spotkanie wynikiem 3:1. Bramki 
w tym meczu zdobywali: Grzegorz Dębicki, Jakub 
Wałęsa oraz Jakub Kaczmarek, dla którego było to 
debiutanckie trafienie w naszym zespole!

W kolejce IV do Ustkowa przyjechała drużyna 
LKS Kobierzycko, to spotkanie było popisem naszego 
skrzydłowego Jakuba Wałęsy, który umieszczał piłkę 
w siatce gości aż czterokrotnie! Jedno trafienie dołożył 
nasz kapitan, Łukasz Wlazły i odnosimy pewne zwycię-
stwo 5:0 i dopisujemy kolejne 3pkt. W ligowej tabeli! 

Mamy nadzieję, że nasi zawodnicy zachowają dobrą 
formę w nadchodzących spotkaniach i będziemy mogli 
cieszyć się z kolejnych zwycięstw! Kibiców zachęcamy 
do przybywania na mecze oraz dopingowania naszych 
zawodników!

KOLEJKA  I UKS Ustków 2-2 LZS Socha 21 sierpnia, 15:00

KOLEJKA II Ekolog Wojsławice 9-0 UKS Ustków 27 sierpnia, 17:00

KOLEJKA III UKS Ustków 3-1 TS Gruszczyce 4 września, 17:00

KOLEJKA IV UKS Ustków 5-0 LKS Kobierzycko 11 września, 15:00

KOLEJKA V LGKS Charłupia Mała 1-4 UKS Ustków 18 września, 13:00

KOLEJKA VI UKS Ustków 3-3 Jaga Lututów 25 września 16:00

KOLEJKA VII GLKS BIAŁA 2-4 UKS Ustków 2 października, 16:00

KOLEJKA VIII UKS Ustków - Inter Woźniki(Sieradz) 8 października, 15:30

KOLEJKA IX Sommer Zapole - UKS Ustków 15-16 października

KOLEJKA X UKS Ustków - LKS Chojne 22-23 października

KOLEJKA XI LZS Pyszków - UKS Ustków 29-30 października

KOLEJKA XII UKS Ustków - Widavia Widawa 5-6 listopada

KOLEJKA XIII KS Osiek - UKS Ustków 12-13 listopada

Kadra: Paweł Kowalski, Witold Oraczyk, Adrian 
Wieczorek, Bartosz Połomski, Bartłomiej Pawlak, 
Bernard Musiał, Damian Wierzbicki, Dawid Łuczak, 
Dawid Wawrzyniak, Dominik Wawrzyniak, Mar-
cin Łuczak, Grzegorz Dębicki, Hubert Gustowski, 
Hubert Kuras, Hubert Zalewski, Jakub Kaczmarek, 

Terminarz spotkań na Rundę Jesienną sezonu 2022/2023 naszej drużyny prezentuje się tak:

Jakub Tomczak, Jakub Wałęsa, Jakub Mamot, Janusz 
Oraczyk, Krystian Dróżdż, Sebastian Dróżdż, Łukasz 
Wlazły, Mateusz Jurga, Szymon Rządkowski, Szymon 
Zieliński.
Trener: Przemysław Sobczyk ●

Sebastian Dróżdż
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KOLEJKA  I UKS Ustków 2-2
LZS Socha 

(bramki: E.Gawron, 
S.Stawicki)

21 sierpnia, 15:00

KOLEJKA II LZS Socha 2-2
LKS Kobierzycko

(bramki: T.Błaszczyk, 
S.Michalski)

28 sierpnia, 11:00

KOLEJKA III LGKS Charłupia Mała 2-1 LZS Socha
(bramka M.Widelski) 4 września, 17:00

KOLEJKA IV LZS Socha 0-4 Jaga Lututów 10 września, 17:00

KOLEJKA V LKS Biała 4-0 LZS Socha 18 września, 16:30

KOLEJKA VI LZS Socha 3-6 Inter Woźniki (Sieradz) 25 września, 12:30

KOLEJKA VII Sommer Zapole 3-1 LZS Socha 2 października, 13:00

KOLEJKA VIII ZS Socha - LKS Chojne 9 października, 12:30

KOLEJKA IX LZS Pyszków - LZS Socha 15-16 października

KOLEJKA X LZS Socha - Widavia Widawa 22-23 października

KOLEJKA XI KS Osiek - LZS Soch 29-30 października

KOLEJKA XII TS Gruszczyce - LZS Socha 5-6 listopada

KOLEJKA XIII ZS Socha - Ekolog Wojsławice 12-13 listopada

Krzysztof  Zimoch
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