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INWESTYCJE GMINNE
BUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO
W GOMULINIE – POSTĘP PRAC

Na zdjęciach: 1) budynek gimnazjum, 2) główne wejście do szkoły podstawowej po remoncie.

Od 2009 roku trwają prace związane z rozbudową placówki oświatowej w Gomulinie. Postępy prac są widoczne na zewnątrz i wewnątrz obiektu. Powstaje, jedna z najnowocześniejszych w regionie, placówka oświatowa, której budowa
ma zakończyć się w połowie bieżącego roku. Już od września
dzieci z północnej części Gminy będą mogły się uczyć w przyjaznych warunkach – sprzyjających zarówno ich rozwojowi intelektualnemu jak i fizycznemu.
Przypomnijmy: wartość inwestycji wynosi około 12 mln PLN.
Jak dotąd Gminie udało się pozyskać zewnętrzne środki finansowe na instalację pompy ciepła (dotacja z Wojewódzkiego
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi)
oraz na budowę sali gimnastycznej (dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).
Nowe oblicze placówki jest imponujące. Do rozbudowanego
budynku szkoły podstawowej dobudowano kolejne połączone

ze sobą obiekty: gimnazjum, przedszkole, stołówkę oraz salę
gimnastyczną (zespół sportowy). W projekcie przewidziano nowoczesne rozwiązania architektoniczne – funkcjonalne, a jednocześnie nie pozbawione uroku. Kompleks budynków jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na pierwszy rzut oka widać dość nietypową konstrukcję
oraz żywą kolorystykę elewacji zewnętrznej. Wszystko to tworzy oryginalną i ciekawą kompozycję. W środku mamy jeszcze
surowe ściany. To co widać już teraz, to ogromna przestrzeń,
która będzie oddana do dyspozycji uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. I nie chodzi tutaj tylko o klasy lekcyjne,
wybudowano także salę gimnastyczną, forum uczniowskie,
nową bibliotekę, a na zewnątrz – patio dla starszych dzieci
i młodzieży oraz kolorowy plac zabaw dla najmłodszych. Docelowo przestrzeń dookoła budynków zostanie wypełniona
nasadzeniami odpowiednio dobranych roślin.

Na zdjęciach: 1) budynek przedszkola wraz z placem zabaw, 2) sklepienie powstającej pełnowymiarowej sali gimnastycznej, 3) pomieszczenia
komunikacyjne w nowym gimnazjum.
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Na zdjęciu: połączenie starej podstawówki z nowymi budynkami.

Na terenie Gminy Wola Krzysztoporska znajduje się osiem szkół
podstawowych i jedno gimnazjum. W roku szkolnym 2010/2011
do tych szkół uczęszcza 1477 dzieci, w tym 439 do Gimnazjum
w Woli Krzysztoporskiej, gdzie dzieci dowożone są z terenu całej
gminy. W większości szkół brakuje sal tematycznych, stołówek
czy boisk sportowych. Salę gimnastyczną posiada jedynie szkoła w Woli Krzysztoporskiej. We wszystkich szkołach mieszczą się
klasy zerowe, dla których często nie ma odpowiednio wyposażonych placów zabaw. Nowa placówka oświatowa w Gomulinie w
dużej mierze pozwoli rozwiązać te problemy.
Obiekt ten wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających rodziców. Gimnazjaliści z północnej części
gminy nie będą musieli dojeżdżać, często ponad godzinę, do
szkoły w Woli Krzysztoporskiej. Nowy obiekt stwarza szansę wielu uczniom na rozwijanie swych pasji w ramach kół zainteresowań i otwiera możliwości korzystania z nowoczesnych metod nauczania lub realizowania się w różnych dyscyplinach sportowych.
Dzieci będą mogły od przedszkola, poprzez szkołę podstawową i
gimnazjum uczęszczać na zajęcia edukacyjne w jednej placówce,
co pozwoli uniknąć stresu i często trudnej adaptacji -związanych
ze zmianą placówki na kolejnych szczeblach nauki.
Jako ciekawostkę należy podać, że Gmina Wola Krzysztoporska na edukację przeznacza rokrocznie ok.11,2 mln złotych (dla
porównania w 2010 roku gmina miała ok. 34,6 mln złotych dochodów). Skala tych wydatków ma tendencję rosnącą. Niepokój
budzi fakt, że pomimo tak dużych wydatków, warunki nauczania
na terenie gminy odstają od standardów jakie winny być zapewnione w dzisiejszych czasach. Dzieci pobierają naukę w tych samych obiektach, w których często uczyli się ich rodzice, zmienił
się tylko kolor ścian w klasach i kształt ławek. Zajęcia sportowe
odbywają się na tych samych, małych placach, imitujących boiska lub w klasach lekcyjnych adoptowanych na salki sportowe.
Nie ma możliwości korzystania z zaplecza sanitarnego, jakie
każdy obiekt sportowy w XXI wieku winien posiadać. W okresie
zimowym „boiska” nie są przydatne, a alternatywy – w postaci

sal gimnastycznych – nie ma. Jednocześnie nie ma perspektyw
na rozwój małych szkół, chociażby poprzez wzgląd na znikomą
liczbę dzieci w nich przebywających i ciągły wzrost bieżących wydatków oświatowych. Dla dzieci byłoby najlepiej, aby miały możliwość uczenia się w nowoczesnych obiektach usytuowanych jak
najbliżej miejsca zamieszkania. Trudno sobie jednak wyobrazić,
by kiedyś stało się realne zapewnienie wysokich standardów w
niewielkich placówkach. Ma na to wpływ duże rozproszenie poszczególnych miejscowości w naszej Gminie, mała gęstość zaludnienia oraz wszechobecny niż demograficzny.
Pomimo tego, nie sposób zgodzić się ze stagnacją w placówkach. Każdy powinien mieć świadomość, że pozostawienie
takiego stanu jest w rzeczywistości akceptowaniem marazmu
– jest przyzwoleniem na stopniowe zaniżanie warunków kształcenia w myśl zasady „kto nie idzie do przodu, ten się cofa”.
Decyzje, jakie jednak należy podjąć, nie należą ani do łatwych
ani też popularnych rozwiązań. Wyjściem z trudnej sytuacji jest
ograniczenie liczby placówek w taki sposób, aby dzieci – przy
zachowaniu rozsądnych odległości szkoły od miejsca zamieszkania – uczyły się w większych placówkach, dających szansę
na stworzenie w nich warunków do nauki na miarę czasów,
w których żyjemy. Mniejsza liczba placówek spowoduje, że w
murach pozostałych szkół przebywać będzie „rozsądna” liczba
dzieci, dająca gwarancję funkcjonowania szkoły na zdrowych
zasadach. Wtedy uzasadnione stanie się inwestowanie w szkoły, gdzie w klasach uczyć się będzie więcej niż kilkoro dzieci.
W roku szkolnym 2011/2012 w murach nowej Szkoły Podstawowej w Gomulinie znalazłoby się 190 dzieci, które po odbyciu
edukacji na poziomie szkoły podstawowej będą ją kontynuować
w gimnazjum mieszczącym się w sąsiednim skrzydle. Przewiduje się, że w roku szkolnym 2011/2012 do nowego gimnazjum
uczęszczać będzie 127 dzieci. Dla wszystkich uczniów, których
droga z domu do szkoły (zgodnie z odpowiednimi przepisami)
przekraczałaby 3 km (dzieci klas 0-IV) lub 4 km (klasa V-VI oraz
gimnazjaliści) zostanie zorganizowany bezpłatny dowóz.

Na zdjęciach: 1) wnętrze nowej biblioteki, 2) nowy, przeszklony sekretariat w budynku szkoły podstawowej, 3) widok na powstające patio
z okna korytarza szkoły podstawowej.
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KOLEJNA POMPA CIEPŁA
W grudniu 2010 roku zakończyła się realizacja
projektu pn. „Instalacja pompy ciepła w kompleksie oświatowym w Gomulinie”. Na zakup i instalację pompy uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi w kwocie 15.038,62 zł (łączny
koszt instalacji pompy wyniósł 52.950,95 zł).
Zadanie pn. „Instalacja
Pompa ciepła służyć będzie do wspomagania
pompy ciepła w kompleksie
oświatowym w Gomulinie” pracy kotłowni olejowej. W znaczącym stopniu
jej praca ograniczy koszty zakupu oleju opałozrealizowano z udziałem
wego. Ponadto realizacja projektu przyczyniła się
środków Wojewódzkiego
podniesienia świadomości społecznej w zakresie
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
zastosowania odnawialnego źródła energii oraz Na zdjęciu: pompa ciepła zainstalowana w komWodnej w Łodzi.
promocji alternatywnego źródła energii do ogrze- pleksie oświatowym w Gomulinie.
wania budynków oraz ciepłej wody użytkowej.
Link do oficjalnej witryny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
http://new.wfosigw.lodz.pl/strona/aktualnosci.php?idt=1

DOM LUDOWY W KRZYŻANOWIE JAK NOWY
Dom Ludowy w Krzyżanowie został wyremontowany w ramach projektu
„Modernizacja domów ludowych w miejscowościach Krzyżanów i Parzniewice
Duże”. W tym przypadku Gmina jest beneficjentem środków unijnych, pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie: Odnowa i rozwój wsi).
W ramach modernizacji budynku w Krzyżanowie wykonano m.in. nowe
pokrycie dachu, nową elewację budynku, schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych, utwardzono plac przed domem ludowym, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Budynek rozbudowano o pomieszczenie kotłowni
na parterze (zainstalowano piec olejowy i rozprowadzono wewnątrz budynku instalację c.o.) oraz o węzeł sanitarny na piętrze – dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Remont wewnętrzny objął również wymianę
posadzek, prace kanalizacyjne, wodociągowe, instalację wentylacji, roboty
w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych oraz wymianę opraw
oświetleniowych.
Zakończenie remontu drugiego budynku – Domu Ludowego w Parzniewicach
Dużych – przewiduje się na drugi kwartał bieżącego roku. Wartość wszystkich prac
remontowych, objętych zakresem projektu, wycenia się obecnie na ponad 1,3 mln Na zdjęciu: wnętrze zmodernizowanego domu
PLN (kwota dofinansowania wynosi 0,5 mln PLN).
ludowego.

Na zdjęciach: Dom Ludowy w Krzyżanowie przed i po kompleksowej modernizacji.
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INFORMACJE BIEŻĄCE
Z OBRAD RADY GMINY
III sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 29
grudnia 2010 r. w budynku Urzędu Gmina Wola Krzysztoporska.
Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu Gminy
na rok 2011. W tym celu odczytano projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku
budżetowego i lata następne. Radni zapoznani zostali także
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opiniami komisji
Rady Gminy i wnioskami radnych. W toku dyskusji nad projektem uchwały poruszane były m.in. kwestie wysokości środków
przeznaczanych na oczyszczanie rowów gminnych i kolejnych
etapów skanalizowania naszej Gminy. Za przyjęciem uchwały
głosowało 12 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.
Podczas sesji podjęto również uchwały w sprawach:
– przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2011-2025, komisje Rady Gminy zaopiniowały uchwałę
pozytywnie;
– wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
(odbyły się przetargi i najkorzystniejsze oferty złożyły osoby, które wcześniej dzierżawiły te grunty – dotyczy działek:
nr 251 i 252 w obrębie Krężna i nr 418/3 w obrębie Siomki);
– nabycia nieruchomości (7 działek) pod przepompownie (w
związku z projektem budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miejscowości Wola Krzysztoporska i na odcinku Wola Krzysztoporska – Siomki – Krzyżanów – Glina).
Sesję zakończyły interpelacje i zapytania na tematy różne,
dotyczące m.in. odśnieżania dróg, budowy kompleksu oświatowego w Gomulinie, ogrzewania kafejki internetowej w Woźnikach (chodzi o lokalny punkt komunikacji społecznej przy
Domu Ludowym w Woźnikach), obecności sołtysów na sesjach
Rady Gminy.
IV sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 28
stycznia 2011 r. w budynku Urzędu Gmina Wola Krzysztoporska.
Na sesję przybyli radni Powiatu Piotrkowskiego, którzy są jednocześnie mieszkańcami naszej Gminy: Grzegorz Adamczyk,
Paulina Dziadczyk, Sławomir Ogrodnik i Zbigniew Ziemba. Dyskusja z udziałem zaproszonych gości dotyczyła przede wszystkim budowy, remontów oraz odśnieżania dróg i chodników,

dla których organem zarządzającym jest Starostwo Powiatowe
w Piotrkowie Tryb.
W toku dalszych obrad podjęte zostały uchwały dotyczące m.in.:
– ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wola Krzysztoporska na 2011 rok;
– zmian budżetu Gminy na 2011 rok, m.in. mających na celu
ujęcie w budżecie realizacji projektu szkoleniowego dla
osób pozostających bez zatrudnienia pt. „Moja szansa
na dobrą pracę”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (przy okazji radni poinformowani zostali
o założeniach projektu);
– zmiany komisji inwentaryzacyjnej dla sporządzania spisów
inwentaryzacyjnych mienia komunalnego;
– ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej:
y ustalono wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub
użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne
za cały okres użytkowania tego prawa na 30% wzrostu
wartości nieruchomości,
y ustalono wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej
na 50 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość
miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma
po ich wybudowaniu;
– zgody na sprzedaż dwóch nieruchomości położonych
w obrębie Kozierogi (dz. nr ew. 48 i 51).
Sesję zakończyła debata na tematy różne, m.in. dotyczące
kwestii informowania sołtysów o porządku obrad i projektach
uchwał Rady Gminy. Następnie radni wyjechali do Gomulina
celem zapoznania się z postępem prac przy rozbudowie placówki oświatowej.
Wszystkie uchwały przechowywane są w Urzędzie
Gminy pok. 12, osoby zainteresowane mają prawo wglądu do ich treści. Uchwały zamieszczane są również na
stronie internetowej Urzędu oraz wywieszane na tablicy
ogłoszeń.

„POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ” – KONKURS
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła III edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.
Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds.
UNESCO.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa,
problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty
na temat polskiej wsi.
W ramach konkursu oceniane będą:
– prace naukowe, popularnonaukowe i inne nie należące
do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
– prace reprezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu,
opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi
(monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć, stanowiące
element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące
przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny
dla potencjalnych czytelników.
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Zwycięzca w każdej kategorii otrzyma nagrodę pieniężną
w wysokości 5 tys. PLN. Nagrodzone prace będą mogły
być wydane w postaci książkowej.
Termin nadsyłania prac mija 29 lipca 2011 roku. Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się
na stronie internetowej organizatora http://www.fdpa.org.pl/

Z ŻYCIA GIMNAZJUM
W połowie grudnia ubiegłego roku, 15-osobowa reprezentacja
Szkolnego Klubu Europejskiego, działającego w gimnazjum, wraz
z Justyną Zawadą (opiekunem klubu) oraz Agnieszką Pawłowską
(nauczycielką języka angielskiego), uczestniczyła w V Generalnym
Zjeździe Klubów i Kół Europejskich dla Łodzi i Województwa
Łódzkiego, który odbył się w Instytucie Europejskim w Łodzi.
Zjazd został zorganizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Instytut Europejski oraz
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Łodzi, zaś patronat nad nim objął europoseł Jacek Saryusz-Wolski.
Na zdjęciu: gimnazjaliści na V Generalnym Zjeździe Klubów i Kół
Europejskich.

Na zdjęciu: uczestniczki X Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek.

Główne idee zjazdu to: integracja klubów europejskich,
wymiana doświadczeń oraz prezentacja ich dorobku. Ponadto uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w seminariach – nt.:
„Rok wolontariatu” (uczniowie) i „Prezydencja Polski w Radzie
Unii Europejskiej” (nauczyciele). Na ręce opiekunów przeka-

zany został dyplom dla Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej,
w którym Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wraz z Instytutem Europejskim w Łodzi dziękują za aktywne uczestnictwo w projekcie: V Generalny Zjazd Szkolnych
Klubów i Kół Europejskich dla Łodzi i województwa łódzkiego
oraz gratulują kreatywnym nauczycielom i zdolnej młodzieży.
Członkowie klubu i opiekunowie otrzymali również indywidualne dyplomy. Klub europejski, działający w naszym gimnazjum, uczestniczył jako jedyny z powiatu piotrkowskiego
w tym projekcie.
W Szydłowie odbył się X Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek, w którym uczniowie z Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej wzięli udział i jak zwykle przywieźli liczne nagrody zarówno w kategorii indywidualnej, duetach czy zespołowo.
Młodzież do konkursu przygotował Emil Paszta – nauczyciel
muzyki w Gimnazjum.

JASEŁKA
16 grudnia ubiegłego roku w Gminnym Ośrodku Kultury,
dzieci z Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej
wystawiły jasełka pt. „Bóg się rodzi”. Uroczystość poprowadziła
Katarzyna Przerywacz.
Przedstawienie było wyjątkowe, obejrzeli je rodzice, dziadkowie oraz zaproszeni goście: ks. dziekan Janusz Chylewski,
Zastępca Wójta – Mieczysław Warszada, Przewodnicząca Rady
Gminy – Maria Głowacka, Inspektor do Spraw Oświaty – Karolina Piotrkowska oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
– Jolanta Kołacińska.
Jasełka w przedszkolu to wieloletnia tradycja, a w wykonaniu dzieci szczególnie wzruszają. Przebrane dzieci czuwały nad
świętą rodziną, pastuszkowie przybyli śpiesznie, aby powitać
narodzonego Jezusa, Trzej Królowie złożyli dary u stóp dzieciątka. Chór Aniołków rozświetlał scenę i zachęcał do wspólnego
kolędowania.
Mali aktorzy bardzo wczuli się w swoje role. W zamian za piękny występ zostali nagrodzeni gromkimi oklaskami oraz słodkościami.

Na zdjęciach: dzieci z Przedszkola Samorządowego
w Woli Krzysztoporskiej na scenie w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej
w przedstawieniu jasełkowym.

INFORMACJA O WYKONYWANIU ZABIEGÓW NA PSACH
Informujemy, że w styczniu 2011 roku Gmina Wola Krzysztoporska zawarła umowę na wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów. Właściciele mogą zgłaszać zwierzęta
do zabiegu bezpośrednio lekarzowi weterynarii: Radosław
Merk (tel. 507 36 57 59) – przedstawiciel firmy Lecznictwo
i Profilaktyka Weterynaryjna z siedzibą Siomki 48.
Cennik usług:
1. Zabieg sterylizacji – 120 PLN

2. Zabieg kastracji – 50 PLN
3. Uśpienie miotu ślepych psów – 50 PLN
Właściciele psów są zobowiązani do opłacania lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu (drugą połowę kwoty pokrywa Gmina).
Działalna takie zostały podjęte w celu ograniczenia ilości
bezdomnych psów na terenie gminy.
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SZYMON – BOHATER
16 grudnia 2010 roku – Wójt Gminy Wola Krzysztoporska – Roman Drozdek wraz
z Przewodniczącą Rady Gminy – Marią Głowacką i Sekretarzem – Markiem Ogrodnikiem
złożyli 11-letnimu Szymonowi, chłopcu z terenu Gminy, podziękowania za bohaterskie
zachowanie w sytuacji zagrażającej życiu. Gdy w feralną noc grudniową jego mama
i 6-letni brat byli w niebezpieczeństwie, chłopiec wezwał pomoc i podał dyspozytorce
pogotowia dane, które umożliwiły udzielenie rodzinie niezbędnej pomocy. Dzięki temu
nie doszło do tragedii, a ocalała rodzina po koszmarnej nocy mogła wrócić do domu.
Szymon uroczyste gratulacje i prezenty ufundowane przez Gminę odbierał w obecności
swojej mamy. Oprócz przedstawicieli najwyższych władz gminnych wyrazy uznania składali też przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy na czele z Prezesem
Zarządu Gminnego ZOSP RP – Grzegorzem Jasitczakiem oraz Komendantem Gminnym
– Zbigniewem Wiewiórą. Strażacy ochotnicy, ludzie którzy na co dzień narażają swoje
życie walcząc z niebezpieczeństwem podkreślali, że chętnie deklarują przyjęcie Szymona
w skład Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a następnie w swoje szeregi.
Na zdjęciu: Szymon przyjmujący list gratulacyjny od Wójta Gminy – Romana Drozdka.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
WIDZISZ ZAGROŻENIE, NIE CZEKAJ – DZIAŁAJ – POMÓŻ SOBIE I INNYM – DZWOŃ
Zgłoś zauważone zagrożenie do najbliższej jednostki OSP!

112
998
999

numer alarmowy
straż pożarna
pogotowie ratunkowe

Działająca na terenie Gminy Wola Krzysztoporska Ochot- im brać udział w akcjach ratujących życie i zdrowie. Strażacy
nicza Straż Pożarna to STOWARZYSZENIE, mające status or- ochotnicy czuwają też nad bezpieczeństwem w czasie imprez
ganizacji pożytku publicznego, zorganizowane w ramach masowych. Walczą z żywiołami i zagrożeniami podczas klęsk
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Rzeczpospolitej Polskiej żywiołowych. Są też wraz z mieszkańcami podczas uroczyw 15 samodzielnych jednostek strażackich. Ochotnicze stych mszy i procesji. Dają potrzebującym to co najcenniejsze
Straże Pożarne wyposażone są w 16 bojowych średnich – KREW ratującą życie.
i małych samochodów operacyjnych przystosowanych do szerokiego zakresu działań ratowniczych.
Jednostki posiadają następujące samochody: Blizin
– Gazela, Bogdanów – STAR, Bujny – Ford, Gomulin
– MAN TGM, Jeżów – Gazela, Krężna – Star, Krzyżanów – Star, Majków Duży – Gazela, Mąkolice – FS
Lublin 3, Oprzężów – FS Lublin 3, Parzniewice – Star,
Piekary – Gazela, Rokszyce – Gazela, Wożniki – Star,
Wola Krzysztoporska – Mercedes ATEGO i Renault
Master. Samochody wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt ratowniczo-gaśniczy przystosowany
do ochrony osób i mienia. Członkowie OSP by utrzymać gotowość bojową – ćwiczą, uczestniczą w spartakiadach i zawodach strażackich. Szkolenie w straży
rozpoczynają już od najmłodszych lat, najczęściej
z chwilą wstąpienia do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Później strażacy przechodzą coraz wyższe Zdjęcie wykonane 16 grudnia 2010 roku podczas zebrania strażackiego w Woli
stopnie specjalizacji. Właściwe wyszkolenie pozwala Krzysztoporskiej.
Jeżeli chcesz mieć szacunek i uznanie – zostań strażakiem – zgłoś swój akces. Będąc członkiem OSP możesz też uczestniczyć w kursach i szkoleniach zdobywając potrzebne uprawnienia i kwalifikacje.
Na terenie GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA Ochotnicza Straż Pożarna zorganizowana jest następująco:
Zarząd Gminny ZOSP RP reprezentowany przez: prezesa – Grzegorza Jasitczaka, zastępcę prezesa – Grzegorza Koneckiego
i komendanta gminnego – Zbigniewa Wiewiórę oraz jednostki OSP pod dowództwem:
Lp. Jednostka OSP

Naczelnik

BLIZIN

Grzegorz Zajda

2

BOGDANÓW

Mieczysław
Frankiewicz

Michał Robaszek

BUJNY

Mirosław
Jakubczyk

Dariusz Szczepanik

4

GOMULIN

Szczepan
Mroczkowski

Wojciech Kamiński

5

JEŻÓW

Marian Pielużek

Dariusz Migasinski

6

KRĘŻNA

Robert Cieślik

Tomasz Dymus

3

7
8

6

Prezes

1

KRZYŻANÓW
MAJKÓW DUŻY

Eugeniusz
Jakubiak

–

Robert
Maczugowski

Sylwester Filipczak Dariusz Adamus

Lp. Jednostka OSP

Prezes

Naczelnik

9

MĄKOLICE

Ireneusz
Adamczyk

10

OPRZĘŻÓW

Sławomir
Bednarczyk

Zygmunt Rybak

11

PARZNIEWICE
DUŻE

Paweł Cecotka

Paweł Ogrodnik

12

PIEKARY

Czesław
Matuszewski

Krzysztof Głowacki

13

ROKSZYCE

Rafał Adamczyk

Jacek Szewczyk

14

WOŹNIKI

Czesław Małecki

Jan Gajda

15

WOLA
Zbigniew Galuś
KRZYSZTOPORSKA

Jerzy Gruszczyński

Aleksander Kulig

WIGILIA W STRAŻACKIM MUNDURZE
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Wójt Gminy Wola
Krzysztoporska – Roman Drozdek wraz z Przewodniczącą Rady Gminy
– Marią Głowacką i Sekretarzem – Markiem Ogrodnikiem spotkali się
w połowie grudnia ubiegłego roku z Zarządem Gminnym ZOSP RP oraz
przedstawicielami jednostek OSP z terenu naszej Gminy.
Wstęp zebrania obfitował w życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. Następnie Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Grzegorz Jasitczak
przypomniał zebranym o zbliżającym się końcu kadencji Zarządu Gminnego ZOSP oraz zarządów poszczególnych jednostek. Zgromadzonych
zapoznano z materiałami przygotowanymi na zebrania sprawozdawczo
– wyborcze, jak też przedstawiony został harmonogram zebrań w OSP.
Uroczystość była okazją dla Wójta Gminy do przekazania jednostkom
OSP prezentów w postaci siedmiu sztuk pomp strażackich zakupionych
zdjęciu: Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP Rzeczpospolitej Polskiej;
z środków finansowych uzyskanych z Województwa Łódzkiego. Spot- Na
od lewej: komendant gminny – Zbigniew Wiewióra, prezes – Grzegorz
Jasitczak oraz zastępca prezesa – Grzegorz Konecki.
kanie przebiegło w miłej i ciepłej atmosferze.

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

(8)

(9)

(11)

(12)

(13)

(14)

(5)

(10)

(15)

Na zdjęciach (od lewej): 1. OSP Blizin, prezes – Grzegorz Zajda i druh – Dariusz Kraszkiewicz. 2. OSP Krzyżanów, prezes – Eugeniusz Jakubiak i druh – Waldemar Motylski.
3. OSP Mąkolice, prezes – Ireneusz Adamczyk i naczelnik – Jerzy Gruszczyński. 4. OSP Jeżów, kierowca – Rafał Nadajewski, prezes – Marian Pielużek oraz naczelnik – Dariusz
Migasiński. 5. OSP Bujny, prezes – Mirosław Jakubczyk. 6. OSP Majków Duży, prezes – Sylwester Filipczak i zastępca prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP – Grzegorz Konecki.
7. OSP Kreżna, prezes – Robert Cieślik i druh – Bogumił Zaor. 8. OSP Oprzężów, druh – Piotr Pełka i naczelnik – Zygmunt Rybak. 9. OSP Woźniki, naczelnik – Jan Gajda i prezes – Czesław Małecki. 10. OSP Bogdanów, prezes – Mieczysław Frankiewicz. 11. OSP Rokszyce, prezes – Rafał Adamczyk i druh – Mariusz Lasota. 12. OSP Piekary, prezes
– Czesław Matuszewski i naczelnik – Krzysztof Głowacki. 13. OSP Gomulin, naczelnik – Wojciech Kamiński i prezes – Szczepan Mroczkowski. 14. OSP Wola Krzysztoporska,
naczelnik – Aleksander Kulig, prezes – Zbigniew Galuś oraz pracownik Urzędu Gminy – Jan Czubała. 15. OSP Parzniewice, naczelnik – Paweł Ogrodnik.
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KAPLICZKA W PIEKARKACH
Przyzwyczailiśmy się, że kapliczki są wznoszone przy drogach lub rozdrożach. Zwykle o ich wygląd dba wielu mieszkańców wsi.
Nieco inaczej jest w Piekarkach. Tam Krystyna Lauks, co prawda przy drodze biegnącej przez wieś, ale na własnym gruncie,
założyła kapliczkę i przez wiele lat pracowała na jej obecny
wygląd. Teraz jest to małe dzieło sztuki: figura Matki Boskiej
znajduje się w swego rodzaju jaskini ze szkła, zrobionej według pomysłu pani Krystyny. Budowla otoczona jest ogromnym różańcem, wykonanym na zamówienie – również według
jej projektu. Dużo kolorowych kwiatów i zielonych krzewów,
które otaczają kapliczkę, tworzy przyjemny, spokojny nastrój.
Jest to niezwykle malownicze miejsce. Każdy może tam
zatrzymać się i pozwolić sobie na chwilę modlitwy i refleksji.
Warto zobaczyć – szczególnie latem.

Na zdjęciu: Krystyna Lauks – mieszkanka Piekarek i założycielka kapliczki.

JESTEM ZA... SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĄ SZKŁA
Butelki szklane w lesie, w rowie i na składowisku to widok
wcale nierzadki. Czy stać nas na takie marnotrawstwo surowca jakim jest stłuczka szklana? Odpowiedź jest prosta – nie!
Szkło praktycznie nie ulega rozpadowi. Setki, a może
tysiące lat będzie zalegać w naszym otoczeniu, jeśli nie trafi
do recyklingu. Stłuczka szklana jest wartościowym surowcem
nadającym się do wielokrotnego przetwarzania. Powtórne
wykorzystanie niepotrzebnych butelek, czy słoików, w procesie wytwarzania nowych wyrobów szklanych ma uzasadnienie ekologiczne, technologiczne i ekonomiczne. Korzyści
ekologiczne wynikają z odzyskiwania bezużytecznych opakowań szklanych. Selektywna zbiórka szkła, przyczyni się
do zmniejszenia liczby porzuconych butelek w otaczającym
nas środowisku, zmniejszy się również ich ilość na składowiskach odpadów. Dodatkową korzyścią wynikającą z zastosowania stłuczki szklanej, jako surowca w procesie topienia
szkła, jest znaczące zmniejszenie ilości emitowanych zanieczyszczeń do środowiska.
Z punktu widzenia technologicznego, dodatek stłuczki
do wsadu jest bardzo pożądany i może przekraczać nawet
50%. Właściwie oczyszczona stłuczka szklana, odpowiednio
rozdrobniona topi się w niższych temperaturach aniżeli surowiec pierwotny, dzięki czemu szybciej tworzy fazę ciekłą,
co znacznie przyśpiesza przygotowanie produktu do wytwarzania wyrobów ze szkła.
Natomiast, z ekonomicznego punktu widzenia, udział
stłuczki w procesie produkcji szkła pozwala na znaczne obniżenie zużycia energii cieplnej (nawet do 30%) w stosunku
do produkcji z surowców pierwotnych. Przyjmuje się, że jeden
kilogram stłuczki szklanej zastępuje 1,2 kg surowców potrzebnych do produkcji szkła. Zapotrzebowanie hut na stłuczkę
szklaną, wielokrotnie przewyższa obecne dostawy.
W selektywnej zbiórce szkła, poza ilością, istotną sprawą
jest również jakość gromadzonego surowca. Do pojemników na szkło, powinny trafić czyste butelki, słoiki bez nakrętek i przykrywek metalowych. W dobie rosnącej konsumpcji
i co za tym idzie – powiększania się ilości produkowanych
odpadów – sukcesywnie zwiększane są wymogi wynikające
z dyrektyw Unii Europejskiej i prawa polskiego w zakresie gospodarki odpadami. Dotyczą głównie ograniczania ilości składowanych poszczególnych grup odpadów na składowiskach.
Mechanizmem ograniczającym, jest wzrost cen za ich składowanie. Wymogi prawne nakładają między innymi wzrost
poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
Skłaniają każdego z nas, do zastanowienia się nad tym jak należy postępować, by właściwie segregować odpady w każdym
gospodarstwie domowym.
Nauczmy się postępować w myśl hasła: „Chroń środowisko
– zużyte baterie do recyklingu nie na składowisko”. Jak podają statystyki w Polsce rocznie sprzedaje się około 300 mln
sztuk baterii i akumulatorów małogabarytowych co stanowi
około 7,5 tysięcy ton. Szacuje się, że poziom odzysku kształtuje się poniżej 20% wszystkich sprzedanych baterii.
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Należy sądzić, że duża ilość baterii trafia na składowiska
odpadów, do lasu, do przydrożnych rowów, co powoduje zagrożenie dla środowiska. Jedna guzikowa bateria srebrowa
może skazić 1 metr sześcienny gleby i zatruć 400 litrów
wody.
Ogniwa galwaniczne nieodnawialne, zwane potocznie
bateriami, mogą być użytkowane tylko do ich „wyczerpania”. Naładowanie ponowne nie jest możliwe. Akumulatory,
czyli ogniwa odnawialne, są tak zbudowane, że zachodzące
w nich procesy można wielokrotnie powtarzać za pomocą
ładowania. Ze względów ekologicznych i ekonomicznych
należy ograniczać zakupy baterii jednorazowych na korzyść
akumulatorów.
Akumulatory małogabarytowe i baterie, ze względu na swój
skład chemiczny jak: kadm, rtęć, ołów, nikiel, lit, cynk i mangan, jeśli nie trafią do powtórnego przetworzenia, stanowią
zagrożenie dla środowiska.
Ograniczenie ilości zużytych baterii w środowisku naturalnym jest konieczne i będzie możliwe, wraz z wdrażaniem
nowej ustawy o bateriach Dz. U. Nr 79 z 2009 r. Ustawa bezwzględnie zakazuje wyrzucania baterii do pojemników z odpadami komunalnymi. Wszystkie zużyte baterie muszą trafić
do recyklingu.
W trosce o nasze zdrowie musimy zadbać, by wszystkie zużyte baterie trafiły do specjalnych pojemników oznaczonych
napisem „Zużyte baterie” ustawione w szkołach, zakładach
pracy, sklepach, skąd zostaną przekazane do przetworzenia.
Szkoły uczestniczące w konkursie za zebrane baterie mogą dodatkowo uzyskać cenne nagrody rzeczowe.
Zasadnym jest podejmowanie szerokich akcji edukacyjnych zmierzających podwyższania świadomości o selektywnej
zbiórce odpadów i do zwiększenia poziomu zbiórki zużytych
baterii.
Zarówno EKO-REGION Sp. z o.o. jak i REBA Organizacja
Odzysku uczestniczą w programie edukacyjnym (dzieci,
młodzieży i dorosłych) dotyczącej selektywnej zbiórki baterii i ich przetwarzania. Wraz z rozwojem cywilizacji, wszyscy musimy wykazywać coraz większą troskę o naturalne
środowisko.
Wychodząc naprzeciw stawianym wymaganiom środowiskowym, spółka EKO-REGION wprowadza program selektywnej zbiórki opakowań szklanych „u źródła” powstawania
odpadów szklanych. Pojemniki będą sukcesywnie dostarczane
do gospodarstw domowych posiadających aktualną umowę
na odbiór odpadów komunalnych. Każdy pojemnik zawiera
dodatkowo mały koszyczek na zużyte baterie, które są odpadem niebezpiecznym. Odbiór opakowań szklanych i baterii
odbywać się będzie bezpłatnie, jeden raz na kwartał zgodnie
z harmonogramem.
Materiał do reakcji przekazała Anna Szafran
Specjalista edukacji ekologicznej
EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów

PROJEKTY UNIJNE Z EFS

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KONFERENCJA NA PODSUMOWANIE PROJEKTU
Uczestnicy projektu „Mój nowy zawód” (skierowanego
do rolników i domowników rolnika) mieli okazję spotkać
się na uroczystej konferencji promocyjnej, która odbyła się
17 grudnia 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli
Krzysztoporskiej. Podsumowywano piąty z kolei projekt zrealizowany przez Gminę Wola Krzysztoporska. W programie konferencji znalazło się wystąpienie Romana Drozdka
– Wójta Gminy Wola Krzysztoporska i prezentacja Marioli
Toma – koordynatora projektu. Przypomnijmy: w ramach projektu w zajęciach z doradcą zawodowym wzięło udział 75
osób a szkolenia ukończyły 73 osoby. Zainteresowani zdobyciem kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy w sektorze pozarolniczym mogli wybierać spośród bogatej oferty
szkoleniowej: operator maszyn ciężkich, prawo jazdy kate-

gorii C, prawo jazdy kategorii C+E, uprawnienia na przewóz
rzeczy/kwalifikacja wstępna, podstawy gospodarki magazynowej z obsługą wózków jezdniowych, doradca handlowy
z prawem jazdy kategorii B, kurs profesjonalnej obsługi sekretariatu z elementami wizażu, księgowość od podstaw, kurs bukieciarstwa i florystyki, kurs kosmetyczny z elementami wizażu
i stylizacją paznokci. Udział w projekcie był bezpłatny. Koszty
zajęć szkoleniowych, zajęć z doradcami zawodowymi i pozostałe koszty projektu zostały pokryte z środków unijnych.
Tradycyjnie już, na zakończenie części oficjalnej, Wójt
Gminy wręczył wszystkim uczestnikom upominek książkowy
w postaci encyklopedii. Więcej informacji na temat realizacji
projektu na stronie internetowej www.wola-krzysztoporska.pl
zakładce Projekty/Kapitał Ludzki.

Na zdjęciach (od lewej): 1) Dominik Ambrozik – kierownik Referatu Funduszy Unijnych, Zamówień Publicznych i Promocji (w projekcie specjalista ds. umów) oraz Roman
Drozdek – Wójt Gminy. 2) Mariola Toma – koordynator projektu, Marek Ogrodnik – Sekretarz Gminy, Jolanta Kołacińska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Woli
Krzysztoporskiej oraz Błażej Ligęza – informatyk. 3) Jadwiga Robak – kierownik Referatu Finansów i Budżetu (księgowa projektu) i Adela Adamczyk – pracownik UG.
4) Anna Owczarek – pracownik UG oraz Bogusława Gaworowska – specjalista ds. promocji, rekrutacji i ewaluacji projektu 5) Magdalena Ostrowska – pracownik ds. obsługi
administracyjno-biurowej projektu. 6) Przedstawiciele wykonawców: Anetta Zielińska – przedstawicielka firmy PTS „Betrans” sp. z o.o. w Rogowcu oraz Mariusz Korycki
– właściciel firmy AUO OSK „OLIMP” s.c. 7-11) Uczestnicy projektu, którzy licznie przybyli na uroczyste spotkanie w GOK-u.
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PROJEKTY UNIJNE Z EFS
WOJEWÓDZKI
URZĄD PRACY
W ŁODZI

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

MOJA SZANSA NA DOBRĄ PRACĘ – REKRUTACJA

Na zdjęciach: moment rejestracji osób zainteresowanych udziałem w projekcie szkoleniowym.

Po długim czasie starań Gminie Wola Krzysztoporska udało
się pozyskać środki na realizację kolejnego projektu szkoleniowego – tym razem skierowanego do osób pozostających bez
zatrudnienia z terenu Gminy Wola Krzysztoporska.
Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie
trwała od 24 stycznia do 19 lutego b.r. Zainteresowanie przeszło wszelkie oczekiwania. W pierwszym dniu zgłosiło się ponad
sto osób (na 70 miejsc szkoleniowych). Gmina, jako realizator

projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
ma już duże doświadczenie. Zawsze podejmowane są starania, aby oszczędności powstające w trakcie realizacji projektu
przeznaczać na tworzenie dodatkowych miejsc szkoleniowych.
Na temat możliwości objęcia szkoleniami większej, niż założono
w budżecie projektu, ilości osób będzie można wypowiedzieć
się w sposób wiążący dopiero po rozstrzygnięciu przetargów
i ustaleniu kosztów jednostkowych dla poszczególnych szkoleń.

Zdjęcia wykonano w pierwszym dniu rekrutacji. Wtedy to do Biura projektu (mieszczącego się w Urzędzie Gminy) zgłosiło się ponad sto osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji w ramach nieodpłatnych kursów czy też szkoleń (współfinansowanych z EFS). Pierwsze, najbardziej zdeterminowane osoby zjawiły się pod budynkiem gminnym 24 stycznia niedługo po północy (jednym z kryteriów rekrutacji była kolejność zgłoszeń).

SZKOLENIE – PRAKTYKI – PRACA
Cukiernia Jagiełło s.c. (firma z terenu Gminy Wola Krzysztoporska) z powodzeniem realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1
PO KL). Jego opis opublikowano w albumie „KAPITALNE MOŻLIWOŚCI – przykłady dobrych praktyk z województwa łódzkiego”,
wydanym pod koniec 2010 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Łodzi, prezentującym dobre praktyki – projekty wspierające zatrudnienie, przedsiębiorczość oraz integrację społeczną realizowane w województwie łódzkim. Cukiernia Jagiełło s.c. jest rodzinną
firmą działającą na rynku wyrobów cukierniczych i piekarniczych
od 1992 roku. Od wielu lat prowadzi szkolenia oraz praktyki dla
uczniów szkół zawodowych, a od stycznia 2010 roku wspiera osoby bezrobotne z powiatu piotrkowskiego oraz bełchatowskiego
w ramach realizowanego projektu: „Wdrożenie modelu przygotowania zawodowego PIW EQUAL (szkolenie-praktyki-praca)
w zawodzie piekarz i cukiernik”. Z oferty mogą skorzystać osoby pozostające bez zatrudnienia (w szczególności kobiety, osoby
długotrwale bezrobotne, osoby do 25 roku życia oraz mieszkańcy terenów wiejskich). Rekrutacja do projektu składa się z dwóch
etapów: I – ocena punktowa na podstawie ankiety zgłoszeniowej
składanej przez kandydata; II – indywidualna rozmowa z doradcą zawodowym. Projekt jest realizowany w 7 edycjach. Uczestnicy projektu objęci są wsparciem w postaci szkoleń teoretycznych
w wybranym zawodzie piekarz lub cukiernik, praktyk zawodo-
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wych w zakładzie pod okiem uprawnionego
opiekuna oraz warsztatów w zakresie zdolności
interpersonalnych, umiejętności podejmowania decyzji oraz motywacji i chęci do podjęcia
pracy. Ponadto otrzymują stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i praktyki. Możliwe jest otrzymanie zwrotu kosztów opieki nad dziećmi do lat 7
oraz nad osobami zależnymi. Celem projektu jest wprowadzenie
na rynek pracy 56 osób pozostających bez zatrudnienia (w tym
29 kobiet i 27 mężczyzn) z powiatu piotrkowskiego i bełchatowskiego poprzez wyposażenie ich w wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w zawodzie piekarz lub cukiernik.

Na zdjęciu panie, które zdobywają praktyczne umiejętności niezbędne w zawodzie cukiernika.

W Y DA R Z E N I A K U LT U R A L N E
FERIE, FERIE I PO FERIACH
Niestety wszystko co dobre i miłe szybko się kończy… Szybko
minęły również ferie zimowe (trwające dwa tygodnie tj. od 17
do 28 stycznia b.r.). Tegoroczny program ferii przygotowany
przez Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej był wyjątkowo interesujący, o czym świadczyło bardzo duże zainteresowanie dzieci i młodzieży. Zajęcia miały formę nauki, zabawy,
rozwijały wyobraźnię, sprawność fizyczną, umiejętności akrobatyczne, muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne.
Zajęcia taneczne po hasłem „tańcz, nie żałuj podłogi” prowadziła choreografka i instruktorka – Paulina Sękowska, której
udało się reaktywować zespół taneczny „Project Dance”.
„Gitarowe ABC” z gitarą akustyczną oraz konkursy karaoke
prowadził Mariusz Wieczorek. Przyczynił się także (w okresie
ferii) do założenia kolejnego zespołu wokalno-instrumentalnego NEGRO.
Tradycyjnie, dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia
akrobatyczne, które odbywały się pod okiem Sylwestra Wiśniewskiego (znanego nam już ekwilibrysty i klauna).
Zajęcia teatralne pod hasłem „małe inscenizacje, duże improwizacje” – prowadzone przez Milenę Żerek – również cieszyły się dużym powodzeniem.
Dzieci ze zdolnościami manualnymi wykonały „zimową pocztówkę z ferii” w formie ogromnej pracy plastycznej mierzącej
około 18 metrów. Mali artyści pracowali pod fachowym okiem
instruktorki Stanisławy Kocuj oraz Marioli Barczyk (gigantyczną
pocztówkę można obejrzeć w budynku GOK).

Na zdjęciu: uczestnicy karnawałowego balu przebierańców wraz z opiekunami.

Na zdjęciu: W taki sposób powstawała ogromna zimowa pocztówka z ferii.

Młodsze dzieci chętnie uczestniczyły w grach i zabawach
świetlicowych prowadzonych przez dwie przesympatyczne
panie: Joannę Kałużną – Michalak oraz Iwonę Biegarczyk.
Zostały rozegrane również dwa turnieje tenisowe, w których
udział brały zarówno dziewczynki jak i chłopcy. I miejsca w kategorii dziewcząt zdobyły: Zuzanna Zajączkowska i Daria Kiereś, natomiast w kategorii chłopców: Natanel Wieczorek oraz Krystian
Płosa. Były również gry i zabawy na świeżym powietrzu, które
odbywały się na nowym boisku „Orlik” pod okiem animatora
sportowego – Marcina Przybyła.
Kino zaprezentowało dwa filmy
animowane dla dzieci, a do młodzieży została skierowana propozycja w postaci filmu „Harry
Potter i insygnia śmierci”.
Dwa razy w trakcie ferii (w środy) odbywała się nauka gry na instrumentach dętych w salce parafialnej w Gomulinie.
Na zakończenie ferii odbył się
karnawałowy bal przebierańców
z konkursem na najciekawszą kreację. Przygotowany i zrealizowany
program przypadł milusińskim do
gustu i był ciekawą formą spędzenia wolnego – od zajęć szkolnych
– czasu.
Wszystkim instruktorom oraz
dzieciom i młodzieży, biorącym
udział w zajęciach feryjnych, dyrekcja i pracownicy GOK serdecznie dziękują i zapraszają za rok.

CHOINKA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rokrocznie pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej oraz członkowie Komisji Zdrowia
i Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, działającej przy Radzie Gminy, organizują spotkania noworoczne dla dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy. W tym roku taka uroczystość odbyła się 29 stycznia – w sobotę.
Zabawa choinkowa rozpoczęła się częścią artystyczną: dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bogdanowie przedstawiły jasełka.
Zaprezentowała się również sekcja CARAWELLA (działająca przy
Gminnym Ośrodku Kultury pod kierunkiem Sylwestra Wiśniewskiego) w pokazie akrobatycznym. Następnie dzieci i ich najbliżsi bawiły się w towarzystwie klauna, w rytm muzyki zespołu
RED DANCE. Kulminacyjnym punktem wspólnej zabawy było
przybycie świętego Mikołaja, który wręczył prezenty.
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KONCERT ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY 2011
Niedziela. Za oknami słońce, na dworze lekki mróz.
Nic dziwnego – przecież to
trzydziesty dzień stycznia.
A kiedy zegary wybiły godzinę szesnastą, w Gminnym
Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej rozpoczął się
Koncert Świąteczno-Noworoczny Anno Domini 2011.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej – Jolanta Kołacińska Na zdjęciu: artyści ze Wspólnoty Zjednoczeni w Na zdjęciu: gitarzysta – Piotr Gontkowski.
zaprosiła wszystkich do udzia- Trójcy oraz grupa RED DANCE.
łu w uroczystym spotkaniu,
witając gości i dziękując
za przybycie. Koncert rozpoczęła kolęda Jezus malusieńki
w debiutanckim wykonaniu
Piotra Gontkowskiego. Pięknie zagrał na gitarze i otrzymał głośny aplauz.
W koncercie brali również
udział: grupa RED DANCE,
Ludowi Pasjonaci (tak! – to
nie pomyłka, gdyż do zespołu dołączył pan), Wspólnota
Zjednoczeni w Trójcy z Bogda- Na zdjęciu (od lewej): Krzysztof Turała – instruktor Na zdjęciu: występ zespołu, od niedawna zwanowa. Tradycyjnie w roli kon- zespołu Ludowi Pasjonaci, Jolanta Kołacińska – Dy- nego: Ludowi Pasjonaci (do Pasjonatek dołączył
feransjerów wystąpili Sylwia rektor GOK, ks. Przemysław Wesołowski (parafia jeden pan).
Bogdanów) oraz Mariusz Wieczorek – pracownik
Babiarczyk i Mateusz Sikora.
Gminny zespół ludowy GOK i gitarzysta zespołu RED DANCE.
wykonał kolędy My też pastuszkowie, O gwiazdo Betlejemska, Hej w dzień Narodzenia.
wchodzi się na najwspanialszy bal świata. Właśnie w taki baKolejne utwory były przeplatane dygresjami o świętach Bożego lowy, karnawałowy klimat wprowadzili obecnych na widowni
Narodzenia, o cudzie przyjścia na świat Jezusa, o kolędzie pol- Ludowi Pasjonaci piosenkami Francois, Tango Milonga, Kareta
skiej, zrodzonej z cierpienia, krzywdy, niedoli, złączonej miłością złota. Nogi same rwały się do tańca…
z ludem i tym, co smuci i boli, królującej w domach w świąteczNa koniec prowadzący złożyli szanownym gościom najlepnym czasie. Na zmianę z Pasjonatami śpiewali Karolina Pło- sze życzenia z okazji niedawno rozpoczętego roku. Do życzeń
sza, Kasia Młoczkowska i Gabryś Kukulski, a przygrywali im: dołączyła się również dyrektor GOK, a także pani Maria Głona saksofonie Monika Wieczorek, na klawiszach Łukasz Borek, wacka – Przewodnicząca Rady Gminy. Dla organizatorów
a na gitarze Mariusz Wieczorek.
i „dobrych duchów” różnorodnych koncertów odbywających
Wspólnota Zjednoczeni w Trójcy zaprezentowała następują- się w Gminnym Ośrodku Kultury jego dyrektor przygotowała
ce utwory: Jest taki dzień, Przybieżeli do Betlejem, Cicha noc, podziękowania i drobne upominki. Otrzymali je ksiądz PrzeDzisiaj w Betlejem, Bóg narodzi się.
mysław Wesołowski z bogdanowskiej parafii oraz panowie
Po wykonaniu ostatniej kolędy prowadzący słusznie zauwa- Mariusz Wieczorek i Krzysztof Turała – muzycy z GOK.
żyli, że nastrój Bożego Narodzenia nieuchronnie wprowadza
Zaprezentowany program artystyczny pozwolił uczestnikom
nas w magię Nowego Roku. Sylwester – radosna noc, pełna na nowo przypomnieć czas Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia
szczęścia i uśmiechu – niesie nowe nadzieje. Z ostatnią kartką kończąc w ten sposób okres kolędowania.
kalendarza należy zerwać wszystkie złe nastroje, zapomnieć
Redakcja dziękuje Magdalenie Młoczkowskiej za przesłane
o nieudanych dniach i wejść w Nowy Rok, jak w nowej sukni materiały na temat koncertu.

INFORMUJEMY O ZMIANACH W PRACY BIBLIOTEK
Miejscowość

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Wola Krzysztoporska

9.00 –17.00

9.00-17.00

9.00-17.00

9.00-17.00

9.00-17.00

Bogdanów

9.00-16.00

------------

------------

------------

------------

Bujny

------------

------------

------------

9.00-16.00

9.00-16.00

Gomulin

10-17.30

10.00-17.30

------------

10.00-17.30

10.00-17.30

nieczynna z powodu remontu

Krzyżanów
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Parzniewice

------------

7.30-12.30

7.30-12.30

------------

------------

Woźniki

------------

------------

9.00-16.00

------------

------------

ZE SPORTU
PODSUMOWANIE SEZONU SPORTOWO-TURYSTYCZNEGO LZS
Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi podsumowało miniony rok sportowo - turystyczny podczas uroczystego spotkania w Łódzkim
Domu Kultury w Łodzi (dn. 18.12.2010 r.).
Nasza Gmina ma się czym pochwalić. Wśród laureatów w kategorii „TRENERZY – WYCHOWAWCY MŁODZIEŻY” na pierwszym miejscu wyróżniony został Henryk Furmaniuk – trener podnoszenia ciężarów LUKS
„GRYF” przy ZSR CKP w Bujnach. We współzawodnictwie SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I miejsce w województwie zajął Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bujnach (dyrektorem ZSR CKP w Bujnach jest Sławomir
Piętakiewicz, prezesem LUKS „GRYF” jest nauczycielka
wychowania fizycznego Anetta Mielczarek). W rankingu współzawodnictwa RAD GMINNYCH ZRZESZENIA
LZS – II miejsce zdobyła Wola Krzysztoporska (przewodniczącym Gminnego Zrzeszenia LZS jest Władysław Wawrzyńczak). We współzawodnictwie SZKÓŁ Na zdjęciu: laureaci uhonorowani podczas Podsumowania Sezonu SportoGIMNAZJALNYCH – II miejsce w województwie zajęło wo-Turystycznego LZS w Łodzi, m.in.: Władysław Wawrzyńczak (pierwszy
Gimnazjum im. Obrońców Gór Borowskich w Woli od lewej) – I miejsce w rywalizacji gmin w turystyce i krajoznawstwie oraz
Krzysztoporskiej (nauczyciele wychowania fizyczne- Sławomir Piętakiewicz (drugi od prawej) – I miejsce w kategorii szkół ponadgo: Emilia Chęcińska, Marlena Danielak i Hubert Za- gimnazjalnych.
wiślak). We współzawodnictwie SZKÓŁ PODSTAWOWYCH VIII miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Woźnikach We współzawodnictwie SEKCJI TURYSTYCZNYCH – I miejsce
(nauczycielem wychowania fizycznego jest Agata Pawlak). wywalczyła Gmina Wola Krzysztoporska.

FERIE NA SPORTOWO
Podczas ferii zimowych w sali sportowej Gimnazjum w Woli
Krzysztoporskiej rozegrany został III Zimowy Turniej Halowej
Piłki Nożnej dziewcząt w kategorii szkół gimnazjalnych. Rywalizowało ze sobą 5 zespołów systemem „każdy z każdym”.
Drużynom kibicowała grupa młodzieży i osób dorosłych.
Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem miejscowego środowiska. Każda z drużyn wybrała dla siebie nazwę. Wystąpiły: „Pokemony”, „Boskie”, „Dzikie Koty”, „Landryny” i „Bez
Nazwy”. Zwycięska drużyna „Dzikie Koty” wystąpiła w składzie: Marta Merk, Patrycja Maczugowska, Karolina Włoch,
Ola Banaszczyk, Klaudia Góźdź, Irena Fresel i Oliwia Łuczyńska. Turniej zorganizowały i przeprowadziły nauczycielki wychowania fizycznego w Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej:
Emilia Chęcińska i Marlena Danielak. Zawody sędziował Władysław Wawrzyńczak.
Końcowa tabela rozgrywek przedstawiała się następująco:
I
II
III
IV
V

„Dzikie Koty”
„Boskie”
„Landryny”
„Bez Nazwy”
„Pokemony”

8:2
7:4
5:5
5:5
1:8

5:0
4:2
4:5
2:3
1:6

Na zdjęciu: zwycięska drużyna wraz z opiekunami; na pierwszym
planie od lewej: Irena Fresel, Klaudia Góźdź i Oliwia Łuczyńska;
na drugim planie od lewej: Władysław Wawrzyńczak (sędzia zawodów), Marlena Danielak (nauczycielka WF), Marta Merk, Patrycja
Maczugowska, Aleksandra Banaszczyk, Karolina Włoch oraz Emilia
Chęcińska (nauczycielka WF).

W Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej rozegrano również
Turniej Warcabowy Dziewcząt I Chłopców p.n. „Bezpieczne
Ferie Zimowe – 2011”. Uczestniczyło w nim 34 zawodników,
w tym 16 dziewcząt. Wśród dziewcząt zwyciężyła Weronika
Kopeć, a wśród chłopców – Kamil Galuś. Zawody prowadzili:
Marlena Danielak oraz Władysław Wawrzyńczak.

Na zdjęciach: 1) finałowe spotkanie w warcabach chłopców (od lewej: Kamil Galuś – zwycięzca turnieju), 2) finał w warcabach dziewcząt (przy stoliku od lewej: Adrianna Dzwonek i Weronika Kopeć), 3) Weronika Kopeć odbiera dyplom za zajęcie I miejsca w Turnieju
Warcabowym Dziewcząt
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LUKS „GRYF” BUJNY – PODSUMOWANIE ROKU

Na zdjęciu: Kamil Szczepanik – uczestnik
Mistrzostw Europy w Walencji (Hiszpania),
gdzie wywalczył wysokie VI miejsce – był to
najlepszy zawodnik z reprezentacji Polski.

Na zdjęciu: Fianałowa runda Drużynowych Na zdjęciu: Brązowy medalista Mistrzostw
Mistrzostw Polski Lligi Państwowej (od lewej: Polski do lat 23 – Grzegorz Furmaniuk (pierwDamian Szczepanik, Błażej Greala, Marcin szy od prawej).
Tomczyk, Łukasz Grela i Tobiasz Kubik).

Rok 2010 dla sekcji podnoszenia ciężarów LUKS „GRYF” Bujny był pełen sukcesów. Niewątpliwie największym osiągnięciem
było wywalczenie II miejsca klubowo na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w rywalizacji chłopców. Indywidualnie na powyższych zawodach złoty medal wywalczył Damian Szczepanik w kategorii wagowej 85 kg i srebrny – Kamil Szczepanik
również w kategorii wagowej 85 kg. Wysokie lokaty osiągnęli
jeszcze Tomasz Kubik (IV miejsce w kategorii wagowej 69 kg),
Marcin Karkocha (V miejsce w kategorii wagowej 94 kg) oraz
Justyna Zawada (VI miejsce w kategorii wagowej 48 kg).
Bardzo dobrze w sezonie prezentowali się juniorzy młodsi do lat 17: zdobyli 4 medale w Mistrzostwach Polski. Złote
medale zdobyli Błażej Grela w kategorii wagowej 77 kg, Kamil
Szczepanik w kategorii wagowej 85 kg (najlepszy zawodnik
mistrzostw w kategorii Open), srebrny medal Marcin Tomczyk
w kategorii wagowej 50 kg, Magdalena Łącka w kategorii wagowej 48 kg medal brązowy. W gronie młodzieżowców na Mistrzostwach Polski brązowy medal zdobył Grzegorz Furmaniuk
w kategorii wagowej 105 kg. Dużym sukcesem klubu był start
zawodnika Kamila Szczepanika w Mistrzostwach Europy juniorów do lat 17
(odbywających się
w Hiszpanii), który
wywalczył wysokie
VI miejsce w kategorii wagowej 85 kg.
Start sekcji w rozgrywkach I ligi państwowej potwierdził
Na zdjęciach:
1) Mistrzostwa Polski
Juniorek do lat 17
– jako pierwsza w historii klubu brązowy
medal zdobyła Magdalena Łącka – wychowanka klubu (na
podium), na VI pozycji – Justyna Zawada
(na zdjęciu pierwsza
od lewej)
2) reprezentanci Polski na Mistrzostwach
Europy w Walencji
(w ciemnej koszulce, drugi od lewej,
to Kamil Szczepanik
– najlepszy z polskich
zawodników)
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wysoki poziom reprezentowany przez młodych zawodników.
Ostatecznie w gronie 16 drużyn startujących w I lidze, LUKS
„Gryf” wywalczył 8 lokatę. Z tabeli wynika, że walka w pierwszej lidze państwowej odbywa się w gronie silnych klubów
z dużych ośrodków miejskich. LUKS ”Gryf” Bujny jest jedynym
klubem funkcjonującym w środowisku wiejskim, co jest ewenementem nie tylko w pierwszej lidze, ale i w drugiej. Drużynę
tworzą wyłącznie wychowankowie klubu, gdzie 90% składu
pozostałych sekcji pierwszoligowych wspiera się zawodnikami
wypożyczonymi z innych klubów krajowych i zagranicznych
(głównie z Europy Wschodniej). Młodzi zawodnicy bezpośredniego zaplecza z powodzeniem startowali w rozgrywkach ligi
wojewódzkiej juniorów zajmując drugie miejsce (w składzie
Piotr Szczepanik, Marcin Tomczyk, Cezary Pytka, Magdalena
Łącka, Justyna Zawada).
W rankingu Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów
w Łodzi sekcja LUKS „Gryf” za osiągnięcia we wszystkich grupach wiekowych oraz ich trener – Henryk Furmaniuk (wśród
trenerów) sklasyfikowani zostali na I miejscu w województwie
łódzkim. Henryk Furmaniuk w roku 2010 ukończył studium
trenerskie na AkaTabela Drużynowych Mistrzostw Polski
demii
Wychowania
po IV rundzie finałowej – 2010 rok
Fizycznego w Białej
I LIGA
Punkty
Podlaskiej uzyskując
tytuł trenera II klasy
1 KS BUDOWLANI OPOLE
8355,7
państwowej.
2 KPC GÓRNIK POLKOWICE
8249,8
Władze klubu dziękują za wsparcie finan3 MGLKS TARPAN MROCZA
7967,3
sowe w minionym
roku instytucjom i fir4 CLKS MAZOVIA CIECHANÓW
7618,9
mom, dzięki którym
5 WKS FLOTA GDYNIA
7428,6
możliwe było osiągnięcie coraz wyższych
6 CWSPC ZAWISZA BYDGOSZCZ 7358,5
celów i godne reprezentowanie na arenie
7 WKS ŚLĄSK WROCŁAW
7116,4
krajowej i międzynaro8 LUKS GRYF BUJNY
7065,2
dowej. Nadchodzący
rok dla klubu zapo9 UMLKS RADOMSKO
6690,0
wiada się równie do6681,9
brze jak poprzedni, 10 UKS RZEMIEŚLNIK MALBORK
a może nawet le11 MKS START GRUDZIĄDZ
6675,6
piej. Potrzebne będzie jednak wsparcie 12 AKS MYŚLIBÓRZ
6559,3
finansowe, żeby zrea6551,2
lizować wszystkie za- 13 AZS AWF BIAŁA PODLASKA
łożenia i wykorzystać 14 KKS HEJNAŁ KĘTY
6183,6
potencjał, który tkwi
5065,6
w zawodnikach sekcji 15 LKS ZNICZ BIŁGORAJ
podnoszenia ciężarów
16 MULKS TERESPOL
1598,5
LUKS „GRYF” Bujny.

KLASY SPORTOWE DLA ZAWODNIKÓW LUKS ATHLETIC
Udanie zakończyli starty zawodnicy LUKS ATHLETIC w zawodach ogólnopolskich Międzynarodowy Turniej „Barbórkowy” 12 grudnia 2010 roku, gdzie startowało 169 zawodników
z 7 państw (Ukraina, Rosja, Czechy, Słowacja, Szwecja, Niemcy
i Polska): III miejsce w kat. 46 kg zdobył Hubert Maczugowski,
również III miejsce wywalczył Jacek Kowalski w kat. 76 kg.
Ponadto 23 stycznia 2011 roku w Łodzi, Łódzki Związek Zapaśniczy podsumował rok 2010 dla zawodników z naszego

województwa i przyznał klasy sportowe za osiągnięte wyniki
w zawodach zapaśniczych. Wyróżnionych zostało aż 6 zawodników LUKS ATHLETIC Wola Krzysztoporska.
Klasy sportowe otrzymali:
– Klasę Młodzieżową Złotą: Jarek Łukasz
– Klasę Młodzieżową Srebrną: Jagusiak Piotr
– Klasę III sportową: Kowalski Jacek, Trzciński Dawid,
Adamski Dawid, Maczugowski Hubert.

INFORMATOR O POWSZECHNEJ SAMOOBRONIE LUDNOŚCI CZ. XIII
SZTUCZNE ODDYCHANIE METODĄ „USTA-USTA” I „USTA-NOS”
Aby przeprowadzić sztuczne oddychanie metodą „usta-usta” należy:
1. Zapewnić drożność dróg oddechowych. Brak drożności dróg oddechowych u nieprzytomnych ofiar wypadków jest częstą przyczyną zgonu. Aby udrożnić drogi oddechowe należy sprawdzić
czy w ustach ratowanego nie znajdują się ciała obce (szlam, kęsy
jedzenia, protezy zębowe);
2. W razie potrzeby należy, zwracając głowę ratowanego w bok,
usunąć je palcami (nie wolno poruszać głową przy podejrzeniu
uszkodzenia kręgów szyjnych). Na czole ratowanego ułożyć jedną dłoń, palce drugiej pod brodą i odchylić głowę ratowanego
do tyłu.
3. Sprawdzić obecność oddychania (zbliżyć swój policzek do ust
i nosa ratowanego tak, aby wyczuć podmuch wydychanego powietrza). Uwaga! – wyczuwalny oddech oznacza jednocześnie
obecność krążenia krwi.
4. Ułożyć ratowanego na plecach.
5. Klęknąć obok poszkodowanego i utrzymując głowę w odchyleniu palcami ręki zacisnąć nos ratowanego.
6. Objąć własnymi ustami usta ratowanego, dokonać wdechu powietrza z własnych płuc do płuc ratowanego, obserwując jednocześnie kątem oka, czy w czasie wdmuchiwania powietrza unosi
się klatka piersiowa ratowanego.
7. Po każdym wdmuchiwaniu odsłonić usta ratowanego i obserwować czy klatka piersiowa opada,
8. Zachować częstotliwość rytmicznego wdmuchiwania powietrza
około 20 razy na minutę.
Stosując metodę „usta-nos” wykonuje się te same czynności z tym,
że wdmuchuje się ratowanemu powietrze przez nos, zatykając jednocześnie dłonią lub swoim policzkiem usta ratowanego.
W przypadku, gdy ratowane jest niemowlę lub małe dziecko szeroko przykładamy swoje usta do dziecka tak, aby szczelnie objąć
jednocześnie nos i usta ratowanego. Powietrze należy wdmuchiwać
około 20 razy na minutę.
POŚREDNI MASAŻ SERCA
Pośredni masaż serca jest zabiegiem reanimacyjnym ratującym życie
ludzkie. Polega on na miarowym zgniataniu serca między mostkiem
a kręgosłupem przez naciskanie w dolnej 1/3 części mostka rękami
w rytmie około 100 razy na minutę. Nacisk wywierany jest głównie
przez nadgarstki rąk ułożonych jedna na drugiej, palce splecione
i powinien wywołać przemieszczenie mostka w kierunku kręgosłupa wynoszące około 4-5 cm. Podczas przeprowadzania masażu serca należy wykonać jednocześnie sztuczne oddychanie w stosunku:
30 uciśnięć klatki piersiowej 2 wdmuchnięcia sposobem ”usta-usta”
lub „usta-nos”.
WSTRZĄS POURAZOWY
Wstrząsem pourazowym nazywamy taki stan, w którym wskutek
ciężkich urazów ciała, rozległych zmiażdżeń i oparzeń, utraty dużej
ilości krwi dochodzi do porażenia układu nerwowego, w wyniku
czego występuje obniżenie czynności życiowych wielu organów
i komórek. Stan taki może zagrażać życiu.
OBJAWY: nadmierne podniecenie psychiczne i ruchowe przechodzące w okresie późniejszym w stan apatii, bladość skóry i warg
z odcieniem szarym lub sinawym, oziębienie skóry wyczuwalne
ręką, skóra pokryta zimnym, lepkim potem, pozycja nieruchoma,
tętno przyspieszone lub słabo wyczuwalne, mogą wystąpić wymioty, oddech powierzchowny, przyspieszony.
SPOSÓB ZAPOBIEGANIA: zatamowanie krwotoku, prawidłowe
unieruchomienie złamań, ostrożne obchodzenie się z poszkodowanym w czasie udzielania pomocy, ochrona przed zimnem.
KRWOTOK
Różnorodnym urazom ciała towarzyszą krwawienia spowodowane przerywaniem ciągłości naczyń krwionośnych. W zależności
od tego, jakie naczynie krwionośne zostało uszkodzone, rozróżniamy: krwotoki tętnicze, krwotoki żylne, krwotoki miąższowe.

Krwotok tętniczy rozpoznajemy po tryskaniu krwi z rany silnym,
pulsującym strumieniem, zgodnymi z rytmem serca. Krew tętnicza ma kolor żywej czerwieni, ponieważ zawiera dużą ilość tlenu.
W przypadku całkowitego przecięcia tętnicy nie wyczuwa się tętna na jej obwodzie. Krwotok tętniczy rzadko ustaje samoistnie,
gdyż panujące w tętnicach ciśnienie i szybki prąd krwi nie pozwalają na tworzenie się skrzepów zamykających światło naczynia. Również włókna sprężyste znajdujące się w ścianach naczyń
tętniczych uniemożliwiają samoistne zamknięcie się światła
naczynia i z tego względu uszkodzenie małej tętnicy może być
groźne dla życia.
Tamowanie krwotoków tętniczych (duże krwawienia) polega na zatrzymaniu krwotoku poprzez ucisk palcem lub dłonią na miejsce
krwawienia (pożądane jest założenie na uciskającą rękę rękawiczki
tub foliowego worka). Ucisk ten można zastąpić założeniem opatrunku uciskowego na miejsce krwawienia. Opatrunek uciskowy
można założyć bezpośrednio na miejsce zranienia przez ułożenie
na gazie przykrywającej ranę kilku warstw waty, ligniny lub gazy
oraz mocniejsze obandażowanie go.
Przy dużym krwotoku, którego nie daje się opanować w opisany
wyżej sposób, można zastosować sposoby, które powodując niedokrwienie kończyny, mogą spowodować jej martwicę, a mianowicie:
– ucisk na tętnicę między raną a sercem,
– opaskę uciskową,
– wałek z bandażu przyciskający tętnicę do kości.
Stosuje się to w przypadku:
– uszkodzenia tętnic na kończynie górnej szczególnie tętnicy
ramiennej; wkładamy wtedy wałek z bandaża do środkowej
części dołu pachowego mocno obandażujemy kończynę do
klatki piersiowej,
– krwotoku z tętnic na podudziu czy stopie – wałek z mocnego zwiniętego bandaża wkładamy do dołu podkolanowego,
maksymalnie zginając kończynę w stawie kolanowym, przyciągamy podudzie do uda i ustalamy tę pozycję za pomocą
chusty trójkątnej bądź bandaża,
– groźnego dla życia krwotoku z uszkodzonej tętnicy udowej;
wkładamy wtedy wałek z bandaża do środkowej części pachwiny, następnie – zginając mocno kończynę w stawie biodrowym
– przyciągamy udo do brzucha i ustalamy ją w tej pozycji za
pomocą chusty trójkątnej lub bandaża.
Raz założonej opaski uciskowej nie poluźnia się i nie zdejmuje.
Krwotok żylny charakteryzuje się równomiernym wydobywaniem
krwi z rany. Ma ona zabarwienie ciemnoczerwone. Tamowanie
krwawień żylnych w ramach pierwszej pomocy jest proste. Naczynia żylne mają ściany wiotkie, ciśnienie panujące w żyłach jest nieznaczne, a wolny prąd krwi sprzyja powstawaniu skrzepów. Toteż
wystarczy nałożenie grubszego opatrunku i nieco mocniejsze przybandażowanie go. Krwotok miąższowy charakteryzuje się pojawieniem bezpośrednio po zranieniu punkcikowatych kropli krwi, która
następnie spływa wolno z całej uszkodzonej powierzchni.
Powstaje on wskutek przerwania większej liczby naczyń włosowatych w uszkodzonych mięśniach lub narządach miąższowych. Tamowanie krwawień miąższowych polega na nałożeniu zwykłego
opatrunku jałowego.
Krwotoki można również podzielić na zewnętrzne, gdy krew z naczyń wylewa się bezpośrednio na zewnątrz (np. przy zranieniach)
oraz wewnętrzne, w których krew z uszkodzonych naczyń gromadzi się w jamach ciała lub narządach (np. w jamie otrzewnej, krwotok płucny).
Krwotoki wewnętrzne są trudne do rozpoznania i dlatego bardzo
istotne w ich ustaleniu są warunki powstania urazu oraz objawy
ogólne występujące po urazie.
Krwotok z nosa. W razie krwotoku z nosa należy pochylić głowę
do przodu (chory powinien przy tym siedzieć), ścisnąć skrzydełka
nosa, kierując ucisk do środka nosa i ku górze w kierunku przegrody nosowej. Jednocześnie stosuje się zimne okłady na nasadę nosa
i okolicę karku.
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ALFABET HISTORII DZIEWIĘTNASTOWIECZNEJ

Wygoda
Wieś ta istniała już z pewnością, w XVIII w. wywodząc swą
nazwę od karczmy istniejącej przy głównym trakcie przebiegającym przez wieś. W latach 90-tych XIX w. Wygoda znajdowała się
w granicach parafii Bogdanów, gminy Krzyżanów oraz powiatu
piotrkowskiego. Dane z 1895 r. informują, że we wsi było jedynie

Na zdjęciu: miejscowość Wygoda

Na zdjęciu: Dom Ludowy w Wygodzie

6 domów zamieszkałych przez 59 osób, które użytkowały 42 morgi
(ok. 23,51 ha) ziemi. Niedaleko wsi znajdowała się osada karczemna
należąca do dworu w Woli Krzysztoporskiej. W dziewiętnastowiecznej wsi polskiej karczma pełniła wiele funkcji: sklepu, w którym
za gotówkę lub na kredyt można było kupić różne przedmioty; była
także miejscem gdzie w razie pilnej potrzeby sprzedawano zboże,
jaja, masło lub inne produkty gospodarstwa wiejskiego. W wygodziańskiej osadzie karczemnej w 1 domu mieszkało 6 osób użytkujących 6 mórg (ok. 3,35 ha) ziemi.
Na dzień dzisiejszy w Wygodzie mieszka 246 osób.

Żachta

W XIX w. znajdowała się w granicach powiatu piotrkowskiego,
gminy Szydłów oraz parafii Gomulin. W dokumentach z XIX w.
nazwa wsi zapisywana był także jako „Rzachta”. W 1827 r. było
w Żachcie 8 domów zamieszkałych przez 78 osób. Na przestrzeni
dziesięcioleci liczba mieszkańców rosła, a w końcu lat 80-tych
XIX w. we wsi było 121 osób w 16 budynkach mieszkalnych.
Uprawiali oni 266 mórg (ok.148,90 ha) ziemi, z czego 184 morgi
(ok.103 ha) stanowiły grunty orne.
Obecnie miejscowość Żachta zamieszkują 94 osoby.

Nazwa wsi ma przypuszczalnie patronimiczną proweniencję.
Można ją wywodzić od archaicznego imienia męskiego Żegota.
Imię to nosili przedstawiciele rodu Jelitczyków z których wywodziła się linia mająca w swym posiadaniu sąsiednią wieś Gomulin wraz z przyległymi polami na których współcześnie znajduje
się wieś Żachta.
Na zdjęciach: miejscowość Żachta
Opisy miejscowości pochodzą z publikacji p.t. „Dziewiętnastowieczne opisy wybranych wsi w powiecie piotrkowskim”
autorstwa Zbigniewa Ziemby (Piotrków Trybunalski 2006).
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