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ZAPRASZAMY NA OTWARCIE „ORLIKA” W BUJNACH

INWESTYCJE GMINNE

Zdjęcia przedstawiają boiska nowego „ORLIKA” w Bujnach

Wniosek o dofinansowanie budowy kompleksu sportowego 
„Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Bujny został złożony 
w listopadzie 2009 roku. 

Po otrzymaniu dofinansowania w ramach przedsięwzięcia zre-
alizowano następujący zakres rzeczowy:

- powstało boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy synte-
tycznej o wymiarach 30 m × 62 m (pole do gry 26 m × 56 m) 
– ogrodzone po obwodzie, wyposażone w piłkochwyty oraz 
dwie bramki do gry w piłkę nożną oraz boisko wielofunkcyjne 
do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej 
o wym. 19,1 m × 32,1 m – ogrodzone po obwodzie, wyposażo-
ne w kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę 
siatkową;

- powstał budynek sanitarno-szatniowy, w którym zlokalizo-
wano magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie, ze-
spół higieniczno-sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu 
i trenera środowiskowego;

- wykonano oświetlenie kompleksu i chodniki.
Łączny koszt zadania, na który składała się wartość wykona-

nia dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz nadzoru 
inwestorskiego, wyniósł 1.135.000 PLN, z czego 333.334 PLN to 
dotacja celowa z Województwa Łódzkiego, a 333.000 PLN po-
chodziło z budżetu państwa (Ministerstwa Sportu i Turystyki). 
Pozostała kwota stanowiła środki własne Gminy.

W trakcie realizacji zadania występowały opóźnienia w ro-
botach budowlanych spowodowane dużymi opadami deszczu 
i koniecznością dodatkowego osuszania placu budowy. W kon-
sekwencji termin zakończenia inwestycji był 2-krotnie przesuwa-
ny. Ostatecznie inwestycję zakończono w grudniu 2010 roku. 

Zapraszamy na uroczyste otwarcie „ORLIKA” w Bujnach, 
które rozpocznie się Mszą Świętą w Kościele p.w. Świętego 
Wawrzyńca w Bujnach 1 czerwca b.r. o godzinie 11.30. 

Wielu Radosnych ChwilWielu Radosnych Chwil
Spędzonych w Gronie RodzinnymSpędzonych w Gronie Rodzinnym
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z okazjiz okazji

Świąt WielkanocnychŚwiąt Wielkanocnych
Życzą WładzeŻyczą Władze

oraz Pracownicy Samorządowioraz Pracownicy Samorządowi
Gminy Wola KrzysztoporskaGminy Wola Krzysztoporska
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PLACÓWKA OŚWIATOWA W GOMULINIE

Na zdjęciach rozbudowywana placówka oświatowa w Gomulinie

Budowa placówki oświatowej w Gomulinie dobiega końca. 
Umowny termin wykonania wszystkich prac upływa z końcem 
czerwca b.r. Wykonano już przegląd przedodbiorowy budyn-
ku przedszkola i forum uczniowskiego. W bloku przedszkol-
nym zlokalizowane są dwie sale dydaktyczne z zapleczem ku-
chennym. Bezpośrednio z przestronnych pomieszczeń można 
wyjść na nowoczesny i kolorowy plac zabaw zabezpieczony 
przed hałasem z ulicy ekranami akustycznymi. Po zakończe-
niu budowy planuje się zagospodarowanie przestrzeni wokół 
obiektu poprzez nasadzenia drzewek i krzewów, co przyczy-
ni się do stworzenia jeszcze bardziej przyjaznych warunków 
do rozwoju małych dzieci.

Warto wspomnieć, że na ukończeniu są prace związane 
z ukształtowaniem i utwardzeniem terenu, wykonaniem zjaz-

dów oraz ogrodzeniem terenu. Trwają też prace wykończe-
niowe i porządkowe w gimnazjum i dobudowanych pomiesz-
czeniach szkoły podstawowej. Teraz można już zaobserwować 
ciekawą kolorystykę wnętrz. W sali gimnastycznej przystąpio-
no do wykonania posadzki sportowej na ruszcie drewnianym. 
Przypomnijmy: na budowę sali gimnastycznej Gmina Wola 
Krzysztoporska pozyskała dodatkowe pieniądze ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w kwocie 600 tys. 
PLN (przy czym wartość zespołu sportowego wyniesie ponad 
2,5 mln PLN).

Planuje się, że od września b.r. dzieci i młodzież z północnej 
części Gminy będą uczyć się w nowoczesnej, dobrze wyposa-
żonej placówce oświatowej w Gomulinie.

INFORMACJE BIEŻĄCE
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Z OBRAD RADY GMINY

INFORMACJE BIEŻĄCE

V sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 18 
lutego 2011 r. w budynku Urzędu Gminy Wola Krzyszto-
porska.

Głównym tematem obrad była rozbudowa kompleksu 
edukacyjnego w Gomulinie i związana z tym propozycja 
przeniesienia do tego obiektu uczniów szkół podstawowych 
z Rokszyc i Woźnik. Obie uchwały zostały podjęte większo-
ścią głosów. 

W ramach posiedzenia Rady Gminy omówiona została 
też kwestia utworzenia Publicznego Gimnazjum w Gomuli-
nie. Wszystkie Komisje Rady Gminy wydały pozytywne opi-
nie w tej sprawie. Większością głosów podjęta została też 
uchwała w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów 
publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wola 
Krzysztoporska. Przedstawiono ponadto projekt uchwa-
ły Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy doty-
czących wprowadzenia kwoty 22 tys. zł z przeznaczeniem 
na sanitariaty w kawiarni GOK. Zmiany te zostały pozytyw-
nie zaopiniowane przez Komisję Budżetu, Finansów i Roz-
woju Gospodarczego Rady Gminy. 

Kolejnym punktem obrad Rady Gminy było przedstawie-
nie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przy-
stąpienie Gminy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działa-
nia „BUD-UJ RAZEM”. Wola Krzysztoporska będzie ósmą 
gminą, która przystąpi do tego Stowarzyszenia. W ramach 
przynależności do Stowarzyszenia będzie można ubiegać 
się o pozyskiwanie dodatkowych funduszy na rozwój Gmi-
ny. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

W dalszej części obrad Wójt Gminy złożył sprawozdanie 
z wykonania uchwał oraz ze swojej działalności między se-
sjami, poinformował o udziale w spotkaniach, naradach 
i imprezach okolicznościowych. 

Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przed-
stawiła protokół z kontroli w Urzędzie Gminy w zakresie 
realizacji uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta oraz skarg 
i wniosków za II półrocze 2010 roku.

Sesję zakończyły interpelacje i zapytania dotyczące róż-
nych spraw, m.in.: 

podziękowań Dyrekcji Powiatowego ZOZ w Piotrkowie 
Trybunalskim za udzielone wsparcie finansowe w wyso-
kości 10 tys. zł na zakup aparatu do znieczulania ogól-
nego dla potrzeb Szpitala Powiatowego,
przyjęcia większością głosów uchwały dotyczącej dofi-
nansowania budowy drogi w Miłakowie,
budowy mostu na granicy z gminą Grabica, 
zaproszenia na uroczystość 90-lecia KGW Gomulin.

VI sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 
25 marca 2011 r. w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysz-
toporska.

Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Gminy przed-
stawiając projekty uchwał w sprawie likwidacji Szkół Pod-
stawowych w Rokszycach i Woźnikach - uchwały zostały 
podjęte większością głosów. Następnie omówiono temat 
ustalania planu sieci oraz obwodów publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wola Krzysz-
toporska. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na aspekty 
finansowe, logistyczne i ekonomiczne. Wójt Gminy podkre-
ślił, że w podjęciu tak ważnej decyzji należy posługiwać się 
obowiązującymi przepisami i wziąć pod uwagę kryterium 
odległości.

W dalszej części spotkania Wójt złożył sprawozdanie 
z wykonania uchwał i ze swej działalności między sesjami, 
przedstawiono też sprawozdania z działalności komisji Rady 
Gminy. Kolejnym punktem obrad było wystąpienie Skarbni-
ka Gminy, który szczegółowo omówił projekt uchwały, po-
zytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego, dotyczący zmian w budżecie 
Gminy na rok 2011. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Skarbnik 

przedstawił także projekt uchwały w sprawie zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska 
na lata 2011 – 2025. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Ponadto zapoznał obecnych z projektem uchwały w spra-
wie zmiany uchwały dotyczącej określenia stawek podatku 
od nieruchomości, zastosowania zwolnień oraz określenia 
inkasentów, w której zostały wprowadzone zmiany podatku 
od pomieszczeń w ośrodku zdrowia. Uchwała została pod-
jęta jednomyślnie.

Zastępca Wójta z kolei zaprezentował projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i odprowadzania ścieków. Projekt tej uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany i uchwała została podjęta 
jednogłośnie. Stawki za wodę i ścieki nie uległy zmianie.

Radni zagłosowali też za podjęciem uchwały w sprawie zmia-
ny statutu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie.

Podinspektor ds. rozwiązywania problemów alkoho-
lowych omówiła projekt uchwały Rady Gminy w sprawie 
ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2011. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Poza wymienionymi, większością głosów podjęte zostały 
uchwały dotyczące:

zbycia w drodze zamiany nieruchomości położonej 
w obrębie Majkowa Dużego,
sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej po-
łożonej w obrębie Woli Krzysztoporskiej,
wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego (pomiesz-
czeń kawiarni GOK),
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy 
Wola Krzysztoporska w sprawie zmiany nazewnictwa 
miejscowości Rokszyce i Rokszyce Szkolne.

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z realizacji progra-
mu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publiczne-
go dotyczące rozliczenia dotacji udzielonych przez Gminę 
na sport masowy i kwalifikowany. 

Kolejna część posiedzenia Rady Gminy objęła interpelacje 
i zapytania dotyczące m.in.:

utrudnień związanych z funkcjonowaniem komunikacji 
publicznej,
stanu uzbrojenia działek przeznaczonych do sprzedaży 
w Siomkach,
remontu polnej drogi prowadzącej od Lasek w stronę 
Blizina,
perspektyw napraw dróg gminnych,
likwidacji dzikiego wysypiska śmieci przy drodze Maj-
ków Duży – Majków Folwark,
wykonania odwodnienia przy kościele w Gomulinie,
wybudowania nowego przystanku we wsi Mąkolice,
interwencji w sprawie wykonywania oprysków chemicz-
nych we właściwym czasie z uwagi na zmniejszenie po-
pulacji pszczół,
dotacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe dla 
Gminnej Spółki Wodnej na kopanie rowów przydroż-
nych.

Wszystkie uchwały przechowywane są w Urzędzie 
Gminy pok. 18, osoby zainteresowane mają prawo 
wglądu do ich treści. Uchwały zamieszczane są również 
na stronie internetowej Urzędu oraz wywieszane na ta-
blicy ogłoszeń.

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–
–

–
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W Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej  
„Przystanek Historia” w Warszawie odbył się uroczysty finał 
ogólnopolskiego konkursu historycznego „W kalejdoskopie 
pamięci – Polska i Polacy w latach 1939–1989. Autorytet 
w czasach trudnych”.

Jednym z 10 laureatów wyłonionych spośród 63 finali-
stów z całej Polski został Dominik Cecotka z klasy IIId. Uczeń 
godnie reprezentował nasze gimnazjum zajmując wysokie 
5 miejsce. Z rąk Prezesa IPN dr Franciszka Gryciuka otrzymał 
dyplom oraz nagrody. Dominik do konkursu przygotowywał 
się pod opieką Ewy Maciołek (nauczycielki historii). Na etapie 
szkolnym do konkursu przystąpiło ponad 2 tys. gimnazjali-
stów z całej Polski, natomiast do etapu regionalnego zakwa-
lifikowało się ponad 750 osób, a do etapu ogólnopolskie-

go dotarło 65 najlepszych uczniów. Oni musieli zmierzyć się 
z Komisją Konkursową i odpowiadać na pytania związane 
z najnowszą historią Polski.

136 uczniów Gimnazjum im. Obrońców Gór Borowskich 
w kwietniu zdawało najważniejszy egzamin w swojej dotych-
czasowej edukacji. Uczniowie egzamin pisali przez 3 kolejne 
dni (część humanistyczna, matematyczno – przyrodnicza i ję-
zyk obcy nowożytny – angielski lub niemiecki). Wyniki egza-
minu będą znane w czerwcu. Jak co roku był stres i strach, 
lecz mimo to uczniów nie opuszczał dobry humor. Wielu 
trzecioklasistów uświadomiło sobie, że za dwa miesiące będą 
musieli się rozstać i wejść w nową społeczność szkolną, star-
szą i dojrzalszą. Te trzy dni to pracowity czas również dla na-
uczycieli – członków komisji egzaminacyjnych, którzy zadbali 
by egzamin przebiegał w przyjaznej atmosferze.

Z ŻYCIA GIMNAZJUM

Na zdjęciach utrwalono moment wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

ZŁOTE GODY

15 kwietnia 2011 r. w Woli Krzysztoporskiej odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
nadanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej parom małżeńskim z terenu Gminy Wola Krzysztoporska. Aktu dekoracji 

dokonał Wójt Gminy. Zaproszeni zostali: 
Marek Ogrodnik – Sekretarz oraz Maria 
Głowacka – Przewodnicząca Rady Gminy. 
Medale przyznano następującym parom: 
Mariannie i Tadeuszowi Biazik, Barbarze 
i Janowi Kasprzyk, Urszuli i Janowi Krzy-
kowskim, Zofii i Tadeuszowi Kuśmierek, 
Zofii i Edwardowi Manikowskim, Kry-
stynie i Józefowi Markiewiczom, Teresie 
i Stanisławowi Pawlik, Zofii i Marianowi 
Piątek, Jadwidze i Zenonowi Skowro-
nek, Helenie i Janowi Szczepanik, Janinie 
i Kazimierzowi Tyrakowskim, Zofii i Ire-
neuszowi Wasik, Mirosławie i Józefowi 
Zielińskim.

Pary otrzymały pamiątkowe statuetki, 
upominki oraz piękne kwiaty. Gratuluje-
my Szanownym Jubilatom i życzymy jesz-
cze wielu szczęśliwych, wspólnych lat.

Pamiątkowe zdjęcie odznaczonych par, które przeżyły wspólnie 50 lat

Na zdjęciu: uczniowie i nauczycielki Gimnazjum im. Obrońców 
Gór Borowskich podczas egzaminu gimnazjalnego

Na zdjęciu: Dominik Cecotka – laureat konkursu historycznego
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Prawie trzy lata trwały przygotowania do uroczy-
stych obchodów Jubileuszu 700-lecia Majkowa (spo-
łeczny komitet organizacyjny powstał 8 lipca 2008 
roku). 

Uroczystości odbędą się 12 czerwca b.r. Roz-
pocznie je odsłonięcie kamienia z tablicą pa-
miątkową (przy drodze Majków Duży – Maj-
ków Folwark). Następnie wszyscy zgromadzeni 
przejdą na plac przed budynek Domu Ludo-
wego w Majkowie Dużym, gdzie odbędzie się 
Msza Święta. Kolejnymi punktami programu 
będą: wystąpienia okolicznościowe, wręcza-
nie odznaczeń, ogłoszenie wyników kon-
kursu młodzieży szkolnej z wiedzy histo-
rycznej o Majkowie. Po części oficjalnej 
przyjdzie kolej na występy artystyczne 
zespołów ludowych: Pasjonatek oraz Grabicza-
nek.

Z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu Majkowa 
powstała publikacja, wydana przez Urząd Gminy w Grabicy, autor-
stwa Piotra Just i Jana Ratuszniaka „700 lat Majkowa 1311-2011” (rok wy-
dania 2010). Zachęcamy do lektury.

Zdjęcie wykonano w trakcie zebrania sołtysów, które odbyło się w marcu w Gminnym Ośrodku Kultury – jeszcze przed wyborami

WYBORY SOŁTYSÓW

JUBILEUSZ 700-LECIA MAJKOWA

Okładka książki opisującej 
ważniejsze wydarzenia 
w dziejach Majkowa

We wszystkich sołectwach na terenie Gminy Wola Krzysztoporska zakończyły się wybory sołtysów. Poniżej przedstawiamy 
wykaz wybranych przez mieszkańców przedstawicieli poszczególnych sołectw: 

Lp. Sołectwo Imię i nazwisko sołtysa

1. Bogdanów Kazimierz Robak

2. Bogdanów Kolonia Irena Banasiak

3. Borowa Lucyna Zielińska

4. Blizin Kamila Kaczorowska 

5. Bujny Agnieszka Robaszek-Pawlik 

6. Gąski Zofia Renasik

7. Glina Edyta Michalak

8. Gomulin Czesław Malicki

9. Gomulin Kolonia Elżbieta Wójcik

10. Jeżów Ryszard Łaszek

11. Kamienna  Anna Kulik

12. Kacprów Wojciech Wieczorek

13. Kozierogi Władysław Matyjaszczyk

14. Krężna Agata Mielczarek

15. Krężna Kolonia Agata Szmalec  

16. Krzyżanów Marian Kulik

17. Laski Gabriela Pawlak

18. Ludwików Elżbieta Roksela

19. Miłaków Tadeusz Zimowski

20. Moników Barbara Robaszek

21. Mąkolice Emilia Gruszczyńska

22. Mzurki-Budków Ryszard Cieślak

23. Majków Duży Czesław Braun 

24. Oprzężów Zdzisław Piekut

25. Pawłów Dolny Teresa Kaczorowska

26. Pawłów Górny Agnieszka Mikołajczyk

27. Parzniewiczki Adam Robak

28. Piekarki Piotr Cieśla

29. Poraj Eugeniusz Maczugowski

30. Piekary  Małgorzata Kołacińska

31. Piaski Dorota Grącik

32. Parzniewice Jerzy Krzesiński

33. Praca Teresa Magiera

34. Rokszyce I Mariusz Lasota

35. Rokszyce II Maria Kaczorowska 

36. Radziątków Beata Motylska 

37. Siomki Paweł Malik

38. Stradzew Ewa Ceglarek

39. Woźniki  Marcin Łaszek

40. Woźniki Kol. Bożena Gruszczyńska

41. Wola Rokszycka Krzysztof Gruchała 

42. Wola Krzysztoporska              Antoni Mroczkowski

43. Wygoda Marek Nowakowski
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W dniu 17 marca w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej 
odbył się finał gminny konkursu plastycznego promującego ideę 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Tegoroczny konkurs prze-
prowadzono pod hasłem: ,,Powódź, pożar, dniem czy nocą, straż 
przychodzi ci z pomocą”.

Na konkurs wpłynęły 73 prace plastyczne w następujących gru-
pach: I gr. (dzieci w wieku od 6 do 8 lat) – 19 prac; II gr. (dzieci 
w wieku od 9 do 12 lat) - 37 prac; III gr. (dzieci w wieku od 13 do 16 
lat) - 15 prac; IV gr. (uczniowie niepełnosprawni) - 2 prace

W skład jury konkursu wchodziły następujące osoby: Przewodni-
cząca – Stanisława Kocuj (artysta plastyk, Sekretarz – Jakub Majew-
ski (strażak) oraz Członek komisji – Katarzyna Michalak (nauczyciel-
ka plastyki).

W konkursie wyróżniono prace uczniów z następujących szkół, 
które zostały przesłane do etapu powiatowego konkursu: ze Szkoły 

Podstawowej 
w Bogdano-
wie – Jakub Bugajski III miejsce w III grupie; ze Szkoły Podstawowej 
w Gomulinie – Kacper Galicki I miejsce w I grupie, Natalia Łuczyń-
ska – II miejsce w I grupie; ze Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie 
– Mateusz Bińczyk – wyróżnienie w I grupie, Wiktoria Gaj II miejsce 
w IV grupie; ze Szkoły Podstawowej w Parzniewicach Dawid Psujek 
III miejsce w II grupie, Magdalena Kraszkiewicz wyróżnienie w II 
grupie, Emilia Kurzydlak I miejsce w III grupie, Sylwia Sawicka wy-
różnienie w III grupie; ze szkoły Podstawowej w Woźnikach Patry-
cja Paulińska wyróżnienie w I grupie; ze Szkoły Podstawowej w Woli 
Krzysztoporskiej Damian Błaszczyk III miejsce w I grupie, Anna Ko-
szelak I miejsce w II grupie, Grzegorz Koszelak II miejsce w II grupie, 
Natalia Toma wyróżnienie w II grupie, Aleksandra Cieślik I miejsce 
w IV grupie; z Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej Beata Filipek II 
miejsce w III grupie, Joanna Jarząbek wyróżnienie w III grupie.

KONKURS PLASTYCZNY

W lutym b.r. Rada Gminy Wola Krzysztoporska wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Wola Krzysztoporska 
do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”.

W związku z działaniami podjętymi na rzecz dołączenia siedmiu gmin obecnie działających w ramach stowa-
rzyszenia, 22 marca w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska odbyło się spotkanie przedstawicieli LGD „BUD-UJ 
RAZEM” z przedstawicielami sektora społecznego, gospodarczego i publicznego Gminy Wola Krzysztoporska. 
Miało ono charakter informacyjny – przybliżono m.in. zasady członkostwa oraz cele działania stowarzyszenia.

Lokalna Strategia Rozwoju zakłada dwa główne cele: 
Cel I – Poprawa jakości życia z uwzględnieniem rozwoju turystyki, rekreacji i kultury na obszarze LGD.
• Podnoszenie jakości i promowanie produktów i usług, w tym produktów i rzemiosła tradycyjnego.
• Wspieranie przedsiębiorczości i powstawania pozarolniczych miejsc pracy.
• Rozwój obszarów wiejskich poprzez tworzenie miejsc rekreacji, wypoczynku oraz rozwój kultury.
• Wykreowanie koncepcji szlaków pieszych,  rowerowych i konnych na obszarze LGD.
Cel II – Aktywizacja mieszkańców LGD i wzmocnienie kapitału społecznego.
• Rozwój potencjału społecznego poprzez podnoszenie kwalifikacji i kompetencji mieszkańców LGD.
• Tworzenie dostępu do informacji z wykorzystaniem nowych technologii – centra informacji.
• Promocja i upowszechnianie wiedzy o obszarze LGD.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” powstało w 2008 roku, by aktywizować spo-

łeczności lokalne do wspólnego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i poprawy jakości życia miesz-
kańców na obszarze jego działania. W ramach popularyzacji koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich uwzględnia m.in. ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno 
– kulturowych, rozwój turystyki i sportu oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

Na zdjęciu:  członkowie komisji konkursowej

Na zdjęciu: niektóre z wyróżnionych prac

Na zdjęciach: 1) prowadzący spotkanie Mariusz Szklarek – Sekretarz LGD BUD-UJ RAZEM oraz Anna Kaźmierska 2) uczestnicy spotkania

PRZYSTĘPUJEMY DO STOWARZYSZENIA
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SPOTKANIE Z WANDĄ CHOTOMSKĄ

WYDARZENIA KULTURALNE

22 marca, w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Woli Krzysztoporskiej, odbyło się spotkanie autorskie z pisar-
ką i poetką Wandą Chotomską – zorganizowane przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Woli Krzysztoporskiej. Frekwencja była 
nadzwyczajna - w spotkaniu uczestniczyło 196 uczniów wraz 
z opiekunami ze szkół podstawowych z terenu gminy. Obecni 
byli również: Jolanta Kołacińska – dyrektor GOK-u oraz Mieczy-
sław Warszada – Zastępca Wójta Gminy Wola Krzysztoporska, 
a także bibliotekarze z filii bibliotecznych.

Wanda Chotomska jest autorką ponad dwustu książek dla 
dzieci i młodzieży, utworów scenicznych, scenariuszy filmo-
wych, słuchowisk radiowych, widowisk teatralnych i telewi-
zyjnych. Urodziła się w Warszawie w roku 1929. Debiutowała 
na łamach „Świata Młodych” w 1949 roku. Stworzyła popu-
larny cykl programów telewizyjnych dla dzieci „Jacek i Agat-
ka” w latach 1962-1973. Odznaczona Orderem Uśmiechu. 
Jest Prezesem Zarządu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży 
oraz członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Od 2003 roku 
jest Honorowym Obywatelem Miasta Słupska i Zgierza. Imie-
niem Wandy Chotomskiej nazwano wiele szkół i przedszkoli.

„Jacek i Agatka”, „Pięciopsiaczki”, „Kurczę Blade” to główni 
bohaterowie rozmowy czwarto i piątoklasistów z Wandą Chotomską. Niesamowita atmosfera spotkania wywarła na dzie-
ciach ogromne wrażenie. Nie zabrakło piosenek, uśmiechu, pytań do zaproszonego gościa oraz barwnych odpowiedzi, które 
na długo zapadną w pamięci małych czytelników. Pani Chotomska z humorem i energią prezentowała swoją twórczość, włą-
czając dzieci do wspólnej zabawy. Opowiadała o swoich książkach i o pracy nad nimi w taki sposób, że dzieci obecne na sali 
słuchały jej z zapartym tchem. Był też czas na pytania, na które pisarka cierpliwie i wyczerpująco odpowiadała. Spotkanie, 
zaplanowane na godzinę, przeciągnęło się w czasie i gdyby 
nie inne zobowiązania pisarki, pewnie jeszcze długo by trwało. 
Była to jej pierwsza wizyta w Woli Krzysztoporskiej, ale liczymy 
na to, wkrótce ponownie u nas zagości. Póki co, dzieci długo 
wspominać będą sympatyczne spotkanie z niezwykle energicz-
ną i przemiłą pisarką i poetką - Wandą Chotomską. 

W podziękowaniu za niezwykły występ Wanda Chotomska otrzy-
mała bukiet kwiatów od organizatorki spotkania Edyty Michalak 
– Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Mieczysława War-
szady – Zastępcy Wójta Gminy Wola Krzysztoporska

Sławna pisarka i poetka – Wanda Chotomska – przyjechała 
do Gminnego Ośrodka Kultury Woli Krzysztoporskiej w marcu. 
Zaprezentowała swoją twórczość w zaskakująco interesujący spo-
sób – na scenie tryskała energią i humorem, czym zaskarbiła sobie 
ogromną sympatię dzieci. Chętnie poświęciła swój czas na pisanie 
zabawnych dedykacji dla młodych czytelników.
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Warto kultywować  trady-
cje ludowe już od najmłod-
szych lat. Nie tylko z poczucia 
obowiązku, ale również dla-
tego, że spełniają one ważną 
rolę w rozwoju dziecka. Pol-
ski folklor ludowy jest pięk-
ny. Zwyczaje, obrzędy, tańce 
i przyśpiewki rozwijają dzie-
cięcą wyobraźnię. 

25 marca dzieci z Przedszko-
la Samorządowego w Woli 
Krzysztoporskiej wystąpiły 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w inscenizacji „Wielkanocne 
Obyczaje”. Na uroczystość 
przybyli zaproszeni goście, ro-
dzice i społeczność lokalna.

Przedszkolaki przebrane 
w stroje ludowe pokazały jak 
na wsi polskiej obchodzono 
obrzędy związane ze świętami 
wielkanocnymi. Dziewczynki 
niosły zielone drzewko śpie-
wając przy tym ludowe pio-
senki. Chłopcy chodzili po wsi, 
od domu do domu wioząc 
„kogucika”. Składali gospo-

darzom życzenia, a w zamian otrzymywali drobne upominki. Maluchy podczas występów wcieliły się w role „symboli 
wielkanocnych”.  Wśród nich znalazły się zajączki, które wesoło tańczyły z koszyczkami oraz „Gaiczek” – symbol wiosny 
i przyrody budzącej się do życia. Kurczaczki – najmłodsze dzieci, zachwyciły publiczność swym naturalnym wdziękiem. 
W „tańcu z palmami” dzieci zachowywały powagę i skupienie – dzięki temu taniec miał charakter podniosły i uroczysty. 
Wiele radości wzbudziła współczesna interpretacja piosenki „śmigus-dyngus”, w której główną rolę odegrał Igor Jarek 
(zaskoczył publiczność polewając wszystkich wodą!).

WIELKANOCNE OBYCZAJE

Na zdjęciu: dzieci z Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej w inscenizacji „Wielka-
nocne Obyczaje”

Lokalni artyści (przygotowy-
wani przez Mariusza Wieczor-
ka – muzyka) ćwiczyli ponad 
miesiąc, aby zaprezentować 
się podczas występów z okazji 
Dnia Kobiet. I wszystko poszło 
zgodnie z planem. Nic dziw-
nego: większość z nich miała 
okazję już wcześniej szlifować 
swój kunszt artystyczny na 
profesjonalnych warsztatach 
z Elżbietą Zapendowską oraz 
Markiem Raduli (gitarzystą i 
kompozytorem m.in. zespołu 
Budka Suflera). Natomiast Ka-
baret „Zdrówko Babci” utwo-
rzony został przez panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich Koziero-
gi, które mogą pochwalić się 
pierwszym sukcesem – zdoby-
ły wyróżnienie na Kabareto-
wym Przeglądzie Kabaretów 
w MOK-u w Łowiczu. 

W piękną niedzielę, 13 mar-
ca, o godzinie 16.00 - w sali 

widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej zgromadzoną publiczność przywitały kolorowe, pulsu-
jące w ciemności punkciki. Zrobiło się bajkowo (to efekt uzyskany przy wykorzystaniu nowych świateł laserowych). Zasko-
czona widownia biła brawo. Zapaliły się światła i z kłębów puszczonej na scenę pary wyłoniła się przepiękna dekoracja. 
Tak rozpoczął się Kabaretowy Koncert z Okazji Dnia Kobiet. 

Na scenie pojawiali się kolejno młodzi, zdolni ludzie, którzy niesamowicie rozśmieszali publiczność. Jako pierwszy na 
scenie pojawił się młodzieżowy zespół „The Masters”, po którym zaprezentował się kabaret „Drogówka”. Następnie za-
grał „Gok Star” – drugi zespół funkcjonujący dopiero od dwóch miesięcy przy GOK, a po nim wystąpił kabaret o nazwie 
„Zdrówko Babci”.

 Zaproszeni goście jak i pozostali widzowie bawili się koncertowo.

DZIEŃ KOBIET

Na zdjęciu: młodzi artyści występujący w Kabaretowym Koncercie z Okazji Dnia Kobiet
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Smak potraw oraz wygląd barwnych stołów wielkanocnych oceniały komisje konkursowe

Potrawy i dekoracje znajdujące się na stołach wielkanocnych zostały przygotowane przez panie z kół gospodyń wiejskich działających 
na terenie Gminy Wola Krzysztoporska

TRADYCJE STOŁÓW WIELKANOCNYCH

Wielkanoc to najstarsze i najradośniejsze ze wszystkich 
świąt chrześcijańskich. Wiele tradycji wielkanocnych jest za-
czerpniętych ze starosłowiańskiego święta Jarego co ozna-
cza, że tradycje te kultywowane są od IX wieku. Wielkanoc 
jest świętem ruchomym, może być obchodzona od 22 mar-
ca do 25 kwietnia. 

W gminie Wola Krzysztoporska obecnie funkcjonuje 28 
kół gospodyń wiejskich skupiających ponad 500 członkiń. 
Ruch ten prężnie rozwija się w ostatnich latach.

W dniu 9 kwietnia 2011 roku, w Domu Ludowym w Woli 
Rokszyckiej, odbył się pokaz pod nazwą „Tradycje stołów 
wielkanocnych”. Udział w spotkaniu, które było jednocze-
śnie konkursem z nagrodami, wzięły wszystkie KGW z tere-
nu naszej gminy (przybyło około 230 członkiń KGW). Pokaz 
był zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej. Gospodynie, mimo iż miały według regu-
laminu wykonać dwie potrawy i jedno ciasto, jak co roku 
wykazały ogromne zaangażowanie przygotowując wszyst-
kim uczestnikom pokazu prawdziwą ucztę – nie tylko dla 
podniebienia, ale i dla oka. Na stołach znalazły się prze-
pyszne potrawy: pieczone mięsa, przeróżne sałatki, mazur-
ki, baby wielkanocne i tradycyjna wielkanocna „pascha”. 
Prawdziwą ucztą dla oka były dekoracje stołów. 

Na pokaz przybyli zaproszeni goście, czyli Roman Droz-
dek – Wójt, Maria Głowacka – Przewodnicząca Rady Gmi-
ny oraz Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 
a także radni gminy nowej kadencji: Joanna Sala, Barbara 
Torchalska, Grzegorz Konecki, Michał Gaworczyk, Andrzej 
Płosa, Wiesław Odrzywół i Tomasz Walas.

Pokaz rozpoczęła Jolanta Kołacińska – dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej, która powiedziała 

wiele ciekawostek na temat wielowiekowej tradycji Świąt 
Wielkanocnych, które sięgają czasów wczesnosłowiańskich. 
Niektóre tradycje (np. święcenia palm) sięgają już IX wie-
ku. Pisanka dotarła do Polski z odległej Persji w X wieku, 
a tradycja święcenia pokarmów towarzyszy nam od wie-
ku XII. Większość tych symboli wielkanocnych związanych 
jest z nowym, odradzającym się życiem. Tradycje wielkanoc-
ne przetrwały tak długo, ponieważ były i są przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. Dzięki pracowitości oraz ogrom-
nemu zaangażowaniu pań z KGW możemy w naszej gminie 
również to czynić.

Następnie stoły zostały poświęcone przez proboszcza pa-
rafii pw. Św. Wawrzyńca w Bujnach.

Po części oficjalnej dwie komisje przystąpiły do oceny pre-
zentowanych stołów pod względem walorów smakowych, 
estetyki oraz nawiązania do tradycji.

Na zakończenie wręczono nagrody w wysokości 500 zło-
tych (na zakup sprzętu RTV lub AGD) oraz ogłoszono wyróż-
nienia dla niektórych kół np.: dla KGW Piekarki za leczniczą 
nalewkę z rozmarynem, KGW Pawłów Górny za pierś dro-
biową w winie, KGW Bujny za sernik bez sera, KGW Wola 
Krzysztoporska za pyszne bezy, KGW Krzyżanów za sushi 
wielkanocne, KGW Budków-Mzurki za roladki na sałacie, 
KGW Bogdanów za koguta w krawacie, KGW Gomulin za pi-
sanki papieskie malowane oraz papierowe. Najpiękniejszą 
– zdaniem komisji – dekorację ludową wykonało KGW Parz-
niewice.

Po ogłoszeniu wyników śpiewano piosenki biesiadne oraz 
opowiadano zabawne historie. Uroczystość należała do wy-
jątkowo udanych.
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ZE SPORTUPROJEKTY UNIJNE Z EFS

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Na zdjęciach: 1) i 2) Pierwszy dzień rekrutacji (21.03.2011 r.), 3) Dominik Ambrozik – koordynator projektu i Anna Owczarek – asystent koordynatora

Gmina Wola Krzysztoporska od 1 marca b.r. realizuje projekt szkoleniowy „W drodze po nowe kwalifikacje” dla rolników i do-
mowników rolnika z terenu Gminy (Poddziałanie 8.1.2 PO KL). Zainteresowanych nabyciem nowych kwalifikacji nie brakowało 
- w czasie trwania rekrutacji zgłosiło się 71 osób.

 PROJEKT „W DRODZE PO NOWE KWALIFIKACJE”

19 lutego 2011 roku zakończyła się rekrutacja do projektu „Moja szansa na dobrą pracę” (współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL). Zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania. Swoją chęć 
udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych zgłosiło aż 149 mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska pozostających 
bez zatrudnienia. Niestety, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, do projektu zakwalifikowano 70 osób, pozostali kandydaci 
znaleźli się na listach rezerwowych dla poszczególnych szkoleń. Wyniki naboru ogłoszone zostały na stronie internetowej 
www.wola-krzysztoporska.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska.

Pierwszą formą wsparcia, którą objęci zostali uczestnicy projektu było doradztwo zawodowe – ukierunkowane na tworzenie 
Indywidualnych Planów Działań i planowanie własnej ścieżki kariery. W program zajęć włączono też tematykę równości płci 
i zrównoważonego rozwoju.

W marcu uczestnicy projektu brali udział w module doradztwa zawodowego. Pod okiem wykwalifikowanych doradczyń 
zawodowych tworzyli swoje portfolio i Indywidualne Plany Działań, poznając słabe i mocne strony swoich osobowości, a także 
predyspozycje i właściwe dla siebie kierunki rozwoju. 

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie zorganizowanie szkoleń zawodowych. Przypomnijmy, że uczestnicy projektu wy-
bierać mogli spośród następujących specjalności: kurs operatora maszyn ciężkich, kurs spawania, szkolenie w zakresie doradcy 
handlowego z prawem jazdy kat. B, prawo jazdy kat. C z obsługą burt samowyładowczych oraz uprawnieniami na przewóz 
rzeczy/kwalifikację wstępną, profesjonalna obsługa sekretariatu, księgowość od podstaw, bukieciarstwo i florystyka, kurs ko-
smetyczny z elementami wizażu i stylizacją paznokci.

PROJEKT „MOJA SZANSA NA DOBRĄ PRACĘ”

Powyżej zdjęcia uczestników projektu wykonane podczas zajęć z doradztwa zawodowego

Na zdjęciach obok:
1)  osoby zainteresowane udziałem 

w projekcie tuż przed wejściem 
do Biura Projektu w pierwszym 
dniu rekrutacji (24.01.2011 r.); 

2)  uczestnik projektu Marek Bal-
cerzyk oraz doradczyni zawo-
dowa Ewelina Król podczas 
pierwszych zajęć z doradztwa 
zawodowego (28.02.2011 r.)
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ZE SPORTU
V MEMORIAŁ IM. MIECZYSŁAWA JĘDRZEJCZYKA

W dniu 26 marca b.r. w sali sportowej Zespołu Szkolno-Gim-
nazjalnego w Woli Krzysztoporskiej odbył się V Halowy Turniej 
Piłki Nożnej Juniorów – rocznik 1995 i młodsi im. Mieczysława 
Jędrzejczyka, organizatorem którego był LKS Wola Krzysztopor-
ska, OZPN w Piotrkowie Trybunalskim i Gminne Zrzeszenie LZS.

Mieczysław Jędrzejczyk był zasłużonym działaczem, trene-
rem a przede wszystkim wychowawcą – przyjacielem dzieci 
i młodzieży. Był absolwentem AWF w Warszawie oraz trenerem 
II państwowej klasy trenerskiej. Pracował  z młodzieżą m. in. 
w „GKS Bełchatów”. W pełni oddany piłce nożnej do ostatnich 
chwil swojego życia. Dzięki jego zaangażowaniu doszło do reak-
tywacji piłkarskiego klubu sportowego w Woli Krzysztoporskiej. 
Zmarł w drodze na zawody sportowe jadąc ze swoimi młodymi 
podopiecznymi. Aby nie zapomnieć o tak wspaniałym człowie-
ku – corocznie organizowany jest memoriał jego imienia.

W tegorocznym turnieju udział wzięło 5 drużyn:
LKS Wola Krzysztoporska
KS Astoria Szczerców
KS Paradyż
UKS Mechanik Radomsko I
UKS Mechanik Radomsko II

Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”. Zwy-
ciężyła drużyna gospodarzy LKS Wola Krzysztoporska zdoby-

–
–
–
–
–

wając 9 punktów i Puchar Prezesa Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim Stanisława Sipy. Drugie 
miejsce przypadło KS Paradyż z taką samą ilością punktów 
(o kolejności miejsc zdecydował bezpośredni mecz, w któ-
rym zwyciężyła drużyna LKS Wola Krzysztoporska) i Puchar 
Wicestarosty Powiatu Piotrkowskiego Grzegorza Adamczyka. 
Trzecie miejsce zajęła drużyna UKS Mechanik Radomsko I z 7 
punktami i otrzymała Puchar Prezesa LKS Wola Krzysztoporska 
Jolanty Gąsior. Na czwartym miejscu uplasowali się zawodni-
cy UKS Mechanik Radomsko II z dorobkiem 4 punktów. Piąte 
miejsce zajęła drużyna KS Astoria Szczerców.

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz za IV 
– V miejsce upominki w postaci piłek ufundowane przez Pre-
zesa OZPN w Piotrkowie Trybunalskim. Statuetka najlepszego 
strzelca turnieju ufundowana przez Przewodniczącego Gmin-
nego Zrzeszenia LZS – Władysława Wawrzyńczaka trafiła do rąk 
zawodnika KS Paradyż – Mateusza Śliwki (6 zdobytych goli). Ty-
tuł najlepszego bramkarza i statuetka przypadła zawodnikowi 
UKS Mechanik Radomsko – Przemysławowi Politańskiemu.

Zwycięska drużyna LKS Wola Krzysztoporska wystąpiła 
w składzie: Michał Sośnia, Hubert Famulski, Bartłomiej Cieślik, 
Maciej Tarnowski, Kacper Łasek, Kamil Budzisz, Dawid Kazub, 
Piotr Drzewiecki, Paweł Drzewiecki, Mateusz Mastalerz.

W dniach 04-06.03.2011 w Wałbrzychu odbył się Puchar Pol-
ski Kadetów w zapasach styl klasyczny z udziałem zawodników 
z naszej Gminy, trenujących na co dzień w LUKS „ATHLETIC” 
Wola Krzysztoporska. W zawodach wystartowało 262 zawodni-
ków z 44 klubów. Drużynowo klub z Woli Krzysztoporskiej zajął 
14 miejsce, a jego najlepsi zawodnicy zajmowali miejsca:

kategoria 46 kg. – Maczugowski Hubert – I miejsce
kategoria 76 kg. – Kowalski Jacek – VII miejsce
kategoria 63 kg. – Trzciński Dawid – XXIII miejsce

Ranga imprezy była bardzo duża. Zawodnicy, którzy upla-
sowali się na miejscach od I do VIII będą mogli uczestniczyć 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Ponadto zajęcie 
miejsca od I do X dawało prawo uczestniczenia w Między-
narodowych Mistrzostwach Polski w Kostrzynie nad Odrą. 
Z naszej Gminy nominacje takie otrzymali Hubert Maczu-
gowski i Jacek Kowalski. Hubert Maczugowski dostał rów-
nież powołanie na zgrupowanie kadry polskiej kadetów 
w zapasach styl klasyczny i jest wymieniany w gronie osób 
do reprezentowania Polski na Mistrzostwa Europy Kade-
tów w zapasach, które w tym roku odbędą w Warszawie.

–
–
–

SUKCES ZAPAŚNIKÓW Z WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

Gimnazjaliści z Woli Krzysztoporskiej zdobyli tytuł mistrza 
powiatu piotrkowskiego w halowej piłce nożnej chłopców 
do lat 16.

W finale wystąpiły drużyny wyłonione w eliminacjach po-
wiatowych: Gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną, Gimnazjum 
w Woli Krzysztoporskiej, Gimnazjum w Rozprzy, Gimnazjum 
w Sulejowie oraz Gimnazjum w Wolborzu.

Drużyna gimnazjalistów wystąpiła w składzie: Kamil Koła-
ciński, Tomasz Siwik, Mateusz Mastalerz, Cezary Robak, Mate-
usz Turlejski, Damian Niezgoda, Adam Tarnecki, Patryk Pawlak, 
Oskar Skupień, Bartosz Dyła, Kamil Budzisz, Zbigniew Sobo-
ciński. Najlepszym strzelcem zawodów został Damian Niezgo-
da. Trenerem chłopców jest Hubert Zawiślak.

MISTRZOWIE POWIATU

Na zdjęciu: drużyna mistrzów powiatu wraz z trenerem – Hu-
bertem Zawiślakiem oraz przewodniczącym Gminnego Zrzeszenia 
LZS – Władysławem Wawrzyńczakiem

Na zdjęciu: zwycięzca Pucharu Polski Kadetów w kat. 46 kg - Hu-
bert Maczugowski (od lewej)
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Pod koniec lutego b.r. w ZSR CKP im. Wincentego Witosa w Bujnach odbyło się Podsumowanie Roku Sportowo-Turystycznego 
2010. Także okrągła – 65 rocznica powstania LZS była okazją, aby spotkać się w licznym gronie. Prowadzącym spotkanie był 
Władysław Wawrzyńczak.

W tym roku obchodzimy 65 lat istnienia Ludowych Zespołów Sportowych. Ich historia rozpoczęła się dnia 10 marca 1946 roku 
na II Zjeździe Związku Samopomocy Chłopskiej, gdzie podjęta została uchwała o upowszechnianiu kultury fizycznej na wsiach. 
Od tej chwili LZS nieustannie dąży do objęcia różnymi formami aktywności jak najszerszej grupy dzieci, młodzieży oraz starszych 
mieszkańców wsi. 65 lat istnienia LZS-ów jest najlepszym świadectwem ich żywotności. Organizacja zyskała sobie uznanie śro-
dowiska wiejskiego – jest powszechnie akceptowana i popierana. 

Nie sposób przy okazji jubileuszu pominąć osiągnięć sportowych i wkładu naszej gminy w rozwój kultury fizycznej środowi-
ska wiejskiego. Piętnaście razy zdobywaliśmy pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie na Najlepszą Radę Gminną Zrzeszenia 
LZS, następnie reprezentując województwo na szczeblu ogólnopolskim. W roku 2009 zajęliśmy I miejsce w rankingu wojewódz-
kim rywalizacji gmin w sporcie masowym. Sportowcy z naszej gminy wchodzili w skład reprezentacji Ogólnopolskich Igrzysk 
LZS, w których zdobywali złote, srebrne i brązowe medale. Reprezentacja naszej gminy brała udział w niemal wszystkich spor-
towych imprezach organizowanych na szczeblu międzygminnym, powiatowym, wojewódzkim, rejonowym i ogólnopolskim. 

Na przestrzeni 65 lat swego istnienia, zrzeszenia LZS, prócz sportu masowego, prowadzą szeroko zakrojoną działalność 
w zakresie rekreacji, turystyki i krajoznawstwa. Uprawianie tych form aktywności odgrywa istotną rolę w wychowaniu młode-
go pokolenia, a przede wszystkim jest naturalną i skuteczną formą wypoczynku. Wielokrotnie nasza Gmina i w tej dziedzinie 
zajmowała czołowe miejsca zdobywając laury na turystycznych zlotach i imprezach szczebla ogólnopolskiego, wojewódzkiego 
i powiatowego. Można więc stwierdzić, że zarówno w działalności sportowej i turystycznej Gmina Wola Krzysztoporska od wie-
lu już lat należy do wojewódzkich liderów. 

Historia Ludowych Zespołów Sportowych to po części historia polskiego sportu. Dla wielu mistrzów świata, medalistów olim-
pijskich, pierwsze kontakty ze sportem miały miejsce właśnie w klubach LZS.

Poniżej fotorelacja z uroczystego podsumowania…

65 LAT LZS
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Mieszkańcy Stradzewa od kilku lat dysponują sprzętem sportowym, zakupionym z budżetu gminy. W Domu Ludowym pro-
wadzono np. treningi i rozgrywki w tenisie stołowym. Panie z KGW w Stradzewie – dostrzegając ważną rolę wychowawczą 
jak i zdrowotną kultury fizycznej, sportu i rekreacji – postanowiły poprowadzić działalność w tym zakresie w sposób bardziej 
zorganizowany, zakładając w swoim lokalnym środowisku Ludowy Zespół Sportowy.

W zebraniu założycielskim uczestniczyły 52 osoby (w tym 38 dorosłych) oraz zaproszony Przewodniczący Gminnego Zrze-
szenia LZS – Władysław Wawrzyńczak. Spośród uczestników zebrania wybrano Zarząd LZS-u, w skład którego weszli: Aneta 
Chojwa (przewodnicząca), Sylwia Malicka (z-ca przewodniczącego), Ewa Ceglarek ( sekretarz), Marta Jaroś (gospodarz), Monika 
Kaczmarek (skarbnik) oraz Magdalena Sangórska (członek zarządu). Natomiast w składzie Komisji Rewizyjnej znalazły się: Alek-
sandra Kaczor (przewodnicząca), Katarzyna Kaczmarek (sekretarz) i Dagmara Dyła (członek).

Zarząd przedstawił plan pracy na 2011 rok, w którym jednym z najważniejszych punktów jest zorganizowanie festynu spor-
towo-rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka.

LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY ZE STRADZEWA

Zebranie założycielskie zgromadziło wielu mieszkańców Stradzewa – zarówno dorosłych i dzieci

10 marca 2011 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Woli 
Krzysztoporskiej miał miejsce Gminny Turniej Szkół Podstawowych w Piłkę Ręczną 
Chłopców. Do zawodów zgłosiło się 5 drużyn z terenu naszej gminy: 1 – SP Wola 
Krzysztoporska; 2 – SP Gomulin; 3 – SP Woźniki; 4 – SP Bujny; 5 – SP Krzyżanów. 
Mecze zostały rozegrane systemem „każdy z każdym”. 

Klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco: I miejsce SP Bujny; II miej-
sce SP Wola Krzysztoporska; III miejsce SP Krzyżanów; IV miejsce SP Woźniki; 
V miejsce SP Gomulin.

Najlepszym zawodnikiem rozgrywek został Artur Danielak (SP Bujny).
Zwycięski zespół wystąpił w składzie: Artur Danielak, Adrian Delipacy, Marek 

Krakowiak, Mateusz Ostalec, Bartosz Laskowski, Bartosz Motylski, Wiktor Kuru-
siewicz, Michał Kowalczyk, Daniel Cejnóg, Jakub Drozdek. Opiekunką zwycięskiej 
drużyny jest Agnieszka Warszada.

ROZGRYWKI W ZSG W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

Na zdjęciu: drużyna SP Bujny

15 marca b.r. również w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej odbył się Gminny Turniej Szkół Podstawowych 
w Piłkę Ręczną Dziewcząt. Do zawodów zgłosiły się 4 drużyny  z terenu naszej gminy: 1 – SP Gomulin; 2 – SP Woźniki; 3 – SP Krzy-
żanów; 4 – SP Bujny. Mecze postanowiono rozegrać systemem „każdy 
z każdym”. 

Klasyfikacja końcowa: I miejsce SP Krzyżanów; II miejsce SP Bujny; III 
miejsce SP Gomulin; IV miejsce SP Woźniki. 

Najlepszą zawodniczką rozgrywek okazała się Aleksandra Sima 
(SP Krzyżanów).

W skład zwycięskiego zespołu wchodziły: Aleksandra Sima, Roksana 
Senderecka, Anna Kapusta, Magdalena Filipek, Wiktoria Robaszek, Eli-
za Matyjaszczyk, Patrycja Chęcińska. Opiekunem drużyny jest Mariusz 
Moniuszko.

WYNIKI SPOTKAŃ:

--- 1 2 3 4 P MP M

1 --- 1:1 1:5 0:5 1 2:11 III

2 1:1 --- 1:11 0:3 1 2:15 IV

3 5:1 11:1 --- 3:1 3 19:3 I

4 5:0 3:0 1:3 --- 2 9:3 II

WYNIKI SPOTKAŃ:
--- 1 2 3 4 5 P MP M
1 --- 11:2 11:2 1:3 6:5 6 26:10 II
2 0:8 --- 2:2 0:11 0:11 1 2:32 V
3 2:11 2:2 --- 2:10 1:10 1 7:33 IV
4 3:1 11:0 10:2 --- 9:8 8 33:11 I
5 5:6 10:0 10:1 8:9 --- 4 34:16 III
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INFORMATOR O POWSZECHNEJ SAMOOBRONIE LUDNOŚCI CZ.  XIV

KONKURS NR 1

Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fi-
zycznej i sportu w obszarze: szkolenie, organizowanie zawo-
dów i udziału w zawodach sportowych dla uczniów w wieku 
gimnazjalnym w zakresie m.in: halowej piłki nożnej, tenisa 
stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, noż-
nej, lekkiej atletyki – dotacja na realizację zadania w kwocie 
8 000,00 zł zostaje przyznana Uczniowskiemu Ludowemu 
Klubowi Sportowemu „TYTAN” przy Gimnazjum w Woli 
Krzysztoporskiej ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzyszto-
porska.

KONKURS NR 2

Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu w obszarze: szkolenie, organizowanie zawodów 
i udziału w zawodach sportowych dla uczniów w wieku po-
nadgimnazjalnym w zakresie m.in: halowej piłki nożnej, tenisa 
stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, noż-
nej, lekkiej atletyki – dotacja na realizację zadania w kwocie 
5 500,00 zł zostaje przyznana Ludowemu Uczniowskie-
mu Klubowi Sportowemu „Gryf” Bujny 94, 97-371 Wola 
Krzysztoporska.

KONKURS NR 3

Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu w obszarze: szkolenie, organizowanie zawodów 
i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach 
wiekowych w zakresie tenisa stołowego – dotacja na realiza-
cję zadania w kwocie 9 000,00 zł zostaje przyznana Ludo-
wemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TENIS CLUB” 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej 
ul. Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska.

KONKURS NR 4

Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu w obszarze: szkolenie, organizowanie zawodów 
i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach 
wiekowych w zakresie piłki siatkowej – dotacja na realizację 
zadania w kwocie 9 000,00 zł zostaje przyznana Ludowe-
mu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TIE BREAK” 
ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska.

KONKURS NR 5

Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu w obszarze: szkolenie, organizowanie zawodów 
i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach 
wiekowych w zakresie podnoszenia ciężarów – dotacja na re-
alizację zadania w kwocie 30 000,00 zł zostaje przyznana 
Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Gryf” 
Bujny 94, 97-371 Wola Krzysztoporska.

KONKURS NR 6

Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu w obszarze: szkolenie, organizowanie zawodów 
i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach 
wiekowych w zakresie piłki nożnej – dotacja na realizację za-
dania w kwocie 48 000,00 zł zostaje przyznana Ludowe-
mu Klubowi Sportowemu w Woli Krzysztoporskiej ul. Ko-
ściuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska.

KONKURS NR 7

Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu w obszarze: szkolenie, organizowanie zawodów 
i udziału w zawodów sportowych we wszystkich kategoriach 
wiekowych  w zakresie zapasów – dotacja na realizację za-
dania w kwocie 12 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu 
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ATHLETIC” ul. Ko-
ściuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska.

KONKURS NR 8

Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fi-
zycznej i sportu w obszarze: szkolenie, organizowanie zawo-
dów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich katego-
riach wiekowych w zakresie m.in: halowej piłki nożnej, tenisa 
stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, noż-
nej, lekkiej atletyki – dotacja na realizację zadania w kwo-
cie 20 000,00 zł zostaje przyznana Gminnemu Zrzeszeniu 
Ludowe Zespoły Sportowe ul. Południowa 2, 97-371 Wola 
Krzysztoporska.

KONKURS NR 9

Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu w obszarze: szkolenie, organizowanie zawodów 
i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach 
wiekowych w zakresie wędkarstwa – dotacja na realizację za-
dania w kwocie 4 000,00 zł zostaje przyznana Polskiemu 
Związkowi Wędkarskiemu Okręg w Piotrkowie Tryb Koło 
nr 35 w Woli Krzysztoporskiej ul. Południowa 2, 97-371 
Wola Krzysztoporska.

KONKURS NR 10

Zadanie publiczne z zakresu krajoznawstwa i turystyki: 
wspieranie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Wola Krzysztoporska poprzez organizowanie ich udzia-
łu w imprezach o charakterze turystyczno-krajoznawczym – 
dotacja na realizację zadania w kwocie 4 500,00 zł zostaje 
przyznana Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sporto-
we ul. Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska.

DOTACJE 2011
Znamy wyniki otwartych konkursów ofert dotyczących zlecenia realizacji zadań publicznych z zakre-

su: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych 
w 2011 r. W budżecie Gminy Wola Krzysztoporska przewidziano na ten cel 150 tys. PLN.
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Rany
Raną nazywamy urazowe uszkodzenie tkanek or-
ganizmu połączone z przerwaniem skóry lub błony 
śluzowej. W zależności od tego jakim narzędziem 
została zadana rana lub w jaki sposób powstała 
rozróżniamy rany: cięte, kłute, szarpane, tłuczone, 
kąsane i postrzałowe.
Pierwsza pomoc polega na nałożeniu opatrunku 
(kilka warstw gazy jałowej, na to warstwę waty 
lub ligniny i okręcenie wszystkiego opaską gazową 
lub chustą trójkątną). Przed nałożeniem opatrun-
ku należy odsłonić ranę (usunąć odzież) i oczyścić 
jej okolice z widocznych zanieczyszczeń za pomocą 
kawałka gazy.

Złamania kości kończyn, zwichnięcia i skręcenia 
stawów
Obrażeniom kości w postaci złamań oraz zwichnię-
ciom i skręceniem stawów towarzyszą takie objawy 
jak: zniekształcenie, obrzęk, bolesność miejscowa, 
czynność danej części ciała jest częściowa lub cał-
kowicie zniesiona, nieprawidłowa ruchomość kości, 
krwawy wylew. Przy złamaniach otwartych następu-
je przebicie skóry od wewnątrz, kość wystaje na ze-
wnątrz.
Pierwsza pomoc polega na unieruchomieniu kości 
i stawów w celu uniemożliwienia ruchów w uszko-
dzonych stawach lub miejscach złamań, ograniczenia 
ruchów mięśni. Wykonując unieruchomienie kończy-
ny z powodu złamania kości, należy unieruchomić 
dwa stawy sąsiadujące ze złamaniem (powyżej i po-
niżej miejsca złamania). W przypadku zwichnięcia 
lub skręcenia stawów wystarczy unieruchomienie 
uszkodzonego stawu. Do unieruchomienia używa 
się szyny Kramera, deski, laski, kije itp., które powin-
ny być owinięte miękkim materiałem. W przypadku 
braku środków unieruchamiających można uzyskać 
częściowe unieruchomienie przymocowując: uszko-
dzoną kończynę dolną do zdrowej (pomiędzy uda-
mi, kolanami i kostkami stosując miękką przekładkę) 
lub uszkodzone ramię do tułowia.

Ciała obce w oku, uchu i nosie
Ciała obce w oku - pyłki, owady, okruchy znajdujące 
się pod górną lub dolną powieką usuwa się brze-
giem czystej chustki lub zwilżonym wacikiem. Czą-
steczki wapna usuwa się przez polanie oka silnym 
strumieniem wody, nakłada opatrunek na oboje 
oczu i odsyła chorego do okulisty. Gdy ciało obce 
tkwi w gałce ocznej na oboje oczu nałożyć opatru-
nek i przewieź poszkodowanego do okulisty. Ciało 
obce w uchu i w nosie – skierować poszkodowanego 
do laryngologa.

Zatrucie pokarmowe
Ogólnymi objawami zatrucia pokarmowego są: osła-
bienie, ból głowy, wymioty, biegunka, bóle brzucha, 
zawroty głowy, dreszcze, skłonności do omdleń 
po 4–12 godzinach po spożyciu szkodliwego pokar-
mu. Pomoc polega na podaniu niesłodzonej ciepłej 
herbaty lub kawy. Chorego należy skierować do szpi-
tala zabierając ze sobą resztę spożytego przez chore-
go pokarmu lub leku.

Zaczadzenie
W przypadku wystąpienia zaczadzenia należy wy-
nieść zatrutego z pomieszczenia, w którym doszło 
do zatrucia, zapewnić mu dopływ świeżego powie-
trza, rozluźnić odzież, w razie potrzeby zastosować 
sztuczne oddychanie i pośredni zewnętrzny masaż 

serca. Po odzyskaniu przytomności przewieźć zatru-
tego do szpitala.

Porażenie bojowymi środkami trującymi
W przypadku porażenia bojowymi środkami trujący-
mi pierwsza pomoc polega na:

założeniu porażonemu maski przeciwgazowej 
w rejonie porażenia,
rozluźnieniu ubrania, kołnierza itp.,
wyniesieniu porażonego ze strefy skażonej,
zdjęciu maski przeciwgazowej i jeżeli porażony 
nie oddycha - zastosowaniu sztucznego od-
dychania (nie wolno stosować metody usta-
usta”),
podaniu do wdychania rozgniecionej fiolki 
z indywidualnego pakietu przeciwchemiczne-
go, w przypadku zaburzeń w oddychaniu. Po-
rażonego należy dostarczyć do punktu pomocy 
lekarskiej.

Omdlenia
Omdlenie jest to nagła utrata przytomności spo-
wodowana niedotlenieniem mózgu. Objawia się 
nagłym zblednięciem, zimnym potem, mroczkami 
w oczach, szumem w uszach i utratą przytomno-
ści. Pierwsza pomoc polega na ułożeniu chorego 
na wznak, w miarę możliwości z głową położoną ni-
żej niż reszta ciała, uniesieniu nóg powyżej tułowia, 
rozpięciu krępującej odzieży, zapewnieniu dopływu 
świeżego powietrza. W razie słabego oddechu nale-
ży zastosować sztuczne oddychanie. Po odzyskaniu 
przytomności przez chorego podać do picia kawę 
lub mocną herbatę.  Nie wolno wlewać żadnych pły-
nów do ust nieprzytomnego.

Porażenie prądem elektrycznym
Jeżeli doszło do porażenia prądem o wysokim napię-
ciu nie wolno zbliżać się do porażonego ani dotykać 
go jakimkolwiek przedmiotem (także złym przewod-
nikiem prądu) przed wyłączeniem tego prądu.
Przy ratowaniu rażonego prądem o napięciu 
sieciowym należy przede wszystkim przerwać 
dalszy dopływ prądu przełączając wyłącznik lub 
wykręcając bezpieczniki, jeżeli są w pobliżu. Gdy 
nie jest to możliwe, rażonego trzeba wyciągnąć 
poza obręb krążenia prądu, używając do tego celu 
kija lub innego suchego-złego przewodnika prądu. 
Ratujący powinien stać na suchej desce, oponie, 
wycieraczce, złożonym kocu. Decydując się na roz-
poczęcie zabiegów reanimacyjnych (sztucznego 
oddychania, masażu serca) należy niezwłocznie 
wezwać pomoc. Aby reanimacja mogła być sku-
teczna musi być najczęściej uzupełniona zabiegami 
wykonywanymi przez fachowy personel medyczny. 
Brak oddychania wymaga wykonywania sztuczne-
go oddychania. Brak oddychania i krążenia wymaga 
wykonywania sztucznego oddychania i masażu ser-
ca. Sprawdzenie obecności krążenia wykonuje się 
przez ułożenie dwóch palców z boku krtani (Jabłko 
Adama) w widocznej bruździe; przy lekkim ucisku 
należy wyczuwać tętnienie.

Oparzenia
Pierwsza pomoc (pomoc doraźna) w rozległych opa-
rzeniach termicznych.
Przed przystąpieniem do udzielenia pomocy należy:

odsłonić miejsca oparzone zdejmując delikat-
nie lub rozcinając odzież – przylepionej odzieży 
nie wolno odrywać od skóry, a jedynie okroić 
wokół oparzenia,

–

–
–
–

–
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zdjąć z miejsc oparzonych obrączki, pierścionki, 
bransoletki, naszyjniki itp.,
natychmiast rozpocząć chłodzenie oparzonych 
miejsc zimną wodą i kontynuować to co najmniej 
10 minut (nie można dopuścić jednak do wy-
chłodzenia ratowanego - przy dużej powierzchni 
oparzonej chłodzenie przerwać wcześniej).

Miejsce poparzone chronić przed kontaktem z zie-
mią. Należy je osłonić jałowym opatrunkiem (opa-
rzenia twarzy nie muszą być osłaniane). W razie 
braku jałowego opatrunku, użyć świeżo wypranego 
(najlepiej wyprasowanego) prześcieradła lub czystej 
folii z rolki (na dłoń lub stopę czystą torebkę folio-
wą). Zapewnić szybką pomoc medyczną i transport.
Poszkodowanego z rozległymi zaczerwienieniami 
(oparzeniowymi) skóry oraz z innymi poważniejszy-
mi oparzeniami należy kierować do lekarza.
Nie wolno zalewać miejsc oparzonych spirytusem, 
oliwą, smarować maściami, tłuszczami itp. przeci-
nać pęcherze ani też na miejsca oparzone nakła-
dać watę.

Oparzenia chemiczne
Oparzenia kwasami i zasadami - zmywać parzący 
związek strumieniem wody (dłużej niż przy oparze-
niach termicznych - ponad 10 minut). Na oparzone 
miejsca należy nałożyć jałowy opatrunek  i zapewnić 
szybki transport do lekarza.

Odmrożenia
Działanie niskiej temperatury na organizm powo-
duje obumieranie tkanek. Pierwsza pomoc polega 
na tym, aby odmrożone części ciała ogrzać w miarę 
możliwości jak najszybciej. Należy przygotować ką-
piel o temp. wody 20°C i stopniowo podgrzewać 
dolewając ciepłej wody aż do osiągnięcia 37°C. 
Po przywróceniu krążenia krwi (odczuwania tętnie-
nia i bólu, zaczerwienia skóry i powrotu ciepłoty cia-
ła), należy kąpiel przerwać, ciało delikatnie osuszyć 
nadal utrzymując w cieple.
W warunkach, w których nie ma możliwości ogrza-
nia ciała w sposób wyżej podany, odmrożoną część 
dala ogrzewać należy w swoich dłoniach, na łonie 
lub pod pachą. Niezależnie od wymienionych czyn-
ności należy podawać gorące płyny (kawa, herbata). 
W odmrożeniach nigdy nie należy podawać więk-
szych ilości alkoholu ani stosować energicznego 
rozcierania ciała, zwłaszcza śniegiem.

Wychłodzenie organizmu
Ratowanego umieścić 
w ciepłym pomieszczeniu. 
Jeżeli to nie jest możliwe, 
ułożyć go na suchym, izo-
lującym podłożu i okryć 
dodatkowym ubraniem, 
kocem, folią z apteczki 
samochodowej, gazeta-
mi. W pomieszczeniu: 
usunąć mokre ubranie 
i okryć ratowanego 
lub położyć do łóżka 
i dobrze przykryć; 
założyć mu cieple 
nakrycie głowy. Je-
żeli jest przytomny - 
podać mu do picia 
gorące płyny. Nie ogrze-
wać termoforem lub butelką z gorącą wodą. 
Należy być przygotowanym do reanimacji.

–

–
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Z HISTORII GMINY
100- LECIE KOLONII GOMULIN

Niemal każdy mieszkaniec naszej gminy 
wie o istnieniu miejscowości Gomulin, lecz 
nie każdemu wiadomo, że obok Gomulina ist-
nieje odrębna miejscowość - Gomulin Kolonia. 
Miejscowość ta, a zarazem i sołectwo, łączy się 
bezpośrednio ze wschodnią granicą Gomulina. 
W roku bieżącym przypada dokładnie setna 
rocznica powstania tej miejscowości - osady, 
która utworzona została w wyniku parcela-
cji majątku ziemskiego Gomulin pod koniec 
1910 r.

Wszystkie ziemie gomulińskie obszarem 
obejmują dwa tysiące trzydzieści cztery morgi, 
które w latach 60-tych XX w. przez wcielenie 
do Gomulina Kolonii wsi Dąbrówka zostają po-
większone o 40 mórg.

Rozległy majątek ziemski Gomulin dekre-
tem uwłaszczeniowym z dnia 19 lutego 1864 
r. został podzielony. Chłopom przypadło 721 
mórg, parafii 7 mórg, natomiast dworowi 
1306 mórg. Wskutek represji carskich po powstaniu styczniowym majątek przejął rosyjski gubernator nadbałtycki gen. Meller-
Zakomenski.  W roku 1879 majątek za sumę 70 000 rubli wrócił w ręce polskie. Na przełomie XIX i XX w. dobra gomulińskie 
posiadali Aleksander i Maria Lisiccy.

Od końca XIX stulecia rozpoczął się stopniowy upadek gospodarstwa dworskiego.  W 1898 r. dziedzic sprzedaje północną 
część ziemi dworskiej. W miejscu tym powstaje nowa kolonia mieszkalna (1900 r.), nazwana później wsią Praca.

W 1908 r. następuje sprzedaż folwarku Żądło. Okrojony majątek, którego obszar odpowiada obszarowi dzisiejszej wsi Gomu-
lin Kolonia, jesienią 1910 r. wskutek ogromnego nieurodzaju staje na skraju bankructwa. Dziedzic zasiewa 200 mórg pszenicą 
i poprzez zaciągnięcie pożyczki próbuje ratować resztę swego majątku. Wkrótce jednak dziedzic Lisicki staje się niewypłacal-

ny, a ziemię wraz z dworem przejmuje bank. Rozpoczyna się sprzedaż ziemi dworskiej 
w parcelach od 15 do 30 mórg. Ziemie te zakupują głównie napływowi kolonizatorzy 
z dalszych okolic. Jedynie niewielką część wykupują gospodarze gomulińscy. 

Przykładem osadników jest rodzina Michalskich. Małżonkowie Wojciech i Zofia z Osiń-
skich Michalscy zakupili ośrodek dworski wraz z pięcioma włókami ziemi (150 mórg), 
w tym jedną włóką lasu. Przybyli oni z dorosłymi dziećmi; synami: Mikołajem, Francisz-
kiem, Józefem i zamężnymi córkami: Teklą, Marianną i Heleną wraz z ich mężami: Bartło-
miejem Cieślakiem, Józefem Senderowiczem i Stanisławem Kowalskim. Pochodzili ze wsi 
Gałki gminy Rusinów parafii Nieznamierowice w ziemi opoczyńskiej. Z zachowanego do-
kumentu uprawniającego do transportu zwierząt dowiadujemy się, że przyjechali trans-
portem pięciu wozów ze zwierzętami w ilości 7 koni, 4 krów i 6 owiec. Otrzymali zakaz 
transportu jakiegokolwiek drobiu. Przez pierwsze miesiące wszystkie wymienione rodziny 
mieszkały we dworze. Pierwszy dom wybudowali Senderowiczowie już w 1912 r., a na-
stępnie w 1913 r. Cieślakowie z rozebranych budynków dworskich wybudowali gospo-
darstwo pod Oprzężowem na nowej kolonii zwanej Belwederem.

Samych osadników a następnie ich potomków rdzenna ludność Gomulina nazywała 
„opoczniokami”.

Dziś po 100 latach od parcelacji majątku nie ma już śladu po gomulińskim dworze. 
Jedyną pamiątką jest kapliczka dworska, którą w 1899 r. ufundowali dziedzice Maria 
i Aleksander Lisiccy jako wotum na nowy wiek. Krzyż ten został poświęcony w 1900 roku. 
Znajduje się on przed domem Mariusza Dryzka w Gomulinie Kolonii.

Autorem artykułu jest Wojciech Kamiński.

Na zdjęciu: obecny wygląd kapliczki dworskiej ufundowanej 
przez rodzinę Lisickich w 1899 r.

Na zdjęciu: miejsce gdzie stał dwór, dzisiaj przebiega tędy jedna z ulic w Gomulinie 
Kolonii
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