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12 czerwca 2011 r. odbyły się uroczyste obchody 700-tnej rocznicy po-
wstania Majkowa. W obchodach jubileuszu uczestniczyło wielu znakomi-
tych gości, wśród nich: poseł Ziemi Piotrkowskiej Artur Ostrowski, który 
z Majkowem Średnim i Dużym złączony jest więzami rodzinnymi, Marek 
Mazur – przewodniczący sejmiku Województwa Łódzkiego, pochodzący 
z Majkowa Dużego wicestarosta piotrkowski Grzegorz Adamczyk i inni.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 15:00 odsłonięciem tablicy pamiąt-
kowej w miejscu, gdzie według zapisów historycznych powstała miejsco-
wość Majków. Odsłonięcia dokonał Włodzimierz Dryzek, przewodniczący 
Społecznego Komitetu Obchodów 700-lecia Majkowa w asyście wójtów 
gmin Grabica i Wola Krzysztoporska oraz przewodniczących rad obu tych 
gmin. Pamiątkowa tablica została poświęcona przez proboszczów parafii 
Gomulin i Szydłów oraz księdza dr Antoniego Justa, rodowitego Majkowia-
nina. Zebrani przeszli pod pomnik pomordowanych przez hitlerowskiego 
okupanta mieszkańców Majkowa Dużego, gdzie złożono kwiaty i zapa-
lono znicze, a następnie skierowali się przed budynek Domu Ludowego 
w Majkowie Dużym, gdzie odprawiono uroczystą mszę świętą. Po mszy 
głos zabrał sekretarz Społecznego Komitetu Obchodów 700-lecia Majkowa 
Grzegorz Konecki witając szanownych gości i przedstawiając rys historycz-
ny Ziem Majkowskich. Później odbyło się uroczyste uhonorowanie meda-
lami Ministra Rolnictwa sześciu zasłużonych rolników a szesnaście kobiet 
odznaczonych zostało Orderami Serca - „Matkom Wsi”. Następnie dokona-
no podsumowania konkursu wiedzy o Ziemi Majkowskiej, w którym wzięły 
udział dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gmin Woli 
Krzysztoporskiej i Grabicy. Zwycięzców nagrodzono dyplomami i nagroda-
mi książkowymi. W kolejnej części uroczystości okolicznościowe przemó-
wienia wygłosili zaproszeni goście, a po nich rozpoczęła się część artystycz-
na, którą wypełniły występy Orkiestry Dętej z Gomulina, Młodzieżowej 

Orkiestry z Grabicy, zespołów folklorystycznych „Grabiczanie” i „Pasjo-
natki” oraz recytacja poetyckich utworów o Majkowie w wykonaniu dzieci. 
Dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewnili gorącą grochówkę. 

Na obchody jubileuszu prócz obecnych mieszkańców Majkowów licznie ściągnęli też ci, którzy z różnych powodów rozproszyli 
się po świecie a teraz z sentymentem powrócili w rodzinne strony.

Na zdjęciach powyżej: poświęcenie tablicy upa-
miętniającej 700-lecie istnienia miejscowości Maj-
ków,  moment złożenia kwiatów pod pomnikiem po-
mordowanych przez hitlerowców Majkowian.
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Na zdjęciach:  u góry – widok na teren oczyszczalni ścieków z lotu ptaka, z boku 
– obecny stan urządzeń oczyszczalni (w komorze krat).

W połowie czerwca br. rozpoczęły się prace 
związane z realizacją projektu pn. „Budowa 
kompleksowego systemu oczyszczania i od-
prowadzania ścieków dla Gminy Wola Krzysz-
toporska – Etap II”. Wykonawcą inwestycji 
jest konsorcjum 4 firm:

1)  MOLEWSKI Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kali-
ska 11, 87-860 Chodecz – LIDER KONSOR-
CJUM

2)  P.W. HYDROBUD Sp. z o.o. z siedzibą Ka-
mienica 47, 62-530 Kazimierz Biskupi

3)  PROFITECT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Luto-
mierska 8, 98-100 Łask

4)  Firma Projektowo-Budowlana PROTEK Za-
kład Instalacji Sanitarnych Piotr Kłosiński 
z siedzibą ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz.

Nadzór inwestorski sprawuje wyłoniona 
w drodze przetargu firma Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Wykonawcze „BIOPROJEKT” Grze-
gorz Jaśki z siedzibą ul. Fabryczna 26, 97-310 
Moszczenica.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Działanie II.1. Gospodarka wodno-ściekowa). Na jej realiza-
cję Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 340 235,10 PLN. Całkowita wartość zadania objętego wnioskiem o do-
finansowanie projektu szacowana jest po zawarciu umów z wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru na kwotę 
netto blisko 20 mln zł (brutto ponad 24 mln zł).

Na realizację zadania Gmina ubiega się również o niskooprocentowaną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości ok. 6,3 mln zł.

Projekt obejmuje:
1)  wybudowanie nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Woli Krzysztoporskiej,
2)  wybudowanie kanalizacji sanitarnej w północnej części miejscowości Wola Krzysztoporska o długości 4,75 km 

(ulice: Wesoła – na odcinku od kościoła w kierunku Kacprowa, Leśna, Zielona, Ogrodowa, Mickiewicza, Północna, Polna, 
Projektowana i Ogrodowa – na odcinku od ul. Projektowanej w kierunku Krężnej) oraz równolegle do kanalizacji sani-

tarnej budowa kanalizacji deszczowej z częściowym zaadoptowaniem istnie-
jącej kanalizacji ogólnospławnej,

3)  wybudowanie kanalizacji sanitarnej na odcinku Wola Krzysztoporska 
– Siomki – Krzyżanów – Glina (od ul. Leśnej w Woli Krzysztoporskiej 
poprzez drogę równoległą do ul. Polnej bezpośrednio za terenami zabu-
dowanymi, do miejscowości Siomki, a następnie do Krzyżanowa i Gliny) 
– długość 9,805 km.

W ramach projektu wybudowane zostaną również przyłącza kanalizacji sani-
tarnej do prywatnych posesji, stanowiące własność Gminy. Zakończenie robót 
budowlanych planowane jest na koniec października 2012 roku.

Od miesiąca lipca br. dystrybuowana będzie broszura informacyjna dla 
mieszkańców Gminy, w której  zamieszczony zostanie wstępny harmonogram 
robót.

Ważniejsze informacje na temat projektu zamieszczane będą sukcesywnie 
na stronie internetowej Urzędu Gminy www.wola-krzysztoporska.pl, a także 
w biuletynie gminnym.

Jednocześnie informujemy, że w siedzibie Urzędu uruchomione zostały 
dyżury inspektora nadzoru (2 razy w tygodniu), podczas których uzyskać 
można informacje na temat przedsięwzięcia. Terminarz dyżurów zamieszczany 
jest na ww. stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Informacji o projekcie udzielają również pracownicy Urzędu Gminy: Michał 
Gwadera tel. 44 61-63-974 i Bogusława Gaworowska tel. 44 61-63-978.

INFORMACJE BIEŻĄCEINWESTYCJE GMINNE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
„Budowa kompleksowego systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków dla Gminy Wola Krzysztoporska – Etap II”

RUSZYŁA BUDOWA NOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ 
KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ
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OTWARCIE „ORLIKA” W BUJNACH

INFORMACJE BIEŻĄCE

Dzień 1 czerwca 2011 r. był długo wyczekiwany przez ma-
łych mieszkańców naszej gminy, tego dnia bowiem dokona-
no ceremonii otwarcia nowego kompleksu boisk sportowych 
„Orlik” zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Bujnach.  
Otwarcie rozpoczęła uroczysta msza święta w Kościele p.w. 
Świętego Wawrzyńca o godzinie 11:30. Na uroczystość przy-
było wielu przedstawicieli władz powiatu i województwa, 
w tym: Marek Mazur – przewodniczący sejmiku Województwa 
Łódzkiego, Dariusz Klimczak - przedstawiciel Urzędu Marszał-
kowskiego w Łodzi, Paulina Dziadczyk - wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu. Obecni byli także przedstawiciele władzy wyko-

nawczej i uchwałodawczej Gminy Wola Krzysztoporska oraz 
gminnych jednostek organizacyjnych. Licznie zgromadziła 
się też młodzież i dzieci z terenu naszej gminy. Zgromadzo-
nych powitała Beata Winnicka – dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Bujnach oraz Jolanta Kołacińska – dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej. W przemówieniach, 

które wygłosili zaproszeni goście padły  miłe słowa pod adre-
sem gminnych władz i pracowników samorządowych. Podkre-
ślono, że Gmina Wola Krzysztoporska po raz kolejny udowod-
niła, iż potrafi zadbać o potrzeby mieszkańców i nie ustaje 
w realizacji inwestycji służących wspólnemu dobru. Wójt Gmi-
ny Wola Krzysztoporska –  Roman Drozdek zrewanżował się 
z kolei gościom dziękując za owocną współpracę związaną 
z urzeczywistnianiem tego przedsięwzięcia. Nadmienił też, 
że chwila ta ma dla niego wydźwięk osobisty, gdyż właśnie 
w szkole w Bujnach stawiał swe pierwsze kroki ku zdobywa-
niu wiedzy. Obecne na uroczystości dzieci otrzymały życzenia 
z okazji swojego święta oraz miły dodatek do nowego boiska 
– prezent w postaci piłek. Otwarcia nowego „Orlika” doko-
nano poprzez przecięcie wstęgi, później nastąpiło poświęce-
nie boiska. Oficjalna i uroczysta część spotkania zakończyła 
się wypuszczeniem w czerwcowe niebo błękitnych i żółtych 
balonów – kolorów symbolizujących herb Gminy Wola Krzysz-
toporska. Część artystyczną wypełnił pokaz cheerleaderek 
i grupy akrobatycznej prowadzonej przez Ewę Wiśniewską. 
Wreszcie młodzież rozegrała pierwszy inauguracyjny mecz. 

Nie kryjemy dumy,  że na terenie naszej gminy powstał 
już drugi „Orlik”. Upowszechnianie kultury fizycznej i zdrowe-
go stylu życia to nawyk, który winniśmy przekazać młodemu 
pokoleniu.

Uroczyste przecięcie wstęgi. Od lewej: Radny Michał Gaworczyk, 
Przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka, Przewodniczący Sej-
miku woj. łódzkiego Marek Mazur, Członek Zarządu woj. łódzkiego 
Dariusz Klimczak, Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Roman Droz-
dek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bujnach Beata Winnicka.

Poświęcenie płyty boiska przez Proboszcza Parafii Świętego Waw-
rzyńca w Bujnach – ks. Grzegorza Cierlińskiego.

Tuż po uroczystym otwarciu nowego „ORLIKA” płyta boiska została solidnie wypróbowana. Poniżej fotorelacja.
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Od 1 kwietnia b.r. na terenie Gminy Wola Krzysztoporska pracę rozpoczął Gminny Zespół Interdyscyplinarny, powołany za-
rządzeniem wójta Gminy Wola Krzysztoporska Nr 19/11 z dnia 02.03.2011 r. Siedzibą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 
jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej. 

W skład  Zespołu  wchodzą: Małgorzata Walas (przewodnicząca zespołu), Marta Kędzierska (zastępca przewodniczącego), 
Danuta Markiewicz (sekretarz) oraz członkowie zespołu: Aleksandra Czarczyńska, Aleksandra Broniś, Barbara Cieślak, Bogusła-
wa Niezgoda-Magiera, Katarzyna Stawicka, Magdalena Ryżewska, Małgorzata Kędzierska, Maria Kuśmierek, Karol Wrzeszcz, 
Radosław Helman,  Sylwia Siwik-Pisarek.

Zasadniczym i podstawowym celem prac Zespołu jest ścisła współpraca wszystkich służb i instytucji działających na rzecz 
wspierania i niesienia pomocy rodzinom i osobom dotkniętych zjawiskiem przemocy, budowanie wspólnego systemu za-
pobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, integrowanie i koordynowanie działań pomocowych na rzecz osób 
i rodzin dotkniętych tym zja-
wiskiem, monitorowanie śro-
dowisk, w których dochodzi 
do przemocy, prowadzenie 
dokumentacji działań po-
dejmowanych wobec rodzin 
i osób które doświadczają 
przemocy, rozpowszechnia-
nie informacji o instytucjach 
udzielających  wsparcia i po-
mocy ofiarom, rozpropago-
wywanie informacji o zja-
wisku jakim jest przemoc 
poprzez rozpowszechnianie  
ulotek, broszur i plakatów, 
a także przekaz informacji 
za pośrednictwem Internetu 
i lokalnej prasy.

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Z OBRAD RADY GMINY
VII sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się dnia 10 

maja 2011 r. w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska. Pierw-
szym punktem obrad była dyskusja dotycząca m.in. • korekty 
projektu budowy centrum edukacyjno-sportowego w Bujnach 
• prac remontowych w bibliotece w Bogdanowie • zalewa-
nia wodą placu zabaw na terenie przedszkola w Gomulinie 
• likwidacji gminnego wysypiska śmieci • naprawy przystan-
ków i znaków przydrożnych • wyrównania dróg gruntowych 
• sprzątania  przystanku w Bujnach.

Następnie przedstawione zostały sprawozdania z działalności 
Komisji Rady Gminy. Radna Barbara Torchalska, przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej, przedłożyła Radzie protokoły z kontroli dzia-
łalności Urzędu Gminy przeprowadzonej przez Komisję. Wójt 
zarzucił Radzie, że wykonując kontrolę naruszyła obowiązujące 
przepisy. Odczytano też protokoły Komisji Rewizyjnej z kontro-
li przeprowadzonych w Urzędzie Gminy w zakresie realizacji 
uchwał Rady Gminy, Zarządzeń Wójta, skarg i wniosków za I 
półrocze 2011 r. oraz w zakresie realizacji gminnych inwestycji 
a także omówiono wyniki tych kontroli. Wójt przedłożył pisem-
ne wyjaśnienie do protokołu złożone przez Kierownika Referatu 
Budownictwa i Kierownika Referatu Funduszy Unijnych, Zamó-
wień Publicznych i Promocji a także własne uwagi. Pod głoso-
wanie poddano wnioski o wykreślenie kwestionowanych przez 
Wójta punktów protokołów. Wnioski w zakresie pierwszego z 
protokołów zostały przyjęte, natomiast w zakresie drugiego nie 
zostały uwzględnione. Uchwała w sprawie przyjęcia  sprawozda-
nia z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w zakresie realizacji 
inwestycji gminnych w 2010 roku została przyjęta większością 
głosów. Poruszono też temat uruchomienia poradni „K” w Woli 
Krzysztoporskiej oraz przedstawiono list z prośbą mieszkańców 
Woli Rokszyckiej o zmianę obwodu szkolnego z Bujen na Wolę 
Krzysztoporską, co umotywowano troską o bezpieczeństwo 
dzieci. Projekt tej uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Wójt 
poddał pod dyskusję projekt uchwały dot. przekazania środków 
finansowych dla Policji. Uchwałę podjęto większością głosów. 
W dalszej części obrad głos zabrał skarbnik gminy, który przed-
stawił następujące projekty uchwał, przyjęte większością głosów, 
w sprawie: • zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2011 
• Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska 
na lata 2011–2025 • zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi długotermi-

nowej pożyczki na finansowanie zadania: „Budowa komplek-
sowego systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków dla 
Gminy Wola Krzysztoporska – Etap II” • szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
spłat należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny 
przypadających Gminie Wola Krzysztoporska lub jej jednostkom 
podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych • 
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat 
w drodze inkasa.

Z kolei sekretarz gminy omówił następujące projek-
ty uchwał, przyjęte przez Radę Gminy większością głosów, 
w sprawie: • nadania statutu Gimnazjum w Gomulinie • 
zmiany uchwały dotyczącej zasad obniżania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół 
i nauczycieli • opłaty za dokonanie wpisu do rejestru żłobków 
i klubów dziecięcych • uchwalenia regulaminu określającego 
szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz 
rodzaje i wysokość stypendiów, nagród i wyróżnień sporto-
wych • określania trybu postępowania o udzielenie dotacji dla 
podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 
i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż 
określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wo-
lontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli 
wykonania zleconego zadania. Zastępca wójta gminy przed-
stawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg o znacze-
niu lokalnym do kategorii dróg gminnych. Zaproponowano, 
by od dróg, które nie są zaliczone do kategorii dróg gminnych 
naliczać podatek od nieruchomości co zwiększy dochody gmi-
ny. Uchwała została przyjęta większością głosów.

Ostatnią część posiedzenia Rady Gminy wypełniły interpela-
cje i zapytania dotyczące m.in. • kosmetyki drzew wokół sta-
wu w Bogdanowie i drzew rosnących przy drodze w Piaskach 
• wsparcia inicjatywy w zakresie pozyskiwania środków finan-
sowych na zakup aparatury i sprzętu medycznego • wniosku 
o zmianę Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na I kwartał 2011 r. 
• konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Krzyszto-
porskiej i związanego z tym składu komisji konkursowej.

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

Zdjęcie wykonane podczas jednego z pierwszych spotkań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.



5

NOWE WŁADZE OSP

OSP IMIĘ, NAZWISKO, FUNKCJA

BLIZIN
Grzegorz Zajda – prezes

Dariusz Kraszkiewicz – naczelnik, 
kierowca

BOGDANÓW
Mieczysław Frankiewicz – prezes 

Marek Rabęda – naczelnik, kierowca

BUJNY

Mirosław Jakubczyk – prezes 

Dariusz Szczepanik – naczelnik 

Dariusz Pawłowski – kierowca 

GOMULIN

Szczepan Mroczkowski – prezes

Łukasz Wojtczyk – naczelnik 

Jerzy Kwapisz – kierowca 

JEŻÓW 

Marian Pielużek – prezes 

Przemysław Łukasik – naczelnik 

Rafał Nadajewski – kierowca 

KRĘŻNA 

Robert Cieślik – prezes 

Tomasz Dymus – naczelnik 

Zdzisław Bujacz – kierowca 

KRZYŻANÓW 

Eugeniusz Jakubiak – prezes 

Robert Maczugowski – naczelnik 

Michał Jakubiak – kierowca 

MAJKÓW DUŻY
Sylwester Filipczak – prezes 

Radosław Kowalewski – naczelnik, 
kierowca 

MĄKOLICE 
Stanisław Gniewaszewski –prezes, 

kierowca

Jerzy Gruszczyński – naczelnik 

OPRZĘŻÓW 

Sławomir Bednarczyk – prezes 

Zygmunt Rybak – naczelnik 

Roman Kowalski – kierowca 

PARZNIEWICE 
Jan Robak – prezes 

Paweł Ogrodnik – naczelnik, kierowca

PIEKARY

Czesław Matuszewski – prezes 

Krzysztof Głowacki– naczelnik 

Wojciech Łuczyński – kierowca 

ROKSZYCE
Rafał Adamczyk – prezes, kierowca

Mariusz Lasota – naczelnik 

WOŹNIKI

Czesław Małecki – prezes 

Marcin Piekarski – naczelnik 

Marek Białas – kierowca 

WOLA 
KRZYSZTOPORSKA

Aleksander Kulig – prezes  

Błazej Strzelczyk – naczelnik 

Jakub Majewski– kierowca 

ZARZĄD GMINNY ZOSP RP 

W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ 

KADENCJA 2011-2015

OSP IMIĘ, NAZWISKO, FUNKCJA

MAJKÓW DUŻY Grzegorz Konecki – prezes

KRĘŻNA Robert Cieślik – wiceprezes

GOMULIN Wojciech Kamiński – wiceprezes 

BUJNY Mirosław Jakubczyk – komendant 

JEŻÓW Rafał Nadajewski– sekretarz 

ROKSZYCE Rafał Adamczyk – skarbnik 

WOŹNIKI Marian Gajda – członek prezydium

BLIZIN Grzegorz Zajda – członek 

BOGDANÓW Mieczysław Frankiewicz – członek 

KRZYŻANÓW Robert Maczugowski – członek 

MĄKOLICE Stanisław Gniewaszewski – członek 

OPRZĘŻÓW Zygmunt Rybak – członek 

PARZNIEWICE Jan Robak – członek 

PIEKARY Czesław Matuszewski – członek 
WOLA 

KRZYSZTOPORSKA Zbigniew Galuś– członek 
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Stradzew to jedna z mniejszych miejscowości naszej gmi-
ny. Jej mieszkańcy dbają o to, by tętniła życiem i zawsze 
znajdują okazję do dobrej zabawy. Dnia 11 czerwca 2011 r. 
z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich ze Stradzewa  zorga-
nizowano Dzień Dziecka. Zaproszeni goście, w tym zastępca  
wójta Mieczysław Warszada, przewodnicząca Rady Gminy 
Maria Głowacka, skarbnik gminy Wiesław Jagiełło, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej Jolanta 
Kołacińska, Władysław Wawrzyńczak i Agata Pawlak – przed-
stawiciele Gminnego Zrzeszenia LZS, a także osoby dla Stra-
dzewa szczególne – Czesław Mielczarek wraz z żoną Jadwigą 
z g r o m a -
dzili się w 
nowo wy-
remonto-

wanym Domu Ludowym. Ewa Ceglarek – sołtys Stradzewa i przewodnicząca 
KGW serdecznie powitała przybyłych i złożywszy dzieciom życzenia, zaprosiła  
wszystkich do wspólnej zabawy. Dziewczynki z grupy tanecznej przedstawi-
ły układ, a występ akordeonistki Angeliki dał początek wesołej zabawie przy 
muzyce. Dzieci z ochotą wzięły udział w przygotowanych specjalnie dla nich 
konkursach. Było przeciąganie liny, ringo, rzut do tarczy, wyścig z przeszkoda-
mi, muzyczna loteryjka i karaoke. Wesoły śmiech i  pomalowane buzie były po-
twierdzeniem szampańskiej zabawy. Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy 
ufundowane przez sponsorów, zaś panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Stra-
dzewa zaprosiły wszystkich do suto zastawionego smakołykami stołu. Warto 
dodać, że w przygotowanie imprezy bardzo aktywnie zaangażowały się nie 
tylko działaczki KGW lecz również  ich mężowie

DZIEŃ DZIECKA W STRADZEWIE

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
Do dziś zachowała się tradycja, 

aby w  maju dekorować kaplicz-
ki i krzyże przydrożne. Niestety 
– nie wije się już zdobnych koron, 
a kwiaty bibułkowe zamieniono 
na plastikowe. Na szczęście niektó-
re panie pamiętają jeszcze techni-
kę tworzenia pięknych dekoracji. 
Szkoda byłoby, aby takie tradycje 
poszły w zapomnienie. Dlatego 
Julia Karlińska (bibliotekarka) zor-
ganizowała 9 maja w Filii Biblio-
tecznej w Gomulinie spotkanie 
uczniów klas V i VI z Krystyną Lauks 
– lokalną artystką ludową. Na spo-
tkaniu była obecna Danuta Stępień 
– dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Gomulinie. Pani Krystyna zrobiła pokaz wykonywania kwiatów z bibuły – okazało się, ze to nie taka prosta sprawa. Mimo 
początkowych trudności, dzieci chętnie zabrały się do pracy i pod okiem fachowca nabywały nowych umiejętności. 

Na zakończenie spotkania uczniowie mogli obejrzeć wystawę prac Krystyny Lauks i Heleny Filipczak. Pozostaje nam mieć 
nadzieję, że dzięki takim spotkaniom nie zaginie zwyczaj tworzenia misternych dekoracji z bibuły.

Na zdjęciu: Mariusz Lasota – sołtys wsi Rokszyce I z dumą prezentuje nową tablicę 
informacyjną przed swoim domem.

Mariusz Lasota jest naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokszycach 
oraz nowym sołtysem wsi Rokszyce I. Właśnie w Rokszycach podczas wyborów 
sołeckich frekwencja w drugiej turze przekroczyła  50%. Młody sołtys to czło-
wiek przedsiębiorczy i samodzielny. Zarządzanie sołectwem rozpoczął z rozma-
chem. Już dwa tygodnie po wyborach przed jego posesją stanęła nowa tablica 
informacyjna wraz z oznakowaniem „sołtys” zakupiona z własnych funduszy. 
Dzięki jego staraniom po 15 latach przerwy reaktywowało się Koło Gospodyń 
Wiejskich w Rokszycach, powołano jego nowy zarząd i władze. Pan Mariusz ma 
wiele planów na rozwój swojego sołectwa, jednym z nich jest budowa boiska 
dla lokalnej młodzieży.

Życzymy aby podobny entuzjazm i energia do działania towarzyszyły wszyst-
kim sołtysom z naszej gminy.

GOSPODARZ Z ROKSZYC
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Czworo uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej w Woli Krzysztoporskiej 
(po przejściu eliminacji na szczeblu 
szkolnym) 30 maja wzięło udział 
w XV Miejsko-Powiatowym Ma-
łym Konkursie Recytatorskim, 
który odbył się w Ośrodku Edu-
kacji Artystycznej w Piotrkowie 
Trybunalskim.  Reprezentan-
tami szkoły byli: Zuzia Lisiak 
(IIb), Natalka Toma (IIIa), Ola 
Wiśniewska (IVb) i Karol 
Czerwiński (Vb). Dzieci, mimo towa-
rzyszącej im tremy, ciekawie przedstawiły inter-
pretacje wybranych wierszy. Dziewczynki przy-
wiozły ze sobą dyplomy za udział w konkursie, 
a Karol  został laureatem konkursu. Do konkur-
su przygotowywały uczniów panie: Marzena Tuta, Katarzyna Stawiak i Marta Ambrozik.

Języki urzędowe państw świata – w kon-
kursie pod takim tytułem, 19 maja 2011 roku 
rywalizowali uczniowie  szkół podstawowych 
z terenu Gminy Wola Krzysztoporska. Konkurs 
został zorganizowany w Woli Krzysztopor-
skiej przez nauczycielki języka angielskiego 
– Aleksandrę Kowalczyk i Ewę Berner – Za-
wadę, a dotyczył wiedzy o krajach: Australii, 
Malty i RPA.  Uczniowie klas VI drużynowo 
rozwiązywali przygotowane zadania w 6 
dziedzinach. W końcowej klasyfikacji I miej-
sce wywalczyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie (uczniów do konkursu przygotowała Wioletta Papiernik), II miej-
sce przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej w Woźnikach (opiekun – Agnieszka Motyl) natomiast III miejsce zajęła drużyna 
ze Szkoły Podstawowej w Parzniewicach (opiekun – Beata Dzwonek). Konkurs przebiegał w serdecznej atmosferze.

JĘZYKI URZĘDOWE PAŃSTW ŚWIATA

PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO
2 listopada 2010 r. w Szkole Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej 

rozpoczęło się wdrażanie III etapu projektu  edukacyjnego współfinan-
sowanego przez Europejski Fundusz Społeczny „PIERWSZE UCZNIOWSKIE 
DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY”. Głównym celem Projektu było 
wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidu-
alnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich 
metod i treści kształcenia w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Ho-
warda Gardnera. 

Poprzez udział w Projekcie uczniowie pracowali nad wszystkimi rodzaja-
mi inteligencji, wykorzystując swoje „mocne” strony do wspierania „słab-
szych”. Od 3 stycznia b.r. klasa l a uczestniczyła w dodatkowych zajęciach, 
podczas których dzieci rozwijały swoje zainteresowania i zdolności. Zajęcia 
III etapu prowadzono pod hasłem ,,Mali przyrodnicy - przyjaciele Ziemi”. 
Uczniowie doskonalili swe zdolności poprzez zabawy muzyczno-ruchowe, 

gry planszowe, układanki logiczne, historyjki obrazkowe, wiersze, scenki teatralne, książeczki Logico, bajki muzyczne, obserwa-
cje przyrodnicze, wycieczki, zabawy tematyczne, ekspresję plastyczno-techniczną oraz gry matematyczne.

Na zdjęciu (od lewej): Zuzia Lisiak,
Natalka Toma i Ola Wiśniewska.

MAŁY KONKURS RECYTATORSKI

8 maja 2011 roku Kapela „SPOD DĘBU” z Mzurek zdobyła w Przemyślu wyróżnienie I stop-
nia na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego. Kapela 
wystąpiła w składzie: Krzysztof Smolarek – akordeon, Ryszard Nowak – klarnet, Andrzej Woź-
nicki – trąbka, Andrzej Malicki – wokal, Tadeusz Leśniewski – banjo, Józef Stępień – bęben, 
Jacek Grynkiewicz – kontrabas. 

Również w maju b.r. w Mzurkach została zarejestrowana Fundacja Wspierania Folkloru 
Wiejskiego i Miejskiego, której prezesem został Janusz Stus, a wiceprezesem Ryszard Cie-
ślak. W skład Rady Fundacji weszli Karol Dzieja jako przewodniczący oraz Mateusz Cieślak 
– członek. 

Celem fundacji jest rozpowszechnianie folkloru, wyłanianie młodych talentów poprzez 
organizowanie przeglądów pieśni i tańców ludowych oraz promocja polskiego folkloru 
na terenie całego kraju.

INFORMACJE Z MZUREK

Na zdjęciu: Karol czerwiński 
– laureat XV Miejsko-Powiato-
wego Małego Konkursu Recyta-
torskiego.



8

Dnia 10 czerwca 2011 r. 
w Gimnazjum nr 1 w Piotr-
kowie Trybunalskim odbyło 
się rozstrzygnięcie VII  Mię-
dzygimnazjalnego Konkur-
su „Gdybym był radnym..”. 
W konkursie rywalizowało 
49 gimnazjalistów  z terenu 
powiatu piotrkowskiego. Po-
dobnie jak dwa lata temu, 
praca napisana przez Beatę 
Filipek z klasy III b gimna-
zjum w Woli Krzysztoporskiej 
została najwyżej oceniona 
przez jury i zajęła I miejsce. 
Do konkursu przygotowała 
Beatę nauczycielka historii 
i WOS – Ewa Maciołek.

26 maja 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej dzieci z Przedszkola Stowarzyszenia Przyja-
ciół Szkół Katolickich wystąpiły w programie artystycznym 
„Jestem szczęśliwy i Wy też bądźcie”, przygotowanym przez 
nauczycielki Renatę Mielczarek i Karolinę Kazub z okazji be-
atyfikacji Jana Pawła II.

Przedszkolaki przedstawiły wiersze poświęcone pamięci 
Jana Pawła II – przybliżyły widzom historię życia wielkiego Po-
laka. Wykonały pieśni religijne, w tym ulubioną przez Papie-
ża „Barkę”. W piosence pt. „Rysuję krzyż” wystąpiła Wiktoria 
Pruba. Natomiast piosenkę „Święty uśmiechnięty” w duecie 
zaśpiewali Marcelina Olejnik i Mateusz Ogrodnik. Lidia Hała-
daj zachwyciła swoim naturalnym wdziękiem w utworze „Jak 

odnaleźć mam Chrystusa”. Dodatkową atrakcją dla dzieci i przybyłych gości był występ grupy akrobatycznej Caravella – prowa-
dzonej przez Ewę Wiśniewską.

SPOTKANIE Z JAPOŃSKĄ KULTURĄ
Do niecodziennego 

spotkania doszło 13 
czerwca 2011 r. w Szko-
le Podstawowej w Buj-
nach. Szkołę  odwie-
dziły dwie dziewczynki 
z Kraju Kwitnącej Wiśni 
– Mio (11 lat) i Moe 
(8 lat) w towarzystwie 
swojej mamy Masako 
i dwuletniego bracisz-
ka Muto. Wizytę gości 
z Dalekiego Wschodu zorganizowano dzięki inicjatywie Janusza Surmy, 
który zaprosił japońską rodzinę do Polski. Podczas pobytu w Bujnach 

goście zwiedzili naszą szkołę. Uczniowie klasy II mieli okazję popróbować sił w trudnej japońskiej kaligrafii przy użyciu tuszu 
i przywiezionych przez koleżanki pędzli. Po kilku minutach pisali już dość sprawnie swoje imiona. Następnym punktem był kon-
kurs jedzenia pałeczkami i nauka podstaw origami – japońskiej sztuki składania przestrzennych figur z papieru. Dzieci z zapałem 
tworzyły łódki, czapeczki i papierowe ozdoby. Uczniowie podziwiali też oryginalny japoński miecz i tradycyjny ubiór japoński 
– kimono. Mio i Moe niezwykle szybko nawiązały kontakt z naszymi uczniami, bawiły się z nimi przy muzyce, a nawet razem 
z mamą zaśpiewały japońską wersję piosenki „Szła dzieweczka do laseczka”. Próbowały też śpiewać po polsku. Na zakończenie 
spotkania otrzymały prezenty, w tym polski elementarz, a pani Masako wpisała dedykację do szkolnej kroniki.

BEATA NAJLEPSZA PO RAZ DRUGI

PRZEDSTAWIENIE O PAPIEŻU POLAKU

28 maja b.r. w Domu Ludowym 
w Oprzężowie odbył się Festyn Rodzin-
ny. Organizatorem imprezy był Gminny 
Ośrodek Kultury w Woli Krzysztopor-
skiej. Udział wzięły zespoły The Masters, 
GOK STAR oraz grupa akrobatyczna Ca-
ravella. Wiele konkursów rozrywkowych 
i sportowych poprowadził Mariusz 
Wieczorek. Natomiast Ewa Wiśniewska 
– instruktor grupy akrobatycznej – prze-
pięknie malowała dzieciom buzie.

Warto wspomnieć, że w dniach 4 i 5 
czerwca grupa akrobatyczna Caravella 
brała udział w XII Międzynarodowych 
Spotkaniach Cyrkowych w Nowym Mie-
ście Lubawskim.

FESTYN 
W OPRZĘŻOWIE
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Na zdjęciach: 1) zawody wędkarskie w Wygodzie; 2) występ Romualda Ardanowskiego oraz Ingi Papkala;  3) przedstawienie w wyko-
naniu dzieci z Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej

Program obchodów Dni Gminy Wola Krzysztoporska zainteresował wiele osób. Organizator przewidział wiele atrakcji – były występy 
cyrkowe, taneczne, wokalne. Gwiazdą wieczoru był zespół FANATIC, który doskonale rozruszał publiczność. Najmłodsi mogli korzystać 
z bezpłatnego wesołego miasteczka oraz sprawić sobie niecodzienny makijaż. Dorośli natomiast bawili się w niedzielny wieczór przy 

muzyce dyskotekowej.

DNI GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA 2011

W dniach 18 i 19 czerwca b.r. odbyły się uroczyste ob-
chody Dni Gminy Wola Krzysztoporska. Była to impreza 
plenerowa, zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Woli Krzysztoporskiej pod patronatem wójta oraz Rady 
Gminy Wola Krzysztoporska. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się: przewodniczący Sejmiku Województwa Łódz-

kiego – Marek Mazur, wicestarosta Powiatu Piotrkowskie-
go – Grzegorz Adamczyk, zastępca przewodniczącego Rady 
Powiatu Piotrkowskiego – Paulina Dziadczyk, radni powiatu 
piotrkowskiego: Zbigniew Ziemba oraz Sławomir Ogrodnik, 
dyrektor Biura Krajowego Związku Rolników, Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych w Warszawie – Adam Daszkowski oraz wi-
ceprzewodnicząca Krajowej Rady Kobiet – Halina Derach.

W sobotę (18 czerwca) w miejscowości Wygoda miały 
miejsce zawody wędkarskie, a zmagania sportowe – w Woli 
Krzysztoporskiej na nowym kompleksie boisk sportowych 
„Moje Boisko Orlik 2012”. W turnieju piłki siatkowej puchar 
zdobyła drużyna z Woli Krzysztoporskiej „LUKS TIE BREAK” 
natomiast mecz piłki nożnej „Samorządowcy” kontra „Poli-
cjanci” zakończył się remisem 3:3.

W niedzielę (19 czerwca) istotnym punktem części ofi-
cjalnej obchodów było wręczenie dziewiętnastu paniom od-
znaczeń „Order Serca – Matkom Wsi”. Następnie przyszedł 
czas na występy sceniczne, które rozpoczął koncert Orkie-
stry Dętej z Gomulina pod batutą kapelmistrza - Włodzimie-
rza Grochulskiego. Wystąpili również Romuald Ardanowski 

oraz Inga Papkala, którzy wykonali naj-
piękniejsze i niezapomniane przeboje 
Czesława Niemena i Anny Jantar.

Po czym na scenie dwukrotnie poja-
wił się iluzjonista – Krzysztof Markiewicz 
w programie „Magiczny Kabaret Marku-
sa”. W programie znalazły się występy 
dzieci z Przedszkola Samorządowego 
w Woli Krzysztoporskiej, jak również 
młodzieży z zespołu szkolno-gimnazjal-
nego. W dalszej kolejności na scenie po-
jawiły się zespoły oraz sekcje działające 
przy GOK w Woli Krzysztoporskiej oraz 
zespół Ludowe Pasjonatki. 

Dzieci korzystały w trakcie imprezy 
z bezpłatnego wesołego miasteczka, 

co sprawiło, iż impreza przerodziła się w bardzo udany pik-
nik rodzinny. Było malowanie buziek, pokaz akrobacji, auto-
maty zręcznościowe i ogródek gastronomiczny.

Jako gwiazda wieczoru wystąpił zespół FANATIC. „Cza-
rownica” – najbardziej znany utwór zespołu – doskonale 
nadawał się do zabawy. Zgromadzona publiczność bawiła 
się doskonale. Na zakończenie przewidziano dyskotekę pod 
gwiazdami przy muzyce DJ Kelvin. Tym akcentem zostały  
zakończone tegoroczne obchody Dni Gminy Wola Krzyszto-
porska. Impreza należała do wyjątkowo udanych.

Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom oraz tym, 
którzy pomogli w przygotowaniach. Szczególne podzięko-
wania kierowane są dla KGW i OSP Wola Krzysztoporska,  
KGW Stradzew oraz KGW Rokszyce I.

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska wręczył dziewiętnastu paniom z terenu Gminy 
„Order Serca – Matkom Wsi” jako symbol uznania za matczyny trud, włożony w 

wychowanie młodego pokolenia Polaków.
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Z KRONIKI KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICHNa zdjęciach: 1) drużyny „Samorządowców” i „Policjantów” – zdjęcie wykonano po towarzyskim  meczu, który został rozegrany 
18 czerwca, a zakończył się remisem 3:3; 2) popisy akrobatyczne w wykonaniu Julii Sala i Łukasza Michalaka, 3) układ taneczny 
zaprezentowany przez „PROJECT DANCE”; 4) popisy zręcznościowe dziewcząt z grupy „CARAVELLA”; 5) na scenie grupa akroba-
tyczna z instruktorką – Ewą Wiśniewską oraz grupa taneczna z opiekunką – Pauliną Sękowską; 6) „kulisy” uroczystości; 7) występ 
zespołu „GOK STAR” – przygotowanego przez Mariusza Wieczorka; 8) na scenie zespół „Ludowe Pasjonatki”; 9 i 10) gwiazda 
wieczoru – zespół FANATIC.

DNI GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA 2011 (c.d.)



11

Sztuka „Wujek z Ameryki”.Amatorski zespół teatralny w sztuce „Radcy pana radcy”.
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Z KRONIKI KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
KGW GOMULIN

Koło Gospodyń Wiejskich w Gomulinie powstało zimą 1921 
roku, a jego założycielkami były nieżyjące już Teofila Malicka, 
Zofia Wocheń i Katarzyna Adamska. Właśnie tym paniom uda-
ło się zorganizować zebranie założycielskie, które zakończyło 
się sukcesem. Powstała grupa kobiet, które potrafiły zachęcić 
swoje koleżanki do wyjścia z własnego gospodarstwa. Przez 
wiele lat miejscem spotkań była szkoła. Na początku prze-
wodniczyła im pani Piętka – dziedziczka dworu ziemiańskiego 
w Woźnikach. Pani Piętka w okresie międzywojennym prowa-
dziła „ochronkę” dla dzieci.  W wyniku działalności koła ko-

biety wiejskie zaczęły się coraz częściej 
spotykać by wspólnie haftować, szyć, 
poznawać nowe przepisy kulinarne 
– we własnym zakresie organizowa-
ły kursy, na które „każda przynosiła 
z sobą co mogła” – jak niegdyś mówiły 
najstarsze mieszkanki wsi.

Po pewnym czasie, w powiązaniu 
z kołem gospodyń, rozpoczął działal-
ność amatorski zespół teatralny, które-
go pracą przez lata kierowała Stefania 
Politańska (żona nauczyciela ze szkoły 
w Gomulinie). Pani Politańska wspo-
magała koło także w innych dziedzi-
nach (m.in. przygotowywała grupę 
kobiet do występów dożynkowych). 
Jej następczynią była Eugenia Wójci-
kowa.

W 1965 roku przewodniczącą KGW 
została Zenona Malicka – kobieta peł-

na energii, inicjatywy, świetna organizatorka. To ona kiero-
wała dalej amatorskim zespołem teatralnym, w skład które-
go (w zależności od potrzeb artystycznych) wchodziły osoby 
w różnym wieku -  często całe rodziny. Zespół wystawił wiele 
sztuk – można wymienić niektóre tytuły: „Moralność pani Dul-
skiej”, „Pani Dulska Przed sądem”, „Wujek z Ameryki”, „Chata 
za wsią”, „Radcy pana radcy”, „Domek z ogródkiem”. Wystę-
py odbywały się w sali OSP i zawsze były bardzo serdecznie 
przyjmowane przez miejscową publiczność.

Zdjęcie z wycieczki do Krakowa, zorganizowanej przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Gomulinie (rok 1981).Sztuka „Domek z Ogródkiem”.

Zdjęcie pań z Koła Gospodyń w Gomulinie – wykonane na początku ich działalności.
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W 1976 roku funkcję przewodniczącej przejęła Janina Joń-
czyk (wnuczka Teofili Malickiej), która dużą wagę przywią-
zywała do wypożyczalni naczyń będących własnością koła. 
Następnie pracą koła kierowała Maria Rusek – jej współpraca 
z Kółkiem Rolniczym w Gomulinie zaowocowała możliwością 
organizowania wycieczek turystyczno-krajoznawczych. 

W 1987 roku przewodniczącą KGW została Zofia Malicka, 
która nadal aktywnie pełni tę funkcję.

W obecnych czasach panie, podobnie jak na początku 
działalności, zajmują się doskonaleniem swoich kulinarnych 
umiejętności (organizują kursy i pokazy o tej tematyce). Dla 
przykładu w 2002 roku odbyła się niecodzienna praktyczna 
lekcja dla uczniów Szkoły podstawowej w Gomulinie. Panie 
z KGW urządziły pokaz pieczenia prawdziwego wiejskiego 

chleba. Dzieci mogły obserwować cały pro-
ces jego powstawania. Janina Kozioł i Ze-
nona Malicka pokazały dzieciom jak się wy-
pieka chleb tradycyjną metodą w kaflowym 
piecu opalanym drewnem. Lekcja zakończy-
ła się degustacją wypieków. Z kolei w 2006 
roku gospodynie upiekły z okazji tłustego 
czwartku 420 pączków (zużyły na to 12 kg 
mąki) i częstowały nimi mieszkańców Go-
mulina oraz dzieci ze szkoły podstawowej. 
Natomiast na podsumowanie 2008 roku 
zorganizowały spotkanie, w trakcie którego 
panie mogły pochwalić się nie tylko umie-
jętnościami kulinarnymi, ale również spraw-
nością fizyczną. Degustacja przyniesionych 
potraw była połączona z konkursami rekre-
acyjno-sportowymi. Były skoki na skakan-
ce, rzuty piłeczką, zabawa z laskami gim-
nastycznymi, a jedna z wysportowanych 
uczestniczek spotkania bez większych trud-
ności zademonstrowała stanie na rękach 
przy ścianie.

Przez te wszystkie lata niezmiennym pozostaje fakt, że pa-
nie muszą godzić codzienne obowiązki z czynnym udziałem 
w działalności koła, tym samym przyczyniając się do aktywi-
zacji i integracji lokalnej społeczności. Poprzez uczestnictwo 
w różnych uroczystościach promują lokalne dziedzictwo kul-
turowe. Częstują tradycyjnymi potrawami zdobywając uzna-
nie i nagrody.

Niedawno, bo 5 marca b.r., Koło Gospodyń Wiejskich w Go-
mulinie hucznie obchodziło swoje 90. urodziny. Była to okazja 
do refleksji i wspomnień, ale także do oceny dotychczasowych 
osiągnięć i wyznaczania nowych celów. Nie pozostaje nam nic 
innego, jak tylko życzyć wszystkim paniom satysfakcji ze spo-
łecznej pracy na rzecz koła.

Na zdjęciu (od lewej): w pierwszym rzędzie – Zofia Chuda, Dorota Magiera, Anita Łuczyńska, Iwona Malicka; w drugim rzędzie 
– Janina Kozioł, Janina Jończyk, Zenona Malicka, Janina Mroczkowska, Janina Wieczorek, Zofia Kwapisz, Wiesława Owczarek; w trzecim 
rzędzie – Ilona Cypel, Maria Wieczorek, Teresa Dryżek, Dorota Kwapisz, Lucyna Adamska, Maria Łągwa, Dorota Łuczyńska, Teresa Plich, 

Danuta Filipek, Jadwiga Kosmala, Halina Owczarek, Anna Włodarczyk, Małgorzata Wypych, Zofia Malicka oraz Barbara Kamińska

Lekcja pieczenia prawdziwego wiejskiego chleba, zorganizowana dla uczniów 
Szkoły Podstawowej w Gomulinie, a przeprowadzona przez panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Gomulinie – Janinę Kozioł i Zenonę Malicką  (rok 2002)

PROJEKTY UNIJNE Z EFS
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PROJEKTY UNIJNE Z EFS

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„MOJA SZANSA NA DOBRĄ PRACĘ”

Fotorelacja z zajęć z doradcą zawodowym

W okresie od 23 maja do 22 czerwca 2011 r. uczestnicy 
projektu „W drodze po nowe kwalifikacje”, którymi są rolnicy 
i domownicy rolników ubezpieczeni w KRUS, brali udział w mo-
dule doradztwa zawodowego, prowadzonym przez wyłonioną 
w drodze przetargu firmę CREATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Lu-
blinie. Pod okiem Pani Anity Matyjaszczyk uczestnicy projektu, 
tworzyli swoje portfolio, poznając słabe i mocne strony swoich 
osobowości, a także predyspozycje i właściwe dla siebie kierun-
ki rozwoju. W zajęciach z doradztwa zawodowego skorzystało 
41 uczestników, z czego aż 48,78 % stanowią kobiety.

Kolejnym etapem uczestnictwa w projekcie jest udział 
w wybranym przez siebie szkoleniu zawodowym. Przypomnij-
my, że wybierać można było spośród następujących specjalno-
ści: kurs operatora maszyn ciężkich, prawo jazdy kategorii C 
lub C+E z obsługą burt samowyładowczych, kurs kwalifikacji 
wstępnej dla kierowców samochodów ciężarowych, przedsta-
wiciel handlowy z prawem jazdy kategorii B, kurs spawania, 
księgowość od podstaw, bukieciarstwo z elementami dekora-
cji wnętrz, kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacją 
paznokci.

„W DRODZE PO NOWE KWALIFIKACJE”

Rozpoczęły się już wszystkie spośród 8 szkoleń 
zawodowych oferowanych uczestnikom projek-
tu „Moja szansa na dobrą pracę” (skierowanego 
do osób pozostających bez zatrudnienia). Pod-
kreślić należy, że dzięki oszczędnościom wygo-
spodarowanym w wyniku przetargów przepro-
wadzonych przez Gminę 
na wykonanie usług 
szkoleniowych, moż-
liwość udziału w pro-
jekcie zyskało dodat-
kowych 12 osób z list 
rezerwowych. I tak:

– w kursie kosmetycz-
nym z elementami wi-
zażu i stylizacją paznokci 
udział wzięły dodatkowo 
2 osoby;

– w szkoleniu doradca handlowy 
z prawem jazdy kat. B - 2 osoby;

– w kursie bukieciarstwa i flo-
rystyki - 3 osoby;

– w kursie prawo jazdy kat. C 
- 1 osoba;

– w szkoleniu operator ma-
szyn ciężkich - 2 osoby;

– w kursie księgowości 
od podstaw – 2 osoby

Pierwotnie w projekcie zało-
żono 70 miejsc na szkolenia za-
wodowe – obecnie jest ich 82.

Na zdjęciach uczestnicy i uczestniczki projektu szkoleniowego podczas zajęć
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Ochrona środowiska naturalnego
Przemysłowe ciągi technologiczne i nierozwaga ludzkiego działania są poważnym zagroże-
niem dla środowiska naturalnego. Stąd przedstawiamy kilka praktycznych przedsięwzięć, 
które mogą pomóc środowisku naturalnemu.

Ochrona ziemi
Należy stosować się do następujących zaleceń:
– nie wylewać żadnych środków chemicznych w miejscach niedozwolonych;
–  nie pozostawiać na powierzchni ziemi opakowań po środkach chemicznych używanych 

w zakładach pracy, gospodarstwach rolnych itp.;
–  wszystkie opakowania po środkach chemicznych składować w miejscach dozwolonych;
–  przepracowane oleje silnikowe zbierać do pojemników i odstawiać do zagospodarowania 

np. do stacji paliw płynnych;
–  wywóz odpadów z posesji realizować poprzez koncesjonowane firmy;
–  stosować szczelne zbiorniki bezodpływowe na ścieki typu komunalnego;
–  na otwartej przestrzeni nie spalać żadnych odpadów.

Ochrona wód
Należy stosować się do następujących zaleceń:
–  nie wrzucać do zbiorników i cieków wodnych żadnych środków chemicznych i opakowań 

po nich;
–  nie pozostawiać w pobliżu studni, ujęć wodnych otwartych pojemników ze środkami 

chemicznymi ani opakowań po nich;
–  nie myć rąk, nie płukać naczyń po środkach chemicznych w pobliżu studni i ujęć wodnych, 

płyny po umyciu tych naczyń wylewać w miejscach dozwolonych;
–  nie wylewać pod żadnym pozorem olei silnikowych do rowów i kanalizacji burzowej lub 

przemysłowej;
–  nie odprowadzać nieoczyszczonych ścieków do wód i do ziemi;
–  nie składować odpadów na brzegach cieków wodnych i w wodzie.
Uwagi powyższe dotyczą także postępowania z środkami żrącymi.

Ochrona lasów i parków
Nie wyrzucać i nie wywozić do lasów i parków śmieci, złomu i wszelkich opakowań po środ-
kach chemicznych.

Ochrona powietrza
Należy stosować się do następujących zaleceń:
–  nie spalać w nieprzystosowanych urządzeniach grzewczych żadnych odpadów;
–   stosować opał właściwy dla używanego kotła.
Pamiętaj, że postępując wbrew przepisom i praktycznym uwagom o ochronie środo-
wiska działasz przeciwko sobie.

Telefony alarmowe
Telefon alarmowy – tel. 112 (w sieci TP S.A. zgłasza się stanowisko kierowania Państwowej 
Straży Pożarnej, a w sieci komórkowej służba dyżurna Policji).

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Piotrkowie Trybunalskim
998

44 647 39 19
112

Posterunek Policji w Woli Krzysztoporskiej 997
44 616 30 07

Pogotowie Ratunkowe 999
Pogotowie Gazowe 992

Pogotowie Energetyczne Piotrków Tryb. 991
44 647 52 83

Referat Gospodarki Komunalnej 695 160 200

Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej 44 616 39 61
44 616 39 81

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piotrkowie Trybunalskim 44 732 31 28
Powiatowa Stacja Sanitarno   Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim 44 649 50 63
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim 44 646 44 04

I N F O R M A T O R  O  P O W S Z E C H N E J  S A M O O B R O N I E  L U D N O Ś C I  C Z .  X V  ( o s t a t n i a )

ZE SPORTU
NASI TURYŚCI NA SZLAKU NADPILICZNYM ORAZ NA PONIDZIU
W dniach 13-15.05.2011 r. odbył się Ogólnopolski Zlot Tu-

rystyczno-Ekologiczny „Szlakiem Nadpilicznym”, na którym 
gminę naszą reprezentowały ZSRCKP w Bujnach i Szkoła Pod-
stawowa w Woźnikach. W konkursach wiedzy „Z ekologią na  
TY” oraz „Walory przyrodnicze Ziemi Piotrkowskiej” I miejsce 
zajęła Kinga Białas ze Szkoły Podstawowej w Woźnikach, na-
tomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce przy-
padło Iwonie Ruś, II Agnieszce Łęskiej, zaś III Justynie Wójci-
kowskiej z ZSRCKP w Bujnach. W pozostałych konkurencjach 
także wyróżnili się uczniowie z Bujen: Dawid Kafar - I miejsce 
w pieszym torze przeszkód i Bartłomiej Skut – miejsce II. Lau-
reatem wędkowania w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
został Patryk Masiarek, na II miejscu znalazł się Krzysztof Se-

rafin oraz Domininik 
Pietrzyk na miejscu III. 
Wszyscy reprezentowa-
li ZSRCKP w Bujnach. 
W klasie Open I miej-
sce zajął Wojciech Pie-
trzyk - również z Bujen. 
W wycieczce metodycz-
nej drużynowo w kate-
gorii szkół ponadgim-
nazjalnych I i II miejsce 
wywalczyli turyści z Bu-
jen, w kategorii szkół 
podstawowych na IV 

miejscu znaleźli się uczniowie Szkoły Podstawowej w Woź-
nikach. W klasyfikacji generalnej Wola Krzysztoporska zajęła 
zasłużone pierwsze miejsce.

W dniach od 3 do 5 czerwca 2011 r. turyści z Województwa 
Łódzkiego, w tym reprezentacja naszej gminy wzięła udział 
w XXIII Ogólnopolskim Rajdzie Pieszym LZS „Szlakami kultury 
– szlakami cystersów”. Przedstawiciele Gminy Wola Krzysz-
toporska zdobyli wiele nagród w rajdowych konkurencjach 

indywidualnych 
i  zespołowych. 
W konkursie 
wiedzy o kie-
lecczyźnie Aga-
ta Pawlak za-
jęła zaszczytne 
I miejsce, zaś 
Adrianna Ko-
peć – miejsce 
II. W zadaniach 
turystycznych 
drugie miej-
sce przypadło 
Dariuszowi Ol-
s z e w s k i e m u . 
W klasyfikacji 
d r u ż y n o w e j 
szkół podsta-
wowych i gim-
nazjalnych I i II 
miejsce zajęły 
drużyny ze Szko-
ły Podstawowej 
w Woźnikach. Rywalizacja w zawodach to nie jedyna atrakcja 
jakiej mogli spróbować uczestnicy rajdu. Wizyta w Sandomie-
rzu to kolejna niespodzianka zaplanowana przez organizato-
rów. Uczestnicy rajdu z zainteresowaniem wysłuchali opo-
wieści przewodnika o historii tysiącletniego miasta będącego 
niegdyś rezydencją królów i książąt. Zwiedzono najciekawsze 
zakątki królewskiego miasta: starówkę, ratusz, zabytki; podzi-
wiano jego malownicze położenie na nadwiślańskiej skarpie 
w otoczeniu parków i sadów. Bez wyjątku wszyscy uczestni-
cy rajdu byli pod wrażeniem magii Sandomierza, określanego 
przez wielu najpiękniejszym polskim miastem.

Na zdjęciu powyżej: Hieronim Hubar, zastępca 
dyrektora Departamentu Kultury Fizycznej, Spor-
tu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 
wręcza puchar zwycięzcom ze szkół ponadgim-
nazjalnych za zajęcie I miejsca



W ostatnim czasie bardzo dobrze prezentowali się za-
wodnicy LUKS „Athletic” Wola Krzysztoporska. W Między-
narodowych Mistrzostwach Polski Kadetów, które odbyły się 
w dniach 25 i 26 marca w Kostrzynie nad Odrą, Hubert Ma-

czugowski zajął II miejsce w kategorii 46 kg, a Jacek Kowalski 
VII miejsce w kategorii 76 kg. Natomiast w Mistrzostwach 
Polski Kadetów Zrzeszenia LZS, które odbyły się w dniach 
15-17 kwietnia w Piotrkowie Trybunalskim, Jacek Kowalski 
w kategorii 85 kg wywalczył II miejsce, Hubert Maczugowski 
w kategorii do 46 kg – III miejsce, a Dawid Trzciński w kate-
gorii do 63 kg – VIII miejsce. Podczas Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży w Białymstoku (6-8 maja) Hubert Maczugowski 

w kategorii 46 kg zajął III miejsce, a Jacek Kowalski w kate-
gorii 85 kg – V miejsce.

Udane starty zapaśnicy mają również w III Turnieju o Puchar 
Prezesa Łódzkiego Związku Zapaśniczego (22 maja, Pabiani-
ce): kategoria 47 kg – I miejsce Michał Jarek;  kategoria 53 kg 
– II miejsce Bartłomiej Pijewski; kategoria 59 kg - I miejsce 
Łukasz Jarek, VII miejsce Karol Pijewski;  kategoria 66 kg - III 
miejsce Maciej Banasiak; kategoria 42 kg – V miejsce Jakub 
Kaczorowski.

Drużynowo: I miejsce PTC Pabianice, II miejsce GKS Beł-
chatów, III miejsce LUKS „ATHLETIC” Wola Krzysztoporska, IV 
miejsce AKS Piotrków Trybunalski, V miejsce ZKS Radomsko, VI 
miejsce GUKS Gorzkowice.

Bardzo dobrze spisali się nasi zapaśnicy w II Turnieju Mło-
dzieży Szkolnej (28 maja, Gorzkowice): kategoria 35 kg – VII 
miejsce Mariusz Kupisz; kategoria 42 kg – VIII miejsce Kacper 
Alberciak; kategoria 47 kg – I miejsce Michał Jarek; kategoria 
53 kg – III miejsce Karol Pijewski; kategoria 85 kg – V miejsce 
Kacper Kołaciński.

Międzynarodo-
wy Turniej Młodzi-
ków Uczniowskich 
Klubów Sporto-
wych (3-4 czerwca, 
Radom) zakończył 
się sukcesem Łu-
kasza Jarka, który 
stanął na podium 
– zdobył III miej-
sce w kategorii 53 
kg. Bardzo dobre 
starty mieli rów-
nież: Michał Jarek 
(XII miejsce w ka-
tegorii 47 kg), Bar-
tłomiej Pijewski 
(XI miejsce w ka-
tegorii 53 kg) oraz 
Maciej Banasiak 
(VIII miejsce w ka-
tegorii 66 kg).
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I MIEJSCE DLA UCZNIÓW ZSR CKP W BUJNACH

UDANE PÓŁROCZE DLA ZAWODNIKÓW LUKS „ATHLETIC”

1 czerwca 2011 roku, w ramach obchodów Dnia Dziecka, 
w Radomsku odbył się I Turniej Piłki Nożnej Klas Munduro-
wych o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku. 
Do rywalizacji zgłosiło się sześć drużyn piłkarskich. Po dwie 
drużyny z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Prak-
tycznego w Bujnach i z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Radomsku oraz po jednej drużynie z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie i z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Przedborzu. I miejsce w turnieju zajęła 
drużyna ze szkoły w Bujnach, II miejsce wywalczyli uczniowie 
klasy mundurowej z Bełchatowa, a III jedna z drużyn gospoda-
rzy. Nagrodę-niespodziankę dla zwycięskiej drużyny przygoto-

wali żołnierze z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Ma-
jor Krzysztof Jewgiejuk zaprosił grupę do jednostki w Łasku, 
gdzie będą mogli przyglądać się pracy i uczestniczyć w nie-
których czynnościach wojskowych. Co najważniejsze – będą 
mogli poznać wiele zagadnień związanych z samolotami tak-
tycznymi F-16. 

Wyniki: 
Grupa I
ZSR CKP w Bujnach I – ZSP w Przedborzu  6:0
ZSR CKP w Bujnach I – ZSP nr 1 w Radomsku II  2:1
ZSP nr 1 w Radomsku II – ZSP w Przedborzu  2:2
Grupa II
ZSP nr 1 w Radomsku I – ZSR CKP w Bujnach II  5:0
ZSP nr 3 Bełchatów – ZSP nr 1 w Radomsku I  4:3
ZSP nr 3 Bełchatów – ZSR CKP w Bujnach II  3:0
Mecz o I miejsce
ZSR CKP w Bujnach I – ZSP nr 3 Bełchatów  5:0
Mecz o III miejsce 
ZSP nr 1 w Radomsku I – ZSP nr 1 w Radomsku II  3:1
Mecz o V miejsce
ZSP w Przedborzu – ZSR CKP w Bujnach II  4:4 (w rzutach kar-
nych 2:1)

Opiekunami Uczniów ZSRCKP w Bujnach byli Tomasz Woź-
niak i Krzysztof Szmańda. W zwycięskim zespole zagrali: Ma-
ciej Rutkowski, Filip Gąsior, Jakub Misztela, Eryk Smuga, Da-
wid Cieślak, Patryk Papiernik, Bartosz Skoneczy.

Na zdjęciu: dekoracja medalistów Ogól-
nopolskiego Turnieju Młodzików Uczniow-
skich Klubów Sportowych w kategorii 53 kg  
(3-4 czerwca 2011 r., Radom) – pierwszy z 
prawej to Łukasz Jarek – zdobywca III miejsca

Młodzi zapaśnicy podczas treningu



W dniu 1 maja 2011 r. rozegrano turniej piłki nożnej mężczyzn drużyn 
niezwiązkowych siedmioosobowych, w którym uczestniczyły 4 zespoły:  
LZS Blizin, LZS Parzniewice, LZS Siomki i LZS Wygoda. 

I miejsce i tytuł zwycięzcy turnieju otrzymał LZS Parzniewice, którego 
uhonorowano Pucharem Zastępcy Wójta Gminy Wola Krzysztoporska. Tur-
niej przebiegał w bardzo miłej i rodzinnej atmosferze. Na jego zakończenie 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Blizina poczęstowały wszystkich dosko-
nałą domową grochówką.

W dniu 5 czerwca 2011 r. na boisku w Majkowie Dużym turniejem piłki 
nożnej mężczyzn zainaugurowano uroczystość obchodów 700-lecia Maj-
kowa. W rozgrywkach udział wzięły zespoły: LZS Majków Duży, LZS Go-
mulin, LZS Mzurki, LZS Blizin. Liderem okazała się drużyna LZS Gomulin, 
II miejsce zajął LZS Blizin, III miejsce LZS Mzurki, zaś na IV uplasował się 
LZS Majków Duży.
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DNI OTWARTE W ZSRCKP W BUJNACH
W dniu 27.04.2011 r. w Bujnach odbył się festyn sportowo-

rekreacyjny zorganizowany z okazji Dni Otwartych w Zespole 
Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego. Uczestni-
czyło w nim ponad 150 uczniów z gimnazjów powiatu piotr-
kowskiego i radomszczańskiego. W programie festynu zain-
teresowani mogli obejrzeć m.in. projekcję filmu i prezentację 
multimedialną o szkole oraz wystawę stoisk promujących kie-
runki kształcenia. Przygotowano też blok sportowo-rekreacyj-
ny, gdzie gimnazjaliści próbowali swych sił w następujących 
konkurencjach: skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarską, rzut 

lotką, rzut do kosza oraz w sprawnościowym torze przeszkód. 
Chętni wzięli udział w quizie o życiu i dorobku Wincentego 
Witosa.

Zwycięzcom wręczone zostały puchary, dyplomy i upominki 
ufundowane przez Starostwo Powiatowe i Wojewódzkie Zrze-
szenie LZS, a młodzież ze szkoły w Bujnach zaprosiła wszyst-
kich na przygotowany przez siebie poczęstunek. Dyrekcja 
ZSRCKP w Bujnach serdecznie dziękuje wszystkim przybyłym 
za liczną frekwencję i zainteresowanie ofertą edukacyjną swo-
jej placówki.

Na zdjęciu:  Przemysław Stemplewski odbiera puchar za zajęcie I miejsca z rąk zastępcy wójta gminy Wola Krzysztoporska – Mie-
czysława Warszady. Obok Rafał Manikowski, który przewodzi społecznej sekcji piłki nożnej Gminnego Zrzeszenia 
Ludowych Zespołów Sportowych

Na zdjęciu:  stoiska prezentujące poszczególne kierunki kształ-
cenia.

Biuletyn „NASZA GMINA”
Wydawca: Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej

tel. 44 616-39-76 (78, 61)
Zespół redakcyjny:

Dominik Ambrozik – redaktor naczelny

dominik.ambrozik@wola-krzysztoporska.pl

Mariola Toma 

mariola.toma@wola-krzysztoporska.pl

Aleksandra Sęk

a.sek@wola-krzysztoporska.pl

Druk: Oficyna Drukarska – Jacek Chmielewski

ul. Sokołowska 12, 01-142 Warszawa

tel./fax 22 632 83 52

Nakład: 1500 egz.

Korespondencję prosimy kierować na adres 

Urzędu Gminy z dopiskiem: „Biuletyn”

TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJ MĘŻCZYZN

Na zdjęciu:  element bloku sportowo-rekreacyjnego z udziałem 
dziewcząt ze Szkoły Policyjnej w Bujnach.




