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NASZA GMINA
Bezpłatny Informator

Gminy Wola Krzysztoporska

Na zdjęciach: Placówka oświatowa w Gomulinie.

inwestycje gminne
PODsUmOwAnie 2011 ROKU

Rok 2011 stał pod znakiem dwóch największych w historii 
Gminy Wola Krzysztoporska inwestycji. 

W połowie roku oddano do użytkowania nowoczesną pla-
cówkę oświatową w miejscowości Gomulin. Dzieci i młodzież 
z północnej części Gminy od września korzystają z wyremon-
towanej i rozbudowanej szkoły podstawowej, z nowego bu-
dynku przedszkola i oraz gimnazjum. Niestety ze względu 
na konieczność naprawy błędów popełnionych przez firmę 
wykonawczą w procesie budowy nie jest czynna jeszcze sala 
gimnastyczna. Jej uruchomienie planowane jest po waka-
cjach. Na koniec 2011 roku wydatki na inwestycję zamknęły 
się kwotą 11,8 mln zł. Gmina poniesie jeszcze w 2012 roku 
koszty w wysokości ok. 1,6 mln złotych związane z przebu-
dową układu komunikacyjnego wokół placówki, (przebudowa 
ul. Szkolnej i Brzozowej), wykonania podłogi sportowej w sali 
gimnastycznej oraz ostatecznego rozliczenia z wykonawcą ro-
bót budowlanych po usunięciu przez niego wad w wykonaniu 
sali gimnastycznej (Gmina zatrzymała wykonawcy część wy-
nagrodzenia do czasu usunięcia wad w wykonawstwie). Bu-
dowa obiektu w części dotyczącej sali gimnastycznej została 
dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W połowie roku 2011 rozpoczęto prace przy budowie no-
wej oczyszczalni ścieków w Woli Krzysztoporskiej, systemu ka-
nalizacji rozdzielczej w północnej części Woli Krzysztoporskiej 
oraz kanalizacji sanitarnej w Siomkach, Krzyżanowie i Glinie. 
Inwestycja jest pierwszym, zakrojonym na tak szeroką skalę, 
przedsięwzięciem Gminy o charakterze ekologicznym, które 
ma szansę w znaczący sposób wpłynąć na poprawę stanu 
środowiska naturalnego w naszym bezpośrednim otocze-
niu. W roku 2011 poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 
8 mln złotych. Całkowita wartość inwestycji to ok. 25 mln zło-
tych. Gmina przy realizacji zadania korzysta z dofinansowania 
Unii Europejskiej oraz z środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Roboty 
związane z budową kanalizacji są przez wielu z nas trakto-
wane z niechęcią jako „zło konieczne”. Wielu mieszkańców 
jest niezadowolonych z utrudnień na drogach czy konieczno-
ści budowy nowych przyłączy w ich działkach. Coraz więcej 
osób jednak rozumie, że niekontrolowane pozbywanie się 
ścieków czy nieczystości stałych prowadzi do degradacji na-
szego środowiska naturalnego. Większość z nas nie zgadza 
się na pozostawienie potomnym spuścizny w postaci zanie-
czyszczonych rowów przydrożnych, lasów a nawet terenów 
rolniczych. Zadbanie o stan środowiska naturalnego jest wiel-
kim obowiązkiem w stosunku do naszych dzieci i wnuków. 
Dlatego mimo znacznych kosztów finansowych i społecznych 
podobne inwestycje będą przez gminę realizowane. 

W 2011 roku Gmina zleciła również wykonanie mniejszych 
robót budowlanych takich jak: remonty nawierzchni drogo-
wych, przebudowy domów ludowych w Pawłowie, Jeżowie 
oraz Bogdanowie, wykonanie chodnika w Bujnach, wykona-
nie drogi Kamienna – Kacprów, wykonanie odcinków wodo-
ciągów w Woli Krzysztoporskiej i Siomkach. Przeprowadzono 
również bieżące remonty szkół, ujęć wody oraz innych budyn-
ków gminnych.

W roku 2012 kontynuowana będzie budowa kanaliza-
cji. Planowany termin zakończenia robót to miesiąc paź-
dziernik. Ponadto najważniejsze przedsięwzięcia planowane 
w br. to rozbudowa placówki oświatowej w Bujnach obejmu-
jąca budowę sali gimnastycznej, przedszkola i stołówki oraz 
kapitalny remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej obejmujący m.in. odnowienie sali widowisko-
wej dofinansowany w 50% ze środków Unii Europejskiej.

Na zdjęciu: prace przy budowie kanalizacji deszczowej na ul. Zie-
lonej w Woli Krzysztoporskiej
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XIV sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 
w dniu 25 listopada 2011 r. w Urzędzie Gminy Wola Krzyszto-
porska. Wójt Gminy złożył sprawozdanie z wykonania uchwał 
i z działalności między sesjami, z udziału w spotkaniach, nara-
dach i imprezach okolicznościowych, przedstawił także wyniki 
kontroli przeprowadzonej w Zarządzie Nieruchomościami. Pyta-
nia radnych dotyczyły działalności Zespołu Interdyscyplinarne-
go a także corocznego spisu inwentaryzacyjnego w osiedlowej 
kotłowni. Sprawozdania z działalności przedstawiły następu-
jące Komisje Rady Gminy: Komisja Rewizyjna (przedstawiła 
protokół z kontroli w zakresie zamówień publicznych), Komi-
sja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komi-
sja Samorządowa Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Budżetu, 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Skarbnik Gminy omówił 
projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu i w bu-
dżecie gminy na rok 2011, który został zaopiniowany pozytyw-
nie. Uchwała w tej sprawie została podjęta większością głosów. 
Skarbnik Gminy omówił ponadto projekt uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysz-
toporska na lata 2011 – 2025, ta uchwała również została pod-
jęta większością głosów. Podjęto również uchwałę w sprawie 
obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego 
na terenie gminy do kwoty 48,00 zł za 1 q. Omówiony został 
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień. Komi-
sja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy 
wnioskowała o obniżenie podatku: od budynków lub ich części, 
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego od 1 m² powierzchni - do kwoty 5,50 zł • podatku 
od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez or-
ganizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni - do kwoty 
0,30 zł. Wniosek Komisji został przyjęty i uchwała została pod-
jęta większością głosów. Następnie omówiono projekt uchwały 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych, Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospo-
darczego wnioskowała o obniżenie podatku od ciągnika sio-
dłowego do kwoty 1 800,00 zł. Za jego przyjęciem głosowali 
wszyscy obecni na sali obrad, uchwała w tej sprawie została 
podjęta jednogłośnie. Większością głosów została też podjęta 
uchwała w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej opłaty od po-
siadania psów. W dalszej części obrad Zastępca Wójta Gminy 
zreferował temat likwidacji Zarządu Nieruchomościami. Głos 
zabrali obecni na sesji przedstawiciele mieszkańców osiedla. 
Postulowali o przedstawienie mieszkańcom szczegółów pro-
cesu likwidacji, wyjaśnień w zakresie rozliczenia zużycia oleju 
opałowego, przekazania kotłowni, ewentualnych opłat z tego 
tytułu itp. Ustalono, że proces likwidacji, za którego przepro-
wadzenie odpowiada Wójt potrwa do końca marca 2012 r. 
Uchwała w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budże-
towego działającego pod nazwą „Zarząd Nieruchomościami 
w Woli Krzysztoporskiej” została podjęta większością głosów. 
W dalszej części omówiony został projekt uchwały Rady Gminy 
w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położo-
nej w obrębie Rokszyce II – jest to działka i budynek po byłej 
szkole podstawowej. Poinformowano, że jest kilka podmiotów 
zainteresowanych nabyciem tej nieruchomości. Zostanie ona 
sprzedana w formie przetargu nieograniczonego. Za podję-
ciem uchwały zagłosowała większość radnych. Przewodnicząca 
Rady Gminy przeczytała następnie pismo Starostwa Powiato-
wego w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Spo-

łecznej działającej przy Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Piotrkowie Tryb. W wyniku głosowania na delegata został 
wybrany radny Józef Plich. Uchwała została podjęta jednogło-
śnie. Ostatnią część obrad wypełniły interpelacje i zapytania 
dotyczące m.in. funduszy na patrole ponadnormatywne dla 
Policji • budowy sali gimnastycznej w Parzniewicach • upo-
rządkowania przystanków, skwerów, placów wokół pomników 
• uszkodzeń nawierzchni dróg w związku z budową kanaliza-
cji • pisma Dyrektora Zarządu Nieruchomościami w sprawie 
zabezpieczenia środków finansowych na remont budynków 
komunalnych • harmonogramu robót wykonywanych przez 
Gminną Spółkę Wodną w ramach dotacji z budżetu gminy • 
wybudowania pomieszczenia w Domu Ludowym w Woźnikach 
do użytkowania przez sportowców • podwyżek dla pracowni-
ków obsługi w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Woli Krzysz-
toporskiej • awarii wodociągu w Dąbrówce • wymiany podłogi 
w sali gimnastycznej w kompleksie oświatowym w Gomulinie 
• XV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska 
odbyła się w dniu 30 listopada 2011 r. w Urzędzie Gminy Wola 
Krzysztoporska. Zastępca Wójta Gminy omówił projekt uchwa-
ły dotyczący uchwalenia „Programu współpracy Gminy Wola 
Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2012”. Przewodnicząca Komisji Oświaty wnioskowała 
o wprowadzenie nowych zapisów do programu, które mogą 
zostać wprowadzone dopiero po konsultacjach z organizacjami 
pozarządowymi. Odczytano projekt uchwały, za jej podjęciem 
zagłosowali wszyscy obecni na sali obrad. W kolejnej części 
posiedzenia radni zgłaszali interpelacje i zapytania dotyczące: 
dokonywania zmian w protokołach z sesji Rady Gminy • za-
strzeżeń do stanu budynku Ośrodka Zdrowia w Gomulinie • 
możliwości zamontowania tablic informacyjnych z nazwami 
miejscowości i numerami posesji • utrzymywania czystości 
i porządku wokół budynku Urzędu Gminy • odpowiedniego 
oznakowania terenu objętego remontami w związku z budową 
kanalizacji • udziału w rozgrywkach sportowych w ramach spar-
takiady samorządowej • XVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy 
Wola Krzysztoporska odbyła się w dniu 05 grudnia 2011 r. 
w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska. Skarbnik Gminy przed-
stawił i omówił projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany 
uchwały Nr XIV/125/11 z dnia 25 listopada 2011 r. dot. zmiany 
budżetu i w budżecie gminy na rok 2011, wprowadzony został 
zapis o limicie zobowiązań. Uchwała została podjęta jednogło-
śnie. Przedstawiono następnie projekt uchwały w sprawie zmia-
ny budżetu i w budżecie gminy na rok 2011. Zmiany związane 
było z koniecznością wykupu sieci wodociągowej przez Gminę 
w Rokszycach II, a także wypłaty odszkodowań za zajęty grunt 
w związku z decyzją o wywłaszczeniu gruntów pod drogę przy 
wiadukcie w Siomkach. Uchwała w tej sprawie została podjęta 
jednogłośnie. Interpelacje i zapytania, które wypełniły ostatnią 
część obrad dotyczyły: budowy odwodnienia przy ul. Szkolnej 
i Brzozowej w Gomulinie • udostępnienia protokołu z kontro-
li w Zarządzie Nieruchomościami • naprawy bieżni na boisku 
„Orlik” w Woli Krzysztoporskiej i kwestii użytkowania boiska 
w okresie zimowym • nie usuniętych usterek powstałych przy 
rozbudowie Domu Ludowego w Krzyżanowie • wykonania eks-
pertyzy w zakresie nieprawidłowego wykonania fundamentów 
i sposobu naprawy izolacji w budynku szkoły w Gomulinie.

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.
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informacje bieżące
z ObRAD gminy

Redakcja biuletynu informuje, iż w Bezpłatnym Informatorze Gminy Wola Krzysztoporska „Nasza Gmina” o nr 26 w treści ar-
tykułu „Z OBRAD RADY GMINY” znalazł się zwrot: w BIP zamiast: w Bezpłatnym Informatorze Gminy Wola Krzysztoporska 
„Nasza Gmina”. Za pomyłkę przepraszamy.

sPROstOwAnie
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informacje bieżące

3

W dniu 21 grudnia 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Woli Krzysztoporskiej odbyło się ostatnie w starym roku 
spotkanie z sołtysami z terenu naszej gminy. Atrakcją spo-
tkania była prezentacja firm Eurobiomass i Asket dotycząca 
metod wytwarzania brykietu ze słomy. Uczestnicy narady za-
interesowali się możliwością wytwarzania w warunkach polo-
wych, za pomocą specjalistycznych urządzeń, ekologicznego 
materiału opałowego.

Po zakończeniu prezentacji Wójt Roman Drozdek omówił 
zrealizowane na przestrzeni 2011 roku gminne inwestycje, na-
tomiast Skarbnik Gminy zreferował wykonanie budżetu. Poin-

formował także o wynikach rankingu, według którego na 133 
gmin województwa łódzkiego, pod względem osiąganych 
dochodów i wydatków Wola Krzysztoporska zajęła czwarte 
miejsce, biorąc zaś pod uwagę kryterium nadwyżki operacyj-
nej – piąte. W dalszej części spotkania sołtysi poruszali tematy 
dotyczące bieżących spraw m.in. oświetlenia ulicznego, dróg, 
przystanków. 

Spotkanie upłynęło w bardzo ciepłej, uroczystej atmosferze. 
Przedstawiciele wszystkich sołectw przyjęli od Wójta życzenia 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego 
2012 Roku.

PRzeDŚwiĄteczne sPOtKAnie z sOŁtysAmi

Informujemy o możliwości udziału w projekcie „Akademia Rolnika” realizowanym w okresie od 1 października 2011 roku do 31 
marca 2013 roku (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i mo-
dernizacyjnych w regionie) realizowanym przez Agencję Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” s.c.

W projekcie mogą wziąć udział osoby odchodzące z rolnictwa, zamieszkałe na terenie powiatu piotrkowskiego, tj. rolni-
cy i domownicy ubezpieczeni w KRUS, którzy wykonują działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składają 
oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia po-
zarolniczej działalności gospodarczej.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały KOBIETY! W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnych szkoleń: 
Magazynier-fakturzysta, Nowoczesny sprzedawca, Pracownik administracyjno-biurowy, Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy 
kat. B, Instruktor nauki jazdy kat. B, Kierowca prawa jazdy kat. C z kursem kwalifikacja wstępna przyspieszona, Komputerowa 
obsługa hurtowni; oraz doradztwa zawodowego i psychologicznego.

Więcej informacji w Biurze Projektu przy Al. Armii Krajowej 22A w Piotrkowie Trybunalskim, tel.: 44 647 01 45, 732 15 85 
na stronie internetowej www.olimp.org.pl.

inFORmAcjA O PROjeKcie szKOLeniOwym

W dniu 20.12.2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej odbyło się podsumowujące mijający rok spo-
tkanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających 
na terenie gminy Wola Krzysztoporska, w którym uczestniczył 
również Wójt, Sekretarz i Przewodnicząca Rady Gminy.  Wójt 
odniósł się do wyników przeprowadzonego na przełomie li-
stopada i grudnia przeglądu gotowości bojowej jednostek, 
pogratulował zespołom, które zaprezentowały w jego toku 
najlepsze przygotowanie do wykonywania zadań operacyj-
nych. Wśród wyróżnionych znalazły się następujące jednostki 
OSP: Jeżów, Bujny, Mąkolice, Rokszyce. Spotkanie było rów-
nież okazją do omówienia bieżących spraw i przedstawienia 
ewentualnych problemów.  Druhowie z OSP Wola Krzysztopor-
ska omówili wykorzystanie środków otrzymanych z Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jak też przybliżyli zalety 
nowo zakupionej łodzi ratowniczej. Druhowie z OSP w Parz-
niewicach złożyli wyjaśnienia w sprawie niezadowalającego 
wyniku jaki osiągnęli podczas przeprowadzonego przeglądu 
gotowości bojowej.  Zwrócili też uwagę na brak porozumienia 

z lokalnymi środowiskami. Wójt Gminy dla wyróżniających się jednostek OSP wręczył nagrody rzeczowe w postaci specjalistycz-
nych ubrań ochronnych SX-2, podziękował także byłemu Prezesowi Zarządu Gminnego Związku OSP Grzegorzowi Jasitczakowi  
i Komendantowi Gminnemu Związku OSP w Woli Krzysztoporskiej Zbigniewowi Wiewiórze za wkład pracy włożony w utrzy-
manie gotowości bojowej jednostek w poprzedniej kadencji. Na koniec spotkania ustalono harmonogram zebrań strażackich 
w poszczególnych jednostkach oraz terminy przeprowadzenia inwentaryzacji. Po części organizacyjnej uczestnicy spotkania 
zostali wprowadzeni w świąteczny nastrój, podzielili się opłatkiem i składali sobie świąteczne życzenia.

UROczystA wigiLiA zARzĄDU jeDnOsteK OsP

Na zdjęciu: Wójt Gminy Roman Drozdek wręcza podziękowanie 
za trud i pracę włożoną w utrzymanie gotowości bojowej preze-
sowi jednostki OSP z Blizina – Grzegorzowi Zajdzie.
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W związku z budową nowej sieci kanalizacji rozdzielczej 
w Woli Krzysztoporskiej ujawnione zostały przypadki nielegal-
nego (bez uprzedniego zawarcia umowy z właścicielem sie-
ci czyli Gminą Wola Krzysztoporska) wprowadzania ścieków 
do istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Obecnie cena wody na terenie Gminy Wola Krzysztoporska 
wynosi 2,27 zł brutto za 1 m3, a cena ścieków 2,64 zł brutto za 1 
m3. Ceny wody i ścieków ustalane są przez Gminę w wysokości, 
która odpowiada kosztom poniesionym na prowadzenie przez 
nią gospodarki wodno-ściekowej. Oznacza to, że koszt pobra-
nej nielegalnie wody oraz przetworzenia nielegalnie odprowa-
dzanych ścieków pokrywają w całości osoby, które ponoszą 
opłaty na podstawie prawidłowo zawartych umów. W interesie 
wszystkich mieszkańców jest więc zadbanie o to aby takie przy-
padki się nie zdarzały. Należy mieć świadomość, że sąsiad, 
który nielegalnie pobiera wodę czy zrzuca ścieki nie oszuku-
je Urzędu Gminy, ale innych mieszkańców Gminy.

W związku z powyższymi okolicznościami oraz docierają-
cymi do Urzędu Gminy informacjami o przypadkach niele-
galnego odprowadzania ścieków i pobierania wody z sieci 
gminnych, Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy 
opracował plan kontroli i zgodnie z nim będzie przeprowa-
dzał systematyczne kontrole posesji w celu wykrywania takich 
przypadków. Kontrole będą przeprowadzane na podstawie 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. 
U. z 2006 r. Nr.123 poz. 858 z późń. zm.) i będą dotyczyły 
umów na dostawę wody i odbiór ścieków, przyłączy wodocią-
gowych i kanalizacyjnych, oraz wodomierzy. 

Ze względu na to, że być może wiedza części odbiorców 
usług wodno-kanalizacyjnych jest niewystarczająca i nie zdają 
oni sobie sprawy jak ciężkie konsekwencje grożą za nielegalny 
pobór wody lub nielegalny zrzut ścieków informujemy, że art. 
28 powyżej powołanej ustawy przewiduje w takich przypad-
kach następujące sankcje: 
1)  Kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę 

z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny 
do 5.000 złotych.

2)  Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urządze-
niach pomiarowych lub zaworze odcinającym podlega ka-
rze grzywny do 5.000 złotych. 

3)  Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodo-
ciągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określo-
nych w art. 7 ustawy, tj.

 a)  zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
 b)  przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, 

wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowa-
nych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu 
ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

 c)  przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posia-
danych przez to przedsiębiorstwo;

 d)  sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych 
do sieci;

 e)  odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kana-
lizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zawo-
rach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

 podlega karze grzywny do 5.000 złotych.
4)  Kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ście-

ki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograni-
czenia wolności albo karze grzywny do 10.000 złotych.  

5)  Obok orzeczenia kary organ orzekający może nałożyć 
obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 zło-
tych za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne 
pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wpro-
wadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego 
przedsiębiorstwa. 

6)  Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, 
następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia. 
Należy mieć świadomość, że czyny zagrożone karą ogra-

niczenia wolności albo grzywny do 10 000 złotych są prze-
stępstwami, a zatem w przypadku skazania za nie przez 
sąd, dokonywany jest wpis w Krajowym Rejestrze Kar-
nym.
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inFORmAcjA O KOntROLAcH

8 stycznia 2012 roku już po raz dwudzie-
sty zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Dotarła również do naszej Gminy. 
Z tej okazji zorganizowano w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej 
koncert,  podczas którego zagrały trzy ze-
społy, a następnie odbyły się licytacje. Celem 
tegorocznej zbiórki był zakup najnowocze-
śniejszych urządzeń dla ratowania życia 
wcześniaków oraz pomp insulinowych dla 
kobiet ciężarnych z cukrzycą w myśl hasła 
„Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe 
dziecko”. 

Imprezę rozpoczął koncert zespołu pod 
kierunkiem Emila Paszty.  Następnie wystąpi-
li najmłodsi podopieczni Gminnego Ośrodka 
Kultury – zespół GOK Stars w składzie: Ola, 
Zuzia, Ania, Karolina, Wiktor i Natanel. Za-
śpiewali i zagrali bardzo profesjonalnie, wy-
konując utwory z repertuaru m. in. AC/DC 
czy Hey. Później zaprezentował się widowni 
zespół Red Dance, w nieco innym składzie niż zawsze. Wraz ze 
stałymi członkami zespołu: Karoliną Płoszą, Mariuszem Wie-
czorkiem i Łukaszem Borkiem zagrali gościnnie: Łukasz Micha-
lak na perkusji oraz Łukasz Wieczorek na gitarze basowej. 

Licytację – główny punkt imprezy – przeprowadzili Jolanta 
Kołacińska – Dyrektor GOK oraz Mariusz Wieczorek. Licytowa-
no przedmioty ofiarowanych specjalnie na tę okoliczność. Były 
to m.in.: książka historyczna Zbigniewa Ziemby, który pojawił 
się na scenie, aby zachęcać do licytowania (publikacja trafi-
ła do OSP Wola Krzysztoporska) oraz książka Julii i Grzegorza 

Karlińskich (zakupiona przez zespół Red Dance). Poza tym zli-
cytowano  wyszywane obrazki przygotowane przez uczniów 
gimnazjum, choinkę z piórek oraz przewodniki po regionie 
łódzkim, a także przejazd wozem strażackim. Pod koniec kon-
certu pieniądze uzyskane z licytacji oraz zbiórki do puszek zo-
stały zawiezione do sztabu w Piotrkowie Trybunalskim.

W dwie godziny uzbierano 1000 złotych, co było bardzo 
satysfakcjonującym wynikiem.

Licytacja nie była ostatnim punktem koncertu. Tuż po jej 
zakończeniu na scenie zaprezentował się zespół The Masters 
w składzie: Kasia, Artur, Paweł, Łukasz oraz Patryk.

XX. FinAŁ wieLKiej ORKiestRy ŚwiĄtecznej POmOcy
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To motyw przewodni uroczystości zorganizowanej w dniu 
15 grudnia 2011 roku w budynku Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Gomulinie przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej. Celem 
jej było podsumowanie wyników gminnego konkursu literac-
kiego i plastycznego o tematyce antyalkoholowej skierowane-
go do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów naszej 
gminy. Swój udział w konkursie zgłosiło 6 szkół podstawo-
wych oraz 2 gimnazja. Wpłynęło 35 prac plastycznych oraz 
21 prac literackich. Gośćmi spotkania byli: sekretarz gminy 
– Marek Ogrodnik, Przewodnicząca Rady Gminy – Maria Gło-
wacka, radny Grzegorz Konecki, dyrektorzy oraz nauczyciele 
– opiekunowie wyróżnionych uczniów. Laureatami tegorocz-
nej edycji konkursu plastycznego zostali: w kategorii  kl. I-III 
– Mateusz Bińczyk ze SP w Krzyżanowie – I miejsce, II miejsce 
– Kacper Galicki (SP w Gomulinie), III miejsce – Klaudia Ja-
nowska (SP w Parzniewicach), w kategorii klas IV-VI: I miejsce 
– Karolina Malicka (SP w Gomulinie), II miejsce – Daria Ma-
rusińska (SP w Bujnach), III miejsce – Agnieszka Dziemdziora 
(SP w Gomulinie), wyróżnienie otrzymała Małgorzata Górec-
ka ze SP w Gomulinie. Wśród uczniów gimnazjów: I miejsce 
zajęła Daria Roksela z Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, II 
miejsce – Emil Książczak (Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej), 
III miejsce – Martyna Dziemdziora (Gimnazjum w Gomulinie). 
Laureatami konkursu literackiego w kategorii uczniów klas 
IV–VI zostali: I miejsce - Katarzyna Owczarek, II miejsce Kinga 
Klimczak (obie ze SP w Gomulinie), III miejsce – Adrian Pie-
lużek (SP w Bujnach); wyróżnienie - Paulina Szkodzińska (SP 
w Parzniewicach). Wśród nagrodzonych uczniów gimnazjum 
znaleźli się: Adrianna Budzisz z Gimnazjum w Woli Krzyszto-
porskiej – I miejsce, II miejsce – Adrianna Drozdek i Anna Kałcz 
(obie z Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej), III miejsce – Mi-
chał Rabenda (Gimnazjum w Gomulinie). 

Piękną oprawę plastyczną uroczystości oraz wystawę wy-
różnionych prac przygotowała nauczycielka plastyki – Joanna 

Sobutkowska, natomiast część artystyczną o tematyce anty-
alkoholowej nauczyciele – Katarzyna Tosiek, Aleksandra Czer-
wińska

 i Joanna Murat. W montażu słowno-muzycznym pojawił się 
głos uczniów na temat problemu alkoholizmu – wykorzystane 
zostały fragmenty nagrodzonych prac literackich. Uczestnicy 
spotkania wspólnie przeżywali dramat uzależnień widziany 
oczami dzieci

 i młodzieży, także potrzebę przezwyciężenia kryzysu, wy-
zwolenia siebie i rodziny, drogi do uzdrowienia relacji rodzin-
nych. Tematom smutnym towarzyszyła więc nadzieja i opty-
mizm wyrażony w spektaklu, prezentacji multimedialnej oraz 
w piosence Ryszarda Rynkowskiego ,,Wznieś serce nad zło”. 
Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem, podczas którego 
uczniowie mogli podzielić się swoimi wrażeniami i nacieszyć 
się nagrodami ufundowanymi przez GKRPA.

wznieŚ seRce nAD zŁO

W dniu 16 grudnia 2011 roku w Filharmonii Łódzkiej uczennica klasy IIId 
Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej Adrianna Budzisz (na zdjęciu po prawej) 
odebrała z rąk Marszałka Województwa Łódzkiego list gratulacyjny wraz z 
rocznym stypendium, które zostało przyznane w ramach projektu Regional-
nego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej.

Nasza gimnazjalistka znalazła się wśród nielicznej grupy nagrodzonych 
uczniów gimnazjów i liceów województwa łódzkiego. W spotkaniu uczestni-
czyła wraz z Dyrektorem Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Zbigniewem Ziem-
bą.

wyRÓŻniOnA PRzez mARszAŁKA

W grudniu ubiegłego roku Filia Biblioteczna w Bujnach 
zorganizowała dwa spotkania z najmłodszymi uczniami Szko-
ły Podstawowej w Bujnach. Podczas pierwszego spotkania 
(8 grudnia) dzieci uczestniczyły w lekcji bibliotecznej na te-
mat opowiadań z morałem oraz zaprezentowały inscenizację 
z okazji zbliżających się mikołajek. Na drugim spotkaniu (16 
grudnia) najmłodsi czytelnicy uczestniczyli w głośnym czyta-
niu. Bibliotekarka Filii Bibliotecznej w Bujnach - Joanna Robak, 
czytała opowiadania o świętach Bożego Narodzenia. Następ-
nie dzieci wykonały ilustracje do tekstu.

Opiekunem dzieci z kl. „0” (jednocześnie osobą odpowie-
dzialną za przygotowanie mikołajkowego przedstawienia) jest 
Maria Koczyńska.

Dzięki współpracy filii bibliotecznej ze szkołą podstawową 
dzieci mają możliwość uczestniczenia w wielu spotkaniach, 
lekcjach bibliotecznych, pogadankach czy konkursach. 

bibLiOteKA DLA nAjmŁODszycH

Na zdjęciu: dzieci z „zerówki” (Szkoła Podstawowa w Bujnach).
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Na koniec miesiąca grudnia 2011 r. do-
konane zostały kolejne odbiory częściowe 
w ramach realizacji zadania inwestycyjnego 
„Budowa kompleksowego systemu oczysz-
czania i odprowadzania ścieków dla Gminy 
Wola Krzysztoporska – Etap II”. Wartość 
odebranych robót wyniosła 3.767.856,36 
zł brutto. Zakres wykonanych w IV kwar-
tale 2011 r. prac obejmował m.in. budowę 
oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej na terenie miejscowości 
Wola Krzysztoporska. Z kolei na odcinku 
Siomki-Krzyżanów-Glina Wykonawca przy-
stąpił do odtwarzania nawierzchni dróg. 
Na koniec 2011 roku zaawansowanie inwe-
stycji wyniosło ok. 40%.
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bUDOwA KAnALizAcji w gminie

PROjeKty Unijne z eFRR

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W związku z trwającą budową sieci kanalizacyjnej na te-
renie Gminy Wola Krzysztoporska informujemy, że zgod-
nie z obowiązującymi przepisami prawa, właściciele pose-
sji zlokalizowanych przy trasie nowobudowanej sieci mają 
obowiązek przyłączenia swoich nieruchomości do wybu-
dowanej sieci kanalizacyjnej. Obowiązek przyłączenia na-
kłada art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.). Zwolnienie z tego 
obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieru-
chomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię 
ścieków wybudowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa budowlanego oraz spełniającą warunki oczyszczania 
ścieków przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków, jakie należy speł-
nić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz.U z 2006r. Nr 137 poz. 984). Natomiast wy-
posażenie nieruchomości w zbiornik na nieczystości ciekłe 
(szambo) nie powoduje zwolnienia z obowiązku przyłą-
czenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Uchylanie się właści-
cieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przy-
łączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest zagrożone karą 
grzywny. Ponadto, w takich przypadkach Wójt Gminy zobo-
wiązany jest do wydania decyzji nakazującej wykonanie obo-
wiązku (art. 5 ust. 7 ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach). Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie pod-
lega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 229, poz.1954).

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że w ramach projektu bu-
dowane są również przyłącza kanalizacji sanitarnej w prywat-
nych posesjach (są to odejścia od kolektora głównego zloka-
lizowane na terenie prywatnych posesji), przy czym na etapie 
wykonywania projektów budowlanych lokalizacja przyłączy 
była uzgadniana z właścicielami nieruchomości. Obecnie do-

cierają do Gminy informacje od Wykonawcy robót budowla-
nych o przypadkach sprzeciwiania się mieszkańców budowie 
przyłączy na terenie ich posesji. Prosimy zatem wziąć pod 
uwagę fakt, że na mocy przywołanych wyżej przepisów prawa 
trzeba będzie dokonać włączenia do sieci kanalizacyjnej, a wy-
konanie przyłącza na prywatnej działce w ramach projektu 
oznacza, że koszt budowanego odcinka ponosi Gmina.

Ponadto, inwestycja realizowana jest przy współudziale 
środków unijnych oraz środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Obie insty-
tucje zaangażowane w finansowanie projektu wnikliwie kon-
trolują jego przebieg, w tym także realizowanie efektu ekolo-
gicznego mierzonego m.in. liczbą mieszkańców podłączonych 
do nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych. Nieosiągnięcie 
założonego efektu może skutkować zwrotem przyznanego 
dofinansowania. Mocą zawartych umów o dofinansowanie 
inwestycji Gmina zobowiązana została również do szczegóło-
wej kontroli i egzekwowania obowiązków mieszkańców zwią-
zanych z przyłączaniem się do nowej sieci.

Wyjaśniamy jednocześnie, że na terenie miejscowości Wola 
Krzysztoporska budowana jest kanalizacja rozdzielcza sanitar-
na i deszczowa, natomiast w miejscowościach Siomki, Krzy-
żanów i Glina kanalizacja sanitarna. Oznacza to, że wszyscy 
właściciele posesji przy trasie nowo wybudowanej kanaliza-
cji będą musieli ścieki sanitarne odprowadzać do kolektora 
sanitarnego, natomiast mieszkańcy Woli dodatkowo wody 
deszczowe do kolektora deszczowego. Odprowadzanie wód 
deszczowych z nieruchomości do kolektora sanitarnego, jak 
i ścieków sanitarnych do kolektora deszczowego, będzie rażą-
cym naruszeniem przepisów prawa.

Obecnie do nowej kanalizacji sanitarnej mogą już być 
podłączane nieruchomości na ul. Mickiewicza i ul. Północ-
nej (odcinek od ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Zieloną) 
w Woli Krzysztoporskiej. Wybudowany tam kolektor sanitar-
ny już funkcjonuje – tymczasowo  połączony jest z istniejącą 
oczyszczalnią ścieków.

ObOwiĄzeK PRzyŁĄczeniA DO sieci KAnALizAcyjnej

Na zdjęciu: Oczyszczalnia ścieków w Woli 
Krzysztoporskiej w trakcie budowy: na pierw-
szym planie osadniki wstępne, w tle – bioreak-
tor i budynek techniczny.
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Antoni Mroczkowski funkcję sołtysa w Woli Krzysztoporskiej 
pełni już 30 lat. Jest osobą wyjątkowo zaangażowaną w dzia-
łalność rolniczą. Swoje gospodarstwo prowadzi w Woli Krzysz-
toporskiej. Od 15 lat jest  członkiem Polskiego Związku Pro-
ducentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych. Obecnie w Polsce 

działają 23 związki rolnicze 
zrzeszone w Federacji Bran-
żowych Związków Produ-
centów Rolnych. Federacja, 
obok Krajowego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych, Solidarności Rol-
ników Indywidualnych i Kra-
jowej Izby Rolniczej, bierze 
aktywny udział w dyskusjach 
grup roboczych w Brukseli 
w ramach COPA (Europej-
skiej Zawodowej Organiza-
cji Rolniczej). Działania tych 
podmiotów mają na celu 
przeciwdziałanie niekorzyst-
nym zmianom w polityce 
rolnej Unii Europejskiej.

W październiku 2010 r. 
Polski Związek Producentów 
Ziemniaków i Nasion Rolni-
czych zorganizował na tere-
nie Gminy Wola Krzysztopor-

ska szkolenia dla rolników. W 2012 r. również będzie realizować 
program rolniczych szkoleń. W jego planach jest także  zorga-
nizowanie Kulinariów Ziemniaczanych. Każdego roku związek 
zajmuje się organizacją wypoczynku letniego i zimowego dla 
dzieci rolników, współfinansowanego z funduszu składkowego 
ubezpieczeń społecznych rolników. 

W dniu 14 października 2011 r. Polski Związek Producentów 
Ziemniaków i Nasion Rolniczych obchodził jubileusz 30-lecia 
swego istnienia. Uroczystość odbyła się w Hotelu „Nad Mrogą” 
w miejscowości Rochna niedaleko Brzezin. Punktem kulmina-

cyjnym było uhonorowanie zasłużonych członków Związku. 
Wśród ośmiu wyróżnionych osób odznaczenie Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi otrzymał Antoni Mroczkowski, który jako 
jedyny reprezentował region piotrkowski. Odznaczenie zostało 
przyznane za zasługi dla rolnictwa oraz długoletnią działalność 
na rzecz związku. Należy przy tej okazji wspomnieć, że soł-
tys z Woli Krzysztoporskiej angażuje się też w inne inicjatywy 
na rzecz rolników polskich. W maju ubiegłego roku brał udział 
w Proteście Rolniczym przed Europarlamentem w Brukseli do-
tyczącym wyrównania unijnych dopłat dla rolników do pozio-
mu starej „piętnastki”. Sołtys odwiedza również chętnie miej-
sca w których można podpatrzeć rolnicze nowinki i podzielić 
się doświadczeniami. W 2010 r. pojechał w tym celu do Danii 
na Międzynarodowe Targi Rolnicze ”AGROMEK”, ponadto co-
rocznie uczestniczy w krajowych targach rolniczych, które od-
bywają się w Bednarach, Poznaniu i Kielcach.

O nim wARtO nAPisAĆ…PROjeKty Unijne z eFRR

Zdjęcia powyżej: Międzynarodowe Targi Rolnicze AGROMEK – Dania, rok 2010.

Na zdjęciu: Antoni Mroczkow-
ski-sołtys z Woli  Krzysztoporskiej  
na swoim podwórku

Zdjęcie powyżej: Antoni Mroczkowski (w środku) przed domem 
Królowej Danii w czasie pobytu na targach AGROMEK, jesień 2010.

Zdjęcie powyżej: wiec protestacyjny przed Europarlamentem 
w Brukseli 23.05.2011 r.

Na zdjęciu: spotkanie wyjazdowe członków zarządu Związku 
Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych, Poronin 2010 r. 
– na zdjęciu Antoni Mroczkowski w towarzystwie Prezesa Maria-
na Sikory, Wiceprezesów Grzegorza Gwiazdy i Zygmunta Gromka 
oraz członka zarządu Witolda Kaźmierczaka.
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Zdobycie nowych kwalifikacji często jest jedyną drogą 
do poszukiwania i w efekcie podjęcia pracy w sektorze poza-
rolniczym. Z tego powodu nasza Gmina od kilku lat systema-
tycznie pozyskuje środki z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego na realizację projektów szkoleniowych. Na zakończenie 
kolejnego projektu, już po raz siódmy, została zorganizowana 
konferencja promocyjna podsumowująca jego realizację. Od-
była się ona 16 grudnia 2011 roku w sali widowiskowej Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej. 

Przygoda z projektami szkoleniowymi zaczęła się dla nas 
w 2006 roku, kiedy to Gmina otrzymała dofinansowanie 
na realizację dwóch projektów: pierwszy dla pracujących 
osób dorosłych (Działanie 2.1 ZPORR), a drugi dla rolników 
i domowników rolnika (Działanie 2.3 ZPORR). Zainteresowa-
nie oferowanymi kursami przerosło oczekiwania. Dlatego 
zdecydowano o konieczności wnioskowania o środki na tzw. 
projekty „miękkie”. Kolejny, trzeci z realizowanych projektów 
zakończył się w połowie 2009 roku i był skierowany do osób 
pozostających bez zatrudnienia (Poddziałanie 6.1.1 PO KL). 
Czwarty i piąty, zrealizowane w latach 2009-2011, przezna-
czone były dla osób odchodzących z rolnictwa (Poddziała-
nie 8.1.2 PO KL), następny w kolejności (2011 rok) – szósty 
już projekt objął wsparciem osoby pozostające bez zatrudnie-

nia (Poddziałanie 6.1.1 PO KL). W podsumowywanym – siód-
mym projekcie zrealizowanym w 2011 roku brali udział rolnicy 
i domownicy rolnika (Poddziałanie 8.1.2 PO KL).

Wartość dotychczas pozyskanych środków z Europejskiego 
Funduszu Społecznego na realizację projektów szkoleniowych 
wyniosła blisko 3,5 mln PLN. Dzięki tym pieniądzom łącznie 784 
osoby z terenu Gminy Wola Krzysztoporska ukończyły moduł 
doradczy, a 708 osób skorzystało ze szkoleń. W ostatnim pro-
jekcie w zajęciach z doradcą zawodowym wzięło udział 57 
uczestników, a szkolenia ukończyło 55 osób (tym razem z za-
oszczędzonych pieniędzy udało się przeszkolić 12 osób więcej 
niż początkowo zaplanowano). Wszyscy uczestnicy projektów 
mieli zapewnione: bezpłatne materiały szkoleniowe, zwrot 
kosztów dojazdów, finansowanie badań lekarskich i egzami-
nów oraz ciepły posiłek.

Organizatorów konferencji mile zaskoczyła duża frekwencja 
uczestników projektu. Pojawili się również zaproszeni goście: 
dyrektor GOK oraz radni. W programie konferencji znalazła 
się prezentacja z przebiegu projektu. Następnie Roman Droz-
dek – Wójt Gminy wręczył uczestnikom projektu odpowiednio 
oznakowane dyplomy oraz upominki książkowe. Po części ofi-
cjalnej przewidziano poczęstunek, na którym w miłej atmosfe-
rze wspominano udział w projekcie.

KOnFeRencjA PODsUmOwUjĄcA ReALizAcjĘ PROjeKtU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Na zdjęciach:
1)  Zaproszeni goście (od 

lewej): Jolanta Ko-
łacińska – Dyrektor 
GOK, Maria Głowacka 
– Przewodnicząca Rady 
Gminy, Józef Plich oraz 
Joanna Sala – radni

2)  Zaproszeni radni (od 
lewej): Błażej Strzel-
czyk, Mariusz Stasiak, 
Wiesław Odrzywół, 
Grzegorz Konecki (Za-
stępca Przewodniczą-
cego Rady Gminy) oraz 
Andrzej Płosa

3)  Na pierwszym planie 
Dominik Ambrozik – 
Koordynator Projektu

4)  Roman Drozdek – Wójt 
Gminy Wola Krzyszto-
porska witający zapro-
szonych gości

5)  Na scenie Maria Gło-
wacka – Przewodniczą-
ca Rady Gminy prze-
kazująca gratulacje 
uczestnikom projektu

6)  Uczestnicy projektu, 
którzy licznie przybyli 
na uroczystość

7)  Moment wręczania 
osobom, które zakoń-
czyły udział w projek-
cie odpowiednio ozna-
kowanych certyfikatów 
oraz upominków książ-
kowych

1 2

3 4

6 7

5
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Dnia 21 stycznia o godz. 16:00 dzieci z miejscowości Stra-
dzew przygotowały dla swych ukochanych babć i dziadków 
miłą niespodziankę. Pomysłodawcą i organizatorem tej inicja-
tywy było oczywiście Koło Gospodyń Wiejskich ze Stradzewa. 
Wnuki zaprosiły swoich gości, którzy przybyli na uroczystość 
także spoza terenu gminy, do specjalnie na tę okoliczność 
udekorowanego Domu Ludowego. Tam przewodnicząca 
KGW Ewa Ceglarek powitała szanownych Gości, zaś Karoli-
na Olszewska, w imieniu wszystkich wnuków złożyła na ręce 
babć i dziadków życzenia zdrowia, 
uśmiechu na twarzy i długich lat ży-
cia. Dziadkowie nie kryli wzruszenia 
słuchając piosenek i wierszyków, któ-
re dzieci z wielkim przejęciem zapre-
zentowały specjalnie dla nich. Każdy 
otrzymał od wnuka laurkę i gorące 
czerwone serduszko-zapewnienie 
o miłości. Chwilę później rozpoczę-
ła się kolejna niespodzianka. Goście 
zostali zaproszeni do wesołego kon-
kursu wyreżyserowanego na podo-
bieństwo telewizyjnej „Familiady”. 
Wzięły w nim udział dwie pięcio-
osobowe drużyny: dziadków i babć. 
W rolę prowadzącego wcieliła się Ewa 
Ceglarek. Obie drużyny dawały z sie-
bie wszystko udzielając odpowiedzi 
na trudne pytania i szukając najtraf-
niejszych skojarzeń. Zmagania ostu-
dziła „przerwa reklamowa” wypełnio-
na dowcipami o dziadkach i wnukach. 
Choć szala zwycięstwa przechylała się 

raz na stronę babć, raz na stronę dziadków, to w rezultacie 
familiada zakończyła się remisem. Ufundowany przez Ewę 
Ceglarek kuferek pełen cukierków został przekazany obu 
drużynom, zwycięzcy zaś obdarowali łakociami dzieci. Poja-
wił się także pewien spóźniony, ale jakże miły gość, Święty 
Mikołaj z workiem prezentów na plecach. Dzieci nie posiada-
ły się z radości, wręczony drobiazg sprawił każdemu wielką 
frajdę. Były konkursy, zabawa, wspólne tańce przy muzyce, 
następnie przyszedł czas na poczęstunek.

wyDARzeniA KULtURALne

DzieŃ bAbci, DziADKA i cHOinKA w stRADzewie

Tradycją się stało, że   na początku każdego  roku Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej organizuje Kon-
cert Noworoczno – Karnawałowy. Tym razem miał on miejsce 
15 stycznia 2012 roku. Zimowa aura sprawiła, że nastrój był 
naprawdę uroczysty i świąteczny. W miłą atmosferę wpro-
wadziła zgromadzonych gości Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Gomulina pod batutą Włodzimierza Grochulskiego. Muzycy 
zaprezentowali się w ośmiu utworach, m. in. White Christmas 
czy Marsz Radetzky’ego. 

Następnie na scenie pojawili się prowadzący Kasia Młocz-
kowska i Gabryś Kukulski witając zgromadzoną publiczność 
oraz prosząc o wypowiedź Romana Drozdka – Wójta Gmi-
ny. Wójt  wszystkich przywitał i złożył wierszowane życzenia 
z okazji Nowego Roku.

Pierwszą atrakcją koncertu był występ pań z zespołu Ludo-
we Pasjonatki, prowadzonego przez Krzysztofa Turałę. Potem 
młodzież z grupy Cantabille z Gimnazjum w Woli Krzysztopor-
skiej wykonała piosenki o tematyce świątecznej: Święty czas, 

Pierwsza z gwiazd. Następnie rozpoczęło 
się przedstawienie Bóg narodzi się w wy-
konaniu grupy wokalno – teatralnej Bez 
Kompletu, prowadzonej przez panów 
Aleksandra Książczaka i Mariusza Wie-
czorka. Słowami wierszy, kolęd i pasto-
rałek młodzież przybliżyła tajemnicę na-
rodzenia Jezusa oraz skłoniła do refleksji 
na temat własnych odczuć podczas świąt, 
traktowania bliźnich oraz naszych nadziei 
na nowy rok. Na zakończenie wykonawcy 
złożyli życzenia oraz symbolicznie przeła-
mali się opłatkiem. 

Koncert zakończył się w iście karnawa-
łowym stylu piosenką Z kopyta kulig rwie 
z repertuaru Skaldów, podczas której 
w stronę publiczności wystrzelone zosta-
ły serpentyny. 

Aby tradycji stało się zadość, Jolanta 
Kołacińska – Dyrektor GOK podziękowa-
ła publiczności za przybycie, artystom 
za świetne popisy i złożyła serdeczne ży-
czenia na Nowy Rok.

KOnceRt nOwOROcznO – KARnAwAŁOwy AnnO DOmini 2012
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Na początku stycznia Szkole Podstawowej w Parzniewicach 
odbyła się uroczystość z okazji zbliżającego się Dnia Babci i 
Dziadka. Alina Wojdal – Dyrektor szkoły powitała przybyłych 
gości i złożyła życzenia zaproszonym gościom. Był to bardzo 
rodzinny dzień w szkole. Część artystyczną przedstawiły dzieci 
z oddziału przedszkolnego oraz klas I-III. Przygotowania uro-
czystości prowadzone  pod kierunkiem  wychowawców klas 

– Karoliny Stempień, Anny Wolskiej, Doroty Kotas, Ewy Ko-
walczyk i Lidii Nicińskiej wymagały dużo wysiłku od młodych 
artystów.

Publiczność dopisała. Babcie i dziadkowie nagradzali wystę-
py dzieci gromkimi brawami, a niektórym z nich zakręciła się 
łza w oku. Na zakończenie czekał na wszystkich słodki poczę-
stunek przygotowany przez rodziców.

10

DzieŃ bAbci i DziADKA w szKOLe PODstAwOwej w PARzniewicAcH

Na zdjęciu: Zespół Red Dance Na zdjęciu: Zabawa choinkowaNa zdjęciu: Sztuczki klauna 
PICARO

Na zdjęciu: Grupa taneczna SelenasNa zdjęciu: Występ młodszej grupy Kumbia Na zdjęciu: Karolina Paras 
- Instruktorka tańca

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
we współpracy z Komisją Zdrowia, Spraw So-
cjalnych i Porządku Publicznego, 21 stycznia 
2012 roku zorganizował w GOK zabawę cho-
inkowo-noworoczną dla dzieci niepełnospraw-
nych. Na uroczystości wystąpiły grupy tanecz-
ne Kumbia i Selenas przygotowywane przez 
instruktorkę tańca – Karolinę Paras. Były też 
popisy wokalno- instrumentalne w wykonaniu 
zespołów GOK STAR i The Masters. Obecny był 
też klaun PICARO, który rozbawił dzieci. 

Najmłodsi mogli się również pobawić przy 
muzyce zespołu Red Dance. Ważnym punktem 
programu był poczęstunek oraz wizyta Święte-
go Mikołaja, który rozdał piękne paczki dla 105 
niepełnosprawnych dzieci z naszej Gminy. 

cHOinKA DLA Dzieci niePeŁnOsPRAwnycH

Na zdjęciach: 1) prowadzący uroczystość: Zofia Chuda (GOPS) oraz Dariusz Pytka 
(Komisja Zdrowia); 2) licznie zgromadzona publiczność w sali widowiskowej GOK
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15 grudnia 2011 roku dzieci z Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysz-
toporskiej wystawiły w Gminnym Ośrodku Kultury jasełka pt. „Powitajmy Ma-
leńkiego”. Rodziców i zaproszonych gości powitała Agnieszka Sołtys – dyrektor 
przedszkola. Uroczystość poprowadziła Marta Wnuk – Kozłowska (wychowaw-
czyni grupy pięciolatków). 

Na uroczystości byli obecni Mieczysław Warszada – Zastępca Wójta Gminy 
Wola Krzysztoporska,  Maria Głowacka – Przewodnicząca Rady Gminy, Karolina 
Piotrkowska – Inspektor do Spraw Oświaty, Jolanta Kołacińska – dyrektor GOK.

Mali aktorzy we wspaniałych strojach prezentowali się doskonale. Główne 
role Józefa i Maryi odegrali Kacper Blaźniak i Maja Rudzka. Scena wypełniona 
była aniołami, które tańczyły i śpiewały kolędy. Do szopki przybyli pastuszkowie, 
królowie oraz bajkowe postaci chcąc powitać i złożyć dzieciątku dary. Występy 
dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami.

z historii gminy

jAseŁKA PRzeDszKOLAKÓw

Ochotnicza Straż Pożarna w Majkowie Dużym jako oddzielna jednostka  powstała 
w 1920 r., w jej skład wchodzili mieszkańcy Majkowa Dużego, Majkowa Średniego i 
Polesia. Mieszkańcy Majkowa Dużego od roku 1917 wchodzili jednocześnie w skład 
Ochotniczej Straży Ogniowej w Gomulinie, gdzie pierwszym Prezesem był mieszka-
niec Majkowa Dużego – Józef Gemel. W tym czasie Straż w Majkowie Dużym nie 
posiadała remizy ani własnego placu, na wyposażeniu miała wówczas sikawkę, węże 
ssące 10 m, 2 beczki na wodę, 2 bosaki, 6 toporków, 16 hełmów, 16 mundurów, 2 
pochodnie. W 1924 roku nastąpił podział Straży w Majkowie Dużym na dwie nowe 
jednostki, tj. OSP w Majkowie Dużym i OSP w Majkowie Średnim, jednostki podzie-
liły też między siebie sprzęt strażacki. Według opowieści najstarszych członków OSP, 
pierwszą remizą była postawiona w 1925 r. drewniana szopa o wymiarach 5 m x 8 
m. O pożarach alarmowano specjalnymi trąbkami, tzw. sygnałówkami oraz poprzez 
uderzanie w lemiesze umieszczone na drzewach co kilka gospodarstw. Szkolenia od-
bywały się w niedzielne poranki od Wielkanocy do jesieni. W tym czasie zagrożenia 
pożarami na wsiach były ogromne, mieszkańcy byli opodatkowani na rzecz Straży 
po kilka złotych rocznie od morgi ziemi. W latach 1936 – 1937 wybudowana została 
nowa remiza, z której korzystano do połowy lat 70-tych. Wtedy powołany został Ko-
mitet Budowy Nowej Strażnicy, w skład którego weszli: Stefan Łuczyński, Władysław 
Dryżek, Mieczysław Sik, Stanisław Tuta, Stanisław Braun, Stanisław Żuchowski, Ma-
rian Chojwa, Lucjan Senderecki. Budowa nowej remizy trwała do 1976 roku, po re-
moncie budynek służy strażakom do dziś. Działalność operacyjna Straży w Majkowie 
Dużym zawsze była ograniczona ze względu na niewielką ilość sprzętu gaśniczego i 
braku samochodu. Druhowie jednak chętnie nieśli pomoc podczas pożarów i innych 
zagrożeń. Przykładem niech będzie groźny pożar w miejscowości Praca w 1990 roku, 
gdzie druh Janusz Karcz wyniósł z płonącego budynku młodego mężczyznę narażając 
własne życie. 

OSP w Majkowie Dużym została wyposażona przez Gminę w samochód  pożarni-
czy marki Gazela oraz różnego rodzaju  sprzęt gaśniczy. W ostatnich latach Gmina 
przeprowadziła  również generalny remont strażnicy oraz wybudowała nowy garaż 
dla samochodu strażackiego.

W okresie przedwojennym funkcje kierownicze OSP pełnili Prezesi: Józef Gemel, Jó-
zef Kopycioł, a po zakończeniu wojny kolejno Stefan Łuczyński, Stanisław Tuta, Józef 
Cieślak, Włodzimierz Dryżek, Józef Wójcik, Leszek Hofer, Sylwester Filipczak oraz Ko-
mendanci, Naczelnicy: Michał Sobczyk, Piotr Hofer, Marian Sobczyk, Romuald Wójcik, 
Roman Jargan, Kazimierz Hafer, Tadeusz Tuta, Marian Pietras, Zygmunt Kowalewski, 
Sławomir Pyć, Grzegorz Konecki, Sylwester Filipczak, Dariusz Adamus. Zarząd OSP 
Majków Duży (kadencja 2011 - 2015): Prezes – Sylwester Filipczak, Naczelnik – Rado-
sław Kowalewski, Sekretarz – Piotr Sipiński, Skarbnik – Stanisław Chojwa, Gospodarz 
– Dariusz Lec, Delegat do Zarządu Gminnego – Grzegorz Konecki.

OcHOtniczA stRAŻ POŻARnA mAjKÓw DUŻy

Na zdjęciu: Radosław Kowalewski – Na-
czelnik OSP Majków Duży

Zdjęcie powyżej: Strażacy seniorzy (od 
lewej): Wiesław Nowak, Lucjan Sende-
recki i Stanisław Tuta (zdjęcie wykonane 
podczas obchodów 700-lecia Majkowa).
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Pierwszą przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Bog-
danowie była nauczycielka miejscowej  szkoły, pani Ożarek. 
Po dwóch latach, w roku 1964 w kawiarni znajdującej się obok 
szkoły zwołano zebranie założycielskie. Wtedy wybrano nową 
przewodniczącą – Ewę Ryksę. Intuicja podpowiadała kobie-
tom, że tylko pani Ewa, ze swoją umiejętnością zjednywania 
sobie ludzi,  z pracowitością i zapałem, pogodą ducha i dobrą 
energią, będzie na tym miejscu najodpowiedniejsza. Czter-
dzieści lat kierowania Kołem potwierdzają, że był to dobry 
wybór. Przewodnicząca zgromadziła wokół siebie 38 członkiń. 
Były wśród nich kobiety, które zostały wcielone do szeregów 
Koła z Kolonii Bogdanów podczas zebrania, które pani Ewa 
zaaranżowała na łące. Działalność KGW Bogdanów od same-
go początku była bardzo prężna, gospodynie organizowały 
kursy kulinarne angażując  inne koła gospodyń wiejskich. In-
struktorkami były: Bożena Ogrodniczak i Halina Stemplewska. 
W tamtym czasie Koła same musiały zabiegać o pieniądze 
na własny rozwój, dlatego w każdą sobotę w Bogdanowie 
odbywały się zabawy taneczne, a przy nadarzającej się oka-
zji inne imprezy okolicznościowe. Za każdym razem remiza 
była wypełniona po brzegi. Zarabiając na sprzedaży biletów 
i artykułów spożywczych, które oferował bufet znajdujący się 
w sali, kobiety kupowały to co przydawało się w prowadzeniu 
Koła i służyło wyposażeniu domu ludowego, jak choćby firanki 
i sprzęt kuchenny. Działalność KGW nie sprowadzała się jedy-
nie do zaspokajania własnych potrzeb. Były też sytuacje, gdzie 
część zebranych pieniędzy przekazano potrzebującym - zaku-
piono kołdrę dla pewnego wdowca z Bogdanowa, żywność 
dla sierot, innym razem środki finansowe podarowano KGW 
w Mąkolicach. W roku 1978 w wyniku współpracy z GS-em 
utworzono w Bogdanowie ośrodek „Nowoczesna Gospodyni” 
pieczę nad którym przejęła przewodnicząca KGW, pani Ewa. 
Partnerstwo to zaowocowało jeszcze bardziej intensywną 
działalnością Koła. W ośrodku rozpoczęły się przeróżne kur-
sy, na które przyjeżdżały koła gospodyń z terenu całej gminy, 
testowano nowe przepisy, wzajemnie udzielano sobie porad 
z zakresu prowadzenia domu. Pani Ewa, znana z zamiłowania 
do krawiectwa i szydełkowania, została oddelegowana przez 
GS na kurs robótek ręcznych do miejscowości Gardzienice 
w Lubelskiem. Zdobytą wiedzą dzieliła się koleżankami z KGW, 

swoje umiejętności panie prezentowały podczas rozmaitych 
konkursów, dożynek i świąt. Ich makramy (kompozycje two-
rzone ze splotów sznurka) i piękne kwiaty z papieru nie miały 
sobie równych. W „Nowoczesnej Gospodyni” pani Ewa pro-
wadziła wypożyczalnię naczyń i zastawy stołowej. Można też 
było skorzystać z maglownicy, pralki, siewnika i hebla do ka-
pusty, które znajdowały się na wyposażeniu ośrodka. Corocz-
nie praktykowano też trzytygodniowy odchów kurcząt. Przez 
8 lat w miesiącach letnich w budynku ośrodka funkcjonował 
„dzieciniec”- społeczne przedszkole dla dzieci rolników, gdzie 
miały one zagwarantowaną opiekę, posiłek, zabawę i odpo-
czynek. Był czas, że dzieciniec gromadził nawet 40 maluchów. 
Dodatkowo, „Nowoczesna Gospodyni” gościła w swych pro-
gach prelegentów, którzy prowadzili wykłady spółdzielcze 
i tematyczne pogadanki. Kobiety z Bogdanowa bardzo chęt-
nie integrowały się z pozostałymi Kołami Gospodyń Wiejskich, 
wspólnie z gospodyniami z Miłakowa, Woźnik, Borowej i Ka-
miennej organizowały Dzień Kobiet, a także inne towarzyskie 
spotkania. Nie stroniły też od udziału w wycieczkach, były m.in. 
w Bieszczadach, Rabce, Licheniu, jeździły na spektakle teatral-

ne do Łodzi. Kursy gotowania stały 
się w KGW Bogdanów zwyczajem, 
zawsze skupiały wiele osób zaintere-
sowanych tematyką kulinarną. Pro-
dukty spożywcze, z których tworzo-
ne były kulinarne dzieła, gospodynie 
zdobywały zmieniając się w długich 
sklepowych kolejkach. Na zakupy 
wyjeżdżano do Tomaszowa, Piotr-
kowa, Bełchatowa. Sympatia, którą 
darzono panią Ewę często pozwalała 
szybciej zdobyć upragniony towar. 
KGW Bogdanów nawiązało również 
współpracę ze Związkiem Młodzieży 
Polskiej. Młodzi bardzo chętnie anga-
żowali się w większość inicjatyw Koła. 
W ośrodku gościli często, był on tere-
nem  spotkań towarzyskich i zabaw 
sportowych. Wiedząc, jak dobrze 
młodzież czuje się w murach ośrod-
ka, opiekun ZMP sprowadził specjal-
nie dla niej stół do ping-ponga. Z po-
mocą młodych KGW organizowało 
imprezy, potańcówki, wtajemniczało 
ich w tajniki ludowego rękodzieła. 
Sukcesem ZMP było zdobycie pierw-
szej nagrody na Dożynkach w Toma-
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z kroniki koła gospodyń wiejskich

Kgw bOgDAnÓw

Na zdjęciu: Odznaczenia przewodniczącej Ewy Ryksy za społecz-
ną działalność na rzecz wsi.

Na zdjęciu: „Tłusty Czwartek”, rok 2006. Od lewej: Irena Roksela, Anna Robak,Tamara Kałcz, 
Ewa Ryksa, Alicja Misztela
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szowie Mazowieckim za niepowtarzalny, misternie wykonany 
wieniec, zrobiony wg pomysłu gospodyń z Bogdanowa. Jak 
wspomina pani Ewa Ryksa, okres działalności w Kole Gospo-
dyń Wiejskich to czas, w którym nawiązało się wiele trwałych 
przyjaźni, serdecznych relacji, ale także czas zaangażowania 
i pracy, która sprawiała wszystkim radość.

Od 2006 r. przewodniczącą KGW w Bogdanowie jest  Anna 
Robak. Koło czynnie współpracuje z jednostką OSP w Bog-
danowie, wspólnie podejmują działania na rzecz integracji 
społecznej. KGW bierze aktywny udział we wszystkich kon-
kursach i imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Woli Krzysztoporskiej. W 2008 r. w konkursie „Stoły 
Wielkanocne” otrzymało wyróżnienie za piękne i duże palmy. 
W tym samym roku w konkursie „Kapusta-królewskie warzy-
wo na polskim stole” otrzymało wyróżnienie za pieróg z ciasta 
drożdżowego z kapustą. W „Biesiadzie na sportowo” w 2009 
r. KGW z Bogdanowa zajęło I miejsce w konkurencji wbijania 
gwoździa na czas, zaś w 2011 r. zostało wyróżnione w konkur-
sie „Stoły Wielkanocne”. 

Koło aktywnie uczestniczy w dożynkach parafialnych, uro-
czystościach Bożego Ciała, udziela się podczas Dni Jana Paw-
ła II, każdego roku składa kwiaty pod pomnikiem Bohaterów 
podczas wrześniowych uroczystości na Górze Borowskiej.  Bra-
ło także udział w festynie „Pożegnanie lata” zorganizowanym 
w Bujnach. KGW z Bogdanowa organizuje przeróżne imprezy 
okolicznościowe dla mieszkańców gminy: bale sylwestrowe, 
ostatki, andrzejki, bale karnawałowe itp. Obecnie Koło liczy 
20 członkiń. Za uzyskane środki (talony gminne ) KGW do-
konuje zakupów sprzętu AGD i zastawy stołowej do Domu 
Ludowego.  Panie z KGW Bogdanów dwukrotnie wręczały 
wieniec dożynkowy przedstawicielom władz gminy (w roku 
2008 i 2009).

z kroniki koła gospodyń wiejskich

Zdjęcie powyżej: Rok 2008 – konkurs „Stoły Wielkanocne”.

Na zdjęciu: Lata 70-te. Wycieczka Gminnych Kół Gospodyń Wiej-
skich do Kotliny Kłodzkiej. Druga od lewej: Anna Robak.

Zdjęcie powyżej: Rok 2008 – konkurs „Kapusta-królewskie wa-
rzywo na polskim stole”.
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Zdjęcie powyżej: Dożynki  Gminne - Wola Krzysztoporska 2009 
rok, KGW Bogdanów z wieńcem dla Skarbnika  Gminy Wiesława 
Jagiełły. Od lewej:  Maria Muszyńska, Alicja Misztela, Anna Robak, 
Teresa Zapała.
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Klasyfikacja gmin 
(sklasyfikowanych 876 gmin w Polsce)

Lp. Wyszczególnienie
9 Łódź
38 Tomaszów Mazowiecki
68 Piotrków Trybunalski
87 Skierniewice
98 Aleksandrów Łódzki

113 Bełchatów
125 Kutno
160 Pabianice
164 Dobryszyce
165 Wola Krzysztoporska
500 Gorzkowice
625 Wolbórz
817 Moszczenica

Klasyfikacja klubów 
(sklasyfikowane 3192 kluby w Polsce)

Lp. Wyszczególnienie
49 KS Pilica Tomaszów Mazowiecki
79 AKS Piotrków
212 LUKS Gryf Bujny
1071 UMKS Piotrcovia Piotrków Tryb.
1346 GUKS STS Gorzkowice
1416 PKTZ Winner Piotrków Tryb.
1631 TUKS Kozica Piotrków Tryb.
1648 LUKS „ATHLETIC” Wola Krzysztoporska
1736 Piotrkowianin Piotrków Tryb.
1805 UMKS Volley 5 Piotrków Trb.
1944 BKJ Bogusławice
1968 KKS Ruch Piotrków Tryb.
2956 UKS SKT Piotrków Tryb.
2972 ULKS Moszczenica
3181 TUKS Champions Piotrków Tryb.

Klasyfikacja powiatów 
(sklasyfikowanych 361 powiatów w Polsce)

Lp. Wyszczególnienie
9 łódzki
43 tomaszowski
63 zgierski
91 piotrkowski

115 skierniewicki
118 bełchatowski
130 pabianicki
132 radomszczański
145 kutnowski
147 opoczyński
167 piotrkowski
174 sieradzki
218 łowicki
223 wieluński
224 brzeziński

Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Ze-
społy Sportowe w Łodzi podsumowało 
miniony rok sportowo-turystyczny pod-
czas uroczystego spotkania w Łódzkim 
Domu Kultury (17.12.2011r.). Nasza Gmi-
na we współzawodnictwie w zakresie 
sportu masowego na szczeblu wojewódz-
kim wypadła bardzo dobrze. We współ-
zawodnictwie szkól ponadgimnazjalnych 
I miejsce w województwie zajął Zespół 
Szkół Rolniczych CKP w Bujnach. W rywa-
lizacji szkół gimnazjalnych II miejsce zaję-
ło Gimnazjum im. Obrońców Gór Borow-
skich w Woli Krzysztoporskiej. Wysokie 
VI miejsce Gmina Wola Krzysztoporska 
zajęła we współzawodnictwie rad gmin-
nych LZS. Jednym z najlepszych klubów 
sportowych w województwie w sporcie 
wyczynowym został LUKS „GRYF” Bujny 
(podnoszenie ciężarów) zajmując VI miej-
sce. We współzawodnictwie sekcji tury-
stycznych Gmina Wola Krzysztoporska 
była bezkonkurencyjna zajmując I miejsce 
w województwie.
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ze sPORtU
PODsUmOwAnie sezOnU sPORtOwO-tURystycznegO

Na zdjęciu: (od lewej) Sławomir Piętakiewicz – Dyrektor ZSR CKP w Bujnach, Władysław 
Wawrzyczak – Przewodniczący Gminnego Zrzeszenia LZS, Marek Mazur – Przewodniczą-
cy Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz uczennice ZSR CKP w Bujnach, Rafał Mańkow-
ski – Przewodniczący Społecznej Sekcji Piłki Nożnej przy GZ LZS w Woli Krzysztoporskiej 
oraz Henryk Furmaniuk – trener sekcji podnoszenia ciężarów LUKS „GRYF” Bujny

W grudniu ubiegłego roku na stronie Ministerstwa, Sportu 
i Turystyki ukazało się podsumowanie wyników współzawod-
nictwa sportowego dzieci i młodzież za rok 2011. W podanych 
tabelach zostały wyszczególnione tylko niektóre gminy (zwią-
zane z naszym regionem). Gmina Wola Krzysztoporska, na 876 
sklasyfikowanych gmin w kraju, zajęła wysokie 165  miejsce. 
Stało się to za sprawą lokalnych, aktywnie działających oraz 
odnoszących sukcesy klubów. Więcej informacji można uzy-
skać na stronie  http://www.msport.home.pl/wyniki.htm.

KOŃcOwe wyniKi 
wsPÓŁzAwODnictwA 
sPORtOwegO Dzieci 

i mŁODzieŻy zA 2011 ROK
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ze sPORtU
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W 2011 roku Polski Związek Wędkarski, Koło nr 35 w Woli 
Krzysztoporskiej, które prowadzi działalność głównie na sta-
wach w lesie w Wygodzie, zajmowało się organizowaniem 
wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowaniem 
wód, utrzymywaniem porządku i bezpieczeństwa nad zbiorni-
kami wodnymi, działaniem na rzecz przyrody i kształtowaniem 
etyki wędkarskiej wśród mieszkańców naszej Gminy i gmin 
ościennych. Działania te realizowane były poprzez: 
 1)  współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony 

przyrody, ekosystemów wodnych, zwalczanie kłusow-
nictwa, i innych szkód, w środowisku wodnym, ochro-
nę i użytkowanie wód poprzez utrzymywanie porząd-
ku, wykonywanie prac społecznych nieodpłatnie przez 
członków koła, konserwacje stawów i terenów przyle-
głych, usuwanie szkód powstałych w dużej mierze przez 
bobry, pełnienie dyżurów przez dwójki wędkarskie (co-
dziennie od kwietnia do listopada patrolowano tereny 
łowisk); 

 2)  ochronę oraz racjonalne zarybianie wód będących 
w użytkowaniu związku, które w dużej mierze umożliwi-
ła dotacja otrzymana od Gminy Wola Krzysztoporska; 

 33)  popularyzowanie i upowszechnianie wędkarstwa oraz 
wiedzy ekologicznej wśród młodzieży, organizowa-
nie sportu wędkarskiego na zasadach obowiązujących 
w polskich związkach wędkarskich poprzez organizo-
wanie zawodów wędkarskich dla członków Związku, 
jak i osób niezrzeszonych w PZW – w celu popularyza-
cji sportu wędkarskiego, szczególnie wśród młodzieży 
w 2011 r. Koło zorganizowało następują konkursy:

  a)  konkurs spławikowy dla osób nie zrzeszonych w PZW 
z okazji Dnia Dziecka w dwóch kategoriach: dziew-
czynki i chłopcy, 

  b)  konkurs  spławikowy  dla osób nie zrzeszonych w PZW 
z okazji Dnia Chemika w trzech kategoriach: kobiety, 
mężczyźni i dzieci, 

  c)  konkurs  spławikowy  dla osób nie zrzeszonych w PZW 
z okazji rozpoczęcia roku szkolnego  w dwóch katego-
riach: dziewczynki i chłopcy, 

  d)  konkurs dla wędkarzy o tytuł mistrza koła w dyscypli-
nie spławikowej, 

  d)  konkurs dla wędkarzy o tytuł mistrza koła w dyscypli-
nie gruntowej, 

  f)  konkurs dla wędkarzy w dyscyplinie spinningowej. 
W 2011 roku Koło propagowało wśród mieszkańców Gmi-

ny Wola Krzysztoporska zdrowy i aktywny trybu życia oraz 
wiedzę ekologiczną. Szkolono członków Koła w zakresie etyki 
wędkarskiej, zasad i techniki wędkowania, przekazywano wie-
dzę o gospodarce rybackiej. Szkolenia prowadzili nieodpłatnie 
koledzy wędkarze z największym doświadczeniem, wyróżnie-
ni przez PZW złotymi i srebrnymi odznakami. Organizowano 
również szkolenia dla dzieci i młodzieży. Cennej  pomocy Kołu 
w jego działalności udzielało Nadleśnictwo Piotrków Trybunal-
ski. Działalność Koła ma ogromne znaczenie dla okolicznych 
mieszkańców. Zaangażowanie wędkarzy pozwala w dobrym 
stanie i czystości utrzymywać okolice zbiorników wodnych 
w Wygodzie, w tym budynku „harcówki”. Dzięki temu to uro-
kliwe miejsce jest idealne do spacerowania oraz uprawiania 
innych form aktywnego wypoczynku.

Pzw KOŁO nR 35 – PODsUmOwAnie 2011 ROKU

Na zdjęciach: 1, 2) Społeczna praca wędkarzy przy konserwacji stawów i terenów przyległych. 3) Obraz szkód wyrządzonych przez 
bobry. 4) Mali uczestnicy zawodów wędkarskich. 5) Malowniczy Staw Siomkowski.

1 2 3

4 5
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Zakończenie 2011 roku było udane dla zawodników LUKS 
„ATHLETIC” Wola Krzysztoporska. Polski Związek Zapaśniczy 
podsumował wyniki sportowe za rok 2011. W tej klasyfikacji 
w zapasach styl klasyczny klub LUKS „ATHLETIC” Wola Krzyszto-
porska zajął 31 miejsce na 102 kluby uczestniczące w zawodach 
w stylu klasycznym na szczeblu międzynarodowym, Mistrzostw 
Polskich, zawodach ogólnopolskich, międzywojewódzkich i wo-
jewódzkich we wszystkich kategoriach wiekowych (dla porów-
nania w ubiegłym roku klub znalazł się na 48 miejscu).

Warto zaprezentować wyniki ostatnich turniejów, gdzie 
uczestniczyli zawodnicy klubu:

1) II Turniej o Mistrzostwo Szkół Podstawowych Woje-
wództwa Łódzkiego w zapasach styl klasyczny 17.12.2011 r. 
Stobiecko Szlacheckie k/Radomska 

Wyniki indywidualne: kat. 32 kg – Ciesielski Marcin – II miejsce; 
kat. 38 kg – Kupisz Mariusz – III miejsce; kat. 42 kg – Kołaciński 
Dawid – V miejsce; kat. 47 kg – Famulski Adrian – I miejsce; Kat. 
53 kg – Pijewski Karol – I miejsce; kat. 59 kg – Pisarek Norbert – II 
miejsce, Głowacki Szymon – III miejsce).

Drużynowo: I miejsce – SP Wola Krzysztoporska – 29 punktów; 
II miejsce – SP nr 5 Piotrków Tryb. – 25 punktów; III miejsce – SP 
nr 1 Bełchatów – 24 punkty. Startowało 84 zawodników z 20 
szkół podstawowych województwa łódzkiego.

2) XVIII Międzynarodowy Turniej „Mikołajkowy” Uczniow-
skich Klubów Sportowych w zapasach styl Klasyczny 02-
03.12.2011 r. Wrocław

Wyniki indywidualne: kat. 66 kg – Banasiak Macjej – II miejsce; 
kat. 42 kg – Kaczorowski Jakub – XXI miejsce; kat. 53 kg – Jarek 
Michał – XXI miejsce; Pijewski Karol – XXXIV miejsce; kat. 59 kg 
– Pijewski Bartłomiej – XIII miejsce, Jarek Łukasz – XIV miejsce. 

Klub LUKS „ATHLETIC” Wola Krzysztoporska zajął XIX miejsce.
Startowało 198 zawodników z 37 klubów w tym 2 ekipy za-

graniczne z Litwy i Chorwacji.
3) I Turniej o Mistrzostwo Szkół Podstawowych Wojewódz-

twa Łódzkiego w zapasach styl klasyczny 06.11.2011 r. Wola 
Krzysztoporska

Wyniki indywidualne: kat. 32 kg – Ciesielski Marcin – V miej-
sce; kat. 38 kg – Kupisz Mariusz – III miejsce, Dąbrowski Emil – V 
miejsce; kat. 42 kg – Kołaciński Dawid – V miejsce, Alberciak Kac-
per – VII miejsce; kat. 47 kg – Famulski Adrian – III miejsce; kat. 53 
kg – Pijewski Karol – I miejsce, Głowacki Szymon – II miejsce; kat. 
59 kg – Pisarek Norbert – III miejsce, Babajan Eryk – III miejsce.

Drużynowo: I miejsce – SP Wola Krzysztoporska – 26 punktów; 
II miejsce – SP nr 5 Piotrków Tryb. – 24 punkty; III miejsce – SP nr 1 
Bełchatów – 20 punktów.

Startowało 72 zawodników z 19 szkół podstawowych woje-
wództwa łódzkiego.
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Urzędu Gminy z dopiskiem: „Biuletyn”

Na zdjęciu: zawodnicy klubu LUKS „ATHLETIC” wraz z (ostat-
ni rząd od lewej):Tomaszem Woźniakiem – trenerem, Błażejem 
Strzelczykiem – radnym Gminy Wola Krzysztoporska oraz Damia-
nem Kazubem – prezesem klubu, podczas I Turnieju o Mistrzo-
stwo Szkół Podstawowych Województwa Łódzkiego w zapasach 
styl klasyczny (06.11.2011 r., Wola Krzysztoporska)

W ubiegłym roku, przed przerwą świąteczną, w Gimnazjum 
w Woli Krzysztoporskiej odbył się uroczysty apel podsumowu-
jący imprezy sportowe zorganizowane przez ULKS „TYTAN” 
od września do grudnia 2011 roku. 

W mistrzostwach Gimnazjum w Tenisie Stołowym wygrali:
Dziewczynki: I miejsce – Aleksandra Sima; II miejsce – Daria 

Matyjaszczyk; III miejsce – Zuzanna Zajączkowska.
Chłopcy: I – Jakub Kuśmierski; II – Adam Świątkowski; III 

– Jakub Biegarczyk.
W Szkolnej Lidze Piłki Ręcznej wzięło udział 160 uczniów 

(23 drużyny, w tym 11 dziewczęcych, 12 chłopięcych).
Wśród chłopięcych drużyn z klas II-III miejsce I wywalczyła 

kl. IIIb, II miejsce – IIIc, III miejsce – IIIa, natomiast wśród dru-
żyn dziewczęcych I miejsce zajęła kl. IIIa, II miejsce – kl. IIc, a III 
miejsce – kl. IIId. 

Z chłopięcych drużyn pierwszoklasistów najlepsza okazała 
się kl. Id, II miejsce zajęła I b, III miejsce - I c.

Najlepsze wyniki wśród dziewczęta z klas pierwszych osią-
gnęły: I miejsce – kl. Ic, II miejsce – I d oraz III miejsce – Ia.

Wyróżnieni uczniowie oraz drużyny otrzymały nagrody 
rzeczowe i pamiątkowe dyplomy z rąk dyrektora ZSG – Zbi-
gniewa  Ziemby, wicedyrektor – Bogusławy Bajerowskiej oraz 
prezesa ULKS „TYTAN” – Sławomira Piętakiewicza. Apel oraz 
imprezy sportowe przygotowali i przeprowadzili nauczyciele 
wychowania fizycznego: Emilia Chęcińska, Marlena Danielak 
oraz Hubert Zawiślak.

ULKs „tytAn”
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