
Uroczystość wręczenia medali Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie odbyło się 27 stycznia b.r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej. Zaproszono małżonków, którzy 50 lat temu złączeni węzłem małżeńskim wyruszyli 
na nową drogę życia.

Roman Drozdek – Wójt Gminy wręczył przybyłym parom medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Pogratulował zebra-
nym, że dotrzymali przysięgi małżeńskiej oraz życzył, aby ich miłość trwała nadal. Na uroczystym spotkaniu była obecna Maria 
Głowacka – Przewodnicząca Rady Gminy, Monika Dybała – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich oraz Marek Ogrodnik 
– Sekretarz Gminy.

Obchodzące złote gody pary otrzymały kwiaty i drobne upominki. Na zakończenie zagrał zespół RED-DANCE.
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Gminy Wola Krzysztoporska

ZŁOTE GODY

Miesiące marzec 
i kwiecień upłynęły pod 

znakiem Świąt 
Wielkanocnych oraz 
wiosny, która na 

dobre rozgościła się 
w Naszej Gminie.
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W dniu 04 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej odbyła się narada władz gminy z sołtysami. 
Na spotkaniu poruszone zostały kwestie gminnego budże-
tu oraz charakterystyka zadań inwestycyjnych przewidzia-
nych do realizacji w roku 2012. W przerwie zebrania odbyły 
się warsztaty z tworzenia ozdób wielkanocnych połączone 
ze świątecznym kiermaszem. Zostały one poprowadzone przez 
doświadczone twórczynie ludowe z regionu opoczyńskiego 
– Mariannę Rzepkę i jej córki Bożenę i Gabrielę z Bielowic. 
Pani Marianna jest laureatką Nagrody im. Oskara Kolberga 
i wraz z córkami kontynuuje regionalną tradycję rękodzieła 
artystycznego, tworząc w wielu dziedzinach sztuki ludowej: 
wykonuje koronki, hafty i stroje ludowe, plastykę obrzędową 
– palmy, pisanki, wycinanki, kwiaty z bibuły. Artystka bardzo 
aktywnie promuje sztukę ludową, uczestnicząc w warsztatach 
etnograficznych, realizowanych w jej rodzinnym domu oraz 
instytucjach, z którymi współpracuje (Łódzki Dom Kultury, 
Muzea w Opocznie, Przysusze, Tomaszowie, Warszawie, szko-
ły w Opocznie i Łodzi). Jest inicjatorką utworzenia świetlicy 
wiejskiej, gdzie prezentowane są prace wszystkich bielowic-
kich twórców ludowych, a także współzałożycielką Bielowic-
kiego Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej. 
W środowisku twórczyń regionu opoczyńskiego uważana jest 
za jedną z najlepszych. Pani Marianna Rzepka w roku 2011 

otrzymała Złoty Krzyż Zasługi za swoje osiągnięcia od Prezy-
denta RP Bronisława Komorowskiego. Celem warsztatów było 
propagowanie i kultywowanie tradycji związanej z okresem 
Świąt Wielkanocnych. Spotkanie z twórczyniami ludowymi 
oraz pokaz zdobienia pisanek przypadł do gustu wszystkim 
uczestnikom spotkania.

XVII sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 
w dniu 28 grudnia 2011 r. w Urzędzie Gminy Wola Krzysz-
toporska. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Tor-
chalska przedstawiła protokoły z kontroli w Urzędzie Gminy 
w zakresie przeprowadzonych postępowań z obszaru za-
mówień publicznych za 9 miesięcy 2011 roku. Omawiano 
sprawę zakupu paliwa do samochodów strażackich i upraw-
nień Komisji Rewizyjnej żądającej wglądu do kart jego zuży-
cia. Uchwała Rady Gminy dotycząca przyjęcia sprawozdania 
z przeprowadzonej kontroli z pominięciem pkt. 2 – wnio-
sków pokontrolnych – została podjęta większością głosów. 
Przedstawiony został też protokół z kontroli w zakresie bu-
dowy i remontów dróg gminnych wykonywanych w 2011 r., 
uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z w/w kontroli 
została podjęta jednogłośnie. Następnie przewodniczący 
pozostałych Komisji Rady Gminy złożyli sprawozdania z od-
bytych posiedzeń. Podjęte zostały też uchwały omówione 
przez skarbnika gminy w sprawie zmiany budżetu i w bu-
dżecie gminy na rok 2011, a także w sprawie wydatków 
z budżetu gminy nie wygasających w 2011 z upływem 
roku. W dalszej części obrad Sekretarz Gminy omówił nowy 
projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminne-
go Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który został 
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Zdrowia, Spraw 
Socjalnych i Porządku Publicznego. Uchwała w tej sprawie 
została podjęta jednogłośnie. Wójt Roman Drozdek złożył 
następnie sprawozdanie z wykonania uchwał i z działalności 
między sesjami. Poinformował też o udziale w spotkaniach, 
naradach i imprezach okolicznościowych. Interpelacje i za-
pytania, które wypełniły ostatnią część obrad dotyczyły: 
ustalenia przyczyn zalewania wodą piwnic budynku przy ul. 
Kościuszki • zanieczyszczenia wód z wodociągu w Gomu-
linie wsi i Dąbrówce jak również konieczności płukania rur 
w związku z awarią wodociągu w Krzyżanowie • projektu 
zjazdu z drogi krajowej przy szkole w Gomulinie i prac zwią-
zanych z odwodnieniem oraz budową chodnika.

XVIII sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 
w dniu 25 stycznia 2012 r. w Urzędzie Gminy Wola Krzyszto-
porska. Na wstępie obrad przewodniczący poszczególnych 

Komisji Rady Gminy złożyli sprawozdania z ich działalności. 
Poruszono temat wykrytych nieprawidłowości podczas kon-
troli w Zarządzie Nieruchomościami i skierowania wniosku 
do Prokuratury w sprawie wyjaśnienia wątpliwości związa-
nych z rozliczeniem zużycia oleju opałowego. Skarbnik Gmi-
ny omówił następnie projekt budżetu gminy na rok 2012, 
a wszystkie Komisje Rady Gminy odniosły się do niego pozy-
tywnie. Pomiędzy radnymi wywiązała się dyskusja dotycząca 
planowanych inwestycji zawartych w omawianym projek-
cie budżetu oraz wydatków jakie zostaną w związku z tym 
poniesione. Następujące uchwały Rady Gminy: w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska zostały 
podjęte większością głosów. Jednogłośnie natomiast pod-
jęto uchwały: w sprawie ustalenia ramowego planu pracy 
Rady Gminy Wola Krzysztoporska, ustalenia sieci prowa-
dzonych przez Gminę przedszkoli publicznych i oddziałów 
przedszkolnych. Jednomyślnie została też podjęta uchwa-
ła w sprawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego 
na opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty dot. decyzji w spra-
wie połączenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gomu-
linie w Zespół Szkolno-Gimnazjalny. Następnie Wójt Gminy 
złożył sprawozdanie z wykonania uchwał i z działalności 
między sesjami. Przedstawił też informacje na temat izolacji 
budynku szkoły w Gomulinie. Ostatnią część obrad wypeł-
niły interpelacje i zapytania dotyczące: zmiany w formule 
organizacji corocznych „Dni Woli” • perspektywy tworze-
nia w poszczególnych miejscowościach punktów rekreacji 
w skład których wejdą Domy Ludowe, place zabaw i boiska 
• konieczności oznakowania ulic, zamieszczania tablic infor-
macyjnych • przeznaczenia na parking placu obok siedziby 
Policji • planów sprzedaży budynku po byłej szkole w Woź-
nikach • problemu braku stomatologa w Woli Krzysztopor-
skiej • budowy kolektora i odprowadzania wód przy szkole 
w Gomulinie • rozliczeń Gminy z Syndykiem Wolskich Za-
kładów • Wszystkie uchwały przechowywane są w Urzę-
dzie Gminy pok. 18, osoby zainteresowane mają prawo 
wglądu do ich treści. Uchwały zamieszczane są również 
na stronie internetowej Urzędu oraz wywieszane na ta-
blicy ogłoszeń.
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informacje bieżące
Z ObraD raDY GMINY

PrZEDŚWIĄTECZNE SPOTKaNIE Z SOŁTYSaMI
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informacje bieżące

�

Święcenie palm upamiętnia wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Palma przeniesiona do domu, według tradycji miała chronić za-
budowania i jego mieszkańców od chorób, piorunów i wszelkiego zła. W jej skład wchodzą gałązki wierzbowe, zielonej borówki 
leśnej, barwinka lub bukszpanu, suszone ozdobne trawy i bibułkowe  kwiatki.

15 marca w Bibliotece Publicznej w Gomulinie odbyło się spotkanie z Krystyną Lauks, która z poświęceniem i cierpliwością 
przekazywała swoje praktyczne umiejętności młodemu pokoleniu w zakresie przygotowywania palm wielkanocnych. W warsz-
tatach plastycznych wzięło udział �4 uczniów pod opieką nauczycielek Agaty Pawlak, Joanny Sobótkowskiej i Katarzyny Stawic-
kiej. Bibliotekę w Gomulinie prowadzi Julia Karlińska.

Niedziela Palmowa
W wiejskim kościółku organy grają, rozgłośnie dzwony biją.
Srebrzystych dymów, lekkie mgły, w blaskach się słońca wiją.
A przed ołtarzem – Czy to las? Las świeży i zielony
przyszedł i klęknął pośród nas i schylił swe korony?
Nie, nie zielony to jest las, co swe gałązki ściele,
ale z palmami przyszedł lud w Palmową tą Niedzielę.
I rzuca słonko złoty blask na czarne drzewo krzyża,
a Chrystus z niego, smętną twarz do ziemi słodko zniża.
I patrzy na nas tak żałośnie i łaskawie, jak gdyby mówił:
Ludu mój, ja ciebie błogosławię.

Ocalony od zapomnienia wiersz zachowała w pamięci ak-
tywna czytelniczka biblioteki Maria Foltyn, która nauczyła się 
go w szkole w latach �0-tych ubiegłego stulecia.

17 marca osiem uczennic Gimnazjum w Go-
mulinie, pod opieką Agaty Pawlak (nauczyciel 
w – f) i Ewy Maciołek (nauczyciel historii i wos) 
wzięło udział w rajdzie pieszym „Topienie Ma-
rzanny” zorganizowanym przez Centrum Infor-
macji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim 
oraz piotrkowski oddział PTTK. Rajd rozpoczął 
się o godzinie 9.00, na Skwerze im. Jana Paw-
ła II w Piotrkowie Tryb., gdzie uformował się 
wielobarwny i głośny pochód, który następnie 
przeszedł ulicami miasta aż nad Jezioro Bugaj. 
Uczestnicy rajdu wyposażeni w piszczałki, grze-
chotki, kołatki oraz inne hałaśliwe przedmioty 
dali wyraźnie zimie do zrozumienia, że jej czas 
się kończy. Po dotarciu na metę na rajdowi-
czów czekał przygotowany przez organiza-
torów ciepły posiłek. Po krótkim odpoczynku 
wybrano najbardziej ekologiczną Marzannę, 
która następnie została wrzucona z mostu 
do rzeki Wierzejki i odpłynęła do morza. Pozo-
stałe kukły przygotowane przez uczniów spło-
nęły w ognisku. W ten symboliczny sposób, 
przy iście wiosennej pogodzie zima została 
przepędzona. Na zakończenie każda drużyna 
otrzymała dyplom PTTK za udział w rajdzie.

raJD TOPIENIE MarZaNNY

Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej „LITT-
TE STARS OF BIG STAGE” odbył się 17 lutego b.r. 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Moszczenicy.

Wzięło w nim udział 90 uczestników z 12 szkół 
podstawowych z terenu powiatu. Uczestnicy oce-
niani byli w dwóch kategoriach wiekowych: kla-
sy I-III oraz IV-VI z podziałem na występy solistów 
i zespołów. Jury oceniało dobór repertuaru, ogólny 
wyraz artystyczny, aranżację, wykonanie oraz po-
prawność językową. Przyznano łącznie 19 nagród 
i wyróżnień.

W kategorii klas I – III wśród zespołów i duetów 
sukces odniosły dzieci z Bogdanowa: Zespół Just 
Four ze Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła 
II w Bogdanowie zajął II miejsce. Do konkursu przy-
gotowała dzieci Agnieszka Motyl. W kategorii klas 
IV – VI wśród solistów III miejsce zdobyła Olga Piasta 
z Gomulina.

KONKUrS PIOSENKI aNGIELSKIEJ W MOSZCZENICY

Na zdjęciu na od lewej uczennice ze Szkoły Podstawowej z Bogdanowa: J. 
Urbańska, J. Olas, M. Krak, I. Robaszek i D. Krystek oraz pozostali wyróżnieni 
uczniowie wraz z przedstawicielami jury konkursu

NIEDZIELa PaLMOWa
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W dniu 15 lutego 2012 r. w godzinach porannych w budynku 
Szkoły Podstawowej w Parzniewicach doszło do awarii instalacji 
wodnej, co doprowadziło do zalania ok. 2/� powierzchni obiek-
tu. Odkrycia dokonał szkolny konserwator, który około godz. 
07:25 przyszedł otworzyć szkołę i zobaczył wodę wylewającą się 
na zewnątrz. Przybyła na miejsce chwilę później dyrektor szko-
ły Alina Wojdal wezwała jednostkę OSP z Parzniewic i wydała 
decyzję o odwołaniu zajęć lekcyjnych. Powiadomiono rodziców 

uczniów i zorganizowano 
bezpieczny powrót dzie-
ci do domów. Strażacy 
oraz pracownicy szkoły 
pod kierownictwem pani 
dyrektor usuwali w bez-
pieczne miejsce szkolną 
dokumentację z zalanego 
sekretariatu i gabinetu dy-
rektora. Do suchej części 
szkoły wynoszono ponad-
to meble, dywany, tablice 
i sprzęt elektroniczny. Za-
bezpieczono pomoce dy-
daktyczne, sprzęt do zajęć 
z wychowania fizycznego, 
wyposażenie sali zabaw. 
O godzinie 08:16 stra-

żacy z jednostki w Parzniewicach rozpoczęli akcję wypompo-
wywania wody Na polecenie przewodniczącego komisji ds. 
usuwania skutków awarii wkrótce przyłączyły się do akcji inne 
jednostki straży pożarnej z terenu gminy: OSP Majków Duży, 
Woźniki, Rokszyce, Piekary, Oprzężów i Wola Krzysztoporska. 
Jednostki te posiadały na stanie wysokowydajne pompy pły-
wające, szlamowe, nagrzewnice oraz agregaty prądotwórcze. 
Z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie 
Tryb. sprowadzony został ponadto specjalistyczny odkurzacz 
do usuwania pozostałości zalegającej wody. Gdy woda została 
już wypompowana rozpoczęto akcję osuszania zalanych po-
mieszczeń, która trwała nieprzerwanie aż do soboty 18 lutego. 
Trzy dni później Wójt Roman Drozdek wraz z powołanym na 
potrzeby zdarzenia zespołem podjął decyzję o konieczności za-
instalowania w szkole urządzeń wyciągających wilgoć ze ścian. 
Na wykonanie tej usługi podpisana została umowa z firmą 
zewnętrzną. O zdarzeniu poinformowani zostali: Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków, Państwowy i Powiatowy Inspektor 
Sanitarny oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
Szkody jakie pozostawiło zalanie budynku zostały oszacowane 
na ok. 60 000 PLN. Szkoda została zgłoszona ubezpieczycielo-
wi. Obecnie trwa procedura jej likwidacji. W dniu 27 lutego zo-
stały wznowione zajęcia lekcyjne. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy tak ofiarnie włączyli się w akcję ratowniczą, nie szczędząc 
swego czasu, zaangażowania i sił, w szczególności jednostkom 
Ochotniczych Straży Pożarnych.
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ZaLaŁO SZKOŁĘ W ParZNIEWICaCH

Gimnazjum w Gomulinie dołączyło 
do grona 1140 placówek edukacyj-
nych w Polsce, które wzięły udział w 
międzynarodowym projekcie UNICEF 
„Wszystkie kolory świata”, który roz-
począł się w listopadzie 2011 roku w 
polskich szkołach. W ramach kampanii 
uczniowie przygotowywali charyta-
tywne laleczki. Nie były to jednak zwy-
kłe szmaciane zabawki – ale symbol 
pomocy, jakiej dzieci udzieliły swoim 
rówieśnikom w Sierra Leone. Celem 

akcji było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy to-
lerancji i otwartości na inne kultury, pokazanie, że pomaga-
nie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne oraz 
zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Afryce. Każda 
sprzedana laleczka ratuje życie jednego dziecka, bo pozwa-
la na zaszczepienie go przeciw najpoważniejszym chorobom 
wieku dziecięcego.

Po zgłoszeniu szkoły do projektu w klasach została rozpro-
pagowana idea akcji. Młodzież została zapoznana z proble-
mami afrykańskich dzieci i zachęcona do uszycia laleczek. Każ-
dy uczeń, który zadeklarował udział w tej inicjatywie wybrał 
kraj, z którego miała pochodzić laleczka, uszył ją i nadał imię. 
Wszyscy stanęli na wysokości zadania - kukiełki były pomysło-
wo i starannie wykonane. Finał akcji w naszej szkole odbył się 
w trakcie Zabawy Choinkowej - 28 stycznia 2012 r. Uczennice 
klasy III a – Natalia Wasik i Emilia Łaszek szczególnie zaanga-
żowały się w realizację tego projektu. Nie tylko uszyły laleczki, 

ale również zajęły się ich prezentacją w czasie dyskoteki i za-
chęcały do zaopiekowania się nimi. A chętnych do niesienia 
pomocy nie brakowało! W zamian za przekazanie darowizny 
(10 zł i więcej) na rzecz dzieci z Afryki można było laleczkę 
zabrać do domu. Szczególnie cieszyły się one dużym powo-
dzeniem wśród przedszkolaków i ich rodziców. 

W sumie uczniowie uszyli 28 ślicznych laleczek a dochód z 
ich sprzedaży wyniósł aż 400 zł. Kwota została wpłacona na 
konto UNICEF. Pieniądze zebrane w czasie ogólnopolskiej akcji 
przeznaczone zostaną na zakup szczepionek przeciwko odrze, 
gruźlicy, polio i tężcowi noworodkowemu dla dzieci w Sierra 
Leone. Cieszymy się, że i my możemy pomóc!

Dzięki przyłączeniu się do akcji Gimnazjum w Gomulinie 
otrzymało „Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placów-
ki” UNICEF. Koordynatorem akcji była Ewa Maciołek – na-
uczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

JEDNa LaLECZKa – JEDNO ŻYCIE

Na zdjęciu: W usuwaniu skutków awarii wzięły udział jednostki ochotniczej 
straży pożarnej z terenu Gminy.

Na zdjęciu: Wójt Roman Drozdek wraz z Sekretarzem 
Gminy Markiem Ogrodnikiem na miejscu zdarzenia.

Na zdjęciu: obraz rozmiaru szkód 
jakie spowodowało podtopienie 
budynku szkoły w Parzniewicach.
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Pierwszy dzień wiosny w Szkole Podstawowej im. gen. Lu-
dwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej był niezwykły, 
barwny i pełen artystycznych wrażeń. Od samego rana ucznio-
wie podziwiali występy rówieśników z grupy Aikido, wspania-
łe pokazy akrobatyczne grupy Caravella oraz popisy dziewczyn 
z koła tanecznego.

Wreszcie przyszedł czas na pierwszy wiosenny spacer. Roz-
śpiewany, barwny korowód ruszył ulicami Woli Krzysztopor-
skiej z zimową panną – Marzanną. Na wietrze, w dłoniach 
rozradowanych uczniów powiewały różnobarwne kwiaty, 
żabki, motyle, bociany, transparenty. Żegnali zimę, witali wio-
snę. Mieszkańcy z sympatią i zaciekawieniem obserwowali 

wesołą gromadę. Szczęśliwi i zadowoleni wrócili do szkoły. 
Na uczniów czekała jeszcze jedna niespodzianka, sponsoro-
wana przez Radę Rodziców. Wszyscy uczestniczyli w „Lekcji 
biologii- przyrody na żywo”. Główną atrakcją były żywe gady, 
które można było obejrzeć z bliska a nawet dotykać. Najwię-
cej emocji wzbudził wąż boa dusiciel. To był niezapomniany 
dzień!

Dziękujemy organizatorom imprezy, paniom: Magdalenie 
Krasoń i Iwonie Blaźniak oraz Radzie Rodziców.

Tekst i zdjęcia przesłane do druku ze Szkoły Podstawowej 
w Woli Krzysztoporskiej.

SPOTKaNIE Z WIOSNĄ

Psychologowie i pedagodzy polecają czytanie dziecku co naj-
mniej 20 minut dziennie. Na co dzień nie zastanawiamy się ile 
korzyści daje głośne czytanie. Rozwija wyobraźnię, inteligencję 
i ciekawość świata dziecka. Czytając, uczymy dziecko rozumieć 
siebie i innych, rozwijamy jego zainteresowania i przede wszyst-
kim poświęcamy mu czas. Czuje się ważne i kochane. Głośne 
czytanie to jeden z najlepszych i najtańszych sposobów wspól-
nego spędzania czasu. Książki można wypożyczyć w bibliotece, 
albo wymienić się nimi z innymi rodzicami. Akcję „Cała Polska 
czyta dzieciom” Marta Ambrozik, nauczyciel języka polskiego 
oraz bibliotekarka w Szkole Podstawowej w Woli Krzysztopor-
skiej prowadzi od kilku lat. Czyta przede wszystkim dzieciom 
od „zerówki” do trzeciej klasy. Szkoła nie zastąpi dzieciom ro-
dzinnego czytania, ale może pokazać, że czytanie jest cieka-
we, inspirujące, rozwija wyobraźnię. Po takiej akcji uczniowie 
chętniej sięgają po książki. „Cała Polska czyta dzieciom” to nie 
tylko wspólne głośne czytanie. To również zajęcia w szkolnej 
bibliotece. Rysowanie, malowanie, uczenie się wierszy, ogląda-
nie prezentacji multimedialnych. „Oswajanie” szkoły poprzez 

literaturę i zabawę. W tym roku chęć udziału w akcji wyraziły 
osoby związane ze szkołą i spoza szkolnego środowiska. W lu-
tym i marcu klasom zerowym i pierwszym czytali: Lucyna Lasek 
– Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej, 
Małgorzata Mikuła – lekarz z ośrodka zdrowia, Mieczysław 
Warszada – Zastępca Wójta Gminy Wola Krzysztoporska. Czy-
tali „Naszą mamę czarodziejkę” Joanny Papuzińskiej, „Dzieci 
z ulicy Awanturników” Astrid Lindgren i ilustrowane książeczki 
z serii o żółwiu Franklinie. Akcja będzie trwała do końca roku 
szkolnego. Wszystkim dorosłym szukającym książkowych in-
spiracji polecamy ‘Przewodnik po dobrych książkach” i „Złotą 
Listę” zamieszczone na stronie „Fundacja XXI Cała Polska czy-
ta dzieciom” oraz stronę „Kulturalny Plac Zabaw” adresowaną 
do młodszych dzieci. Zachęcamy również do odwiedzania bi-
bliotek szkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Krzysz-
toporskiej. Każdy może czytać dziecku i świetnie się przy tym 
bawić. Literatura dziecięca nie jest nudna. Dla dzieci wspólne 
czytanie może być fascynującym przeżyciem, a dla dorosłych 
świetną zabawą i powrotem do czasów dzieciństwa.

CaŁa POLSKa CZYTa DZIECIOM

Opracowano na podstawie informacji nadesłanych ze Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej

Zdjęcie powyżej: Uczniowie klas „0 B” i „0 C” z panią doktor Małgorzatą Mikułą, klasa „0 B” ze Szkoły Podstawowej w Woli Krzysz‑
toporskiej prezentuje swoje prace.
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Z końcem miesiąca marca 2012 r. zaprzestał dzia-
łalności zakład budżetowy Gminy – Zarząd Nieru-
chomościami. Do zadań Zarządu Nieruchomościami 
należało zarządzanie budynkami komunalnymi Gmi-
ny Wola Krzysztoporska. Zarząd Nieruchomościami 
zlikwidowano w ramach restrukturyzacji jednostek 
organizacyjnych Gminy.

Na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych 
Zarząd Nieruchomościami zarządzał również sied-
mioma wspólnotami mieszkańców budynków wielo-
rodzinnych na osiedlu domów wielorodzinnych przy 
ul. Kościuszki w Woli Krzysztoporskiej. Sytuacja taka 
miała miejsce od chwili powstania wspólnot. 

W roku 1996 Gmina Wola Krzysztoporska,  na 
mocy przepisów prawa stała się właścicielem budyn-
ków osiedlowych. Stopniowo  sprzedawała użytkow-
nikom mieszkań lokale mieszkalne z zastosowaniem 
bonifikaty, która obecnie ustalona jest na poziomie 
80 % wartości mieszkania. Użytkownicy mieszkań 
mogą więc wykupić je za 20 % rynkowej wartości. Obecnie  mieszkania stanowiące własność Gminy zajmują od kilkunastu do 
dwudziestu kilku procent powierzchni każdej ze wspólnot, stanowią więc zdecydowaną mniejszość.

Do zadań jednostek samorządowych zgodnie z przepisami prawa  nie należy jednak zarządzanie prywatnymi pod-
miotami, jakimi są wspólnoty, a sytuacja, kiedy jednostka budżetowa Gminy zarządza podmiotem prywatnym nie jest 
pożądana. 

Ze względu na to, że utrwalony kilkunastoletnią 
praktyką stan rzeczy nie zadowalał ani Gminy ani 
członków wspólnot, Gmina z końcem 2011 r. wypo-
wiedziała wspólnotom umowy o zarządzanie, niejako 
zmuszając je do wzięcia swoich spraw we własne ręce.  
Obecnie wspólnoty są na etapie podpisywania umów o 
zarządzanie z nowym zarządcą.

Zarząd Nieruchomościami administrował również 
kotłownią osiedlową. Prowadzenie  kotłowni tj. dostar-
czanie ciepła dla pomiotów prywatnych, również nie 
należy do zadań Gminy (nie jest zadaniem publicznym), 
a stanowi jedynie jej działalność prowadzoną niejako 
na uboczu działalności podstawowej. W związku z tym 
Gmina prowadzi obecnie ze wspólnotami rozmowy 
na temat przejęcia przez nie kotłowni osiedlowej. W 
przypadku nie uzyskania porozumienia w tym zakresie, 
rozważana jest opcja wydzierżawienia lub sprzedaży 
kotłowni innemu prywatnemu podmiotowi.
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Informujemy, że od dnia 18 kwietnia 2012 r. Filia Biblioteczna w Woźnikach czynna jest w środy w godz. 12:00–19:00, a Filia 
Biblioteczna w Bujnach w czwartki w godz. 10:00–18:00.

GODZINY OTWarCIa bIbLIOTEK W WOŹNIKaCH I W bUJNaCH

Informujemy, że w dniach: 29 maja 2012 r., �1 lipca 2012 r., 09 października 2012 r. i 04 grudnia 2012 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy Wola Krzysztoporska będzie pełnił dyżur Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów. Osoby zainteresowane mogą zgła-
szać się w celu uzyskania porad prawnych – pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu tj. 09:00–14:00.

DYŻUrY POWIaTOWEGO rZECZNIKa PraW KONSUMENTÓW W UG

Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej informuje, że w dniach 
od 14 do 16 maja 2012 r. na terenie gminy Wola Krzysztopor-
ska odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego od wszystkich właścicieli prywatnych 
posesji. Prosimy o wystawienie odpadów do godz. 08:00 przy 
głównej drodze w dniu, w którym będzie przeprowadzana 
zbiórka. Samochód przejedzie przez teren danej miejscowo-
ści zbierając odpady. Uwaga!!! Jeśli ktoś nie zdąży wystawić 
zużytego sprzętu do godz. 08:00 rano a samochód przejedzie 
przez teren miejscowości – odpady nie zostaną odebrane. Zu-
żyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie zbierany przez 
firmę DORA w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miej-
scowość wg następującego harmonogramu: 14.05.2012 r. RE-
JON I: Bujny, Gąski, Glina, Krzyżanów, Piaski, Siomki, Wy-
goda, Jeżów, Wola Krzysztoporska, Kacprów, Radziątków, 
Krężna, Krężna Kol., Rokszyce I, Rokszyce II, Wola Rokszyc-

ka, Kargał Las. 15.05.2012 r. REJON II: Gomulin, Gomulin 
Kol., Majków Duży, Oprzężów, Oprzężów Kol., Praca, Żach-
ta, Mąkolice, Mzurki, Budków, Piekarki, Piekary, Koziero-
gi, Stradzew, Woźniki, Woźniki Kol. 16.05.2012 r. REJON III: 
Pawłów Dolny, Pawłów Górny, Parzniewiczki, Poraj, Parz-
niewice Duże, Parzniewice Małe, Laski, Blizin, Kamienna, 
Bogdanów, Bogdanów Kol., Borowa, Ludwików, Miłaków, 
Moników. Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wy-
stawić je na drogę dojazdową (w sposób nie powodujący za-
grożenia na drodze) w terminie podanym w harmonogramie. 
Odbierany będzie następujący zużyty sprzęt: komputerowy, 
RTV (telewizory, monitory, itp.), AGD (pralki, lodówki, itp.), 
złom, makulatura, akumulatory (zużyty sprzęt powinien być 
w miarę możliwości kompletny, np. lodówka z agregatem).  
Zachęcamy do udziału w akcji, będzie on wkładem w ochronę 
naszego środowiska.

ZbIÓrKa ZUŻYTEGO SPrZĘTU ELEKTrYCZNEGO W DNIaCH 14-16 MaJa

LIKWIDaCJa ZarZĄDU NIErUCHOMOŚCIaMI
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

FuNdusZe euroPejskie dla roZwoju regioNu łódZkiego

Prowadzona od zeszłego roku inwestycja o wartości 25 mln 
złotych jest przedsięwzięciem o charakterze ekologicznym.

W jej ramach powstanie w Woli Krzysztoporskiej nowa biolo-
giczna oczyszczalnia ścieków, spełniająca wszystkie wymogi unij-
ne. Docelowo będzie ona obsługiwała 80% mieszkańców Gminy.

Roboty prowadzone w północnej części Woli Krzysztopor-
skiej mają na celu przede wszystkim uporządkowanie gospo-
darki wodno-ściekowej w tej miejscowości. Roboty trwają 
na ul. Wesołej, Leśnej, Zielonej, Ogrodowej, Projektowanej, 
Północnej i Polnej. Dla posesji budowane są nowe przyłącza 
sanitarne i deszczowe aby ich właściciele dokonali rozdziele-
nia swoich wewnętrznych instalacji i odprowadzali z działek 
oddzielnie wody deszczowe i ścieki sanitarne. Jest to warun-
kiem prawidłowego funkcjonowania całego systemu.

Natomiast w miejscowościach: Siomki, Krzyżanów i Glina 
wykonano nową sieć kanalizacji sanitarnej, do której stopnio-
wo przyłączane są kolejne posesje.

Na koniec miesiąca marca 2012 r. dokonane zostały kolejne 
odbiory częściowe w ramach realizacji zadania. Wartość ode-
branych robót budowlanych wyniosła �.619.499,�� zł brutto. 
Zakres wykonanych w I kwartale 2012 r. prac obejmował m.in. 
budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej na terenie miejscowości Wola Krzysztoporska. Z kolei 
na odcinku Siomki-Krzyżanów-Glina Wykonawca przystąpił 
do budowy przyłączy na prywatnych posesjach. Rozpoczął 
również prace przy tłoczniach ścieków – na odcinku tym po-
wstanie 7 tłoczni – rozpoczęto budowę � z nich.

Ponadto na wyposażenie oczyszczalni dostarczony został 
ciągnik z ładowaczem i 2 przyczepami o łącznej wartości 
246.000,00 zł. Sprzęt zapewnić ma sprawne funkcjonowanie 
nowo budowanej oczyszczalni – służyć będzie m.in. do wywo-
zu osadów powstających w wyniku biologiczno-mechaniczne-
go oczyszczania ścieków.

Na koniec I kwartału 2012 roku zaawansowanie inwestycji 
wyniosło ok. 65%.

Informujemy również mieszkańców, że w związku z prowa-
dzonymi robotami związanymi z budową nowej kanalizacji 
kilkakrotnie dochodziło do awarii sieci wodociągowych. Przy 
prowadzeniu robót ziemnych na tak rozległą skalę w terenie 
zabudowanym jest to jednak nieuniknione. Awarie są na bie-
żąco usuwane przez Wykonawcę robót budowlanych oraz 
przez służby gminne. Sytuacje takie mogą jednak jeszcze się 
zdarzać…. Zakończenie robót budowlanych planowane jest 
na ostatni kwartał 2012 r.

UMaCNIaNIE POZYTYWNEGO WIZErUNKU WOJEWÓDZTWa ŁÓDZKIEGO POPrZEZ 
MODErNIZaCJĘ I WYPOSaŻENIE GMINNEGO OŚrODKa KULTUrY W WOLI KrZYSZ-
TOPOrSKIEJ OraZ OrGaNIZaCJĘ IMPrEZY KULTUraLNEJ ”SMaKI KrÓLOWEJ bONY”

Projekt pod nazwą Umacnianie pozytywnego wizerunku 
Województwa Łódzkiego poprzez modernizację i wyposaże‑
nie Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej oraz 
organizację imprezy kulturalnej” Smaki Królowej Bony” do-
tyczy jedynej instytucji kultury w Gminie Wola Krzysztopor-
ska. Polega na przebudowie i rozbudowie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Woli Krzysztoporskiej wraz z zakupem wyposażenia 
do sali widowiskowo-kinowej oraz organizacji cyklicznego wy-
darzenia kulturalnego „Smaki Królowej Bony”.

Gmina Wola Krzysztoporska w 2011 roku pozyskała do-
finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 
1.552.527,7� zł na jego realizację (całkowita wartość zada-
nia wynosi �.105.055,47 zł). Największa część środków prze-
znaczona zostanie na modernizację i wyposażenie budynku. 
Założono zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technolo-
gicznych, które będą miały wpływ na podniesie standardu 
technicznego obiektu. Po przeprowadzonych pracach obiekt 
będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu budynków 
w powiecie piotrkowskim.

Zakres projektu obejmuje kompleksową modernizację bu-
dynku, w tym m.in.:

budowę klatki schodowej oraz przebudowę układu prze-
strzenno-funkcjonalnego;
wymianę okładzin ściennych i posadzek;
montaż sufitów podwieszanych;
wymianę istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej, insta-
lacji elektrycznej;







wykonanie zewnętrznej pochylni dla osób niepełnospraw-
nych i zadaszeń tarasu;
wykonanie systemu wentylacji sali widowiskowo-kinowej;
zakup wyposażenia do sali widowiskowo-kinowej: foteli 
kinowych, nagłośnienia, oświetlenia scenicznego.

Realizacja projektu przyczyni się również do wykreowania 
imprezy trwale promującej region. Pomysł jest oparty na wąt-
ku historycznym związanym z pobytem Królowej Bony, wraz 
z całym dworem, w Gomulinie (Gmina Wola Krzysztoporska) 
podczas obrad sejmowych, które odbywały się wtedy w Piotr-
kowie Trybunalskim. Głównym i zarazem niezmiennym ele-
mentem będzie konkursowy pokaz kulinarny potraw na bazie 
warzyw i przypraw korzennych „Królewskie warzywa”. Z za-
łożenia będzie to impreza o zasięgu ogólnopolskim. Dotych-
czas prowadzona działalność GOK zamykała się w granicach 
powiatu.

Pierwsze prace związane z realizacją projektu rozpoczną 
się w II kwartale bieżącego roku, po przeprowadzeniu w UG 
przetargu. Wtedy tez zostanie ustalona ostateczna wartość 
Projektu.

Celem bezpośrednim Projektu jest poprawa stanu infra-
struktury kulturalnej w Gminie Wola Krzysztoporska, wzrost 
jej atrakcyjności na tle regionu i kraju oraz promocja regio-
nu łódzkiego, jako bogatego w walory dziedzictwa kultu-
rowego.

Projekt bez wsparcia ze środków unijnych nie byłby realizo-
wany z uwagi na brak wystarczających środków w budżecie 
Gminy.
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„Bieg św. Jerzego” odbędzie się 12 maja w w Jeżo-

wie. Do udziału we wspólnej zabawie zaproszeni są 
wszyscy mieszkańcy Gminy i nie tylko.

Uroczyste obchody święta jeździectwa, podobnie 
jak w ubiegłym roku, będą miały miejsce w Ośrodku 
„DENYSOWO” na terenie stadniny koni w Jeżowie 
i zostaną zorganizowane w formie całodziennego 
pikniku z wieloma atrakcjami dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. 

Organizatorzy: Ewa i Jarosław Denys wraz ze 
sponsorami proponują wszystkim uczestnikom 
wspólne spędzenie czasu od godziny 10.00 do 2�.00 
na malowniczo położonym terenie stadniny. W pro-
gramie zaplanowana jest między innymi inscenizacja 
Legendy o św. Jerzym w wykonaniu uczniów Zespo-
łu Szkolno-Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej, 
amatorskie zawody skokowe, wyścigi zaprzęgów, 
wyścig koni wierzchowych, dmuchany plac zabaw 
dla najmłodszych (m.in.: zjeżdżalnie, trampoliny, 
malowanie twarzy), przejażdżki konne, stanowiska 
strzeleckie dla młodzieży i dorosłych, prezentacje ku-
linarne (koła gospodyń wiejskich), stoiska gastrono-
miczne, stoiska ze sprzętem jeździeckim, galeria ob-
razów itp. Gospodarze przewidują również wspólną 
biesiadę przy ognisku i muzyce granej „na żywo”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zawo-
dach jeździeckich proszone są o zgłoszenia u Ewy 
Denys pod nr telefonu 506 156 6�6 lub e-mail: 
denysowo_jezow@interia.pl do �0 kwietnia br.

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. 
Wstęp wolny.

PROGRAM IMPREZY:
10.00–1�.00 Amatorskie zawody skokowe
12.00–1�.00 Strzelanie Królewskie Łaskiego Bractwa 
Kurkowego
1�.10–1�.�0 Inscenizacja legendy o św. Jerzym
1�.40–14.�0 Wyścigi zaprzęgów – zawody
14.40–17.�0 Wyjazd zaprzęgów 
i koni wierzchowych 
w teren
17.40 Bieg św. Jerzego 
(wyścig koni wierzcho-
wych)

„bIEG ŚW. JErZEGO” W JEŻOWIE
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Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej prezentuje kalendarz najbliższych wydarzeń kulturalnych:
26 maja – konkurs rekreacyjno-kulinarny dla KGW w miejscowości Glina
9 czerwca – piknik w miejscowości Krzyżanów z okazji Dnia Dziecka
10 czerwca – piknik rodzinny w miejscowości Mąkolice 
16-17 czerwca – Dni Gminy Wola Krzysztoporska  w Woli Krzysztoporskiej
2 września – uroczystości patriotyczne na Górach Borowskich
9 września – Dożynki Gminne w Gomulinie

WYDarZENIa KULTUraLNE

KaLENDarZ WYDarZEŃ KULTUraLNYCH GOK

Tegoroczny Dzień Kobiet Starostwo Powiatowe w Piotr-
kowie Trybunalskim wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w 
Moszczenicy postanowiło uczcić zapraszając gospodynie z te-
renu powiatu do wspólnej zabawy i rywalizacji. Do konkursu 

o tytuł „Gospodyni Roku w Powiecie Piotrkowskim” zgłosiło 
się osiem pań z poszczególnych gmin powiatu. Gminę Wola 
Krzysztoporska reprezentowała Ewa Ceglarek ze Stradzewa. 
Panie wykazały nieprzeciętną inwencję twórczą występując w 
strojach wykonanych według własnego pomysłu. Przedstawi-
cielka naszej gminy była kibicem na EURO 2012, od stóp po 
czubek głowy biało-czerwona. Przygotowane przez organiza-
torów konkurencje dały uczestniczkom możliwość wykazania 
się wiedzą i umiejętnościami z różnych dziedzin. Nasza pani 
Ewa bez trudu pokonywała kolejne etapy turnieju: efektow-
nie odtańczyła walca wraz ze swoim osiemnastoletnim synem 
Sławkiem, ubijała pianę z białek na czas, dekorowała półmi-
sek z wędliną. A przepytywana przez policjanta z zasad ruchu 
drogowego udowodniła, że jest naprawdę wszechstronna. 
Ostatnia konkurencja polegała na wykonaniu piosenki do uło-
żonego przez siebie tekstu. Pani Ewa posłużyła się melodią 
starej biesiadnej piosenki „Te opolskie dziołchy, wielkie parad-
nice…”  czym wzbudziła entuzjazm publiczności bijącej bra-
wo w rytm znanej melodii. Wesołe zmagania pań przeplatane 
były występami zespołów muzycznych działających przy GOK 
w Moszczenicy i orkiestry dętej. Pierwsze miejsce w plebiscycie 
i jednocześnie tytuł Gospodyni Roku otrzymała Danuta Filo-
cha z Majkowic w Gminie Ręczno. Tuż za nią, różnicą zaledwie 
jednego punktu znalazła się pani Ewa. Gratulujemy. Był to już 
czwarty taki turniej, mamy nadzieję, że kolejny Dzień Kobiet 
będzie równie wesoły i kolorowy.

POWIaTOWE WYbOrY GOSPODYNI rOKU W W MOSZCZENICY

Dnia 16 lutego Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzyszto-
porskiej zorganizował konkurs kulinarny z nagrodami dla 
Kół Gospodyń Wiejskich. Z tej okazji przybyli przedstawiciele 
Powiatu Piotrkowskiego w osobach Pauliny Dziadczyk – Prze-
wodniczącej Rady Powiatu oraz członka Rady Powiatu – Zbi-
gniewa Ziemby. Obecn też byli przedstawiciele naszej gminy, 
tj. Wójt Roman Drozdek, Z-ca Wójta Mieczysław Warszada, 
Sekretarz Marek Ogrodnik, Przewodnicząca Rady Gminy Ma-
ria Głowacka oraz jej zastępca Grzegorz Konecki, jak również 
radni: Joanna Sala oraz Paweł Malik.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Jolanta Kołacińska 
witając gości wyraziła głębokie uznanie dla wkładu pracy 
w przygotowanie suto zastawionych stołów. Scharakteryzo-
wała genezę tłustoczwartkowej tradycji, która sięga czasów 
średniowiecza, opowiedziała o zwyczajach i przesądach z nią 
związanych.

Do konkursu przystąpiło 21 kół gospodyń wiejskich z terenu 
gminy. Nie sposób było zliczyć ilości wyrobów cukierniczych 
które zostały przygotowane na konkurs. Na przepięknie ude-
korowanych stołach pojawiły się nie tylko tradycyjne pączki 
i faworki, ale też rozmaite rogaliki i ciastka w kształcie róż. 
Niektóre koła zaprezentowały również wykwintne mięsa, sa-
łatki oraz nalewki. Komisja dokonująca wyboru laureatów 
konkursu stanęła przed niezwykle trudnym zadaniem. Zwy-
cięzców wyłoniono oceniając smak słodkich wyrobów oraz 
różnorodność składników zużytych do ich wypieku, a także 
w konkurencji jedzenia pączków na czas. Triumfatorem te-
gorocznego Tłustego Czwartku zostało KGW Gąski, dru-

gie miejsce zdobyło KGW Laski, zaś trzecie KGW Piekary. 
Kulinarny pokaz przebiegał wsympatycznej atmosferze, któ-
rą umilał występ „Ludowych Pasjonatek”, za sprawą których 
uczestnicy włączyli się do wspólnego śpiewu, zaś DJ Mario 
prezentowaną muzyką porwał biesiadników do tańca.

Na zakończenie spotkania przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich z Gliny – Edyta Michalak zaprosiła wszystkich na ma-
jówkę do swojej miejscowości. Wójt ze swoim zastępcą prze-
kazał wraz ze słodkim upominkiem życzenia Paniom z okazji 
Dnia Kobiet.

TŁUSTY CZWarTEK

Zdjęcie powyżej: Jedna z konkurencji: bicie piany z białek na 
czas. Ewa Ceglarek ze Stradzewa kontra przedstawicielka Gminy 
Czarnocin.
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W dniu 19 marca 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Woli Krzysztoporskiej odbył się I Konkurs Piosenki Dziecię-
cej i Młodzieżowej ‘’MIKROFON DLA CIEBIE’’, w którym wzię-
li udział uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Woli 
Krzysztoporskiej oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Go-
mulina. Celem konkursu było zaprezentowanie umiejętności 
i dorobku artystycznego solistów dziecięcych i młodzieżowych 
działających w placówkach kultury, szkołach i przedszkolach 
z terenu naszej gminy, popularyzacja śpiewu wśród dzieci 
i młodzieży jako jednej z najprzyjemniejszych form spędza-
nia wolnego czasu, promocja utalentowanych i wyróżnia-
jących się wykonawców szerszej publiczności, inspirowanie 
do dalszych poszukiwań muzycznych i doskonalenia warszta-
tu, kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. Powołane 
przez organizatora jury miało bardzo trudny orzech do zgry-
zienia. „Nie chciałabym być w komisji, która musi oceniać tak 
wyrównany, a w dodatku bardzo wysoki poziom” – mówiła 
podczas zamknięcia konkursu dyrektor GOK w Woli Krzyszto-
porskiej, Jolanta Kołacińska. Komisja musiała jednak wybrać 
tych najlepszych. W poszczególnych kategoriach zostali nimi: 
Uczniowie klas l-III szkół podstawowych: I miejsce – Joanna 
Kluf ze SP z Gomulina, II miejsce – Angelika Malicka ze SP 
z Gomulina, III miejsce – Oliwia Skrzypczyk reprezentująca 
SP w Woli Krzysztoporskiej. W kategorii klas IV -VI szkół pod-
stawowych I miejsce zajęła Ewelina Pirek ze SP z Gomulina, II 

miejsce – Olga Piasta ze SP w Gomulinie, III miejsce – Karolina 
Błaszczyk ze SP w Woli Krzysztoporskiej. W kategorii Młodzież 
gimnazjalna I miejsce – Adrianna Filipek z Gimnazjum w Go-
mulinie, II miejsce – Magdalena Braun z Gimnazjum z Go-
mulina, III miejsce – Paulina Mazerant z tej samej szkoły. Wy-
różnienie otrzymała Anna Bieniek z Gimnazjum w Gomulinie, 
a także Zespół Cantabile reprezentujący Gimnazjum w Woli 
Krzysztoporskiej
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MIKrOFON DLa CIEbIE z historii gminy

Dnia 16 marca 2012 r. w Gomulinie miały miejsce elimina-
cje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. Jury, po dokonaniu oceny 
prac pisemnych zakwalifikowało do finału sześć uczestniczek, 
spośród których wyłoniono finalistkę Martynę Sońtę do repre-
zentowania gminy Wola Krzysztoporska na szczeblu powiato-
wym turnieju. Na zorganizowanych w dniu 2� marca 2012 r. 
w Muzeum Pożarnictwa w Wolborzu eliminacjach powiato-
wych, osiągnęła ona bardzo dobry wynik zajmując czwarte 
miejsce. Do turnieju przygotowywała Martynę Ewelina Kac-
perska, nauczycielka z gimnazjum w Gomulinie.

OGÓLNOPOLSKI TUrNIEJ 
WIEDZY POŻarNICZEJ

Zdjęcie obok: finalistka Martyna Sońta wraz z Prezesem ZOSP 
RP Grzegorzem Koneckim oraz Zastępcą Prezesa ZOSP RP Wojcie‑
chem Kamińskim

W dniu 27 lutego 2012 r. w Urzędzie Gminy w Woli Krzysz-
toporskiej odbył się finał gminnego konkursu promującego 
ideę szeroko rozumianego bezpieczeństwa pod hasłem „20 
lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widza tak nas ma-
lują”. Na konkurs wpłynęło 60 prac w trzech grupach. Jury 
w składzie Aleksander Książczak – przewodniczący, Katarzyna 
Michalak- sekretarz oraz Aleksander Kulig – członek wyróżniło 
prace następujących uczniów:

Grupa I – wiek uczestników od 5 do 8 lat: 
 1. Mikołaj Sęderecki- Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie
 2. Natalia Drożdż - Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie
 �. Mateusz Wysmyk - Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie
 4. Jakub Skupień – Szkoła Podstawowa w Gomulinie
 5. Wiktoria Gomula - Szkoła Podstawowa w Gomulinie

Grupa II – wiek uczestników od 9 do 12 lat
 1. Patrycja Kuciapa – Szkoła Podstawowa w Woli Krzyszto-

porskiej
 2. Marcelina Wojtania - Szkoła Podstawowa w Woli Krzysz-

toporskiej
 �. Anna Koszelak - Szkoła Podstawowa w Woli Krzyszto-

porskiej
 4. Adrianna Malicka - Szkoła Podstawowa w Gomulinie
 5. Patrycja Gielecińska - Szkoła Podstawowa w Woli Krzysz-

toporskiej

Grupa III – wiek uczestników od 1� do 16 lat
 1. Emil Książczak – Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej 
 2. Justyna Stępień - Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej 
 �. Karol Gajda - Gimnazjum w Gomulinie
 4. Martyna Sońta - Gimnazjum w Gomulinie
 5. Robert Wyderka - Gimnazjum w Gomulinie

Prace w/w uczniów zostały przesłane do Starostwa Powia-
towego w Piotrkowie Tryb. na etap powiatowy konkursu.

TaK MaLUJĄ STraŻ POŻarNĄ
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z historii gminy

Jednostka Straży Po-
żarnej w Rokszycach 
powstała w roku 194�, 
założycielami jej byli 
Jerzy Trajdos, Piotr Nie-
zgoda i Stefan Nowak. 
Jednostka mieściła się 
wówczas na terenie 
prywatnym poszczegól-
nych Prezesów. W 1956 
roku powstał Komi-
tet Budowy Strażnicy, 
na czele którego stanęli 
Henryk Niezgoda, Adam 
Skupień i Józef Dryzek. 
Wtedy też nabyta zosta-
ła działka pod budowę 
Strażnicy OSP. Budowa 
zakończyła się w 1965 r. 
i nowy obiekt został od-
dany do społecznego 
użytkowania mieszkań-
com okolicznych miej-
scowości. Straż wzbogaciła się o pierw-
szą nową motopompę „WSM” oraz 
syrenę alarmową „�KW”, zaś w 1969 r. 
o platformę konną. W roku 1980 Pre-
zesem OSP w Rokszycach został Mie-
czysław Adamczyk, który funkcję 
tę pełnił przez 10 kolejnych lat. W tym 
okresie naczelnikami byli: Jan Szyja, 
Marian Marek, Ireneusz Dryzek. W la-
tach 1990-1994 Prezesem OSP był An-
drzej Olejnik, natomiast Naczelnikiem 
– Leszek Krystek. Skarbnikiem od roku 
1980 był druh Zdzisław Skupień, zaś 
na zebraniu wyborczym w roku 1998 
funkcję tę przejął i sprawuje do dziś 
jego syn Piotr. Od roku 1994 Prezesem 
ponownie został Mieczysław Adam-
czyk, a stanowisko naczelnika objął 
Ryszard Ogrodnik. W 1997 r. do OSP 
został przydzielony lekki samochód 
bojowy marki „Żuk”. Poświęcenie tego 
pojazdu odbyło się w trakcie Dożynek 
Kościelnych na terenie OSP Rokszyce. 
Od roku 2005 do dziś Prezesem jest druh Rafał Adamczyk. 
Od 2011 r. Naczelnikiem OSP w Rokszycach jest Mariusz La-
sota, Wiceprezesem Zdzisław Skupień, z-cą Naczelnika jest 
Piotr Wężyk, Gospodarzem – Dariusz Ogrodnik. Sekretarzem 
od 1998 r. do chwili obecnej jest Sławomir Junicki.

Z upływem lat budynek jednostki zmieniał swój wygląd ze-
wnętrzny i wewnętrzny, został wybudowany garaż na samo-
chód bojowy, wymienione okna, podłoga z drewnianej na te-
rakotową. W 2008 r. OSP w Rokszycach otrzymała nowy lekki 
samochód bojowy „Gazela”, który jest wykorzystywany przez 
druhów do działań ratowniczych. Jednostka w Rokszycach, 
mimo trudnych warunków, czynnie wywiązuje się z nałożo-
nych obowiązków służbowych. Jest jedyną jednostką strażac-
ką reprezentującą gminę podczas wszelkich uroczystości ko-
ścielnych w parafii NMP Królowej Pokoju w Piotrkowie Tryb.

Dziś jednostkę OSP Rokszycach tworzy 18 członków. 12 
z nich posiada przeszkolenie podstawowe. Ośmiu honoro-
wych druhów (seniorów) często służy wsparciem swej jedno-
stce podczas świąt i uroczystości okolicznościowych. Strażacy 
czynnie współpracują z reaktywowanym w 2011 r. Kołem Go-
spodyń Wiejskich w Rokszycach.

OCHOTNICZa STraŻ POŻarNa W rOKSZYCaCH

Zdjęcie obok: Zarząd jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rokszycach. Naczelnik Mariusz Lasota i Prezes Rafał Adamczyk.

Archiwalne zdjęcie jednostki OSP Rokszyce zrobione podczas zawodów strażackich.
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Najstarsza kronika Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztopor-
skiej została zniszczona przez wojsko niemieckie w 19�9 roku. 
Niemieccy żołnierze wywieźli również księgę założycielską szkoły 
i wszystkie pomoce naukowe. W latach 1922-1962 kierownikiem 
szkoły był Juliusz Wawrzynkowski. To on jest autorem 
„kronikarskich wspomnień” z lat 1900 – 1962 
i dzięki jego relacji możliwe jest odtworzenie 
najdawniejszej historii Szkoły. Wdzięczność 
należy się również wszystkim, anoni-
mowym i tym wymienionym z imie-
nia i nazwiska, kronikarzom którzy 
utrwalili w kronikach historię Szkoły 
gromadząc i zapisując informacje, 
wklejając zdjęcia. Do 1900 roku 
najbliższą szkołą, była szkoła 
w miejscowości Wygoda. Zało-
żona została w 1866 roku. Była 
to szkoła trzyklasowa, z jednym 
tylko nauczycielem, a uczęszcza-
ły do niej dzieci z Wygody, Woli 
Krzysztoporskiej, Kacprowa, Ra-
dziątkowa, Jeżowa, Kisiel i Kręż-
nej. Nauka rozpoczynała się późną 
jesienią i trwała do połowy kwiet-
nia. Przez resztę roku dzieci były 
zajęte pracą w polu i gospodarstwie. 
Szkołę w Woli Krzysztoporskiej wybu-
dowano w 1899 roku. Miała tylko jedną 
salę, wyposażoną w 10 długich ławek, w któ-
rych mogło zająć miejsce pięćdziesięciu uczniów. 
Nie było obowiązku szkolnego i wiosną uczęszczało 
do szkoły nawet ośmioro dzieci, za to zimą w ławkach brakowa-
ło miejsc. Z relacji Juliusza Wawrzynkowskiego wynika, że z bra-
ku miejsc w ławkach uczniowie w czasie lekcji stali na oknach. 
W 1906 roku, z inicjatywy robotników wolskiej Fabryki Chemicz-
nej, powstała szkoła fabryczna. Nie miała osobnego budynku. 
Uczniowie uczyli się popołudniami w domu mieszkalnym na „fol-
warku” (dzisiejsza ulica Piotrkowska), lekcje prowadził nauczy-
ciel ze szkoły wygodzkiej Antoni Kędzierski. Obie szkoły, wolską 
i wygodzką, połączono w roku szkolnym 1915/1916. Nadal uczył 
Antoni Kędzierski, ale dołączyła do niego Zofia Bieniasz żona ko‑
misarza Akcyz i Monopolów Państwowych. Była to w dalszym 
ciągu szkoła trzyklasowa i uczyło się w niej 151 uczniów. W 1922 
roku Antoni Kędzierski po 45 latach pracy przeszedł na emerytu-
rę, a kierownikiem szkoły został Juliusz Wawrzynkowski. W roku 
szkolnym 1926/27 uczy się w szkole 156 dzieci – zapisał w kro-
nice kierownik – Procent dzieci niepromowanych wynosi od 20 
do 30. Na tak niski% dzieci promowanych składają się nastę‑
pujące czynniki: 1. Obojętność niektórych rolników na wyniki 
nauczania. 2. Zła frekwencja z powodu zaangażowania dzieci 
do pasienia i robót polnych. �. Brak troski o ukończenie pełnej 
7‑klasowej szkoły. 4. Wysyłanie dzieci od 13 roku życia do pracy 
zarobkowej – przeważnie do ogrodu dworskiego. W 19�2 roku 
szkoła posiadała już pięć izb lekcyjnych, niestety znajdujących się 

w różnych miejscach wsi. Uczono się w dwóch salach starej szko-
ły, sali domu spółdzielczego, dawnej sali „na folwarku” i prywat-
nym domu Józefa Mielczarka. Zatrudniano kolejnych nauczycieli. 
W szkole pojawili się: Irena Jagielska, absolwentka Seminarium 
Nauczycielskiego w Łodzi, Zdzisław Pruski i Józef Fundaliński. 
Niestety, kronika nie mówi nic o przedmiotach, których naucza-
li. Warunki lokalowe były fatalne: nauczycielstwo przy nauce 
przedmiotowej odbywało wędrówki do sal porozrzucanych 
po wsi i folwarku – pisał Juliusz Wawrzynkowski. Pojawił się po-
mysł budowy szkoły i 10 maja 19�6 roku, w domu spółdzielczym 
odbyło się zebranie. Wzięli w nim udział rodzice uczniów, właści-
ciele Zakładów Chemicznych w Woli Krzysztoporskiej i przedsta-
wiciele organizacji społecznych. Plan budowy szkoły wykonał in-
żynier Witold Szereszewski. Nowa szkoła miała być wybudowana 
w dwóch etapach. Jako pierwszy miał powstać budynek piętro-
wy z czterema salami, później dobudować miano drugie piętro 
z sześcioma salami: pracownią fizyczną i chemiczną, pokojem 
na pomoce naukowe, salą gimnastyczną, pokojem nauczyciel-
skim i kancelarią kierownika szkoły. Zebrani dobrowolnie opo-
datkowali się na ten cel. Rolnicy oddali plac przylegający do bu-

dynku starej szkoły, zobowiązali się do wykonania „robót 
ziemnych” i zwiezienia materiałów budowlanych. 

Robotnicy fabryczni uchwalili podatek od 10 
do 25 złotych, a właściciele fabryki od 50 

do 100 złotych od osoby. Wybrano rów-
nież komitet budowy szkoły, w skład 

którego weszli: inżynier Edward 
Szereszewski jako przewodniczący; 
wybitny chemik, właściciel Fabryki 
Chemicznej doktor Maurycy Szpil-
fogel, brat Maurycego inżynier 
Maksymilian Szpilfogel, Zygmunt 
Tenenbaum lekarz, późniejszy 
autor „Gawęd o dawnym Piotr-
kowie”, kierownik szkoły Juliusz 
Wawrzynkowski oraz mieszkań-
cy Woli Krzysztoporskiej: Jan 
Pacześ, Tomasz Warchoł, Tomasz 

Szczepanik, Stanisław Szcześniak, 
Jan Mielczarek, Józef Mielczarek, 

Stanisław Warchoł, Wojciech Szulc, 
Wincenty Krzyżanowski i Jan Wie-

czorek. Do 1 października 19�6 roku 
zebrano 8.5�0 złotych. Za te pieniądze 

kupiono cegły, wapno i drewno. Budowę 
wsparły również władze powiatu ze starostą 

Strzemińskim na czele, przyznając szkole 6 tys. Zło-
tych. Budynek został oddany do użytku 15 sierpnia 19�8 

roku. Postanowienia podjęte na zebraniu, listy ofiarodawców 
i pracujących społecznie przy budowie szkoły zostały zapisane 
w specjalnej księdze pamiątkowej. Tej samej, która kilka lat póź-
niej została wywieziona przez Niemców...
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HISTOrIa SZKOŁY PODSTaWOWEJ W WOLI KrZYSZTOPOrSKIEJ – CZ.I

Zamieszczone zdjęcia pochodzą z kroniki szkolnej  i zrobione zostały prawdopodobnie w roku 1962. Na zdjęciu zamieszczonym niżej 
na drugim planie widać budynek,  obecnie już wyburzonej  szkoły, nazywanej przez uczniów „szkołą starą”, w odróżnieniu od budynku 
„szkoły nowej” (na pierwszym planie) , w którym obecnie mieści się siedziba Banku Spółdzielczego i Gminnego Ośrodka Pomocy Spo‑
łecznej w Woli Krzysztoporskiej.
Część I. Opracowała na podstawie kroniki szkolnej  Marta Ambrozik.

z kroniki koła gospodyń wiejskich
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z kroniki koła gospodyń wiejskich

KGW bUDKÓW-MZUrKI
Do lat 90-tych XX w. istniały dwa Koła Gospodyń Wiejskich w miejscowościach Budków oraz Mzurki. Przewodniczącą z naj-

dłuższym stażem była w Budkowie Jadwiga Wojtasik, zaś w Mzurkach – Zenona Kosacka. W tym okresie działalność KGW 
koncentrowała się na urządzaniu zabaw tanecznych, „fantówek” i majówek. Zebrane przy organizacji tych imprez pieniądze 
panie przeznaczały na remonty i modernizację sali OSP. Przez kilka następnych lat działalność obu tych kół została zawieszona, 
aby w maju 2005 r. powołać do życia Koło Gospodyń Wiejskich Budków-Mzurki. Początkowo zebrania Koła i wszelkie narady 
odbywały się w budynku udostępnionym nieodpłatnie przez właściciela parku w Mzurkach, Józefa Stępnia. Kobiety z KGW 
organizowały tam spotkania integracyjne, zabawy andrzejkowe, karnawałowe, ostatki, dzień kobiet, tłusty czwartek. W związ-
ku z dużą ilością organizowanych tu imprez i ogromnymi oczekiwaniami lokalnej społeczności Wójt wraz z Radą Gminy Wola 
Krzysztoporska podjęli decyzję o wybudowaniu Domu Ludowego, który został wzniesiony od podstaw i oddany do użytkowania 

16 maja 2010 roku.
Większość realizowanych spotkań 

okolicznościowych uatrakcyjniały wystę-
py rodzimej „Kapeli spod dębu”, mocno 
związanej z Kołem Gospodyń Wiejskich 
Budków-Mzurki, założonej dzięki inicjaty-
wie Józefa Stępnia (dzisiejszego kierowni-
ka Kapeli) oraz obecnego sołtysa Ryszar-
da Cieślaka. W 2005 r. podczas Dożynek 
Gminnych zorganizowanych w Mzurkach, 
Kapela Spod Dębu przekazała KGW kwo-
tę 600 złotych. Rolę Starościny Dożynek 
pełniła wtedy Agnieszka Głowacka, któ-
ra obecnie jest zastępcą przewodniczą-
cej KGW. Gminne Dożynki odbywały się 
w Mzurkach także w roku 2006, 2007 
i 2011. Podczas uroczystości Dożynko-
wych w latach 2005 – 2007 Koło Gospo-
dyń Wiejskich Budków-Mzurki wręczało 
dożynkowy wieniec Wójtowi Romanowi 
Drozdkowi. Każdego roku w popołudnie 

Archiwalne zdjęcia z wycieczek organizowanych przez gminne Koła Gospodyń Wiejskich do Gdańska i Krakowa. Wśród osób na zdjęciach 
członkinie KGW z Budkowa oraz Mzurek.
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Bożego Ciała obywają się 
też w Mzurkach festyny, 
na które panie z Koła Go-
spodyń przygotowują dla 
gości poczęstunek.

Wszystkie imprezy or-
ganizowane z udziałem 
KGW Budków-Mzurki 
są doskonale przygotowa-
ne, od oprawy muzycznej 
zaczynając na wyśmienitych 
kulinariach kończąc. Koło 
liczy obecnie 19 członkiń, 
którym od 2008 r. przewo-
dzi Elżbieta Cieślak. Koło 
tworzą: Agnieszka Gło-
wacka, Liliana Stawiany, 
Małgorzata Warcholińska, 
Jolanta Rusek, Jadwiga 
Kossakowska, Anna Wal-
czyńska, Grażyna Magiera, 
Irena Stus, Barbara Malicka, 
Halina Warcholińska, Zeno-
na Kosacka, Wioletta Wró-
blewska, Wiesława Kotas, 
Jadwiga Cieślak, Marianna 
Michalak, Grażyna Zieliń-
ska, Małgorzata Kołaciń-
ska, Janina Kubicz. Panie czynnie angażują się w działalność 
kulturalną swoich miejscowości oraz gminy, organizują sze-
reg imprez, zabaw i uroczystości, które dzięki przychylności 
państwa Stępniów często odbywają się na terenie ich piękne-
go parku. To sprawia, że festyny i Dożynki w Mzurkach mają 
zawsze wspaniałą oprawę. Dzięki Gospodarzom park nabiera 
wówczas charakteru kameralnego amfiteatru, jest w nim sce-
na i miejsca dla publiczności.

Koło Gospodyń Wiejskich Budków-Mzurki reprezentowa-
ło naszą gminę podczas festynu w Wolborzu w roku 2009, 
gdzie wyróżniło się eksponując stół z potrawami regionalnymi 

i podczas zmagań w bloku sportowym. Zajęło trzecie miejsce, 
w nagrodę otrzymało krajalnicę, komplet zastawy stołowej 
i obrus. We wrześniu 2011 r. uczestniczyło również w festy-
nie sportowo-rekreacyjnym w Bujnach pod nazwą „Pożegna-
nie lata”. KGW Budków-Mzurki reprezentowało Gminę Wola 
Krzysztoporska podczas powiatowych konkursów „Tradycje 
Stołów Wielkanocnych” w Sulejowie i w Moszczenicy.

W minionych latach Koło Gospodyń Wiejskich prowadziło 
zapisy na młode kaczki, gęsi, indyki i kurczęta. Zamawiało 
drób z wylęgarni i dzieliło nim mieszkańców wsi. Zwyczajem 
KGW z Budkowa i Mzurek było też tradycyjne darcie pierza 
nazywane „pierzawką”. Poza tym każdej jesieni podczas zbio-

ru ziemniaków mieszkańcy 
wsi z inicjatywy Koła Gospo-
dyń Wiejskich pomagali sobie 
wzajemnie w polu. Wykopki 
w każdym gospodarstwie koń-
czyło wspólne ognisko i zaba-
wa z udziałem rodzin człon-
kiń Koła. Gospodynie z KGW 
stanowiły bardzo zżyty ze-
spół, zwykło się kiedyś mówić, 
że odwiedzały się tak często, 
że wydeptały do siebie ścieżki. 
Dziś mieszkańcy z żalem stwier-
dzają, że ścieżki do najbliższych 
sąsiadów już dawno zarosły, 
a więzi międzyludzkie znacznie 
się rozluźniły. Budków i Mzur-
ki są nielicznymi miejscowo-
ściami w naszej gminie, gdzie 
zachował się dawny zwyczaj 
wspólnych majowych modlitw 
i śpiewów przy kapliczkach. 
Zwyczaj ten jest podtrzymywa-
ny w dużej mierze dzięki Kołu 
Gospodyń Wiejskich. Każdego 
roku w maju odprawiana jest 
w Mzurkach uroczysta msza 
święta w intencji żyjących rol-
ników i tych, którzy odeszli.

14

ZE SPOrTU

Dożynki Gminne Mzurki 2005. Koło Gospodyń Wiejskich wręcza wieniec Dożynkowy Wójtowi Ro‑
manowi Drozdkowi. Urszula Chmielewska, Elżbieta Cieślak, Grażyna Magiera, Zenona Kosacka, 
Halina Warcholińska, Małgorzata Pieprzowska, Anna Walczyńska.

Konkurs „Stoły Wielkanocne” 2006 r. Na zdjęciu od lewej: Małgorzata Warcholińska, Jadwiga Cieślak, Anna 
Walczyńska, Agnieszka Głowacka, Maria Michalak.
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W przeddzień ferii zimowych w Gimnazjum w Woli Krzysz-
toporskiej odbył się apel, podczas którego dokonano podsu-
mowania działalności sportowej naszych gimnazjalistów, któ-
rzy pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego: Emilii 
Chęcińskiej, Marleny Danielak, Huberta Zawiślaka, przygotowali 
się i wzięli udział w licznych zawodach sportowych na szczeblu 
gminnym, powiatowym i wojewódzkim, odnosząc duże sukce-
sy. II miejsce w Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajo-
wych zajął Krzysztof Bujacz, II miejsce zajęli chłopcy w Powiato-
wych Sztafetowych Biegach Przełajowych, III miejsce dziewczęta 
w Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych, III miejsce 
Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej w I Rzucie Ligi Lekkoatle-
tycznej LZS Województwa Łódzkiego: II miejsce w biegu na 100 
m – Krzysztof Bujacz, IV miejsce w biegu na �00 m – Adam 
Tarnecki, V miejsce w biegu na 100 m – Julia Mazerant,

I miejsce chłopców w Mistrzostwach Powiatu w Piłkę Ręcz-
ną, III miejsce chłopców w Mistrzostwach Rejonu w Piłkę Ręcz-
ną, III miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Powiatu w Piłkę 
Ręczną, I miejsce chłopców w Mistrzostwach Powiatu w Te-
nisie Stołowym, II miejsce chłopców w Mistrzostwach Rejonu 
w Tenisie Stołowym, VII miejsce chłopców w Mistrzostwach 
Województwa Łódzkiego w Tenisie Stołowym, III miejsce 
dziewcząt w Mistrzostwach Powiatu w Tenisie Stołowym. Po-
nadto Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej otrzymało od Rady 
Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Łodzi puchar za zajęcie II miej-
sce w konkursie „Najlepsza Szkoła Gimnazjalna Województwa 
Łódzkiego w roku 2011.

ZE SPOrTU

SPOrTOWE PODSUMOWaNIE W GIMNaZJUM

Skład reprezentacji, która uzyskała tytuł Mistrzów Powiatu Piotr‑
kowskiego w Piłkę Ręczną Chłopców (od lewej): nauczyciel Hubert 
Zawiślak, Artur Piwowarski, Adrian Serafin, Patryk Matyjaszczyk, 
Tomasz Cieślik, Kacper Komorowski, Sebastian Jarząbek, Robert 
Zajda, Tomasz Siwik, Patryk Pawlak, Krzysztof Bujacz, Michał So‑
śnia – bramkarz, Piotr Drzewiecki, Kamil Grela, Kacper Łasek.

Z DZIaŁaLNOŚCI GMINNEGO ZrZESZENIa LZS – rOK 2011
W lutym b.r. odbyło się spotkanie podsumowujące kolej-

ny rok działalności ludowych zespołów sportowych – w 2011 
roku przebiegała pod znakiem 65-lecia Gminnego Zrzeszenia 
LZS. W zakresie działań organizacyjnych zostało podjętych 
wiele decyzji co do dalszego rozwoju kultury fizycznej, sportu, 
rekreacji i turystyki. Na terenie Gminy obecnie jest zarejestro-
wanych 20 LZS-ów.

Warto podkreślić, że reprezentacja Gminy uczestnicząca w im-
prezach sportowych i turystycznych organizowanych na szczeblu 
wojewódzkim i ogólnopolskim zajmowała czołowe miejsca.

Za szczególny wkład pracy społecznej na rzecz rozwoju kul-
tury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki w środowisku wiej-
skim oraz niesioną pomoc Gminnemu Zrzeszeniu LZS w zakresie 
organizacji środowiskowych imprez sportowych rekreacyjnych 
i turystycznych dyplomami podziękowań zostali uhonorowani: 
Maria Głowacka – Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzyszto-
porska, Jolanta Gąsior – Prezes LKS Wola Krzysztoporska, Ka-
mila Kaczorowska – sołtys Blizina, Emilia Chęcińska i Marlena 

Danielak – nauczycielki wychowania fizycznego w Gimnazjum 
w Woli Krzysztoporskiej, Aneta Chojwa – Przewodnicząca LZS 
Stradzew, Stanisław Sipa – Prezes OZPM w Piotrkowie Trybu-
nalskim, Ryszard Olejnik – radny Gminy Wola Krzysztoporska 
oraz Rafał Mańkowski – Przewodniczący społecznej Sekcji Piłki 
Nożnej Gminnego Zrzeszenia LZS.

Za wieloletnią społeczną pracę na rzecz rozwoju sportu, re-
kreacji i turystyki na terenie Gminy, powiatu i województwa, 
resortowymi odznaczeniami zostali uhonorowani:

Brązową Odznaką Honorową LZS: Mariusz Pawłowski, To-
masz Turski, Przemysław Stemplewski, Łukasz Wolankiewicz 
i Mateusz Papiernik;

Srebrną Odznaką Honorową LZS: Ryszard Piekarski, Józef 
Cecotka, Andrzej Famulski i Jacek Pielużek;
Złotą Odznaką Honorową LZS: Ryszard Kiereś i Tomasz 
Woźniak;
Za zasługi dla Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi – 
Henryk Furmaniuk.

–

–

–
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Reprezentacja Gminy Wola Krzysztoporska wzięła udział w rozgryw-
kach finałowych Mistrzostw Powiatu Piotrkowskiego w Piłkę Siatkową Ko-
biet, które odbyły się 1 kwietnia b.r. w Rozprzy. Drużyna zajęła III miejsce 
za Rozprzą i Sulejowem. W skład drużyny weszły: Daria Franek, Justyna 
Błaszczyk, Izabela Stanikowska, Katarzyna Ordzińska, Dominika Kędra, 
Klaudia Kramer, Roksana Goszcz i Maria Michalska – uczennice Zespołu 
Szkół Rolniczych CKP w Bujnach. Drużynę do rozgrywek przygotowywała 
Anetta Mielczarek – nauczycielka wychowania fizycznego.
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MISTrZOSTWa POWIaTU W PIŁKĘ SIaTKOWĄ
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Ruszyła VI edycja Gminnej Ligi Halowej Piłki Nożnej Mężczyzn drużyn 5-cio osobowych „Wola Krzysztoporska – 2012r.” Celem 
rozgrywek jest popularyzacja halowej piłki nożnej w środowisku wiejskim, zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawod-
nictwa sportowego oraz integracja mieszkańców gminy poprzez masowe imprezy sportowe. Rozgrywki odbywać się będą 
w dwóch grupach po 4 zespoły:

Grupa I: LZS Mąkolice, LZS Kacprów, LZS Glina i LZS Woźniki.
Grupa II: LZS Gomulin, LZS Rokszyce, LZS Stradzew i LZS Wygoda.

Rozgrywki prowadzone będą systemem turniejowym. Z każdej grupy do finału awansują pierwsze dwa zespoły.

–
–

GMINNa LIGa HaLOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

Zawodnicy LKS „ATHLETIC” w ostatnim czasie brali udział 
w dwóch turniejach zapaśników.

I Turniej Młodzików – Mistrzostwa Województwa Łódz-
kiego w zapasach w stylu klasycznym odbył się w dniach �0-�1 
marca b.r. w Radomsku. Chłopcy osiągnęli wysokie wyniki w ry-
walizacji: kat. �5 kg – Mariusz Ciesielski – II miejsce; kat. �8 kg 
Mariusz Kupisz – III miejsce; kat. 47 kg – Adrian Famulski – II 
miejsce, Dawid Kołaciński i Jakub Kaczorowski – V miejsce; kat. 
5� kg – Michał Jarek – I miejsce; kat. 59 kg – Karol Pijewski – III 
miejsce; kat. 66 kg – Norbert Pisarek – V miejsce. W klasyfikacji 
klubowej LKS „ATHLETIC” uplasował się na III pozycji.

W Pabianicach (1�-14 kwietnia b.r.) miał miejsce Wiosenny 
Pierwszy Krok Zapaśniczy w zapasach w stylu klasycznym. 
W kat. 28 kg II miejsce zajął Kacper Robak; kat. �2 kg – Grze-
gorz Orłowski – III miejsce; kat. �4 kg – Jakub Robak – III miej-
sce; kat. 40 kg – Igor Jarek – II miejsce; kat. 41 kg – Michał Biniek 
– I miejsce; kat. 47 kg – Kacper Błaszczyk – II miejsce. W klasyfi-
kacji ogólnej klub znalazł się na V miejscu. 

TUrNIEJE ZaPaŚNICZE
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