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NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW JUŻ OD 1 LIPCA

USUWANIE AZBESTU – KOMUNIKAT

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszły w życie postano-
wienia ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku dotyczące nowych 
zasad utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 
tego dnia gminy mają 18 miesięcy na wprowadzenie nowe-
go systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Oznacza 
to, że od 1 lipca 2013 r. w całym kraju, również w naszej 
gminie, obowiązywać będę nowe zasady gospodarowania 
odpadami. Celem ustawy jest poprawa stanu środowiska 
naturalnego poprzez objęcie systemem wszystkich nierucho-
mości zamieszkałych. Gmina odpowiadać będzie za odebra-
nie odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, 
a wszyscy mieszkańcy Gminy objęci będą z tego tytułu opła-
tą. W opinii ustawodawcy dzięki wdrożeniu nowej ustawy 
z lasów znikną dzikie wysypiska śmieci a stan środowiska 
naturalnego ulegnie znacznej poprawie. Jak nowy system 
będzie funkcjonował?

1. PO PIERWSZE KONIEC Z UMOWAMI. W myśl nowych za-
sad to Gmina odpowiada za zorganizowanie na swoim tere-
nie zbiórki odpadów. W tym celu Gmina w drodze przetargu 
wybierze przedsiębiorcę, który na jej terenie zajmie się ich wy-
wozem. Oznacza to brak indywidualnych umów zawieranych 
przez poszczególnych mieszkańców z firmami, za to miesz-
kańcy gminy zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Gminy 
deklaracji określających m.in. liczbę osób zamieszkujących go-
spodarstwo domowe. 

UWAGA! MIESZKAŃCY POWINNI WYPOWIEDZIEĆ WIĄ-
ŻĄCE ICH UMOWY NA ODBIÓR ŚMIECI. OBECNE UMO-
WY POWINNY BYĆ ROZWIĄZANE NAJPÓŹNIEJ Z KOŃCEM 
CZERWCA 2013 R.

Osoba, która nie wypowie umowy będzie podwójnie płacić 
za odbiór odpadów: dotychczasowej firmie odbierającej śmieci 
oraz opłatę do Urzędu Gminy.

2. OPŁATY. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi określone zostały uchwałą Rady Gminy i są jednakowe dla 
wszystkich mieszkańców. Opłata zawiera koszty zbierania, od-
bioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. W na-
szej Gminie opłata ustalona jest na poziomie 10 zł miesięcz-
nie od osób, które śmieci nie będą segregować i 5 zł dla 

osób, które będą przestrzegać zasad segregacji odpadów. 
Opłata ustalona jest w takiej wysokości, jaka umożliwi Gminie 
samofinansowanie systemu. Oznacza to, że Gmina nie może 
na odpadach zarabiać ani też do systemu dopłacać. Oznacza 
to też, że po przeprowadzeniu przetargu, gdy ostateczna cena 
za świadczenie usługi będzie znana Rada Gminy może jeszcze 
dokonać korekty stawki za odbiór odpadów. Opłata będzie uisz-
czana od 1 lipca i Gmina od tej daty zapewnia wszystkim miesz-
kańcom odbiór odpadów. 

MIESZKAŃCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZŁOŻENIA DO DNIA 
31.05.2013 R. DEKLARACJI ZAWIERAJĄCEJ M.IN. INFOR-
MACJĘ O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH DANĄ NIERU-
CHOMOŚĆ.

Nie złożenie deklaracji nie zwolni z obowiązku uiszczenia opła-
ty ponieważ Gmina będzie wypłacać firmie odbierającej odpady 
wynagrodzenie ryczałtowe za odbiór odpadów od wszystkich 
mieszkańców. W sytuacji gdy ktoś złoży deklarację z opóźnieniem 
np. w miesiącu grudniu, Gmina i tak zobowiązana będzie wyegze-
kwować od niego opłaty za okres od 1 lipca 2013 r.

3. PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMU-
NALNYCH (PSZOK). Na terenie Gminy powstanie PSZOK, do 
którego będzie można oddać odpady w postaci przetermino-
wanych leków, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych, 
opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach, bioodpadów, 
odpadów budowlano-rozbiórkowych zużytych baterii i aku-
mulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
w tym wszelkiego rodzaju lampy, żarówki i świetlówki. Do PSZOK 
mieszkańcy będą oddawać odpady bez dodatkowych opłat.

4. ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH. Niezależ-
nie od tego, że odpady wielkogabarytowe można będzie prze-
kazywać do PSZOK, raz w roku na terenie Gminy odbędzie się 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady należy wystawić 
przed posesją na drodze głównej, skąd firma zobowiązana będzie 
je zebrać w wyznaczonych terminach.

Szczegółowe informacje na temat praw i obowiązków 
mieszkańców oraz funkcjonowania gminnego systemu zbiór-
ki odpadów zostaną przedstawione w kolejnym wydaniu in-
formatora Nasza Gmina.

Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej przygotowuje wniosek 
w zakresie pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
na realizację zadania usuwania azbestu i wyrobów zawierają-
cych azbest. W przypadku pozyskania środków finansowych na 
realizację powyższego zadania, w trybie ustawy Prawo zamó-
wień publicznych, zostanie wyłoniony wykonawca a następnie 
rozpoczną się prace związane z usuwaniem eternitu z posesji 
mieszkańców, których wnioski zostaną przyjęte do realizacji. 
W związku z powyższym informujemy, że w terminie od 
14 lutego do 15 marca 2013 roku mieszkańcy Gminy Wola 
Krzysztoporska mogą składać wnioski o odebranie zdemon-
towanego eternitu. We wniosku należy określić m.in. rodzaj 

i ilość odpadów podlegających usunięciu. Dofinansowanie po-
lega na jednorazowym pokryciu przez gminę kosztów realizacji 
zadania polegającego na odpowiednim zapakowaniu, załadun-
ku, transportu i unieszkodliwianiu azbestu i wyrobów zawiera-
jących azbest. Nie podlega finansowaniu koszt demontażu 
eternitu. Druk wniosku oraz Regulamin sfinansowania zada-
nia z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z tere-
nu Gminy Wola Krzysztoporska dostępne są u sołtysów oraz 
w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej w pok. nr 6 lub do 
pobrania w wersji elektronicznej na stronie urzędu. Wszelkie 
informacje udzielane są w pok. nr 6 w poniedziałki od 9.00 
do 17.00 i w czwartki od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie 
pod nr tel. 44 616 39 72.



XXVI sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 
29.11.2012 r. w Urzędzie Gminy. Zgodnie z protokołami posie-
dzeń sprawozdania z działalności złożyli przewodniczący Komisji 
Rady Gminy, m.in.: 1) Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw 
Socjalnych i Porządku Publicznego poinformował, że w okresie 
sprawozdawczym dokonano kontroli obiadów dla dzieci w szko-
łach – w Bogdanowie z obiadów korzysta dwoje dzieci, nie ma 
oddzielnego pomieszczenia do spożywania posiłków, z kolei 
w Woli Krzysztoporskiej obiady wydawane są sprawnie i szyb-
ko, uwagi dotyczyły zbyt wysokich i ciężkich krzeseł i stolików 
dla dzieci młodszych. 2) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej po-
informowała o przeprowadzeniu 2 kontroli w Urzędzie Gminy: 
a) w dniu 15.10.2012 r. w zakresie zasad naliczania oraz ścią-
galności podatków i opłat, ich umarzania za II półrocze 2011 r. 
i w I półroczu 2012 r. – zwrócono uwagę na konieczność dalszej 
weryfikacji powierzchni podlegających opodatkowaniu podat-
kiem od nieruchomości i składania nowych deklaracji podatko-
wych (uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli pod-
jęto jednogłośnie), b) w dniu 13.11.2012 r. dotyczącą wydatków 
poniesionych przez Gminę na OSP za 10 m-cy 2012 r. oraz mienia 
komunalnego będącego własnością Gminy z uwzględnieniem lo-
kali socjalnych i komunalnych (protokół z tej kontroli ma zostać 
przedłożony na następnej sesji Rady Gminy). Skarbnik omówił 
następnie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2012 r. 
Członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarcze-
go zawnioskowali, aby agregat prądotwórczy zakupiony dla jed-
nostki OSP Majków Duży wypożyczany był innym jednostkom. 
Wójt dodał, że tego typu sprzęt jest również w dyspozycji Sta-
rostwa i jeżeli zaistnieje sytuacja kryzysowa Gmina może z niego 
korzystać. Radni pytali o fundusze na zakup odcinka wodociągu 
w Parzniewicach. Wójt wyjaśnił, że jest to odcinek wybudowa-
ny przez osoby prywatne na podstawie porozumienia z Gminą 
i wypłacana jest różnica pomiędzy średnicą rur jakie muszą być 
użyte w sieci przesyłowej a średnicą rur jaka jest wymagana przy 
przyłączach do posesji. Poruszono także kwestie odśnieżania 
dróg – Wójt poinformował, że sprzęt gminny jest przygotowa-
ny, ale w razie potrzeby będzie można korzystać z prywatnych 
usług. Uchwała w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na rok 
2012 została podjęta jednogłośnie. Z kolei większością głosów 
przyjęta została uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy, wprowadzająca m.in. w 2013 roku dodat-
kowe środki na remont ujęcia wody w Parzniewicach, projekt 
modernizacji i wyposażenia Domu Ludowego w Piekarach, czy 
budowę wodociągu Majków Duży. W dalszej części obrad Z-ca 
Wójta omówił projekty uchwał w sprawie: – regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Gminy, – sposobu i zakre-
su świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych 
odpadów, – terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wcześniej zo-
stały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Zdrowia, Spraw 
Socjalnych i Porządku Publicznego oraz Komisję Budżetu, Finan-
sów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy. Uchwały podjęte 
zostały większością głosów. Z-ca Wójta omówił również projekt 
uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej 
opłaty. Zaproponowano, aby opłaty za odpady komunalne były 
naliczane od ilości osób zamieszkałych w danej nieruchomości 
i wynosiły miesięcznie: 10 zł/osobę, jeżeli odpady nie będą segre-
gowane, 6zł/osobę przy zbieraniu i odbieraniu odpadów w spo-
sób selektywny. Ww. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały, ale członkowie zaproponowali stawkę 5 zł/osobę przy 
odpadach segregowanych. Po długiej dyskusji uchwałę przyję-
to większością głosów ze stawką miesięczną 5zł/osobę. Kolejne 
podjęte przez radnych uchwały dotyczyły: – podziału Gminy na 
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych (obecnie będzie 8 obwodów, 

doszedł 1 obwód z siedzibą w budynku GOK w Woli Krzysztopor-
skiej); – obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 
rolnego na terenie Gminy (do stawki 52 zł za 1 q żyta), – zmia-
ny uchwały nr XIII/118/11 z 28.10.2011 r. w sprawie określenia 
wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości 
(zmienia się termin składania deklaracji – do 31 stycznia każde-
go roku); – ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego 
za udział członków OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez PSP lub Gminę Wola Krzysz-
toporska (większością głosów przegłosowano stawkę 12 zł/h za 
działania ratownicze i 4 zł/h za szkolenia). Następnie Wójt Gmi-
ny złożył sprawozdanie z wykonywania uchwał oraz informację 
o działalności Wójta między sesjami. Dyskusję wywołał temat źle 
wykonywanych przez zleceniobiorców projektów technicznych 
– problemy występują przy każdej inwestycji, przedłuża się ter-
min wykonania robót i powstają dodatkowe koszty. Poruszony 
został też temat sprzedaży budynków po szkołach w Rokszycach 
(odbyły się 3 przetargi, nadal brak chętnych) i Woźnikach (po-
trzebna decyzja konserwatora zabytków). Interpelacje i zapyta-
nia w ostatniej części posiedzenia dotyczyły m.in.: rozłożenia 
destruktu w Kamiennej, rowów i przepustów w Radziątkowie, 
awarii oświetlenia ulicznego w Woli Krzysztoporskiej na ul. Po-
łudniowej, udzielenia pomocy dla Gminy Gorzkowice w związku 
z pożarem szkoły, zainstalowania oświetlenia ulicznego od drogi 
powiatowej w kierunku Gąsek, oświetlenia w Kolonii Woźniki.

XXVII sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 
20.12.2012 r. w Urzędzie Gminy. Zgodnie z protokołami posie-
dzeń sprawozdania z działalności złożyli przewodniczący Komisji 
Rady Gminy, m.in.: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedsta-
wiła protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 13.11.2012 r., 
dotyczącej wydatków poniesionych przez Gminę na OSP za 
10 m-cy 2012 r. oraz mienia komunalnego będącego własnością 
Gminy. Dyskusję wywołała kwestia mocy energii elektrycznej nie-
zbędnej dla pomieszczeń w budynkach OSP – są duże opłaty stałe. 
Ponadto 12.12.2012 r. miała miejsce kontrola w zakresie realizacji 
inwestycji gminnych za 10 m-cy 2012 r., przetargów ogłoszonych 
w I półroczu 2012 r. oraz wydatkowania dotacji udzielonej Gmin-
nej Spółce Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych – pro-
tokół z tej kontroli przedłożony zostanie na następnej sesji Rady 
Gminy. Skarbnik omówił następnie projekt uchwały w sprawie 
zmiany budżetu na 2012 r., przedstawił dodatkowe wyjaśnienia 
dotyczące wydatków na kanalizację. Przedyskutowano również 
wydatki na modernizacje Domów Ludowych, a także wydatki na 
schroniska dla zwierząt (należy się spodziewać, że wydatki na 
schroniska będą większe). Komisja Budżetu, Finansów i Rozwo-
ju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt, ostatecznie 
uchwałę podjęto jednogłośnie. Z kolei większością głosów przy-
jęta została uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy, przy tej okazji omówiono dalsze plany związane 
z budową kompleksu oświatowego w Parzniewicach. Następnym 
punktem obrad były wydatki, które nie wygasają z upływem roku. 
Uchwałę w tej kwestii przyjęto jednogłośnie, natomiast dysku-
sja dotyczyła zasadności prowadzenia prac budowlanych zimą, 
m.in. w centrum Bogdanowa i przy budowie ogrodzenia Ośrodka 
Zdrowia w Gomulinie. Radni otrzymali wyjaśnienia, że są różne 
sytuacje, niektórzy wykonawcy po prostu nie wykonali prac w ter-
minie i płacą odsetki za każdy dzień opóźnienia. Należy poczekać 
do zakończenia robót, wszystkie ewentualne usterki będą musia-
ły być naprawione. Podjęto również uchwały w sprawie: – okre-
ślenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, – zasad wynajmowania lokali wcho-
dzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy (uaktualniono 
uchwałę z 2002 r.), – zbycia w drodze sprzedaży niezabudowanej 
nieruchomości położonej w obrębie Wola Krzysztoporska. Na-
stępnie Wójt Gminy złożył sprawozdanie z wykonywania uchwał 
oraz informację o swojej działalności między sesjami. Dyskusję 
wywołały tematy: zakończenia budowy II etapu kanalizacji i opłat 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYŻANOWIE
Pogłoski o likwidacji tej szkoły pojawiają się od kilku lat. Już 

w przyjętej przez Radę Gminy Wola Krzysztoporska w 2008 roku 
Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Wola Krzysztoporska jako klu-
czowe dla systemu gminnej oświaty zostały wymienione 4 pla-
cówki oświatowe: w Woli Krzysztoporskiej, w Gomulinie, w Buj-
nach oraz w Parzniewicach. Dlaczego nie ma w tym zestawieniu 
SP w Krzyżanowie? Problemem tej szkoły, która obwodem obej-
muje Piaski, Glinę, Siomki i Krzyżanów nie jest mała liczba uro-
dzeń, ale to, że placówka ta znajduje się w pobliżu szkoły w Woli 
Krzysztoporskiej oraz szkoły w podpiotrkowskich Bujnach. Obec-
nie już ok. 20% dzieci zamieszkałych w obwodzie SP Krzyżanów 
posyłana jest przez rodziców do tych właśnie szkół. Szczególnie 
rodzice uczniów z Gliny i Siomek, których dzieci i tak do szkoły 
muszą dojechać, wybierają inne placówki. i.

Inwestycje oświatowe Gminy prowadzone są zgodnie z usta-
lonymi w Strategii Oświaty priorytetami. W poprzednich latach 
wyremontowano placówkę w Woli Krzysztoporskiej, wyremon-
towano i rozbudowano szkołę w Gomulinie między innymi o salę 
gimnastyczną. W Bujnach przy szkole powstał „Orlik”, a obecnie 
budowana jest tam sala gimnastyczna, przedszkole oraz stołów-
ka i plac zabaw. Kolejna inwestycja – dokończenie budowy sali 
gimnastycznej przy szkole – planowana jest w Parzniewicach, 
gdzie fundamenty pod obiekt zostały już wykonane. Skala inwe-
stycji w oświatę prowadzona w naszej gminie jest ewenementem 
jednak prognozy ekonomiczne dla kraju wskazują, że czeka nas 
co najmniej kilka kryzysowych lat. Odczuje to też budżet gminny. 
Wszyscy zdają sobie sprawę, że większe inwestycje w placówce 
w Krzyżanowie np. budowa przy tej szkole nowej sali gimna-
stycznej, w najbliższych kilku latach nie będą możliwe.

W takiej sytuacji przyszłość SP w Krzyżanowie zależała będzie 
od zachowania rodziców. Przewidywania osób analizujących sy-
tuację w oświacie gminnej są takie, że po zakończeniu rozbu-
dowy szkoły w Bujnach wielu rodziców z Gliny, Siomek a nawet 
Krzyżanowa, może zdecydować się na posłanie dzieci właśnie do 
tej placówki, która oprócz bardzo dobrych warunków nauczania, 
posiada też bardzo wygodną lokalizację – przy drodze powiato-
wej prowadzącej do Piotrkowa Trybunalskiego. Wielu rodziców 
już dziś deklaruje, że w przypadku zapewnienia dowozu dzieci 

za odbiór ścieków; – remontu DL w Majkowie Dużym (wykonywa-
ne są naprawy pogwarancyjne); – spotkania z przedstawicielami 
Gminy Grabica w sprawie m.in. mostu znajdującego się na gra-
nicy gmin (Wójt stoi na stanowisku, że most powinien być wybu-
dowany wspólnie – po 50% kosztów, a Gmina Grabica powinna 
wyrazić zgodę, aby mieszkańcy Majkowa byli podłączeni do ich 
wodociągu) – budowy wiatraków (w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego będą wskazane 
miejsca, gdzie będą mogły być budowane wiatraki. Interpelacje 
i zapytania w ostatniej części posiedzenia dotyczyły m.in.: wo-
dociągu w Siomkach (jeżeli będą wycieki zostaną podjęte odpo-
wiednie kroki), ustawienia znaku na drodze koło szkoły w Woli 
Krzysztoporskiej informującego o wysokości wiaduktu pod drogą 
krajową nr 1, zamontowania progu zwalniającego na ulicy przed 

Przedszkolem Samorządowym w Woli Krzysztoporskiej, wycięcia 
drzewa przy DL w Laskach (są pretensje mieszkańców), włącze-
nia oświetlenia ulicznego w Mzurkach – za Budkowem (umowy 
z zakładem Energetycznym są w trakcie podpisywania), sprzeda-
ży działek w Woli Krzysztoporskiej – po ogródkach działkowych 
(sprzedano 2 działki mieszkaniowe i 1 na działalność usługową), 
pielęgnacji drzew na skwerku koło kościoła w Woli Krzyszto-
porskiej (zarządcą jest Starostwo, obecnie toczy się procedura 
uwłaszczeniowa).

Wszystkie uchwały Rady Gminy przechowywane są 
w Urzędzie Gminy pok. 18, osoby zainteresowane mają pra-
wo wglądu do ich treści. Uchwały zamieszczane są również 
na stronie internetowej Gminy oraz wywieszane na tablicy 
ogłoszeń.

do SP w Bujnach posłałoby dzieci do tej właśnie szkoły. Jeżeli 
taki scenariusz się rozwinie już niedługo do szkoły w Krzyżano-
wie może uczęszczać mniej niż 50 uczniów, a wtedy jej los będzie 
przesądzony. Obecnie już Gmina dokłada z własnych środków do 
subwencji oświatowej rocznie ok. 170.000,00 zł na utrzymanie 
szkoły w Krzyżanowie. W przypadku drastycznego zmniejszenia 
liczby uczniów kwota ta może zwiększyć się na tyle, że Gmina 
nie będzie w stanie dalej do utrzymania tej placówki dopłacać.

Na tle opisanej wyżej sytuacji, w Krzyżanowie zawiązało 
się stowarzyszenie „Działamy Razem”, które postawiło sobie za 
cel utrzymanie placówki oświatowej w Krzyżanowie i we wrze-
śniu 2012 roku złożyło wniosek do Urzędu Gminy o prowadzenie 
w formie niepublicznej szkoły podstawowej w tej miejscowości. 
Sprawa była niezwykłej wagi ponieważ zgodnie z przepisami pra-
wa aby stowarzyszenie mogło prowadzić szkołę liczącą więcej niż 
70 uczniów musi najpierw nastąpić likwidacja szkoły publicznej. 
Na sesji Rady Gminy w dniu 17 stycznia została podjęta dysku-
sja dotycząca umożliwienia prowadzenia SP w Krzyżanowie przez 
stowarzyszenie „Działamy Razem”. Ostatecznie Stowarzyszenie 
wycofało się ze swojej propozycji z uwagi na to, że nie posia-
da jeszcze wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
i w związku z tym nie może uzyskać dotacji na prowadzenie szkoły 
za okres od września do grudnia 2013 roku. Sprawa prowadzenia 
Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie przez Stowarzyszenie od roku 
szkolnego 2013/2014 ostatecznie więc upadła. Stowarzyszenie 
Działamy Razem określiło się natomiast, że nie wyklucza złożenia 
wniosku o przejęcie placówki w kolejnych latach, uzależniając jed-
nak swój zamiar od uzyskania wyprzedzającej informacji ze strony 
Rady Gminy o zamiarze likwidacji szkoły. 

Na koniec jeszcze przedstawiamy stanowisko Wójta Gminy 
Romana Drozdka na temat likwidacji szkoły w Krzyżanowie. 
W jego opinii Stowarzyszenie podeszło do sprawy przejęcia szko-
ły nieprofesjonalnie, a nawet niepoważnie wprowadzając zamęt 
i zamieszanie wśród rodziców, co może tylko spowodować spadek 
ilości dzieci w tej szkole. Stowarzyszenie złożyło wniosek o prze-
jęcie placówki, ale nie dopełniło formalności, które umożliwiłyby 
mu finansowanie szkoły po jej przejęciu. Wniosek Stowarzysze-
nia o wyprzedzającą informację o zamiarze likwidacji szkoły jest 

natomiast zupełnym nieporozumieniem – Rada Gminy 
dopóki stosownej uchwały nie przegłosuje, nie może 
Stowarzyszenia o takim zamiarze poinformować. A jeśli 
Rada Gminy podejmie już uchwałę o zamiarze likwida-
cji szkoły to, zgodnie z przepisami ustawy o systemie 
oświaty, znów na staranie się Stowarzyszenia o dotację 
na prowadzenie placówki będzie za późno... Wójt uwa-
ża, że jeżeli liczba uczniów w szkole drastycznie spad-
nie, to nie tylko Gmina, ale również Stowarzyszenie nie 
będzie w stanie finansowo udźwignąć prowadzenia 
placówki. Podkreśla również, że nigdy nie złożył wnio-
sku o likwidację szkoły w Krzyżanowie, a jedynym orga-
nem, który może podjąć decyzję o likwidacji placówki 
nie jest wójt, ale Rada Gminy Wola Krzysztoporska.

Szkoła pozostaje więc w  trudnej sytuacji, a o jej li-
kwidacji w kolejnych latach w istocie zagłosują rodzice 
dokonując wyboru placówek, do których będą uczęsz-
czać ich dzieci.Budynek Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie
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Trzy grupy dzieci – oddziały przedszkolne, uczniowie klas 
I–III oraz IV–VI bawiły się podczas świetnie zorganizowanej za-
bawy noworocznej w forum Szkoły Podstawowej w Gomulinie 
19 stycznia 2013 roku. Pomysłowe dekoracje i konkursy przy-
gotował Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Joanny Sobut-
kowskiej, natomiast o słodki poczęstunek zadbały mamy dzie-
ci ze wszystkich klas. Noworoczny bal to przede wszystkim 
dobra muzyka, efekty świetlne i inne atrakcje oraz profesjonal-
nie poprowadzona zabawa, którą od dwóch lat przygotowuje 
niezastąpiony DJ – Arkadiusz Westrych.

Wszystkim sponsorom szkoła składa serdeczne podzięko-
wanie.

Wyścigi saneczkowe i „bitwa na śnieżki” były atrakcją zajęć 
wychowania fizycznego w SP Parzniewice. Zabawa na śnie-
gu dostarczyła dzieciom wiele radości. Jak zawsze nauczycie-
le przed feriami zachęcali do korzystania z uroków zimy, ale 
z rozwagą. 

W wolnym czasie przebywajmy na świeżym powietrzu, 
dbajmy o aktywność fizyczną z zachowaniem ostrożności, 
żeby szaleństwa na sankach, nartach i łyżwach miały szczęśli-
we zakończenie. 

Rady dla dzieci i rodziców to m.in.: 
NIE WOLNO: zjeżdżać na sankach w pobliżu drogi oraz 

zbiorników wodnych, doczepiać sanek do samochodu, celo-
wać w twarz drugiej osoby podczas rzucania śniegiem, nie 
łączymy miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieni oraz 
nie celujemy w twarz drugiej osoby. 

TRZEBA: zachowywać bezpieczną odległość między sanka-
mi, na łyżwach jeździć tylko w wyznaczonych miejscach (nie 
ślizgamy się po lodzie na rzece lub stawie), zachować ostroż-
ność przy przechodzeniu przez ulicę, pamiętać o zdrowym od-

18 stycznia 2013 roku w Szkole Podstawowej 
w Krzyżanowie odbyło się spotkanie uczniów 
z kombatantem p.por. Zdzisławem Cieślikiem 
z Oprzężowa. Była to dla dzieci bardzo intere-
sująca, żywa lekcja historii i patriotyzmu. Gość 
opowiadał o swoim udziale w odzyskaniu nie-
podległości przez Polskę. Wspólnie śpiewano 
piosenki, przeprowadzono musztrę. Godne za-
pamiętania są słowa kombatanta: „Dziś młode 
pokolenie nie zdaje sobie sprawy jaką drogę 
życiową przeszedł każdy z nas. Ile trudu i po-
święceń musieliśmy przejść aby dziś cieszyć się 
wolnością”.

Od 1 lutego 2013 roku Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piotrkowie 
Trybunalskim działać będzie przy ulicy Sienkiewicza 16 A na I piętrze. Dla niepełnosprawnych 
pacjentów przygotowano pokój na parterze budynku. Aby umilić dzieciom czas oczekiwania 
na wizytę u specjalisty – zorganizowano specjalny kącik rekreacyjny. Nowa placówka oświa-
towa będzie przyjmowała dzieci z terenu powiatu. Zgodnie z założeniami Zarządu Powiatu 
miejscem pracy specjalistów Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (psycholo-
gów, pedagogów, logopedów) będą placówki oświatowe (szkoły i przedszkola) na terenie 
gmin powiatu. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie poradni http://poradnia.powiat-piotrkowski.pl/. 
Wszelkie zapytania można kierować mailowo poradnia@powiat-piotrkowski.pl.

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

GIMNASTYKA NA ŚNIEGU W SP PARZNIEWICE

LEKCJA HISTORII W KRZYŻANOWIE

ZABAWA NOWOROCZNA 
W GOMULINIE

żywianiu i ubiorze odpowiednim do temperatury panującej na 
dworze, być widocznym na drodze.
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Woli Krzysztoporskiej po raz 15 zorganizowała Gminny Kon-
kurs Literacko-Plastyczny o tematyce antyalkoholowej, skiero-
wany do trzech grup wiekowych: I – uczniowie klas I–III szkół 
podstawowych; II – uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych; 
III – uczniowie klas I–III gimnazjum. 

Konkurs skierowany był do wszystkich szkół z terenu Gminy 
Wola Krzysztoporska. Jego celem było uświadomienie mło-
dzieży szkolnej zagrożeń wynikających ze spożywania alkoho-
lu, przybliżenie aspektów zdrowotnych, moralnych i społecz-
nych alkoholizmu oraz sposobu rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz wskazanie sposobów „trzeźwego” spędza-
nia wolnego czasu oraz właściwych wzorów. 

Swój udział w konkursie zgłosiło 6 szkół podstawowych 
oraz 2 gimnazja, wpłynęło 41 prac plastycznych oraz 25 prac 
literackich. Najlepsi otrzymali dyplomy i cenne nagrody (torby 
i plecki sportowe, portfele, pamięci USB). Pozostali uczestnicy 
otrzymali nagrody pocieszenia w postaci kalkulatorów, a każ-
da szkoła, biorąca udział w konkursie otrzymała pamiątkowy 
dyplom oraz piłkę.

Uroczyste podsumowanie konkursu i nagrodzenie zwycięz-
ców odbyło się 13 grudnia 2012 roku w budynku Szkoły Pod-

stawowej im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzyszto-
porskiej. Nagrody wręczali Marek Ogrodnik – Sekretarz Gminy 
oraz Dariusz Pytka – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw 
Socjalnych i Porządku Publicznego. Na zakończenie uroczysto-
ści wystąpili uczniowie z Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej 
w programie artystycznym pt. „Planeta nadziei”, który został 
przygotowany pod kierownictwem Barbary Cieślak, Katarzyny 
Michalak oraz Emila Paszty. 

Laureaci konkursu plastycznego dla I grupy wiekowej:
I miejsce: Wiktoria Gomula (kl. II, SP w Gomulinie) i Alek-

sandra Piwowarska (kl. II, SP w Krzyżanowie); II miejsce: Ja-
kub Mikołajewski (kl. II, SP w Bogdanowie) i Natalia Łuczyńska 
(kl. IIIa, SP w Gomulnie); III miejsce: Martyna Drążyk (kl. II, SP 
w Bogdanowie) i Łukasz Koszelak (kl. II, SP w Woli Krzyszto-
porskiej).

Laureaci konkursu plastycznego dla II grupy wiekowej:
I miejsce: Patrycja Dyko (kl. Va, SP w Gomulinie) i Magdale-

na Łuczyńska (kl. Va, SP w Gomulinie); II miejsce: Julia Sala (kl. 
VIb, SP w Woli Krzysztoporskiej) i Weronika Gozdek (kl. VIb, 
SP w Woli Krzysztoporskiej); III miejsce: Aleksandra Dębicka 
(kl. IV, SP w Bogdanowie) i Aleksandra Wiśniewska (kl. VI b, SP 
w Woli Krzysztoporskiej).

Laureaci konkursu plastycznego dla III grupy wiekowej:
I miejsce: Anna Koszelak (kl. Ib, Gimnazjum w Woli Krzysz-

toporskiej) i Adrianna Filipek (kl. II, Gimnazjum w  Gomuli-
nie); II miejsce: Karol Gajda (kl. IIIb, Gimnazjum w Gomulinie) 
i Daria Roksela (kl. IIIb, Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej); 
III miejsce: Magdalena Cieślik (kl. IIb, Gimnazjum w Gomuli-
nie) i Martyna Dziemdziora (kl. IIIb, Gimnazjum w Gomulinie).

Laureaci konkursu literackiego dla II grupy wiekowej:
I miejsce: Bartłomiej Bińczyk (kl. VI, SP w Krzyżanowie); 

II miejsce: Dominika Wolska (kl. VIa, SP w Gomulinie); III miej-
sce: Daria Góra (kl. VI, SP w Parzniewicach); Wyróżnienie: Alek-
sandra Źródelna (kl. VIb, SP w Woli Krzysztoporskiej).

Laureaci konkursu literackiego dla Gimnazjum:
I miejsce: Anna Kałcz (kl. IIa, Gimnazjum w Woli Krzysz-

toporskiej); II miejsce: Kinga Klimczak (kl. Ia, Gimnazjum 
w Gomulinie); III miejsce: Aleksandra Sima (kl. II, Gimnazjum 
w Woli Krzysztoporskiej); Wyróżnienie: Adrianna Drozdek (kl. 
IIb, Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej) i Katarzyna Owczarek 
(kl. Ia, Gimnazjum w Gomulinie).

KONKURS ANTYALKOHOLOWY

ŚWIATŁO POKOJU

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu 
antyalkoholowego

Przedstawiciele gromady zuchowej przekazujący betlejemskie 
Światło Pokoju Romanowi Drozdkowi – Wójtowi Gminy Wola 
Krzysztoporska

Betlejemskie Światło Pokoju – coroczna skautowa i harcer-
ska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia 
symbolicznego Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju jest 
symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie sta-
wiane jest na wigilijnym stole.

Akcję zapoczątkowały w 1986 Austriackie Radio i Telewizja 
w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełno-
sprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi skautów, 
akcja obejmuje prawie całą Europę. Światło co roku przywożo-
ne jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane 
jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do 
najdalszych zakątków kontynentu.

W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związ-
ku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Świa-
tło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym 
Łysa Polana w Tatrach. Następnie, po uroczystej mszy świętej 
odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlo-
kalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP „Głodów-
ka”, Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn 
harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast 
i wsi. Polscy harcerze przekazują Betlejemskie Światło Pokoju 
również do wschodnich sąsiadów – na Rosję, Litwę, Białoruś 
i Ukrainę.

Wolska Gromada Zuchowa „Tropiciele Przygód” otrzy-
mała Betlejemskie Światło Pokoju od zaprzyjaźnionej 36. Dru-

żyny Harcerskiej im. Zygmunta Kałużnego w Rozprzy. 20 grud-
nia przedstawiciele gromady zuchowej przekazali je Wójtowi 
Gminy Wola Krzysztoporska, lekarzom i personelowi Gminne-
go Ośrodka Zdrowia, pracownikom Przedszkola Samorządo-
wego w Woli Krzysztoporskiej, Komisariatu Policji oraz Urzędu 
Pocztowego.



Z okazji obchodzonego Światowego Dnia Walki Z AIDS 
uczniowie Gimnazjum w Gomulinie przygotowali niezwy-
kłą inscenizację, której motto brzmiało: „Tolerancja jest mia-
rą naszego człowieczeństwa”. Powszechnie już wiadomo, 
że AIDS stanowi poważny problem ludzi żyjących na całym 
świecie. Pomimo ogólnej wiedzy na temat przyczyn i sposo-
bów zarażania się wirusem HIV przeciętny człowiek woli uni-
kać jakiegokolwiek kontaktu z chorymi. Ciągle jeszcze wielu 
z nas kieruje się stereotypami. Montaż słowno – muzyczny 
przygotowany pod kierunkiem Eweliny Kacperskiej i Joanny 
Murat, zaprezentowany przez uczniów Gimnazjum w Gomu-
linie, skłaniał widza do szczerych i osobistych refleksji na te-
mat problematyki HIV i AIDS. Spotkanie było również okazją 
do podsumowania konkursu plastycznego, w którym wzięli 
udział nie tylko uczniowie Gimnazjum w Gomulinie, ale także 
uczniowie wszystkich gimnazjów z Piotrkowa Trybunalskie-
go, Gimnazjum z Niechcic oraz Woli Krzysztoporskiej. Joan-
na Grabowska z Gimnazjum w Gomulinie zdobyła III miejsce. 
Nagrody zostały ufundowane przez Wicestarostę Powiatu 
Piotrkowskiego – Grzegorza Adamczyka oraz Powiatową Sta-
cję Sanitarno – Epidemiologiczną w Piotrkowie Trybunalskim, 
która była równocześnie współorganizatorem imprezy.W uro-
czystości wzięli udział między innymi: proboszcz parafii pw. 
św. Mikołaja w Gomulinie ksiądz Jan Cholewa, Wicestarosta 
Powiatu Piotrkowskiego – Grzegorz Adamczyk, Zastępca Prze-
wodniczącego Rady Gminy Wola Krzysztoporska – Grzegorz 
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ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W SZKOŁACH
Babciu, Dziadziu, coś Wam dam 

– uśmiech w sercu, który mam.

Kolorowe kwiatki trzy, byście mieli dobre dni.

Narysuję słonko Wam i życzenia nim ozdobię.

Przyjmijcie laurkę z kwiatkami, 

bądźcie szczęśliwi 

razem z nami!

We wszystkich szkołach podstawowych na terenie na-
szej Gminy pod koniec stycznia zorganizowano uroczystości 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Najmłodsze dzieci były bo-
haterami części artystycznej w otoczeniu pięknych dekoracji 
– przygotowanych specjalnie na tę okazję. Programy spo-
tkań były bardzo urozmaicone. Znalazły się w nich popisy 
wokalne i recytatorskie, inscenizacje, tańce oraz gry na in-
strumentach. 

Babcie i dziadkowie – wspaniała publiczność – podziwiali 
i gromko oklaskiwali swoje ukochane wnuczęta. 

Na zdjęciach występy w: 1) SP Bogdanów, 2) SP Gomulin, 
3) SP Parzniewice, 4) SP Krzyżanów

Konecki, kierownik Sekcji Oświaty i Promocji Zdrowia – Wie-
sława Kozińska, starsi asystenci Sekcji Oświaty i Promocji Zdro-
wia – Anna Kańska i Danuta Matusiak, a także dyrekcja Szkoły 
Podstawowej w Gomulinie – Danuta Stępień oraz Małgorzata 
Kędzierska. Gospodarzem uroczystości była dyrektor Gimna-
zjum w Gomulinie – Irena Kasztelan. 

Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu gimnazjalistów 
z Gomulina

1

2

3 4
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

FUNDACJA WSPIERANIA FOLKLORU

Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysz-
toporskiej wkracza w końcową fazę. W odnowionym budynku 
pod koniec lipca 2013 roku odbędzie się po raz pierwszy w na-
szej Gminie impreza kulturalna pn: „Smaki Królowej Bony”. 
W programie znajdą się m.in.: pieszy rajd z miejscowości Go-
mulin do Woli Krzysztoporskiej, tematyczne konkursy kulinar-
ne, koncert ludowych zespołów wokalno-tanecznych z nauką 
i konkursem tańców ludowych, konkurs karaoke z elementami 
muzyki ludowej i biesiadnej, prelekcje prowadzone przez spe-

Zdjęcie modernizowanego pomieszczenia wewnątrz budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej 

MODERNIZACJA GOK W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

cjalistów od zdrowego odżywiania na sali widowiskowej, pokaz 
walk rycerskich. 

Pomysł jest oparty na wątku historycznym związanym z po-
bytem Królowej Bony w Gomulinie (podczas obrad sejmo-
wych odbywających się w Piotrkowie Trybunalskim w 1548 
i 1550 roku). 

Królowa Bona wszystkim kojarzy się jako ta, która sprowa-
dziła do Polski warzywa. Przywiozła również makaron włoski 
i przyprawy korzenne. Za czasów jej panowania na stołach po-

jawiły się coraz to bardziej wykwintne dania – smacz-
ne i ładnie podane. Stąd nazwa imprezy. Będzie to 
swego rodzaju lekcja historii, która ukaże dziedzic-
two kulturowe związane z tradycjami kuchni polskiej, 
pochodzeniem wielu smakowitych potraw goszczą-
cych od wieków na polskich stołach.

Celem projektu jest umacnianie wizerunku woje-
wództwa łódzkiego, jako miejsca atrakcyjnego pod 
względem kulturowym, dbającego o kształtowanie 
i rozwój kulturowej tożsamości regionalnej. Jego 
realizacja stworzy możliwość rozwoju kulturalnego 
Gminy Wola Krzysztoporska oraz przyczyni się do 
wzrostu aktywności kulturalnej mieszkańców re-
gionu łódzkiego, co wpłynie na poszerzenie oferty 
kulturalnej województwa oraz wzrost podaży usług 
kulturalnych. Planowane wydarzenie kulturalne o za-
sięgu ponadregionalnym, wpłynie niewątpliwie na 
wzmocnienie roli kultury, jako czynnika sprzyjającego 
rozwojowi społeczno-gospodarczemu województwa 
łódzkiego, a tym samym wpłynie na poprawę wa-
runków do rozwoju zasobów ludzkich regionu oraz 
wzmocnienia jego pozycji, jako miejsca oferującego 
dobrą jakość życia jego mieszkańcom.

Fundacja Wspierania Folkloru Wiejskiego i Miejskiego 
w Mzurkach, której prezesem jest Janusz Stus natomiast 
wiceprezesem – Ryszard Cieślak, powstała w 2011 roku. 
W roku 2012 była współorganizatorem I Przeglądu Piosen-
ki Anny Jantar w Woli Krzysztoporskiej, V Przeglądu Pieśni 
i Tańców Ludowych w Mzurkach oraz I Festiwalu Orkiestr 
Dętych im. śp. Księdza Prałata Mariana Wiewiórowskiego, 
a także fundatorem nagród w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek 
w Szydłowie. Fundację wspierają m.in.: KGW Budków-Mzur-
ki, strażacy z OSP Woźniki oraz radny – Mariusz Stasiak. Plany 
na rok 2013 wiążą się z organizacją kolejnego przeglądu pie-
śni i tańców oraz festiwalu orkiestr dętych. Fundacja wspiera 
„KAPELĘ SPOD DĘBU” z Mzurek (muzycy ćwiczą w nieod-
płatnie w udostępnionym budynku Józefa Stępnia) oraz or-
kiestrę „Suchcice i okolice” (Mzurki należą do Parafii Suchi-
ce). W najbliższym czasie fundacja będzie realizowała dwa 
projekty współfinansowane ze środków unijnych: Kultywo-
wanie i promocja lokalnej twórczości poprzez doposażenie 
„KAPELI SPOD DĘBU” oraz Kultywowanie i promocja lokalnej 
twórczości poprzez doposażenie orkiestry gminnej „Suchci-
ce i okolice” w ramach osi IV Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007–2013 „Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju” dla małych projektów (pieniądze pozyskane za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM”).

Projekt: Umacnianie pozytywnego wizerunku Województwa Łódzkiego poprzez modernizację i wyposażenie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej oraz organizację imprezy kulturalnej „Smaki Królowej Bony”



W sobotę, 15 grudnia 2012 roku, w Domu Ludowym 
w Siomkach odbyło się spotkanie opłatkowe dla członkiń Kół 
Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy, połączone z im-
prezą kulturalną, poświęconą pielęgnowaniu lokalnych trady-
cji bożonarodzeniowych. Spotkanie, zorganizowane tradycyj-
nie przez Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej, 
odbyło się przy prawie stuprocentowej frekwencji zaproszo-
nych gości. Po krótkim powitaniu zgromadzonych osób przez 
dyrektora GOK – Jolantę Kołacińską oraz przedstawieniu przez 
nią historii i znaczenia Adwentu, proboszcz parafii w Milejo-
wie, ksiądz Piotr Szubski poprowadził modlitwę, poświęcił 
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SPOTKANIE OPŁATKOWE KGW

KOLĘDOWANIE Z GRUPĄ „JASNA STRONA MOCY”
Podczas minionego okresu noworoczno – karnawałowe-

go grupa Jasna Strona Mocy wystąpiła z krótkim koncertem 
kolęd w kilku kościołach. Zaczęło się od pasterki w Bogda-
nowie. Tuż przed uroczystą mszą świętą grupa wprowadzi-
ła zgromadzonych w świątyni w świąteczny nastrój, wyko-
nując kolędy oraz utwory o Bożym Narodzeniu. 6 stycznia 
– w święto Trzech Króli – zespół pojawił się w kościele pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie. Zagrał 
tam podczas trzech mszy świętych, w tym rów-
nież na mszy dla dzieci, które z ochotą dołączyły 
do kolędowania. Z pewnością najmłodszym podo-
bało się, kiedy wykonawcy wyszli w papierowych 
koronach na głowach z racji święta, a później 
przekazali je najbliżej stojącym dzieciom. Bardzo 
serdecznie zostali przyjęci w bełchatowskim ko-
ściele przez księdza proboszcza prałata Janusza 
Krakowiaka, za co z serca składają podziękowa-
nia. Kolejny występ miał miejsce 20 stycznia 2013 
r. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Woli Krzysztoporskiej. W to zimowe i mroźne 
popołudnie, po wieczornej mszy świętej i jaseł-
kach przygotowanych przez dzieci z przedszkola 
grupa wystąpiła z koncertem, podczas którego 
złożyła także życzenia noworoczne. Na szczęście 
zimowa aura i chłód nie wystraszyły parafian, któ-
rzy zostali w kościele, a także przyłączyli się do 
wspólnego wykonania kilku kolęd. Piękny okres 
świąteczny grupa Jasna Strona Mocy zakończyła 
występem w kościele pw. Najświętszej Marii Panny 
Królowej Polski w Parzniewicach. Na mszę świętą 
poranną, mimo mrozu i zimna przybyło wielu pa-

opłatki i odśpiewano wspólnie kolędę „Wśród nocnej ciszy”. 
Wójt – Roman Drozdek wraz z Przewodniczącą Rady Gminy 
– Marią Głowacką złożyli życzenia świąteczne. Warto w tym 
miejscu wspomnieć, że przełamanie się opłatkiem oraz skła-
danie sobie życzeń świątecznych i noworocznych to stały ele-
ment spotkań wigilijnych sprzyjający integracji.

Zaproszeni goście zasiedli przy stołach, aby posłuchać kon-
certu kolęd przygotowanego przez zespół działający przy 
GOK-u. Koncert poprowadziła Magdalena Młoczkowska, 
śpiewali Katarzyna Młoczkowska, Karolina Płosza oraz Ga-
briel Kukulski, a na instrumentach grali: Łukasz Borek, Artur 

Jarzębski, Łukasz Michalak, Mariusz Wie-
czorek. Po zakończonym koncercie artyści 
otrzymali gromkie brawa. Podczas spoży-
wania postnych dań, jak zupa grzybowa, 
pierogi z kapustą i grzybami czy kapusta 
z grochem, przygotowanych przez panie 
z KGW Siomki, panowała bardzo uroczy-
sta atmosfera.

Przy pięknie udekorowanych stołach nie 
mogło zabraknąć wspólnego kolędowania. 
Prym w tej kwestii wiódł Zastępca Wójta 
– Mieczysław Warszada, który rozpoczynał 
śpiewanie, a reszta gości ochoczo do niego 
dołączała. Kolejną atrakcją tej uroczysto-
ści było pojawienie się Świętego Mikołaja, 
który wręczał słodkie upominki, ale żeby je 
otrzymać, trzeba było zaśpiewać kolędę, 
powiedzieć wierszyk albo dowcip. Na ko-
niec wszyscy zebrani wspólnie z zespołem 
z Gminnego Ośrodka Kultury zaśpiewali 
kilka kolęd i świątecznych piosenek.

rafian, którzy chcieli posłuchać kolęd i piosenek świątecznych 
w nowych aranżacjach. Ksiądz proboszcz Antoni Góra na ko-
niec podziękował zespołowi za przybycie i koncert, a także 
wyraził nadzieję na kolejne występy w parzniewickiej świą-
tyni. Podczas koncertów śpiewali: Kasia Młoczkowska, Karo-
lina Płosza i Gabryś Kukulski. Na instrumentach grali: Łukasz 
Borek, Artur Jarzębski, Łukasz Michalak, Mariusz Wieczorek, 
a całość prowadziła Magda Młoczkowska.

Więcej o uroczystościach można przeczytać na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej: 
http://gok-wola.pl.
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SZANSA NA POKONANIE TRUDNOŚCI

Szansa na pokonanie trudności to projekt 
realizowany przez Gminę Wola Krzysztopor-
ska od września 2012 roku dzięki pozyskanym 
pieniądzom unijnym. Uczestnikami projektu są 
uczniowie klas I–III szkół podstawowych.

Dzieci mają okazję barć udział w zajęciach, 
które poprzez zabawę pozwolą pokonać wie-
le niepowodzeń związanych z nauką w szkole 
podstawowej. Trudności w uczeniu się nie do-
tyczą tylko szczególnej, ściśle określonej gru-
py uczniów, lecz raczej tych cech zachowania, 
które przeszkadzają w przyswajaniu wiedzy 
i w stosowaniu jej. Trudności te pojawiają się 
u dzieci na wszelkich poziomach zdolności inte-
lektualnych. Jeśli problemy zostają zauważone 
wcześnie, praca z dzieckiem – dostosowana do 
jego aktualnych potrzeb i możliwości – spowo-
duje poprawę efektów kształcenia. Sprawność 
funkcji takich jak: prawidłowy rozwój ruchowy 
(sprawność manualna, zręczność ruchowa ca-
łego ciała), optymalny rozwój funkcji poznawczych (percepcji 
wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej) i rozwój emo-
cjonalno-społeczny, właściwy rozwój mowy, jest niezbędna do 
prawidłowego opanowania techniki czytania, pisania i liczenia.

W projekcie realizowane są następujące zajęcia:
–  dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności 

matematycznych – mają m.in. zachęcić dzieci do doskona-
lenia sprawności rachunkowej oraz uświadomić przydatność 
wiedzy i umiejętności matematycznych w praktyce;

–  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu 
i pisaniu – wspomagają harmonijny rozwój osobowości 
dziecka w sferach intelektualnej, psychicznej i moralnej 
oraz rozwijanie podstawowych umiejętności służących 
świadomemu uczeniu się, głównie umiejętności czytania 
i pisania; 

–  arteterapia – pozwala na wykorzystanie sztuki w celach sty-
mulujacych rozwój – działania przez sztukę pozwalają dziec-
ku otworzyć się bodźce zewnętrzne oraz dają możliwość 

eliminowania negatywnych 
emocji i zaspakajania potrze-
by bezpieczeństwa, podnie-
sienia samooceny i wiary we 
własne możliwości;
–  rozwijające sprawność ru-

chową mają na celu 
wzmocnienie poszczegól-
nych mięśni oraz kształto-
wanie cech motorycznych 
takich jak: zwinność, szyb-
kość i siła;

–  logopedyczne – mają one 
na celu kształtowanie pra-
widłowej wymowy, właści-
wej stymulacji narządów 
artykulacyjnych, usuwanie 
wad wymowy – należy pod-
kreślić, że wczesne rozpo-
znanie i dobrze poprowa-
dzone zajęcia logopedyczne 
mogą wyrównać defekty 
rozwojowe i usunąć trudno-
ści w opanowaniu progra-
mu szkolnego;

–  korekcyjno-kompensacyj-
ne – ich wynikiem mają być 
pozytywne zmiany w zacho-
waniu dziecka, przełamanie 
trudności w uczeniu się, 
przede wszystkim korekta 
nieprawidłowości w proce-
sie czytania i pisania.

1

2

3 4 5
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Opis do zdjęć: 
1, 2 – uczniowie wraz z nauczycielami prowadzącymi zajęcia (SP Gomulin); 3 – arteterapia – zabawa w teatrzyk (SP Wola Krzysztopor-
ska); 4 – zajęcia rozwijające umiejętność czytania i pisania (SP Krzyżanów); 5 – zajęcia logopedyczne (SP Parzniewice); 6 – uczniowie 
i nauczyciele (SP Parzniewice); 7 – zajęcia logopedyczne z wykorzystaniem ilustracji logopedycznych i lustrzanych pudełek (SP Krzyża-
nów); 8 – zajęcia rozwijające sprawność ruchową (SP Bogdanów); 9 – zajęcia logopedyczne (SP Bogdanów); 10 – arteterapia – dzieci 
wyrażają swoje emocje (SP Wola Krzysztoporska); 11 – ćwiczenia logopedyczne przy lustrzanych pudełkach (SP Bujny); 12 – budowanie 
drogi z maty piankowej – ćwiczenia wdrażające do zachowania bezpieczeństwa na drodze i doskonalące umiejętność orientacji w prze-
strzeni (SP Bujny); 13 – uczniowie i nauczyciele (SP Wola Krzysztoporska)

6 7

8 9

10 11

12

13
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Z KRONIKI KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Już w latach przedwojennych w Piekarach istniało Stowarzy-
szenie Rodzin Katolickich, które skupiało całe rodziny. Mimo 
trudnych warunków życiowych mieszkańcy potrafili wspólnie 
się organizować, tworzyć rękodzieła i przekazywać tradycje 
swoim następcom. Idąc w ślady poprzedników gospodynie 
wsi Piekary w roku 1947 postanowiły utworzyć koło gospodyń 
wiejskich, któremu do roku 1950 przewodniczyła Genowefa 
Cichecka. Z systematycznie opłacanych składek członkowskich 
zostały zakupione wałki do malowania ścian oraz szatkownica 
– korzystali z nich mieszkańcy wsi wpłacając drobne opłaty do 
kasy koła, które następnie zostały przekazane m.in. na dom 

KGW PIEKARY
sierot i budowę Pomnika Matki Polki w Łodzi. Życie na wsi 
wyglądało zupełnie inaczej: w długie zimowe wieczory (przy 
świetle lamp naftowych) gospodynie organizowały pierzaw-
ki, przędły wełnę, len, robiły ze szmatek kolorowe chodniki. 
Przy tych spotkaniach wymieniały się przepisami kulinarnymi 
i wiedzą na temat lepszego gospodarowania w swoich domo-
stwach. Śpiewem i dowcipem kończyły posiadówki. Następną 
przewodniczącą była Bronisława Filipek. W jej domu znajdo-
wała się klubo-kawiarnia, gdzie odbywały się kursy gotowa-
nia, pieczenia, szycia i różnego rodzaju prelekcje. W roku 1964 
Piekary zostały zelektryfikowane – było to wielkie wydarzenie. 

Ze składek pieniężnych został 
zakupiony pierwszy telewizor 
czarno-biały, który przyciągał 
wszystkich mieszkańców. Po 
pięciu latach klubo-kawiarnia 
została przeniesiona do domu 
Państwa Książków, gdzie kie-
rowniczką była Kazimiera 
Książek, a nową przewodni-
czącą – Teresa Biegańska. KGW 
w dalszym ciągu prężnie dzia-
łało. Po objęciu funkcji prze-
wodniczącej przez Janinę Fili-
pek, działalność koła rozwinęła 
w kierunku kulturalno-rozryw-
kowym. Zorganizowano wie-
le wycieczek krajoznawczych 
(Warszawa, Żelazowa Wola, 
Kraków, Wieliczka, Ojców, 
Oświęcim, Gdańsk, Gdynia, 
Sopot), wystawiano również 
sztuki teatralne pod dyrek-
cją Stanisława Kołacińskiego 
w starej remizie, a także wy-
jazdowo w innych wioskach 
(„Grube ryby”, „Wojna z żo-
nami”, „Moralność Pani Dul-
skiej” i inne). Koło liczyło wte-
dy 30 członkiń (były to lata 
1973–1976).

Od roku 1976 przewodni-
czącą została Maria Głowacka, 
z wielkim zaangażowaniem 
pełniła powierzoną jej funkcję. 
Dokonała wielkiej mobilizacji 
wszystkich członkiń (26-oso-
bowej grupy). Był to czas nie-
łatwy dla wszystkich, mimo to 
znalazło się wiele pań chęt-
nych i zmotywowanych do 
podejmowania działań spo-
łecznych. 

KGW prężnie działało dążąc 
do wyznaczonego cel: zapla-
nowano, aby w Piekarach po-
wstał nowy budynek służący 
zarówno KGW jak i całemu 
społeczeństwu. Organizowano 
zabawy w terenie (m.in. Maj-
ków Duży, Woźniki, Krzyża-
nów, Bogdanów), żeby zebrać 
wystarczającą ilość pieniędzy. 
Cały pozyskany dochód został 
przeznaczony na budowę no-
wego obiektu: była to kwota 
409 715 zł. W 1983 roku ma-

Powyżej zdjęcia z wycieczek organizowanych przez KGW Piekary: do Warszawy w 1973 roku 
oraz do Żelazowej Woli w 1974 roku
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rzenie się spełniło. Przewodnicząca 
Maria Głowacka była członkinią 
komitetu budowy. Tworząc to szla-
chetne dzieło nie szczędziła czasu 
i oddania. Wspólnie z mamą przy-
gotowywały posiłki dla wszystkich 
fachowców z budowy. Marian-
na Olejnik (mama p. Głowackiej) 
– jako członkini koła – została 
w 1986 roku odznaczona Orderem 
Serca – Matkom Wsi.

Od 2002 roku, we współpracy 
z GOK w Woli Krzysztoporskiej, 
KGW w Piekarach, podobnie jak 
wiele innych kół w całej Gminie, 
podjęło nowe działania aby kul-
tywować tradycje i przekazywać 
je kolejnym pokoleniom. Za po-
średnictwem dyrekcji Gminnego 
Ośrodka Kultury w Woli Krzysz-
toporskiej organizowano pokazy 
kulinarne, konkursy przyśpiewek 
i piosenek biesiadnych oraz spo-
tkania sportowo-rekreacyjne. 

Każdego roku odbywał się pokaz 
pieczenia pączków, faworków, ra-
cuchów i innych smakowitości – co 
spotkało się z zainteresowaniem 
telewizji Łódź. W 2007 roku jeden 
z pokazów odbył się w miejscowo-
ści Piekary. Były to „Stoły Wielka-
nocne” gdzie uczestniczyły 24 koła 
z terenu naszej Gminy. Koło zawsze 
brało czynny udział w konkursach 
zajmując czołowe miejsca i zdoby-
wając nagrody w postaci talonów 
z przeznaczeniem na zakup sprzę-
tu AGD – uzupełniając wyposaże-
nie kuchni w domu ludowym.

Obecnie funkcję przewodniczą-
cej sprawuje Małgorzata Koła ciń -
ska (od 2012 roku). Panie spotyka-
ją się tak jak przed laty, uczestni-
czą w uroczystościach kościelnych 
i państwowych, gdzie pre zentują 
się w strojach ludowych.

Na wielkie uznanie za działal-
ność na rzecz społeczności lokal-
nej zasługują wszystkie członkinie 
koła.

Należy podkreślić, że koło go-
spodyń wiejskich przez wszystkie 
lata ściśle współpracuje z OSP Pie-
kary.

2007 rok – konkurs przyśpiewek Dożynki w Mzurkach – KGW z Piekar przygotowało wieniec 
dla Państwa Stępniów

Marianna Olejnik (członkini KGW Piekary) w 1986 roku została uhonorowana medalem „Order 
serca – matkom wsi” przyznawanym przez Zarząd Krajowego ZRKiOR i redakcję Gospodyni

Dożynki Kościelne w Bogdanowie – rok 2006
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Z HISTORII OSP

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowie rozpoczyna się 
15 maja 1906 roku, taka data figuruje w archiwalnych rejestrach 
jako oficjalny dzień powołania jednostki. Jej założycielem, po-
dobnie jak straży pożarnych w Kisielach i Rozprzy, był ówcze-
sny dziedzic majątku Jeżów – hrabia  Feliks Trepka. Pierwszym 
naczelnikiem OSP w Jeżowie był Wawrzyniec Urbański, preze-
sem – Bryndza Nacki. Cały oddział liczył wówczas 42 członków. 
Początkowo siedziba straży znajdowała się w zabudowaniach 
dworskich, jednak po krótkim czasie została przeniesiona do 
drewnianej strażnicy, która znajdowała się tuż obok istniejącej 
obecnie. Druhowie pod dowództwem kolejnych komendantów 
– Józefa Wieruszowskiego i Władysława Gawczyńskiego chronili 
Jeżów i okoliczne wsie przed czerwonym kurem. W czasie II woj-
ny światowej Franciszek Orski oraz Antoni Ałaszewski, kierując 
działaniami jednostki, podtrzymywali jej gotowość uczestnictwa 
w akcjach przeciwpożarowych.

Czasy powojenne to wzmożony rozwój sprawności strażac-
kich, zaangażowania społecznego i tworzenia dyscypliny organi-
zacyjnej. Okres ten szczególnie zapisał się w pamięci najstarszych 
mieszkańców Jeżowa ze względu na ogromny pożar, jaki miał 
miejsce w maju 1961 roku. Akcja pożarnicza przeprowadzo-
na przez druhów z Jeżowa oraz z okolicznych jednostek straży 
(ochotniczych i państwowych) ujarzmiła rozprzestrzeniający się 
ogień, który niestety i tak zdołał strawić większą część wsi. Póź-
niejsze działania strażaków polegały na pomocy pogorzelcom 
w odbudowie ich domostw. Działaniami tymi kierował ówcze-
sny zarząd OSP Jeżów w składzie: prezes Wacław Płosa, komen-
dant Stanisław Konieczny, sekretarz Mieczysław Woźniakowski 
oraz członkowie Stanisław Misztela i Bronisław Gałkowski. Dru-
howie z Jeżowa nie tylko bardzo aktywnie uczestniczyli w ak-
cjach ratunkowych, angażowali się też w działalność społeczną. 
Wspomniany zarząd przyczynił się do rozwoju cywilizacyjnego 
wsi. Dzięki pomysłowi dostarczania lodu z pobliskiego stawu dla 
potrzeb fabryki barwników w Woli Krzysztoporskiej, zakupiono 
pierwszy we wsi telewizor i umieszczono go w szkolnej świetli-
cy, dając możliwość korzystania z niego zarówno uczniom, jak 
i wszystkim mieszkańcom Jeżowa.

Za sprawą kolejnego zarządu w składzie: prezes Bronisław Gał-
kowski, komendant Eugeniusz Gadecki, zastępca komendanta Sta-
nisław Orski (syn Franciszka), sekretarz Mieczysław Woźniakowski, 
skarbnik Jan Ałaszewski oraz gospodarz Stanisław Misztela prze-
niesiono siedzibę straży pożarnej ze wspomnianej już drewnianej 
remizy do murowanego budynku po dawnej szkole podstawowej, 
do którego dostawiono jeszcze przybudówkę, służącą jako salka 
strażacka. W budynku szkolnym natomiast zaadaptowano salę 
taneczną o pokaźnych jak na ówczesne czasy rozmiarach na orga-
nizację imprez rozrywkowych. Dochody z imprez wpływały do bu-
dżetu straży. Rezultatem tej inicjatywy stało się wydane podczas 
zebrania sprawozdawczego OSP Jeżów 17 grudnia 1983 roku po-
stanowienie budowy obecnej strażnicy. Powołano wówczas także 
Społeczny Komitet Budowy, będący jednocześnie zarządem OSP 
Jeżów w składzie: przewodniczący Janusz Filip, z-ca przewodniczą-
cego Stanisław Szczukocki, sekretarz Mieczysław Misztela, skarb-

nik Jan Ałaszewski oraz członkowie Eugeniusz Gadecki i Stanisław 
Orski (syn Franciszka). Z dniem podjęcia tej decyzji straż posiadała 
budżet w wysokości 70 tys. zł. Poszukiwano jednak dodatkowych 
źródeł finansowania budowy, dlatego uchwalono zbiórkę pienię-
dzy w wysokości 2 tys. zł od każdego z gospodarstw w Jeżowie. 
Z ówczesnymi władzami gminy ustalono, iż z Funduszu Rozwoju 
Rolnictwa przekazane będą środki w wysokości 329 723 zł. Koło 
gospodyń wiejskich zobowiązało się przekazać swoje fundusze 
w wysokości 50 tys. zł, a druhowie postanowili wykonać w czynie 
społecznym prace o wartości 351 tys. zł. Początki budowy były 
trudne ze względu na problemy ze zgromadzeniem odpowiedniej 
dokumentacji jak również ze zdobyciem potrzebnych materiałów 
budowlanych. W międzyczasie w dniu 10 lutego 1991 roku na 
zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy zarząd OSP, 
w skład którego weszli: prezes Stanisław Szczukocki, naczelnik 
Stanisław Orski (syn Franciszka), zastępca naczelnika Andrzej Gał-
kowski, sekretarz Mieczysław Misztela, skarbnik Jan Ałaszewski, 
członek Jan Stępień. Trudności towarzyszące budowie sprawiły, że 
budynek oddano do użytku dopiero 27 sierpnia 1997 roku i wtedy 
też dokonano uroczystego otwarcia. Kolejnym etapem działalno-
ści zarządu OSP Jeżów było kupno pierwszego samochodu stra-
żackiego marki „Żuk”.

Po roku 2000 następowały częste zmiany w zarządzie OSP Je-
żów, spowodowane nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi. 
Ostatecznie ukształtował się nowy zarząd w składzie: prezes Ma-
rian Pielużek, komendant Wojciech Ałaszewski, zastępca komen-
danta Krzysztof Łukasik, sekretarz Mieczysław Misztela i skarbnik 
Jan Ałaszewski.

10 stycznia 2007 roku dokonano rejestracji OSP Jeżów w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym, dzięki czemu jednostka stała się osobą 
prawną, co dało możliwość korzystania z funduszy Unii Europej-
skiej oraz dofinansowań z budżetu gminy. Namacalnym efektem 
starań Gminy o dobro jednostki OSP w Jeżowie było zakupienie 
specjalistycznego samochodu strażackiego „Gazela” przy udziale 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi (40%). Praca zarządu zaowocowała rów-
nież wyszkoleniem młodej kadry, nowego pokolenia strażaków, 
którzy wykazują się aktywnością w życiu jednostki, biorąc udział 

w akcjach gaśniczych, w zawo-
dach sportowo-pożarniczych 
oraz wykonując prace społeczne 
na rzecz OSP w Jeżowie, wszę-
dzie osiągając znakomite wyniki. 
W ostatnich latach w budynku 
OSP Gmina wykonała szereg re-
montów poprawiając stan tech-
niczny i standard budynku.

Skład Zarządu OSP w Jeżo-
wie na lata 2011–2015: Marian 
Pielużek – prezes, Przemysław 
Łu kasik – naczelnik, Rafał Nada-
jewski – kierowca.

HISTORIA OSP JEŻÓW

Dom Ludowy w Jeżowie
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ZE SPORTU

WSPÓŁZAWODNICTWO LZS

MINI PIŁKA SIATKOWA W GOMULINIE

LUKS „GRYF” BUJNY

Zdjęcie najmłodszych zawodników LKS Wola Krzysztoporska z trenerem 
– Błażejem Strzelczykiem wykonane podczas zajęć treningowych

21 stycznia 2013 roku w SP w Gomulinie odbyły się Gminne Za-
wody w Mini Piłkę Siatkową Dziewcząt i Chłopców. W zawodach 
dziewcząt wzięły udział zespoły z Bogdanowa, Parzniewic i Go-
mulina. W grupie chłopców zespoły z Bujen, Parzniewic i Gomu-
lina. Pierwsze miejsce wśród dziewcząt i chłopców zajęły drużyny 

z Gomulina, które awansowały do etapu powiatowego. W dniach 
23 i 24stycznia w hali sportowej odbyły się rozgrywki powiatowe, 
w których wzięły udział zespoły ze szkół z: Boryszowa, Gomulina, 
Gorzkowic, Mierzyna, Sulejowa, Dąbrowy nad Czarną, Wolborza, 
Moszczenicy. Chłopcy z Gomulina zajęli IV miejsce.

Zawodnicy LUKS „GRYF” Bujny bierze aktywny udział w ry-
walizacji sportowo-turystycznej. Ostatnie miesiące ubiegłego 
roku były dla klubu bardzo aktywne.

W październiku drużyna turystyczna (Klaudia Makarska, 
Justyna Adamczyk, Olga Depo, Agnieszka Gwarda i Włady-
sław Wawrzyńczak) uczestniczyła w 42. Rajdzie Prażone-
go Ziemniaka w Piotrkowie Trybunalskim, organizowanym 
przez PTTK oddział Piotrków Trybunalski. Trasa rajdu wyno-
siła 8 km. Następnie w dniach 9–11 listopada trzyosobowa 
grupa (Anna Zając, Kinga Kęsy i Władysław Wawrzyńczak) 
wzięła udział w XXIX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy 
Turystyczno-Krajoznawczej LZS pn. „Polska – Cypr – Unia 

Europejska”, która odbyła się w Zakopanem. Bardzo dobrze 
spisała się Kinga Kęsy zajmując w rowerowym torze prze-
szkód III miejsce na dwudziestu startujących. W olimpiadzie 
startowało ponad 150 zawodników z 10 województw – wo-
jewództwo łódzkie w punktacji ogólnej uplasowało się na 
II miejscu.

Reprezentacja klubu (Kamil Wyrczyński, Hubert Maczu-
gowski, Karina Włóka i Artur Wach) uczestniczyła również 
w Otwartych Drużynowych Zawodach Mikołajkowych Powia-
tu Piotrkowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w szachach, 
który odbył się w grudniu w Piotrkowie Trybunalskim. Grupa 
zawodników zajęła VI miejsce.

LKS Wola Krzysztoporska obecnie prowadzi drużyny: Senio-
rów, Juniorów Starszych i Trampkarzy. Od listopada 2012 ro-
ku trwają również treningi chłopców 11 lat i młodsi – jest to 
optymalny czas do przyswajania konkretnych zachowań po-
przez ćwiczenia i zabawy piłkarskie. Ruch jest niezbędnym ele-
mentem wpływającym na rozwój psychofizyczny dziecka oraz 
na jego zdrowie – rozwija się spostrzegawczość, koncentracja 
i siła fizyczna. Z tych powodów warto zachęcić najmłodszych 
do udziału w treningach. Obecnie na zainteresowanie trenin-
gami przez młodych piłkarzy klub nie może narzekać (ok. 25 
zawodników), ciągle jednak do sekcji przyjmowani są chętni.

TRENINGI W LKS WOLA 
KRZYSZTOPORSKA

29-osobowa grupa z Gminy Wola Krzysztoporska uczest-
niczyła (25 listopada 2012 roku w Moszczenicy) w Halowych 
Igrzyskach Sportowo-Rekreacyjnych LZS Województwa Łódz-
kiego. Rywalizacja sportowa odbywała się w dyscyplinach: 
szachy, warcaby, tenis stołowy, biegi przełajowe, podnoszenie 
odważnika (17,5 kg), przeciąganie liny, rzut lotką oraz wie-
lobój sprawnościowy. Naj-
więcej punktów dla Gminy 
zdobyli zawodnicy w konku-
rencji przeciągania liny, pod-
noszenia odważnika i tenisie 
stołowym. 

Równocześnie z rozgrywa-
nymi konkurencjami sporto-
wymi Igrzysk odbywały się 
zawody integracyjne dla osób 
niepełnosprawnych. Grupa 
nie pełnosprawnych sportow-
ców z Woli Krzysztoporskiej 
w łącznej punktacji wywal-
czyła III miejsce, natomiast 
reprezentacja Gminy w punk-
tacji generalnej Igrzysk znala-

Zawodnicy Gminy Wola 
Krzysztoporska w składzie 
(na zdjęciu od lewej): Kamila 
Musiał, Rafał Mańkowski, 
Marcin Przybył, Dawid 
Cieślak, Piotr Żurawski, 
Władysław Wawrzyńczak, 
Paulina Dudkiewicz, Wioleta 
Simkiewicz i Kinga Skrobek 
podczas Ogólnopolskiego 
Międzypokoleniowego 
Mikołajkowego Turnieju

Jacek Pielużek odbiera 
puchar za zajęcie III miejsca 

w punktacji generalnej 
w Zawodach Integracyjnych dla 

Niepełnosprawnych

zła się na V miejscu (na 26 startujących gmin z terenu woje-
wództwa łódzkiego).

Reprezentacja województwa łódzkiego (14-osobowa gru-
pa, w skład której weszło 9 zawodników z Gminy Wola Krzysz-
toporska) uczestniczyła w Ogólnopolskim Międzypokolenio-
wym Mikołajkowym Turnieju Sportowym LZS pn. Wybieramy 
sport, który odbył się w dniach 8–9 grudnia w Jabłonnie (woj. 
mazowieckie).

W turnieju uczestniczyło 10 województw. Zawodnicy rywa-
lizowali w 11 konkurencjach sportowych. W rywalizacji sporto-
wej bardzo dobrze wypadła reprezentacja naszego wojewódz-
twa zajmując w klasyfikacji końcowej II miejsce, nieznacznie 
przegrywając z województwem kujawsko-pomorskim.
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GMINNY TURNIEJ 
PIŁKI NOŻNEJ

TENIS STOŁOWY W 2012 ROKU

KOŁO WĘDKARSKIE

Gminny Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn Drużyn Niezwiązko-
wych 5-osobowych o Puchar Dyrektora Zespołu Szkolno-Gim-
nazjalnego – Zbigniewa Ziemby miał miejsce w Woli Krzysz-
toporskiej. 

Turniej rozegrano dwuetapowo – eliminacje (19 stycznia 
br.) o wejście do finału rozegrano w 4 grupach. Mistrzowie 
grup, zgodnie z regulaminem, awansowali do finału, który od-
był się 20 stycznia br. 

Pierwsze miejsce wywalczył LZS Wygoda. Zwycięska druży-
na wystąpiła w składzie: Szymon Markiewicz, Rafał Mańkow-
ski, Tomasz Wojtczyk, Tomasz Adamus, Kamil Kwieciński, Łu-
kasz Paradowski, Kamil Budzisz, Piotr Bogus, Rafał Jagusiak 
i Piotr Mazerant. Drugie miejsce zajął LZS „OLDBOY” Wola 
Krzysztoporska, trzecie – LZS Woźniki, czwarte – LZS „ZORZA” 
Bujny.

Królem strzelców został Karol Gniewaszewski – zawodnik 
LZS Woźniki (9 bramek), natomiast najlepszym bramkarzem 
okazał się Rafał Mańkowski z LZS Wygoda.

Od stycznia 2012 roku tenisiści stołowi z LUKS TENIS-CLUB 
Wola Krzysztoporska regularnie uczestniczyli w różnych tur-
niejach tenisa stołowego często z dużymi sukcesami. Na uwa-
gę zasługuje fakt, iż nasi mieszkańcy pod okiem trenera – Hu-
berta Zawiślaka śmiało mogli stawić czoła klubom, które mają 
już bogatą historię tenisową. Zawodnicy Gminy rywalizowali 
w różnych kategoriach wiekowych, a ich sukcesy to: 

– MŁODZICZKI: Karolina Dukowska (Piaski) I miejsce w tur-
nieju Powiatowym i Międzypowiatowym, III miejsce w tur-
nieju Wojewódzkim oraz I miejsce w turnieju Ogólnopolskim 
„Łódzka Gwiazdka”; Wiktoria Kuśmierska (Wola Krzysztopor-
ska) III miejsce w turnieju Powiatowym i Międzypowiatowym, 
III miejsce w turnieju Wojewódzkim Żaczek

– MŁODZICY: Jakub Szczepanik (Bujny) III miejsce w turnieju 
Powiatowym, IV miejsce w turnieju Międzypowiatowym;

– KADETKI: Karolina Dukowska (Piaski) I miejsce w turnie-
ju Międzypowiatowym, IV miejsce w turnieju Wojewódzkim; 
Aleksandra Sima (Glina) I miejsce w turnieju Międzypowiato-
wym, V miejsce w turnieju Wojewódzkim; Weronika Miziołek 
(Bujny) VIII miejsce w turnieju Międzypowiatowym;

– KADECI: Jakub Kuśmierski (Wola Krzysztoporska) I miejsce 
w turnieju Powiatowym i Międzypowiatowym, VI miejsce tur-
nieju Wojewódzkim;

– JUNIORKI: Karolina Dukowska (Piaski) IX miejsce w turnie-
ju Wojewódzkim;

– JUNIORZY: Jakub Kuśmierski (Wola Krzysztoporska) II miej-
sce w turnieju Międzypowiatowym.

Kolejnymi sukcesami tenisistów stołowych były wysokie 
lokaty w rozgrywkach szkolnych szkół podstawowych i gim-
nazjów na szczeblu gminy, powiatu, rejonu i województwa. 
SP w Krzyżanowie w składzie Karolina Dukowska i Patrycja 
Zglińska na szczeblu gminy zajęły I miejsce, na szczeblu po-
wiatu zajęły II miejsce awansując tym samym do szczebla 
rejonowego. Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej w składzie 
dziewczęta Daria Matyjaszczyk i Aleksandra Sima na szcze-
blu powiatu zajęły II miejsce, a na szczeblu wojewódzkim 
uplasowały się na VIII miejscu, natomiast chłopcy w składzie 
Jakub Kuśmierski i Adam Świątkowski na szczeblu powiatu 
zajęli I miejsce, a na szczeblu wojewódzkim uplasowali się 
na VIII miejscu.

LUKS TENIS-CLUB Wola Krzysztoporska organizuje również 
turnieje wewnętrzne dla mieszkańców Gminy. Nie zapomina 
też o najmłodszych i prowadzi regularny nabór dzieci, a także 
młodzieży i dorosłych aby jeszcze bardziej popularyzować tę 
dyscyplinę.

W 2012 roku Koło Wędkarskie nr 35 prowadziło działal-
ność zgodną ze swoim statutem. Wody będące pod opieką 
koła zostały zarybione (ok. 1000 kg narybku). Sportowe po-
łowy ryb na zbiornikach Wygoda odbywały się od maja do 

października w każdą sobotę i niedzielę (uczestniczyło w nich 
54 wędkarzy z terenu naszej Gminy). Przeprowadzone zosta-
ły 3 konkursy wędkarskie o tytuł mistrza koła na rok 2012. 
Organizowano konkursy sportowe połowu ryb dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych niezrzeszonych w strukturach PZW, 
w których brało łącznie udział 140 osób, a ci którzy osiągnęli 
najlepsze rezultaty w połowach otrzymali nagrody rzeczowe. 
Koło wsparło logistycznie piknik wędkarski dla sołectw orga-
nizowany przez radnych Wiesława Odrzywoła i Pawła Malika 
wraz z sołtysami, w którym brało udział 45 osób z terenu 
naszej Gminy.

Członkowie koła w ramach wypracowanych społecznie 
554 godzin dbali o porządek i czystość jedynego gminnego 
kąpieliska Wygoda. Przy pomocy finansowej Gminy wyremon-
towano zdewastowany budynek nad stawem Wygoda oraz 
zadbano o czystość i porządek wokół stawu.

Od maja do października wędkarze pełnią dyżury kontrol-
ne na podległych im obiektach, co ma wpływ na utrzymanie 
porządku i bezpieczeństwa jednego z piękniejszych zakątków 
Gminy Wola Krzysztoporska.

Zwycięska drużyna turnieju – LZS Wygoda oraz organizatorzy 
(od lewej na pierwszym planie: Kamil Budzisz, Szymon Markiewicz, 
Tomasz Adamus, Mańkowski Rafał, Łukasz Paradowski, na drugim 
planie: Zbigniew Ziemba – Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
w Woli Krzysztoporskiej, Grzegorz Adamczyk – Wicestarosta Powiatu 
Piotrkowskiego, Piotr Bogus, Damian Budzisz, Joanna Sala 
– Przewodnicząca Komisji Samorządowej, Oświaty, Kultury i Sportu, 
Tomasz Wojtczyk, Kamil Kwieciński, Rafał Jagusiak, Władysław 
Wawrzyńczak – Przewodniczący Gminnego Zrzeszenia LZS)
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Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi 
w połowie grudnia podsumowało mijający 2012 rok sporto-
wo-turystyczny podczas uroczystego spotkania w sali konfe-
rencyjnej przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi.

Nasza Gmina ma się czym pochwalić. Punkty dla Gminy na 
przestrzeni 2012 roku zdobywali: LUKS „GRYF” Bujny, Gimna-
zjum w Woli Krzysztoporskiej, Gimnazjum w Gomulinie, LUKS 
„ATHLETIC”, reprezentacja Gminy, w skład której wchodzili za-
wodnicy klubów LUKS „GRYF” Bujny, ULKS „TYTAN”, LUKS „TE-
NIS CLUB” oraz LZS-y Wygoda, Kacprów, Woźniki i Mąkolice.

PODSUMOWANIE SEZONU SPORTOWO-TURYSTYCZNEGO

Przedstawiciele 
Gminy Wola 
Krzysztoporska 
na podsumowaniu 
sezonu sportowo-
-turystycznego 
(od lewej): 
Emilia Chęcińska, 
Mieczysław 
Warszada, 
Władysław 
Wawrzyńczak 
i Marlena Danielak

Polski Związek Zapaśniczy podsumował współzawodnictwo 
klubowe w zapasach styl klasyczny w roku 2012 we wszyst-
kich kategoriach. 

Klub LUKS „ATHLETIC” Wola Krzysztoporska zajął XXXII 
miejsce na 124 kluby startujące w zapasach styl klasyczny 
w 2012 roku we wszystkich kategoriach wiekowych (w zawo-
dach rangi: igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, mistrzostw 
europy, mistrzostw polski, w zawodach międzynarodowych, 
ogólnopolskich i wojewódzkich).

Ponadto Łódzki Związek Zapaśniczy przyznał klasyfikacje 
sportowe za rok 2012 za indywidualne osiągnięcia dla zawod-
ników z Woli Krzysztoporskiej:

– KLASA DRUGA SPORTOWA: Dawid Malczyk – za I miejsce 
w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Juniorów; Hubert 
Maczugowski – za II miejsce w Mistrzostwach Województwa 
Łódzkiego Juniorów;

– KLASA TRZECIA SPORTOWA: Maciej Banasiak – za III miej-
sce w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Juniorów; Łu-
kasz Jarek – za III miejsce w Mistrzostwach Województwa 
Łódzkiego Kadetów; Michał Jarek – za I miejsce w Mistrzo-
stwach Województwa Łódzkiego Młodzików; Kowalski Jacek 
– za V miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Zrzeszenia LZS;

– KLASA MŁODZIEŻOWA ZŁOTA: Mariusz Ciesielski – za II miej-
sce w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Młodzików; Ad-
rian Famulski – za II miejsce w Mistrzostwach Województwa 
Łódzkiego Młodzików; Dawid Kołaciński – za V miejsce w Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików; Mariusz Kupisz 
– za III miejsce w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Mło-
dzików; Bartłomiej Pijewski – za IX miejsce w Mistrzostwach 
Polski Juniorów Zrzeszenia LZS; Karol Pijewski – za III miejsce 
w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Młodzików;

– KLASA MŁODZIEŻOWA SREBRNA: Marcin Ciesielski – za 
VIII miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Młodzików Uczniow-

Wśród laureatów w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
regionu łódzkiego Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bujnach 
zajął I miejsce. Puchar odebrał Sławomir Piętakiewicz – Dy-
rektor szkoły. W kategorii szkół gimnazjalnych Gimnazjum 
w Woli Krzysztoporskiej wywalczyło III miejsce (puchar 
odebrała Emilia Chęcińska – nauczycielka wychowania fi-
zycznego). We współzawodnictwie szkół podstawowych 
VIII miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Woli Krzysztopor-
skiej (puchar odebrała Marlena Danielak – nauczycielka wy-
chowania fizycznego). 

W rankingu współzawodnictwa rad miejsko-gminnych 
i gminnych IV miejsce zdobyła Wola Krzysztoporska. Puchar 
odebrał Mieczysław Warszada – Zastępca Wójta. We współ-
zawodnictwie LZS i LKS w sporcie kwalifikowanym V miejsce 
zajął LUKS „GRYF” Bujny. Gmina Wola Krzysztoporska zajęła 
I miejsce we współzawodnictwie najlepszych sekcji turystycz-
nych LZS województwa łódzkiego. Najwięcej punktów dla 
Gminy zdobyła sekcja turystyczna „GRYF” Bujny prowadzona 
przez Anettę Mielczarek i Władysława Wawrzyńczaka. 

Wśród 10 najlepszych sportowców województwa łódzkie-
go za osiągnięcia sportowe na IX miejscu uplasował się Błażej 
Grela zawodnik LUKS „GRYF” Bujny (sekcja podnoszenia cięża-
rów) – Mistrz Polski do lat 20.

Zawodnik „ATHLETICA” Michał Jarek 
(zdobywca III miejsca podczas 
Międzynarodowego Turnieju 
Młodzików rozegranego 
w listopadzie 2012 roku 
w Warszawie) 
z dwukrotnym złotym medalistą 
Igrzysk Olimpijskich 
– Andrzejem Wrońskim

Zawodnicy 
z Woli Krzysztoporskiej 

z Damianem Janikowskim – 
brązowym medalistą 
Igrzysk Olimpijskich 

w Londynie 2012, 
podczas Mistrzostw Polski 

Młodzików w zapasach 
we Wrocławiu 

w 2012 roku

skich Klubów Sportowych; Jakub Kaczorowski – za V miejsce 
w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Młodzików; Nor-
bert Pisarek – za V miejsce w Mistrzostwach Województwa 
Łódzkiego Młodzików. GRATULUJEMY SUKCESÓW!


