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ODBIÓR ODPADÓW – INFORMACJE BIEŻĄCE
I. Od 1 lipca 2013 r. odbiór odpadów z terenu Gminy Wola 

Krzysztoporska odbywa się na nowych zasadach. Na początku 
pojawiły się jednak problemy. We wszystkich gminach w  Pol-
sce zaszła konieczność ustawienia znacznych ilości nowych po-
jemników i producenci nie są w stanie sprostać zamówieniom. 
W związku z trudnościami w zakupie pojemników Firma, którą 
wybrano w procesie przetargowym tj. EKO-REGION Sp. z o.o. nie 
dostarczyła wszystkich pojemników na posesje mieszkańców. Po-
wstały więc utrudnienia związane z prowadzeniem selektywnej 
zbiórki odpadów. Wykonawca został wezwany do przedłożenia 
wyjaśnień dotyczących opóźnienia oraz określenia terminu, do 
którego zakończy wyposażanie w  pojemniki wszystkie nieru-
chomości znajdujące się na terenie Gminy Wola Krzysztoporska. 
W okresie przejściowym do czasu wyposażenia wszystkich pose-
sji w pojemniki odpady będą odbierane w dostarczonych przez 
firmę workach.

II. Czynny jest już PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH (PSZOK) przy ul. Cmentarnej 22 w Woli Krzysz-
toporskiej (przy oczyszczalni ścieków), do którego mieszkańcy 
Gminy mogą dostarczać odpady raz w tygodniu w każdą sobotę 
w godzinach 8.00–18.00. W  tym roku PSZOK będzie funkcjo-
nował do końca października, w kolejnym roku wznowi działal-
ność od początku kwietnia. Do PSZOK-u bez dodatkowych opłat 
można przekazywać posegregowane odpady komunalne: prze-
terminowane leki, bioodpady, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym wszelkiego 
rodzaju lampy, żarówki i świetlówki, zużyte opony, odpady 

wielkogabarytowe, opakowania po środkach ochrony roślin 
i nawozach, odpady budowlane po remontach w budynkach 
mieszkalnych.

III. Ponadto informujemy, że:
–  odbiór odpadów z posesji odbywa się w godzinach od 6.00 

do 22.00, 
–  pracownicy spółki EKO-REGION nie mają prawa wstępu na po-

sesję – w dniu odbioru odpadów pojemniki należy wystawić 
przed posesję lub umożliwić dostęp do pojemników w pergo-
lach 

–  właścicielem pojemników jest EKO-REGION Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18;

–  pojemniki są użyczone właścicielowi nieruchomości na czas 
obowiązywania umowy zawartej przez Spółkę z Gminą.
IV. W Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej realizacją za-

dań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach zajmuje się Referat Gospodarki Komunalnej tel. 
44 616 39 83. Bieżące informacje na temat odbioru odpa-
dów (w tym harmonogram odbioru) dostępne są na stronie 
internetowej: www.wola-krzysztoporska.pl. Wszelkie spo-
strzeżenia i  nieprawidłowości dotyczące zbiórki odpadów, 
w tym przypadki niedostarczenia na posesje pojemników lub 
dostarczenia pojemników o nieprawidłowej wielkości, moż-
na zgłaszać w Referacie Gospodarki Komunalnej lub bezpo-
średnio w firmie EKO-REGION Sp. z o.o. nr tel. 44 632 39 00.

 ciąg dalszy na stronie 2

Zdjęcie terenu przeznaczonego na PSZOK wykonane w miesiącu czerwcu 2013 r. podczas trwania robót związanych z uporządkowaniem, 
odwodnieniem i utwardzeniem placu.
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Dokończenie ze str. 1 ODBIÓR ODPADÓW. 

V. Segregowanie odpadów powinno być prowadzone według 
ściśle określonych zasad. Brak właściwej segregacji odpadów bę-
dzie skutkował zgłoszeniem takiej sytuacji do Urzędu Gminy. Nie 
należy dopuszczać do przepełniania pojemnika – pojemnik moż-

na wypełniać tylko do wysokości ograniczonej zamkniętą klapą. 
Poniżej zamieszczamy informacje na temat przeznaczenia pojem-
ników do selektywnej zbiórki odpadów.

Z OBRAD RADY GMINY

Pojemniki na odpady mieszane 
– ZIELONE

Pojemniki na szkło
– POMARAŃCZOWE

Pojemniki na odpady suche 
– ŻÓŁTE

wolno 
wrzucać

nie wolno
wrzucać

wolno 
wrzucać

nie wolno 
wrzucać

wolno
wrzucać

nie wolno
wrzucać

komunalne 
nieczystości 
stałe 
pozostałe 
po segregacji

gorącego popiołu, 
śniegu, lodu, substancji 
toksycznych, żrących 
i wybuchowych, 
odpadów 
przemysłowych 
i medycznych, baterii 
i akumulatorów, żarówek 
i świetlówek, sprzętu 
RTV i AGD 
oraz jego elementów

opakowania 
szklane 
bez zawartości, 
opakowania 
ze szkła 
bezbarwnego 
i kolorowego, 
butelki, słoiki, 
flakony

opakowań szklanych 
z zawartością, szkła 
nieprzeźroczystego, 
szkła okiennego, 
szkła klejonego, 
szkła zbrojonego, 
szkła żaroodpornego, 
szyb samochodowych, 
porcelany, talerzy, 
żarówek, świetlówek, 
zniczy, donic, 
termometrów

czyste opakowania z: 
tworzyw sztucznych, metalu, 
papieru i tektury, butelki 
typu PET, butelki po chemii 
gospodarczej, opakowania po 
kefirach i jogurtach, 
folię opakowaniowa, gazety, 
papier do pisania, kartony 
i pudełka, puszki i folię 
aluminiową, złom metali 
kolorowych, czyste kartoniki 
po sokach, napojach 
i produktach mlecznych

odpadów organicznych, opakowań 
zawierających substancje 
organiczne, tekstyliów, odzieży, 
popiołu, szkła, porcelany, worków 
po nawozach, sznurków, 
folii ogrodniczej, odpadów 
budowlanych, elementów instalacji 
wodno-kanalizacyjnych, żarówek, 
świetlówek, baterii, pojemników 
po olejach i farbach, 
opakowań po lekarstwach, 
odpadów z samochodów, 
sprzętu RTV i AGD

Na zdjęciu: uczestnicy sesji z 29.04.2013 r.

INFORMACJE BIEŻĄCE I KULTURALNE

XXXIV sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 
29.04.2013 r. w Urzędzie Gminy. Przedmiotem obrad były nastę-
pujące kwestie: 1) Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady 
Gminy, w  tym sprawozdania z  kontroli przeprowadzonej przez 
Komisję Rewizyjną Rady Gminy w zakresie analizy sprawozdań fi-
nansowych GOK i bibliotek za 2012 rok oraz oceny pracy GOPS 
za 2012 r. 2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 
na 2013 rok (konieczność wprowadzenia przesunięć). W  ślad za 
tym dokonano korekt w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 3) Do-
konanie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wola Krzysz-
toporska. 4) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości 
w Bogdanowie celem odprowadzania wód deszczowych z  rewi-
talizowanego centrum Bogdanowa (nabycie 2/3 udziałów działki). 
5) Wyrażenie zgody w drodze uchwały na sprzedaż dwóch nieza-
budowanych nieruchomości położonych w Mąkolicach. 6) Przeka-
zanie przez Radę Gminy skargi na kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej do rozpatrzenia Wój-
towi Gminy (po wydaniu opinii przez Komisję Rewizyjną w dniu 
18.04.2013 r.). 7) Nadanie Szkole Podstawowej w Gomulinie imie-
nia „Księdza Mariana Wiewiórowskiego”. Ten punkt obrad wzbu-
dził wiele dyskusji i emocji. Na sesję licznie przybyli przedstawicie-
le szkoły, rodziców, uczniów, mieszkańcy rejonu, a także obecny 
proboszcz Parafii Gomulin, którzy wspólnie przekonywali władze 

samorządowe do podjęcia uchwały w  przedmiotowej sprawie. 
Wszystkie procedury formalne dotyczące wyboru patrona szkoły 
zostały spełnione, wobec czego większością głosów uchwalono 
nadanie szkole imienia księdza Wiewiórowskiego. Przy okazji sesja 
stała się prawdziwą lekcją demokracji zarówno dla radnych, jak 
i dla mieszkańców Gminy. Obrady zakończyły interpelacje i zapyta-
nia dotyczące spraw różnych.

XXXV sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 
05.06.2013 r. w Urzędzie Gminy. Tematyka obrad obejmowała: 1) 
Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy, w tym 
sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewi-
zyjną w zakresie wybranych inwestycji gminnych zrealizowanych 
w 2012 roku. 2) Wprowadzenie niezbędnych zmian do budżetu 
Gminy na rok 2013 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy. 3) Wyrażenie stanowiska Rady Gminy w sprawie skargi na 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Parzniewicach. 4) Uchwalenie 
regulaminu korzystania ze skweru w miejscowości Bogdanów. 
Na koniec dyskutowano w sprawach różnych.

Szczegółowe protokoły z sesji oraz wszystkie uchwały Rady 
Gminy przechowywane są w Urzędzie Gminy pok. 18, osoby 
zainteresowane mają prawo wglądu do ich treści. Uchwały 
zamieszczane są również na stronie internetowej Gminy oraz 
na tablicy ogłoszeń w UG.
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OBEJRZYJ OBRADY RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

ANALIZY RIO W ŁODZI
– GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKA NA CZELE

Rozwój usług elektronicznych i  informaty-
zacja urzędów to najważniejsze cele związa-
ne z cyfryzacją. Przed Urzędem Gminy w Woli 
Krzysztoporskiej tak jak przed większością in-
nych urzędów, stoi wyzwanie – przyczynienie 
się do budowy społeczeństwa informacyjnego. 
Transparentność medialna, e-administracja to 
droga przed, którą nie ma odwrotu. Nowocze-
sny urzędnik to fachowiec patrzący perspekty-
wicznie w przyszłość, świadomy tego, że urząd 
to nie tylko budynek, do którego przychodzi 
interesant i  zostawia dokumenty, ale przede 
wszystkim nowoczesny park e-usług. Społe-
czeństwo jest przygotowane i  czeka by takie 
usługi były świadczone. Dziś już nikogo nie dzi-
wią zakupy przez internet czy bankowość elek-
troniczna. Internet stał się medium, wielkim na-
rzędziem do kontaktu z  interesantem. Dlatego 
potrzebne jest nowe spojrzenie na urząd jako 
platformę e-usług, nowoczesną, profesjonalną 
całość spełniającą spoczywające na niej zadania.

Idąc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej w Urzędzie 
Gminy w Woli Krzysztoporskiej w sali konferencyjnej zainstalowa-
no system nagrywający umożliwiający m.in. rejestrację obrad 
Rady Gminy. Nagrania sesji zamieszczane są na stronie inter-
netowej www.wola-krzysztoporska.pl bez skrótów. Nagrywa-
nie obrad rady gminy to tylko mały kroczek, wyjście naprzeciw 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi na swojej stronie 
internetowej zaprezentowała informacje o  wykonaniu budże-
tów jednostek samorządu terytorialnego z  terenu wojewódz-
twa łódzkiego za 2012 r. Analizę przeprowadzono na podstawie 
sprawozdawczości budżetowej przekazywanej przez poszczegól-
ne jednostki za pośrednictwem systemu BeSTi@. Wykorzystano 
w  niej założenia metodologiczne opracowane przez wszystkie 
regionalne izby obrachunkowe celem zapewnienia porównywal-
ności danych. Udostępnione materiały pozwalają ocenić budżet 
Gminy Wola Krzysztoporska na tle innych gmin naszego woje-
wództwa. Sklasyfikowanych zostało ogółem 208 jednostek, 
w  tym 133 gminy wiejskie. Wart podkreślenia jest fakt, że 
według udostępnionych informacji Nasza Gmina w  obsza-
rach najbardziej znaczących dla oceny kondycji finansowej 
JST uplasowała się w ścisłej czołówce, zajmując wśród gmin 
wiejskich:

  2 miejsce w uzyskanych dochodach ogółem – wyprzedziła 
nas tylko Gmina Kleszczów,

  2 miejsce w  zrealizowanych wydatkach ogółem – również 
wyprzedził nas tylko Kleszczów,

  2 miejsce (pierwszy Kleszczów) w wydatkach majątkowych 
oraz 12 miejsce wśród wszystkich ocenianych podmiotów,

  3 miejsce w kategorii subwencja oświatowa,
  4 miejsce w pozyskanych dotacjach celowych na zadania in-

westycyjne,
  5 miejsce w uzyskanym wyniku operacyjnym.
Zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej Regional-

nej Izby Obrachunkowej w Łodzi: www.rio.lodz.gov.pl.
Osiągniecie takich rezultatów, potwierdzonych nie pierwszy 

już raz obiektywnymi badaniami, nie jest przypadkowe – jest wy-
nikiem mądrego zarządzania i dobrze wykonanej pracy urzędni-
ków gminnych.

oczekiwaniom mieszkańców z  informacją 
o pracy samorządu. Małym kosztem finan-
sowym, przy optymalnym doborze urządzeń 
i  co trzeba podkreślić znacznym nakładzie 
pracy informatyka Błażeja Ligęzy (instalacja 
i konfiguracja sprzętu, publikowanie nagrań 
do internetu) otrzymano określony efekt 
– ponad 2000 otworzeń pierwszej części na-
grania XXXV Sesji Rady Gminy Wola Krzysz-
toporska w ciągu niespełna dwóch tygodni 
od jej publikacji. Nowa jakość, nowe spoj-
rzenie. 

Aktualnie w  Urzędzie Gminy trwają 
przygotowania do wdrożenia systemu 
E-PODATKI, do którego każdy mieszka-
niec będzie mógł się zalogować i  spraw-
dzić aktualny stan swoich zobowiązań 
względem Gminy: podatkowych oraz wy-
nikających z  korzystania z  usług wodno-
-kanalizacyjnych. Planowany termin uru-
chomienia systemu to koniec roku 2013.

Pamiętajmy – przyszłość to e-usługi i  wysokokwalifikowani 
pracownicy potrafiący wykorzystać moc drzemiącą w  narzę-
dziach informatycznych. E-usługi w  administracji to nie awan-
garda, to teraźniejszość. Musimy działać w tym kierunku – jasny 
przekaz informacji, transparentność, e-podatki i  funkcjonalny 
obieg dokumentów.
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W skład Gminy Wola Krzysztoporska wchodzi 48 miejscowo-
ści, aż w 25 z nich znajdują się budynki domów ludowych. W bu-
dynkach odbywają się imprezy kulturalne i rozrywkowe. Często 
zlokalizowane przy nich są boiska do piłki nożnej. W budynkach 
można korzystać ze stołów do tenisa stołowego. Swoje siedziby 
mają tam miejscowe Koła Gospodyń Wiejskich. Jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej, których mamy na terenie Gminy 15 rów-
nież korzystają z garaży i pomieszczeń usytuowanych w domach 
ludowych. 

10 lat temu podjęto decyzję o  systematycznej modernizacji 
i  odnawianiu budynków domów ludowych, tak aby stały się 
prawdziwym tętniącym życiem centrum swoich miejscowości. Ze 
względu na ograniczone środki finansowe postanowiono remon-
ty przeprowadzać stopniowo corocznie, pozyskując na ten cel 
pieniądze zewnętrzne. Na inwestycje udało się pozyskać ponad 
2 mln złotych z budżetu Unii Europejskiej. Dzięki tym środkom 

udało się również wybudować 2 zupełnie nowe obiekty w miej-
scowości Siomki oraz w sołectwie Budków – Mzurki.

Dla większości obiektów konieczne okazało się wykonanie pro-
jektów budowlanych związanych z  ich przebudową. Obecnie po 
10 latach systematycznej realizacji planów modernizacji budynków 
projekt dobiega końca. Większość obiektów jest już wyremontowa-
na. Po przebudowach oddano do użytkowania obiekty w Parznie-
wicach i Krzyżanowie. Od początku roku 2013 prowadzone jest 
6 kompleksowych remontów domów ludowych, które zakończą się 
oddaniem ich do użytkowania. Są to budynki w następujących miej-
scowościach: Kozierogi – zdjęcie nr 1, Pawłów Górny – zdjęcie 
nr 2, Stradzew – zdjecie nr 3, Laski – zdjęcie nr 4, Glina – zdjęcie 
nr 5, Wola Rokszycka – zdjęcie nr 6. Na wykonanie robót budow-
lanych przeprowadzono w bieżącym roku przetargi. Łączna wartość 
tych inwestycji przewidzianych do wykonania b.r. wynosi 1,2 mln zł, 
z czego ponad 0,6 mln Gmina pozyskała z środków unijnych. 

REMONTY DOMÓW LUDOWYCH

1 2

3 4

5 6
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MODERNIZACJA GOK W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

ROBOTY BUDOWLANE W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ W BUJNACH
Dobiega również końca realizacja inwestycji 

„Budowa nowoczesnego centrum edukacyj-
no-sportowego w miejscowości Bujny”. Za 
kwotę 5,4 mln złotych wyłoniona w przetargu 
firma MAKSEL-STYL Sp. z o.o. wykona na te-
renie placówki oświatowej salę gimnastyczną, 
budynek przedszkola z zapleczem oraz placem 
zabaw, budynek stołówki, zagospodarowanie 
terenu, remont istniejącego budynku szkoły 
podstawowej. Uruchomienie wybudowanych 
obiektów planowane jest od nowego roku 
szkolnego 2013/2014.

Modernizacja GOK-u zbliża się do ukończenia. Ze względu na 
związane z  czynnościami odbiorowymi zalecenia Państwowej 
Straży Pożarnej (m.in. wykonanie klapy dymowej) termin za-
kończenia robót planowany jest na miesiąc sierpień. W tym też 
miesiącu planowane jest oddanie budynku do użytkowania. Na 
zdjęciu sala kinowa – czerwiec 2013.

REWITALIZACJA CENTRUM
MIEJSCOWOŚCI BOGDANÓW
W miesiącu maju 2013 r. dokonano odbioru robót w ramach 

drugiego etapu inwestycji „Rewitalizacja centrum miejscowości 
Bogdanów”. W  pierwszym etapie prac zmodernizowano ulicę 
Krótką. W  tym roku odnowiony został skwer przed kościołem 
parafialnym. Roboty budowlane polegały na wykonaniu nowe-
go ogrodzenia skweru, chodników i parkingów, nowych ławek 
i koszy na śmieci, odnowiono również starą syrenę strażacką. Na 
skwerze zgodnie z projektem rewitalizacji zieleni usunięto stare 
i chore drzewa oraz dokonano nasadzeń nowej zieleni. Wartość 

prac wyniosła 165 tys. zł. W kolejnym etapie inwestycji planowa-
ne jest wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nowej nawierzchni 
na ulicy Kwiatowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

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

Skwer w Bogdanowie – czerwiec 2013 Pracownicy UG – przygotowania do kolejnego etapu prac 
– odprowadzenie wód deszczowych z ul. Kwiatowej

Zdjęcie wykonane podczas robót
w sali gimnastycznej – czerwiec 2013. 
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JAKUB GÓRECKI I MATEUSZ OWCZAREK 
POSŁAMI SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY

NAJLEPSI W KONKURSACH

Gośćmi Szkoły Podstawowej im. gen. Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej 14 czerwca br. byli 
państwo Julia i Grzegorz Karlińscy. Podczas spotkania z uczniami piątych i  szóstych klas państwo 

Karlińscy opowiadali o  swoich książkach, pracy nad 
nimi, inspiracjach, historycznych fascynacjach i wspól-
nej pasji jaką jest historia naszego regionu. Państwo 
Karlińscy są autorami książki Oprzężów (monografia 
miejscowości i częściowo okolic, relacje mieszkańców 
napisane w  formie opowiadań) oraz historycznej po-
wieści Tumawiec. Pani Julia jest współautorką dwóch 
monografii: Rycerze św. Floriana, 90 lat Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gomulinie oraz Z gryfem i koro-
ną w herbie. 

1 czerwca, Jakub Górecki i Mateusz Owczarek z Gimnazjum 
w Gomulinie wzięli udział w XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 
w Warszawie. Tegoroczne obrady młodych posłów i posłanek 
z całej Polski odbyły się pod hasłem „Lokalny ekorozwój”. Ucznio-
wie reprezentowali województwo łódzkie. Miejsce w poselskich 
ławach zagwarantowała uczniom debata dotycząca infrastruk-
tury rowerowej w naszej Gminie, przygotowana pod kierunkiem 
nauczyciela historii i wos Ewy Maciołek.

Uczniowie spotkali się z przedstawicielami klubów poselskich, 
marszałkiem Sejmu Ewą Kopacz, wicemarszałkami, Minister Edu-
kacji Narodowej Krystyną Szumilas, Rzecznikiem Praw Dziecka 
Markiem Michalakiem. Przede wszystkim jednak wzięli udział 
w obradach Sejmu, które zakończyły się podjęciem uchwały do-
tyczącej lokalnego ekorozwoju.

14 czerwca odbyło się wojewódzkie podsumowanie t egorocz-
nej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Gimnazjum nr 3 w Skiernie-
wicach z udziałem Łódzkiego Kuratora Oświaty Jana Kamiń-
skiego oraz przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów 
szkół i opiekunów projektu. Jakub i Mateusz jako autorzy najle-
piej wykonanego zadania konkursowego odczytali sprawozda-
nie z prac Komisji Problemowej, która przygotowywała projekt 

uchwały głosowanej pod-
czas sesji Sejmu (w  ob-
radach tej komisji obaj 
uczestniczyli 11 i 12 maja 
w  Sulejówku i w Warsza-
wie). Podczas spotkania 
zostały wręczone posłom 
i  posłankom wojewódz-
twa łódzkiego nagrody 
ufundowane przez kurato-
ra oświaty i organy prowa-
dzące. Wójt Gminy Wola 
Krzysztoporska zaszczycił 
swoją obecnością woje-
wódzkie podsumowanie 
Sejmu i wręczył chłopcom 
cenne nagrody. Dyrektor 
Gimnazjum Irena Kaszte-
lan i Ewa Maciołek otrzymały podziękowania z rąk kuratora łódz-
kiego. Udział w XIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży był dla uczniów 
niezwykłą lekcją demokracji.

Uczennica Gimnazjum w Gomulinie Kinga Białas zajęła I miej-
sce w  IX Międzygimnazjalnym Konkursie „Gdybym był rad-
nym...” organizowanym przez Gimnazjum nr 1 w  Piotrkowie 

Tryb. Patronat nad konkursem 
objęła Rada Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego oraz Staro-
stwo Powiatowe. Praca Kingi 
okazała się najlepsza, spośród 
wszystkich 32 nadesłanych 
z  całego powiatu. Uczennica 
swoje pomysły na ulepsze-
nie życia mieszkańców Gminy 
Wola Krzysztoporska przedsta-
wiła w formie magazynu publi-
cystycznego, dołączając zdję-

cia miejsc, które wymagają interwencji. 
Wyróżnienie w tym konkursie otrzymała 
Adrianna Kopeć. Uczennice podczas wi-
zyty w Urzędzie Gminy przekazały swoje 
prace Wójtowi Romanowi Drozdkowi. 

Z kolei Michał Rabenda, uczeń klasy 
II b, zajął I miejsce w II Międzygimnazjal-
nym Konkursie Historycznym „Piotrków 
kolebką polskiego parlamentaryzmu” 
organizowanym przez Gimnazjum nr 1 
w  Piotrkowie Tryb. Zadaniem konkur-
sowym było przygotowanie prezen-
tacji multimedialnej przedstawiającej 
Piotrków Trybunalski jako miasto gdzie 
ukształtował się polski parlamentaryzm.

POWITANIE LATA

OPOWIADALI O SWOJEJ TWÓRCZOŚCI

20 czerwca w Szkole Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej od-
był się Festyn Rodzinny „Powitanie lata”. Festyn zorganizowało 
Szkolne Koło Caritas. Program festynu obejmował: festiwal pio-
senki szkolnej, konkursy rodzinne, malowanie twarzy, pokaz stra-
żacki, przejażdżki konne. Dodatkowymi atrakcjami były: cukrowa 
wata, poczęstunek z grilla i plac zabaw dla dzieci. W czasie fe-
stynu przeprowadzona została zbiórka przyborów szkolnych dla 
najbardziej potrzebujących uczniów szkoły.
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CARAVELLA ZDOBYWCĄ „ZŁOTEGO PIOTRKA”
Po raz drugi, 2 czerwca 2013 r., w hali sportowej ZSP nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim odbył się konkurs pod nazwą II Piotrkowska 

Panorama Taneczna o „Złotego Piotrka”. W konkursie udział wzięły zespoły z Piotrkowa Trybunalskiego, Bełchatowa, Radom-
ska, Tomaszowa Mazowieckiego, Woli Krzysztoporskiej, Moszczenicy, Wolborza oraz Sulejowa. 
Młodzi tancerze rywalizowali ze sobą w 4 kategoriach. W każdej z nich do zdobycia był złoty, 
srebrny oraz brązowy „Piotrek”.

Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: Zdzisław Miękus, instruktor tańca, założyciel 
Studia Tańca TICO. Ewa Kowalska-Brodek, absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej im. Feliksa 
Parnella w Łodzi, tancerka baletowa Teatru Wielkiego w Łodzi. Krzysztof Brodek, tancerz, instruk-
tor tańca. Po obejrzeniu 25 prezentacji wykonanych przez uczniów szkół podstawowych oraz 
gimnazjów, jury przyznało nagrodę „Złotego Piotrka” w kategorii „Inne formy” grupie akroba-
tyczno-tanecznej CARAVELLA z Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej. Zuzanna 
Strzelczyk z tej formacji otrzymała jedną z dwóch przyznanych nagród dla najlepszej tancerki.

W zespole wystąpiły: Milena Jaworska, Anna Koszelak, Julia Sala, Zuzanna Strzelczyk, 
Zuzanna Zajączkowska. Instruktorem i kierownikiem jest Ewa Wiśniewska.

Kilka dni później, 8 czerwca, CARAVELLA w Warszawie wzięła udział w prekastingu do progra-
mu „Mam Talent”. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

Od nowego roku szkolnego 2013–2014 formacja CARAVELLA zaprasza dzieci i młodzież ze 
szkół podstawowych, gimnazjów i nie tylko-wszystkie dzieci, te małe i te duże, chłopców i oczy-
wiście dziewczynki z  całej gminy Wola Krzysztoporska do wzięcia udziału w  zajęciach grupy 
CARAVELLA i przeżycie wspaniałej przygody z cyrkiem.

KONTROLE PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH
Z uwagi na pojawiające się problemy z odprowadzaniem ścieków w miejscowości Wola Krzysztoporska, jakie każdorazowo 

mają miejsce po opadach deszczu i wynikają bezpośrednio z dużej ilości wód deszczowych kierowanych do kanalizacji sanitarnej, 
nieprzystosowanej do okresowego zwiększania napływu wód, informujemy że od miesiąca lipca br. Urząd Gminy prowadzi 
wzmożone kontrole wykonanych przyłączy kanalizacyjnych przy pomocy urządzeń zadymiających.

Celem kontroli jest wskazanie nieruchomości które posiadają:
– niezgłoszone do odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej,
–  niezgłoszone do odbioru przyłącza kanalizacji deszczowej kierujące wody deszczowe z nieruchomości do kolektorów sani-

tarnych.
Pierwsze wyniki kontroli są porażające. Okazuje się bowiem, że ze znacznej części nieruchomości wody deszczowe są odpro-

wadzane do kolektorów sanitarnych co jest ewidentnym naruszeniem przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Taki 
stan powoduje przepełnienie kolektorów sanitarnych i miejscowe wybicia ścieków. Warto również podkreślić, że przepełnione 
kolektory sanitarne, kierują wszystkie te ścieki do oczyszczalni powodując znaczne zawyżanie kosztów pracy instalacji chociażby 
w postaci wyższych kosztów energii elektrycznej czy opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Te z kolei przekładają się 
na wysokość taryf za usługi kanalizacyjne a w konsekwencji obciążają portfele wszystkich w tym tych którzy w sposób właściwy 
odprowadzają ścieki z nieruchomości.

Kontrole oraz zdecydowane działania pokontrolne są zatem niezbędne by zapobiec powstawaniu dalszym szkodom powstają-
cym na skutek działania osób, które nie przyjmują do wiadomości, ustalonych przepisami prawa, zasad odprowadzania ścieków.

W przypadku stwierdzenia odprowadzenia ścieków przez przyłącze kanalizacji sanitarnej, które nie zostało zgłoszone 
do odbioru w Urzędzie Gminy, tzn. nie dokonano jego odbioru technicznego oraz nie została podpisana z właścicielem 
posesji umowa na świadczenie usług kanalizacyjnych a także w przypadku potwierdzenia kierowania wód deszczowych 
do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, Urząd 
Gminy składał będzie do organów ścigania zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa zagrożonego karą 
ograniczenia wolności lub grzywną do 10.000 zł. W każdym ujawnionym przypadku Urząd domagać się będzie również 
nawiązki na rzecz Gminy, mającej charakter rekompensaty poniesionych kosztów, w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, 
w którym nastąpiło stwierdzenie naruszeń.

NA FOLKOWĄ NUTĘ W MZURKACH
30 maja, po raz kolejny w parku państwa Grażyny i  Józefa 

Stępniów w Mzurkach, zorganizowany został festyn połączony 
z  Przeglądem Pieśni i  Tań-
ca Zespołów Ludowych. 
Organizatorem wydarze-
nia była Fundacja Wspie-
rania Folkloru Wiejskiego 
w  Mzurkach oraz Stowa-
rzyszenie Folkloru Miejskie-
go AGRAFA z  Piotrkowa 
Trybunalskiego. Patronat 
nad imprezą objęli starosta 
bełchatowski oraz wójto-
wie gmin Wola Krzyszto-
porska, Bełchatów i Drużbi-
ce. II miejsce w kategorii 

zespoły dziecięco-młodzieżowe zajęły „SKRZATY” ze Szkoły 
Podstawowej w Gomulinie (na zdjęciu poniżej), I miejsce przy-

znano zespołowi z  Gmi-
ny Drużbice i  zespołowi 
„Buczkowiacy” z  Buczku. 
Jury obradowało w składzie 
Krystyna Sępczyńska, Piotr 
Wężyk oraz prof. Kazimierz 
Miler z Poznania. 

Poza konkursem wystą-
piła orkiestra „Suchcice 
i okolice”. Na koniec festynu 
dla najwytrwalszych fanów 
folkowej nuty polki, oberki 
i mazury zagrała Kapela Gę-
sty Kożuch Kurzu z Łodzi.
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KONCERT PROFILAKTYCZNY PIOTRA LUBERTOWICZA „EGOIŚCI”
Piotr Lubertowicz to wokalista, gitarzysta i  autor tekstów 

związany z polską sceną bluesowo-rockową. Był gościem i  lau-
reatem wielu festiwali (Rawa Blues, Węgorzewo, Jarocin), pod-
czas których koncertował z popularnymi zespołami i wokalista-
mi, takimi jak Nocna Zmiana Bluesa, John Porter, Dżem. Jego 
publiczne występy są bardzo osobiste, ponieważ opowiada na 
nich o swojej zwycięskiej walce z nałogami. Niepodważalna jest 
również wiarygodność jego utworów, stanowiących zapis oso-
bistych doświadczeń. Świadom wielu niebezpieczeństw i pokus 
czyhających na każdego człowieka, zawiera w swojej twórczości 
głębokie przesłanie skierowane głównie do młodego pokolenia.

10 kwietnia 2013 roku Piotr Lubertowicz występował dla 
uczniów placówki oświatowej w Gomulinie. Był to koncert profi-
laktyczny pt. „Egoiści”. Mówił i śpiewał o tym, jak bardzo nałóg 
niszczy to co dla człowieka najcenniejsze – rodzinę, pracę i war-
tości duchowe. Prosto i dobitnie przedstawił drogę prowadzącą 
do uzależnienia i walkę o wyrwanie się z nałogu. Przekonywał, że 

nawet pierwszy kon-
takt z  narkotykami 
może być śmiertelny. 
Przestrzegał by nie 
stwarzać dla siebie 
więzienia, z  którego 
może nie być wyjścia. 
Występ, muzyka i at-
mosfera koncertu wy-
warły na młodzieży 
ogromne wrażenie. 

Ta nietypowa lek-
cja będzie nauką dla młodych ludzi, stojących często przed wy-
borem: „brać czy być” oraz motywacją do zastanowienia się nad 
swoim życiem i podejmowaniem właściwych decyzji. 

Organizatorem koncertu była Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej.

LEKCJA HISTORII
„Historia nauczycielką życia” – te słowa Cycerona udowadniają, że 

życie możemy poznać dzięki historii. Motto to przyświecało wizycie 
ppor. Zdzisława Cieślika z Oprzężowa w Szkole Podstawowej w Buj-
nach. Lekcja przekazana w  ten sposób okazała się jak najbardziej 
interesująca, gdyż uczniowie obcowali nie tylko z żywą historią, ale 
przede wszystkim mogli na własne oczy przekonać się jak ważne dla 
Polaka są słowa: patriotyzm i ojczyzna. Zaproszony gość opowiedział 
dzieciom, jaki miał udział w odzyskaniu niepodległości, uczniowie zaś 
mogli się odwdzięczyć śpiewaniem piosenek. Podporucznik Zdzisław 
Cieślik mógł ponownie przeprowadzić musztrę, czym niewątpliwie 
zaskarbił sobie sympatię uczniów.

AKCJA „TRZYMAJ FORMĘ”
29 maja w  Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Woli Krzysz-

toporskiej podsumowano kolejną edycję ogólnopolskiej akcji 
„Trzymaj formę”. Młodsi uczniowie wzięli udział w  zajęciach 
profil aktycznych dotyczących prawidłowej postawy ciała i zdro-
wego odżywiania. Zajęcia prowadziły fizjoterapeutka pani Mar-
tyna Widera i dietetyczka pani Sylwia Kuźniar-Michalska. Część 
artystyczną przygotowali uczniowie szkoły podstawowej i gim-
nazjum. Obejrzeliśmy spektakl pod tytułem „Tuwimki” , pokaz 
gimnastyki artystycznej i występy grup tanecznych. Dzień za-
kończyły rozgrywki sportowe zorganizowane przez nauczycieli 
wychowania fizycznego.

ZASADY PIERWSZEJ POMOCY
Prelekcja i pokaz na temat udzielania pierwszej pomocy przed-

medycznej zorganizowane zostały 17 maja br. w  Gimnazjum 
w Woli Krzysztoporskiej. Zajęcia poprowadzone zostały przez 
Grupę Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czer-
wonego Krzyża działającą przy Oddziale Rejonowym PCK w Piotr-
kowie Trybunalskim. 

Możliwość bezpośredniego udziału w  udzielaniu pierwszej 
pomocy poszkodowanym polegająca na opatrywaniu ran, ukła-
daniu w  prawidłowych pozycjach, wykonywaniu resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej sprawiła, że uczniowie z  dużym za-
angażowaniem uczestniczyli w  zajęciach. Dzięki specjalistycz-
nym środkom do charakteryzacji omawiane urazy nabierały 
realistycznego wyglądu, co umożliwiło przełamanie bariery, 
jaką często stwarza sam widok krwi. Zajęcia pozwoliły wzmoc-
nić w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie i życie 
drugiego człowieka. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach 
działań statutowych SK PCK działającego przy Gimnazjum 
w Woli Krzysztoporskiej. 
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ZMIANY GODZIN PRACY W FILIACH BIBLIOTECZNYCH

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2013

IZBA REGIONALNA

Od czerwca br. zmieniły sie dni i godziny pracy bibliotek, poniżej aktualne informacje w tym zakresie: 

Filia Biblioteczna w Bogdanowie Filia Biblioteczna w Bujnach 
---------------------------------------------- ----------------------------------------
poniedziałek 14.15–18.15 wtorek, środa 10.00–18.00
środa 8.00–14.00 

Filia Biblioteczna w Gomulinie  Filia Biblioteczna w Woźnikach
------------------------------------------- --------------------------------------------
poniedziałek 9.30–13.30  poniedziałek 14.00–18.00
wtorek, czwartek, piątek 10.00–18.00 środa 10.00–18.00

Pod hasłem „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych” obcho-
dzony był przez biblioteki w dniach 8–15 maja br. „TYDZIEŃ BI-
BLIOTEK”. W ramach akcji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Woli 
Krzysztoporskiej zorganizowano cykl lekcji dla najmłodszych o bi-
bliotece, jej funkcji, znaczeniu i działaniu – w zajęciach udział wzię-
ły cztery grupy przedszkolaków. Odbyły się również dwa spotkania 
autorskie dla gimnazjalistów z Woli Krzysztoporskiej i Gomulina 
z pisarzem Andrzejem Grabowskim. Podsumowano konkurs pla-
styczny dla dzieci pt. „Malujemy wiersze Juliana Tuwima”, wręcza-

jąc uczestnikom dyplomy oraz nagrody. Zorganizowano kiermasz 
książkowy dla mieszkańców, prezentujący nowości wydawnicze 
bieżącego roku oraz literaturę dziecięcą. Zaprezentowano wy-
stawki okolicznościowe, w tym prace konkursowe.

17 maja, na podsumowanie Tygodnia Bibliotek, z biblioteka-
rzami z naszej Gminy spotkali się Wójt Gminy oraz Przewodniczą-
ca Rady Gminy, którzy z racji święta bibliotekarza życzyli pracow-
nikom dalszej owocnej i satysfakcjonującej pracy oraz oczywiście 
tłumów czytelników w bibliotekch.

„Świadomość własnej 
przeszłości pomaga nam 

włączyć się w długi 
szereg pokoleń,

By przekazać następnym 
wspólne dobro – Ojczyznę”.

Jan Paweł II

W budynku Szkoły Podstawo-
wej w Gomulinie od kwietnia br. 
funkcjonuje minimuzeum, będą-
ce dziełem nauczycielki plastyki 
Joanny Sobutkowskiej oraz po-
magających jej uczniów – Karola 
Gajdy i Klaudii Wężyk. Eksponaty 
do stworzonej izby regionalnej 
gromadzone były latami, ostatnio 
uzupełniono zasoby z  różnych 
źródeł. Najwięcej przedmiotów 
przekazał Krzysztof Cieślak z Pra-
cy, rodziny Państwa Szymańskich 
i Michalaków z Woźnik, ucznio-
wie – m.in. Daria Mądra i Agata 
Plich, a także nauczyciele. Piękne, 
własnoręcznie wykonane przed-
mioty ozdobne z  kolorowych 
kwiatów przekazały również 
panie Julia Karlińska i  Krystyna 
Lauks.

Izba regionalna będzie wzbo-
gacała swoje zbiory o  kolejne 
eksponaty. Już teraz odwiedza-
jące ją osoby mają bezpośrednią 
okazję poznać sposób życia swo-
ich przodków – mogą obejrzeć 
przedmioty codziennego użytku 
i poznać ich zastosowanie. Mogą 
również zobaczyć wystrój dawnej 
izby mieszkalnej, czy też wspania-
łe, barwne stroje ludowe, obra-
zujące bogactwo kultury ludowej 
naszego rejonu.
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HONOROWI DAWCY KRWI

CUDOWNYCH RODZICÓW MAM

FESTYN RODZINNY W PAWŁOWIE GÓRNYM

Gomulińscy strażacy w  sobotę 22 czerwca 2013 r. pokazali, 
że oprócz profesjonalnego działania w  akcjach ratowniczo-ga-
śniczych potrafią również zaprezentować się z od strony bardzo 
dobrze funkcjonującego zaplecza organizacyjnego.  W  tym dniu 
w remizie Klub Honorowych Krwiodawców OSP w Gomulinie zor-
ganizował zbiórkę krwi. Akcję zaplanowano od godz.10.00 do 
godz. 13.00. Zgłosiły się aż 32 osoby, jednak 13 spośród nich z róż-
nych względów zdrowotnych nie zostało zakwalifikowanych do 
pobrania krwi. Jak mówi przewodniczący Klubu Dariusz Owczarek: 
Popularność gomulińskiego Klubu Honorowych Krwiodawców 
ciągle rośnie, jego członkami są nie tylko strażacy, ale również licz-
na społeczność z terenu samego Gomulina i wsi ościennych.

Następna zbiórki krwi zostanie przeprowadzona już 24 sierp-
nia. Zapraszamy.

„Cudownych rodziców mam” – pod takim hasłem 3 czerwca w Szkole Podstawowej im. Pa-
pieża Jana Pawła II w Bogdanowie odbył się festyn rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia Rodziny. 
Uroczystość łączyła trzy ważne rodzinne święta: Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Im-

prezę uświetniły swoją obecnością Prze-
wodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka 
i  Przewodnicząca KGW w  Bogdanowie 
Anna Robak.

Festyn rozpoczęto przygotowaną przez 
uczniów częścią artystyczną. Następnie 
licznie przybyli rodzice z różnym skutkiem 
rywalizowali w zabawach i konkurencjach 
sportowych ze swoimi pociechami. Wszy-
scy znakomicie się bawili, a  po ogłosze-
niu wyników poszczególnych konkurencji 
i  wręczeniu nagród gospodynie bogda-
nowskiego KGW zaprosiły na przygoto-
wany przez siebie poczęstunek. Impreza 
zakończyła się dyskoteką.

2 czerwca z okazji Dnia dziecka z  inicjatywy Rady Sołeckiej Pawłowa 
Górnego, miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich i Gminnego Zrzeszenia 
LZS zorganizowany został festyn sportowo-rekreacyjny. Impreza cieszyła 
się bardzo dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności, uczestniczyło 
w niej ponad 250 osób. Wspólnie bawiły się całe rodziny. Wśród przygo-
towanych przez organizatorów konkurencji sportowych znalazły się m.in. 
rzuty ringo, podkową i  lotką, biegi w workach, czy konkurs rodzinny na 
wbijanie gwoździa w pieniek, w którym to rywalizowały duety: mama + 
córka/syn, tata + córka/syn lub dziadek + wnuczka/wnuk.

Imprezą towarzyszącą był turniej piłki nożnej mężczyzn drużyn 7-oso-
bowych o puchar sołtysa Pawłowa Górnego – Agnieszki Mikołajczyk, do 
którego zgłosiły się 4 drużyny: LZS Parzniewice, LZS Blizin, LZS Wygoda 
i LZS Pawłów Górny. Zwycięzcą rozgrywek została reprezentacja gospo-
darzy.

Festyn zakończył się pieczeniem kiełbas przy ognisku.
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WESOŁA MAJÓWKA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

ŚWIĘTO RODZINY

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

W  sobotnie popołudnie 25 maja br. w Rokszycach I odbył się 
II  Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich „Wesoła Majówka”. 
W tegorocznych zmaganiach o tytuł lidera wzięło udział 25 zespo-
łów. Aktywne Panie zmagały się w czterech konkurencjach: „Wydój 
Mućkę” – dojenie sztucznej krowy, wiązanie słomy w snopy na czas, 
strażacki wąż z ziemniakiem oraz konkurencja kulinarna – przygoto-
wanie jednego ciasta z owocami i sałatki wiosennej. Barwna prezen-
tacja KGW, ciekawe inspiracje wystawowe oraz zabawne i pomy-
słowe podejście do konkurencji sportowych to tylko nieliczne atuty 
mieszkanek Gminy Wola Krzysztoporska, jakie mogliśmy zobaczyć 
w trakcie imprezy. Panie wykazały się wielką kreatywnością połączo-
ną niejednokrotnie z umiejętnościami  aktorskimi. Poziom, który za-
prezentowały nasze Panie, jest bardzo wysoki. Zaangażowanie, któ-
re włożono w przygotowanie się do konkurencji – pomysły  sposób 
przekazu dostarczały widowni mnóstwo dobrego humoru i atrakcji.

Komisja oceniająca miała niejednokrotnie problem oceny, 
gdyż w pierwszej konkurencji „Niesforna Mućka” dysponowała 

zbyt dużą ilością mleka. Po podliczeniu ogólnej punktacji za po-
szczególne konkurencje laureatami konkursu zostali: I miejsce 
– KGW GLINA, II miejsce – KGW GOMULIN, III miejsce – KGW 
GĄSKI.

Turniej był również okazją do oficjalnego otwarcia boiska 
sportowego. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy 
Roman Drozdek, Przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka, 
Przewodnicząca KGW Rokszyce I Elżbieta Junicka i sołtys Rokszyc 
I Mariusz Lasota. W  uroczystości uczestniczył także proboszcz 
Parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju w  Piotrkowie 
Tryb. ks. Stanisław Stępień. Pierwszy mecz piłki nożnej na świeżo 
oddanym boisku rozegrany pomiędzy drużyną samorządowców 
a LZS Rokszyce I zakończył się remisem 3:3.

Ognisko z pieczonymi kiełbaskami oraz występ zespołu wokal-
nego „Pasjonatki” wprowadziło wszystkich w biesiadny nastrój, 
a zabawa z zespołem Red Dance trwała do późnych godzin wie-
czornych.

Również 25 maja w   Gimnazjum w  Gomulinie uroczyście 
obchodzono Święto Rodziny. Podczas zorganizowanego na tę 
okoliczność festynu gimnazjaliści zaprezentowali film o  swoich 

rodzicach, wiersze, piosenki oraz skecze szkolnego kabaretu.   
Imprezę uatrakcyjnił gościnny występ zespołu wokalno – instru-
mentalnego GOK – STAR z Woli Krzysztoporskiej.

W  bloku rekreacyjno – sportowym wiele emocji wzbudzały 
rodzinne konkurencje (rzut beretem, przeciąganie liny, wyścig 
z  piłeczką i  paletką tenisową oraz rzut do celu), prowadzone 
przez nauczyciela wychowania fizycznego Przemysława Szulca. 
Instruktorka – Katarzyna Kowalska poprowadziła zajęcia aerobi-
ku. Gimnazjaliści i uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej 
rozegrali mecz piłki nożnej. W przerwach między konkurencjami 
kilkakrotnie wystąpił gimnazjalny zespół taneczny „Endorfiny”, 
prowadzony przez nauczycielkę wychowania fizycznego Agatę 
Pawlak. Jak przystało na prawdziwą majówkę, nie mogło zabrak-
nąć kiełbaski z grilla, grochówki i wiejskich przysmaków, przygo-
towanych przez rodziców. Festyn okazał się wspaniałą zabawą, 
która zintegrowała rodziny i środowisko lokalne.

O  uzyskanie tytułu „SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW” 
przyznawanego przez OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI W WAR-
SZAWIE pos tarała się Szkoła Podstawowa w Gomulinie. Z  tej 
okazji 15 czerwca odsłonięta została tablica pamiątkowa. Mot-
tem uroczystości była myśl Stanisława Staszica: „Talent jest jak 
kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna pra-
ca go obrobi i wartość mu wielką nada”. Przypomniane zostały 
również słowa, jakie kierował do dzieci i młodzieży ks. Marian 
Wiewiórowski – patron Szkoły Podstawowej w Gomulinie: Na-
szym Drogim Dzieciom i Młodzieży dziękuję jako proboszcz za 
wieloletnią współpracę „dusz i ciał” na chwałę Boga i pożytek 
ludziom. Dziękuję wspaniałym Aktorom, Artystom śpiewu, pió-
ra, ołówka i barwnych farb za wspaniałą służbę swymi talen-
tami, za chwałę przynoszoną całej Wspólnocie małej Ojczyzny 
w  zdobywanych nagrodach, wyróżnieniach, medalach, dyplo-
mach, Chwała Sportowcom i  Poetom!!! Jesteście prawdziwie 

i chwałą, i szczęściem Waszych Rodzin i Nauczycieli. Oby zawsze 
tak było!!!

Skoro mowa o talentach to te plastyczne zaprezentowane zo-
stały zgromadzonym w formie wystawki prac, natomiast wokalne, 
taneczne i  recytatorskie osobiście zaprezentowali uczniowie pla-
cówki. Uroczy-
stość połączona 
została z obcho-
dami Święta Ro-
dziny, dlatego 
zakończyła się 
wspólną zaba-
wą – niesamo-
witą frajdę dzie-
ciom sprawiła 
kąpiel w pianie.
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HISTORIA OSP PARZNIEWICE
Jak twierdzą najstarsi 

mieszkańcy, początki Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Parz-
niewicach sięgają roku 1907, 
nie zachowały się jednak 
żadne dokumenty archiwal-
ne z tamtego okresu. Według 
prowadzonej od 1991 roku 
kroniki, jednostka OSP Parz-
niewice została wpisana do 
sądowego rejestru stowarzy-
szeń 31  grudnia 1991 roku 
w oparciu o  statut z 24 mar-
ca 1989 roku. Terenem swego 
działania objęła Parzniewice 
oraz miejscowości położone 
w rejonie pomocy wzajemnej. 

Druhowie często uczestni-
czyli w  obchodach upamięt-
niających walki o  Borowskie 
Góry, brali udział w  uroczy-
stościach kościelnych jak na-
wiedzenie Parafii Parzniewice 
przez obraz Jezusa Miłosierne-
go w roku 2003, czy coroczne 
święto Bożego Ciała. W swojej 
dotychczasowej historii każ-
dego roku wielokrotnie inter-
weniowali podczas pożarów 
i  innych sytuacji kryzysowych. 
Największy pożar odnotowano w wyjątkowo suchym 1992 roku. 
Trwał on 4 dni i  strawił 80 hektarów lasu w okolicach Pawło-
wa Górnego. Z biegiem czasu jednostka wzbogacała się o nowy 
sprzęt, we wrześniu 1991 roku otrzymała nowy samochód po-
licyjny z Piotrkowa Trybunalskiego –  był to STAR 29, natomiast 
w 1992 roku Zawodowa Straż Pożarna w Piotrkowie Trybunal-
skim przekazała OSP Parzniewice samochód pożarniczy Star 244 
GBA 2,5/16 typ 005 Jelcz. W 1999 roku został wykonany remont 
podwozia strażackiego samochodu, a w maju 2000 roku odbyło 
się poświęcenie nowo karosowanego samochodu przez biskupa 
Archidiecezji Częstochowskiej i Proboszcza Parafii N.M.P. w Parz-
niewicach Antoniego Górę. W 2002 roku Nadleśnictwo w Piotr-
kowie Trybunalskim zakupiło dla potrzeb OSP Parzniewice piłę 
spalinową typu Partner.

Budynek jednostki kilka razy był remontowany. W  latach 
80-tych strażacy własnymi siłami pobudowali garaż (istniejący do 

Strażnica OSP w Parzniewicach Samochód strażacki jednostki OSP Parzniewice – STAR 244 
GBA 2,5/16 typ 005 Jelcz

września 2004 roku). W 1993 roku wymieniona została podłoga, 
zerwany stary tynk, wymienione oświetlenie, odmalowano ścia-
ny oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwi wejściowe. W roku 
1996 zamontowano na strażnicy selektywne alarmowanie jed-
nostki. W roku 1998 na dachu założona została nowa papa, zaś 
dookoła budynku wycięto dzikie krzewy. W 2001 roku wykonano 
następujące prace: przygotowano podłoże pod asfalt, zakończo-
no budowę ogrodzenia, wybudowano nowe sanitariaty, poło-
żono płytki w kuchni. Wokół budynku zasiano trawę. W  latach 
2004–2005 Gmina za kwotę 225.000,00 złotych wykonała ge-
neralny remont i rozbudowę budynku OSP – z którego strażacy 
korzystają do dzisiaj.

Obecny Zarząd Jednostki przedstawia się następująco: Prezes 
OSP Parzniewice – Henryk Gręda, Wiceprezes i Naczelnik – Paweł 
Ogrodnik, Sekretarz – Sławomir Ogrodnik, Skarbnik – Jerzy Krze-
siński. 

Druhowie z OSP Parzniewice na kursie w Niechcicach – marzec 1976 roku

Z HISTORII OSP
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KGW ROKSZYCE I
Do lat 90 XX wieku KGW Rokszyce I było ko-

łem, które prowadziło wśród kobiet wiejskich 
działalność społeczno-wychowawczą i  oświa-
towo-kulturalną. Liczyło wtedy 20 członkiń, 
a przewodniczącą była Krystyna Adamczyk. Pod 
koniec lat 90 ubiegłego wieku działalność koła 
ograniczała się już tylko do spotkań okoliczno-
ściowych takich jak np. Dzień Kobiet czy Dzień 
Matki.

Z biegiem czasu, postęp techniczny i zmiany 
w  sposobie funkcjonowania ludzi na wsi do-
prowadziły do tego, że działalność koła umarła 
„śmiercią naturalną”. Dopiero rok 2011 przy-
niósł odrodzenia dla społeczności wsi Rokszyce 
I. Zaczęło się od emocjonujących wyborów sołty-
sa wsi, którym został Mariusz Lasota. To właśnie 
on krótko po objęciu stanowiska sołtysa pod-
jął działania zmierzające do reaktywacji KGW 
Rokszyce I. I  tak 2 maja 2011 roku odbyło się 
spotkanie kilkunastu mieszkanek wsi Rokszyce I, 
które na nowo powołały do życia koło. Były to: 
Grażyna Adamczyk, Krystyna Adamczyk, Mał-
gorzata Chudy, Bogusława Dziubecka, Cecylia 
Hilska, Zdzisława Kaźmierczak, Elżbieta Junicka, 
Małgorzata Junicka, Anna Lasota, Małgorzata 
Lasota, Teresa Lasota, Anna Muszalak, Elżbie-
ta Pełka, Agnieszka Skupień, Ewa Stramska, 
Grażyna Wężyk i Magdalena Wężyk. Wybrano 
nowy zarząd, w skład którego weszły: Elżbieta 
Junicka – przewodnicząca, Bogusława Dziubec-
ka – zastępca przewodniczącej, Agnieszka Sku-
pień – sekretarz, Małgorzata Chudy – skarbnik, 
Magdalena Wężyk – członek zarządu.

Już po 3 miesiącach działalności panie z KGW 
przygotowały wieniec dożynkowy dla Wójta 
Gminy Wola Krzysztoporska – Romana Drozdka 
(Dożynki Mzurki 2011). Przy pełnym zaangażo-
waniu i  zdyscyplinowaniu wszystkich członkiń 
oraz sołtysa wsi powstał wieniec oryginalny 
i niepowtarzalny. Podczas ceremonii jego wrę-
czania członkinie koła wykonały przyśpiewki 
dożynkowe własnego autorstwa przy akompa-
niamencie Dariusza Ogrodnika. 

Panie starają się brać aktywny udział w  im-
prezach i  spotkaniach organizowanych przez 
GOK w Woli Krzysztoporskiej. Na ubiegłorocz-
nej „Wesołej Majówce” w  Glinie koło zajęło 
zaszczytne 3 miejsce w konkurencjach sporto-
wo-kulinarnych. Członkinie koła biorą również 
udział w  różnych konkurencjach sportowych, 
a w  jednej z nich „ujeżdżanie byka” Agnieszka 
Skupień zajęła 3 miejsce.

Koło ściśle współpracuje z  lokalną jednostką 
OSP, która pomaga i wspiera panie w ich dzia-
łalności.

Bieżąca działalność koła finansowana jest ze 
składek członkowskich oraz nagród (talonów) 
za udział w  konkurencjach kulinarno-sporto-
wych. Z  pozyskanych funduszy zakupione zo-
stały naczynia kuchenne. Mimo tego koło pod-
jęło się przygotowania w  tym roku „Wesołej 
Majówki” – konkursu kulinarno-sportowego dla 
kół gospodyń wiejskich z terenu naszej Gminy. 
Była to impreza plenerowa na nowo powsta-
łym boisku sportowym, które zostało oficjalnie 
w tym dniu otwarte przez sołtysa wsi i władze 
Gminy.

Modelka z KGW Rokszyce I prezentuje wymyślny strój w konkursie mody sportowej 
(„Wesoła Majówka”, Glina 2012) 

Panie z KGW Rokszyce I przygotowały potrawy na konkurs kulinarny, który odbył się 
w 2012 roku w Glinie podczas „Wesołej Majówki”

Członkinie KGW Rokszyce I  (zdjęcie wykonane przed budynkiem Domu Ludowego 
w Rokszycach, rok 2013)

Z KRONIKI KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
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18 maja w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej zorganizowany został II Turniej o Mistrzostwo Szkół Podsta-
wowych Województwa Łódzkiego w zapasach styl klasyczny. W zawodach udział wzięło 68 zawodników urodzonych w latach 
2000–2002 z 18 szkół podstawowych województwa łódzkiego i 6 klubów.

Dzięki doskonałym startom zawodników Szkoła Podstawowa w Woli Krzysz-
toporskiej zwyciężyła, a w klasyfikacji klubowej LUKS „ATHLETIC” uplasował 
się na 3 miejscu podium. 

Punkty dla naszej reprezentacji zdobyli:
kat. 35 kg: Kwapiński Szymon – I miejsce,
kat. 38 kg: Ciesielski Mariusz – I miejsce, Ciesielki Marcin – II miejsce,
kat. 42 kg: Kupisz Mariusz – I miejsce,
kat. 59 kg: Głowacki Szymon – II miejsce, Czaja Bartłomiej – III miejsce,
kat. 100 kg: Muszalak Artur – I miejsce.
Równolegle rozgrywany był Turniej „Mocowania się na macie” dla najmłod-

szych adeptów zapasów. W zmaganiach uczestniczyło 38 zawodników urodzonych 
w  latach 2003–2005 z Piotrkowa Trybunalskiego, Pabianic, Radomska, Moszcze-
nicy i Woli Krzysztoporskiej. Nasi zawodnicy pokazali się z bardzo dobrej strony, 
zajmując:

Kat. 24 kg: Solanowski Wiktor – I miejsce, Solanowski Igor – II miejsce,
Kat. 27 kg:  Chojnacki Sebastian – I miejsce, Lasota Mikołaj – II miejsce, Gawora 

Błażej – III miejsce,
Kat. 30 kg: Lasota Mateusz – II miejsce,
Kat. 43 kg: Lasota Kacper – II miejsce, Ściegliński Nigel – III miejsce,
Kat. 56 kg: Godlewski Mateusz – I miejsce.
Niespodzianką dla wszystkich uczestników imprezy było przybycie na zawody 

Edgara Melkumova – medalisty Mistrzostw Polski Seniorów 2013 roku.

ZAWODY WĘDKARSKIE DLA NAJMŁODSZYCH

TURNIEJE ZAPAŚNICZE W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

Na zdjęciu, od lewej: Janusz Wesołowski 
(sędzia z Bełchatowa), najmłodsi uczestnicy
turnieju „Mocowania się na macie” 
Wiktor i Igor Solanowscy, Edgar Melkumov

ZE SPORTU

W sobotę 1 czerwca br., z okazji Dnia Dziecka, Koło Wędkarskie w Woli Krzysztoporskiej przeprowadziło dla dzieci i młodzieży kon-
kurs wędkarski metodą spławikową. Zawody rozegrano nad stawem w miejscowości Wygoda, do rywalizacji stanęło 53 uczestników 
(dziewcząt i chłopców). Po trzech godzinach wędkowania komisja sędziowska w składzie: Szulc Paweł, Warzyński Jarosław i Warzyń-
ski Wojciech przystąpiła do ważenia złowionych ryb.

Zwycięzcami konkursu zostali:
w kategorii dziewcząt:
I miejsce – Źródelna Aleksandra 2,00 kg – 2000 punktów
II miejsce – Olejnik Marcelina 1,75 kg – 1750 punktów
III miejsce – Wojtania Nicola 1,25 kg – 1250 punktów

w kategorii chłopców:
I miejsce – Źródelny Michał 2,25 kg – 2250 punktów
II miejsce – Famulski Bogdan 1,60 kg – 1600 punktów
III miejsce – Sochański Tomasz 1,50 kg – 1500 punktów
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PRZYJAŹŃ I SPORT – MĘSKA RZECZ
Już 23 raz Polski Komitet Olimpijski zorganizował Ogólno-

polski Konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadanie olim-
pijskie. W tym roku zaszczytne miano laureata konkursu przy-
padło uczennicy klasy Va Gimnazjum w Gomulinie – Julii 
Michalskiej za pracę literacką zatytułowaną „Przyjaźń i sport 
– męska rzecz”. We wtorek, 18 czerwca 2013 r. Julia z opieku-
nem – A. Czerwińską i rodzicami wzięła udział w uroczystym 
podsumowaniu zmagań literackich w  Centrum Olimpijskim 
w Warszawie. Spotkanie miało bardzo podniosły i  dostojny 
charakter. Przybyło wielu znamienitych gości, m.in. Adam Kra-
śnicki – prezes PKOL, Irena Szewińska – członek MKOL, Rena-
ta Susałko z Polskiego Radia, przedstawiciel Ministra Sportu 
i  Turystyki. Nad organizacją całej uroczystości czuwała Pani 
Magdalena Rejf. Najpierw wszyscy zostali zaproszeni do zwie-
dzania Muzeum Sportu i Turystyki. Z zainteresowaniem obser-
wowali ekspozycje i  słuchali ciekawostek z  życia olimpijczy-
ków. Następnie, w  sali konferencyjnej, głos zabrał Krzysztof 
Zuchora – przewodniczący jury. Podziękował uczestnikom za 
wysiłek włożony w  tworzenie opowiadań i przedstawił myśli 
wypływające z nagrodzonych prac. Po odczytaniu fragmentów 
opowiadań przez aktorkę Dorotę Bierkowską, nastąpiła cere-
monia wręczania nagród laureatom i nauczycielom. Uhonoro-
wane zostały również osoby, które mają swój osobisty wkład 
w przygotowanie konkursu. Spotkanie zakończyło się wspól-
nym obiadem.

W  ramach nagrody konkursowej Julia Michalska weźmie 
udział w Międzynarodowym Olimpijskim Obozie Młodzieżo-
wym na Słowacji.

Na zdjęciu laureatka Julia Michalska z 7-krotną medalistką 
olimpijską, członkinią MKOL, wiceprezesem PKOL-Ireną Szewińską.
Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej – www.pkol.pl.

TURYŚCI Z BUJEN NA PONIDZIU
Sześcioosobowa grupa turystów ZSR CKP w Bujnach uczest-

niczyła w  jubileuszowym XXV Ogólnopolskim Rajdzie Pieszym 
„Szlakami kultury, szlakami cystersów”, który zorganizowa-

MISTRZOSTWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MINI KOSZYKÓWKĘ
4 kwietnia w sali gimnastycznej w Gomulinie królowała mini koszykówka. Adepci tej pięk-

nej i bardzo trudnej dyscypliny rywalizowali o tytuł mistrza Gminy Wola Krzysztoporska. 
Do zawodów przystąpiły jedynie 3 reprezentacje szkół podstawowych z terenu z naszej gmi-
ny: SP Gomulin, SP Wola Krzysztoporska, SP Bujny. Po rozegraniu wszystkich spotkań I miej-
sce wywalczyli chłopcy ze Szkoły Podstawowej z Bujen. Zwycięstwo dało drużynie z Bu-
jen możliwość reprezentowania naszej gminy w  zawodach powiatowych, które odbyły się 
06.04.2013 r. w Wolborzu. Po losowaniu SP Bujny znalazły się w grupie ze: SP Boryszów, SP Su-
lejów nr 1, SP Rozprza. Chłopcy rozpoczęli zawody niefartownie – od minimalnej przegranej 
(8:9) ze SP z Boryszowa, na szczęście bardzo szybko wyciągnęli wnioski z gry i w pozostałych 
spotkaniach nie pozostawili przeciwnikom złudzeń. Doskonale zorganizowana obrona i szybki 
atak, dały wysokie wygrane ze SP Sulejów nr 1 oraz SP Rozprza. Dzięki temu drużyna zajęła 
2 miejsce w grupie i otrzymała możliwość walki o miejsce na podium. Młodzi koszykarze wy-
korzystali szansę pokonując SP z Gorzkowic i ostatecznie zajęli III miejsce w powiecie. Zespół 
grał w składzie: Daniel Cejnóg, Amadeusz Tomczyk, Jakub Drozdek, Artur Marusiński, Damian 
Markiewicz, Michał Kowalczyk, Jakub Rudzki, Łukasz Hyla, Mateusz Bzik, Maciej Ogrodnik, 
Krystian Gawrusiński, Ernest Majer.

ny został w dniach 24–26 maja br. na terenie Ponidzia z metą 
w  malowniczo położonym Pińczowie. Turyści z  Bujen wzięli 
udział w różnych konkurencjach indywidualnych i zespołowych, 
m.in. w konkursie wiedzy o dziejach chrześcijaństwa w Polsce, 
konkursie wiedzy o województwie świętokrzyskim, czy spraw-
nościowym torze przeszkód. Grupa w składzie: Marta Grabow-
ska, Katarzyna Marczyńska, Anna Kowalska, Ewelina Orłowska, 
Urszula Tręda i Władysław Wawrzyńczak – opiekun, w kategorii 
OPEN w punktacji ogólnej wywalczyła III miejsce, w punktacji 
wojewódzkiej – III, a w punktacji powiatowej IV miejsce. Jed-
ną z atrakcji, jakie organizatorzy przewidzieli dla uczestników 
rajdu, była wycieczka do Sandomierza – jednego z najstarszych 
miast w Polsce, które było siedzibą książąt i rezydencją królów, 
a obecnie kojarzone jest z serialem „Ojciec Mateusz”. Spośród 
przeszło 120 zabytków architektury Sandomierza za najcenniej-
szy uznaje się zespół dominikański kościoła św. Jakuba, który 
był oczywiście przedmiotem zwiedzania. Ponadto turyści zoba-
czyli gotycką kolegiatę pw. Narodzenia Najświętszej Marii Pan-
ny, ufundowaną przez Kazimierza Wielkiego i  dom Długosza 
z 1460 r.
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MISTRZOSTWA GMINY W PIŁKĘ NOŻNĄ CHŁOPCÓW

WALCZYLI O „ZŁOTĄ WIEŻĘ”

TURNIEJ Z OKAZJI ROCZNICY 
ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

W  piękny słoneczny dzień 16 maja na boisku 
„Orlik” przy Szkole Podstawowej w Bujnach chłop-
cy szkół podstawowych walczyli w  najpopular-
niejszej dyscyplinie sportu jaką jest piłka nożna. 
Stawką w zawodach był tytuł najlepszego zespołu 
w gminie a  także awans do rozgrywek powiato-
wych i możliwość reprezentowania gminy. I tak...
niepokonani na placu boju we wszystkich spo-
tkaniach zostali zawodnicy SP w Bujnach. Wy-
brano również najlepszego bramkarza meczu – zo-
stał nim Dominik Grzybowski (SP Parzniewice) oraz 
zdobywcę największej liczby bramek – tytuł ten 
otrzymał Artur Marusiński (SP Bujny).

Zwycięski zespół występował w składzie: Daniel 
Cejnóg (bramka), Jakub Drozdek, Artur Marusiń-
ski, Damian Markiewicz, Amadeusz Tomczyk, Ja-
kub Rudzki, Krystian Gawrusiński.

Reprezentacja naszej Gminy uczestniczyła w Mi-
strzostwach Powiatu Piotrkowskiego w  szachach 
o  „Złotą Wieżę” rozegranych w  Szkole Podsta-
wowej w Gorzkowicach, zdobywając drużynowo 
VI miejsce.

Drużyna wystąpiła w  składzie: Włóka Karina, 
Warczyński Kamil, Książczak Aleksander i Piekarski 
Ryszard – wszyscy na zdjęciu obok razem z kierow-
nikiem grupy Władysławem Wawrzyńczakiem.

Na sportowo postanowili uczcić 68 rocznicę zakończenia II wojny świa-
towej organizatorzy i  uczestnicy Turnieju piłki nożnej mężczyzn drużyn nie-
związkowych 6-osobowych o puchar Przewodniczącej Komisji Samorządowej 
Kultury, Oświaty i Sportu Joanny Sala. Zawody rozegrano 12 maja na boisku 
„Orlik-2012” w Bujnach, uczestniczyły w nich 4 zespoły: LZS Gomulin, LZS Rok-
szyce, LZS Woźniki i LZS Mąkolice.

Zwycięzcą turnieju został drużyna z Woźnik, która wystąpiła w składzie: 
Dariusz Gajda, Karol Gniewaszewski, Jarosław Sikora, Rafał Stępień, Dawid 
Cieślak, Przemysław Maślanka, Piotr Kwapisz, Norbert Zajączkowski, Damian 
Marczak, Michał Bugajski, Robert Gajda, Tomasz Biegański i Marcin Łaszek.

Na zakończenie minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich, którzy zginęli 
w czasie II wojny światowe – oddając oddali swoje życie za ojczyznę.

Na zdjęciu moment wręczenia pucharu przez Joannę Salę kapitanowi zwycięskiej 
drużyny Dariuszowi Gajdzie.
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