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Gminy Wola KrzysztoporskaGminy Wola Krzysztoporska

„ORLIK” W BUJNACH
Gmina uzyskała dofinansowanie na budowę kolejnego 

zespołu boisk sportowych o sztucznej nawierzchni w ra-
mach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Obiekt zlo-
kalizowany będzie przy Szkole Podstawowej w miejscowo-
ści Bujny i będzie składał się z boiska piłkarskiego z trawy 
syntetycznej o wymiarach 30 m x 62 m, boiska wielofunk-
cyjnego do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni po-
liuretanowej o wymiarach 19,1 m x 32,1 m oraz budynku 
sanitarno-szatniowego o pow. 60m2. Obiekt będzie ogro-
dzony po obwodzie ogrodzeniem z siatki o wysokości 4 m 
oraz wyposażony w sztuczne oświetlenie boisk. Szacowany 
koszt przedsięwzięcia stanowi kwotę 1.073.300 zł, z tego 
kwota 666.334 zł pochodzi z dofinansowania z budżetu 
państwa oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego. 
Pozostała kwota środków na realizację tj. 410.996,00 zł po-
chodzi z budżetu Gminy Wola Krzysztoporska. Planowany 
harmonogram prac przewiduje rozpoczęcie robót budowla-
nych w miesiącu lipcu 2010 r. i zakończenie ich w miesiącu 
listopadzie 2010 r. Bujny zostały wybrane jako miejsce loka-
lizacji kolejnego Orlika ze względu na to, że stanowią drugą 
pod względem liczby mieszkańców miejscowość w Naszej 
Gminie, liczą ponad 800 mieszkańców.

MODERNIZACJA UJĘCIA WODY 
W MIEJSCOWOSCI JEŻÓW

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę stanowi jedno 
z podstawowych zadań własnych gmin. Gmina Wola Krzy-
sztoporska posiada aktualnie 6 ujęć wody z czego najwięk-
sze to ujęcie w Parzniewicach. Drugim pod względem wy-
dajności jest ujęcie wody w Jeżowie. Woda z Parzniewic 
nie wymaga uzdatniania, natomiast przy pozostałych uję-
ciach funkcjonują stacje uzdatniania wody. W 2009 r. wy-
konano projekt techniczny modernizacji stacji uzdatniania 
wody w Jeżowie. Wystąpiono również do Urzędu Marszał-
kowskiego w Łodzi o dofinansowanie realizacji tego pro-
jektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
ze środków Unii Europejskiej. W ramach przeprowadzo-
nego konkursu projekt Gminy przeszedł pomyślnie etap 
oceny formalnej oraz merytorycznej i uzyskał dofinansowa-
nie. Oszacowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 
to kwota 515.220,64 zł. Uzyskana kwota dofinansowania 
to 316 734 zł. Modernizacja będzie polegała na wymianie 
instalacji elektrycznych oraz urządzeń technologicznych 
pracujących w stacji na nowe. Rezultatem projektu będzie 
uzyskanie nowoczesnej zautomatyzowanej stacji uzdatnia-
nia wody. Obecnie prowadzona jest w Urzędzie Gminy pro-
cedura przetargowa na wybór Wykonawcy robót budow-
lanych. Planowany termin wykonania robót to październik 
a rozliczenia projektu: grudzień 2010 r.

KOLEJNE PROJEKTY GMINY

Na rysunku: planowana lokalizacja „ORLIKA” w Bujnach

Na zdjęciu: mieszacz wodno-powietrzny w stacji uzdatniania 
wody w Jeżowie (urządzenie do wymiany)

OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE
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WICHURY I HURAGANOWE WIATRY
W związku z częstymi wystąpieniami 

nieprzewidzianych zjawisk atmosfe-
rycznych w ciągu całego roku kalen-
darzowego podaje się do publicznej 
wiadomości procedury zachowania się 
ludności w wypadku wystąpienia: wi-
chury, huraganów i gradobicia, śnieżyc 
i upałów.

WICHURY – wiatry wiejące z prędkoś-
cią powyżej 75 km/h. W Polsce wystę-
pują coraz częściej. Mogą powodować 
uszkodzenia budynków, łamać i wyrywać 
drzewa z korzeniami oraz paraliżować 
transport.

HURAGANY – wiatry wiejące z pręd-
kością powyżej 120 km/h. Powodują 
rozległe spustoszenia w strefie swojego 
oddziaływania.

Co należy zrobić przed spodziewaną 
wichurą:

upewnij się czy wszyscy członkowie 
Twojej rodziny wiedzą jak postępo-
wać w czasie wichury oraz naucz 
ich jak wyłączać w domu dopływ 
gazu, wody, elektryczność,
opracuj plan komunikowania się 
w czasie zagrożenia na okoliczność 
gdy członkowie rodziny są rozdzie-

–

–

leni (np. rodzice w pracy a dzieci 
w szkole),
naucz członków rodziny (dzieci) jak 
i kiedy wzywa się policję, straż, po-
gotowie ratunkowe, gazowe, ener-
getyczne, które radio jest nastrojone 
na odbiór informacji o stanie zagro-
żenia,
zabezpiecz swój dom: zamknij okna, 
zabezpiecz rynny i inne elementy bu-
dynku,
zabezpiecz lampy i inne urządzenia, 
które mogą ulec zniszczeniu,
usuń z parapetów i balkonów przed-
mioty, które mogłyby zagrażać prze-
chodzącym,
uprzątnij z obejścia przedmioty, które 
mogłyby narobić szkód,
zapewnij sobie odpowiednią ilość 
światła jak: latarki elektryczne, ba-
terie do latarek i odbiorników radio-
wych, świece,
sprawdź stan apteczki pierwszej po-
mocy i zaopatrz się w niezbędne me-
dykamenty,
przygotuj rzeczy, które mogą być przy-
datne podczas ewakuacji np.: doku-
menty, wartościowe rzeczy, żywność,

–

–

–

–

–

–

–

–

nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, 
słupów i trakcji elektrycznych.
Podczas wichury:
włącz radio na częstotliwość radia 
regionalnego albo rozgłośni lokalnej 
w celu uzyskania komunikatu o za-
grożeniu i sposobach postępowania,
wyłącz główny wyłącznik prądu 
i gazu – ograniczy to niebezpieczeń-
stwo powstania pożaru,
schowaj się w najniższych partiach 
budynku z dala od okien, sufitów 
i drzwi,
znajdując się poza domem pozostań 
tam do momentu ustania wichury,
nie zatrzymuj się pod trakcjami elek-
trycznymi, planszami reklamowymi, 
drzewami, itp.
Po wichurze:
należy zorganizować pomoc poszko-
dowanym w czasie wichury,
jeżeli Twój dom uległ zniszcze-
niu wkraczaj do niego ostrożnie, 
sprawdź wszystkie instalacje,
unikaj leżących lub zwisających prze-
wodów elektrycznych,
nie usuwaj drzew, które upadły na linie 
energetyczne.

–

–
–

–

–

–

–

–
–

–

–

–
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INFORMACJE BIEŻĄCE

W związku z pytaniami kierowanymi do Urzędu Gminy 
odnośnie zmiany podmiotu serwującego obiady w stołówce 
szkolnej przedstawiamy stosowne wyjaśnienie. Już od 3 lat 
w Gminie Wola Krzysztoporska obiady dla dzieci i młodzie-
ży szkolnej przygotowywane są w stołówce Zespołu Szkol-
no-Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej przez podmiot 
prywatny. Od tego czasu na dostawę obiadów dla dzie-
ci objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy w Woli 
Krzysztoporskiej, zgodnie z wymaganiami ustawy o za-
mówieniach publicznych, ogłaszane są przetargi. Z dniem 
31.12.2009 r. upłynął okres obowiązywania umowy na do-
stawę obiadów z poprzednim wyłonionym w przetargu do-
stawcą obiadów. W związku z tym na przełomie 2009 i 2010 
r. ogłoszono nowe postępowanie na wyłonienie wykonaw-
cy w formie przetargu nieograniczonego. Ofertę w takim 
postępowaniu może złożyć każdy podmiot, który spełni 
wymagane w przetargu warunki. Zamawiający nie może 
natomiast postawić warunków związanych z miejscem za-
mieszkania oferentów, stanowiłoby to naruszenie zasady 
równego traktowania wykonawców. W przedmiotowym 
postępowaniu postawiono oferentom warunek udokumen-
towania posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia 
w wykonywaniu podobnych zleceń. W postępowaniu zło-
żono 4 oferty. Dwie oferty zostały odrzucone ze wzglę-
du na nie wykazanie spełnienia warunków. Spośród ofert 
nie odrzuconych najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe s.c. 
Henryk Kowalski, Janina Kowalska, ul. Transportowa 5, 97-
427 Rogowiec za kwotę 6,20 zł za 1 obiad złożony z dwóch 
dań. Kolejna oferta spośród ofert nie odrzuconych, złożona 

przez oferenta zamieszkałego na terenie naszej gminy, opie-
wała na kwotę 7,49 zł. W związku z tym Gminny Ośrodek 
Pomocy w Woli Krzysztoporskiej umowę na kolejne 3 lata 
zawarł z pierwszą z wymienionych firm. Obiady od zakoń-
czenia ferii zimowych przygotowywane są przez nowego 
wykonawcę. Informujemy również, że postępowanie prze-
targowe organizowane przez GOPS prowadzone było z po-
szanowaniem zasady jawności. Ogłoszenie o przetargu zo-
stało odpowiednio opublikowane. Otwarcie ofert nastąpiło 
na jawnej sesji otwarcia i wzięli w nim udział przedstawi-
ciele wszystkich zainteresowanych firm.

Wyjaśniamy również, że w okresie od początku roku 
do ferii zimowych ze względu konieczność zachowania 
wszystkich wymaganych terminów związanych z prowadzo-
nym postępowaniem przetargowym obiady nie były przygo-
towywane. Postępowanie zostało ogłoszone 9 grudnia 2009 
r. niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zapewnieniu 
sfinansowania obiadów z środków rządowych, po uchwa-
leniu nowego Rządowego Programu Wieloletniego - doży-
wianie dzieci w szkole. Przed uchwaleniem ww. programu 
i uzyskaniem informacji o zapewnieniu środków na zakup 
obiadów, ogłoszenie przetargu nie było możliwe (obiady 
tylko częściowo finansowane są z budżetu gminy). Umowę 
z wykonawcą podpisano 21.01.2010 r., jednak ze względu 
na konieczność odpowiedniego przygotowania się nowego 
wykonawcy do wydawania obiadów, rozpoczęcie pracy sto-
łówki zaplanowano po feriach zimowych. Natomiast osoby, 
które ubiegały się w GOPS o zapewnienie dzieciom obiadów 
w miesiącach styczniu i lutym 2010 r. otrzymały zasiłki celo-
we z przeznaczeniem na zakup żywności.

PODPISANO NOWĄ UMOWĘ NA DOSTAWĘ OBIADÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
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Pod koniec ubiegłego roku jednostka Ochotniczej straży po-
żarnej otrzymała nieodpłatnie od Komendy Państwowej Stra-
ży Pożarnej samochód ratowniczy marki RENAULT. W zamian 
z budżetu Gminy Wola Krzysztoporska przekazano 20 tys. zło-
tych na dofinansowanie zakupu urządzenia hydraulicznego dla 

PSP w Piotrkowie Trybunalskim. Zima dla naszych strażaków 
była wyjątkowo pracowita – niejednokrotnie byli oni wzywa-
ni do usuwania zalegającego śniegu na dachach budynków. 
Doskonale radzili sobie również ze zwisającymi z dachów i bar-
dzo niebezpiecznymi dla przechodniów soplami lodu.

Na zdjęciach: auta, którymi obecnie dysponuje jednostka (po lewej) oraz strażacy z OSP Wola Krzysztoporska usuwający nagromadzo-
ny śnieg z budynku Urzędu Gminy (po prawej)

OSP WOLA KRZYSZTOPORSKA

Zbliża się do końca najcięższa od kilku lat zima. Mimo ciągłej 
pracy służb drogowych Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej 
zaangażowanych w odśnieżanie dróg gminnych nie zawsze 
udało się szybko doprowadzić je do należytego stanu. Ze wzglę-
du na podział dróg znajdujących się na terenie gminy na drogi 
pozostające w zarządzie gminy i drogi pozostające w zarządzie 
powiatu dochodziło do częstych nieporozumień i niewłaściwego 
kierowania przez zirytowanych kierowców pretensji dotyczących 
złego stanu dróg do służb gminnych. Długość dróg powiatowych 
na terenie gminy przekracza 100 km. W szczególności zastrzeże-
nia mieszkańców dotyczyły stanu dróg powiatowych: z Piotrko-
wa Tryb. poprzez Wolę Krzysztoporską i Bogdanów do Bełcha-
towa, z Woli Krzysztoporskiej do Parzniewic, z Borowej poprzez 

Bogdanów i Woźniki do drogi krajowej nr 8 oraz z Woli Krzy-
sztoporskiej przez Krężną i Oprzężów do Gomulina, które to były 
przez długi czas pokryte lodem i śniegiem w stanie uniemożliwia-
jącym swobodną komunikację. Główne drogi przebiegające przez 
Wolę Krzysztoporską (ulice: Piotrkowska, Ogrodowa, Wesoła, 
Kościuszki i Cmentarna) również są drogami powiatowymi. Środ-
kami na utrzymanie tych dróg dysponuje Starostwo Powiatowe 
w Piotrkowie Trybunalskim i ono odpowiada za ich należyte utrzy-
manie. W zderzeniu jednak z wyjątkowo trudną zimą służby dro-
gowe nie tylko w naszym regionie miały problemy z utrzymaniem 
przejezdności dróg. Na szczęście pogoda się poprawiła i wiosna 
zbliża się do nas dużymi krokami, a o zimowych problemach dro-
gowców będzie można wkrótce zapomnieć.

ODŚNIEŻANIE DRÓG NA TERENIE GMINY

20 stycznia bieżącego roku do Gminnego Ośrodka Kultury 
zaproszono 20 par małżeńskich. Pary otrzymały z rąk Romana 
Drozdka – Wójta Gminy medale przyznane przez Prezydenta RP 

za długoletnie pożycie małżeńskie. Obecni na spotkaniu Marek 
Ogrodnik – Sekretarz Gminy oraz Ryszard Olejnik – Przewodni-
czący Rady Gminy przekazali zgromadzonym statuetki, drob-
ne upominki oraz kwiaty. Wśród zaproszonych (zdjęcie obok) 
byli: Helena i Mieczysław Adamscy, Maria i Tadeusz Ałaszewscy, 
Gabriela i Karol Arabscy, Zofia i Józef Błaszczyk, Janina i Wła-
dysław Błaszczyk, Józefa i Franciszek Gładysz, Alina i Stanisław 
Grzybowscy, Irena i Czesław Haładaj, Janina i Stanisław Jończyk, 
Celina i Wacław Kiełbasa, Teresa i Czesław Lec, Maria i Adam Łu-
czyńscy, Teresa i Stanisław Magiera, Jadwiga i Zbigniew Masta-
lerz, Zdzisława i Zdzisław Owczarek, Barbara i Jan Płotkowscy, 
Jadwiga i Henryk Skowronek, Danuta i Wiesław Szota, Leokadia 
i Władysław Walas, Natalia i Józef Zapała.

ZŁOTE GODY

Od 6 stycznia 2010 roku funkcję dyrektora GOK w Woli Krzy-
sztoporskiej pełni Jolanta Kołacińska. Nowa dyrektor ma wiele 
pomysłów i planów na rozwój działalności naszego GOK-u.

Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej od początku 
roku 2010 był organizatorem oraz propagatorem różnych wyda-
rzeń kulturalnych. Miesiąc luty rozpoczął się naszym sukcesem 
na Powiatowym Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Gmin, który 
odbył się w Wolborzu. Przy wysokim i wyrównanym poziomie 
zdobyliśmy II miejsce. W przeglądzie przedstawiliśmy półgodzin-
ny program przy udziale czterech zespołów “Ludowe Pasjonatki” 
(na zdjęciu obok), “Wspólnota Zjednoczeni w Trójcy”, “Kapela 
Spod Dębu” oraz młodzieżowy zespół “LAVO”. 

W okresie ferii zimowych, czyli od 15 lutego do 26 lute-
go b.r. w GOK prowadzone były codziennie ciekawe zajęcia 
dla dzieci i młodzieży pod hasłem “ferie na wesoło”, które 
cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wśród propozycji są: 
gry i zabawy świetlicowe, warsztaty plastyczne, akrobatycz-
ne (pokaz i nauka żonglerki), taneczne, teatralne, karaoke, 

projekcja filmów. W dniu 18 lutego odbył się Dzień Sportu 
organizowany przez LZS oraz LKS. W kilku konkurencjach 
tj.: szachy, warcaby, rzut lotką, rzut ringo oraz tenis stoło-
wy brało udział około 50 uczestników pod fachowym okiem 
instruktorów. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc zostały 
wręczone “słodkie “nagrody.

Z DZIAŁALNOŚCI GOK
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XL sesja Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej odbyła się 
29 grudnia 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Woli Krzysztoporskiej.

Na posiedzeniu podjęto m.in. uchwały w sprawie:
określenia zasda udzielania i rozliczania dotacji dla nie-
publicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy 
Wola Krzysztoporska,
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego,
wydatków budżetu, które nie wygasają z upływem roku 
(nie wszystkie inwestycje można było wykonać, ponieważ 
obowiązują procedury przetargowe, należy uzyskać decy-
zje środowiskowe, zezwolenia na budowę, czy też wystęu-
ją nieprzewidziane okoliczności, które przesuwają termin 
zakończenia prac),
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości rolnej położonej w obrębie Siomki (dział-
ka nr 69/2 o pow. 1,10 ha)dyskusja dotyczyła ewentualnej 
konieczności wypowiedzenia umowy ze względu na bu-
dowę autostrady, będzie odpowiednia klauzula w umowie 
dzierżawy.

Na koniec obrad poruszane były sprawy różne, w tym 
kwestie dotyczące: uregulowania własności gruntów pod 
budynkiem Sali OSP w Rokszycach I, zainstalowania barierki 
przy drodze powiatowej Piekary – Oprzężów w miejscowości 
Piekarki (na moście), ustawienia znaku z nazwą miejscowo-
ści Piekarki, zainstalowania barierki przy drodze powiatowej 
w Borowej (naprzeciwko posesji Pana Niemczyka), zakupu 
dmuchawy do sali OSP w Oprzężowie, konieczności sypania 
piaskiem zakrętów dróg podczas gołoledzi, braku parkingów 

–

–

–

–

w Woli Krzysztoporskiej, wykonania prawidłowego podjazdu 
na plac przed Domem Ludowym w Mąkolicach, opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ob-
rębie Gomulina, a także złego zachowania uczniów w Zespole 
Szkolno-Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej.

XLI sesja Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej odbyła się 
20 stycznia 2010 roku. Głównym przedmiotem obrad było 
uchwalenie budżetu na 2010 rok. Po przedstawieniu projektu 
uchwały przez skarbnika i burzliwej dyskusji, budżet na 2010 
rok został uchwalony.

Ponadto, na sesji omówione zostało sprawozdanie z kon-
troli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej w zakre-
sie zadań wykonanych przez GOPS oraz wykonania budżetu 
za 11 miesięcy 2009 roku. Uwag nie zgłoszono, sprawozdanie 
zostało przyjęte.

Podjęto także uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów 
dzierżawy nieruchomości rolnych:

w obrębie Mąkolice, działka nr 165 o pow.2,6164 ha,
w obrębie Jeżów, działka nr 53 o pow.0,96 ha,
w obrębie Piekary, działka nr 399 o pow. 1,02 ha,
w obrębie Kacprów, działka nr 574 o pow.1,90 ha,

a także uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości sty-
pendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie 
wyniki w sporcie kwalifikowanym.

Wszystkie uchwały przechowywane są w Urzędzie Gminy 
pok.12, osoby zainteresowane mają prawo wglądu do ich tre-
ści. Uchwały zamieszczane są również na stronie interneto-
wej Urzędu oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń.

–
–
–
–

Panu Józefowi Migasińskiemu ur. 12 lutego 1920 r., członkowi Koła Gminne-
go Kombatantów, serdecznemu Koledze Żołnierzowi – członkowi Armii Krajo-
wej Okręgu Wileńskiego i Żołnierzowi Frontowemu Wojska Polskiego, który brał 
czynny udział w Bitwie o Nysę Łużycką oraz w Wyzwoleniu Ziem Zachodnich

W 90 ROCZNICĘ URODZIN

życzymy dużo zdrowia i powodzenia w życiu osobistym.

Kolega Józef ps. Jakub jest długoletnim członkiem Pocztu Sztandarowego. 
Zawsze gotowy do czynu. Jest i był miłym, uczynnym Kolegą. Bóg zapłać, Ci 
za to Kolego Józefie.

Zarząd, Koledzy Kombatanci i Podopieczni
Koła Gminnego Kombatantów

ŻYCZENIA URODZINOWE
DLA PPOR. JÓZEFA MIGASIŃSKIEGO

W styczniu wiele działo się w tej szkole. Uczniowie 
kl. IV-VI otrzymali dyplomy za udział w ogólnopol-
skim konkursie języka angielskiego z Centrum Edu-
kacji Szkolnej, w którym uczennica kl. IV Agnieszka 
Dryzek zajęła wysokie 18 miejsce.

Natomiast najmłodsi uczniowie kl. 0-III przygoto-
wali uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzie-
ci, pod opieką swoich wychowawców, przedstawiły 
inscenizację z dużą ilością piosenek i wierszy. Od 
swoich wnucząt Dziadkowie otrzymali piękne laurki 
i życzenia. Bo Babcia i Dziadek to największy skarb!

POCZĄTEK ROKU W SP 
W BOGDANOWIE

Z OBRAD RADY GMINY



5

Klasa wojskowa Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bujnach 
(na zdjęciu obok) odwiedziła jednostkę wojskową w Nowym 
Glinniku. Młodzież zapoznała się ze sprzętem będącym 
na wyposażeniu 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz miała 
możliwość zadawania pytań żołnierzom zawodowym. Naj-
większym zainteresowaniem cieszył się symulator lotu śmi-
głowca „Sokół”, gdzie każdy mógł poczuć się jak jeden z pi-
lotów tej bojowej maszyny. Realizm widoków i odczuć był 
dla wszystkich dużym przeżyciem. Opiekunami wycieczki byli 
Edyta Owczarek – wychowawca klasy oraz Sławomir Piętakie-
wicz – dyrektor szkoły.

Reprezentacja Szkolnego Klubu Europejskiego Gimnazjum 
w Woli Krzysztoporskiej w składzie: Zuzanna Babajan, Daria 
Biniek, Adrianna Henc, Katarzyna Lisiak, wraz z opiekunem klubu 
– Justyną Zawadą, uczestniczyła w seminarium europejskim, pod-
sumowującym Rok Kreatywności i Innowacji 2009, które odbyło 
się w grudniu w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 
w Piotrkowie Trybunalskim. Dziewczęta zaprezentowały główne 
przedsięwzięcia klubu, przedstawiły prezentację multimedialną 
na temat Unii Europejskiej oraz jednego z wybranych jej państw 
- Grecji. Nie zabrakło też greckiej piosenki w wykonaniu utalento-
wanej Zuzi Babajan. Szkolny Klub Europejski „Wspólna Europa” 
liczy blisko 40 członków. Jego mottem są słowa Jana Pawła II: 
„Europa potrzebuje Polski, Polska potrzebuje Europy”.

„MŁODZI KREATYWNI…”

LEKCJA W GLINNIKU

Na początku tego roku gimnazjaliści z Woli Krzysztoporskiej 
mieli możliwość po raz pierwszy wziąć udział w formie wypo-
czynku jaką jest „Biała Szkoła”. W pierwszych dniach stycznia 
uczniowie i nauczyciele (opiekunowie) wyjechali do Zakopane-
go by podziwiać uroki gór. Wszyscy mieli możliwość szusowa-

nia na nartach, sankach, deskach czy najnowszym wynalazku 
– pontonie. Aura dopisała. Najważniejsze, że oprócz przyjem-
ności z „białego szaleństwa” uczniowie mogli pogłębić swą 
wiedzę o regionie gór wysokich w Polsce. Pomysłodawczynią 
i organizatorką wyjazdu była Aleksandra Kowalczyk – nauczy-
cielka języka angielskiego w gimnazjum.

BIAŁA SZKOŁA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Woli Krzysztoporskiej, 16 grudnia ubiegłego roku, zorgani-
zowała Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewod-
niczącej GKRPA. Celem Turnieju była popularyzacja piłki nożnej 

w środowisku wiejskim, zapewnienie czynnego wypoczynku 
i współzawodnictwa sportowego, integracja dzieci poprzez 
imprezy sportowe, propagowanie zdrowego stylu życia. Do 
Turnieju swój udział zgłosiło 7 Szkół Podstawowych: SP Buj-
ny, SP Rokszyce, SP Krzyżanów, SP Parzniewice, SP Woźniki, SP 
Wola Krzysztoporska, SP Gomulin. Każda szkoła wytypowała 
6 zawodników - uczniów klas IV-VI. System rozgrywek oraz 
czas trwania jednego spotkania został ustalony na odprawie 
technicznej kierowników drużyn (nauczycieli wychowania 
fizycznego). Zwycięzcą Turnieju została reprezentacja Szkoły 
Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej, drugie miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie, a trzecie Szkoła Podsta-
wowa w Rokszycach. Uroczystego wręczenia nagród dokona-
ła Klaudia Gwadera -Przewodnicząca GKRPA

TURNIEJ GKRPA

Choinka świąteczno-noworoczna dla dzieci niepełnospraw-
nych z terenu gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 30 stycz-
nia 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Woli Krzysztopor-
skiej. Tradycyjnie, jak co roku, pracownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej oraz członkowie 
Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego 
działającej przy Radzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej zorga-
nizowali uroczystość (pierwsza odbyła się 28 grudnia 1996 
roku). Danuta Markiewicz - Kierownik Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej oraz radny Dariusz 
Pytka podziękowali za wsparcie w ich działaniach. Podzięko-
wania zostały złożone również: Jolancie Kołacińskiej – Dyrek-
torowi Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej 

za pomoc w zorganizowaniu spotkania, Alinie Wojdal – Dyrek-
torowi Szkoły Podstawowej w Parzniewicach i Lidii Brzozow-
skiej, które wraz ze swoimi uczniami przygotowały „Jasełka 
o Narodzeniu Pańskim” oraz Zespołowi Red Dance, który 
przygotował nieodpłatnie oprawę muzyczną. Dla wszystkich 
zaproszonych gości przygotowano poczęstunek. W trakcie 
zabawy choinkowej swoimi sztuczkami rozweselał i zachęcał 
dzieci do zabawy klaun. W roli klauna wystąpił Sylwester 
Wiśniewski pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej. Kulminacyjnym punktem wspólnej zabawy 
było przybycie Świętego Mikołaja, który wręczał paczki. Wójt 
Gminy Wola Krzysztoporska zapewnił transport zaproszonym 
dzieciom i ich rodzicom.

CHOINKA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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KAPITALNE SZKOLENIA

PROJEKT „NOWY ZAWÓD – NOWE MOŻLIWOŚCI!” – AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu: Adam Maczugowski udzielający wywiadu przed kamerą Na zdjęciu: reporter TVP przeprowadza wywiad z Romanem Drozd-
kiem – Wójtem Gminy Wola Krzysztoporska w jego gabinecie

Urząd Marszałkowski w Łodzi, pod koniec 2009 roku, zgłosił 
projekt realizowany przez Gminę Wola Krzysztoporska jako przy-
kład dobrych praktyk wykorzystania środków EFS. Argumentami 
przemawiającymi za taką decyzją było silne skoncentrowanie na 
uczestnikach projektu, wspieranie rozwoju lokalnej społeczno-
ści na rynku pracy oraz zarządzanie projektem przez kompeten-
tnych ludzi. W konsekwencji w Woli Krzysztoporskiej, w grudniu 
ubiegłego roku, pojawiła się ekipa telewizyjna. Reporterzy prze-
prowadzili wywiad z Wójtem Gminy. Również dwoje wybranych 
uczestników projektu miało okazję wypowiedzieć się przed ka-
merą. Małgorzata Pieprzowska (uczestniczyła w szkoleniu dorad-
ca handlowy z prawem jazdy kategorii B) i Adam Maczugowski 

(ukończył kurs prawa jazdy kategorii C+E) zgodzili się wystąpić 
w programie, któremu nadano tytuł projektu: „Nowy zawód 
– nowe możliwości!”. Oprócz wymieniowych już osób w progra-
mie pojawili się Włodzimierz Fisiak – Marszałek Województwa 
Łódzkiego oraz Bartosz Rzędkiewicz - Dyrektor Departamentu 
ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

W lutym b.r. dobiegają końca ostatnie ze szkoleń przewidzia-
nych w harmonogramie projektu „Nowy zawód – nowe możli-
wości!”. Wszyscy uczestnicy będą mieli okazję spotkać się jesz-
cze raz: na u roczystej konferencji promocyjnej podsumowującej 
projekt. Konferencja odbędzie się w połowie marca w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej.

Poniżej zdjęcia wykonane podczas wizytacji dokonywanych w trakcie prowadzenia zajęć w ramach projektu.

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI: 

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed pań-
stwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odno-
wiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie 
z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i 
podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworze-
nie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami 
Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unij-
nych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do 
pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzro-
stu konkurencyjności gospodarki. 

 Źródło: www.efs.gov.pl

KAPITALNE SZKOLENIA

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



7

MARTYNKA PLICH 
choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Dzięki leczeniu 

i rehabilitacji ma szanse na godne życie.
Osoby chcące pomóc proszone są o przekazanie 1% podat-

ku na rzecz Martynki.

W formularzu PIT proszę wpisać nazwę OPP: 
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 
KRS:0000037904, a w rubryce „informacje 
uzupełniające, cel szczegółowy 1%” proszę 
wpisać: DLA MARTYNY PLICH, 6871

Miło nam poinformować, że kolejny projekt szkolenio-
wy Gminy Wola Krzysztoporska uzyskał dofinansowanie 
ze środków zewnętrznych.

Projekt pod nazwą „Mój nowy zawód” realizowany będzie 
w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, jego wartość opiewa na kwotę 421.672,00 zł i cała 
ta kwota pochodzi z środków unijnych i budżetu państwa

Nabór uczestników prowadzony będzie od 20 kwietnia br.
Z bezpłatnych szkoleń zawodowych, ukierunkowanych 

na zmianę czy podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, 
skorzystać będą mogły 62 osoby (rolnicy i domownicy 
rolnika - ubezpieczeni w KRUS). Przewiduje się także zwrot 
kosztów dojazdu, finansowanie badań lekarskich i egzami-
nów zewnętrznych oraz ciepły posiłek i poczęstunek w czasie 
przerw kawowych. Ponadto każda z osób skorzysta z profesjo-
nalnego doradztwa zawodowego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą mogły 
wybierać spośród następującej oferty:

kurs OPERATORA MASZYN CIĘŻKICH dla 8 osób.
(dwie specjalności) – wyboru maszyny dokonana uczestnik 
projektu spośród m.in: koparko-ładowarki, koparki jedno-
naczyniowej, ładowarki jednonaczyniowej, spycharki, rów-
niarki i walca drogowego
PRAWO JAZDY KAT. C (samochód ciężarowy) dla 8osób
PRAWO JAZDY KAT. C+E (samochód ciężarowy z przy-
czepą) dla 8 osób
kursy C i C+E obejmują obsługę burt samowyładow-
czych, które coraz powszechniej stosuje się w transporcie 
– wymagają uprawnień
KURS UPRAWNIENIA NA PRZEWÓZ RZECZY/KWALIFI-
KACJA WSTĘPNA dla 8 osób (wymagane do zarobkowe-
go wykonywania transportu rzeczy (nowelizacja ustawy 
o transporcie drogowym z 17.11.2006r), każdy kto uzysku-
je prawo jazdy kat. C i C+E po 10.09.2009r. jest zobligowa-
ny do ukończenia tego kursu w rozbudowanym wymiarze 
280godz/os wg programu zawartego w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z 02.08.2008r w sprawie szkolenia 
kierowców wykonujących przewóz drogowy, nowe ramy 
programowe wpłynęły na zwiększenie kosztu kursu
PODSTAWY GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ Z OBSŁ.WÓZ-
KÓW JEZDNIOWYCH dla 5 osób – szkolenie kompleksowo 
przygotowuje do pracy w magazynie/hurtowni, 

program szkolenia obejmował będzie 4 bloki tematyczne: 
kurs kierowcy wózka, podstawy gospodarki magazyno-
wej, prawo spożywcze, obsług kas fiskalnych i wag elek-
tronicznych 
DORADCA HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT. B dla 5 
osób – szkolenie składa się z 2 modułów: kurs doradcy 
i kurs prawa jazdy, przygotowuje do pracy w handlu i usłu-
gach, powszechną praktyką przy zatrudnieniu handlow-
ców jest wymóg posiadania prawa jazdy
KURS PROFESJONALNEJ OBSŁUGI SEKRETARIATU z ele-
mentami wizażu dla 5 osób – szkolenie przygotowuje 
do prac administracyjno – biurowych z uwzględnieniem 
komputeryzacji prac biurowych
KSIĘGOWOŚĆ OD PODSTAW dla 5 osób – wprowadzenie 
w tematykę rozliczeń finansowo-księgowych w zakresie 
uproszczonej i pełnej księgowości, przygotowuje do pracy 
w księgowości w małej lub dużej firmie
KURS BUKIECIARSTWA I FLORYSTYKI dla 5 osób – dla 
zainteresowanych pracą w kwiaciarni lub otworzeniem 
własnej działalności gospodarczej związanej z florystyką, 
dekoracją wnętrz
KURS KOSMETYCZNY Z ELEMENTAMI WIZAŻU I STYLIZA-
CJĄ PAZNOKCI dla 5 osób – daje możliwość pracy w sa-
lonie kosmetycznym lub założenia własnej działalności go-
spodarczej
Więcej informacji pod numerami telefonu:
44 616 39 76, 44 616 39 78

KAPITALNE SZKOLENIA

PROJEKT „MÓJ NOWY ZAWÓD” 
OD KWIETNIA NOWY NABÓR

TYTMOTEUSZ GAŁAT 
od urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce. 

Nie potrafi siedzieć, chodzić i nie mówi, wymaga stałej spe-
cjalistycznej rehabilitacji i zajęć logopedycznych. 

Osoby chcące pomóc proszone są o przekazanie 1% podat-
ku na rzecz Tymoteusza.

W formularzu PIT proszę wpisać na-
zwę OPP: FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ 
Z POMOCĄ” KRS:0000037904, a w rubryce 
„informacje uzupełniające, cel szczegóło-
wy 1%” proszę wpisać: DLA TYMOTEUSZA 
GAŁATA, 8730

TWÓJ 1 % MOŻE POMÓC

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



W piękny, zimowy i mroźny dzień, 10 stycznia 2010 roku, 
odbył się Koncert Świąteczno – Noworoczny w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej. Na scenie wystąpi-
li: Gminny Zespół Ludowe Pasjonatki, Wspólnota Zjednoczeni 
w Trójcy z Bogdanowa i okolic oraz Orkiestra Dęta z Bogdano-
wa pod kierunkiem Tadeusza Paździeja. Koncert poprowadzili 
Sylwia Babiarczyk i Mateusz Sikora. Scenariuszem i reżyserią 
zajął się ksiądz Przemysław Wesołowski.

Uroczystość rozpoczęła się od pastorałki Przylecieli aniołkowie 
w wykonaniu Ludowych Pasjonatek i Pastorałki dla ciebie zaśpie-
wanej przez wokalistów Wspólnoty Zjednoczeni w Trójcy: Kata-
rzyny Młoczkowskiej, Karoliny Płoszy, Gabriela Kukulskiego.

Następnie prowadzący przywitali wszystkich zgromadzo-
nych w sali widowiskowej, a wśród nich Wójta Gminy Wola 
Krzysztoporska, radnych z terenu gminy z przewodniczącym 
Ryszardem Olejnikiem na czele oraz Wicestarostę Powiatu Piot-
rkowskiego - Zbigniewa Ziembę. Po uroczystym otwarciu głos 
zabrał Wójt Gminy. Złożył wszystkim życzenia noworoczne 
oraz poinformował o tym, iż Gminny Ośrodek Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej ma nowego dyrektora: Jolantę Kołacińską. 

Kolejnym punktem programu był występ Zjednoczonych 
w Trójcy. Tym razem była to kolęda Anioł pasterzom mówił. 
Wokalistom akompaniowali: Łukasz Borek (instrumenty klawi-
szowe), Kamil Sadecki (perkusja), Mariusz Wieczorek (gitara 
prowadząca), Dariusz Sadecki (gitara basowa) oraz Artur Ja-
rzębski (trąbka) i Monika Wieczorek (klarnet). Orkiestra Dęta 
z Bogdanowa zagrała kolędę Cicha noc, a Ludowe Pasjonatki 
zaśpiewały utwór Dziecino.

Niezwykle podniosły nastrój wprowadziła Katarzyna Młocz-
kowska, śpiewając Kolędę dla nieobecnych, utwór z pewnością 
w każdym poruszający najgłębsze zakątki serca, wydobywa-
jąc wspomnienia o tych, których zabrakło podczas wigilijnej 

wieczerzy, o tych, co odeszli i nigdy nie wrócą, choć bardzo 
byśmy tego chcieli… 

Czas mijał, koncert trwał, utwory następowały jeden po dru-
gim. Katarzyna Młoczkowska zaśpiewała współczesną piosenkę 
napisaną z okazji świąt Bożego Narodzenia, pt. Bóg narodzi się, 
a później Agnieszka Kowalska recytowała wiersz o gwieździe 
betlejemskiej, która przed ponad dwoma tysiącami lat oznajmi-
ła, że Mesjasz pojawił się na świecie, w ubogiej stajence.

Jest wielu ludzi takich, jak Maria i Józef, zostawionych samych 
ze swoimi problemami, często przebywających poza granicami 
kraju rodzinnego, z dala od bliskich. Właśnie o nich śpiewała 
Karolina Płosza w utworze Pastorałka dla rozłączonych. 

Boże Narodzenie jest to wyjątkowy okres, podczas którego 
zaczynamy jakby na nowej karcie życia pisać naszą historię. 
Po Bożym Narodzeniu, zwanym dawniej Godami, przychodzi 
Nowy Rok, a wraz z nim nadzieja na lepsze jutro. W wielu 
miejscach na świecie, chociażby w wiedeńskiej operze, dało się 
słyszeć nuty walca. Podczas koncertu Orkiestra z Bogdanowa 
zagrała melodię Wielka sława to żart z opery Baron cygański 
oraz walca Nad pięknym modrym Dunajem Johanna Straussa, 
a przepięknie zatańczyli prowadzący. Po swoim występie do-
stali długie i gromkie brawa. 

Na koniec artyści wykonywali utwory nawiązujące do karna-
wału, czasu nieustających zabaw, kiedy serca rwą się do tańca, 
a w naszych uszach brzmią melodie biesiad…

Czerwone wino, Całować to nie grzech, Z kopyta kulig rwie, 
Paloma czy Konik na biegunach – właśnie takie piosenki wpro-
wadzały widzów w nastrój zabawy i radości.

Zakończenie koncertu stanowiły podziękowania za liczne 
przybycie oraz życzenia noworoczne.

Zespół redakcyjny dziękuje Magdalenie Młoczkowskiej 
za relację z uroczystości

WYDARZENIA KULTURALNE
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KONCERT ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY
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PRZEDSZKOLAKI W GOKU

20 stycznia dzieci z Przedszkola Samorządowego w Woli 
Krzysztoporskiej wystawiły jasełka pt.: „Maleńka dziecina 
wśród bajkowych postaci” połączone z obchodami dnia Babci 
i Dziadka. Występowały w sali widowiskowej GOK-u.

Zaproszonych gości powitała Agnieszka Sołtys – dyrektor 
przedszkola. Przedstawieniem pokierowała Anna Grabowska 
– wychowawczyni grupy pięciolatków.

Na spotkanie przybyli zaproszeni rodzice, dziadkowie oraz 
goście tj.: ks. dziekan Janusz Chylewski, Sekretarz Gminy 
Wola Krzysztoporska - Marek Ogrodnik, Przewodniczący Rady 
Gminy – Ryszard Olejnik oraz dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury – Jolanta Kołacińska.

Przedszkolaki zaprezentowały się wdzięcznie – licznie zgro-
madzona publiczność z zachwytem obserwowała popisy ma-
łych artystów. Ogromny entuzjazm wzbudził występ dzieci. 
Wcieliły się one w role: Józefa, Marii, Pastuszków, Trzech Króli 
oraz bajkowych postaci, które to opuściły bajki i powędrowa-
ły prosto do szopki powitać nowo narodzonego Zbawiciela. 
Chór aniołków rozświetlał scenę i zachęcał do wspólnego 
kolędowania.

W drugiej części spotkania dzieci zaśpiewały dziadkom 
m.in.: „Sto lat” oraz złożyły rymowane życzenia, za co zostały 
nagrodzone gromkimi brawami.

W ramach trwających przygotowań do obchodów 700-lecia 
Majkowa, w połowie ubiegłego roku, odbyły się posiedzenia 
Społecznego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 700-lecia 
Majkowa poświęcone głównie dwóm tematom: opracowaniu 
historii wsi Majków w formie książkowej oraz pozyskaniu odpo-
wiedniego kamienia na tablicę pamiątkową.

Opracowania w formie książkowej historii powstania wsi Maj-
ków i przemian na przestrzeni wieków podjął się Piotr Just – na-
uczyciel w szkołach podstawowych, a następnie długoletni Kurator 
Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim. Jest on członkiem Komitetu, 
pochodzi ze znanej rodziny Justów z Majkowa Średniego. Wyda-
nie książki planowane jest w drugiej połowie bieżącego roku.

Dzięki usilnym staraniom członków Komitetu uzyskano 
odpowiedniej wielkości i kształtu kamień na którym zamoco-
wana będzie tablica pamiątkowa. Kamień ten pochodzi z pól 
ze wsi Kobyłki w gminie Grabica. Załadunek kamienia, ważące-
go około 4 tony zorganizowała Edwarda Wójcik – wójt Gminy 
Grabica. Kamień ustawiony będzie w pobliżu dawnego dwo-
ru właściciela dóbr majkowskich na działce, która jest obecnie 
własnością Gminy Wola Krzysztoporska. Roman Drozdek – Wójt 
Gminy Wola Krzysztoporska zaoferował pomoc przy zagospo-
darowaniu terenu.

Uroczyste odsłonięcie kamienia odbędzie się podczas głównych 
uroczystości obchodów 700-lecia Majkowa.

Kapela „Spod Dębu” z Mzurek w tym roku 
obchodzić będzie pięciolecie istnienia. Ostatnio 
wzbogaciła się o jeszcze jeden talent. Jest to 
Jacek Grynkiewicz grający na kontrabasie. Obec-
nie trwają poszukiwania wokalistki do kapeli.

Na zdjęciu obok:

Jacek Grynkiewicz – kontrabas
Mateusz Cieślak – klarnet
Krzysztof Bednarek – akordeon
Zygmunt Kopciński – banjo i wokal
Mirosław Kwaśniewski – saksofon

JUBILEUSZ 700-LECIA MAJKOWA

PIĄTY ROK 
KAPELI „SPOD DĘBU”



Dwie szkoły z terenu naszej Gminy biorą udział w projekcie 
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” – finan-
sowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i bu-
dżetu państwa. Jest to największy projekt edukacyjny w Polsce 
o wartości budżetu ok. 46 milionów złotych. Koncepcja projektu 
oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą do-
rosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać. Głównym 
celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji do-
stosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów 
rozpoczynających naukę szkolną, poprzez praktyczne działania, 
pod kierunkiem nauczyciela z zastosowaniem nowatorskich me-
tod i treści kształcenia. W województwie łódzkim w projekcie bie-
rze udział 360 szkół. Dzięki dofinansowaniu z pieniędzy unijnych 
szkoły otrzymały pomoce dydaktyczne, na bazie których zostały 
zorganizowane Dziecięce Ośrodki Zainteresowań, służące roz-
wijaniu umiejętności uczniów w obrębie inteligencji wielorakich 
oraz pozwalające na pełną indywidualizację pracy z uczniami.

Dzieci z II klasy Szkoły Podstawowej w Gomulinie i IIa ze 
Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej uczestniczyły 
w zajęciach dodatkowych przez prawie całe I półrocze roku 
szkolnego 2009/2010. Chodziły z przyjemnością, ponieważ 
nie były to tradycyjne lekcje: dzieci uczyły się tylko poprzez 
zabawę. Programy zajęć były różne w każdej ze szkół, ale cel 
ten sam: rozwijanie intelektualnych i manualnych zdolności 
każdego z dzieci. Bez stresu i zniechęcenia. Na zakończenie 
dzieci przygotowały niespodziankę dla rodziców: wspaniałe 
przedstawienia i prezentacje niezwykłych prac plastycznych, 
które powstawały w trakcie dodatkowych lekcji.

I etap, realizowany z klasą II a ze Szkoły Podstawowej w Woli 
Krzysztoporskiej pod kierunkiem wychowawczyni – Katarzyny 
Podwysockiej, nosił tytuł „W królestwie jesieni”. Wzięło w nim 
udział 18 uczniów. W czasie zajęć pozalekcyjnych dzieci pogłę-
biały wiedzę o tematyce jesiennej. Poszukiwały piękna jesieni 
w literaturze i sztuce, opowiadały, inscenizowały, improwizo-
wały, ilustrowały oraz tworzyły własne teksty w oparciu o bez-
pośredni kontakt z naturą.

W Szkole Podstawowej w Gomulinie uczniowie klasy II rea-
lizowali, pod kierunkiem wychowawczyni – Marzeny Pawlik, 

I etap projektu pod hasłem „W krainie baśni”. Podczas za-
jęć dzieci poznawały treści najpiękniejszych baśni. Następnie 
wykonywały zadania związane z tematyką baśniową: prace 
plastyczne, rebusy, zagadki i zadania matematyczne. Dzieci 
poznawały tajniki teatru, tworzyły dźwięk oraz własne baśnie 
wraz z kostiumami i scenografią.

W obu szkołach odbyły się uroczyste podsumowania realiza-
cji projektu, na które licznie przybyli rodzice - zaproszeni przez 
swoje dzieci. Był podziw dla młodych aktorów i wzruszenie.

Zdaniem pań, które pracowały ze swoimi uczniami, udział 
w projekcie – wspólne zabawy i praca w grupie – pozwolił 
dzieciom na zmierzenie się z własnymi słabościami, odkrył 
nowe talenty, a także nauczył współpracy, odpowiedzialno-
ści i konsekwencji w działaniu. Rodzicom uczniów z kolei 
pomógł w zrozumieniu ich ważnej funkcji w rozwijaniu 
inteligencji swoich pociech poprzez organizację środowiska 
otaczającego dziecko, które zapewni mu wielointeligentne 
w nim funkcjonowanie
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ZABAWA I NAUKA

Na zdjęciu: dyrekcja i pedagodzy SP w Woli 
Krzysztopprskiej oraz rodzice małych artystów 
podczas występu podsumowującego projekt

Na zdjęciu: dzieci z klasy IIa SP w Woli Krzysztopor-
skiej w inscenizacji zatytułowanej „W królestwie je-
sieni”

Na zdjęciu: wystawka prac utrzymanych w tematyce jesiennej

Na zdjęciu: dzieci z klasy II ze SP w Gomulinie w baśni „Czar pew-
nej nocy”

Na zdjęciu: klasa II SP W Gomulinie wraz z dyrektor szkoły – Danutą 
Stępień i wychowawczynią – Marzeną Pawlik podczas uroczystego 
podsumowania projektu

Na zdjęciu: Katarzyna Pod-
wysocka – wychowawczyni 
klasy IIa

ZE SPORTU



W roku szkolnym 2009/2010 Gminna Basket Liga zosta-
ła przeprowadzona 17 grudnia ubiegłego roku. Na zebraniu 
organizacyjnym dokonano losowania grup oraz przedstawio-
no regulamin rozgrywek. Każda klasa miała prawo wysta-
wienia jednej reprezentacji dziewcząt i jednej chłopców. Do 
ligi przystąpiło 10 drużyn chłopców i 12 zespołów żeńskich. 
Razem w lidze wzięły udział 22 drużyny, które podzielone były 
na cztery grupy dziewcząt i trzy grupy chłopców. 

Na zdjęciu: mistrzowie i wicemistrzowie w piłce koszykowej 
chłopców z opiekunami: Hubertem Zawiślakiem i Przemysła-
wem Szulcem

W klasyfikacji końcowej wśród dziewcząt - I miejsce wywal-
czyła grupa III d, a spośród chłopców najlepsza była grupa II a.

MISTRZYNIE (gr. III d) wystąpiły w składzie: Paulina Łuczyń-
ska, Paulina Krawczyk, Edyta Kwapisz, Anna Mosińska, Kinga 
Kołacińska, Karolina Gudajczyk, Iza Płosa.

MISTRZOWIE (gr. II a) zagrali w składzie: Bauer Dawid, 
Sobociński Zbigniew, Mateusz Turlejski, Robak Cezary, Masta-
lerz Mateusz, Piotr Jagusiak, Kamil Kołaciński.

W całej lidze rozegrano 33 mecze, a każdy z nich trwał sie-
dem minut. Spotkania drużyn na parkiecie przyciągnęły wielu 
kibiców „basketu”. Dzięki współpracy nauczycieli wychowania 

fizycznego udało się zapewnić 
właściwą opiekę zawodnikom 
i kibicującej młodzieży. Ogółem 
w imprezie sportowej wzięło udział 
154 uczniów naszego gimnazjum 
(84 dziewcząt i 70 chłopców).

Wręczenie dyplomów i drob-
nych up ominków dla zwycięskich 
zespołów nastąpiło na podsumo-
waniu sportowym pierwszego 
półrocza. Organizatorem Gmin-
nej Basket Ligi był ULKS „TYTAN” 
przy Gimnazjum w Woli Krzyszto-
porskiej.

Pomysłodawcą i sędzią głów-
nym ligi był nauczyciel wychowa-
nia fizycznego – Sławomir Pięta-
kiewicz, któremu pomagali: Emilia 
Chęcińska, Marlena Danielak, Prze-
mysław Szulc i Hubert Zawiślak.

Gwiazdkowy Turniej w Halowej Piłce Nożnej odbył się 23 grudnia 2009 roku. 
Udział w nim wzięło 11 drużyn, rozegrano 21 meczów, które były obserwowane 
przez młodzież naszego gimnazjum. I miejsce zdobyła kl. III c; II – kl. III f; III – kl. II 
f; IV miejsce – kl. III a; V – kl. II a; VI – kl. III d; VII – XI miejsce: pozostałe klasy. 

Skład zwycięskiego zespołu klasy IIIc:
Cieślak Dawid, Kaczmarek Darek, Cieślak Robert, Myśliński Darek, Marczak 

Damian, Sońta Kamil, Odrzywół Arek.
Ogółem w zawodach wzięło udział 80 chłopców. Finalistom zostały wręczone 

pamiątkowe dyplomy i nagrody podczas uroczystego apelu szkolnego podsu-
mowującego pierwsze półrocze. Organizatorem imprezy był ULKS „TYTAN” przy 
Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej.

Gwiazdkowy Turniej w Halowej Piłce Nożnej odbył się 23 grud-
nia 2009 roku. Udział w nim wzięło 11 drużyn, rozegrano 21 me-
czów, które były obserwowane przez młodzież naszego gimna-
zjum. I miejsce zdobyła kl. III c; II – kl. III f; III – kl. II f; IV miejsce 
– kl. III a; V – kl. II a; VI – kl. III d; VII – XI miejsce: pozostałe klasy. 

Skład zwycięskiego zespołu klasy IIIc:
Cieślak Dawid, Kaczmarek Darek, Cieślak Robert, Myśliński 

Darek, Marczak Damian, Sońta Kamil, Odrzywół Arek.
Ogółem w zawodach wzięło udział 80 chłopców. Finalistom 

zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i nagrody podczas uro-
czystego apelu szkolnego podsumowującego pierwsze półro-
cze. Organizatorem imprezy był ULKS „TYTAN” przy Gimnazjum 
w Woli Krzysztoporskiej.
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BASKET LIGA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

GWIAZDKOWY TURNIEJ
HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 

SUKCESY GIMNAZJALISTÓW

Na zdjęciu: mistrzowie i wicemistrzowie w piłce ko-
szykowej chłopców z opiekunami: Hubertem Zawi-
ślakiem i Przemysławem Szulcem

Na zdjęciu: mistrzynie i wicemistrzynie 
w piłce koszykowej dziewcząt z opie-
kunką – Marlena Danielak

Na zdjęciach obok (od lewej): Adam Domka i Kamil Drożdżyk 
– złoci medaliści mistrzostw

ZE SPORTU

Na zdjęciu: mistrzowie i wicemistrzowie Gwiazd -
kowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej



Gminny Zjazd Sprawozdaw-
czo-Wyborczy Delegatów Zrze-
szenia LZS w Woli Krzyszto-
porskiej odbył się 12 grudnia 
ubiegłego roku. Podsumowa-
no na nim 4 lata działalności. 
A było się czym chwalić.

Zrzeszenie LZS w Woli Krzy-
sztoporskiej skupia 18 działa-
jących na terenie gminy LZS-
ów oraz 6 klubów sportowych: 
LKS Wola Krzysztoporska (pił-
ka nożna), LUKS „GRYF” przy 
ZSR CKP Bujny (sekcja podno-
szenia ciężarów), ULKS „TY-
TAN” przy Gimnazjum w Woli 
Krzysztoporskiej, LUKS „TENIS 
– CLUB” (tenis stołowy), LUKS 
„ATHLETIC” (zapasy w stylu 
klasycznym), LUKS „TIE-BRE-
AK” (piłka siatkowa).

W latach 2006-2009 Gmin-
ne Zrzeszenie LZS odnotowa-
ło wiele sukcesów. W tym 
okresie reprezentacja Gminy 
uczestniczyła 106 razy w zawodach sportowych i 65 razy w tu-
rystyczno-krajoznawczym, zajmując w nich czołowe miejsca 
na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Rok 
2009 dla Zrzeszenia LZS z Woli Krzysztoporskiej okazał się wy-
jątkowo udany: I miejsce w powiecie i województwie w ran-
kingu rywalizacji sportowej gmin, I miejsce w województwie 
w rankingu turystycznym (najlepsza sekcja turystyczno-krajo-
znawcza LZS województwa), czołowe miejsca w konkursach 
i zlotach ogólnopolskich.

Władysław Wawrzyńczak, który był przewodniczącym 
gminnego LZS-u przez ostatnie 4 lata pozostał na tym sta-
nowisku. Wiceprzewodniczącą została Agata Pawlak, sekreta-
rzem – Jolanta Kordowiak, odpowiedzialną za sport kwalifiko-
wany – Anetta Mielczarek, odpowiedzialnym za sport masowy 
i rekreację – Rafał Mańkowski, odpowiedzialną za sprawy go-
spodarcze i finansowe – Katarzyna Kowalska oraz członkiem 
zarządu – Ryszard Kiereś.

– Jednym z najważniejszych zadań nowo wybranego Za-
rządu Gminnego Zrzeszenia winna być dalsza współpraca 
z samorządem gminy oraz ze szkołami podstawowymi, gim-
nazjum, Zespołem Szkół Rolniczych CKP w Bujnach, klubami 
sportowymi a także organizacjami społecznymi działającymi 
na terenie gminy, m.in. OSP i KGW.

A za dotychczasową działalność, za pracę z dziećmi i mło-
dzieżą szkolną, za współpracę z Gminnym Zrzeszeniem wy-
różniono m.in. nauczycieli wychowania fizycznego: Agnieszkę 
Warszadę (SP Bujny), Agatę Pawlak (SP Woźniki), Emilię Chę-

cińską i Marlenę Danielak (Gimnazjum w Woli Krzysztopor-
skiej), Jolantę Kordowiak i Tomasza Woźniaka (ZSR CKP Bujny). 
Za wieloletnią społeczną pracę na rzecz rozwoju sportu, re-
kreacji i turystyki na terenie Gminy Złotą Odznaką Honorową 
LZS uhonorowani zostali: Tadeusz Marcinkowski (LKS Wola 
Krzysztoporska) i Wojciech Wieczorek (LZS Kacprów), Srebrną 
Odznaką Honorową LZS: Jolanta Nowacka (nauczyciel wycho-
wania fizycznego w SP Rokszyce), Ryszard Kiereś (LUKS „ TENIS-
CLUB”), Jacek Matyjaszczyk (LZS Blizin), a Brązową Honorową 
Odznakę LZS otrzymali: Dariusz Adamus (LZS Majków Duży), 
Ryszard Cieślak (sołtys – sołectwo Mzurki-Budków), Dariusz 
Chudy, Wojciech Kamiński i Szczepan Mroczkowski (LZS Go-
mulin), Józef Madejak (sołtys wsi Woźniki), (LZS Gomulin), 
Jacek Pielużek (LZS Siomki), Rafał Stępień (LZS Woźniki).

Za duże osiągnięcia turystyczno-krajoznawcze na szczeblu 
ogólnopolskim dyplomy otrzymały Katarzyna Kowalska i Kata-
rzyna Leśniewska z LUKS „GRYF” przy ZSR CKP w Bujnach.
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Na zdjęciu: wojewódzkie podsumowanie sezonu sportowo-turystycznego LZS 2009 w Łodzi

Na zdjęciu (od lewej): Ryszard Olejnik – Przewodniczący Rady Gminy, 
Roman Drozdek – Wójt Gminy wręczający Władysławowi Wawrzyń-
czakowi – Przewodniczącemu Gminnego Zrzeszenia LZS pamiąt-
kowy puchar w podziękowaniu za długoletnią pracę na rzecz upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu jak również krajoznawstwa 
oraz wypoczynku mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska, wy-
bitne osiągnięcia w tych dziedzinach oraz działania podejmowane 
na rzecz promocji Gminy podczas udziału w imprezach sportowych 
i turystycznych na terenie całej Polski

ZJAZD DELEGATÓW LZS

Ogólnopolski Finał I Festiwalu Tenisa Stołowego Dzieci 2009 
rozegrany został 12.12.2009 r. w Radomsku, (gdzie mogły wy-
stępować dzieci bez licencji – początkujący - zwycięzcy wo-
jewódzkich turniejów finałowych). Do Radomska przyjechali 
reprezentanci wszystkich województw z całej Polski.

Ola Sima ze Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie repre-
zentująca województwo łódzkie, po zaciętych bojach grupo-

wych, weszła do ścisłego finału, gdzie dzielnie wywalczyła 
8 miejsce.

Organizatorami wyjazdu do Radomska byli dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Krzyżanowie - Iwona Zapała, nauczyciele 
wychowania fizycznego: Mariusz Moniuszko, instruktor – Ja-
rosław Motylski oraz LUKS „Tenis Club”. Opiekunem grupy był 
prezes LUKS „Tenis Club” - Ryszard Kiereś.

FESTIWAL TENISA STOŁOWEGO
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Na zdjęciu: reprezentacja ZSR CKP w Bujnach Na zdjęciu: Władysław Wawrzyńczak w biegu otwartym na 5 km

RAJCZA 2010

CIĘŻAROWCY W PIERWSZEJ LIDZE !!!

W Malborku, w październiku ubiegłego roku, odbyła się 
runda finałowa w walce o awans do ekstraklasy drużynowych 
Mistrzostw Polski w podnoszeniu ciężarów. W zawodach spot-
kała się pierwsza piątka z grona 20 drużyn II – ligowych: „Rze-
mieślnik” Malbork, „Polonia” Łaziska, „Górnik” Polkowice, 
„Żuławy” Nowy Dwór i LUKS„Gryf” Bujny. 

W walce o awans do I ligi, w związku z dużą przewagą z po-
przednich rund, liczyły się tylko dwa kluby – gospodarz „Rze-
mieślnik” Malbork i LUKS „Gryf” Bujny.

W bezpośredniej rywalizacji potwierdziły się wcześniejsze 
przypuszczenia. Klasyfikacja punktowa wyglądała następująco:

I. „Rzemieślnik” Malbork – 1744,3 pkt
II. LUKS „Gryf” Bujny – 1738,8 pkt
III. „Polonia” Łaziska – 1663,5 pkt
IV. „Żuławy” Nowy Dwór – 1640,5 pkt
V. „Górnik” Polkowice – 1573, 0 pkt
Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami do I ligi państwowej 

awansowały kluby: „Rzemieślnik” Malbork i LUKS „Gryf” Bujny”.
W skład zespołowy „Gryfu” Bujny wchodzili: Grela Łukasz, 

Furmaniuk Grzegorz, Szczepanik Kamil, Szczepanik Damian, 
Leśniewski Rafał, Grela Błażej i Klarecki Damian (mieszkańcy 
naszej Gminy).

Marzeniem trenera – Henryka Furmaniuka jest stworzenie 
młodym zawodnikom sekcji podnoszenia ciężarów takich wa-

runków, aby sukces na mistrzostwach Polski nie był epizodem 
jednego sezonu lecz trwałym zakorzenieniem się w elicie pol-
skich ciężarów. Zarząd LUKS „Gryf” Bujny czyni starania, aby 
młodzi zawodnicy mogli godnie reprezentować naszą gminę 
na arenie krajowej i międzynarodowej.

Na zdjęciu: zawodnicy sekcji podnoszenia ciężarów LUKS „GRYF” 
Bujny z trenerem Henrykiem Furmaniukiem podczas Drużynowych 
Mistrzostw Polski „Malbork” 2009 

Do Rajczy (Beskid Żywiecki) pojechała re-
prezentacja powiatu piotrkowskiego składa-
jąca się z uczniów Zespołu Szkół Rolniczych 
CKP w Bujnach, Powiatowej Rady Kobiet oraz 
Gminy Moszczenica. Władysław Wawrzyń-
czak, przewodniczący Gminnego Zrzeszenie 
LZS, był jednym z reprezentantów powiatu 
na XLII Ogólnopolskim i XVIII Międzyna-
rodowym Narciarskim Rajdzie Chłopskim 
Rajcza 2010. W biegu otwartym na 5 km 
w kategorii powyżej 50 lat zajął III miejsce 
i zdobył brązowy medal.

MISTRZ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAPASACH
Jacek Kowalski – zawodnik LUKS „ATHLETIC” z Woli 

Krzysztoporskiej, został złotym medalistom Mistrzostw 
Województwa Łódzkiego w zapasach w stylu klasycz-

nym w kategorii wagowej do 76 kg. Brązowy medal w tej 
samej kategorii zdobył Piotr Jagusiak. III miejsca przypad-
ły także w udziale Dawidowi Trzcińskiemu w kat. 50 kg 
i Dawidowi Adamskiemu w kat.69 kg. Zawody rozegrane 
zostały 07.02.2010 r. w Pabianicach. Chłopcy swój sukces za-
wdzięczają systematycznej pracy na treningach i talentowi, 
który niewątpliwie posiadają w tej dziedzinie sportu. Szkolą 
się pod okiem trenera Tomasza Woźniaka – byłego wielo-
krotnego medalisty Mistrzostw Polski w zapasach.

Początek b.r. dla zawodników LUKS „ATHLETIC” wiązał 
się ze startem w dwóch innych, ważnych imprezach spor-
towych:

w Turnieju o Puchar Prezesa Miasta Radomska, rozegra-
nym 23.01.2010 r., na którym: w kat. 50 kg III m-sce zdo-
był Dawid Trzciński, a V- Dominik Kaczorowski; w kat. 
42 kg Hubert Maczugowski był V, a w kat. 76 kg Jacek 
Kowalski zajął III m-sce (jak widać była to rozgrzewka 
przed decydującą walką o mistrzostwo województwa 
łódzkiego);
w Turnieju Młodzieży Szkolnej w Pabianicach w dniu 
31.01.2010 r., na którym zaprezentowali się młodsi za-
wodnicy Klubu, najlepiej wypadli: Maciej Banasiak zajmu-
jąc II m-sce w kat. 59 kg, a także Łukasz Jarek, który upla-
sował się na III m-scu w kat. 47 kg, w tej samej kategorii 
Bartłomiej Pijewski zajął VII m-sce.

Na zdjęciu: Jacek Kowalski (drugi od lewej) złoty medalista i Piotr 
Jagusiak (trzeci od lewej) brązowy medalista na Mistrzostwach 
Województwa Łódzkiego w Zapasach



Nie wszyscy wiedzą, że 
w naszej gminie, a dokładnie 
w Borowej, przed laty miała 
swoją siedzibę szkoła lotników. 
Jej historia rozpoczęła się w la-
tach 30 ubiegłego stulecia.

Ale po kolei: w 1927 roku 
została utworzona w Polsce 
powietrzna organizacja lotni-
cza pod nazwą Liga Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej. 
LOPP wpłynęła na masową 
produkcję samolotów i szkol-
nych szybowców. W Łódzkim 
okręgu dopiero w roku 1938 
powstało szybowisko na Bo-
rowej Górze. Komendantem 
został pilot instruktor Aero-
klubu Łódzkiego Stefan Letki. 
Szkolenie odbywało się do ka-
tegorii A i B. Kategoria A obej-
mowała: start, lot prosty i lą-
dowanie, wysokość do 30 m 
Kategoria B obejmowała start 
do wysokości 60 m lot prosty, zakręty o 45° i 90° i lądowanie 
na wprost od startu.

Jako rzecz nie dla wszystkich oczywistą należy podać, 
że w tym czasie drzewa nie porastały Borowej Góry. Dzisiejszy 
las może mieć około 40-50 lat. Dlatego było to doskonałe miej-
sce na start dla szybowców. U podnóża góry było wypłaszcze-
nie terenu - lądowisko.

Szybowce wznoszące się nad okolicą, mundury lotników, 
hałas związany z ćwiczeniami budził wśród mieszkańców bo-
rowej mieszane uczucia: podziw i strach zarazem. Widok ludzi 
w chmurach przerósł wyobrażenia ówczesnych mieszkańców 
o świecie. Dla nich, którzy w większości chodzili do szkoły po-
wszechnej i kończyli kilka klas, żeby się nauczyć czytać i pisać, 
zetknięcie z lotnictwem było czymś niezwykłym. Mieli nieopo-
dal ciekawostkę, którą mimochodem obserwowali każdego 
dnia. Budziła ich poranna musztra. Po niej lotnicy zaczynali ćwi-
czenia - wciągali maszyny (najczęściej jednoosobowe) na szczyt 
góry po piaszczystym zboczu nawet kilka razy dziennie. Wtedy 
nie dysponowali żadnym urządzeniem do wyciągania samo-
lotów. Mieszkańcy szybko się przyzwyczaili i na swój sposób 
związali z młodymi ludźmi ze szkoły lotników.

Na krótko przed wojną szkołę ewakuowano, szybowce wy-
wieziono i opustoszał też hangar. Po wyzwoleniu lotnicy wró-
cili. Ale wszystko już było inaczej. Ludzie przeżyli dużo podczas 
wojny: widok samolotu nie był im obcy. Nie było już tyle emo-

cji. Szkoła zaopatrzona została we wciągarkę, która z dużym 
hukiem transportowała szybowce na szczyt góry. 

Ze szkołą lotników wiążą się również losy piotrkowiani-
na – Józefa Szymczyka. On lotnikiem został tuż po wojnie 
w 1947 roku. Namówił go kolega i tak się zaczęło. Z wiel-
kim sentymentem wspomina chwile, kiedy wzbijał się w po-
wietrze i obserwował świat z góry. Szczególnie w pamięć 
zapadła mu jedna przygoda. Kiedyś, podczas lotu przy fatal-
nej pogodzie, musiał awaryjnie lądować. Gdzieś koło Siomek 
– blisko ówczesnego urzędu gminy. Lądowiskiem stało się 
pole żyta. Kiedy wylądował, okazało się, że musi zorgani-
zować jakiś transport, którym musiał maszynę do Borowej 
dostarczyć. W czasach, kiedy nie było jeszcze telefonów ko-
mórkowych na wyciągnięcie ręki pilot musiał sobie jakoś ra-
dzić. Pozostawienie samolotu na pastwę losu, żeby szukać 
pomocy, nie wchodziło w grę. Po kilku chwilach od zdarzenia 
pojawił się ochotnik do pilno wania maszyny: niemy człowiek 
wytłumaczył, że chętnie jej popilnuje jeśli za usługę dostanie 
piwo. Była to propozycja nie do odrzucenia. Józef Szymczyk 
wspomina, że kilka piw musiał postawić zanim dodzwonił się 
z urzędu gminy do swoich kolegów. 

Dziś szkoły lotników już w Borowej nie ma. Liczne drzewa 
nawet nie wskazują na to, że kiedyś mogło to być miejsce, 
z którego startowały szybowce. Pozostało kilka płyt betono-
wych w ziemi po istniejących kiedyś hangarach.
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Z HISTORII GMINY
SZKOŁA LOTNIKÓW W BOROWEJ

Na zdjęciu: grupa lotników i pomocników wciągających szybowiec na szczyt góry, w tle hangary, 
w których przechowywano maszyny

Na zdjęciu: obraz Góry Borowskiej sprzed lat

Na zdjęciu: startujący szybowiec, którego pilotuje Józef Szymczyk

Zespół redakcyjny dziękuje Józefowi Szymczykowi za udo-
stępnienie materiałów o szkole lotników w Borowej.
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W styczniu b.r. obchodziliśmy 65 rocznicę oswobodzenia 
niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Należy przy-
pomnieć o działalności ludzi z terenu naszej gminy, którzy 
przeżyli gehennę tego obozu – Tadeusza Kwapisza z Gomuli-
na, Józefa Klufa i Bronisława Jabłońskiego z Pracy.

Byli to najściślejsi współpracownicy pierwszej polskiej grupy de-
santowo – wywiadowczej, która w sierpniu 1941 r. została spoza 
linii frontu radziecko-niemieckiego zrzucona na teren okupowane-
go kraju. Grupa ta, której dowódcą był znany przed wojną dzienni-
karz kapitan Mikołaj Arciszewski, pseudonim „Michał”, przez blisko 
rok prowadziła aktywną i ofiarną działalność wywiadowczą.

W nocy z 16 na 17 sierpnia 1941 roku kapitan Mikołaj Arci-
szewski, oraz oficerowie lotnictwa ppor. Jerzy Ziółkowski, ppor. 
Zbigniew Romanowski, radiotelegrafista ppor. Igor Mickiewicz, 
Bogdan Citowicz i saper ppor. Stanisław Wiński mając ze sobą 
radiostację nadawczą wylądowali na spadochronach pod wsią 
Zofijówka koło Wadlewa, w zachodniej wcielonej do Rzeszy 
części powiatu piotrkowskiego. Tam otrzymali pomoc od Mi-
chała Zgida i rodzin Krysiaków, Tłoczków, Wodzickich, Kłysów, 
Kociołków (wszyscy z Zofijówki) i rodziny Bentenów z Kobyłek.

Przy pomocy członków ZWZ(AK) przekroczyli granicę General-
nego Gubernatorstwa i znaleźli schronienie w Gomulinie w domu 
Józefa Kwapisza (obecnie gospodarstwo jego wnuków – rodziny 
Kamińskich). To właśnie w stodole Kwapiszów podjęto pierwszą 
próbę nadawania radiostacji. Była tam skrytka – pomieszczenie 
w słomie, do którego wchodziło się po wyciągnięciu kilku snop-
ków. Tam właśnie ukryto Mickiewicza z radiostacją. Bolączką 
grupy był brak prądu. Niestety wieś nie była zelektryfikowana. 
Pracowano więc na akumulatorach, które trzeba było często 
przewozić do Piotrkowa w celu ładowania. Częste niemieckie 
kontrole pojazdów wjeżdżających do miasta zmusiły do znale-
zienia nowej lokalizacji dla radiostacji – już w samym Piotrkowie. 
Mieszkał tam bratanek Michała Zgida – Edward, który odstą-
pił swoje mieszkanie wynajmowane u Pani Eleonory Lewińskiej 
właścicielki ustronnego domu przy ulicy Średniej 13/15 (obecnie 
ul. Przyszła – boczna J. Słowackiego). Powstał wówczas trudny 
do zrealizowania problem przewiezienia radiostacji z dość od-
ległego Gomulina do Piotrkowa. Częste patrole żandarmerii 
i policji na tak uczęszczanej szosie groziły przypadkową wpadką. 
Tu Tadeusz Kwapisz (syn Józefa) wykazał wiele pomysłowości. 
Radiostację przewieziono wozem gomulińskiej straży pożarnej. 
Strażacy oczywiście nie zostali wtajemniczeni. Byli przekonani 
że wiozą Tadeuszowi szmuglowaną kiełbasę. Razem z radiosta-
cją przeniósł się na nową „metę” Igor Mickiewicz. W całych tych 
grożących śmiercią działaniach pomagali Tadeuszowi Kwapiszo-
wi jego koledzy: Józef Kluf i Bronisław Jabłoński.

Od 20 września szły regularne meldunki przez ulokowaną 
w Piotrkowie radiostację. Wkrótce grupa Mikołaja Arciszewskie-
go osiągnęła imponujące rezultaty. Arciszewski miał informato-
rów nie tylko w najważniejszych węzłach kolejowych General-
nego Gubernatorstwa, ale także w Toruniu i Gdyni. Radiostacja 
grupy „Michał” – bo tak nazwano siatkę Arciszewskiego – prze-
niesiono z Piotrkowa do Warszawy, przekazywała dowództwu 
Armii Czerwonej bogate serwisy wywiadowcze, ułatwiające 
właściwe rozpoznanie kierunków głównych uderzeń przygoto-
wanych na froncie wschodnim przez Wermacht. Wiosną 1942 r. 
dysponowała ona już trzema radiostacjami: w Świdrze (następ-
nie przeniesiona do Józefowa), Warszawie i Rzeszowie.

Swój rozwój i wszystkie swe niewątpliwe sukcesy grupa 
„Michał” w ogromnym stopniu zawdzięczała wszechstronnej 
pomocy, jakiej jej udzielili ludzie Armii Krajowej. Współpraca 
Arciszewskiego z AK układała się na tyle dobrze, że miał on 
wyznaczone spotkanie na 2 sierpnia 1942 r. z dowódcą Armii 
Krajowej Stefanem „Grotem” Roweckim. Do spotkania jednak 
z powodów bezpieczeństwa nie doszło.

Gdy po wpadce grupy Niemcy zaczęli rozpracowywać całą siat-
kę, jej członkom zaczął „palić się grunt pod nogami”. Radiostacja 
powróciła do wydawałoby się bezpiecznego Gomulina – do Kwa-
piszów (przez kilka dni radiostacja była ukryta w Majkowie Dużym 
u krewnych Tadeusza Kwapisza-Gemelów). Część sprzętu ukryto 
u gomulińskiego organisty Romana Senderowicza. Gdy grupa 
„Michał” rozbita uderzeniami gestapo zakończyła swą działal-
ność, dla wielu był to początek codziennej walki o przetrwanie 

w obozach koncentracyjnych. Wielu zginęło z rąk Niemców w tym 
dowódca kpt. Mikołaj Arciszewski zastrzelony 11 maja 1943 r. 
w wypalonej kamienicy w obrębie warszawskiego getta. Miał 
wtedy 35 lat. Igor Mickiewicz z odpowiednią adnotacją w aktach 
znalazł się na Majdanku, a później w Buchenwaldzie, gdzie go za-
mordowano. Bogdan Citowicz został zatrzymany w Rzeszowie 
a następnie przewieziony do Krakowa, gdzie został zamordowa-
ny w więzieniu na Montelupich. Łącznie aresztowano kilkunastu 
członków i współpracowników grupy, z których większość zgi-
nęło w obozach koncentracyjnych. Niemal wszyscy z tych, którzy 
pozostali na wolności, na czele z zastępcą Arciszewskiego, ppor. 
Romanowskim, wstąpili do Armii Krajowej.

Czy poświęcenie tych ludzi było potrzebne? Czy miało jakie-
kolwiek znaczenie w wojnie, w której uczestniczyły milionowe 
armie? A co na temat grupy „Michał” mówił przeciwnik Paul 
Schmidt? Szef propagandy hitlerowskiego MSZ pisał, iż zlikwido-
wane przez Abwehrę radiostacji Arciszewskiego nastąpiło w wy-
niku namierzenia. Pisze on dalej: „Trudno sobie wyobrazić, co zdo-
łali oni zebrać na tyłach frontu niemieckiego, jakie informacje 
o charakterze wojskowym. Depesze dostarczały pełnego obrazu 
niemieckich posunięć przed letnią ofensywą 1942 r. Ale nie tylko 
przerzuty, zostały także dokładnie i prawidłowo nakreślone cele, 
plany użycia i transportu korpusów i dywizji. Na podstawie infor-
macji radioagentów czerwony sztab generalny mógł z łatwością 
rozpoznać punkty ciężkości niemieckiej ofensywy wiosennej”. 

Schmidt podkreśla, że sprawa ta wywołała zamieszanie w kie-
rownictwie Abwehry do tego stopnia, że generał Erich Fellgiebel 
odmówił Hitlerowi przedłożenia sprawozdania, gdyż było ono 
„zbyt alarmujące” i „mogłoby tylko zdenerwować Führera”.

Podobnie oficer Abwehry Wilhelm Flicke, pisząc o likwidacji 
grupy „Michał” i rozszyfrowaniu depesz przechwyconych przez 
podsłuch niemiecki stwierdził: „okazało się, że depesze obrazu-
ją bezbłędnie całe niemieckie przegrupowanie do letniej ofen-
sywy 1942 r.” A dalej „Sowiety wyciągnęły z godną podziwu 
szybkością wnioski z nadchodzących meldunków. Rano 12 maja 
armie Timoszenko uderzyły na wojsko von Bocka (…). Timoszen-
ko osiągnął swój cel. Niemiecka ofensywa w kierunku Kaukazu 
nie mogła rozpocząć się w terminie, za bardzo Timoszenko prze-
niósł nasze pozycje wyjściowe. Mógł to uczynić tylko i jedynie 
dzięki danym, które dostarczali Arciszewski, grupy Rote, Kapelle 
i Rote Drei (placówki wywiadowcze we Francji, Belgi, Niemczech 
i Szwajcarii – przyp. autora). Zamiast 25 maja armie niemieckie 
rozpoczęły marsz dopiero 4 lipca, sześć tygodni później.

Działania grupy „Michał” – grupy która swe działanie roz-
poczęła na terenie naszej gminy w Gomulinie – to temat mają-
cy bogatą literaturę i przekraczający ramy tego artykuły. Lecz 
warto pamiętać o tym ważnym odcinku walki z hitlerowskim 
najeźdźcą. Warto pamiętać nazwiska ludzi z Gomulina i Pracy, 
którzy przeżyli obóz koncentracyjny w Oświęcimiu – Tadeusza 
Kwapisza, Józefa Klufa, Bronisława Jabłońskiego i tych, którzy 
ich wspierali – Piotr Dryzek, Wanda Stachurówna, Franciszek 
Dryzek, Stanisław Dryzek – syn Wojciecha, Roman Sendero-
wicz i rodzina Gemelów z Majkowa Dużego.

GRUPA „MICHAŁ” NADAJE

Materiały zaczerpnięto ze zbiorów Archiwum Państwowego 
w Piotrkowie Trybunalskim oraz z następujących książek:
- Polska Walcząca Jerzego Slaskiego wyd. I, Instytut wyd. PAX
-  Grupa „Michał” Nadaje Jerzego Ziółkowskiego wyd. II, 

wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Zdjęcie pochodzi z książki Jerzego Ziółkowskiego Grupa „MICHAŁ” nadaje.
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ALFABET HISTORII DZIEWIĘTNASTOWIECZNEJ

Pierwszą wzmiankę o wsi odnotowano 
już w XIV w., gdy w roku 1393 w cza-
sach panowania króla Władysława Jagieł-
ły, wspomniano Mateusza z Parzniewic. 

Obecny stan wiedzy naukowej pozwala 
nazwę wsi wywodzić od prasłowiańskie-
go rzeczownika „parień” oznaczającego 
młodego chłopca, młodzieńca. Następ-
ne zapiski pochodzą z XVI w., gdy dobra 
ziemskie wsi Parzniewice były podzielone 
między trzech właścicieli: Wincentego 
i Feliksa Parzniowskich h. Belina oraz Jana 
Gomolińskiego h. Jelita

Dziewiętnastowieczna struktura admi-
nistracyjna przypisała tę wieś do powiatu 
piotrkowskiego oraz parafii w Bogdano-
wie. Wieś, będąca siedzibą urzędu gminy, 
leżała w odległości 18 wiorst (19,20 km) 
od stolicy powiatu. Gmina Parzniewice 
w 1885 r. liczyła 4460 osób zamieszku-
jących obszar 11279 mórg (ok.6304,96 
ha). W strukturze organizacji najniższych 
szczebli sądownictwa jednostka admi-

nistracyjna należała do V okręgu sądu 
gminnego z siedzibą w Rozprzy.

W 1827 r. we wsi było 241 osób miesz-
kających w 29 domach. Kolonia Parzniewi-

ce ok. 1885 r. posiadała 384 mieszkańców 
oraz 40 budynków mieszkalnych. Parznie-
wicka osada folwarczna, składająca się 
z 9 domów zamieszkałych przez 93 
osoby, kumulowała drobny lokalny 
przemysł. Była tam destylarnia wó-
dek słodkich, likierów i araku. Obok 
Kolonii istniały także Parzniewice 
Małe zwane Starymi. W tej wsi 
1885 r. było 18 domów oraz 233 
mieszkańców.

Wieś Parzniewice była cen-
trum rozległego klucza majątków. 
Na dominium to składały się fol-
warki: Parzniewice Średnie i Sió-
demka oraz wsie: Biała Róża, Budy 
Porajskie, Huta Porajska, Juliopol, 
Napoleonów, Pawłów Dolny, Pa-
włów Górny, Pawłów Szkolny, 

Parzniewice, Parzniewice Małe, Parznie-
wiczki, Poraj oraz Przydatki. W danych 
z roku 1848 można odnaleźć informację, 
że na powierzchnię dóbr parzniewickich 

składało się: 493 morgi 
(ok.275,58 ha) ziemi ornej, 
55 mórg (ok.30,74 ha) łąk, 
13 mórg (ok.7,26 ha) pa-
stwisk, 3 morgi (ok.1,67 ha) 
wód powierzchniowych, 
31 (ok.17,32 ha) mórg 
zarośli i nieużytków,1008 
mórg (ok.563,47 ha) lasu. 
Wieczyste dzierżawy stano-
wiły 214 mórg (ok.119,62 
ha) powierzchni. W mająt-
ku było 13 budynków mu-
rowanych i 17 wykonanych 
z drewna. Ostatnimi właś-
cicielami majątku Parznie-
wice była rodzina Weresz-
czyńskich.

Obecnie Parzniewice Duże zamiesz-
kuje 307 mieszkańców a Parzniewice 
Małe – 109

Pod tą nazwą funkcjonowały: osada leśna 
oraz kolonia włościańska. Obie znajdowały się 
w granicach powiatu piotrkowskiego, w gmi-
nie Parzniewice, na terenie parafii Bogdanów. 
Parzniewiczki posiadały 272 mieszkańców wraz 
34 domami, z czego 1 dom i 12 osób przypada-
ło na osadę leśną.

Obecnie Parzniewiczki zamieszkują 122 osoby.
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Parzniewice

Na zdjęciu: zabytkowy dworek w Parzniewicach Małych: zdjęcia wykonane przed i po remoncie 

Na zdjęciu: Kościół Rzymskokatolicki w Parznie-
wicach Małych

Parzniewiczki

Opisy miejscowości pochodzą z publikacji p.t. „Dziewiętnastowieczne opisy wybranych wsi w powiecie piotrkowskim”
autorstwa Zbigniewa Ziemby (Piotrków Trybunalski 2006).

Na zdjęciu: miejscowość Parzniewiczki
Na zdjęciu: kapliczka przy-
drożna w Parzniewiczkach




