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Gminy Wola KrzysztoporskaGminy Wola Krzysztoporska

18 kwietnia 2010 roku. Ciepły, słoneczny dzień. Do historii 
przejdzie on jednak jako data pogrzebu Lecha Kaczyńskiego – 
Prezydenta RP i jego małżonki Marii, którzy zginęli tragicznie, 
wraz z innymi 94 osobami, w katastrofie samolotu pod Smo-
leńskiem – 10 kwietnia. Delegacja polska leciała na uroczysto-
ści związane z obchodami 70 rocznicy zbrodni katyńskiej.

W dzień uroczystości pogrzebowych, jakie miały miejsce w Kra-
kowie, również w kościele parafialnym w Bogdanowie odpra-
wiona została msza święta w intencji Prezydenta RP – profesora 
Lecha Kaczyńskiego, jego żony oraz pozostałych ofiar katastrofy. 
Na uroczystość przybyło bardzo wielu parafian, poczty sztanda-
rowe ze szkół naszej Gminy, reprezentacje OSP oraz przedstawi-
ciele władz samorządowych Gminy Wola Krzysztoporska.

Mszę w świątyni otworzył odśpiewany przez zgromadzo-
nych hymn Polski przy akompaniamencie orkiestry z Bog-
danowa. Następnie Sylwia Babiarczyk 
i Mateusz Sikora odczytali listę wszyst-
kich 96 ofiar katastrofy, a Karolina Pło-
sza i Gabriel Kukulski zapalili tyle samo 
zniczy dla upamiętnienia wszystkich 
zmarłych. Po tym podniosłym wprowa-
dzeniu rozpoczęła się msza święta. Kiedy 
do ołtarza szli księża celebransi: Euge-
niusz Masiarek i Przemysław Wesołow-
ski, organista – Andrzej Lasota grał pieśń 
„Bogurodzica”. Następnie głos zabrał 
Wójt Gminy. Mówił między innymi o tym, 
że 10 kwietnia 2010 roku zostanie w pa-
mięci Polaków jako dzień smutku i żało-
by po stracie wybitnych rodaków, w tym 
prezydenta RP – Lecha Kaczyńskiego.
Homilię podczas mszy świętej wygłosił 
ksiądz Przemysław. On także wspominał 

Lecha Kaszyńskiego i mówił wiele o tym, że dla Polaków po-
zostanie wzorem patrioty – człowieka, który nie bał się głosić 
wszem i wobec prawdy o Katyniu. Na koniec swojej homilii 
ksiądz celebrans powiedział, że to, co się stało, jest lekcją dla 
żywych. Uczy nas, aby kochać i szanować ludzi, kiedy żyją 
i są wśród nas, a nie dopiero po ich śmierci. Należy szanować 
każdego człowieka, bez względu na jego pochodzenie, wiarę, 
przekonania i poglądy.

Uczestnicy tragicznego lotu do Katynia zmierzali tam, gdzie 
70 lat wcześniej została przelana polska krew. Mieli oddać 
hołd wszystkim pomordowanym w 1940 roku. Blisko celu po-
dróży złożyli największą ofiarę…

Redakcja biuletynu dziękuje za relację 
z uroczystości Magdalenie Młoczkowskiej.

K ATASTROFA SAMOLOTU PREZYDENCKIEGOK ATASTROFA SAMOLOTU PREZYDENCKIEGO

Na zdjęciu: ołtarz w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Bog-
danowie

PRO MEMORIA – MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OFIAR KATASTROFYPRO MEMORIA – MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OFIAR KATASTROFY

Na zdjęciu: Roman Drozdek – Wójt Gminy Wola Krzysztoporska 
składający hołd ofiarom katastrofy

Na zdjęciu: uczestnicy mszy świętej w intencji Prezydenta RP – Lecha Kaczyńskiego
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Czy po 10 kwietnia 2010 roku coś się zmieniło? Tego fe-
ralnego dnia miało miejsce wydarzenie tak niewiarygodne 
i zaskakujące, a zarazem przerażające swoim tragizmem, 
ale i symboliką, że trudno do dziś mówić o nim bez emocji 
i bez niedowierzania. 10 kwietnia pod Smoleńskiem doszło 
do katastrofy lotniczej, w której śmierć poniósł Prezydent RP 
Lech Kaczyński, jego żona Maria i cała polska delegacja uda-
jąca się na obchody 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. Za po-
średnictwem mediów wszyscy byliśmy świadkami ogromu tej 
tragedii, dramatów przeżywanych przez rodziny ofiar oraz 
niesamowitej jedności Polaków w tym trudnym czasie. Żałoba 
narodowa ogłoszona po katastrofie, stała się czasem zadumy, 
wyciszenia i refleksji nad kruchością życia. 

Obojętni wobec zaistniałej sytuacji nie pozostali także miesz-
kańcy Gminy Wola Krzysztoporska. We wszystkich kościołach 
modlono się w intencji ofiar katastrofy i ich rodzin. W szkołach 
lekcje rozpoczynała minuta ciszy. Nauczyciele wyjaśniali dzieciom 
pojęcie „żałoby narodowej”, omawiano sposoby zachowania się 
w trakcie jej trwania. W klasach starszych rozmawiano o symboli-
ce Katynia, patriotyzmie w dzisiejszych czasach, znaczeniu symboli 
narodowych i żałoby narodowej oraz sposobach wyrażania kon-
dolencji. Społeczności szkolne licznie gromadziły się na apelach 
poświęconych wydarzeniom z 10 kwietnia. W Urzędzie Gminy 
oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej wyło-
żone zostały księgi kondolencyjne, w których każdy wyrazić mógł 
swój żal i swoje emocje związane z tragedią pod Smoleńskiem. 
Mieszkańcy spontanicznie organizowali wspólne wyjazdy – naj-
pierw do Warszawy przed Pałac Prezydencki, później na uroczy-
stości pogrzebowe do Warszawy i Krakowa. Przez cały ten smutny 
czas, wszystkie myśli nieustannie wracały do sobotniego poranka, 
kiedy to dla Polaków, na kilka sekund, zatrzymał się czas... 

„Lecz zaklinam – niech żywi nie tracą nadziei 
I przed narodem niosą oświaty kaganiec; 
A kiedy trzeba – na śmierć idą po kolei, 
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!...”
 (J. Słowacki „Testament mój”)

(w tekście wykorzystano informacje nadesłane przez SP w Rokszycach, a także 
zdjęcia z SP w Gomulinie i Woli Krzysztoporskiej)

Na zdjęciu: w dniu 14 kwietnia 2010 roku reprezentacja naszej 
Gminy udała się do Warszawy, aby złożyć kwiaty pod pomnikiem 
katyń skim oraz zapalić znicze przed Pałacem Prezydenckim (zdję-
cia u góry), od lewej: Beata Gawryszczak, Wojciech Kamiński, 
Tomasz Adamczyk, Katarzyna Tosiek, Marzena Pawlik i Małgorzata 
Tosiek – nau czycielki z SP Gomulin oraz proboszcz parafii Gomulin 
ks. Marian Wiewiórowski 

Na zdjęciu: wpisu do księgi kondolencyjnej dokonuje Magdalena 
Łopusiewicz – radca prawny w Urzędzie Gminy

Na zdjęciu: hołd parze prezydenckiej oddają 
uczniowie gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej

Na zdjęciu: minuta ciszy w klasie V SP w Ro-
kszycach

Na zdjęciu: wystawka w SP w Gomulinie 
na okoliczność katastrofy pod Smoleńskiem

DNI ŻAŁOBY NARODOWEJDNI ŻAŁOBY NARODOWEJ

INFORMATOR O POWSZECHNEJ SAMOOBRONIE LUDNOŚCI CZ.  VI I I
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GRADOBICIE
Najczęstszą przyczyną występowania gradobicia jest powsta-

wanie chmur gradowych na skutek silnych, pionowych ruchów 
powietrza. Zjawisko to ma miejsce najczęściej w okresie letnim.

Przygotowania na wypadek wystąpienie gradobicia:
Ubezpiecz swoje mieszkanie, dom, samochód, zwierzęta go-
spodarskie, uprawy polowe od skutków gradobicia.
Zapisz i zapamiętaj numer telefonu na pogotowie ratun-
kowe, do służb weterynaryjnych i upewnij się, czy wszyscy 
członkowie rodziny je znają.
Przygotuj swoje mieszkanie, swój dom: zabezpiecz rynny 
i inne części budynku, zabezpiecz lampy i inne urządzenia, 
które mogą ulec zniszczeniu,

Podczas gradobicia:
Jeżeli spotka cię gradobicie z dala od domu, znajdź bezpiecz-
ne schronienie i pozostań tam do czasu jego zakończenia.
Jeśli jesteś w domu: zamknij okna, usuń z parapetów i bal-
konów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom, po-
zostań w nim z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi, 
w miarę możliwości pozamykaj zwierzęta domowe i hodow-
lane, trzymaj pod ręką przygotowane latarki oraz dodatkowe 
baterie, miej włączone radio, w celu uzyskania ewentualnych 
komunikatów.
O wszystkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla 
bezpieczeństwa ludzi informuj pogotowie ratunkowe, 
a w przypadku zerwania linii energetycznych zgłoś to pogo-
towiu energetycznemu.

Po ustąpieniu gradobicia:
Jeśli są poszkodowani to: udziel pierwszej pomocy rannym 
lub poszkodowanym osobom, nie przenoś ciężko rannych 
osób, chyba, że są one bezpośrednio zagrożone, doznaniem 
kolejnych obrażeń – wezwij pomoc.

–

–

–

–

–

–

–

Jeżeli byłeś ubezpieczony przed gradobiciem, wykonaj zdję-
cia zniszczeń, zarówno domu, jak i jego wyposażenia w celu 
ubiegania się o odszkodowanie.

ŚNIEŻYCE
Śnieżyce to intensywny opad śniegu z towarzyszącymi mu pory-

wistym wiatrem. Podczas trwania śnieżycy wiatr przenosi zarówno 
śnieg spadający, jak też podnoszący z powierzchni pokrywy śnieżnej.

Przeciwdziałanie:
w czasie opadów pozostań w domu;
jeżeli musisz wyjść na zewnątrz ubierz się w ciepłą odzież wie-
lowarstwową i powiadom kogokolwiek o docelowym miej-
scu podróży oraz przewidywanym czasie dotarcia na miejsce 
przeznaczenia;
zachowaj ostrożność poruszając się po zaśnieżonym i oblo-
dzonym terenie;
zwróć uwagę na zwisające sople, zwały śniegu na dachach 
budynków;
przygotuj pojazd do sezonu zimowego, sprawdź jego sprawność;
słuchaj komunikatów radiowych o aktualnych warunkach 
drogowych;
podróżuj w ciągu dnia i jeżeli jest to możliwe, w towarzy-
stwie przynajmniej 1osoby;
w czasie burzy śniegowej staraj się korzystać z komunikacji 
publicznej;
ubieraj się ciepło, noś odzież wielowarstwową, lekko dopa-
sowaną;
na czas dłuższej podróży przygotuj wysokoenergetyczne, su-
che pożywienie, kilka butelek wody, migające światło prze-
nośne z zapasowymi bateriami, apteczkę pierwszej pomocy, 
koc, zapałki, jaskrawo kolorową tkaninę do użycia, jako flagi 
sygnalizacyjnej.

–

–
–

–

–

–
–

–

–

–

–
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1 kwietnia br. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej miała miejsce kolejna narada władz samorzą-
dowych naszej Gminy z sołtysami. Celem wszystkich tego typu 
spotkań jest bieżące informowanie przedstawicieli poszczegól-
nych sołectw o działaniach prowadzonych na terenie Gminy. 
Naradę rozpoczęto bardzo miłym akcentem – Paweł Włodarski 
Dyrektor Związku Spółek Wodnych w Gomulinie wręczył Wój-
towi Gminy Romanowi Drozdkowi złoty medal za bardzo dobrą 
współpracę i finansowe wsparcie udzielane spółce. Medal przy-
znał Krajowy Związek Spółek Wodnych.

 W dalszej części omówione zostały zadania inwestycyjne, 
przewidziane do realizacji w 2010 roku. Do najważniejszych 
należą: budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w miejscowościach Wola Krzysztoporska, Siomki, 
Krzyżanów i Glina (w ramach projektu „Budowa kompleksowego 
systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Gminy Wola 

Krzysztoporska – etap II”), budowa nowoczesnego wielofunkcyj-
nego kompleksu oświatowego w Gomulinie, zakończenie termo-
modernizacji budynku Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Woli 
Krzysztoporskiej oraz budowa i remonty dróg. Głos zabrała także 
Jolanta Kołacińska – Dyrektor GOK w Woli Krzysztoporskiej, która 
przedstawiła kwestie związane z funkcjonowaniem tej placówki 
oraz planowaną termomodernizacją budynku.

Narada była również okazją, aby przybliżyć sołtysom projekt 
szkoleń zawodowych dla rolników i ich domowników, którego 
realizacja rozpoczęła się w kwietniu, i na który Gmina pozyska-
ła środki finansowe z Unii Europejskiej. Zasady realizacji projektu 
krótko omówiła Mariola Toma – Koordynator Projektu, ponadto 
każdy z sołtysów otrzymał broszurę informującą o terminie nabo-
ru uczestników oraz rodzajach oferowanych bezpłatnych szkoleń.

NARADA Z SOŁTYSAMI

Na zdjęciach: przedstawiciele władz samorządowych (u góry), od 
prawej – Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Olejnik, Zastępca Wójta 
Mieczysław Warszada, Wójt Gminy Roman Drozdek, Skarbnik Wiesław 
Jagiełło i Sekretarz Marek Ogrodnik, niżej – sołtysi z terenu Gminy
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XLII sesja Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej odbyła 
się 23 lutego 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny w Woli Krzysztoporskiej. Na posiedzenie zaproszeni zostali 
przedstawiciele policji: inspektor Gabriel Olejnik – Komendant 
Miejski Policji w Piotrkowie Tryb. oraz komisarz Grzegorz Sikora – 
Komendant Komisariatu Policji w Woli Krzysztoporskiej (komisa-
riat rozpoczął działalność z dniem 16 stycznia br., podlegają mu 
gminy Wola Krzysztoporska, Rozprza i Grabica). Funkcjonariusze 
omówili planowane działania związane z zapewnieniem bez-
pieczeństwa na nadzorowanym terenie. Gośćmi sesji byli rów-
nież przedstawiciele Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Bratoszewicach Rejon Piotrków Tryb.: Henryka Telus 
i Adam Januszewski, którzy z kolei przedstawili informacje na te-
mat funkcjonowania ośrodka, dalszych perspektyw w rolnictwie 
oraz pozyskiwania środków unijnych w ramach poszczególnych 
programów.

Ponadto Radni podjęli uchwały w sprawie:
zmiany budżetu gminy na rok 2010 m.in. w zakresie zwięk-
szenia wydatków bieżących m.in. na doposażenie Komisa-
riatu Policji w Woli Krzysztoporskiej,
stwierdzenia zgodności miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego ze Studium uwarunkowań kie-
runków zagospodarowania przestrzennego, a następnie 
uchwalenie miejscowych planów:

dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Buj-
ny: przy Zespole Szkół Rolniczych (teren przeznaczony 
będzie pod budownictwo jednorodzinne) oraz przy gra-
nicy z Piotrkowem Tryb. – obszar o pow. 42 ha (teren 
przeznaczony będzie pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną i podstawowe usługi),
dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Go-
mulin: pomiędzy szkołą a ul. Główną (teren przeznaczo-
ny jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
i drobne usługi) oraz od ul. Głównej w stronę wsi Praca 
– obszar o pow. 28 ha (teren przeznaczony będzie pod 
zabudowę jednorodzinną i drobne usługi),

zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w ob-
rębie Wola Krzysztoporska (działka przy ul. Piotrkowskiej 
– droga powiatowa).

Na koniec obrad poruszane były sprawy różne, w tym kwe-
stie dotyczące: kosztów odśnieżania i zakupu odpowiednie-
go sprzętu do tego przeznaczonego, naprawy nawierzchni 
na drodze między Bujnami a Gąskami, czy podziału działki 
w Majkowie Dużym, gdzie ustawiony ma być obelisk upamięt-
niający obchody 700-Lecia Majkowa.

XLIII sesja Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej odbyła się 
26 marca. Omawiane kwestie były bardzo różnorodne i zwień-
czone zostały podjęciem uchwał w następujących sprawach:

–

–

zmian w budżecie na br. np. w zakresie zwiększenia wy-
datków inwestycyjnych na Termomodernizację budyn-
ku Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej 
i modernizację ujęcia wody w miejscowości Jeżów;
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu 
(kwota 20 tys.zł. na zakup nożyc hydraulicznych dla Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb., która prze-
kazała mały samochód strażacki dla jednostki OSP z Woli 
Krzysztoporskiej),
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narko-
manii na rok 2010,
uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadza-
nia ścieków na terenie Gminy Wola Krzysztoporska,
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków,
wyodrębnienia w budżecie Gminy funduszu sołeckiego 
– nie wyrażono zgody na wyodrębnienie funduszu,
zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących 
obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących 
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk 
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz 
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin za-
jęć pedagogów, psychologów zatrudnionych w szkołach,
przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Od-
padami w latach 2007-2008, sprawozdanie takie składa się 
co 2 lata (w dyskusji zwrócono uwagę na sprawę utylizacji 
azbestu, likwidacji wysypiska śmieci w Mąkolicach, a także 
kwestię koszy dla osób samotnych i starszych – planuje się 
odbiór śmieci z tych koszy co dwa miesiące lub ich zamia-
nę na mniejszą pojemność),
przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środo-
wiska w latach 2007-2008,

Koniec obrad przebiegał pod znakiem zapytań i wolnych 
wniosków, dotyczących np. nieprzejezdnych dróg na terenie 
Gminy, przejęcia gruntów po byłej hydroforni w Krzyżano-
wie, złego kruszywa na drogach. Przewodniczący Rady Gminy 
przedstawił podziękowania złożone przez Dyrekcję Powiato-
wego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. za udzie-
lenie dotacji w kw. 20 tys.zł. na zakup aparatury medycznej, 
a także protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 
z kompleksowej kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy.

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

W dniu 2 marca br. odbyło się walne 
zgromadzenie delegatów Gminnej Spółki 
Wodnej w Woli Krzysztoporskiej. Delega-
ci wysłuchali sprawozdania z działalności 
zarządu za 2009 rok, udzielili absoluto-
rium zarządowi, ustalili budżet na 2010 
rok w wysokości 65.250 zł ze składką 
z jednego hektara zdrenowanego w kwo-
cie 15 zł. Uzgodniono także plan pracy 
na 2010 rok – w pierwszej kolejności usu-
wane będą awarie na sieci drenarskiej, 
następnie wykonać należy konserwacje 
rowów melioracyjnych na odcinkach 
o łącz nej długości 15 km.

Z OBRAD RADY GMINY

Na zdjęciu (od lewej): Elżbieta Dryżek – przewodnicząca zebrania, Dariusz Pytka – Prze-
wodniczący Gminnej Spółki Wodnej, Roman Drozdek – Wójt Gminy, Ryszard Olejnik 
– Przewodniczący Rady Gminy, Grzegorz Olszewski – przedstawiciel Starostwa Powiato-
wego, Marek Ogrodnik – Sekretarz Gminy, Paweł Włodarski – Dyrektor Związku Spółek 
Wodnych w Gomulinie

ZGROMADZENIE 
DELEGATÓW 

GMINNEJ SPÓŁKI 
WODNEJ
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6 marca 2010r. z okazji Dnia Kobiet członkowie ze Szkolnych 
Kół Krajoznawczo-Turystycznych z Woli Krzysztoporskiej i z Bu-

jen wzięli udział w XXXV jubileuszowym „Rajdzie 
Bab”. Trasa wiodła z Końskich przez Niebo i Piekło, 
a meta miała miejsce przy pomniku przyrody nie-
ożywionej „Piekło-Gatniki ‘’, oddalonym o około 5 
km od Sielpi. Po drodze uczestnicy imprezy walczyli 
drużynowo w konkurencjach sprawnościowych, roz-
wiązywali rajdową krzyżówkę i grali w toto-lotka. 
Leśne szlaki Ziemi Koneckiej w zimowej jeszcze sza-
cie zachwyciły swym urokiem, a współzawodnictwo 
sprawiło wszystkim wielką frajdę.

Po trudach wędrówki można się było rozgrzać 
przy ognisku, upiec kiełbaski i napić się gorącej her-
baty. Każdy z rajdowiczów otrzymał na zakończenie 
pamiątkowy znaczek, dyplom, a drużyny ciekawe 

materiały krajoznawcze, które przekazane zostały do biblio-
teki szkolnej.

Na początku marca b.r. w Zespole Szkolno – Gim-
nazjalnym w Woli Krzysztoporskiej odbyło się spot-
kanie dzieci i młodzieży z piłkarzami, trenerem oraz 
przedstawicielami klubu GKS Bełchatów (zdjęcie 
obok). Miało ono być zachętą do wprowadzenie 
sportowego trybu życia i zarazem promować jeden 
z najlepszych klubów w Polsce.

Goście, oprócz swoich krótkich opowieści, chcieli 
sprawdzić czy uczniowie, którzy mieszkają tak blisko 
siedziby klubu, znają historię jego powstania. Dlate-
go przeprowadzili konkurs z nagrodami. A tych było 
sporo. Najważniejszą, która wzbudziła wiele radości, 
stanowiło 100 biletów na najbliższy mecz. Oprócz 
biletów były ligowe szaliki, koszulki i inne gadżety. 
Okazało się, że odpowiedziami nawet na trudne pytania więk-
szego kłopotu nie było – uczestnicy konkursu (zarówno ucznio-
wie szkoły podstawowej jak i gimnazjum) popisali się dużą zna-
jomością tematu.

Klubową maskotkę oraz bilety przekazano na ręce wicedyrek-
torów zespołu – Gabrieli Perek i Tomasza Starzyńskiego. Był też 
czas na zadawanie pytań przez uczniów. Na zakończenie piłkarze 
rozdawali autografy i inne drobne upominki.

GKS BEŁCHATÓW 
W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

„RAJD BAB” W KOŃSKICH

W dniu 6 marca w Gimnazjum w Rozprzy odbył się Powia-
towy Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego. W konkur-
sie wzięło udział 84 uczniów z 10 gimnazjów z terenu po-

wiatu piotrkowskiego. Uczniowie Gimnazjum im. Obrońców 
Gór Borowskich 1939 roku w Woli Krzysztoporskiej odnieśli 
znaczące sukcesy – w Konkursie Języka Niemieckiego Beata 
Filipek z klasy II b zdobyła II miejsce na poziomie 2, zaś Ju-
styna Stępień z klasy I c – III miejsce na poziomie 1. Obie 
uczennice przygotowywała nauczycielka języka niemieckiego 
– Justyna Zawada.

JĘZYKOWE ZMAGANIA 
GIMNAZJALISTÓW

Dziesięcioosobowa reprezentacja Szkolnego Klubu Euro-
pejskiego Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej w składzie: 
Zuzanna Babajan, Daria Biniek, Przemysław Cecotka, Marcel 
Danielak, Beata Filipek, Konrad Gaworowski, Adrianna Henc, 
Katarzyna Lisiak, Patryk Matyjaszczyk, Dariusz Myśliński wraz 
z opiekunem klubu – Justyną Zawadą – uczestniczyła w II Eu-
ropejskim Zlocie Gimnazjalistów Powiatu Piotrkowskiego, któ-
ry odbył się 15 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim. Współorganizatorami zlotu 
było Regionalne Centrum Informacji Europejskiej oraz Instytut 
Europejski w Łodzi, a patronat nad nim objęli: poseł na Sejm 
RP Artur Ostrowski i Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
Nasi gimnazjaliści wzięli czynny udział w zlocie, uczestniczy-
li również w zabawach i konkursach, w których wykazali się 
dużą wiedzą na temat Unii Europejskiej, a także wspaniałą 
pomysłowością i kreatywnością. Mogą pochwalić się znaczą-
cymi sukcesami – trójka w składzie: Zuzanna Babajan, Kata-

rzyna Lisiak i Dariusz Myśliński zdobyła I miejsce w konkursie 
pt. „Porwanie Europy”, natomiast Adrianna Henc – II miejsce 
w konkursie „Europa w pytaniach”. W zlocie uczestniczyli 
przedstawiciele 12 gimnazjów: 10 z powiatu piotrkowskiego 
i 2 z radomszczańskiego, zaś jego główną ideą była populary-
zacja wiedzy na temat Unii Europejskiej.

UCZESTNICZYLI W EUROPEJSKIM 
ZLOCIE GIMNAZJALISTÓW

Na zdjęciu: uczestnicy rajdu dotarli do Nieba
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Coroczny Przegląd Palm i Stołów Wielkanocnych odbył się 
28 marca b.r. w Sulejowie. Wzięli w nim udział uczniowie 
Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bujnach. Potrawy na wielka-
nocny stół, pod czujnym okiem Magdaleny Maciaszczyk, przy-
gotowały uczennice klas I – III technikum żywienia i gospodar-
stwa domowego. W uroczystości i prezentacji naszego stołu 
wzięła udział delegacja w skład której wchodzili: dyrektor 
– Sławomir Piętakiewicz, wicedyrektor – Anna Frymus, Edyta 
Owczarek oraz uczennice technikum żywienia i gospodarstwa 
domowego: Ania Włóka, Olga Migdał, Justyna Andrzejczyk 
i Dominika Serwa. Potrawy były wyśmienite. Goście licznie od-
wiedzali stoisko a najchętniej degustowaną potrawą ze stołu 
wielkanocnego był tradycyjny żurek z białą kiełbasą.

Żyjąc na przełomie dwóch stuleci nie sposób nie dostrzegać 
rozwoju myśli ludzkiej i postępu techniki. Z tego względu 12 mar-
ca odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Techniki. Jego inicjatorką 
była wicedyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształce-
nia Praktycznego w Bujnach – Anna Prymus, a współorganiza-
torkami Jolanta Dawidowicz – nauczycielka fizyki z astronomią 
i Anna Gaj – nauczycielka chemii. Współtwórcami wystawy byli 
także uczniowie szkoły. W efekcie można było zobaczyć sprzęt, 
jakim posługiwali się nie tylko nasi rodzice, czy dziadkowie, lecz 
i pradziadowie. Zadziwiającym jest to, że i dziś – z powodzeniem 
– moglibyśmy go wykorzystywać w życiu codziennym. 

Były radia, telewizory, aparaty fotograficzne, telefony, ra-
diostacje, maszyny do pisania i kalkulatory – niczym nieprzy-
pominające współczesnych. Podziwiano zminiaturyzowany 
komputer, który został skonstruowany dwadzieścia lat temu 
(niektórzy nie wierzyli dopóki nie obejrzeli), ale także krosno 
i narzędzia rolnicze. 

Festiwal Techniki nie był tylko „wystawą staroci”. Można 
tam było zobaczyć np. sprzęt do nawigacji czy też małe ob-
serwatorium astronomiczne z super teleskopem. A wszystko 
to w scenerii prezentacji multimedialnych i piosenek nagra-

nych na płytach winylowych (odtwarzanych za pomocą adap-
teru). Musimy tu jeszcze wspomnieć o historii dźwięku i wra-
żeniach, jakich doznaliśmy dzięki rewelacyjnemu wykonaniu 
piosenek przez Karolinę Bogobowicz – uczennicę klasy drugiej 
technikum weterynaryjnego.

FESTIWAL TECHNIKI

PRZEGLĄD PALM I STOŁÓW 
WIELKANOCNYCH

Państwowa Straż Łowiecka w Łodzi informuje, że puszcza-
nie psa luzem w lesie (poza czynnościami związanymi z po-
lowaniem) podlega karze grzywny do 5.000,00 zł oraz karze 
nagany (art. 166 Kodeks wykroczeń).

Znamiona wykroczenia wyczerpuje samo puszczenie psa 
luzem. Jeżeli sprawca w lesie puści psa luzem i w ten sposób 
będzie kłusował wchodząc w posiadanie zwierzyny, występuje 
zbieg art. 1665 KW z art. 53 pkt 6 Prawa Łowieckiego (kto 
nie będąc uprawnionym do polowania wchodzi w posiadanie 
zwierzyny podlega karze pozbawienia wolności do lat 5). Jeżeli 
sprawca puszcza psa luzem, aby wejść w posiadanie zwierzy-

ny łownej, ale jeszcze zwierzęcia nie pozyskał – odpowiada za 
usiłowanie (art.13 §1 KK) – również karalne.

Zgodnie z art. 431 Kodeksu Cywilnego: kto zwierzę chowa 
albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wy-
rządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod 
jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło. W przypad-
ku, kiedy pies uśmierca zwierzę łowne, właściciel psa podlega 
sankcjom określonym w kodeksie karnym.

PAMIĘTAJMY, ŻE NASZE PSY TO TEŻ DRAPIEŻNIKI!
Zgodnie z art. 33 § 1 pkt 4 Ustawy o ochronie zwierząt 

– psy powodujące bezpośrednio zagrożenie dla zdrowia lub 
życia ludzkiego, a także dla zwierząt hodowlanych lub dziko 
żyjących w uzasadnionych przypadkach mogą być uśmiercane 
przy użyciu broni myśliwskiej przez osoby uprawnione do po-
siadania tej broni.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ 
STRAŻY ŁOWIECKIEJ W ŁODZI

O koleżankach i nauczycielach nie zapomniała młodzież 
Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej i z okazji ich święta – Dnia 
Kobiet, złożyła wszystkim życzenia. Były kwiaty dla koleżanek 
z klas oraz kwiaty dla nauczycielek. Bukiet kwiatów na ręce 
pani Dyrektor Agnieszki Warzyńskiej złożyli w imieniu całej 
społeczności szkolnej przedstawiciele Samorządu Uczniow-
skiego. Odwiedzili również panie, pracujące w szkole, życząc 
przede wszystkim: zdrowia, radości, uśmiechu na co dzień 
oraz zadowolenia z wychowanków.

DZIEŃ KOBIET W GIMNAZJUM

Na zdjęciu: kwiaty z okazji Dnia Kobiet przyjmuje pani Dyrektor 
Agnieszka Warzyńska

PROJEKTY UNIJNE Z EFS
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PROJEKTY UNIJNE Z EFS

Uwaga: powyższe ogłoszenie zamieszczone zostało w dniach 9 i 16 kwietnia br. w Tygodniku 7DNI – dodatek do Dziennika Łódzkie-
go, a także przekazane zostało wszystkim sołtysom z terenu naszej Gminy, Gminnemu Ośrodkowi Kultury oraz Gminnemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej.
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W marcu br. dobiegł końca projekt Gminy Wola Krzyszto-
porska pn. „Nowy zawód – nowe możliwości!”, realizowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 8.1.2. 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na tę okoliczność 
19 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztopor-
skiej zorganizowana została specjalna konferencja wieńcząca 
ostatnie 8 miesięcy realizacji projektu. Gospodarzem uroczy-
stości był Wójt Gminy – Roman Drozdek, władze samorządo-
we reprezentowali także Janina Socha – Zastępca Przewodni-
czącego Rady Gminy, Mieczysław Warszada – Zastępca Wójta 
oraz Wiesław Jagiełło – Skarbnik Gminy. Wśród gości, którzy 
swoją obecnością uświetnili uroczystość, znaleźli się: Marek 
Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, 
Jakub Mielczarek – Zastępca Dyrektora Departamentu ds. PO 
Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Grzegorz 
Adamczyk – Członek Zarządu Powiatu Piotrkowskiego, Jolanta 
Kołacińska – Dyrektor GOK w Woli Krzysztoporskiej, a także 
doradcy zawodowi zatrudnieni w projekcie – Jadwiga Kropid-
łowska i Magdalena Huć oraz przedstawiciele firm szkolenio-
wych. Nie mogło oczywiście zabraknąć głównych „aktorów” 
uroczystości, czyli uczestników projektu, którzy licznie przybyli 
na spotkanie.

Konferencja była okazją do podsumowań i wspomnień. Pre-
zentację projektu, przeplataną zdjęciami z poszczególnych jego 
etapów, poprowadziła Mariola Toma – koordynator projektu. 
Bardzo miłym akcentem programu było wystąpienie Jakuba 
Mielczarka, który w sposób bardzo rzeczowy i profesjonalny 
podsumował wdrażanie Poddziałania 8.1.2, udzielając jedno-
cześnie wielu cennych wskazówek na przyszłość. Projekt „Nowy 
zawód – nowe możliwości!” okazał się być unikatowym w skali 
całego naszego województwa, ponieważ jako jedyny obejmo-
wał wsparciem rolników i ich domowników. Słowa uznania 
dla Gminy za – najogólniej ujmując – nowoczesne spojrzenie 
na rozwiązywanie problemów społecznych na szczeblu lokal-
nym z wykorzystaniem funduszy unijnych, wyraził także Marek 

Mazur, zachęcając jednocześnie 
do dalszych działań w tym kie-
runku. Natomiast największym 
zaskoczeniem były bardzo spon-
taniczne i szczere podziękowania 
za realizację projektu wyrażone 
przez jednego z uczestników 
– Stanisława Krasińskiego. Wszy-
scy beneficjenci projektu oraz 
zaproszeni goście otrzymali upo-
minki książkowe, których zakup 
współfinansowany był ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

KAPITALNE SZKOLENIA

Na zdjęciu: uczestnicy uroczystości

KAPITALNE SZKOLENIA

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Na zdjęciu: Stanisław Krasiński bra-
wami dziękuje za realizację projektu

Na zdjęciu: uczestnicy uroczystości

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „NOWY ZAWÓD – NOWE MOŻLIWOŚCI!”
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Konferencję zakończyła degustacja lokalnych potraw, przy-
gotowana dla wszystkich zgromadzonych. Przy tej okazji moż-
na było porozmawiać i wymienić się spostrzeżeniami na temat 
realizacji projektu. Warto podkreślić, że uczestnicy nie kryli 
zadowolenia z faktu uczestnictwa w projekcie. Zdobyli nowy 
zawód i nowe kwalifikacje, dzięki którym będą mogli konku-
rować o miejsca pracy na lokalnym rynku.

Przypomnijmy, że wsparcie w ramach projektu uzyskało 100 
rolników lub ich domowników, zamieszkałych na terenie Gmi-

ny Wola Krzysztoporska. Liczymy, że większość tych osób znaj-
dzie zatrudnienie poza rolnictwem. Już podczas konferencji 
uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą pracy firmy KAUFLAND, 
która przygotowała specjalne stoisko dla osób zainteresowa-
nych pracą w tej firmie – przedstawiciele firmy służyli poradą 
i przybliżali zasady pracy magazyniera.

Uroczystość nagrywana była przez Radio Strefa FM Piotrków 
– relacja wyemitowana została na antenie radia w dniach 24 
i 27 marca br.

KAPITALNE SZKOLENIA

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fotorelacja z uroczystości (od lewej): zdj.1 na widowni zasiedli: Jolanta Kołacińska-Dyrektor GOK, Janina Socha – Z-ca Przewodni-
czącego Rady Gminy, Grzegorz Adamczyk – członek Zarządu Powiatu, Dominik Ambrozik – kierownik Referatu Funduszy Unijnych, Za-
mówień Publicznych i Promocji w Urzędzie Gminy, zdj.2 wystąpienie Marka Mazura-Przewodniczącego Sejmiku Woj. Łódzkiego, zdj.3 
konferencja sprzyjała rozmowom w kuluarach, właśnie prowadzą ją Roman Drozdek – Wójt Gminy, Jakub Mielczarek – Z-ca Dyrektora 
Departamentu ds. PO KL, Mieczysław Warszada – Z-ca Wójta, zdj.4 poczęstunek dla wszystkich zgromadzonych, zdj.5 Magdalena Os-
trowska – pracownik ds. obsługi administracyjnej, zdj.6 Wiesław Jagiełło – Skarbnik Gminy, zdj.7 uczestników i gości witają: Mariola 
Toma – koordynator projektu, Marzena Lec – księgowa, Jadwiga Robak – asystent księgowej i Anna Owczarek – specjalista ds. umów, 
zdj.8 przedstawicielki firmy Kaufland, zdj.9 nasi doradcy zawodowi: Magdalena Huć i Jadwiga Kropidłowska, zdj.10 informatyk Błażej 
Ligęza czuwa nad oprawą techniczną konferencji, zdj.11 Bogusława Gaworowska – specjalista ds. promocji, rekrutacji i ewaluacji.
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Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej od począt-
ku roku 2010 był organizatorem oraz propagatorem różnych 
wydarzeń kulturalnych. 

 W miesiącu marcu Mariusz Wieczorek zorganizował Kaba-
retowy Koncert z Okazji Dnia Kobiet. W tym dniu miały okazję 
zaprezentować się wszystkie sekcje działające przy ośrodku 
kultury. Sylwester Wiśniewski (prowadzący sekcję akrobatycz-
ną) ożywił publiczność wcielając się w rolę mima. Wystąpili 
również: zespół taneczny PROJECT DANCE, zespól wokalno-
instrumentalny LAVO. Świetne żarty w temacie lat 60-tych, 
70-tych, 80-tych oraz 90-tych wykonał kabaret „Koń Wolski”. 
Po koncercie odbyło się spotkanie z przedstawicielkami kół 
gospodyń wiejskich, bibliotek, zespołem „Ludowe Pasjonatki” 
oraz pracownicami GOK. Spotka-
nie przebiegało w miłej atmosfe-
rze przy słodkim poczęstunku. 

 Dzień 21 marca upłynął w at-
mosferze przygotowań duchowych 
do świąt wielkanocnych. W tym 
dniu w GOK zostało przedstawione 
misterium męki pańskiej o nazwie 
„Brzask”. Było to przepiękne wido-
wisko odzwierciedlające wydarzenia 
od ostatniej wieczerzy po ukrzy-
żowanie Chrystusa. Udział brali: 
Wspólnota Zjednoczeni w Trójcy 
z kościoła w Bogdanowie oraz ze-
spół muzyczny LAVO. Scenarzystą 
i choreografem był ksiądz Przemy-
sław Wesołowski z parafii Bogda-
nów oraz Mariusz Wieczorek.

W dniu 27 marca b.r. odbył się 
kolejna uroczystość: przegląd sto-
łów oraz stroików wielkanocnych. 
Udział w niej wzięło 170 pań z 26 kół gospodyń wiejskich. 
Po poświęceniu pokarmów odbył się konkurs z degustacją 
dań, sałatek i ciast. Na uwagę zasługuje ogromny wysiłek, 
jaki został włożony w przygotowanie potraw oraz ciast wiel-
kanocnych. Zachwycały smakiem, różnorodnością oraz spo-
sobem podania. Wszystkie stoły były przepięknie ozdobione 
stroikami, palmami oraz przeróżnymi ozdobami wielkanocny-
mi – w większości wykonanymi ręcznie. Poziom przeglądu był 
bardzo wysoki i wyrównany zarazem, co spowodowało trud-
ności w wyłonieniu zwycięzców. Z tego względu wszystkie 
koła zostały jednakowo ocenione. Przyznano jednak wyróżnie-
nia w kategorii: najlepsza potrawa – KGW Woźniki za potrawę 
wołowina cioci Jadzi oraz kurczaka pieczonego na butelce, 
w kategorii: najlepsze ciasto – KGW Mzurki-Budków za sernik 
pascha, w kategorii: estetyka stołu KGW Laski, KGW Stradzew 
oraz KGW Parzniewice, w kategorii najładniejsza i najwięk-
sza palma wielkanocna – KGW Piekary. Wyróżnione zostało 

również KGW Gomulin za przepiękne ręcznie robione serwe-
ty, koszyki wielkanocne oraz ręczne zdobione jajka. Przegląd 
uświetniły warsztaty z zakresu wykonania palm wielkanoc-
nych oraz kwiatów z bibuły prowadzony przez Beatę Rokicką 
z okolic Łowicza. Był to początek cyklu warsztatów z zakresu 
rękodzieła ludowego, jakie planuje zorganizować GOK. Tego 
typu imprezy przyczyniają się nie tylko do przekazywania tra-
dycji, kultywowania naszego dorobku, ale również wspaniale 
wpływają na integrację mieszkańców Gminy.

 Dzień 28 marca /niedziela palmowa/ to czas, w którym od-
był się Powiatowy Przegląd Stołów i Palm Wielkanocnych Ziemi 
Piotrkowskiej. Poziom tego przeglądu był wysoki. Oprócz prze-
pięknych stołów była wystawa misternie ozdobionych pisanek 

i kraszanek wielkanocnych. Na-
szą Gminę reprezentowało KGW 
Mzurki-Budków, które otrzyma-
ło tam nagrodę rzeczową w po-
staci sprzętu AGD. 

 W tym samym dniu odbył 
się w GOK-u koncert poświę-
cony pamięci papieża Jana 
Pawła II zorganizowany z oka-
zji V rocznicy śmierci naszego 
Ojca Świętego. Był to koncert 
muzyki pasyjnej, który stanowił 
wprowadzenie do głębszego 
przeżywania Wielkiego Tygo-
dnia. Synteza słowna polega-
ła min. na recytowaniu poezji 
Jana Pawła II ze słynnego dzie-
ła Tryptyk rzymski. Pomysło-
dawcą oraz prowadzącym był 
Kamil Wnuk.

8 kwietnia odbył się Dzień 
dla zdrowia pod patronatem Powiatowego Inspektoratu Sani-
tarnego. W tym dniu wykonywane były bezpłatne badania 
mammograficzne dla kobiet w wieku od 50-69 lat refundo-
wane przez NFZ, badanie PSA dla mężczyzn powyżej 50 roku 
życia, badania krwi na zawartość cukru oraz spirometrii 
finansowego przez naszą Gminę. Na sali widowiskowej od-
były się prelekcje na temat zachorowań na raka piersi i pro-
staty oraz na wykłady na tem at zdrowego żywienia. Dzięki 
rozpropagowaniu badania oraz zapisom prowadzonym 
przez nasz GOK, z mammografii skorzystała maksymalna 
liczna kobiet – czyli 100, natomiast z badania PSA skorzysta-
ło ponad 30 panów. Duża frekwencja na badaniach świad-
czy o wysokim poziomie świadomości mieszkańców naszej 
Gminy związanej ze stosowaniem profilaktyki zdrowotnej. 
Członkinie KGW z miejscowości Siomki przygotowały pokaz 
zdrowej żywności połączony z degustacją. Potrawy, sałatki, 
ciasta, soki oraz chleb zrobiły furorę.

WYDARZENIA KULTURALNE

10

Z DZIAŁALNOŚCI GOK

Na zdjęciu: Kabaretowy Koncert z Okazji Dnia Kobiet

Na zdjęciu: panie z Koła Gospodyń Wiejskich Gomulin, których ko-
szyczki wielkanocne – robione na szydełku – wzbudziły ogromne za-
interesowanie

Na zdjęciu: dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzyszto-
porskiej – Jolanta Kołacińska (trzecia od lewej) i panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich Siomki, które przygotowały pokaz zdrowej żywności
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Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej został 
utworzony w maju 1994 roku na mocy uchwały Rady Gminy 
(obecnie działa na podstawie statutu). W związku ze zmianą za-
sad gospodarowania finansami instytucji kultury w roku 2000 
został utworzony odrębny plan finansowy Gminnego Ośrodka 
Kultury. Do jego podstawowych zadań należy: prowadzenie 
zajęć w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych, orga-
nizowanie oraz współuczestniczenie w organizowaniu imprez 
z okazji świąt państwowych, ważnych dni, rocznic historycz-
nych, tworzenie warunków do rozwoju folkloru oraz rękodzie-
ła ludowego a także gromadzenie dóbr kultury, współpraca 
z placówkami oświatowymi, udostępnianie pomieszczeń jed-
nostkom związanym z GOK dla organizacji wystaw, pokazów 
czy też szkoleń. GOK wspiera młodzież, która chętnie i bezin-
teresownie bierze udziału w wydarzeniach kulturalnych.

Nasz ośrodek kultury posiada największą salę widowiskową 
w powiecie, na której mieści się 289 osób i najlepsze jej na-
głośnienie. Funkcjonuje tam jedyna w powiecie piotrkowskim 
sekcja akrobatyczna prowadzona przez instruktora, absol-
wenta szkoły cyrkowej w Julinku –Sylwestra Wiśniewskiego. 
Proponuje naukę przeróżnych akrobacji oraz żonglerki pod 
okiem doświadczonego trenera.

Oprócz tego w GOK funkcjonują następujące sekcje: 
taneczna – w ramach sekcji działa odnoszący wiele sukce-
sów – znany już większości zespół „Project Dance”. Obec-
nie zajęcia prowadzi Paulina Sękowska – choreograf oraz 
instruktor a zajęcia cieszą się zainteresowaniem głównie 
dziewcząt;
wokalno-muzyczna – w sekcji działa zespół wokalno-in-
strumentalny o nazwie „LAVO”, w skład którego wcho-
dzi pięcioosobowa grupa młodzieży grająca różny rodzaj 
muzyki (od rocka, popu poprzez disco polo po muzykę 
biesiadną). Instruktorem zespołu jest Mariusz Wieczorek 
– osoba z dużym doświadczeniem i ogromnym zaanga-
żowaniem. 
plastyczna – proponuje naukę rysownia i malarstwa, mo-
delowania, wykonywania barwnych dekoracji oraz wycina-
nek – zajęcia prowadzi Stanisława Kocuj – plastyk. 

W ostatnim czasie swoją działalność rozwija orkiestra dęta 
w Gomulinie – od początku lutego w szkole podstawowej 
w Woźnikach trzynaścioro dzieci uczy się grać na instrumentach 
dętych pod okiem kapelmistrza – Włodzimierza Grochulskiego. 

Od roku działa zespół „Ludowe Pasjonatki”: liczy 14 osób. 
Instruktorem jest Krzysztof Turała. Panie posiadają ludowe 
stroje i wspaniale prezentują się na scenie. Obecnie jest pro-
wadzony nabór mężczyzn do zespołu.

GOK wspiera orkiestry dęte oraz „Kapelę Spod Dębu”. 
W zamian za występy na gminnych imprezach, koncertach 

oraz powiatowych przeglądach GOK pokrywa koszty zakupu 
i napraw instrumentów, wyjazdów na przeglądy itp.

Pod pieczą GOK znajdują się biblioteki: Gminna w Woli 
Krzysztoporskiej – 16 tys. zbiorów, Filia Gomulin – 8 tys., Filia 
Krzyżanów – 8 tys., Filia Woźniki – 7,5 tys., Filia Bogdanów 

– 7 tys., Filia Parzniewice – 5 tys., Filia Bujny – 1,2 tys. Zbiory 
biblioteczne corocznie powiększane są o nowe pozycje książ-
kowe. W każdej bibliotece jest również możliwość przejrzenia 
aktualnej prasy. W trzech bibliotekach tj., w Woźnikach, Buj-
nach oraz Bogdanowie stworzone zostały tzw. lokalne punkty 
komunikacji społecznej, dzięki którym mieszkańcy mają możli-
wość korzystania z Internetu. Dostęp do Internetu oferuje rów-
nież biblioteka w Krzyżanowie i Woli Krzysztoporskiej, w której 
ostatnio zaczęto wprowadzać zbiory biblioteczne do bazy da-
nych – z pewnością usprawni to wypożyczanie książek. Budu-
jącym jest fakt, że w ostatnim czasie mieszkańcy coraz chętniej 
korzystają z dobrodziejstw zbiorów bibliotecznych.

Prężnie działających kół 
gospodyń jest w naszej 
gminie 28. Panie należące 
do tych organizacji chęt-
nie biorą udział w różnego 
rodzaju imprezach gmin-
nych i powiatowych. 

Nowy dyrektor – Jolan-
ta Kołacińska (powołana 
w styczniu b.r.) może się 
już pochwalić poczyniony-
mi inwestycjami: zakupio-
ne zostały meble do sali 
konferencyjnej i plastycz-
nej oraz odświeżone ścia-
ny, wyposażono prężnie 
rozwijającą się sekcję 
akrobatyczną w nowe 
materace gimnastyczne 
oraz linki podwieszające 
z odpowiednimi zabez-
pieczeniami do akrobacji 
w powietrzu.

11

OFERTA GOK W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

Na zdjęciu: Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej

Na zdjęciu: panie z zespołu „Ludowe Pasjonatki” biorące udział 
w uroczystości na Borowskiej Górze w 2009 roku

Na zdjęciu: dziewczynki z zespołu „MINI PROJECT DANCE” w czasie 
występu z okazji Dni Gminy Wola Krzysztoporska w 2009 roku

Na zdjęciu: Sylwester Wiśniewski 
– instruktor sekcji akrobatycznej 
– w przebraniu klauna
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Bardzo dobrze wypadli nasi młodzi zapaśnicy na II Turnieju 
o Mistrzostwo Województwa Łódzkiego Młodzieży Szkolnej 
w zapasach styl klasyczny pod patronatem Prezesa Łódzkie-
go Związku Zapaśniczego, zorganizowanym 27 marca br. 
w Zespo le Szkolno-Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej.

Drużynowo zajęli III miejsce, przegrywając zaledwie 
o 2 punkty ze zdobywcami I miejsca – Szkołą Podstawo-
wą nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim i Szkołą Podstawową 
w Gorzkowicach. Na III miejscu razem z naszą reprezentacją 
uplasowała się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 17 z Pa-
bianic. Poziom zawodów był bardzo wysoki, a o miejscach 
na podium decydowały minimalne różnice. W zawodach 

startowało 87 zawodników z 21 szkół podstawowych woje-
wództwa łódzkiego.

Spośród naszych reprezentantów najlepiej spisali się bracia 
Łukasz Jarek i Michał Jarek, którzy w kat. 47 kg nie mieli sobie 
równych – Łukasz zdobył złoty medal, a Michał srebrny. W tej 
samej kategorii Bartłomiej Pijewski uplasował się na VII miej-
scu. Punkty dla drużyny zdobywali także: w kat. 59kg Maciej 
Banasiak (II miejsce), w kat. 53 kg Kamil Kazub (III miejsce) 
i w kat. 35 kg Jakub Kaczorowski (VII miejsce). Zawodnicy, któ-
rzy na turnieju wystąpili w barwach SP Wola Krzysztoporska 
trenują w klubie sportowym LUKS „ATHLETIC” pod okiem tre-
nera Tomasza Woźniaka.

W kwietniu b.r. zakończyły się grupowe rozgrywki Gmin-
nej Ligi Halowej Piłki Nożnej Mężczyzn drużyn 5-osobowych. 
Rozgrywki odbywały się na sali gimnastycznej w gimnazjum 
w Woli Krzysztoporskiej. O ligowe punkty walczyło 10 zespo-
łów z terenu Gminy Wola Krzysztoporska. Rozgrywki prowa-
dzone były systemem turniejowym w trzech grupach. W gru-
pie pierwszej rywalizowały 4 zespoły, natomiast w grupie 
drugiej i trzeciej po 3 zespoły.

KOŃCOWA TABELA ROZGRYWEK

Grupa I Grupa II Grupa III

1. LZS Kacprów 1. LZS Siomki 1. LZS „ZORZA” Bujny
2. LZS Wygoda 2. LZS Rokszyce 2. LZS Mąkolice
3. LZS Mzurki 3. LZS Parzniewice 3. LZS Blizin
4. LZS Majków Duży

Najlepszymi strzelcami okazali się: Janusz Roksela (LZS Kac-
prów) – zdobywca 10 bramek, Łukasz Wolankiewicz (LZS Mą-
kolice) – 8 bramek oraz Paweł Źródelny (LZS Siomki) i Kamil 
Robak (LZS Parzniewice) – strzelili po 6 bramek.

Zgodnie z regulaminem do rozgrywek gminnej ligi awanso-
wały drużyny: z grupy I – LZS Kacprów i LZS Wygoda, z grupy 
II – LZS Siomki oraz z grupy II – LZS „ZORZA” Bujny. 

Od 4 lat rozgrywki Gminnej Ligi Halowej Piłki Nożnej Męż-
czyzn drużyn 5-osobowych prowadzi Społeczna Sekcja Piłki 
Nożnej przy Gminnym Zrzeszeniu LZS w Woli Krzysztoporskiej, 
której przewodniczy Rafał Mańkowski. Współorganizatorami 
są Gminne Zrzeszenie LZS w Woli Krzysztoporskiej, którego 
przewodniczącym jest Władysław Wawrzyńczak oraz Okrę-
gowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim, repre-
zentowany przez prezesa – Stanisława Sipę. Całość imprezy 

odbywa się pod patronatem Wójta Gminy – Romana 
Drozdka i Rady Gminy z przewodniczącym – Ryszar-
dem Olejnikiem na czele. 

Mistrzostwo ligi w poprzednich latach wywalczyli:
2007 rok: LZS Bogdanów w składzie: Michał Gwa-
dera, Krzysztof Malec, Mateusz Papiernik, Mikołaj 
Papiernik, Marcin Zapała, Marcin Cieślik, Łukasz Fen-
cenloben, Andrzej Muszyński, Sebastian Małachow-
ski, Paweł Niemczyk i Rafał Grzywiński;
2008 rok: LZS Wygoda w składzie: Szymon Markie-

wicz, Piotr Bogus, Rafał Mańkowski, Krzysztof Skowroński, 
Tomasz Wojtczyk, Tomasz Adamus, Paweł Lauks, Michał 
Czerwiński i Damian Budzisz;
2009 rok: LZS Siomki w składzie: Łukasz Adamski, Bła-
żej Ogrodniczak, Bartosz Kabziński, Maciej Pielużek, Paweł 
Stus, Kamil Drożdżyk, Błażej Majczyk, Mateusz Pielużek, 
Paweł Źródelny i Łukasz Szmalec.

15 marca b.r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu Piotrkowskiego 
Zrzeszenia LZS w koszykówce dziewcząt. Tytuł Mistrza Powiatu 
Piotrkowskiego, po raz drugi z rzędu, wywalczyły dziewczęta z 
ZSR CKP Bujny pokonując ZSR CKU Wolbórz (18:8) oraz ZSR Czar-
nocin (16:9). Punkty dla drużyny zdobyły: Ewelina Gajewska – 16 

pkt, Katarzyna Kowalska – 10 pkt, Ariana Stępniak – 6 pkt, Wero-
nika Bykowska – 2 pkt. LUKS „Gryf” Bujny reprezentowały: Ariana 
Stępniak, Aleksandra Cieślak, Karina Szczęsna, Ewelina Gajewska, 
Weronika Bykowska, Katarzyna Kowalska, Katarzyna Leśniewska, 
Anna Henc, Aneta Urbanek, Katarzyna Dzierbicka, Patrycja Pabich.

GMINNA LIGA HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

MISTRZYNIE KOSZYKÓWKI

Na zdjęciu: prezesi 4 zwycięskich klubów, pierwszy z prawej to 
Damian Kazub – prezes LUKS „ATHLETIC

Na zdjęciu (od lewej): Łukasz i Michał Jarek

ZE SPORTU

„BRĄZOWA” DRUŻYNA ZAPAŚNIKÓW
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W dniu 7 marca w Woli Krzysztoporskiej odbył się IV Halo-
wy Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mieczysława Jędrzejczyka 
– juniorów rocznika 1994 i młodszych, organizatorem którego 
był Ludowy Klub Sportowy oraz Gminna Rada Zrzeszenia LZS. 

Mieczysław Jędrzejczyk był założycielem klubu sportowego 
LKS Wola Krzysztoporska i do końca swoich dni jego Wicepreze-
sem. Był absolwentem AWF w Warszawie. Posiadał drugą pań-
stwową klasę trenerską. Jako zawodnik występował w klubach: 
‘’Wolanka’’ Wola Krzysztoporska, ‘’Włókniarz Moszczenica” 
czy ‘’Skra’’ Bełchatów. Po zakończeniu kariery pracował z druży-
nami młodzieżowymi m.in. ‘’GKS’’ Bełchatów. Był również rad-
nym Gminy Wola Krzysztoporska. Zmarł w drodze na zawody 
sportowe jadąc ze swoimi młodymi zawodnikami. Dlatego, aby 
uczcić pamięć o tak wspaniałym człowieku, trenerze, działaczu 
i przyjacielu młodzieży corocznie organizowany jest memoriał 
w halową piłkę nożną Jego imienia. 

W tegorocznym turnieju startowało 6 drużyn. Zwyciężyła dru-
żyna gospodarzy LKS Wola Krzysztoporska, która w decydują-
cym o pierwszym miejscu meczu pokonała drużynę ‘’Mechanik’’ 
Radomsko 3-2 zdobywając 10 punktów i puchar Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Tryb. Drugie miejsce zajął 
właśnie ‘’Mechanik’’ Radomsko, który zgromadził taką samą 
ilość punktów po 7 meczach, co trzecia drużyna ‘’Concordia’’ 
Piotrków. O kolejności decydował bezpośredni mecz, w którym 
zwyciężył ‘’ Mechanik’’ 2-1. Na czwartym miejscu uplasowali się 
młodzi zawodnicy ‘’Startu’’ Niechcice z dorobkiem 3 punktów. 
Piąte miejsce zajął ‘’KS Grocholice’’ Bełchatów z 1 punktem. 
W turnieju poza konkursem wystąpiła drużyna ‘’GKS Czarni’’ 
Rozprza. Najlepszym strzelcem turnieju z 7 zdobytymi bramka-
mi został zawodnik Concordii Piotrków – Dawid Cichosz, nato-
miast tytuł najlepszego bramkarza turnieju przypadł zawodni-
kowi LKS Wola Krzysztoporska – Damianowi Marczakowi, który 
tylko 6 razy w całym turnieju wyjmował piłkę z siatki. Zwycięska 
drużyna wystąpiła w składzie: Dawid Marczak, Maciej Rutkow-
ski, Piotr Malec, Błażej Wiernicki, Filip Gąsior, Kamil Witkowski, 
Hubert Famulski, Damian Cecotka, Maciej Tarnowski. Trenerem 
drużyny jest Krzysztof Błaszczyk.

IV MEMORIAŁ IM. MIECZYSŁAWA JĘDRZEJCZYKA

Na zdjęciu: Mieczysław Jędrzejczyk

Na zdjęciu (od lewej): Grzegorz Adamczyk – Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS, Ryszard Olejnik – Przewod-
niczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska, Krzysztof Błaszczyk – trener drużyny, Jolanta Gąsior – Prezes LKS Wola Krzysztoporska oraz 
Stanisław Sipa – Prezes OZPN wraz z zawodnikami zwycięskiej drużyny 
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Miesiąc marzec był bardzo udany dla młodych sportow-
ców ze Szkoły Podstawowej w Bujnach: zdobyli mistrzostwo 
gminy w koszykówce chłopców oraz w piłce ręcznej dziew-
cząt i chłopców. Organizatorami imprez byli Gminny Szkol-
ny Związek Sportowy oraz LZS w Woli Krzysztoporskiej.

W połowie marca, w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Woli 
Krzysztoporskiej, odbył się Gminny Turniej Szkół Podstawo-
wych w Koszykówkę Chłopców. Mecze rozegrano systemem 
„każdy z każdym”. Klasyfikacja końcowa wyglądała następują-
co: I miejsce SP Bujny, II miejsce SP Krzyżanów i III miejsce SP 
Wola Krzysztoporska.

Zwycięski zespół wystąpił w skaldzie: Artur Danielak, Adrian 
Delipacy, Mateusz Ostalec, Mateusz Merk, Igor Kuśmierski, 

Mateusz Piątek, Radosław Jakubczyk, Sebastian Dusza, Kry-
stian Delipacy, Bartosz Laskowski, Adrian Kowalczyk, Marek 
Krakowiak, Hubert Gieleciński.

Następnie, pod koniec marca, w tym samym miejscu od-
był się Gminny Turniej Szkół Podstawowych w Piłkę Ręczną 
Dziewcząt i Chłopców. Mecze rozegrano systemem „każdy 
z każdym”. W finale chłopców reprezentacja SP Bujny pokona-
ła drużynę SP Krzyżanów 5:2, zaś w rywalizacji dziewcząt wal-
ka o pierwsze miejsce toczyła się pomiędzy SP Bujny i SP Woź-
niki. Tytuł najlepszej w gminie wywalczyła reprezentacja 
dziewcząt SP Bujny. W skład zwycięskiego zespołu chłopców 
wchodzili: Artur Danielak, Adrian Delipacy, Mateusz Ostalec, 
Igor Kuś mierski, Mateusz Piątek, Radosław Jakubczyk, Seba-

stian Dusza, Krystian Delipacy 
(najlepszy zawodnik turnieju 
– z nr 9), Adrian Kowalczyk, 
Marek Krakowiak, Hubert Gie-
leciński.

Skład zwycięskiego zespo-
łu dziewcząt: Justyna Siła, 
Weronika Michalak (najlep-
sza zawodniczka – z nr 4), 
Marzena Krawędek, Beata 
Stanikowska, Dominika Ma-
rusińska, Karolina Biniek, 
Joanna Marusińska, Martyna 
Dymus, Marta Ciesielska.

Wszystkie zwycięskie zespo-
ły będą reprezentować Gminę 
w zawodach na szczeblu po-
wiatowym.

Warto podkreślić, że opie-
kunem uczniów SP Bujny jest 
Agnieszka Warszada – nauczy-
ciel wychowania fizycznego.

MISTRZOWSKA SZKOŁA W BUJNACH

Na zdjęciu: zwycięskie zespoły Gminnego Turnieju Szkół Podstawowych w Piłkę Ręczną Dziewcząt 
i Chłopców – uczniowie Szkoły Podstawowej w Bujnach

JUBILEUSZ 700-LECIA MAJKOWA
Publikujemy poniżej kolejny wiersz z tomiku pt. „Dzieje wsi Ziemi Majkowskiej opisane wierszem”, którego autorem jest 

Leszek Filipek, mieszkaniec Majkowa. Pisząc wiersze, autor chciał przypomnieć społeczeństwu, a w szczególności dzisiejszej 
młodzieży, długą i ciekawą historię Ziemi Majkowskiej, począwszy od panowania króla Władysława Łokietka, aż po dzień dzi-
siejszy. Główną inspiracją do napisania tomiku wierszy była zbliżająca się rocznica 700-lecia powstania Majkowa. Ten okrągły 
jubileusz przypada w 2011 roku, ale już w lipcu 2008 roku powołany został dwudziestoosobowy Społeczny Komitet Organi-
zacyjny Obchodów 700-lecia Majkowa, który zajmuje się przygotowaniem uroczystości jubileuszowych. Leszkowi Filipkowi 
powierzono funkcję zastępcy przewodniczącego

Chłopska dola

Za czasów królów panowania,
chłopi swojej własności nie mieli,
jako poddani, na rzecz króla,
ciężko pracować musieli.

Później, gdy już szlachta rządziła,
dola chłopa też się nie polepszyła,
bo wysokie podatki i powinności,
na chłopów nałożyła.

Kiedy chłopi ziemię otrzymali,
nadal ciężka była ich dola,
we dworze za ziemię odrobić musieli
i jeszcze swoje uprawiać pola.

Po uzyskaniu niepodległości,
nie nastąpiła na wsi oczekiwana,
dla chłopów poprawa, wieś była
nadal mocno zacofana.

W czasie hitlerowskiej okupacji,
chłopi kontyngent odstawili,
żyli w strachu i biedzie, ale
okupantowi opór stawili.

Po wyzwoleniu kraju, chłopi
również trudne lata mieli,
bo do odbudowy z ruin kraju,
włączyć się musieli.

Gdy kraj został odbudowany
i na wieś mechanizacja wkroczyła,
ona dopiero rolnikom
w ciężkiej pracy ulżyła.

Ziemię zaczęli lepiej uprawiać
wydajność i produkcja wzrastały,
to znów brak było zbytu
i ceny wtedy spadały.

Na poprawę bytu rolnika,
specjalizacja gospodarstw być miała,

ale jak się okazało, ona też
nie całkiem egzamin zdała.

Dawniej chłopom, teraz rolnikom
sytuacja zawsze źle się układała,
bo jak pogoda nie sprzyjała,
to znów ekonomia przeszkadzała.

Mimo tych trudności, chłopi na wsi
o życiu kulturalnym zawsze pamiętali,
z okazji różnych świąt i rocznic,
ciekawe imprezy organizowali.

Teraz nadzieją są tylko młodzi,
którzy wykształcenie zdobywają,
oni wieś na lepsze zmienią
i życie rolnikom poprawią.

Nie będzie to sprawa łatwa,
Gospodarować na nowych zasadach,
By rolnikom się żyło podobnie,
Jak na stałych posadach.

Z HISTORII GMINY



Koło PZW nr 35 w Woli Krzy-
sztoporskiej powstało w listo-
padzie 1978 roku przy WZPB 
Organika i liczyło 61 członków. 
Wcześniej było sekcją zamiej-
scową koła piotrkowskiego. 
Głównymi założeniami dla 
ówczesnych członków koła 
było zagospodarowanie istnie-
jący zbiorników wodnych w le-
sie Jeżowskim w miejscowości 
Wygoda, tak aby w roku 1980 
stworzyć dogodne warunki 
do sportowego połowu ryb. 
Zbiorniki zostały zarybione 
następującymi gatunkami ryb: 
karp, lin, szczupak, karaś, płoć, 
amur biały oraz nielicznymi 
okazami leszcza i okonia. 

W skład pierwszego zarzą-
du Koła nr 35 w Woli Krzy-
sztoporskiej ukształtował się 
następująco: 

Zarząd Koła: Prezes Zarzą-
du – Tadeusz Marcinkowski, 
Wiceprezes I – Julian Brzozow-
ski, Wiceprezes II – Jan Drobik, Sekretarz – Stanisław Ałaszew-
ski, Skarbnik – Tadeusz Filipczak oraz członkowie zarządu koła 
– Stanisław Gąsior, Józef Kazub, Jan Ambrozik, Czesław Filipczak, 
Marian Drobik, Henryk Kazub, Maciej Marusiński, Roman Szulc. 

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Mieczysław Pawłow-
ski oraz członkowie Czesław Grzączkowski i Józef Surosz.

Sąd Organizacyjny: Przewodniczący – Mieczysław Grzącz-
kowski, Sekretarz – Edward Banaszczyk oraz członkowie Stani-
sław Kazub, Mieczysław Kiereś i Jerzy Gąsior. Rzecznik Zarządu 
Koła został Jan Cieślik.

Dzisiaj Koło prowadzi własną działalność finansową na pod-
stawie corocznego „Preliminarza budżetowego” przychodów 
i wydatków zatwierdzonych przez Zarząd Okręgu PZW. Przy-
chody Koła stanowią odpisy ze składek członkowskich, wpisowe 
członków Koła, dobrowolne składki na zarybianie oraz opłaty 
za egzaminy. Obecnie Koło zrzesza w swoich szeregach ok. 90 
członków. Na kadencję obejmującą lata 2009-2014 do Zarządu 
Koła zostali wybrani: Zarząd Koła: Prezes – Paweł Majewski, Wi-
ceprezes – Paweł Szulc, Skarbnik – Paweł Warzyński, Sekretarz 
– Paweł Peryga, Gospodarz – Antoni Kopertowski oraz człon-
kowie Andrzej Stępień oraz Marcin Grabowski. Komisja Rewi-

zyjna: Przewodniczący – Wojciech  Grzybowski, Zastępca: Piotr 
Nowak i Sekretarz: Grzegorz Mucik.Sąd Koleżeński: Przewodni-
czący: Krzysztof Piekarski, Zastępca: Zygmunt Kuciapa, Sekre-
tarz: Antoni Kopertowski. Komisja Egzaminacyjna: Paweł Ma-
jewski, Paweł Warzyński i Marcin Grabowski. Rzecznikiem Koła 
nr 35 PZW w Woli Krzysztoporskiej został Wojciech Grzybowski.  
Zarząd Koła dzierżawi od Nadleśnictwa Lasów Państwowych 
3 stawy w miejscowości Wygoda: Staw „Duży”, Staw „Siom-
kowski” i Staw „Mały”. Stawy są zarybiane z funduszy zebra-
nych od członków Koła. Obecnie występują w nich następujące 
gatunki ryb: karp, lin, szczupak, karaś srebrzysty, karaś złocisty, 
płoć, wzdręga, amur biały, tołpyga oraz nielicznie leszcz, okoń 
i kiełb. Prowadzona jest również działalność w dziedzinie ochro-
ny i racjonalnego użytkowania wód. Koło otrzymało w użytko-
wanie od Gminy Wola Krzysztoporska harcówkę znajdującą się 
nad Stawem „Dużym” w Wygodzie. Pomimo skromnych fun-
duszy, jakimi dysponuje koło, organizuje zawody wędkarskie 
dla członków Związku, jak i dla osób niezrzeszonych w PZW, 
w celu popularyzacji sportu wędkarskiego, szczególnie wśród 
młodzieży. Koło wspierane jest przez Gminę coroczną dotacją 
na popularyzację sportu wędkarskiego

KOŁO PZW NR 35 W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

Na zdjęciu (od lewej): Henryk Kazub, Wiesław Seweryniak, Stanisław Ałaszewski, Czesław Grzącz-
kowski, Jerzy Gąsior, Mieczysław Kiereś, Czesław Filipek, Stanisław Kazub, Jan Ambrozik, Jan Drobik I, 
Marek Przybylski, Stanisław Gąsior, Jan Drobik II, Grzegorz Cieślik, Józef Kazub, Roman Szulc, Mieczy-
sław Pawłowski, Zbigniew Lalek, Tadeusz Marcinkowski, Józef Sobaniec, Julian Brzozowski – zarząd 
i członkowie koła oraz zaproszeni goście (zdjęcie wykonane w latach 80. ubiegłego stulecia)

Na zdjęciu: Staw „Duży” w Wygodzie 
w czasie, kiedy wokół niego licznie wypo-
czywali okoliczni mieszkańcy (w tle zjeżdżal-
nie i molo, po których dziś nie ma śladu)

Z HISTORII GMINY

Na zdjęciu: staw w Wygodzie w latach 80. 
(w tle harcówka) – malownicze wówczas 
miejsce oferowało wiele atrakcji – oprócz 
kąpieli czy plażowania można było pojeź-
dzić na rowerach wodnych

Na zdjęciu: harcówka położona nad sta-
wem w Wygodzie była miejscem, gdzie 
każdy mógł się schronić w upalne dni – dziś 
o budynek dbają wędkarze
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Na zdjęciach: miejscowość Pawłów Górny

Na zdjęciu: miejscowość Pawłów Dolny

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

W XIX w. nazwę taką nosiły 3 wsie. Pawłów Dolny, Pawłów 
Górny i Pawłów Szkolny. Wszystkie w granicach powiatu piot-

rkowskiego, gminy Parzniewice oraz parafii Bogdanów. Pawłów 
Górny był wsią zdecydowanie większą niż Pawłów Dolny. Były 
tam 34 domy zamieszkane przez 342 osoby uprawiające 606 
mórg (ok.338,75 ha) ziemi. Obok wsi w osadzie leśnej składającej 
się z 1 domu  mieszkały 4 osoby, a w osadzie karczemnej 1 dom 
zajmowało 10 osób uprawiających 20 mórg (ok.11,18 ha) ziemi.

Pawłów Górny

Wieś o dwuczłonowej nomenklaturze swą nazwę zawdzięcza 
funkcjonowaniu we wsi szkoły. Istnienie tu „kaganka oświaty” 

było z pewnością chlubą lokalnej społeczności. Mieszkańcy, któ-
rych ok. 1887 r. było 163, posiadali 15 budynków mieszkalnych 
oraz użytkowali 320 mórg (ok.178,88 ha) ziemi. W istniejącej nie-
opodal osadzie leśnej był 1 dom, 9 mieszkańców oraz 9 mórg 
(ok.5,03 ha) ziemi.

Pawłów Szkolny

W powyżej opisanych miejscowościach obecnie mieszka 178 osób.

Na zdjęciach: panorama Pawłowa Szkolnego

Wieś w granicach powiatu piotrkowskiego, gminy Parznie-
wice oraz parafii Bogdanów. Na terenie Pawłowa Dolnego było 
19 domów wraz ze 179 mieszkańcami, którzy mieli w swym 
posiadaniu 336 mórg (ok.187,82 ha) ziemi.

Pawłów Dolny




