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INWESTYCJE GMINNE

GMINNY OŚRODEK KULTURY W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
Gmina Wola Krzysztoporska uzyskała ze środków Unii Eu-

ropejskiej dofinansowanie w wysokości 1,5 mln złotych na re-
mont budynku GOK w Woli Krzysztoporskiej (całkowita war-
tość zadania wynosi około 3 mln złotych). Projekt pod nazwą 
Umacnianie pozytywnego wizerunku Województwa Łódzkiego 
poprzez modernizację i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Woli Krzysztoporskiej oraz organizację imprezy kulturalnej 
„Smaki Królowej Bony” zakłada nie tylko przeprowadzenie ro-
bót budowlanych, ale również zorganizowanie cyklicznej im-
prezy „Smaki Królowej Bony” – nawiązującej do historycznych 
związków terenów naszej gminy z parą królewską: Zygmuntem 
Starym i królową Boną Sforza. Największa część tej kwoty, ok. 
1 mln, przeznaczona zostanie na remont sali kinowej i wypo-
sażenie jej w nowoczesne urządzenia. Remont będzie kom-
pleksowy i obejmie roboty budowlane zarówno na parterze 

jak i piętrze budynku. Tym samym zakończy się trwający już od 
kilku lat cykl remontów, w ramach których odnowiono piwnice 
budynku adaptując je na szatnie „Orlika” oraz przeprowadzono 
termomodernizację budynku tj. jego ocieplenie, wymianę sto-
larki okiennej i drzwiowej, kotła i instalacji c.o. Po przeprowa-
dzonych pracach obiekt będzie jednym z najnowocześniejszych 
tego typu budynków w powiecie piotrkowskim.

Przy tej okazji warto przypomnieć historię Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Woli Krzysztoporskiej. W latach 1974–1990 r. 
ośrodek funkcjonował jako Zakładowy Dom Kultury Wolskich 
Zakładów Przemysłu Barwników „ORGANIKA” w Woli Krzysz-
toporskiej. Kolejny okres jego działalności wiąże się z przeję-
ciem budynku przez Gminę Wola Krzysztoporska i utworze-
niem Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej: 
rozpoczął się w roku 1994 i trwa do dziś. 

Dnia 26 października 1974 r. odbyło się uroczyste otwarcie 
nowo wybudowanego obiektu. Budynek został wzniesiony ze 
środków zakładowych przy dużym zaangażowaniu załogi sta-
nowiącej znaczną część mieszkańców naszej gminy. W obiek-
cie mieściło się wówczas nowoczesne, jak na ówczesne cza-

Zdjęcie budynku z roku 1974, zrobione kilka dni przed uroczystym 
otwarciem Zakładowego Domu Kultury Wolskich Zakładów 
Przemysłu Barwników „ORGANIKA” w Woli Krzysztoporskiej

Jubileusz 15-lecia Zakładowego Domu Kultury: na scenie „BEMOL” 
– Olek i Bemolek w ognistej lambadzie (Aleksander Książczak 
i Mariusz Bemowski)

sy, panoramiczne kino „Chemik” z salą widowiskową na 300 
osób, 13 sal klubowych, w których odbywały się spotkania kół 
zainteresowań: fotograficznego, plastycznego, modelarskie-
go. Działała również kawiarnia oraz sekcje: szachowa, brydża 
sportowego, tenisa stołowego. Przez szereg lat obiekt stanowił 
centrum kulturalnych wydarzeń gminy. Jego mury gościły wiele 
znakomitych postaci ze świata kultury i rozrywki. Recitale dali 
tutaj m.in. Krzysztof Krawczyk, Andrzej Dąbrowski, Kazimierz 
Kowalski, Jarema Stępowski, Sława Przybylska, zespół Wawele 
i wielu innych znanych artystów. Przyjeżdżały ponadto grupy 
teatralne. Spektakle odbywały się przy pełnej sali. Żywe zain-
teresowanie mieszkańców i wyraźna potrzeba uczestniczenia 
w życiu kulturalnym własnej miejscowości skłoniły wielu z nich 
do ujawnienia posiadanego talentu. Tak powstała grupa wokal-
no-instrumentalna „Bez Komentarza”, grupy: „Wodnik”, „Kon-
flikt”, „Rebus”, „Kapela zagrodowa” i inne. W Domu Kultury 
działała także prężnie kilkudziesięcioosobowa orkiestra dęta 
pod kierownictwem Tadeusza Kociniaka a później Zbigniewa 
Młynarskiego oraz zespoły folklorystyczne, koła recytatorskie 
i dziecięcy zespół teatralny „Nygusy”. Wiele imprez organizo-
wanych w Zakładowym Domu Kultury uświetniały występy 
uwielbianego przez miejscową publiczność kabaretu „Bemol”. 
Należy wspomnieć, że w budynku odbywały się również oka-
załe uroczystości związane ze świętami minionego systemu 
politycznego. Nieraz mury budynku gościły najwyższych przed-
stawicieli wiodącej partii. Okres świetności Zakładowego Domu 
Kultury przypadał na lata 70. XX w. Wraz z postępującym kry-
zysem gospodarczym oraz trudnościami finansowymi WZPB 
„Organika”, działalność jego była stopniowo ograniczana, aż 
ostatecznie w roku 1990 Zakładowy Dom Kultury został zlikwi-
dowany a budynek na kilka lat opustoszał.

W kolejnym numerze biuletynu: historia Gminnego Ośrodka 
Kultury w Woli Krzysztoporskiej od roku 1994.
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PROJEKTY UNIJNE Z EFRR

Na zdjęciach: u góry po lewej – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Krzyżanów; po prawej – prace przy odtwarzaniu nawierzchni drogowej 
w miejscowości Glina.

INFORMACJE BIEŻĄCE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ
Od miesiąca czerwca br. trwają już 

prace budowlane związane z realiza-
cją projektu „Budowa kompleksowego 
systemu oczyszczania i odprowadzania 
ścieków dla Gminy Wola Krzysztoporska 
– Etap II”. Prowadzone są roboty przy 
budowie oczyszczalni ścieków w Woli 
Krzysztoporskiej oraz budowie kanali-
zacji sanitarnej na odcinku Wola Krzysz-
toporska – Siomki – Krzyżanów – Glina. 
Na koniec września dokonane zostały 
pierwsze odbiory wykonanych robót 
– łącznie wybudowane zostało ok. 7 km 
sieci kanalizacji sanitarnej.

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI BUJNY
Zakończył się ostatni etap 

robót związanych z budo-
wą ciągu pieszo-rowerowe-
go w Bujnach – od zespołu 
szkolnego do ul. Granicznej 
w Piotrkowie Trybunalskim. 
Inwestycję przeprowadzono 
przede wszystkim ze względu 
na bezpieczeństwo młodzie-
ży uczęszczającej do szko-
ły. Gmina Wola Krzysztopor-
ska przeznaczyła w 2010 r. na 
realizację inwestycji kwotę ok. 
90 tysięcy złotych a w 2011 r. 
220 tysięcy złotych.

BUDOWA DROGI KACPRÓW-KAMIENNA
Nowa droga łączy miejscowości Kacprów i Kamienną. 

Ma długość 1615 m a jej budowę rozpoczęto i zakończono 
w miesiącu wrześniu (wykonano nakładkę bitumiczną grubo-
ści 4 cm). Inwestycja kosztowała Gminę Wola Krzysztoporska 

250 tysięcy złotych. Droga stanowi dogodne połączenie dla 
mieszkańców Kamiennej i innych miejscowości południowo-
-zachodniej części Gminy z drogą powiatową relacji Piotrków 
Tryb. – Bełchatów jak również z samą Wolą Krzysztoporską.
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PROJEKTY UNIJNE Z EFRR
Z OBRAD RADY GMINY

INFORMACJE BIEŻĄCE

X sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się w dniu 
22 lipca 2011 r. w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska. Wójt złożył 
sprawozdanie z wykonania uchwał i z działalności między sesjami oraz 
z udziału w spotkaniach, naradach i imprezach okolicznościowych. Ob-
rady rozpoczęła dyskusja dotycząca m.in. • budowy chodnika w Buj-
nach • wymiany parkietu w szkole w Parzniewicach • pytań o odszko-
dowania w związku z zalanymi po ulewach gruntami • wykonania 
drenażu i kanalizacji deszczowej przy szkole w Gomulinie, a także wen-
tylacji i wymiany parkietu w hali sportowej • W dalszej części przed-
stawiono sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy, które oma-
wiały sprawy: budowy drogi w Bujnach i dotacji dla Gminnej Spółki 
Wodnej, skargi na Wójta dotyczącej prowadzenia BIP, braku transportu 
dla mieszkańców z rejonu Bełchatowa, remontu dachu Domu Ludo-
wego w Blizinie, budowy mostu na pograniczu Woli Krzysztoporskiej 
i Grabicy, odwodnienia terenu przy szkole w Gomulinie, poszerzenia 
ul. Słonecznej w Bujnach • Skarbnik Gminy omówił następnie projekt 
Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy 
na rok 2011 i przedstawił zmiany w planie dochodów i wydatków bie-
żących. Projekt tej uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Poddana 
pod dyskusję została też kwestia inwestycji jaką jest budowa centrum 
edukacyjno-sportowego w Bujnach i podobnego kompleksu w Parznie-
wicach. Podjęto też uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska oraz uchwałę w sprawie okre-
ślenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezali-
czonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osią-
gnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz 
sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Sekretarz Gminy 
przedstawił nowy projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publicz-
ne z uwagi na zmianę przepisów ustawy o systemie oświaty. Uchwała 
ta została podjęta większością głosów. Zostały też podjęte uchwały 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie 
zniesienia części składowych następujących miejscowości: Wola Bog-
danowska, Mąkolice-Kolonia, Czartek, Kazimierzów. W dalszej części 
obrad przedstawiono projekt uchwały w sprawie powołania zespołu 
opiniującego kandydatów na ławników, uchwała została podjęta jed-
nogłośnie. Następnie odczytany został protokół z posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej z dnia 18.07.2011 r. w części dotyczącej skargi radnej Bar-
bary Torchalskiej na Wójta Gminy w kwestii obowiązku publikowania 
uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta w BIP. Powołując się na zapi-
sy ustawy o dostępie do informacji publicznej Wójt Gminy objaśnił, 
że wymienione przez radną Torchalską akty administracyjne wyłączone 
są z obowiązku publikacji w BIP. Wymianę zdań między radnymi wywo-
łała treść opinii radcy prawnego w tej sprawie. W rezultacie większo-
ścią głosów podjęta została uchwała stwierdzająca, że skarga na Wójta 
jest niezasadna. Ostatnią część posiedzenia wypełniły interpelacje i za-
pytania dotyczące m.in. zalania posesji naprzeciwko kościoła w Gomu-
linie oraz działek w Gomulinie Kolonii • kontroli w Zarządzie Nieru-
chomościami i związanej z tym zmianie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej 
na II półrocze 2011 r. • modernizacji osiedla w Woli Krzysztoporskiej 
• zalewania wodą parkingu przy garażach oraz przy ul. Wesołej w Woli 
Krzysztoporskiej • planów powstania placu zabaw przy boisku „Orlik” 
w Woli Krzysztoporskiej • Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy 
z działalności między sesjami zakończyło obrady. 

XI sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się w dniu 
30 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska. Wójt zło-
żył sprawozdanie z wykonania uchwał i z działalności między sesjami 
oraz z udziału w spotkaniach, naradach i imprezach okolicznościowych. 
Obrady rozpoczęła dyskusja dotycząca m.in. • rezygnacji Danuty Stę-
pień z funkcji Dyrektora Gimnazjum w Gomulinie • wymiany parkietu 
w sali gimnastycznej placówki oświatowej w Gomulinie oraz wymiany 
wykładziny w tamtejszym przedszkolu • budowy chodnika w Bujnach 
• finansowania prac w ramach stwierdzonych usterek w szkole w Go-
mulinie • odwodnienia okolic Bogdanowa • Jednogłośnie podjęta zo-
stała uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 
miejscowości Bogdanów-Kolonia w przedmiocie zniesienia nazwy części 
składowej miejscowości Wola Bogdanowska • Następnie przedstawione 

zostały sprawozdania z kontroli wykonanych przez Komisję Rewizyjną 
w Urzędzie Gminy w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy, zarządzeń 
Wójta, skarg i wniosków za I półrocze 2011 r. oraz dotacji unijnych dla 
osób pozostających bez pracy. Wójt nie zgodził się z treścią wniosków 
pokontrolnych, odniósł się do nich udzielając obszernych wyjaśnień. 
W trakcie głosowania, za przyjęciem uchwały akceptującej sprawozdanie 
z przeprowadzonej kontroli wraz z wyjaśnieniami wójta opowiedziała 
się większość radnych. Przedstawione zostało też sprawozdanie z kon-
troli w Urzędzie Gminy w zakresie wydatków poniesionych na oświatę 
za I półrocze oraz stanu gotowości szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 
2011/2012. Uchwała z przyjęcia tego sprawozdania została przyjęta jed-
nogłośnie. Radna Barbara Torchalska przedstawiła też protokół Komisji 
Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Zarządzie Nieruchomościami. 
Członkowie Komisji zawnioskowali o przeprowadzenie kontroli planu fi-
nansowego Zarządu przez pracowników Urzędu Gminy, gdyż mieszkań-
cy wspólnot mieszkaniowych w Woli Krzysztoporskiej sygnalizują pro-
blemy z rozliczeniami za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Poruszono 
na tym tle kwestię ewentualnego rozwiązania umów na administrowa-
nie wspólnot mieszkaniowych z gminnym Zarządem Nieruchomościami. 
• W dalszej części obrad przewodniczący poszczególnych komisji poin-
formowali o odbytych posiedzeniach. • Skarbnik Gminy omówił z kolei 
projekty uchwał, które przyjęto większością głosów w sprawie: zmiany 
budżetu i w budżecie gminy na rok 2011 dotyczących wpływów z róż-
nych dochodów, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola 
Krzysztoporska na lata 2011–2025 w kwestii wprowadzenia zdania „Re-
witalizacja centrum miejscowości Bogdanów” • Wójt scharakteryzował 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Bogdanów na lata 2011–2019. Ta uchwała również została podjęta jed-
nogłośnie. • Ostatnią część obrad Rady Gminy wypełniły interpelacje 
i zapytania dotyczące: funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Gomuli-
nie. Głos zabrał zaproszony na sesję Arkadiusz Hibner, kierownik Nie-
publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „WOLA-MED” w Gomulinie, 
który poinformował o zasadach funkcjonowania tej placówki • Podję-
to uchwałę w sprawie przyjęcia zmian statutu Związku Komunalnego 
Gmin z/s w Kleszczowie • rozstrzygnięcia sporów w kwestii ustalenia 
przynależności gminnej mostu w Kobyłkach Gmina Grabica • poro-
zumienia użyczenia placu za salą OSP w Krzyżanowie na składowanie 
kruszywa • kwestii mieszkań dla nauczycieli zajmujących pomieszczenia 
w budynkach byłych szkół w Woźnikach i Rokszycach i dalszego zago-
spodarowania tych budynków • wyrównania chodnika w Woli Krzyszto-
porskiej w kierunku szkoły i w kierunku cmentarza • braku oświetlenia 
ulicznego w Blizinie • pytań o możliwość budowy boiska sportowego 
w Radziątkowie • sprawy ominięcia rejonu Gąsek podczas malowania 
pasów na drodze powiatowej • zbiórki pieniędzy dla czwórki osiero-
conego rodzeństwa z Dąbrowy Górnej • oględzin drogi Praca–Szydłów 
przez Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego • dowozu 
do szkoły w Gomulinie dzieci z Woli Rokszyckiej • wypłaty honorariów 
za obsługę imprez gminnych.

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

Dnia 05.10.2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysz-
toporskiej odbyła się narada władz gminy z sołtysami. Wójt Roman 
Drozdek omówił realizowane w roku bieżącym gminne inwestycje oraz 
inwestycje planowane na lata następne. Sołtys z Radziątkowa wnio-
skował o budowę boiska dla młodzieży, zaś sołtysi Borowej i Gąsek 
– o budowę świetlic. Dyskutowano na temat czyszczenia rowów przy-
drożnych, montowania znaków drogowych i instalacji dodatkowych 
lamp oświetleniowych. Podczas zebrania przeprowadzone zostało też 
szkolenie na temat pla-
nów obronnych na wy-
padek zagrożenia. Obecni 
na spotkaniu przedstawi-
ciele BGŻ S.A. przedstawi-
li obecnym specjalną ofer-
tę produktów bankowych 
dla rolników.

NARADA Z SOŁTYSAMI
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UROCZYSTE OTWARCIE SZKOŁY W GOMULINIE
Otwarcia nowoczesnego kompleksu oświatowego społecz-

ność Gomulina i całej gminy Wola Krzysztoporska oczekiwała 
od wielu miesięcy. Dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego 
zgromadził na terenie placówki tłumy mieszkańców, gości, ro-
dziców, uczniów i przedszkolaków. Oddany do użytku obiekt 
prezentuje się imponująco, w jego skład wchodzi: rozbudowany 
budynek szkoły podstawowej z forum uczniowskim, budynek 
gimnazjum z patio, pracownią komputerową, biblioteką, hala 
sportowa, przedszkole, stołówka i kolorowy plac zabaw. „Ta-
kiej szkoły nie ma w całym powiecie” potwierdzali z uznaniem 
obecni na uroczystości goście. Nowy rok szkolny 2011/2012 
rozpoczęła uroczysta msza święta. Po niej dyrektor Szkoły Pod-
stawowej, Danuta Stępień powitała uczestników tej historycznej 
uroczystości. Wśród przybyłych znaleźli się posłowie na sejm: Da-
riusz Seliga, Antoni Macierewicz, Artur Ostrowski, senator Wie-
sław Dobkowski, radni sejmiku województwa łódzkiego Piotr 
Grabowski, Marek Mazur, wicestarosta piotrkowski Grzegorz 
Adamczyk. Obecni byli też przedstawiciele firmy Eiffage Budow-
nictwo MITEX S.A., wykonawcy tego kompleksu oraz władze 
gminy Wola Krzysztoporska i gminnych jednostek organizacyj-
nych. W przemówieniu skierowanym do młodzieży szkolnej dy-
rektor Danuta Stępień wraz z Ireną Kasztelan – p.o. dyrektora 
gimnazjum w Gomulinie, przypomniały słowa wielkiego Polaka 
Papieża Jana Pawła II mówiące o odkrywaniu i poszukiwaniu 
własnej drogi. Życzyły dzieciom odnalezienia się na drodze zdo-
bywania wiedzy, by przeżyć własne życie mądrze i wartościowo. 
Uczennica Ada Filipek odczytała słowa, które w pewien sposób 
podsumowały uczucia tych, którzy czekali na tę chwilę:

„Nic od razu się nie dzieje, wszystko musi mieć swój czas.
Zanim spełni się marzenie, musi długo mieszkać w nas.
Od nas samych to zależy, czy się spełni, czy też nie. 
Nic od razu się nie dzieje, wszystko musi mieć swój czas.
Nic od razu się nie dzieje, choć się wszystko dzieje w nas”.

Przypomniane zostały wydarzenia, które doprowadziły 
do finalizacji budowy kompleksu edukacyjnego: od pety-
cji rodziców o utworzenie w Gomulinie gimnazjum i hali 
sportowej począwszy, poprzez pamiętną sesję Rady Gminy 
podczas której argumentowano słuszność planowanego 
przedsięwzięcia i podjęto decyzję o jego przeprowadzeniu, 
moment wejścia ekipy na teren budowy, wmurowanie Aktu 
Erekcyjnego, aż po przekazywanie kolejnych części budynku 
do użytkowania.

Następnie na salę wkroczył poczet flagowy. Wszyscy ze-
brani odśpiewali hymn państwowy, po którym poproszono 
przedstawicieli władz o przecięcie wstęgi i otwarcie komplek-
su oświatowego w Gomulinie. Wójt Roman Drozdek przeżył 
chwilę wzruszenia, której chyba nigdy nie zapomni, mogąc 
zobaczyć swoje nazwisko na ufundowanej przez lokalną spo-
łeczność i odsłoniętej przy tak szacownym audytorium tabli-
cy pamiątkowej. Obecni na uroczystości duchowni: ks. Infu-
łat Józef Fijałkowski, ks. Kanonik Antoni Kamiński, ks. Prałat 
Marian Wiewiórowski i ks. Piotr Pirek dokonali poświęcenia 
budynku i tablicy pamiątkowej oraz krzyży do każdej z sal. 
Później nastąpiły przemówienia gości, władz, rodziców. 
Przemawiający nie kryli wzruszenia i ogromnej satysfakcji 
z tego, co udało się wspólnymi siłami osiągnąć. Dyrekcja 
szkoły, rodzice i nauczyciele dziękowali za zaangażowanie 
i wsparcie władzom gminy. Wójt Roman Drozdek specjalne 
wyrazy wdzięczności za niezachwianą wiarę w sukces oraz 
za poświęcony czas złożył na ręce dyrektor Danuty Stępień 
oraz księdza proboszcza parafii Gomulin Mariana Wiewió-
rowskiego. Uczestnicy uroczystości mogli dokładnie obejrzeć 
cały obiekt, przekonać się, że faktycznie jest wielofunkcyjny 
i nowoczesny. Choć jego historia sięga roku 1863, to współ-
czesny kształt szkoły zapowiada, że jeszcze wiele pokoleń 
zdobędzie w jej murach wiedzę.

Na zdjęciach od góry: Krakowiak 
w wykonaniu dzieci z grupy „Skrzaty” 
ze Szkoły Podstawowej w Woźnikach, 
władze Gminy Wola Krzysztoporska 
i zaproszeni na uroczystość goście, 
przemówienie dyr. Danuty Stępień 
i z-cy dyr. Małgorzaty Kędzierskiej, 
moment wprowadzenia pocztu 
sztandarowego szkoły, przecięcie 
wstęgi oznaczające otwarcie kompleksu 
oświatowego, poświęcenie krzyży 
do sal lekcyjnych, „skok radości” 
oddany przez Wójta Romana Drozdka.
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PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO
– SPROSTOWANIE

WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO
I DZIEŃ CHŁOPAKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Uprzejmie informujemy, że 
w nu merze 3/2011 biuletynu 
„Nasza Gmina” zamieszczo-
no zdjęcie nie związane z tym 
wydarzeniem. Za zaistniałą 
po myłkę przepraszamy. 

Przedstawiamy fotorelację 
z re alizowanego na przestrze-
ni roku szkolnego 2010/2011 
projektu edukacyjnego współ-
finansowanego przez Euro-
pejski Fundusz Społeczny pod 
nazwą „Pierwsze Uczniow-
skie Doświadczenia Drogą do 
Wiedzy”. Projekt ten był re-
alizowany przez uczniów kla-
sy Ia Szkoły Podstawowej im. 
Gen. Ludwika Czyżewskiego 
w Woli Krzysztoporskiej pod 
kierunkiem wychowawcy Da-
nuty Motyl.

30 września w Szkole Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. 
Nad organizacją i przebiegiem wyborów czuwały opiekunki samorządu: Halina Grzejda i Krystyna Pytka. Przewodniczącym 
Samorządu Uczniowskiego został Jakub Perek uczeń klasy VIa, a zastępcą przewodniczącego Jakub Dziadczyk z klasy VIb. Tego 
samego dnia uczniowie i pracownicy szkoły obchodzili Dzień Chłopaka. Drobne upominki od koleżanek sprawiły chłopcom 
wiele radości. Uśmiechnięci pozowali do zdjęć.

Na zdjęciach: Komisja Wyborcza, tłumnie 
oblegana przez uczniów urna, uśmiechnięci 
chłopcy chętnie pozują do zdjęć
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„ŻYJ Z PRZYRODĄ W ZGODZIE, ODSUŃ OD NIEJ ZŁO
I PAMIĘTAJ CO DZIEŃ, ŻEBY CHRONIĆ JĄ”

RAJD JESIENNY W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

Takie motto przyświecało dzieciom z od-
działu przedszkolnego oraz uczniom klas 
I–IV ze Szkoły Podstawowej w Woli Krzysz-
toporskiej, którzy w dniach 15–16 września 
2011 roku wraz z wychowawcami uczest-
niczyli w akcji „Sprzątanie Świata”. Pełni 
zapału i wiedzy na temat ochrony środo-
wiska, wyposażeni w rękawice ochronne 
i worki na śmieci wyruszyli sprzątać teren 
wokół szkoły, działek, boiska. Zadbali rów-
nież o czystość wokół Orlika i Gminnego 
Ośrodka Kultury. Uporządkowali skwe-
rek i teren przy Kościele. Wiele frajdy sprawił 
uczniom klas czwartych wyjazd z wicedy-
rektor szkoły, Panią Lucyną Lasek na Borow-
skie Góry. Teren wokół pomnika uporządko-
wali na „szóstkę”. Pogoda dopisała. Słońce 
i świeże powietrze oraz poczucie dobrze 
wykonanej pracy sprawiły, że wszyscy mie-
li doskonałe nastroje. Dumni i zadowoleni 
wrócili do szkoły. Wykonali kawał dobrej ro-
boty. Mają nadzieję, że dali dobry przykład 
wszystkim mieszkańcom Woli Krzysztopor-
skiej i nie tylko im.

24 września 2011 r. 
odbył się na terenie na-
szej gminy 11-kilome-
trowy I Rajd Jesienny. 
Jego organizatorem było 
Szkolne Koło Krajoznaw-
czo-Turystyczne PTTK, 
działające już od 10 lat 
w Szkole Podstawowej 
w Woli Krzysztoporskiej. 
W turystycznej wyprawie, 
która wiodła przez Kac-
prów, Kozierogi, Krężną 
i Wolę Krzysztoporską 
wzięło udział 38 uczniów 
wraz z opiekunkami: Ali-
ną Banaszczyk, Gabrielą 
Perek i Beatą Wieczorek.

W piękny, słoneczny 
dzień młodzi turyści od-
krywali uroki i walory 
przyrodnicze najbliższej 
okolicy. Największe zain-
teresowanie budziły kon-
kurencje sprawnościowe, 

przygotowane na trasie rajdu przez absolwentów SP z Woli Krzysztoporskiej: Kamila Motykę, Jakuba Kapustę, Aleksandrę 
Banaszczyk, Zuzannę Zajączkowską i Natanela Wieczorka. Bezcenną okazała się pomoc tych, którzy nie szczędzili swojego cza-
su ani środków finansowych, by sprawić dzieciom frajdę. Zakończenie imprezy odbyło się na terenie posesji Beaty i Mariusza 
Wieczorków. Nad przygotowaniem ogniska i pieczonych ziemniaków czuwali Maryla i Artur Motykowie. Po trudach wędrówki 
wszyscy z ogromnym apetytem zajadali chrupiące bułki z Piekarni „DANIELAK”, pyszną kiełbaskę z Masarni „Mas-pol” oraz 
smaczne ziemniaki od Jolanty i Bogdana Łasek.

Warto podkreślić, że turystyka i krajoznawstwo cieszą się w SP w Woli Krzysztoporskiej ogromnym poparciem ze strony 
Dyrekcji Szkoły i rodziców, pełnym zaangażowaniem opiekunów oraz nieustającym zainteresowaniem dzieci. Nikogo nie trze-
ba więc specjalnie przekonywać jak niezwykle pozytywną rolę odgrywają turystyka i krajoznawstwo w wychowaniu młodych 
członków naszej lokalnej społeczności. Kształtują pozytywne cechy charakteru, wpływają na postawy, poglądy, zasady współ-
działania w grupie. Są doskonałymi formami wypoczynku, wyrabiają nawyk racjonalnego i pożytecznego spędzania czasu 
wolnego, dostarczają wielu wrażeń, radości i satysfakcji, regenerują siły po pracy w szkole, podnoszą sprawność fizyczną, uczą 
wytrwałości i współzawodnictwa. Mają duży wpływ na rozwój intelektualny, pomagają w kompensacji niepowodzeń szkolnych. 
Rozwijają zamiłowania i zainteresowania. Zbliżają człowieka do naturalnych warunków przyrody.

W nowym roku szkolnym wszystkim młodym turystom należy życzyć dużo wytrwałości i zapału w zdobywaniu nowych do-
świadczeń!!!
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UROCZYSTOŚCI W BOROWEJ
Jak w każdą pierwszą niedzielę września mieszkańcy gminy Wola Krzysztoporska i sąsiednich miejscowości licznie zgroma-

dzili się u stóp pomnika Obrońców Gór Borowskich. W 72 rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na naszą ojczyznę do Gór 
Borowskich przybyli kombatanci – świadkowie tamtych wydarzeń, m.in. major dr nauk med. Halina Bazylewicz-Kępińska, płk 
Stanisław „Burza” Karliński, ppłk Jerzy Kacperczyk, którzy z nieskrywanym wzruszeniem wsłuchiwali się w słowa patriotycznej 
przemowy Wójta Romana Drozdka, rozpoczynającej całą uroczystość. W obchodach uczestniczył też, jak co roku, syn generała 
Ludwika Czyżewskiego – Zbigniew Czyżewski oraz najbliższe rodziny uczestników walk wrześniowych z 1939 r. Obecni byli 
również przedstawiciele władz miasta Sandomierza, Bełchatowa, Piotrkowa Tryb, przedstawiciele Starostwa Piotrkowskiego 
i Bełchatowskiego, a także Senator RP Wiesław Dobkowski oraz Posłowie: Dariusz Seliga, Artur Ostrowski i Antoni Macierewicz. 
Uroczysta msza święta została odprawiona przez księdza dr Jacka Molkę z Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Wielokrotnie 
akcentowano słowa: Bóg, honor, Ojczyzna, wolność, prawda, obowiązek, które skłaniały do powagi i zadumy. Ważnym elemen-
tem oprawy ceremonialnej tej uroczystości była obecność delegacji z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku z mjr Krzysztofem 
Jewgiejukiem, jak również przedstawicieli Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki z Wrocławia 
i Związku Strzeleckiego „Strzelce” z Sandomierza. Nie mogło zabraknąć też szkolnych pocztów sztandarowych jak również 
przedstawicieli Rady Gminy Wola Krzysztoporska i gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak za każdym razem, 
również i teraz podczas Apelu Poległych przywołującego do wojskowego szyku poległych żołnierzy, na miejscu uroczystości 
panowała absolutna cisza, którą przerwało echo salwy honorowej. Oprawa uroczystości oraz ogromna liczba przybyłych gości 
pokazują jak droga pozostaje dla nas pamięć bohaterów II Wojny Światowej.
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DOŻYNKI GMINNE MZURKI 2011 r.
Dożynki są tradycyjnym świętem, podczas którego rolnicy dziękują za zebrane plony. Co roku wyczekiwane są przez miesz-

kańców wsi zmęczonych sezonem prac polowych. W dniu 18 września 2011 r. wielu mieszkańców naszej gminy i sąsiednich 
miejscowości uczestniczyło w Dożynkach Gminy Wola Krzysztoporska, które w tym roku obchodzone były w miejscowości 
Mzurki, na terenie parku Grażyny i Józefa Stępniów. Barwny korowód dożynkowy spod Domu Ludowego na teren parku po-
prowadzili starościna Agnieszka Wojtowicz, starosta Michał Lasota, wójt gminy Roman Drozdek oraz przewodnicząca Rady 
Gminy Maria Głowacka. Uroczystość rozpoczęła dożynkowa polowa msza święta odprawiona przez ks. Mariusza Staszczyka, 
proboszcza z kościoła parafialnego w Suchcicach. W trakcie mszy świętej na „ofiarowanie” został przekazany przez KGW Woź-
niki kosz z darami, poświęcono też chleb i wieńce dożynkowe. Po mszy rozpoczął się przepiękny ceremoniał dożynkowy który 
poprowadzili Karolina Płosza i Gabriel Kukulski. Przybyłych gości powitał wójt gminy Roman Drozdek. Starostowie przekazali 
na jego ręce tradycyjny bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów zbóż, mówiąc: „Mamy zaszczyt wręczyć Panu Wój-
towi naszej gminy oraz Przewodniczącej Rady Gminy Wola Krzysztoporska ten bochen chleba upieczony z tegorocznego ziarna, 
które wzrastało i dojrzewało w naszej ukochanej ziemi, jako symbol z jednej strony obfitości darów bożych, z drugiej – trudu 
rolniczego. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o sprawiedliwe podzielenie się nim z wszystkimi mieszkańcami, aby nigdy 
i nikomu nie zabrakło chleba w naszej ukochanej gminie Wola Krzysztoporska”. Zostały również wręczone chleby dożynkowe 
dla zaproszonych gości, przedstawicieli władz gminnych, radnych gminy, przedstawicieli jednostek rolniczych, służb porządko-
wych, sołtysa Mzurek. Kosz z pysznymi wiejskimi wyrobami otrzymali właściciele parku, państwo Stępniowie. Wójt podziękował 
za trud rolników w czasie żniw, dzieląc się chlebem. Wieniec dożynkowy dla Wójta naszej gminy Romana Drozdka wręczyły 
członkinie reaktywowanego po wielu latach KGW w Rokszycach I, natomiast dla Przewodniczącej Rady Gminy Pani Marii Gło-
wackiej – członkinie KGW w Jeżowie. Podczas imprezy Koła Gospodyń Wiejskich z Borowej, Krzyżanowa, Radziątkowa oraz 
Blizina zrobiły wystawę przecudnego rękodzieła ludowego prezentując tym samym swoje manualne umiejętności. Prawdziwą 
ucztą dla podniebienia okazały się przygotowane przez KGW Rokszyce I swojskie potrawy oraz nalewki. Natomiast Druhowie 
OSP z jednostek w Woźnikach, Gomulinie, Piekarach oraz Woli Krzysztoporskiej skutecznie strzegli porządku na terenie całego 
parku jak i na parkingach, co niewątpliwie jest zasługą nowego komendanta Grzegorza Koneckiego. 

Występy artystyczne 
rozpoczął Zespół 
Folklorystyczny Pieśni 
i Tańca z Drużbic 
(na zdjęciu obok). 
Podczas uroczystości 
jednym z elementów 
rozrywkowych 
był konkurs 
sportowo-zręcznościowy
przedstawicielek KGW. 
 W kategorii „Ujeżdżanie 
byka” I miejsce zajęła 
Ewa Drozdek 
z KGW Kozierogi,
II miejsce zajęła 
Agnieszka Skupień 
z KGW Rokszyce I,
III miejsce zajęła 
Marzena Wesołowska 
z KGW Majków Duży. 
W kategorii „Wyścig 
na nartach” I miejsce zajęło 
KGW Radziątków, 
II miejsce zajęło 
KGW Laski, 
zaś III miejsce zajęło 
KGW Wola Rokszycka

WYDARZENIA KULTURALNE



9

„TUMAWIEC”

Na zdjęciach: 1) uczestnicy dożynek bawią się doskonale, pierwszy od prawej strony stoi Wiesław Pędziwiatr, piąty od prawej 
minister rolnictwa Marek Sawicki 2) Wiesław Pędziwiatr z wieńcem dożynkowym.

We wrześniu pojawiła się druga napisana przez państwa Julię i Grzegorza Karlińskich książka. Znani z miłości do regiona-
liów państwo Karlińscy tym razem wydali powieść historyczną. Za wierność historycznym realiom „Tumawca” (taki tytuł nosi 
powieść) odpowiedzialna była pani Julia, która zajmowała się poszukiwaniem materiałów źródłowych, anegdot i ciekawostek 
dotyczących regionu piotrkowskiego w archiwach i bibliotekach. Literacka strona powieści to efekt pracy pana Grzegorza. 
Fabuła powieści osadzona jest w realiach XVII wieku, akcja pierwszej części rozgrywa się w okolicach Gomulina, Oprzężowa 

i Rokszyc. Nazwiska fikcyjnych bohaterów powieści to autentyczne nazwiska 
mieszkańców tych okolic, znalezione w archiwach Parafii św. Jakuba Apostoła 
w Piotrkowie Trybunalskim, tytułowe oprzężowskie jezioro Tumawiec, prze-
trwało zaś w postaci niewielkiego stawu do lat osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku, kiedy to uległo zniszczeniu w czasie prac melioracyjnych. „Tumawiec” 
to ciekawa opowieść o wielonarodowościowej, siedemnastowiecznej Polsce. 
Dla nas interesująca tym bardziej, że czytając ją możemy sobie wyobrazić jak 
wyglądało życie mieszkańców naszych okolic w tych czasach.

DOŻYNKI PREZYDENCKIE W SPALE
W dniu 25 września odbyły 

się w Spale Dożynki Prezydenc-
kie. Rolników z terenu gminy 
Wola Krzysztoporska repre-
zentował Wiesław Pędziwiatr, 
członek Rady Powiatowej 
Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego w Piotrkowie Try-
bunalskim. Jak widać na za-
łączonych zdjęciach pogoda 
dopisała a zaproszeni goście 
bawili się doskonale.

W dniu 25.09.2011 r. Kapela Spod Dębu z Mzurek 
zdobyła II miejsce w Przeglądzie Kapel Podwórkowych 
w Pobiedziskach koło Poznania. W festiwalu uczestniczyło 
11 zespołów. W tym roku jest to już kolejny mały sukces 
tej grupy. Kapela wystąpiła w składzie: Józef Stępień – bę-
ben (kierownik zespołu), Mateusz Cieślak – klarnet, Marek 
Gabła – banjo, Jacek Grynkiewicz – kontrabas, Andrzej 
Malicki – wokal, Krzysztof Smolarek – akordeon. Kapela 
wyjechała na festiwal dzięki Fundacji Wspierania Folkloru 
z Mzurek. Muzycy za możliwość wzięcia udziału w tej im-
prezie składają podziękowania prezesowi Fundacji Janu-
szowi Stusowi.

KAPELA SPOD DĘBU

Na zdjęciach: autorzy powieści – Julia i Grzegorz Karlińscy. Po lewej stronie przy wykonanej przez pana Grzegorza rzeźbie rycerza 
spod Grunwaldu.

WYDARZENIA KULTURALNE
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PROJEKT „W drodze po nowe kwalifikacje”

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 
„MOJA SZANSA NA DOBRĄ PRACĘ”

We wrześniu 2011 r. dobiegła końca realizacja projektu szkoleniowy Gminy Wola Krzysztoporska pn. „Moja szansa na dobrą 
pracę”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki. Na tę okoliczność 23 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej zorganizowana została uroczysta 
konferencja podsumowująca 9 miesięcy realizacji projektu. 

Gospodarzem uroczystości był Mieczysław Warszada – Zastępca Wójta Gminy. Władze samorządowe reprezentowali tak-
że Maria Głowacka – Przewodnicząca Rady Gminy oraz radna Joanna Sala. Wśród gości, którzy swoją obecnością uświetnili 

uroczystość znaleźli się: Marcin Bugajski – członek Zarządu Województwa 
Łódzkiego oraz Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódz-
kiego. W konferencji udział wzięli także przedstawiciele firm szkoleniowych. 
Najważniejszymi gośćmi konferencji byli jednak sami uczestnicy projektu, 
dzięki których zaangażowaniu i ciężkiej pracy włożonej w zdobycie nowych 
kwalifikacji projekt mógł zakończyć się sukcesem.

Konferencja była okazją do podsumowań i wspomnień. Prezentację projek-
tu, przeplataną zdjęciami z poszczególnych jego etapów, poprowadziła Ma-
riola Toma – koordynator projektu. Podczas uroczystości każdy z uczestników 
otrzymywał certyfikat potwierdzający udział w projekcie, a po części oficjal-
nej – tradycyjnie już – zorganizowany został dla wszystkich zgromadzonych 
poczęstunek. Uczestnicy nie kryli zadowolenia z faktu uczestnictwa w pro-
jekcie. Dzięki środkom unijnym bezpłatnie zdobyli kwalifikacje zawodowe, 
które miejmy nadzieję pozwolą im skutecznie konkurować o miejsca pracy 
na lokalnym rynku.

Więcej informacji na temat realizacji projektu na stronie internetowej 
www.wola-krzysztoporska.pl zakładce Projekty/Kapitał Ludzki.

Zakończyły się już dwa kursy 
oferowane w ramach projektu, 
tj.: spawacz oraz księgowość 
od podstaw. Nato miast pozosta-
łe – już trwają (operator maszyn 
ciężkich, prawo jazdy kat. C/C+E, 
przedstawiciel handlowy z pra-
wem jazdy kat. B, bukieciarstwo 
z elementami dekoracji wnętrz, 
kurs kosmetyczny z elementa-
mi wizażu i stylizacją paznokci), 
bądź rozpoczną się w najbliż-
szym czasie (kwalifikacja wstęp-
na/szkolenie okresowe).

Zajęcia z bukieciarstwa (panie prezentują
efekty swojej pracy)

Uczestnicy kursu spawania przygotowujący się 
do egzaminu praktycznego

Na zdjęciu (od lewej): Mieczysław Warszada 
– Zastępca Wójta Gminy Wola Krzysztoporska, 
Maria Głowacka – Przewodnicząca Rady Gminy, 
Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Łódzkiego oraz Marcin Bugajski 
– członek Zarządu Województwa Łódzkiego

PROJEKTY UNIJNE Z EFS
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GMINNE TARGI PRACY

Na zdjęciach: 1) Uczestnicy Gminnych Targów Pracy. 2) Przedstawiciel Cermont Sp. z o. o. (Wola Krzysztoporska) prezentujący 
działalność firmy. 3) Reprezentantki Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. K. (Rokszyce I) omawiające specyfikę pracy w magazynie. 
4) Panie z ofertą pracy w AVON Cosmetics Polska. 5. Stoisko Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. (Pawłów Górny). 6–8) Przebieg Gminnych 
Targów Pracy.

Po raz pierwszy w Gminie Wola Krzysztoporska zostały zorganizowane Gminne Targi Pracy. Było to spotkanie, na które zapro-
szono kilku pracodawców oraz poszukujących pracy uczestników projektów szkoleniowych (realizowanych w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Osoby poszukujące pracy, które pojawiły się 23 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej, mogły za-
poznać się z ofertą potencjalnych pracodawców, zadawać pytania i rozmawiać o ewentualnym zatrudnieniu. Firmy, oprócz 
prezentacji multimedialnych przygotowały materiały informacyjne, ulotki oraz gadżety promocyjne. Spotkanie miało swobodny 
charakter – sprzyjający przełamaniu lęku przed rozmową kwalifikacyjną.

Możliwe, że Gminne Targi Pracy na stałe wpiszą się w kalendarz wydarzeń organizowanych cyklicznie przez Urząd Gminy. 
Istnieje pomysł, aby w przyszłości były to spotkania otwarte – dla wszystkich mieszkańców Gminy zainteresowanych podjęciem 
zatrudnienia. 

Organizatorzy serdecznie dziękują pracodawcom, których przedstawiciele przygotowali stoiska oraz zaprezentowa-
li firmy: AVON Cosmetics Polska, Cermont Sp. z o.o., Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. oraz Kaufland Polska Markety 
Sp. z o.o. Sp. K.

PROJEKTY UNIJNE Z EFS
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Z KRONIKI KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
KGW OPRZĘŻÓW

Koło Kobiet Wiejskich, bo tak wówczas było nazywane, powstało w latach 30-tych XX w. Jedną z jego pierwszych przewod-
niczących była Weronika Rudnicka. Zachowało się zdjęcie z roku 1938 r. zrobione na wycieczce, która była nagrodą za wzorowe 
prowadzenie koła. Córka Weroniki Rudnickiej, Maria Foltyn wspomina: „W celu uprzyjemnienia wolnego czasu jak również 
zdobycia funduszy na potrzeby koła organizowano przedstawienia teatralne, loterie, urządzano zabawy taneczne”. Obowiąz-
kiem każdego koła było posiadanie podręcznej apteczki przeznaczonej dla ludzi oraz apteczki weterynaryjnej, jak również małej 
biblioteczki z książkami gospodarczymi, np. „Kolęda dla gospodyń”, „Gospodarstwo domowe i kuchnia racjonalna” oraz z cza-
sopismami: „Głos kobiet wiejskich”, „Przodownica”, „Gazeta gospodarska”. Sprowadzano nasiona kwiatów i warzyw do ogro-
dów zakładanych przez członkinie. Pani Maria zapamiętała wypielęgnowane warzywne ogródki, gdzie na każdej równo wyty-
czonej grządce umieszczona była tabliczka z nazwą zasianej jarzyny. Koło miało swoją opiekunkę, która organizowała odczyty 
o tematyce dotyczącej podstaw higieny i wychowywania dzieci oraz kursy gotowania, pieczenia, szycia, haftu, hodowli drobiu. 
W latach czterdziestych opiekunką koła była Halina Ekiel. Po wojnie organizacja zmieniła nazwę na Koło Gospodyń Wiejskich. 
W tym czasie bardzo prężnie działał założony przy KGW teatr amatorski prowadzony przez Józefa Rudnickiego. Do najzdolniej-
szych aktorów należeli: Mieczysława Skudlara, Zofia i Zdzisław Cieślikowie, Wiesława Nawrocka, Marian Filipek, Stanisław Olas. 
Swoje sztuki teatr wystawiał w sali OSP w Oprzężowie. Na przestrzeni swej działalności Koło organizowało wielokrotnie wyjazdy 
na spektakle do teatru, brało też udział w licznych wycieczkach krajoznawczych. W następnych latach przewodniczącymi Koła 
kolejno były panie: Józefa Kałużna, Janina Paul, Maria Foltyn, Janina Owczarek, Mieczysława Skudlara, Zofia Foltyn, Jadwiga Ko-
walska, Halina Rybak, Janina Socha. Obecnie funkcję przewodniczącej pełni Ewa Lec. Dziś Koło Gospodyń Wiejskich funkcjonuje 
inaczej niż osiemdziesiąt lat temu, współczesne gospodynie czerpią z dorobku przeszłości i z pasją kultywują tradycje ludowe. 
Do sukcesów KGW Oprzężów można zaliczyć zdobyte wyróżnienie w konkursie „Najzabawniejszy wypiek” w roku 2007, I miej-
sce w konkursie „Sprawność fizyczna i zdrowie” w 2009 r. i zorganizowanie w roku bieżącym festynu rodzinnego z okazji Dnia 
Dziecka. Panie z KGW wręczały również wieniec dożynkowy Wójtowi Romanowi Drozdkowi i Ryszardowi Olejnikowi.

Na zdjęciu obok: 
25.06.1938 rok, 
Wieliczka. 
Zjazd Przewodniczących 
Kół Kobiet Wiejskich 
z rejonu piotrkowskiego. 
Wśród nich 
Weronika Rudnicka. 
Zdjęcia poniżej: 
27.02.1944 r. 
– przedstawienie 
teatralne na zakończenie 
kursu kroju i szycia. 
Od lewej: Pani Zadumińska, 
Anna Serafin, Zofia Lec, 
Irena Kołtunik, 
Lucyna Lauks, 
Danuta Mielczarek, 
Halina Ekiel, 
Maria Rudnicka, 
Aleksandra Ulcyfer. 
Z prawej – rok 1958, 
wycieczka do Warszawy. 
Od lewej: Janina Paul, 
Maria Foltyn, Zofia Cieślik.
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Z KRONIKI KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zdjęcia powyżej: 1) wycieczka do Zakopanego 1960 r. Od lewej: Irena 
Kowalska, Helena Kawecka, Maria Rogalska, Mirosława Lauks, Zdzisława 
Owczarek, Maria Foltyn, Celina Niezgoda, Stanisława Lauks, Maria Lauks, 
Gertruda Kauc, Janina Paul, Józefa Owczarek, Zofia Cieślik, Stanisława 
Lauks, Weronika Mazerant
2) 01.05.1973 r. Święto Pracy, Piotrków Tryb. Stoją od lewej: Maria Foltyn, 
Maria Olas, Alfreda Bała, Marianna Skura, Marian Mastalerz, 
Zdzisława Owczarek, Mieczysława Skudlara.
Zdjęcie po prawej: Dożynki Piotrków Tryb. 1986 rok. Od lewej: 
Zofia Foltyn, Kazimiera Szymczyk, Benicja Szymczyk, Danuta Dąbrowska, 
Julia Karlińska.

Zdjęcia powyżej: 
1) KGW Oprzężów 
prezentuje swój 
wieniec dożynkowy
– Mzurki 2002 r., 
2) konkurs „Stoły 
Wielkanocne” 
2006 r., 
3) Tłusty Czwartek 
2007 r. 
– „Najzabawniejszy 
wypiek”. 
Obok współczesna 
fotografia 
KGW Oprzężów. 
Od lewej: 
Janina Socha, 
Ewa Rabenda, 
Urszula Szymczyk, 
Ewa Lec, 
Zofia Kauc, 
Halina Rybak, 
Czesława Stasiak, 
Maria Kauc
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KGW MAJKÓW DUŻY
Kiedy powstało Koło Gospodyń Wiejskich w Majkowie Dużym nikt dokładnie nie pamięta. Z opowieści najstarszych ży-

jących członkiń wynika, że zostało ono założone niedługo po II Wojnie Światowej. Inicjatorką powstania Koła i długoletnią 
jego przewodniczącą była Władysława Dryżek. Koło Gospodyń Wiejskich skupiało wiele członkiń. Kobiety, mimo trudnych 
warunków panujących wówczas na wsi i obarczone masą obowiązków w gospodarstwie chętnie spotykały się by wymieniać 
doświadczenia, pomagać sobie wzajemnie i dzielić się posiadanymi umiejętnościami i wiedzą na temat prowadzenia domu, 
gotowania, pieczenia, szycia, ogrodnictwa itp. Przewodnicząca Dryżek zasłużyła się też utworzeniem grupy teatralnej, która ze 
swymi przedstawieniami jeździła po całym powiecie. Wraz ze śmiercią przewodniczącej w 2005 roku zarówno KGW jak i grupa 
teatralna zakończyły swą działalność. 

W tym samym roku Małgorzata Sipińska, ówczesna radna Gminy Wola Krzysztoporska reaktywowała działalność Koła Gospo-
dyń Wiejskich. Dziś liczy ono 16 czynnie działających członkiń. Koło bierze aktywny udział w organizowanych przez Gminę spo-
tkaniach, konkursach, imprezach. Gromadzi też fundusze, które przeznacza na zakup naczyń i sprzętu AGD do Domu Ludowe-
go i na organizację wycieczek, w których uczestniczą też rodziny i bliscy członkiń KGW. Panie są bardzo dobrze zorganizowane, 
chętnie biorą udział we wszystkich wydarzeniach swojej wsi i gminy. Niedawno obchodzony był jubileusz 700-lecia Majkowa 
a także 90-lecia OSP w Majkowie. Na obie te uroczystości panie z KGW przygotowały pyszny poczęstunek dla przybyłych gości. 
Gospodynie z Majkowa Dużego słyną ze wspaniałych wypieków i nieprzeciętnego talentu kulinarnego.

Na zdjęciu: pierwsza przewodnicząca KGW 
Władysława Dryżek, obok archiwalne zdjęcie Koła 
Gospodyń Wiejskich z wieńcem dożynkowym

ZE SPORTU



15

POŻEGNANIE LATA

ZE SPORTU

Ostatnie cztery zdjęcia na poprzedniej stronie przedstawiają:
1) prezentację stołu wielkanocnego KGW Majków Duży podczas konkursu 
„Stoły Wielkanocne” w roku 2006. 
2) Członkinie: Małgorzata Sipińska, Marzena Wesołowska, Beata Drążek 
z Przewodniczącą Rady Gminy Wola Krzysztoporska Marią Głowacką. 3) Panie 
z KGW Majków Duży w towarzystwie Rudiego Schuberta podczas gminnych 
dożynek w 2009 r., 4) panie z KGW z zastępcą przewodniczącego Rady 
Gminy Wola Krzysztoporska Grzegorzem Koneckim podczas konkursu „Stoły 
wielkanocne”. Od lewej: Bogumiła Karcz, Iwona Nieśmiałek, Małgorzata 
Sipińska, Grażyna Dróżdż, Urszula Biniek, Marzena Wesołowska. 
Zdjęcie obok – obecny skład KGW Majków Duży. Od lewej: Marzena 
Wesołowska, Agnieszka Kowalewska, Urszula Biniek, Małgorzata Sipińska, 
Iwona Roksela, Renata Lec, Agata Filipczak, Beata Drążek, Joanna Koblenzer, 
Bogumiła Karcz, Krystyna Konecka. Nieobecne na zdjęciu a również 
udzielające się: Kasia Wężyk, Iwona Nieśmiałek, Grażyna Majewska, Danka Chojwa, 
Agnieszka Biniek.

GMINNA LIGA PIŁKI NOŻNEJ

BORY TUCHOLSKIE
W dniach 23–25.09.2011 r. 45-osobowa grupa turystów z po-

wiatu piotrkowskiego, w tym turyści z naszej gminy, uczestniczy-
ła w XVIII Ogólnopolskim Pieszym Zlocie Ekologicznym w Tleniu, 
miejscowości turystyczno-wypoczynkowej w Borach Tucholskich. 
Aktywny wypoczynek miłośników obcowania z naturą wypełniony 
był konkursami o dość zróżnicowanym zakresie: były konkurencje 
wiedzy jak np. „obraz krajoznawczo-turystyczny Borów Tuchol-
skich”, „rzeki, jeziora, lasy w Polsce”, zadania turystyczne „Rozpo-
znaję drzewa, rośliny, zwierzęta”, „Zbieranie runa leśnego” oraz 
konkurencje sprawnościowe: „rzut podkową”, „konkurs drwali”. 
W końcowej klasyfikacji drużyn szkół ponadgimnazjalnych w kla-
sie OPEN III miejsce zajęła drużyna ZSRCKP z Bujen w składzie Ma-
teusz Cander, Bartosz Kabziński, Jakub Michalczyk.

Zakończono rozgrywki VI edycji Gminnej Ligi Piłki Nożnej Mężczyzn Drużyn Niezwiązkowych 7-osobowych prowadzonych przez 
Gminne Zrzeszenie LZS w Woli Krzysztoporskiej. Uczestniczyło w nich 10 zespołów z terenu gminy. W wyniku rozgrywek grupowych 
do finału w poszczególnych grupach awansowały zespoły LZS Kacprów, LZS Blizin, LZS Woźniki i LZS Gomulin. Końcowa tabela wyni-
ków rozgrywek finałowych przedstawiała się następująco: I miejsce LZS Woźniki, II miejsce – LZS Kacprów, III miejsce – LZS Gomulin, 
IV miejsce – LZS Blizn Zwycięzcy otrzymali puchary, natomiast wszyscy uczestnicy rozgrywek pamiątkowe dyplomy oraz piłki futbolo-
we, a także ciepły posiłek w postaci wiejskiej grochówki przygotowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich z Blizina.

Po lewej: zwycięska drużyna 
LZS Woźniki.
Po prawej: Przewodniczący 
Gminnego Zrzeszenia LZS 
Władysław Wawrzyńczak podaje 
końcowe wyniki finałowych 
rozgrywek ligowych. 
Za chwilę wręczone zostaną 
puchary, dyplomy i piłki 
drużynom uczestniczącym 
w rozgrywkach.

Dnia 25 września na terenie Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bujnach od-
było się „Pożegnanie Lata”. Był to festyn rodzinny, zorganizowany przez 
Gminne Zrzeszenie LZS w Woli Krzysztoporskiej przy współpracy Wojewódz-
kiego i Powiatowego Zrzeszenia LZS, LUKS „Gryf” Bujny oraz nauczycieli 
wychowania fizycznego. Poczęstunek dla ponad 350 uczestników imprezy 
przygotowali uczniowie szkoły w Bujnach kształcący się w zawodach: tech-
nik żywienia oraz technik gospodarstwa domowego. Na imprezę przybyły 
licznie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, które wspólnie z rodzinami 
uczestniczącymi w festynie wzięły udział w rozgrywkach piłki nożnej, „kon-
kursie siłacza” i innych atrakcjach przygotowanych przez organizatorów.
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Drużyna turystyczna LUKS „Gryf”: Paulina Łachman, 
Patrycja Matyaszewska, Ewelina Gajewska,Aleksandra Cieślak, 
Iwona Ruś, Justyna Wójcikowska, Agnieszka Leska, 
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GWIAŹDZISTY RAJD ROWEROWY

W dniach 25–27.08.2011 r. w Siedlcach odbyły się XIV Ogólnopolskie Igrzyska LZS. Wzięła w nich udział również reprezen-
tacja województwa łódzkiego, w której znaleźli się zawodnicy z LUKS „GRYF” Bujny zdobywając cenne punkty na konto woje-
wództwa łódzkiego. Bardzo dobrze spisali się też turyści zajmując w ogólnej punktacji IV miejsce. Trzecie miejsce na podium 
zdobył Bohdan Wawrzyńczak w wyciskaniu odważnika 17,5 kg. Te wszystkie osiągnięcia naszych zawodników bardzo poważnie 
przyczyniły się do zdobycia I miejsca województwa w punktacji ogólnej. Igrzyska są ważnym wydarzeniem ludowego sportu, 
rekreacji i turystyki. Duże znaczenie mają spotkania sportowców, trenerów i działaczy z całego kraju podsumowujące roczną 
pracę i działalność zrzeszenia LZS. Igrzyska są okazją do sportowej rywalizacji w duchu fair play, sprawdzenia własnych umie-
jętności i porównania ich z osiągnięciami kolegów z całej Polski.

Na podium (miejsce III)Bohdan Wawrzyńczak

Dziesięcioosobowa drużyna LUKS 
„Gryf” przy Zespole Szkół Rolniczych 
w Bujnach w dniu 16.09.2011 r. uczest-
niczyła w VII Powiatowym Gwiaździ-
stym Rajdzie Rowerowym zorgani-
zowanym w ramach Europejskiego 
Dnia Bez Samochodu. Zarówno w ry-
walizacji indywidualnej jak i drużyno-
wej w bloku sportowo-rekreacyjnym 
reprezentanci naszej gminy uzyskali 
bardzo dobre wyniki. W rzucie lotką 
I miejsce zajęła Anna Kaźmierczak, na-
tomiast II – Ewelina Grzejda. W slalo-
mie rowerowym na II miejscu znalazł 
się Sebastian Głogowski. W punktacji 
ogólnej gmina Wola Krzysztoporska 
zajęła II miejsce. Celem imprezy było 
zachęcenie jak największej liczby osób 
do korzystania z innych niż samochód 
form transportu, w tym przypadku 
roweru, a także popularyzacja jazdy 
na rowerze wśród mieszkańców na-
szego powiatu.

Skład naszej drużyny (od lewej): Marcin Czerczak, Adrian Derlatka, Sebastian Głogowski, 
Katarzyna Kabzińska, Małgorzata Nicińska, Anna Kaźmierczak, Ewelina Grzejda, 
Aleksandra Piechura, Patrycja Matyaszewska.


