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XII sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 
w  dniu 22 września 2011 r. w  Urzędzie Gminy Wola Krzysz-
toporska. Na obrady zostali zaproszeni przedstawiciele firmy 
projektowej, którzy przybliżyli obecnym zagadnienia związane 
z treścią podejmowanych przez Radę Gminy uchwał w sprawie 
stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w  obrębie geodezyj-
nym Rokszyce II ze studium uwarunkowań i  kierunków zago-
spodarowania przestrzennego. Większością głosów podjęto 
4 uchwały dotyczące tego obszaru. Wójt złożył sprawozdanie 
z wykonania uchwał i z działalności między sesjami oraz z udzia-
łu w  spotkaniach, naradach i  imprezach okolicznościowych. 
Podczas obrad omówiono kwestie powstałych usterek podczas 
inwestycji realizowanych na terenie gminy. Dyskutowano rów-
nież na temat: obowiązków i odpowiedzialności zatrudnionych 
inspektorów nadzoru • przetargu na dostawę przystanków 
autobusowych • wycinki krzaków wokół stawu w Bogdanowie 
• zapewnienia mieszkańcom rejonu Bogdanowa komunikacji 
autobusowej • W  dalszej części przedstawiono sprawozdania 
z działalności Komisji Rady Gminy • budowy boiska w Radziąt-
kowie • przeprowadzonej kontroli inwestycji gminnych • Wójt 
scharakteryzował też sprawę robót dodatkowych, o których de-
cyduje organ wykonawczy i decyzji o funduszach na te zadania, 
które podejmuje organ uchwałodawczy • Jednogłośnie zagło-
sowano też za udzieleniem odpowiedzi na pismo Wójta doty-
czące doprecyzowania zarzutów wobec pracowników Urzędu 
Gminy w formie przygotowanego przez Komisję Rewizyjną pro-
jektu • Skarbnik Gminy omówił następnie projekt Uchwały Rady 
Gminy w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 
2011, a także zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wola Krzysztoporska na lata 2011-2025. Obie te uchwały zo-
stały podjęte jednogłośnie. Jednomyślnie podjęta została tak-
że uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania 
dotacji dla niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy. Zastęp-
ca Wójta Gminy omówił następnie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami 
w latach 2009-2010. Przedstawił też projekty uchwał w sprawie 
zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położonych w obrę-
bie Mąkolice i w obrębie Krzyżanów. Obie te uchwały zostały 
przyjęte jednogłośnie. Jednogłośnie zostały też podjęte uchwa-
ły w  sprawie przeprowadzenia konsultacji z  mieszkańcami 
Parzniewic w  przedmiocie zmiany nazw poszczególnych miej-
scowości oraz uchwały w sprawie zmiany nazewnictwa miejsco-
wości Rokszyce i Rokszyce Szkolne. Ostatnią część posiedzenia 
Rady Gminy wypełniły interpelacje i zapytania dotyczące m.in.: 
uchybień w naliczaniu przez Zarząd Nieruchomościami kosztów 
ogrzewania i zarzutów stawianych pod adresem Głównej Księ-
gowej oraz planowanych w związku z tym kontrolach • petycji 
mieszkańców osiedla w  Woli Krzysztoporskiej dot. sprzedaży 
działek pod budowę garaży • braku opieki nad dziećmi dowo-
żonymi do szkół autobusami PKS • zmiany obwodu nauczania 
dzieci z miejscowości Ludwików • budowy boiska w Radziąt-
kowie • braku poradni „K” w Ośrodku Zdrowia w Woli Krzysz-
toporskiej • odbioru drogi w  Miłakowie • budowy świetlicy 
w Borowej i Rokszycach • braku możliwości przeprowadzenia 
dodatkowych inwestycji gminnych w bieżącym roku ze względu 
na brak funduszy.

XIII sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 
w dniu 28 października 2011 r. w Urzędzie Gminy Wola Krzysz-
toporska. Wójt złożył sprawozdanie z  wykonania uchwał 
i  z  działalności między sesjami, a  także o  udziale w  spotka-
niach, naradach i imprezach okolicznościowych. Poinformował 
ponadto o  stwierdzonych usterkach i  konieczności usunięcia 
powstałych wad w  nowym kompleksie oświatowym w  Go-
mulinie. Przez Wójta omówiona też została sprawa mostu na 
granicy z Gminą Grabica. Radni poruszali następujące tematy: 
uschniętych drzewek przy boisku „Orlik” w  Woli Krzysztopor-
skiej i nasadzeń przy obiekcie oświatowym w Gomulinie, kwot 

za wynajem pomieszczeń przedszkola w Gomulinie, zalewania 
gruntów w Gomulinie Kolonii. Następnie złożone zostały spra-
wozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli 
w Urzędzie Gminy inwestycji realizowanych w 2010 roku i czę-
ściowo w  roku 2011 oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej oraz wykonania budżetu za 9 miesięcy 2011 r. Uchwały 
z  przyjęcia sprawozdań z  przeprowadzonych kontroli zostały 
podjęte jednogłośnie. Przewodniczący Komisji Samorządowej, 
Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego oraz Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i  Po-
rządku Publicznego poinformowali o odbytych posiedzeniach, 
na których omawiano kwestie funkcjonowania boiska „Orlik” 
w  Woli Krzysztoporskiej, znacznych kosztów poniesionych na 
adaptację pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury na sanita-
riaty dla „Orlika”. Poruszono też sprawę nie przyznawania na-
gród dla nauczycieli z puli nagród dla dyrektorów szkół i zmiany 
regulaminu w tym zakresie. Poruszono też kwestię konieczności 
oględzin szatni i  sanitariatów przy boisku LKS pozostających 
we władaniu tego klubu. Następnie Skarbnik Gminy omówił 
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 
r., a także projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany bu-
dżetu i w budżecie gminy na rok 2011., który Komisja Budże-
tu, Finansów i  Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała pozy-
tywnie. Uchwała w  tej sprawie została podjęta jednogłośnie. 
Większością głosów została także podjęta uchwała w sprawie 
określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieru-
chomości. Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie zawar-
cia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Piotrków 
Trybunalski i Gminą Wola Krzysztoporska w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Sekretarz omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr VI/35/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 marca 
2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Wola Krzysztoporska – za jej podjęciem zagłosowała większość 
radnych. Jednogłośnie podjęta też została uchwała w sprawie 
utworzenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w  Gomulinie. Se-
kretarz Gminy przedstawił informację o realizacji zadań oświa-
towych za rok szkolny 2010/2011 a następnie przybliżył temat 
wyboru ławników i przedstawił protokół z posiedzenia zespo-
łu opiniującego kandydatów na ławników wraz z  kompletem 
dokumentów, przedstawiono regulamin wyboru ławników do 
Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb., wy-
brano też skład Komisji Skrutacyjnej. Uchwała w  sprawie wy-
boru ławników została podjęta jednogłośnie. Sekretarz Gminy 
przedstawił także informację o podmiotach, w których wyko-
nywana jest kara ograniczenia wolności oraz prac społecznie 
użytecznych, przedstawił też opinię Prezesa Sądu w sprawach 
ilości skazanych. Kolejną część obrad wypełniły interpelacje 
i zapytania dotyczące m.in.: ustalenia nazwy sołectwa Mzurki-
Budków • braku odpowiedzialności inspektorów nadzoru przy 
prowadzonych inwestycjach • pisma Starostwa Powiatowego 
dot. zgłoszenia kandydata na członka nowej Rady Społecz-
nej działającej przy Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Piotrkowie Tryb. • wykonania nowej nawierzchni na drodze 
powiatowej w miejscowości Bujny, a także Woźniki-Bogdanów 
i Parzniewice-Bukowa • naprawy drogi powiatowej w Krzyża-
nowie po wykonaniu kanalizacji • zbiórki odpadów wielkoga-
barytowych • zamieszczania w  BIP prawidłowych informacji 
• konieczności sprzątania przystanków autobusowych na tere-
nie gminy • zamontowania osłaniającego ekranu przy Domu 
Ludowym w Krzyżanowie • ekspertyzy betonu zużytego do re-
montu Domu Ludowego w Krzyżanowie • nawiezienia żwiru na 
drogę Praca-Szydłów.

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

informacje bieżące
Z OBRAD RADY GMINY
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Początek zimy to pora, by przypomnieć mieszkańcom 
gminy na jakich zasadach odbywa się odśnieżanie naszych 
dróg. Na terenie Gminy Wola Krzysztoporska występują 
3 kategorie dróg: drogi krajowe, powiatowe i gminne. Za 
odśnieżanie każdej kategorii dróg odpowiadają inne pod-
mioty. Drogi krajowe: nr 1 (Katowice-Gdańsk) oraz nr 
8 (Wrocław-Warszawa) odśnieżane są przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Drogi powiatowe 
odśnieża Powiat Piotrkowski, a drogi gminne – Gmina 
Wola Krzysztoporska. 

Największy problem stanowią drogi powiatowe, gdyż są 
to główne ciągi komunikacyjne gminy a ich łączna długość 
przekracza 100 km. Najważniejsze z nich to droga z Piotr-
kowa Tryb. poprzez Wolę Krzysztoporską i Bogdanów do 
Bełchatowa, z Woli Krzysztoporskiej do Parzniewic, z  Bo-
rowej poprzez Bogdanów i Woźniki do drogi krajowej nr 
8 oraz z Woli Krzysztoporskiej przez Krężną i Oprzężów do 
Gomulina. Drogi powiatowe to także główne ulice Woli 
Krzysztoporskiej: ul. Piotrkowska, ul. Ogrodowa, ul. Weso-
ła, ul. Kościuszki na odcinku od ul. Wesołej do ul. Cmen-
tarnej oraz ul. Cmentarna. Środkami na utrzymanie dróg 
powiatowych, w  tym na odśnieżanie dysponuje Powiat 
Piotrkowski. Gmina nie może przeznaczać własnych środ-
ków na utrzymanie dróg powiatowych, dlatego wszelkie 
zastrzeżenia co do stanu tych dróg należy kierować do Po-
wiatu Piotrkowskiego. Zgłoszeń dotyczących stanu dróg 
powiatowych można dokonywać u  dyżurnego kierujące-
go akcją zimową pod całodobowym numerem telefonu 
44 615 80 60 ewentualnie w Zarządzie Dróg Powiatowych 
w  Piotrkowie Trybunalskim lub Starostwie Powiatowym 
w Piotrkowie Trybunalskim.

Natomiast zgłoszenia dotyczące dróg gminnych powin-
ny być kierowane do pracownika zarządzającego z ramie-
nia gminy ich odśnieżaniem pod nr tel. 665-140-551 lub 
do Referatu Budownictwa UG Wola Krzysztoporska nr tel. 
44 6163974.

Dnia 13 października 2011 roku w Szkole Podstawowej w Woli 
Krzysztoporskiej odbyło się uroczyste przyrzeczenie uczniów klas 
pierwszych. Wspaniałą uroczystość uświetnili swoją obecnością 
rodzice, nauczyciele oraz znakomici goście: Sekretarz Gminy – 
Marek Ogrodnik, Przewodnicząca Rady Gminy – Maria Głowac-
ka, Specjalista do Spraw Oświaty przy Urzędzie Gminy – Karolina 
Piotrkowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysz-
toporskiej – Jolanta Kołacińska, Dyrektor Przedszkola Samorzą-
dowego – Agnieszka Sołtys, Prezes Fundacji Wspierania Kultury 
– Janusz Stus, wiceprezes i członkowie fundacji, przewodnicząca 
Rady Rodziców – Julita Karnel oraz zastępca i skarbnik – Agniesz-
ka Koszelak i  Izabella Kazub, Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimna-

zjalnego w  Woli Krzysztoporskiej – Zbigniew Ziemba, wicedy-
rektor gimnazjum – Bogusława Bajerowska, wicedyrektor szkoły 
podstawowej – Lucyna Lasek. 

 Ogromnym przeżyciem dla 35 pierwszaków było „Pasowanie 
na ucznia” dokonane przez dyrektora szkoły – pana Zbigniewa 
Ziembę. Stali się pełnoprawnymi uczniami szkoły. Zaprezento-
wali znakomity pokaz artystycznych umiejętności przygotowany 
przez wychowawców, Panią Danutę Błaszczyk i Panią Katarzynę 
Podwysocką. Wzruszeni, dumni, obdarowani wieloma prezenta-
mi zdali celująco swój pierwszy egzamin. 

Wspaniała impreza zakończyła się muzyczną niespodzianką 
w wykonaniu członków Fundacji Wspierania Folkloru. 

ODŚNIEŻANIE DRÓG

PASOWANIE NA UCZNIA W SP W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

Podmioty odpowiedzialne za odśnieżanie dróg:
drogi krajowe – 
GENERALNA DYREKCJA DRÓG 
KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
drogi powiatowe – 
POWIAT PIOTRKOWSKI
drogi gminne – 
GMINA WOLA KRZYSZOPORSKA
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W  dniach 28-30 października 2011 r. turyści z  terenu na-
szej gminy uczestniczyli w finale XXVIII Ogólnopolskiej Olim-
piady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS pod nazwą 
„Węgry-Polska-Unia Europejska”. Udział w  Olimpiadzie miał 
na celu ugruntowanie wiedzy o Unii Europejskiej oraz propa-
gowanie rozwoju turystycznej współpracy międzynarodowej. 
Uczestnicy sprawdzali swą wiedzę w  pisemnym egzaminie 
obejmującym zagadnienia krajoznawcze i  topograficzne, za-
sady udzielania pierwszej pomocy, zadania z zakresu kreślenia 
profili terenu i marszrut wg azymut u. Eliminacje praktyczne 
obejmowały kolarski tor przeszkód oraz określanie odległości 
przedmiotów w terenie.

 Dnia 1 grudnia 2011 roku uczniowie z klasy IIa i IIb ze Szkoły 
Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej z wychowawcami: Danu-
tą Motyl i Anną Rękorajską, pedagogiem szkolnym: Marzanną 
Dróżdż oraz rodzicami: Sylwią Ścieglińską i  Karoliną Strzelczyk 
przekonali się, że Święty Mikołaj istnieje, mieszka w  Kołacinku 
i spełnia życzenia.

Wycieczka do Krainy Świętego Mikołaja to niezapomnia-
ny spacer w parku rozrywki, w którym uczestnicy przenieśli się 
w  magiczny świat bajek. Spotkali Dziadka Mroza i  Śnieżynki, 
Czerwonego Kapturka, Królewnę Śnieżkę, Kota w butach, Cali-
neczkę i wiele innych postaci z bajek.

W Sali Tronowej zostali przyjęci przez Świętego Mikołaja, który 
rozdał upragnione prezenty. W pracowni wykonali kartki świą-
teczne, zaczarowane magicznym pyłem. Odwiedzili kino „Pod 
Dzwoneczkiem”. W świątecznej atmosferze mieli czas na wspa-
niałą zabawę oraz smaczny obiadek. Rozśpiewani i bardzo szczę-
śliwi wrócili do domów.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w  Woli Krzysztopor-
skiej w październiku dokonała z własnych środków zakupu no-
wego, dość nietypowego sprzętu. Jest nim łódka wyposażona 
w koło ratunkowe, kapoki i  rzutkę ratowniczą, która ich zda-
niem znakomicie sprawdza się w  sytuacjach kryzysowych jak 

choćby dotykające coraz częściej nasz region powodzie. Jest 
środkiem transportu, który jak żaden inny pozwoli strażakom 
dotrzeć w niedostępne miejsca i udzielić pomocy znajdującym 
się w niebezpieczeństwie.

„WĘGRY-POLSKA-UNIA EUROPEJSKA”

W KRAINIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

ŁÓDŹ NA WYPOSAŻENIU OSP WOLA KRZYSZTOPORSKA

Na zdjęciu: uczestniczki Olimpiady: Kinga Kęsy, Anna Zając, Karolina 
Bogobowicz

Na zdjęciach: ćwiczenia na stawie w Wygodzie w dniu 05.11.2011 r. Druhowie wypróbowują nowy sprzęt ratowniczy.
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Gminy Ujazd i  Bu-
dziszewice w  2008 

roku rozpoczęły działa-
nia zmierzające do aktywizacji 

samorządów i partnerów społeczno-
gospodarczych. Ich starania zaowo-

cowały utworzeniem stowarzyszenia 
na potrzeby pozyskania środków unijnych 

w ramach osi IV Leader PROW na lata 
2007-2013. Stowarzyszenie o nazwie 

Lokalna Grupa Działania „BUD-
UJ  RAZEM” powstało w  celu 
jak najlepszego wykorzystania 
dostępnych zasobów i poprawy 

jakości życia na terenie LGD. W jego skład 
wchodzą członkowie reprezentujących 
sektory: publiczny, społeczny i gospodar-

czy. Działania LGD przyczyniają się do mo-
bilizacji i  zaktywizowania społeczności oraz zwięk-

szenia świadomości mieszkańców co do perspektyw 
i możliwych kierunków rozwoju.

W kolejnych latach następowało poszerzanie obszaru działa-
nia LGD i  włączanie kolejnych gmin. Dzięki temu Gmina Wola 
Krzysztoporska od czerwca 2011 roku mogła stać się członkiem 
Stowarzyszenia. Obecnie w skład LGD „BUD-UJ RAZEM” wchodzą 
gminy Bełchatów, Będków, Budziszewice, Czarnocin, Grabica, 
Gorzkowice, Gomunice, Ksawerów, Kamieńsk, Moszczenica, 
Pabianice, Rozprza, Rzgów, Tuszyn, Ujazd i Wola Krzysztopor-
ska oraz Powiat Piotrkowski. 

W  połowie października b.r. kilkanaście mieszkanek naszej 
Gminy wzięło udział w spotkaniu aktywizującym na temat pro-
duktu lokalnego i  tradycyjnego, które odbyło się w  Gminnym 
Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej. Rozpoczął je Mariusz 

Szklarek – Sekretarz LGD „BUD-UJ RAZEM”. Następnie spotkanie 
poprowadził Dariusz Janicki – Sekretarz Oddziału Łódzkiego Pol-
skiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Na zdjęciu: uczestniczki kursu kosmetycznego z elementami wizażu 
i stylizacją paznokci

Na zdjęciu: rozpoczynający spotkanie Mariusz Szklarek – Sekretarz LGD 
„BUD-UJ RAZEM”

Na zdjęciu: Dariusz Janicki – Sekretarz Oddziału Łódzkiego Polskiej Izby 
Produktu Regionalnego i Lokalnego w towarzystwie uczestniczek spotka-
nia aktywizującego

Na zdjęciu: szkolenie okresowe – zajęcia w sali komputerowej

PROJEKT „W DRODZE PO NOWE KWALIfIKACJE”

Zakończyły się już wszystkie kursy i szkolenia, które oferował 
projekt „W drodze po nowe kwalifikacje”. Rolnicy i domownicy 
rolnika mogą pochwalić się certyfikatami, które potwierdzają ich 
ukończenie w ramach projektu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej. Zbliżamy się do podsumowania siódmego z ko-
lei projektu szkoleniowego zrealizowanego przez Gminę Wola 
Krzysztoporska dla jej mieszkańców.

LGD „BUD-UJ RAZEM

Rysunek poglądowy 
obrazujący obszar działania 

LGD „BUD-UJ RAZEM”

projekty unijne z efs

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
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9 października 2011 r. obchodziliśmy 
w Polsce XI Dzień Papieski, tym razem pod 
hasłem „Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”, 
jako podziękowanie za dar beatyfikacji 
Papieża Polaka. Celem tegorocznego Dnia 
Papieskiego było rozbudzenie ducha modli-
twy, co ma być wypełnianiem duchowego 
testamentu Papieża Polaka. Na tę okolicz-
ność w Bogdanowie już po raz czwarty zor-
ganizowane zostały Gminne Dni Papieskie.

Tegoroczne obchody rozpoczęły się w so-
botę 8 października rodzinnym Piknikiem 
Papieskim. Najpierw rozegrano mecz piłki 
nożnej między Urzędem Gminy Bełchatów 
a Urzędem Gminy Wola Krzysztoporska. Nie 
przeszkodził nawet rzęsisty deszcz, który 
spadł pod koniec I połowy. Lepsza okazała 
się reprezentacja naszej Gminy, pokonując 
urzędników z Bełchatowa 5:1. Jednak tak naprawdę nie o wynik 
chodziło, a o dobrą zabawę i moment wytchnienia od codzien-
nego stresu i pośpiechu.

W  tym samym czasie, pod kierownictwem pani Agnieszki 
Warszada, odbywały się zawody sportowe dla dzieci. Organi-
zatorzy nie narzekali na brak chętnych, ale oczywiście cieszyliby 
się bardziej, gdyby jeszcze więcej dzieci przybyło i wzięło udział 
w rozgrywkach. Podczas trwania Pikniku panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich rozstawiły namiot, w którym serwowały pyszne wypie-
ki oraz kiełbaski z grilla. Z przysmaków zostały na koniec tylko 
okruszki…

Młodzież z kolei zbierała ofiary do puszek na Fundusz Stypen-
dialny dla ubogich uzdolnionych młodych ludzi.

W dobry nastrój wprowadził uczestników szereg koncertów. 
Najpierw wystąpiła Wspólnota Zjednoczeni w Trójcy, wykonując 
m.in. utwory Moje miasto Wadowice, Barka, czy świetny, rapowy 
kawałek Lolek. Najwierniejsza publiczność bawiła się doskonale, 
nagradzając artystów gromkimi brawami. Po występie Zjedno-
czonych w  Trójcy zostały ogłoszone wyniki zawodów sporto-
wych. Jedną z  najcenniejszych nagród, czyli piłkę z  podpisami 
naszych „brązowych” siatkarzy wygrał Krystian Komorowski. 
Ogłoszono też wyniki konkursu plastycznego pod hasłem „Taki 
duży, taki mały może świętym być”. W  rywalizacji szkół pod-
stawowych zwyciężyła Julia Renasik z SP w Bujnach. Na drugim 
miejscu uplasowała się Aleksandra Kożuchowska z SP w Dobie-
cinie, a  trzecią pozycję zajęła również uczennica SP w Dobieci-
nie, Paula Pal. Przyznano również wyróżnienia: Magdalenie Krak 
(SP Bogdanów) oraz Klaudii Jureńczyk (SP Wola Krzysztoporska). 
W  rywalizacji gimnazjalistów jury przyznało jedną nagrodę – 
Grand Prix – dla Kingi Wnuk z gimnazjum w Woli Krzysztopor-
skiej. Następnie, około godz. 16.40 rozpoczął się koncert zespołu 
GOK STARS, najmłodszych wykonawców tego Pikniku. Chociaż 
najmłodsi, wcale nie mieli tremy i popis ich wypadł doskonale! 
Jako ostatni zaprezentowali się muzycy z  zespołów Red Dance 
i The Masters w różnych rozrywkowych piosenkach. Piknik Papie-
ski zakończył się w duchu modlitwy różańcowej, której szczegól-
ną uwagę poświęcał błogosławiony Jan Paweł II, podczas nabo-
żeństwa w dłoniach zgromadzonych płonęły świece i  lampiony 
– symbole światła Chrystusa.

W  niedzielę, 9 października, o  godz. 11.30 odprawiona zo-
stała uroczysta Eucharystia, którą ubogacił śpiew pań z zespołu 
Ludowe Pasjonatki oraz gra Orkiestry z Bogdanowa. Muzycy roz-
poczęli mszę od jednej z ulubionych piosenek naszego Papieża, 
Góralu, czy ci nie żal. W mszy aktywnie uczestniczyła młodzież. 
Podczas kazania ks.Przemysław Wesołowski nawiązał do hasła 

tegorocznego Dnia Papieskiego. Tuż po komunii św. przemawiał 
Wójt Gminy Roman Drozdek.

Po mszy uczniowie Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej przez 
spektakl „Kawiarniane wspomnienia” przypomnieli nam po-
stać Jana Pawła II. Na nowo odkryliśmy osobę naszego Papieża. 
Krótkie przedstawienie utrzymano w duchu refleksji i wycisze-
nia, ale też humoru, bo właśnie takie było życie Jana Pawła II. 
Pojawiła się także poezja, m. in. wiersz Juliusza Słowackiego 
„Pośród niesnasków Pan Bóg uderza…” oraz fragmenty „Tryp-
tyku Rzymskiego”. W kolejnych częściach spektaklu pojawiły się 
wspomnienia z  dzieciństwa i  młodości Karola Wojtyły, wspo-
mnienia Wadowic – ukochanego miasta, przyjaciół, czasów 
teatru, szkoły oraz słynnych kremówek. Nie mogło zabraknąć 
nawiązań do gór, które Papież uwielbiał odwiedzać. Młodzież 
odtworzyła również za pomocą multimediów kilka fragmentów 
wystąpień i homilii Ojca Świętego podczas Jego pielgrzymek do 
Ojczyzny. Na koniec zabrzmiała pieśń „Abba, Ojcze”. Po uroczy-
stościach w kościele parafialnym wszyscy zgromadzeni udali się 
pod pomnik Jana Pawła II przy Szkole Podstawowej w Bogdano-
wie, gdzie złożono kwiaty.

Ostatni dzień tegorocznych Dni Papieskich, 10 października, 
rozpoczęła msza święta, a tuż po niej odbyła się V edycja konkur-
su wiedzy o Janie Pawle II dla szkół podstawowych. Wzięli w niej 
udział uczniowie następujących placówek: Bogdanów, Bujny, Do-
biecin, Krzyżanów, Parzniewice, Wola Krzysztoporska. Wygrała 
szkoła z Krzyżanowa. Drugie miejsce przypadło SP z Woli Krzysz-
toporskiej, a trzecie gospodarzom, czyli SP z Bogdanowa.

Tegoroczne obchody Dnia Papieskiego przeszły do historii. 
Patronat honorowy sprawowali nad nimi ksiądz proboszcz Woj-
ciech Gonera oraz Wójt Roman Drozdek. Podziękowania należy 
skierować w stronę wszystkich osób, które swoim zaangażowa-
niem przyczyniły się do organizacji uroczystości.

Materiały do artykułu udostępniła Parafia Bogdanów. Ser-
decznie dziękujemy.

wydarzenia kulturalne

IV GMINNE DNI PAPIESKIE

Na zdjęciach: u góry – uczniowie Gimnazjum w montażu słow-
no-muzycznym „Kawiarniane wspomnienia”; z boku – nagrodzeni 
w konkursie wiedzy o JPII wraz z opiekunami i organizatorami
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W sobotnie popołudnie 5 listopada 2011 r. 
mieszkańcy Parzniewic świętowali uroczyste 
otwarcie Domu Ludowego. Przed rozbudo-
wanym i wyremontowanym budynkiem licz-
nie zgromadzili się mieszkańcy Parzniewic, 
władze gminy Wola Krzysztoporska i  zapro-
szeni goście. Nastrój panujący wśród zebra-
nych doskonale harmonizował z  jesiennym 
słońcem, którego tego dnia nie brakowało. 
Zmodernizowany dzięki środkom pozyska-
nym z Unii Europejskiej budynek jest  funk-
cjonalny i podoba się mieszkańcom. Przyby-
łych gości powitały panie z  Koła Gospodyń 
Wiejskich w Parzniewicach w osobach Elżbie-
ty Aksamit i  przewodniczącej Haliny Stem-
plewskiej - Wcisło, nastąpiło uroczyste prze-
cięcie wstęgi, po którym przekroczono próg 
nowego obiektu. Nastąpiły podziękowania 
gospodarzy składane na ręce władz gminy, 
ksiądz proboszcz parafii Parzniewice Anto-
ni Góra poświęcił nową salę, zaś dyrektor 

Szkoły Podstawowej w  Parzniewicach Alina Wojdal zaprosiła 
do wysłuchania i obejrzenia części artystycznej w wykonaniu 
dzieci. Kolejno głos zabierali goście, wzajemnie dziękując so-
bie za współpracę i  wsparcie. Były życzenia, aby nowy Dom 
Ludowy służył mieszkańcom jak najdłużej i  najlepiej. Część 
oficjalna zakończyła wspólnym biesiadowaniem przy stołach 
zapełnionych specjałami przygotowanymi przez niezrównane 
gospodynie z Parzniewic.

OTWARCIE DOMU LUDOWEGO W PARZNIEWICACH



8

DZIEŃ SENIORA

OBCHODY 93 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W  dniu 18 listopada 2011 r. w  Gminny Ośrodku Kultury 
w Woli Krzysztoporskiej odbył się koncert z okazji Dnia Seniora, 
w którym wzięła udział grupa teatralna działająca przy Ośrodku 
Edukacji Artystycznej w  Piotrkowie Trybunalskim oraz lokalny 
zespół „Ludowe Pasjonatki”. Grupa teatralna zaprezentowała 
spektakl w reżyserii Aleksandra Książczaka pod tytułem „Bocz-
ny tor” poruszający temat różnicy między pokoleniami oraz 
przemijania, natomiast zespół „Ludowe Pasjonatki” wyko nał 
kilka utworów.

Dyrektor GOK Jolanta Kołacińska dziękując reżyserowi oraz 
artystom powiedziała min. „...kiedy upływa czas, ważne jest 
znalezienie sobie w życiu pasji aby nie zostać odstawionym na 
boczny tor”.

Każda kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości 
to ważna data w kalendarzu. Aby uczcić ją godnie, w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej zorganizowano uroczy-
stości upamiętniające ten dzień.

11 listopada 2011 roku o godz. 16.00 Orkiestra z Gomulina 
pod batutą Włodzimierza Grochulskiego wprowadziła zebranych 
w odpowiedni nastrój koncertem piosenek wojskowych, odegra-
ła też hymn państwowy. Chwilę potem prowadzący – Katarzyna 
Młoczkowska i Gabriel Kukulski przywitali zaproszonych gości, 
wśród nich m. in. wójta Romana Drozdka, Marię Głowacką 
przewodniczącą Rady Gminy, wielu radnych gminnych i powia-

towych, dyrektorów i nauczycieli szkół z Woli Krzysztoporskiej, 
Bogdanowa i Parzniewic, księży oraz kombatantów. Głos zabrała 
Przewodnicząca Rady Gminy. Mówiła o tym, jak ważne powinno 
być dla wszystkich święto niepodległości, że winniśmy celebro-
wać je co roku z właściwym mu szacunkiem i powagą oraz nie 
zapominać, że my, współcześni, żyjemy w wolnym kraju dzięki 
naszym przodkom, którzy za tę wolność walczyli, często oddając 
zdrowie i życie. Następnym punktem spotkania było wręczenie 
dyplomu i podziękowanie za pracę na rzecz kombatantów z re-
gionu Zdzisławowi Cieślikowi. Uhonorowanemu Orkiestra zagra-
ła utwór Rozszumiały się wierzby płaczące, a  sam pan Cieślik 
przejął batutę i przez kilka chwil dyrygował muzykami, co wywo-
łało aplauz wśród publiczności. Kolejny podniosły moment nad-
szedł, kiedy na scenę wszedł płk Roman Stefański z Urzędu do 
Spraw Kombatantów i  Osób Represjonowanych w  Warszawie, 
aby odznaczyć wójta Romana Drozdka medalem Pro Memoria, 
nadawanym za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach 
i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny świa-
towej i po jej zakończeniu. Wójt, niezwykle wzruszony, z głębi 
serca podziękował za odznaczenie, obiecując jednocześnie, że 
nadal będzie wspierał lokalne inicjatywy związane z działalno-
ścią kombatantów. Wszyscy wstali z  miejsc, śpiewając Sto lat 
przy wtórze Orkiestry, a  Przewodnicząca Rady Gminy Maria 

Głowacka i  z-ca Przewodniczącego Grzegorz Konecki wręczyli 
kwiaty wójtowi i panu Zdzisławowi Cieślikowi. Na zakończenie 
występu orkiestra ponownie zagrała wiązankę pieśni patriotycz-
nych i wojskowych. Usłyszeliśmy między innymi Czerwone maki 
na Monte Cassino, Pierwsza Brygada, Dziś do ciebie przyjść nie 
mogę, Szara Piechota. Część artystyczną rozpoczęła młodzież 
z Gimnazjum im. Obrońców Gór Borowskich w Woli Krzyszto-
porskiej , pod kierunkiem Emila Paszty, nauczyciela muzyki. Ada 
Budzisz zaśpiewała piosenkę Nie było wtedy róż, później wraz 
z Olą Michalak utwór Z rozkazu serca, a cały chór wykonał pio-
senkę Wojsko od rana śpiewa.

Wykonawcy otrzymali gromkie oklaski. Tuż po występie mło-
dzieży na scenie pojawił się Aleksander Książczak, aby zaprosić 
na spektakl teatru BEZ KOMPLETU działającego od niedawna 
w  Gminnym Ośrodku Kultury pod jego kierunkiem. Wyreżyse-
rowane przedstawienie miało tytuł Ojczyzna. Zaczęło się od 
spokojnych, delikatnych strof o  pięknie rodzinnego kraju, przy 
akompaniamencie radosnej melodii. Nagle nastrój uległ zmianie, 
na scenę wkradł    się chaos, zniszczenie, mroczne dźwięki. Arty-
ści ubrani na czarno recytowali wiersze na temat braku suweren-
ności, braku państwa, czasu rozbiorów i ponad stuletniej niewo-
li. Flaga Polski została zrzucona, zapanowała żałoba, kobiety na 
scenie z żałością w głosie wspominały dawne czasy, porównując 
je z obecnymi. Biało – czerwony sztandar na swoje miejsce po-
wrócił dopiero pod koniec spektaklu – jako symbol odrodzenia 
się państwa, wyzwolenia spod obcej władzy, powrotu na mapy 
Europy i świata. Wróciła „Jutrzenka swobody”.

Ostatnim akcentem przedstawienia była piosenka Żeby Polska 
była Polską. Kiedy wszyscy odtwórcy ról weszli na scenę by pokło-
nić się widowni, rozległy się gromkie brawa.

Uroczystości związane z 93. rocznicą odzyskania niepodległo-
ści zakończyło wystąpienie dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, 
Jolanty Kołacińskiej, która serdecznie podziękowała wszystkim 
za przybycie, a  twórcom za ich trud i  zaangażowanie włożone 
w zorganizowanie koncertu.

Wójt Gminy Roman Drozdek obok płk Romana Stefańskiego z Urzę-
du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie 
– tuż po odznaczeniu medalem Pro Memoria

Spektakl „Ojczyzna” wystawiony przez działający w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Woli Krzysztoporskiej teatr BEZ KOMPLETU
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W  Szkole Podstawowej w  Parzniewicach (15 listopada 
2011roku) odbyła się uroczysta akademia z okazji Rocznicy Od-
zyskania przez Polskę Niepodległości. W  montażu słowno-mu-
zycznym wystąpili uczniowie klasy V. Podczas akademii dzieci 
recytowały utwory opowiadające o  burzliwych i  tragicznych 

dziejach naszej Ojczyzny, a  także śpiewały pieśni patriotyczne: 
Mazurek Dąbrowskiego, Hymn państwowy, I Kadrowa, Legiony, 
Rota. Przypomniano, że jest to dzień radości, ale również zadumy 
i refleksji nad wydarzeniami z przeszłości. Akademię przygotowa-
ła Beata Dzwonek, a oprawę muzyczną zapewniła Lidia Nicińska.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W GIMNAZJUM

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI – SP PARZNIEWICE

W  dniu 10 listopada b. r. w  Gimnazjum im. Obrońców Gór 
Borowskich 1939 roku w Woli Krzysztoporskiej odbyła się uro-
czysta akademia z okazji 93 rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Stanowiła ona cenną lekcję historii, przypomina-
jącą przełomowe dla naszego narodu chwile i  doniosłe wyda-
rzenia, a  jednocześnie uczącą, że można i  trzeba być patriotą 
w  czasach pokoju. Młodzież, w  swym przedstawieniu, przed-
stawiła ciężką i długą drogę Polaków do zwycięstwa w sposób 
oddający cześć i powagę, ale także jako wspomnienie radosnych 
chwil. Młodzi aktorzy wcielili się między innymi w  role Józefa 
Wybickiego, Polski, powstańców i  żołnierzy, wszyscy w  stro-
jach adekwatnych do swych ról. Nie zabrakło też wspaniałych 

pieśni patriotycznych w wykonaniu szkolnego chóru. Ostatnim 
elementem przedstawienia był wiersz kończący się przestro-
gą i  deklaracją: „Żeby wolność w  róbta, co chceta nie została 
zamieniona – to jesteśmy winni tym, którzy przyjdą po nas…”. 
Montaż słowno – muzyczny wprawił wszystkich obecnych w za-
dumę nad przeszłością, a oklaskom i owacjom nie było końca. 
Dyrektor gimnazjum Zbigniew Ziemba serdecznie podziękował 
uczniom i nauczycielom zaangażowanym w tę akademię za cen-
ną lekcję historii. Akademia została przygotowana pod kierun-
kiem nauczycieli gimnazjum: Justyny Zawady, Beaty Tarczyńskiej 
i Emila Paszty, o oprawę plastyczną zadbały panie: Maria Książ-
czak i Katarzyna Michalak.
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GMINNY PRZEGLĄD GOTOWOSCI JEDNOSTEK OSP

DOM LUDOWY W PAWŁOWIE

W dniach od 29.11.2011r. do 01.12.2011r. zgodnie z Uchwałą 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w  Woli Krzysztoporskiej 
z dnia 18.11.2011r., Komisja Gminna w składzie: Grzegorz Konecki 
– Prezes ZOG ZOSP RP, Robert Cieślik – Vice Prezes ZOG ZOSP RP, 
Mirosław Jakubczyk – Komendant Gminny ZOG ZOSP RP, Marek 
Ogrodnik – Sekretarz Gminy Wola Krzysztoporska, Jan Czubała – 
Inspektor UG, przeprowadziła inspekcję gotowości bojowej jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wola Krzysz-
toporska. Przedmiotem inspekcji było sprawdzenie sprawności 
jednostek OSP, ocena gotowości operacyjnej, utrzymanie i spraw-
ność posiadanego samochodu bojowego oraz sprzętu ppoż., 
wyposażenie w odzież specjalną i  środki ochrony indywidualnej, 
utrzymanie i  wygląd przekazanej strażnicy. Inspekcji dokonano 
w 15 jednostkach OSP z terenu Gminy Wola Krzysztoporska. W za-
kresie sprawności strażaków i oceny gotowości bojowej wyróżniły 
się w sposób znaczący następujące jednostki OSP:

 y OSP Wola Krzysztoporska, alarmowanie selektywne, w czasie 
1 minuty i 24 sekund jednostka osiągnęła gotowość bojową 
meldując do działania 2 drużyny w liczbie 12 druhów straża-
ków/ratowników i 2 samochody bojowe;

 y OSP Krężna posiadająca alarmowanie selektywne, gotowość 
bojową do działania osiągnęła w czasie 1 minuty i 2 sekund, 
w inspekcji uczestniczyło 5 druhów;

 y OSP Gomulin, alarmowanie selektywne w  czasie 1 minuty 
i 43 sekund osiągnęła gotowość bojową meldując do dzia-
łania 6 druhów;

 y OSP Woźniki – alarmowanie selektywne, w czasie 1 minuty 
i 52 sekund osiągnęła gotowość bojową meldując do działa-
nia 8 druhów.

Na wyróżnienie zasługują też jednostki OSP które uzyskały bar-
dzo dobre oceny ogólne i osiągnęły gotowość bojową w czasie 
poniżej 3 minut. Były to następujące jednostki:

 y OSP Bujny – alarmowanie mechaniczne, gotowość bojowa 
osiągnięta w 2 minuty i 8 sekund, w inspekcji uczestniczyło 
11 druhów;

 y OSP Mąkolice – alarmowanie mechaniczne, gotowość bo-
jowa osiągnięta w  czasie 2 minuty i  9 sekund, w  inspekcji 
uczestniczyło 3 druhów;

 y OSP Jeżów – alarmowanie mechaniczne, gotowość bojowa 
osiągnięta w czasie 2 minuty i 29 sekund, w inspekcji uczest-
niczyło 9 druhów;

 y OSP Rokszyce – alarmowanie mechaniczne, gotowość bo-
jowa osiągnięta w  czasie 2 minuty 35 sekund, w  inspekcji 
uczestniczyło 5 druhów;

 y OSP Oprzężów – alarmowanie mechaniczne, gotowość bo-
jowa osiągnięta w  czasie 2 minuty 45 sekund, w  inspekcji 
uczestniczyło 6 druhów;

 y OSP Krzyżanów – alarmowanie selektywne, gotowość bo-
jowa osiągnięta w  czasie 2 minut i  50 sekund, w  inspekcji 
uczestniczyło 3 druhów;

 y OSP Majków Duży – alarmowanie mechaniczne, gotowość 
bojowa osiągnięta w czasie 2 minut i 56 sekund, w inspekcji 
uczestniczyło 5 druhów;

 y OSP Piekary – alarmowanie mechaniczne, gotowość bojowa 
osiągnięta w czasie 2 minut i 58 sekund, w inspekcji uczest-
niczyło 11 druhów;

 y OSP Blizin – alarmowanie mechaniczne, gotowość bojowa 
osiągnięta w czasie 2 minut i 59 sekund, w inspekcji uczest-
niczyło 5 druhów.

Ocenę dobrą za osiągnięcie gotowości bojowej w  czasie 
3 minut i 59 sekund uzyskała jednostka OSP Bogdanów posiada-
jąca alarmowanie mechaniczne.

Jako jedyna w  Gminie Wola Krzysztoporska w  przyjętym 
czasie 5 minut nie osiągnęła gotowości bojowej, posiadająca 
alarmowanie selektywne, jednostka OSP Parzniewice. Przybyli 
na miejsce zbiórki czterej druhowie OSP Parzniewice na czele 
z  prezesem i  naczelnikiem jednostki odmówili prowadzenia 
działań potwierdzających posiadanie zdolności do osiągnięcia 
gotowości bojowej. Swoją postawę druhowie tłumaczyli po-
wodami nie mającymi nic wspólnego z  działalnością bojową 
jednostki. Nie wzięcie udziału w ćwiczeniach uzasadnili wystę-
pującym ich zdaniem konfliktem między OSP a  społecznością 
lokalną tj.: sołtysem, radnym, Urzędem Gminy i KGW Parznie-
wice w  zakresie użytkowania nowo wybudowanego Domu 
Ludowego w  Parzniewicach. Za swoją postawę i  zachowanie 
oraz nie wykazanie zdolności do działalności operacyjnej jed-
nostka ta otrzymała ocenę niedostateczną. Taka postawa straża-
ków stanowi wg kontrolujących zagrożenie dla bezpieczeństwa 
mieszkańców. Należy przypomnieć, że również w  Gminnych 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych organizowanych w lipcu b.r. 
w Woli Krzysztoporskiej druhowie z Parzniewic ograniczyli swój 
udział do roli kibiców. To przykre, że druhowie z Parzniewic za-
szczytne miano strażaka rozmieniają na drobne swoimi lokalny-
mi animozjami i sporami.

Należy wspomnieć, że środki na utrzymanie gminnych OSP 
w tym OSP Parzniewice pochodzą głównie z gminnego budżetu. 
Gmina Wola Krzysztoporska inwestuje też w lokalną infrastruk-
turę: w  latach 2004-2005 wydatkowała kwotę 225.000,00zł 
na rozbudowę strażnicy OSP w  Parzniewicach tj. garaży wraz 
z  pomieszczeniami socjalnymi, a  w  latach 2010-2011 kwotę 
510.000,00 zł na budowę Domu Ludowego w Parzniewicach – 
świetlicy wraz z  zapleczem i  pomieszczeniami przeznaczonymi 
na bibliotekę.

Zasadniczo, poza wyżej opisanym wyjątkiem, przegląd po-
twierdził dobre i bardzo dobre przygotowanie jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych z  terenu Gminy Wola Krzysztoporska 
w zakresie gotowości bojowej do realizacji powierzonych im sta-
tutowych zadań operacyjnych. W trakcie inspekcji stwierdzono, 
że powierzone przez Gminę samochody i sprzęt ppoż. użytkowa-
ne są właściwie i zgodnie z przeznaczeniem.

W ostatnich dniach października dokonano odbioru robót bu-
dowlanych prowadzonych w budynku Domu Ludowego w Paw-
łowie Górnym. Zrealizowana w  2011 r. inwestycja obejmowa-
ła położenie gładzi gipsowych, pomalowanie ścian, położenie 
posadzek, montaż stolarki drzwiowej i  okiennej. Zakres robót 
obejmował również montaż instalacji sanitarnych. Wartość robót 
budowlanych wyniosła 80.000,00 złotych. Dzięki pracom zreali-
zowanym w br. budynek może być już przez społeczność lokalną 
użytkowany. Prace prowadzone w  2011 r. stanowiły kontynu-
acje rozpoczętej w 2010 r. przebudowy budynku. Ze względu na 
ograniczone środki jakimi dysponuje Gmina inwestycja została 
podzielona na kilka etapów. Do wykonania w  ostatnim etapie 
prac pozostało ocieplenie budynku i położenie nowej elewacji.

inwestycje Gminne
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W miesiącu listopadzie br. ruszyła budowa kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Wola Krzysztoporska w ramach projektu 
pn. „Budowa kompleksowego systemu oczyszczania i  odpro-
wadzania ścieków dla Gminy Wola Krzysztoporska – Etap II”, 
realizowanego dzięki pozyskanym przez Gminę środkom z Unii 
Europejskiej w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Prace w Woli 
Krzysztoporskiej wykonuje  firma MOLEWSKI Sp. z  o.o. z  sie-
dzibą ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz – lider konsorcjum re-
alizującego całość kontraktu. Roboty prowadzone są m.in. na 
ul. Północnej, Mickiewicza i  Leśnej. Wykonawca przyspieszył 
roboty na tych odcinkach w stosunku do pierwotnych założeń 
harmonogramu.

Równolegle trwa budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku 
Wola Krzysztoporska-Siomki-Krzyżanów-Glina, tutaj roboty pro-
wadzi firma PROFITECT Sp. z o.o. z  siedzibą ul. Lutomierska 8, 
98-100  Łask – jeden z pozostałych konsorcjantów. Firma m.in. 
przystąpiła obecnie do odtwarzania uszkodzonych w  wyniku 
prowadzonej inwestycji nawierzchni dróg.

Ponadto  wykonywane są prace przy budowie nowej oczysz-
czalni ścieków w Woli Krzysztoporskiej.

Na koniec września 2011 r. dokonano pierwszych odbiorów 
częściowych, łączna wartość odebranych robót wyniosła netto 
3.534.527,21 zł.

Projekt pn. „Budowa kompleksowego 
systemu oczyszczania i odprowadzania 
ścieków dla Gminy Wola Krzysztopor-
ska – Etap II” otrzymał dofinansowanie 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w  Łodzi do wysokości 6.314.000,00 zł 
w formie niskooprocentowanej pożyczki.

RUSZYŁA BUDOWA KANALIZACJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

DOfINANSOWANIE  Z WfOŚIGW W ŁODZI

Na zdjęciach: obok rozpoczęcie prac na ul. Północnej w Woli Krzysztopor-
skiej; poniżej z prawej dalszy odcinek ul. Północnej, z lewej skrzyżowanie 
ul. Mickiewicza z ul. Leśną

projekty unijne z efrr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
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Jesienią 1962 roku po-
wstało Koło Gospodyń 
Wiejskich w Stradzewie. 
Zebranie założycielskie 
odbyło się w domu pani 
Otylii Filipek. Pierwszą 
przewodniczącą została 
Kazimiera Zajączkow-
ska, która sprawowała 
tę funkcję do 1966 roku. 
Po jej śmierci przewod-
niczącą została siostra 
Kazi – Weronika Zającz-
kowska i  prowadziła 
Koło do 1974 r. Od sa-
mego początku KGW 
w  Stradzewie funkcjo-
nowało bardzo 
d y n a m i c z n i e , 
kobiety spoty-
kały się w  swo-
ich domach, by 
dzielić się wiedzą 
z  zakresu prowa-
dzenia gospodar-
stwa, doskonalić 
umiejętności ku-
linarne, wspólnie 
piec i  gotować. Do 
dziś stare zeszyty 
z  przepisami można znaleźć w  do-
mach niektórych go- spodyń. Okazją do spotkań były 
też piórnice, spotkania połączone z  darciem pierza, podczas 
których kobiety wspominały dawne dzieje, snuły opowieści, 
przytaczały anegdoty i żywo dyskutowały. Gospodynie często 
zajmowały się organizacją fantowych zabaw tanecznych. Zaro-
bione w ten sposób pieniądze składały na budowę Sali – Domu 
Ludowego. W 1974 r. przewodniczącą KGW została Grażyna 
Staszek, która tak jak jej poprzedniczki z dużym zaangażowa-
niem wykonywała swoje obowiązki, kontynuowała też zbiera-
nie pieniędzy na budowę sali. Dzięki staraniom mieszkańców 
Stradzewa w 1978 r. Dom Ludowy został oddany do użytku. 
Miejscowa społeczność nie ukrywała zadowolenia z faktu, że 
wreszcie pojawił się neutralny punkt spotkań towarzyskich. 
Bez żadnych przeszkód można było teraz organizować zabawy 

i wesela. Młodzież urzą-
dzała tam m.in. An-
drzejki, Ostatki, Dzień 
Dziecka, Dzień Kobiet, 
na które kobiety z KGW 
szykowały poczęstunek. 
Zawiązane zostało też 
Wiejskie Koło Młodzie-
ży i  zespół muzyczny 
„Bratki”. Zwyczajem, 
który przetrwał do dziś 
było święcenie w Domu 
Ludowym pokarmów 
w Wielką Sobotę. Ksiądz 

odprawiał tam nie-
kiedy niedzielne 
msze święte. Panie 
z  KGW chętnie po-
dróżowały i  korzy-
stały z kulturalnych 
atrakcji, odwie-
dziły Licheń, War-
szawę, oglądały 
Podwieczorek przy Mikrofonie. Każdej wiosny organi-
zowały przywóz kurcząt i  ich podział, rozprowadzały 
też krzewy i nasiona roślin. W latach 80-tych, po wie-
logodzinnym oczekiwaniu w  kolejce, zakupiły 
w Domu Chłopa w Piotrkowie hebel do kapusty, 
z którego mieszkańcy korzystają do dziś. Tradycją 

lat poprzednich odbywały się kursy gotowania, pieczenia 
i robienia sałatek. Koło Gospodyń Wiejskich ze Stradzewa 
wielokrotnie brało udział w Dożynkach, przygotowywało 
okazałe wieńce, na te okazje szyte były zawsze nowe stro-
je. Kiedy przyszedł rok 2004 na przewodniczącą została 
wybrana Ewa Ceglarek – wnuczka pierwszej przewodniczą-
cej, Kazimiery Zajączkowskiej. Pani Ewa piastuje tę funkcję 
do dziś. Jest osobą o niespożytej energii, swoimi pomysła-
mi i zaangażowaniem zaraża pozostałe panie. Dzięki temu 
KGW Stradzew nieustannie się rozwija i wzbogaca o nowe 
doświadczenia. Przewodnicząca twierdzi, że praca w  Kole 
jest dla każdej z pań prawdziwą przyjemnością, hobby i for-
mą relaksu. W  natłoku codziennych obowiązków trudno 
o  wolny czas, jednak gospodynie z  nieskrywaną radością 
oczekują każdego spotkania. Czasy się zmieniają, zmienia się 
charakter pracy kół, ale fundamentalne założenia pozostają. 
Panie z  zapamiętaniem pielęgnują ludowe tradycje, są one 
bazą, którą rozszerzają o nowe pomysły. Nie szczędzą na to 
swych sił, dlatego KGW Stradzew bierze udział we wszyst-
kich gminnych imprezach, a były to: 

 Dożynki Gminne 2005 r. Mzurki podczas których wręcza-
no wieniec panu G. Jasitczakowi, Dożynki Gminne Mzurki 
2006 r. – wieniec dożynkowy dla państwa G. i J. Stępniów, 
Dożynki Gminne 2008 r. w  Woli Krzysztoporskiej – kosz 
dożynkowy dla księdza, Dożynki Gminne w Parzniewicach 
2009 r. – wieniec dla wicestarosty piotrkowskiego, Tłusty 
Czwartek 2006 r. – wyróżnienie za koszyczek z karmelu, 
Tłusty Czwartek 2007 r., konkurs „Stoły Wielkanocne” 
2006 r., „Stoły Wielkanocne” 2007 r. – wyróżnienie za 
piękne palmy wielkanocne, „Stoły wielkanocne” 2008, 
2010 i  2011 r., „Święto Ziemniaka” 2006 r. – wyróż-
nienie za kaczkę z  ziemniakami po królewsku, konkurs 
„Biesiada na sportowo” 2007 r. – III miejsce, „Biesiada na 
sportowo” w Majkowie Dużym 2009 r. – II miejsce, „Biesiada 
na sportowo” w  Mzurkach 2010 r., konkurs „Kapusta – kró-
lewskie warzywo na polskim stole” 2007 r., konkurs „Danie 
z  przyśpiewką” 2008 r., konkurs „Sałatek wiosennych moc” 
2009 r., konkurs „Potrawy wigilijne” 2009 r., Dni Gminy Wola 

z kroniki koŁa GospodyŃ wiejskicH

KGW STRADZEW

Dożynki Gminne Gomulin 1992 r. Członkinie: Grażyna Staszek, Kazi-
miera Olszewska i Helena Kruszyńska wręczają dożynkowy wieniec 
panu Wesołowskiemu.

mego początku KGW 
w  Stradzewie funkcjo-

stwa, doskonalić 
-

linarne, wspólnie 
piec i  gotować. Do 
dziś stare zeszyty 
z  przepisami można znaleźć w  do-

kiedy niedzielne 
msze święte. Panie 
z  KGW chętnie po
dróżowały i  korzy
stały z kulturalnych 
atrakcji, odwie
dziły Licheń, War
szawę, oglądały 

lat poprzednich odbywały się kursy gotowania, pieczenia 
i robienia sałatek. Koło Gospodyń Wiejskich ze Stradzewa 
wielokrotnie brało udział w Dożynkach, przygotowywało 

Zdjęcie zrobione w roku 1964 podczas 
zebrania KGW na podwórku przewodni-
czącej Kazi Zajączkowskiej

zowały przywóz kurcząt i  ich podział, rozprowadzały 
też krzewy i nasiona roślin. W latach 80-tych, po wie-

doświadczenia. Przewodnicząca twierdzi, że praca w  Kole 
jest dla każdej z pań prawdziwą przyjemnością, hobby i for-
mą relaksu. W  natłoku codziennych obowiązków trudno 
o  wolny czas, jednak gospodynie z  nieskrywaną radością 
oczekują każdego spotkania. Czasy się zmieniają, zmienia się 
charakter pracy kół, ale fundamentalne założenia pozostają. 
Panie z  zapamiętaniem pielęgnują ludowe tradycje, są one 
bazą, którą rozszerzają o nowe pomysły. Nie szczędzą na to 
swych sił, dlatego KGW Stradzew bierze udział we wszyst-

-
no wieniec panu G. Jasitczakowi, Dożynki Gminne Mzurki 
2006 r. – wieniec dożynkowy dla państwa G. i J. Stępniów, 

„Biesiada na sportowo” 2007 r. – III miejsce, „Biesiada na 
sportowo” w Majkowie Dużym 2009 r. – II miejsce, „Biesiada 

mą relaksu. W  natłoku codziennych obowiązków trudno 
o  wolny czas, jednak gospodynie z  nieskrywaną radością 
oczekują każdego spotkania. Czasy się zmieniają, zmienia się 
charakter pracy kół, ale fundamentalne założenia pozostają. 
Panie z  zapamiętaniem pielęgnują ludowe tradycje, są one 
bazą, którą rozszerzają o nowe pomysły. Nie szczędzą na to 

-
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Krzysztoporska 2011 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Stradzewie 
wzięło też udział w Powiatowych Zmaganiach Gmin Powiatu 
Piotrkowskiego w  2011 r. gdzie przygotowało prezentację 
potraw. Dzięki udziałowi w  tych konkursach za otrzymane 
nagrody (w postaci talonów) Koło mogło wyposażyć kuchnię 
Domu Ludowego w niezbędny sprzęt AGD. W wyremonto-
wanym budynku bardzo dużo się dzieje. Niedługo po jego 
remoncie gospodynie zabrały się za organizację Sylwe-
stra 2010, później Choinki 2011, Walentynek, Dnia Kobiet 
i  Dnia Dziecka. Z  inicjatywy KGW został założony też LZS 
Stradzew. Obecnie do KGW Stradzew należy 28 członkiń: 
Halina Buch, Ewa Ceglarek, Aneta Chojwa, Leokadia Choj-
wa, Katarzyna Dukat, Zenona Dukat, Grażyna Dyła, Julita 
Grzejdziak-Dyła, Dagmara Dyła, Teresa Dyła, Marta Jaros, 
Katarzyna Kaczmarek, Monika Kaczmarek, Jolanta Komo-
ra, Aleksandra Kaczor, Maria Kaczor, Bronisława Krawiec, 
Helena Kruszyńska, Sylwia Malicka, Iwona Olszewska, 
Kazimiera Olszewska, Renata Peryga, Anna Pilarczyk, Zofia 
Płosa, Magdalena Sangórska, Grażyna Staszek, Teodozja 
Szymańska, Barbara Warcholińska.

Dożynki Gminne w Parzniewicach 2009 r. Przekazanie wieńca na ręce wicestarosty Zbigniewa Ziemby. Koło Gospodyń w składzie (od lewej): Aneta 
Chojwa, Zofia Płosa, Grażyna Staszek, Kazimiera Olszewska, Barbara Warcholińska, Zenona Dukat, Helena Kruszyńska, Bronisława Krawiec, Teresa 
Dyła, Katarzyna Dukat, Halina Buch, Ewa Ceglarek, Katarzyna Kaczmarek, Dagmara Dyła, Sylwia Malicka.

Na zdjęciach: przygotowania do występu podczas „Biesiady 
na sportowo” w Majkowie Dużym 2009 r., Przygotowania do 
Dożynek w Parzniewicach 2009 w nie wyremontowanym jesz-
cze wówczas Domu Ludowym.

Krzysztoporska 2011 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Stradzewie 
wzięło też udział w Powiatowych Zmaganiach Gmin Powiatu 
Piotrkowskiego w  2011 r. gdzie przygotowało prezentację 
potraw. Dzięki udziałowi w  tych konkursach za otrzymane 
nagrody (w postaci talonów) Koło mogło wyposażyć kuchnię 
Domu Ludowego w niezbędny sprzęt AGD. W wyremonto
wanym budynku bardzo dużo się dzieje. Niedługo po jego 
remoncie gospodynie zabrały się za organizację Sylwe
stra 2010, później Choinki 2011, Walentynek, Dnia Kobiet 
i  Dnia Dziecka. Z  inicjatywy KGW został założony też LZS 
Stradzew. Obecnie do KGW Stradzew należy 28 członkiń: 
Halina Buch, Ewa Ceglarek, Aneta Chojwa, Leokadia Choj
wa, Katarzyna Dukat, Zenona Dukat, Grażyna Dyła, Julita 

przygotowania do występu podczas „Biesiady 
na sportowo” w Majkowie Dużym 2009 r., Przygotowania do 
Dożynek w Parzniewicach 2009 w nie wyremontowanym jesz-
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Kontynuacja artykułu, którego I część została zamieszczo-
na w poprzednim numerze biuletynu.

Trwająca cztery lata „kulturalna cisza” mająca źródło w kryzy-
sie Wolskich Zakładów Przemysłu Barwników „ORGANIKA” oraz 
zamknięciu w roku 1990 Zakładowego Domu Kultury została 
przerwana w 1994 roku. Władze gminy postanowiły przywrócić 
centrum kulturalne gminy do życia. Na mocy uchwały Rady Gmi-
ny, budynek Domu Kultury przejęła Gmina Wola Krzysztoporska, 
przeznaczając na jego remont z  gminnego budżetu ówczesne 
700 mln zł. Wykonano remont ogrzewania, pomieszczeń na par-
terze, piętrze i w sali widowiskowej, wymieniono okna i  rynny. 
Odnowiona została elewacja budynku, przebudowane pomiesz-
czenia kawiarni. Dnia 12 czerwca 1994 r. wznowiono działalność 
Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej. Na uroczy-
stości otwarcia obecni byli przedstawiciele związków zawodo-
wych i  dyrektor WZPB Antoni Kugiel, dyrektor Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Piotrkowie Tryb. Marek Grynkiewicz i reprezen-
tująca Wydział Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego w Piotr-
kowie – Aldona Przybylska. Nie mogło zabraknąć władz naszej 

gminy w osobie wójta Bogdana Kazuba i  jego zastępcy Karola 
Zawiślaka oraz przewodniczącego Rady Gminy Wola Krzyszto-
porska Macieja Wesołowskiego. Gminny Ośrodek Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej podjął współpracę z piotrkowskim kinem „Ha-
wana”, w sali widowiskowej rozpoczęto projekcję filmów, zaczę-
ła funkcjonować kawiarnia, reaktywowały się koła zainteresowań 

i młodzieżowe grupy teatralne, taneczne i wokalne. Dyrektorem 
Gminnego Ośrodka Kultury została Jolanta Kabzińska. Pełniła 
funkcję do 1 lipca 2008 r. kiedy to stanowisko dyrektora przejęła 
Jadwiga Kułak-Pełka. Od dnia 6 stycznia 2010 r. funkcję dyrektora 
sprawuje Jolanta Kołacińska.

 We wrześniu 2010 roku przy udziale środków pozyskanych 
z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej rozpoczęto w budynku GOK roboty termomodernizacyj-
ne, polegające na ociepleniu budynku, wymianie stolarki okien-
nej i drzwiowej, modernizacji kotłowni i instalacji co. Całość in-
westycji zamknęła się w kwocie 600 tysięcy złotych (w tym 135 
tysięcy z WFOŚiGW w Łodzi). W latach 2010/2011 wykonano też 
inwestycję polegająca na adaptacji części pomieszczeń budynku 
GOK o łącznej powierzchni 163,70 m² na zespół sanitarno-szat-
niowy w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.

Zadaniem GOK pozostaje organizowanie imprez z okazji świąt 
państwowych, rocznic historycznych, tworzenie warunków 
do rozwoju folkloru oraz rękodzieła ludowego a  także groma-
dzenie dóbr kultury i  współpraca z  placówkami oświatowymi. 
Obecnie w  Gminnym Ośrodku Kultury w  Woli Krzysztoporskiej 
działa kilka sekcji tematycznych: taneczna, wokalno-muzyczna, 
plastyczna i akrobatyczna, GOK udziela też wsparcia działającym 
na terenie gminy orkiestrom dętym oraz odnoszącej coraz więcej 
sukcesów „Kapeli spod dębu” z Mzurek. W zamian za występy 
na gminnych imprezach, koncertach oraz powiatowych prze-
glądach, GOK pokrywa koszty zakupu i  napraw instrumentów 
oraz wyjazdów na przeglądy i festiwale. Gminny Ośrodek Kultury 
współpracuje też z działającymi na terenie gminy Kołami Gospo-
dyń Wiejskich, które czynnie angażują się we wszystkie organizo-
wane inicjatywy. Pod pieczą GOK znajdują się biblioteki: Gminna 
w Woli Krzysztoporskiej, Filia Gomulin, Filia Krzyżanów, Filia Bog-
danów, Filia Parzniewice, Filia Bujny.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

Z KRONIK GOK

z Historii Gminy

Powyżej: Budynek domu kultury w trakcie remontu (1994 r.)

Koncert zespołu instrument.-wokal. „Konflikt” (Sielpia, 17.07.1977 r.)Występ zespołu recytatorskiego – 1 maja 1975 r.

Występ kabaretu ”KiJ” (12 grudnia 1977 r.), który komicy zakończyli 
wesołą rymowanką:
„Kończąc nasz występ na Waszej scenie
tak między Bogiem, a prawdą – mili
każdy z nas dwóch się dziwi szalenie,
że nie artystów, a brawa bili”
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Z KRONIK GOK

II Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych – reprezentowała nas orkiestra 
pod batutą Zbigniewa Młynarskiego (16 kwietnia 1978 r.)

Koncert dla rencistów i emerytów WZPB pt. „Cygańskim szla-
kiem” (15 marca 1978 r.)

Spotkanie z  Lechem Wałęsą – ówczesnym Prezydentem RP 
w sali OSP w Gomulinie (30 października 1995 r.)

Wielki Konkurs Fotograficzny, temat: „Krajobraz” (15 lutego 1985 r.)

Występ zespołu „Kamraty” podczas Koncertu Noworocznego (25 stycznia 1984 r.)

Spotkanie artystyczne „Ferie na wesoło” – na scenie teatrzyk „Urwisy” z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (1995 r.)

Debiut zespołów tanecznych w Zakładowym Domu Kultury (26 maja 1983 r.)

Występ Kazimierza Kowalskiego 
z okazji Dnia Seniora 
(20 grudnia 1978r.)

Impreza „Topienie marzanny” – 
konkurs przyśpiewek 
(12 marca 1981r.)



Zwycięstwem dla LKS Wola Krzysztoporska zakończyły się 
rozgrywki rundy jesiennej A  klasy piłkarskiej (gr. II). Wygrany 
mecz z drużyną z Rozprzy zakończony wynikiem 1:0 zamknął 
sezon piłkarskich zmagań. W rundzie jesiennej wyróżnili się naj-
skuteczniejszy strzelec ligi – Bartosz Błaszczyk oraz niezawodna 

obrona z  bramkarzem Jakubem Majewskim. Osiągane wyniki 
potwierdzają dobrą formę całego zespołu i  realne szanse na 
awans do ligi okręgowej. Więcej informacji na stronie interne-
towej klubu wolanka.futbolowo.pl.

W dniu 27.11.2011 r. w Parzęczewie odby-
ły się Halowe Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne 
Województwa Łódzkiego, w  których uczest-
niczyła reprezentacja Gminy Wola Krzysz-
toporska licząca 26 sportowców. Podczas 
Igrzysk rywalizowano w  7 konkurencjach, 
również w bloku integracyjnym dla osób nie-
pełnosprawnych. W  Igrzyskach wzięło udział 
16 gmin z  terenu województwa łódzkiego, 
łącznie ponad 450 zawodników. W  ogólnej 
punktacji Gmina Wola Krzysztoporska wywal-
czyła III miejsce, wyprzedzając m.in. gminę 
Rozprza, Kleszczów i Parzęczew.
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WOLANKA LIDEREM RUNDY JESIENNEJ

HALOWE IGRZYSKA W PARZĘCZEWIE

Skład zwycięskiej drużyny (od lewej w górnym rzędzie): Bartosz Błaszczyk, Łukasz Motylski, Łukasz Mastalerz, Maciej Rutkowski, Hubert 
Famulski, Adam Lis, Marcin Łęgowiak, Michał Czarczyński, Andrzej Famulski-Wiceprezes, Kasjan Błaszczyk, Piotr Rutkowski, Łukasz Łęgowiak, 
Jakub Majewski,  Krzysztof Góźdź, Filip Gąsior, Mateusz Bańkowski, Błażej Strzelczyk-trener, Krystian Fryś, Piotr Głowa, Dawid Gąsior, Hubert 
Bańkowski, Krzysztof Wiernicki - kapitan, Piotr Krasoń.

Na zdjęciu: nagrodzeni przedstawiciele zwycię-
skich drużyn. Na trzecim miejscu podium – Gmina 
Wola Krzysztoporska z kierownikiem ekipy sporto-
wej Władysławem Wawrzyńczakiem
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