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Dobiega końca realizacja projektu, który zakładał wykonanie 
modernizacji i wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej. Zakończono przewidziane w projekcie roboty 
budowlane. Zmodernizowana infrastruktura obiektu, w tym no-
woczesna sala widowiskowa umożliwi organizowanie wielu im-
prez, mających niewątpliwy wpływ na  rozwój kultury w całym 
regionie. Najważniejszą imprezą, która wpłynie bezpośrednio 
na osiągnięcie zakładanych celów projektu to wydarzenie kultu-
ralne pod nazwą „Smaki królowej Bony”, które będzie połączone 
z uroczystym otwarciem obiektu w dniu 11 października 2013r. 
Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w tej uroczystości, któ-
ra będzie miała charakter otwarty. Wydarzenie to przyczyni się 
nie  tylko do  wzrostu liczby osób korzystających z  Gminnego 
Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej, ale również do wzrostu 
jego atrakcyjności wśród turystów. Celem Gminy jest  takie wy-
promowanie organizowanej cyklicznie imprezy „Smaki królowej 
Bony”, aby stała się ona jedną z najważniejszych, rozpoznawal-
nych w województwie łódzkim imprez związanych z kultywowa-
niem tradycji kulinarnej polskiej zdrowej żywności. Zmodernizo-
wany przy udziale środków unijnych za kwotę ok. 3 milionów 
zł, budynek GOK to największy obiekt kulturalny w Gminie Wola 
Krzysztoporska, na terenie, którego odbywają się różnego rodza-
ju koncerty, projekcje, spotkania, przeglądy, i widowiska. Posiada 
również największą w tego typu obiektach w powiecie piotrkow-

skim salę widowiskowo - kinową na 289 miejsc. Zrealizowany 
projekt stanowi największą inwestycję w infrastrukturę kultural-
ną na terenie Gminy Wola Krzysztoporska od czasu wybudowa-
nia budynku GOK w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku.

UMACNIANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU WOJEWÓDZTWA 
ŁÓDZKIEGO POPRZEZ MODERNIZACJĘ I WYPOSAŻENIE 

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ 
ORAZ ORGANIZACJĘ IMPREZY KULTURALNEJ 

„SMAKI KRÓLOWEJ BONY”

Województwo Łódzkie

Zapraszamy na gminne dożynki, które odbędą się w niedzielę 
22 września 2013r. w Bogdanowie.
Program dożynek przedstawia się następująco:
14.00 Msza Św. gminno-parafialna w kościele pw. Przenajświęt-
szej Trójcy w Bogdanowie
15.00 Przejście korowodu dożynkowego na miejsce uroczystości 
(plac przy Domu Ludowym)
15.30 Uroczyste otwarcie Dożynek
- powitanie gości
- przekazanie chleba dożynkowego
- wręczenie wieńców dożynkowych
- wystąpienia okolicznościowe

16.30 Część artystyczna

- koncert Orkiestry Dętej z Bogdanowa

- występ chóru M0DERAT0 ze Stowarzyszenia Niedyszyna

- występ Zespołu Pieśni i Tańca RZGOWIANIE

- występ zespołu PASJONATKI z kapelą

18.00 Pokaz zawodników STRONGMAN - wybory Strongmana 

Dożynek

19.00 Koncert zespołu BACIARY

20.00 Zabawa taneczna z zespołem muzycznym RED DANCE

23.00 Uroczyste zakończenie pokazem sztucznych ogni

ZAPROSZENIE NA DOŻYNKI GMINNE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

b.gaworowska
Notatka
logo koniecznie do wymiany
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XXXVII sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 
w dniu 25 lipca 2013 roku w Urzędzie Gminy w Woli Krzyszto-
porskiej. Porządek posiedzenia był następujący: 1) Otwarcie po-
siedzenia i  stwierdzenie quorum. 2) Przyjęcie porządku obrad 
i protokołu z poprzedniej sesji. 3) Złożenie sprawozdania z dzia-
łalności Komisji Rady Gminy. 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmia-
ny budżetu i w budżecie gminy na rok 2013. 5) Podjęcie uchwały 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola 
Krzysztoporska. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodar-
czego Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały. 6) Podjęcie uchwały w  sprawie zaciągnięcia pożyczki 
z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w  ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 7) 
Podjęcie uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na  zbycie zabu-
dowanej nieruchomości położonej w obrębie Rokszyce II (budy-
nek po byłej szkole). Wójt Gminy przedstawił i omówił projekt 

uchwały, który został wcześniej zaopiniowany przez Komisję 
Budżetu, Finansów i  Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy. 8) 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży niezabu-
dowanych nieruchomości położonych w miejscowości Kozierogi. 
8a) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Po-
wiatowi Piotrkowskiemu na wykonanie rowów w miejscowości 
Oprzężów. 9) Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja 
o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami. 10) Inter-
pelacje i zapytania. 11) Zakończenie obrad.

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

Obrady Rady Gminy są  rejestrowane, a  nagrania są  za-
mieszczane na stronie internetowej www.wola-krzysztopor-
ska.pl.

3 sierpnia 2013 r. w budynku sali OSP Wola Krzysztoporska 
odbyło się kolejne spotkanie z sołtysami. Otwarcia posiedzenia 
dokonał Wójt Gminy, który powitał przybyłych sołtysów i osoby 
zaproszone.

Podczas narady sołtysom przekazane zostały informacje doty-
czące wykonania budżetu i kondycji finansowej Gminy za 2012 
roku – według analiz RIO w Łodzi Gmina Wola Krzysztoporska upla-
sowała się w ścisłej czołówce. Uchwalony przez Radę Gminy bu-
dżet przewidywał realizację dochodów w kwocie 44.041.888,32 
zł - dochody wykonano w kwocie 44.036.896,46 zł., co stanowi-
ło 99,99 % planu, w tym planowane dochody własne na kwotę 
18.999.427,80 zł, wykonanie w kwocie 19.560.399,47 zł, co sta-
nowi 102,9 % planu. Wynik operacyjny za 2012 rok (oszczędno-
ści) to kwota 6.872.141,43 zł. Zadłużenie to kwota 14.177.750 
zł, tj. 32,2% dochodu i wynika głównie z zaciągnięcia pożyczek 
i kredytów na udział własny przy realizacji inwestycji z udziałem 
środków unijnych. Na inwestycje w 2012 r. została przeznaczona 
kwota 17.168.012,07 zł. Dla porównania 10 lat wcześniej w roku 
w 2002 r. na  inwestycje Gmina przeznaczyła ok.1,2 mln zł. Bu-
dżet inwestycyjny pochłonęły duże zadania – rozbudowa szkoły 
w Gomulinie, rozbudowa szkoły w Bujnach, budowa kanalizacji 
wraz z oczyszczalnią ścieków, budowa kanalizacji w miejscowo-
ściach Wola Krzysztoporska, Siomki, Krzyżanów i Glina.

Omówione zostały również najważniejsze zadania inwestycyj-
ne 2013 roku. Spośród 27 inwestycji zaplanowanych do realizacji 
w roku bieżącym, największe to:

 dokończenie budowy centrum edukacyjnego w Bujnach (hala 
sportowa, przedszkole, stołówka, plac zabaw, bieżnia lekko-
atletyczna),

 dokończenie modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Woli Krzysztoporskiej – realizację inwestycji zwieńczy 
impreza plenerowa ”Smaki Królowej Bony” zaplanowana 
na październik br.,

 dofinansowanie z budżetu gminy w kwocie 200 tys. zł na bu-
dowę drogi powiatowej Parzniewice – Bukowa; (wcześniej 
Gmina wykonała za kwotę ponad 70 tys. zł podbudowę tej 
drogi),

 budowa kanalizacji sanitarnej w Bujnach – ok. 10 km – ogó-
łem koszt projektu szacowany jest na kwotę brutto ok. 7 mln 
zł, w tym dotacja z PROW prawie 3,7 mln zł, dotacja z WFO-
ŚiGW w  Łodzi 0,8 mln zł, pożyczka z WFOŚiGW w  Łodzi 
1,2 mln zł, odliczenie podatku VAT 1,4 mln zł.

Z OBRAD RADY GMINY

NARADA Z SOŁTYSAMI – PODSUMOWANIE 2012 R., 
INWESTYCJE 2013 R.

INFORMACJE BIEŻĄCE I KULTURALNEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Na zdjęciu poniżej: uczestnicy spotkania, na uwagę zasługuje fakt, 
że WIĘKSZOŚC SOŁTYSÓW to PANIE – na 43 sołectwa w naszej Gmi-
nie mężczyźni są sołtysami tylko w 19, w pozostałych władzę lokalną 
sprawują wybrane w demokratycznych wyborach kobiety.

b.gaworowska
Notatka
po słowie "Bujnach" powinno być:budowa kanalizacji w miejscowościach Wola Krzysztoporska, Siomki, Krzyżanów i Glina wraz oczyszczalnią ścieków w Woli Krzysztoporskiej.
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GOSPODAROWANIE ODPADAMI

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - 2013 ROK

Potrzeba czasu aby nowy system gospodarowania odpadami 
funkcjonował bez zarzutów. Pierwsze tygodnie po jego wprowa-
dzeniu przyniosły znaczne utrudnienia dla mieszkańców Gminy 
Wola Krzysztoporska. Wiązały się one głównie z  brakiem wy-
starczającej liczby pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. 
Wykonawca nie był w stanie dostarczyć pojemników do wszyst-
kich posesji ze względu na powszechnie w  Polsce występujący 
problem z ich nabyciem. W związku z tym czasowo dopuszczono 
możliwość zastąpienia brakujących pojemników workami do se-
lektywnej zbiórki odpadów. Wykonawca spodziewa się, że pro-
blem ten zostanie rozwiązany do końca września b.r.

W  związku z  pojawiającymi się pytaniami przypominamy, 
że  posegregowane odpady komunalne z  nieruchomości za-
mieszkałych przyjmowane są do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Cmentarnej 22 w Woli 

Krzysztoporskiej w  każdą sobotę w  godzinach 8:00 – 18:00. 
Mogą to być: zużyte opony, odpady betonu oraz gruz betonowy 
z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, zmieszane odpady z be-
tonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia, usunięte tynki, tapety, okleiny itp., 
zmieszane odpady z remontów i demontażu, leki, baterie i aku-
mulatory, lampy, żarówki, świetlówki, urządzenia zawierające 
freony, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawiera-
jące niebezpieczne składniki, opakowania po  środkach ochro-
ny roślin i nawozach, odpady ulegające biodegradacji, odpady 
wielkogabarytowe. PSZOK w tym roku jest czynny do końca paź-
dziernika, wznowi swą działalność w kwietniu przyszłego roku.

Przypominamy również zasady segregacji odpadów komunal-
nych (tabela poniżej).

Problemy lub wątpliwości związane z gospodarowaniem odpadami występujące na terenie naszej Gminy należy zgłaszać do Refe-
ratu Gospodarki Komunalnej, pokój nr 14 w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska (tel. 44 616 39 83) lub bezpośrednio do Wykonaw-
cy – EKO-REGION Sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Bawełnianej 18 (tel.: 44 632 39 00).

Blizin, Kamienna, Laski, Ludwików, Parzniewice Duże, Parznie-
wice Małe, Pawłów Dolny, Pawłów Górny, Parzniewiczki, Poraj

Miesiąc Zmieszane Suche Szkło

Wrzesień 6 6 6

Październik 4 4

Listopad 2 2

Grudzień 6 6 6

Bogdanów, Bogdanów Kolonia, Jeżów, Miłaków, Wygoda

Miesiąc Zmieszane Suche Szkło

Wrzesień 13 6 6

Październik 11 4

Listopad 8 2

Grudzień 13 6 6

Bujny, Gąski

Miesiąc Zmieszane Suche Szkło

Wrzesień 19 26 19

Październik 17 24

Listopad 21 28

Grudzień 19 27 19

Glina, Krzyżanów, Piaski, Siomki, Wola Krzysztoporska

Miesiąc Zmieszane Suche Szkło

Wrzesień 2 2 2

Październik 7 7

Listopad 4 4

Grudzień 2 2 2

Borowa, Kacprów, Kozierogi, Krężna, Krężna Kolonia, Mąkoli-
ce, Moników, Oprzężów, Oprzężów Kolonia, Piekarki, Piekary, 
Radziątków, Wola Rokszycka, Woźniki, Woźniki Kolonia

Miesiąc Zmieszane Suche Szkło

Wrzesień 20 20 20

Październik 18 18

Listopad 15 15

Grudzień 20 20 20

Budków, Gomulin, Gomulin Kolonia, Kargał Las, Majków Duży, 
Mzurki, Praca, Rokszyce I, Rokszyce II, Stradzew, Żachta

Miesiąc Zmieszane Suche Szkło

Wrzesień 21 21 21

Październik 19 19

Listopad 16 16

Grudzień 21 21 21

Pojemniki na odpady zmieszane 
- ZIELONE

Pojemniki na szkło
- POMARAŃCZOWE

Pojemniki na odpady suche
- ŻÓŁTE

wolno 
wrzucać

nie wolno
wrzucać

wolno 
wrzucać

nie wolno
wrzucać

wolno
wrzucać

nie wolno
wrzucać

komunalne nie-
czystości stałe 
pozostałe po se-
gregacji

gorącego popio-
łu, śniegu, lodu, 
substancji tok-
sycznych, żrących 
i wybuchowych, 
odpadów prze-
mysłowych i me-
dycznych, baterii 
i akumulatorów, 
żarówek i świetló-
wek, sprzętu RTV 
i AGD oraz jego 
elementów

opakowania 
szklane bez za-
wartości, opako-
wania ze szkła 
bezbarwnego 
i kolorowego, 
butelki, słoiki, 
flakony

opakowań szklanych 
z zawartością, szkła 
nieprzeźroczystego, 
szkła okiennego, 
szkła klejonego, 
szkła zbrojonego, 
szkła żaroodporne-
go, szyb samocho-
dowych, porcelany, 
talerzy, żarówek, 
świetlówek, zniczy, 
donic, termometrów

czyste opakowania z: two-
rzyw sztucznych, metalu, 
papieru i tektury, butelki 
typu PET, butelki po chemii 
gospodarczej, opakowania 
po kefirach i jogurtach, fo-
lię opakowaniowa, gazety, 
papier do pisania, kartony 
i pudełka, puszki i folię 
aluminiową, złom metali 
kolorowych, czyste karto-
niki po sokach, napojach 
i produktach mlecznych

odpadów organicznych, opako-
wań zawierających substancje 
organiczne, tekstyliów, odzieży, 
popiołu, szkła, porcelany, wor-
ków po nawozach, sznurków, 
folii ogrodniczej, odpadów 
budowlanych, elementów 
instalacji wodno-kanalizacyj-
nych, żarówek, świetlówek, 
baterii, pojemników po olejach 
i farbach, opakowań po lekar-
stwach, odpadów z samocho-
dów, sprzętu RTV i AGD

a.sek
Sticky Note
nad tabelka wstawić tekst:ODPADY KOMUNALNE są to odpady powstające w gospodarstwach domowych. Istotne jest więc, aby powstawały w gospodarstwach domowych, bądź też by były podobne do takich odpadów z uwagi na skład lub charakter.Przypominamy również zasady segregacji odpadów komunalnych (tabela poniżej).
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NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

BANK ŻYWNOŚCI W NASZEJ GMINIE
- ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

W ślad za pismem otrzymanym ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim informujemy mieszkańców Gminy Wola 
Krzysztoporska, że świadczenia lekarsko-pielęgnacyjne w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane są przez Po-
wiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej (PZOZ) w poradni przy ul. Roosevelta 3 (wejście od ul. Próchnika, tel. 44/645-11-72, 667777519), 
codziennie od 18:00 do 8:00 dnia następnego, natomiast w soboty, niedziele i  inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 
od 8:00 danego dnia do 8:00 dnia następnego (tj. 24 godziny).

Umowa z PZOZ W Piotrkowie Tryb. na świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obowiązuje do 30.06.2016 r.

W miesiącu sierpniu, tak jak w  poprzednich 
latach przyjmowane były w  naszym Urzędzie 
Gminy wnioski o  zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej. I tym razem nasi 
mieszkańcy nie zawiedli. Rolnicy chcący odzyskać 
część pieniędzy wydanych na zakup oleju napę-
dowego złożyli około 500 wniosków. Należne im 
pieniądze będą wypłacane pod koniec paździer-
nika 2013 r. Przypominamy, że już w lutym 2014 r. 
będzie możliwość złożenia ponownie wniosków 
o zwrot podatku akcyzowego, do których należy 
dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 
r. do 31 stycznia 2014 r. Na zdjęciu pracownicy 
przyjmujący wnioski – pokój nr 5 UG.

Uroczyste otwarcie Banku Żywnosci w Woźnikach

Od 6 maja br. na terenie naszej Gminy działa Bank Żywności, 
założony przez Fundację ,,Piekarnia Dobrych Uczynków” – or-
ganizację skupioną w  Lokalnym Ośrodku Wspierania Ekonomii 
Społecznej utworzonym w kwietniu w piotrkowskim Starostwie 
Powiatowym. Siedziba Banku znajduje się w miejscowości Woź-
niki. Uroczyste otwarcie punktu miało miejsce 7 sierpnia, symbo-
licznego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie Wójt Gminy Roman 
Drozdek i wiceprezes Fundacji - Sylwia Gajda. Prezesem Fundacji 
jest Zbigniew Gajda. Po części oficjalnej goście zaproszeni zostali 

do  obejrzenia magazynu, w  którym przechowywana jest  żyw-
ność przeznaczona dla osób biednym i potrzebujących. Fundacji 
udało się już zgromadzić prawie 2,5 tony artykułów spożywczych 
takich jak: mąka, cukier, mleko, konserwy, kasze, ryż, makarony.

Fundacja chętnie nawiąże współpracę z hurtowniami spożyw-
czymi, papierniczymi oraz sklepami, które zechciałyby przekazać 
artykuły na cele charytatywne. 

Serdecznie Zapraszamy !
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OOTWARCIE KOMPLEKSSUU OOŚŚWWIIAATTOOWWEGGOOO WWW BBUUJJNNAACCHH

W miesiącu wrześniu 2013 r. uczniom ze Szkoły Podstawo-
wej w  Bujnach udostępniony zostanie rozbudowany obiekt 
szkolny. Oficjalna uroczystość otwarcia będzie połączona 
z  Dniem Edukacji Narodowej i  jest  planowana na  14 paź-
dziernika. W ramach przeprowadzonej inwestycji pod nazwą 
„Budowa nowoczesnego Centrum Edukacyjno-Sportowego 
w miejscowości Bujny” wykonano remont istniejącego budyn-

ku Szkoły Podstawowej łącznie z  termomodernizacją, dobu-
dowano nowy budynek z nowoczesną salą gimnastyczną, sto-
łówką szkolną oraz przedszkolem. Zagospodarowano również 
teren wokół szkoły, dla najmłodszych został przygotowany 
bezpieczny i kolorowy plac zabaw. Na realizację projektu Gmi-
na pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki w wysokości 450.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa po remoncie Plac zabaw

Na pierwszym planie stołówkaSala gimnastyczna
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IZBA PAMIĘCI W ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM 
W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej zorganizowano Szkolną 
Izbę Pamięci. W wydzielonym pomieszczeniu w ciekawy sposób zaaranżowano ekspo-
zycję przedmiotów świadczących o chlubnych dziejach historii lokalnej. Znaczącą część 
ekspozycji poświęcono biografii patrona szkoły podstawowej gen. Ludwikowi Czyżew-
skiemu. Zgromadzono także zbiór fotografii z okresu dwudziestolecia międzywojen-
nego odnoszące się do historii Woli Krzysztoporskiej. Wśród pozyskanych eksponatów 
odnajdziemy liczną kolekcję białej broni z XIX i XX wieku, kolekcję starych monet (naj-
starsza moneta podłodzi z XVII w) oraz umundurowanie wojskowe i  strażackie. Naj-
większą ilość eksponatów zdeponował pan Jerzy Resel z Monikowa. Szkolną Izbę Pamię-
ci zorganizowano staraniem dyrektora szkoły oraz nauczycieli historii.

Kolekcja białej broni Popiersie Ludwika Czyżewskiego

Dnia 30.08.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzyszto-
porska z udziałem Dyrektorów placówek oświatowych z terenu 
Gminy Wola Krzysztoporska oraz przedstawicieli KM PSP w Piotr-
kowie Trybunalskim, Prezesa i Komendanta Gminnego ZOSP RP 
oraz Sekretarza i pracowników Urzędu Gminy dokonano oceny 
przebiegu ewakuacji w placówkach oświatowych z terenu Gminy 
Wola Krzysztoporska. Ćwiczenia ewakuacji przeprowadzono 
na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztopor-
ska. Ćwiczenia ewakuacji w 2013r. odbyły się w: S.P. Parz-
niewice - 18.04.2013r., S.P. Bogdanów - 25.04.2013r., S.P. 
Krzyżanów - 09.05.2013r, Przedszkole Samorządowe w Woli 
Krzysztoporskiej - 16.05.2013r., Przedszkole w  Gomulinie 
- 23.05.2013r., S.P. Gomulin - 23.05.2013r., Gimnazjum Go-
mulin - 23.05.2013r., ZS-G Wola Krzysztoporska 06.06.2013r. 
Obserwatorami ćwiczeń w Komisji oceniającej ich przebieg byli: 
przedstawiciele KM PSP w Piotrkowie Tryb. Komendant Gminny 
OSP, Sekretarz i pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska. 
W przeprowadzonych ćwiczeniach ogółem uczestniczyło 1277 
osób w tym 1147 uczniów, 130 osób dorosłych (nauczycieli i in-
nych pracowników cywilnych ) oraz strażacy z  jednostek OSP: 
Parzniewice, Bujny, Gomulin, Krzyżanów, Wola Krzysztoporska 
oraz Policjanci z Komisariatu Policji w Grabicy. Założonym celem 
ćwiczeń było: sprawdzenie wyrobienia nawyku odpowiedniego 
zachowania się uczniów, nauczycieli i  pracowników cywilnych 
w sytuacji zagrożenia; współpraca osób cywilnych (pracowników 
szkoły z jednostkami ratowniczymi; aktualność posiadanej doku-
mentacji p.poż i OC i posiadanego podręcznego sprzętu p.poż 
(gaśnice hydranty); oznakowanie dróg ewakuacji. Na podstawie 
oceny i przebiegu ćwiczeń można stwierdzić, iż główny cel jaki 
został określony t.j. wyrobienie nawyku zachowania się uczniów, 
nauczycieli i  personelu oraz współpraca administracji szkolnej 
z jednostkami OSP w czasie zagrożenia, został osiągnięty. Współ-
praca pracowników szkół z  jednostkami ratowniczymi w czasie 
akcji była dobra. Wyznaczeni nauczyciele jak też pracownicy znali 

przypisane im funkcje i role w czasie ćwiczeń ewakuacji i je reali-
zowali. Posiadana przez Placówki dokumentacja p.poż jest ak-
tualna. Podręczny sprzęt gaśniczy sprawdzany i  legalizowany. 
Natomiast zadysponowani na miejsce zdarzenia strażacy doko-
nywali rozpoznania i  sprawdzenia miejsca akcji, podejmowali 
adekwatne do zagrożenia działania bojowe. Po ich realizacji skła-
dali meldunek Komendantowi Gminnemu OSP, na bieżąco oma-
wiali przebieg ćwiczeń i wracali do miejsca dyslokacji. Dodatko-
wo w trakcie ćwiczeń w ZS-G w Woli Krzysztoporskiej dokonano 
prezentacji udzielania pomocy przedmedycznej przez jednostkę 
OSP Wola Krzysztoporska, a w Szkole Podstawowej w Krzyżano-
wie ćwiczenia ewakuacji z uwagi na przyjętą przesłankę powsta-
nia wtórnego zagrożenia przeprowadzono dwukrotnie - jeden 
raz bez udziału jednostki OSP, a drugi raz z udziałem jednostki 
OSP Krzyżanów. Także tam, gdzie to było możliwe strażacy doko-
nywali prezentacji samochodu bojowego i posiadanego sprzętu 
p.poż. Nad bezpieczeństwem ćwiczących w trakcie ćwiczeń ewa-
kuacji czuwali Policjanci z Komisariatu Policji w Grabicy .
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„KOLOROWA CLOWNADA”
W niedzielę 11 sierpnia 2013 r. na kompleksie sportowym 

„Orlik” w Woli Krzysztoporskiej, odbyła się „Kolorowa Clowna-
da” zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pogodne, 
niedzielne popołudnie upłynęło pod znakiem wspólnej rozrywki 
i doskonałej zabawy zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Anima-
torzy w  przebraniu clownów zabrali wszystkie przybyłe dzieci 
w zaczarowaną podróż w świat wyobraźni. Impreza obfitowała 
w  różnego rodzaju zabawy i konkursy z nagrodami. Mogliśmy 
podziwiać taniec wyginaniec, pokaz mody oraz podróż przez ko-
lorowy tunel.

Podczas konkursów dzieci jadły bułki na czas i  jabłka zawie-
szone na  sznurkach, a  także przy pomocy papieru toaletowe-
go zmieniały się w egipskie mumie. Wszyscy uczestnicy chętnie 
wzięli udział w przeciąganiu liny, można było podziwiać wielkie 
bańki mydlane a także samodzielnie je tworzyć. Dzieci z poma-
lowanymi buźkami z pomocą Patysi tworzyły wszelkiego rodzaju 
formy z balonów, takie jak kwiatki, zwierzątka, a nawet rycerskie 
miecze.

Uśmiechnięte buzie dzieci były najlepszym dowodem na  to, 
że zabawa się podobała i dostarczyła wiele radości, a także po-
dziękowaniem dla jej organizatorów.

Do woli, przy dobrej muzyce i z  lokalnymi artystami, tak ba-
wili się uczestnicy przed remontowanym budynkiem GOK w Woli 
Krzysztoporskiej, gdzie w dniach 22-23 czerwca br. odbywała się 
impreza pod nazwą „Bawmy się do woli”. Sobota upłynęła w at-
mosferze sportowej, niedziela za  to  iście rozrywkowej. Od go-
dziny 15:00 można było poszaleć na dmuchańcach i karuzelach 
przy dźwiękach orkiestr dętych z Gomulina i Bogdanowa, które 
to rozpoczęły imprezę. Poznaliśmy zwycięzców drużynowych za-
wodów strażackich, ale to nie jedyne puchary rozdane tego dnia. 

W WOLI BAWILIŚMY SIĘ DO WOLI

Uroczyste otwarcie przy udziale orkiestryUczestnicy imprezy

Uczestnicy imprezy podczas meczu
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OBÓZ PROFILAKTYCZNO-WYPOCZYNKOWY DLA DZIECI
W MIĘDZYWODZIU

W dniach 24-25 sierpnia odbyła się XXII Promocyjno-Han-
dlowa Wystawa Rolnicza ROL-SZANASA 2013 w Piotrkowie 
Trybunalskim (ul. Kasztelańska 9 - tereny wystawowe wo-
kół zamku w Bykach), zorganizowana przez Łódzki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach Oddział 
w Piotrkowie Trybunalskim.

Na tegorocznej wystawie blisko 300 firm promowało naj-
nowocześniejsze maszyny i urządzenia rolnicze, nowoczesne 
rozwiązania w budownictwie inwentarskim, środki do pro-
dukcji rolnej, a  także nowości w hodowli roślin rolniczych 
i ogrodniczych. Nie zabrakło ciekawych propozycji dla dział-
kowiczów: sadzonek drzew, krzewów i kwiatów.

Zwiedzającym czas umilały występy zespołów folklory-
stycznych. Na stoiskach z żywnością regionalną i ekologicz-

ną można było posmakować zdrowych i smacznych potraw. 
Dla rolników i wszystkich zainteresowanych była możliwość 
zasięgnięcia fachowych porad z zakresu technologii produk-
cji rolniczej. Wystawie towarzyszyły liczne kiermasze, m.in. 
wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego, a także wy-
dawnictw fachowych. Na stoiskach z żywnością regionalną 
i ekologiczną można było posmakować zdrowych i  smacz-
nych potraw. Na  imprezie uhonorowano zwycięzców kon-
kursu AGROLIGA 2013 – promującego najlepszych polskich 
rolników i polskie firmy. Laureatami konkursu zostali Pań-
stwo Agnieszka i  Sylwester Głowaccy mieszkańcy wsi 
Budków. Gratulujemy sukcesu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Woli Krzysztoporskiej w dniach od 5 do 15 lipca 2013 r. zor-
ganizowała 11-dniowy obóz profilaktyczno – wypoczynkowy 
do Międzywodzia. W obozie uczestniczyły 44 dzieci w wieku 12–
14 lat z terenu gminy Wola Krzysztoporska. Dzieci zakwatero-
wane były w 2, 3 i 4- osobowych pokojach z węzłem sanitarnym, 

w Ośrodku Wczasowo – Kolonijnym „Kameleon” w Międzywo-
dziu. Celem obozu była integracja dzieci, promocja zdrowego 
stylu życia, zwiększenie świadomości na  temat istoty uzależ-
nień oraz ich skutków oraz kształtowanie i wzmacnianie postaw 
społecznych. Podczas trwania obozu został przygotowany dla 
dzieci bogaty program zajęć, który obejmował: konkursy, tur-

nieje, zabawy i gry ruchowe, ogniska z pieczeniem 
kiełbasek i nauką piosenek obozowych oraz liczne 
dyskoteki. Dzieci mogły korzystać z sali dyskoteko-
wej, telewizyjnej, boisk sportowych, placu zabaw. 
Podczas słonecznej pogody dzieci korzystały z ką-
pieli morskich oraz słońca na strzeżonej plaży pod 
baczną opieką ratowników. Dzieci uczestniczyły 
w wielu wycieczkach gdzie zwiedzały wraz z prze-
wodnikiem najciekawsze miejsca i  obiekty m.in. 
w Kołobrzegu - Stare Miasto, Port, Molo, Pomnik 
Zaślubin z Morzem, Latarnię Morską oraz Muzeum 
Minerałów; w  Międzyzdrojach gdzie zwiedzały 
Aleję Gwiazd, Molo, Rezerwat Żubrów oraz odbyły 
rejs statkiem „Wiking”, co było ogromną atrakcją 
dla wszystkich. W Kamieniu Pomorskim uczestni-
cy zwiedzili zabytkową Katedrę z XIII wieku oraz 
Muzeum Kamienia. Dzieci wypoczęte i zadowolo-
ne wróciły 15 lipca do swoich rodzinnych domów.

ROL- SZANSA 2013

Państwo Agnieszka i Sylwester Głowaccy podczas wręczania nagród
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Gminne zawody sportowo-pożarnicze z uwagi na duże zainte-
resowanie jak też liczbę zgłoszonych do udziału jednostek OSP, 
odbyły się w dwóch etapach. Pierwszy etap odbył się w dniu 23 
czerwca 2013 roku w miejscowości Wola Krzysztoporska gdzie 
był zasadniczą częścią imprezy gminnej „Bawmy się do woli”. 
W trakcie tej części zawodów następujące jednostki OSP wysta-
wiły swoje reprezentacyjne drużyny młodzieżowe i żeńskie w ka-
tegoriach:
1.  młodzik (mężczyźni do lat 12 ): Rokszyce.
2.  junior młodszy (mężczyźni od lat 12 do lat 15): Piekary i Maj-

ków Duży
3.  junior starszy (mężczyźni od lat 16 do lat 18 lat): Bujny, Gomu-

lin, Majków Duży , Rokszyce, Wola Krzysztoporska.
4.  drużyna żeńska: Bujny, Blizin, Majków Duży, Wola Krzyszto-

porska.
Po raz pierwszy wprowadzono do gminnych zawodów sporto-

wo-pożarniczych kategorię sportową „przeciąganie liny”. Ta kon-
kurencja od  razu zyskała swoich fanów. Jednostki które wysta-
wiły do tej konkurencji swoje reprezentacje to: Piekary, Woźniki, 
Bujny, Gomulin, Blizin, Majków Duży, Rokszyce, Wola Krzyszto-
porska, Parzniewice.

W poszczególnych kategoriach jednostki wywalczyły następu-
jące miejsca:
młodzik: I miejsce MDP z OSP Rokszyce w składzie: Lasota Ma-
teusz, Lasota Mikołaj, Lasota Kacper, Marusiński Piotr, Chojnacki 
Sebastian, Jończyk Adam .
junior młodszy: dwa I miejsca MDP OSP Piekary i OSP Majków 
Duży
junior starszy: I miejsce MDP OSP Gomulin, II miejsce MDP OSP 
Wola Krzysztoporska III miejsce MDP OSP Bujny, IV miejsce MDP 
OSP Majków Duży, V miejsce MDP OSP Rokszyce.
drużyna żeńska: I miejsce OSP Bujny, II miejsce OSP Wola Krzysz-
toporska, III miejsce OSP Blizin, IV miejsce Majków Duży.
przeciąganie liny: I miejsce OSP Rokszyce, II miejsce Majków 
Duży, III miejsce Bujny.

Drugi etap Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych odbył 
się w dniu 7 lipca 2013 roku w miejscowości Krężna. Do zawo-
dów swoje reprezentacje wystawiły wszystkie jednostki z miej-
scowości: Krężna, Krzyżanów, Piekary, Mąkolice, Bogdanów, 
Woźniki, Bujny, Gomulin, Jeżów, Blizin, Majków Duży, Rokszyce, 
Wola Krzysztoporska, Oprzężów i Parzniewice. Tradycyjne swoją 
reprezentację wystawił też Samorząd Gminny. W  trakcie zawo-
dów seniorzy uzyskali następujące lokaty: I miejsce ubiegłoroczny 
finalista zawodów OSP Rokszyce, II miejsce OSP Krężna, III miejsce 
OSP Wola Krzysztoporska, IV miejsce OSP Gomulin, V miejsce OSP 
Majków Duży, VI miejsce OSP Blizin, VII miejsce OSP Oprzężów, 
VIII miejsce OSP Mąkolice, IX miejsce OSP Parzniewice, X miej-
sce OSP Bogdanów, XI miejsce OSP Woźniki. Reprezentacje OSP 
Krzyżanów, Piekar, Bujen i Jeżowa nie ukończyły ćwiczeń i nie zo-
stały sklasyfikowane. Uroczystości przebiegały w miłej i uroczy-

Otwarcie uroczystości

stej atmosferze. Uroczystą defiladę MDP OSP w dniu 23 czerwca 
otwierała orkiestra OSP z Gomulina, a w dniu 07 lipca orkiestra 
OSP z Bogdanowa otwierała zawody i koncertowała w Krężnej. 
Uroczystą defiladę pododdziałów prowadził Komendant Gminny 
Mirosław Jakubczyk, który złożył także meldunek Wójtowi Gminy 
Romanowi Drozdkowi. Licznie przybyłych gości witali Przewod-
nicząca Rady Gminy z Wójtem Gminy Wola Krzysztoporska oraz 
przedstawicielami KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim i kapela-
nem strażaków OSP Wola Krzysztoporska ks. Grzegorzem Cier-
lińskim. Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Grzegorz Konecki 
jako najważniejszych wymienił uczestników zawodów, wszyst-
kich strażaków i radnych oraz publiczność. Przybyłe na zawody 
drużyny prezentowały wysoki poziom wyszkolenia. Po zakończe-
niu zawodów wszystkie drużyny otrzymały podziękowania i pa-
miątkowe nagrody, a dodatkowo zwycięskie drużyny otrzymały 
puchary i talony ufundowane przez Gminę Wola Krzysztoporska 
z przeznaczeniem na  zakup niezbędnego sprzętu strażackiego. 
Tegoroczne zawody okazały się dobrym sprawdzianem umiejęt-

ności strażackich jak też widowiskiem na miarę oczekiwań licz-
nie zgromadzonej publiczności z  terenu całej Gminy i  okolicy. 
Wspaniała atmosfera zabawy i rywalizacji towarzyszyła uczestni-
kom do końca imprezy. Największy aplauz drużyn pożarniczych 
i publiczności wzbudziła decyzja drużyny samorządowej, która 
tradycyjnie zrezygnowała z wywalczonej nagrody i  przekazała 
ją na rzecz młodzieżowych drużyn uczestniczących w zawodach. 
Ceremonii zamknięcia dokonał tradycyjnie Komendant Gminny 
ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej Mirosław Jakubczyk.

Jedna z konkurencji dla juniorów

Zabawa w pianie
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O NIM WARTO PAMIĘTAĆ

REMONT OGRODZENIA NA CMENTARZU WOJENNYM 
I MALOWANIE KONSTRUKCJI METALOWEJ POMNIKA 

W MIEJSCOWOŚCI BOROWA

WŁADYSŁAW KOŁACIŃSKI

Urodził się 10 marca 1911 
roku w Piekarach w powiecie 
piotrkowskim w wielodzietnej 
rodzinie chłopskiej. Po  ukoń-
czeniu Szkoły Technicznej 
w Łodzi odbył służbę wojsko-
wą w  Marynarce Wojennej. 
Następnie pracował w  Pol-
skich Liniach Lotniczych LOT 
w  Runii-Zagórzu. Kampanię 
wojenną rozpoczął w  1939 
roku walcząc na  wybrzeżu, 
po wydostaniu się z niemiec-
kiej niewoli w  czerwcu 1940 
roku Władysław powrócił 
do  rodzinnego domu w  Pie-
karach. W  połowie sierpnia 
1940 roku złożył przysięgę żoł-
nierską i niebawem został ko-

mendantem na gminę Woźniki. Tak rozpoczęła się walka legen-
darnego „ŻBIKA” o niepodległość ojczyzny. We wrześniu 1943 
roku Żbik otrzymał rozkaz z Komendy Okręgu zorganizowania 
oddziału partyzanckiego i od tej pory rozpoczęły się walki z ukry-
cia, które trwały aż do  sierpnia 1944 roku kiedy to pułk Żbika 
został przekształcony w Brygadę Świętokrzyską. Rok 1945 to ko-
lejny powrót do walki tym razem z ubekami którzy masowo za-
trzymywali partyzantów. Pożegnanie Władysława Kołacińskiego 
z Polską nastąpiło we wrześniu 1945 roku, kiedy to po odparciu 
jednego z ataków oddziału Armii Czerwonej musiał rozformo-
wać oddział i uciekać z kraju.

Wszystkich zainteresowanych osobą legendarnego Żbika od-
syłamy do  artykułu napisanego przez Pawła Reisinga w  gaze-
cie Kurier Kultura i Rzeczywistość nr 1 (77) styczeń 2009 oraz 
do książki „Między młotem a swastyką” W. Kołaciński wyd. W-wa 
1991r., jak również z pracą zbiorową „Major ŻBIK”.

W kościele parafialnym św. Trójcy w Bogdanowie znajduje się 
tablica poświęcona pamięci mjra Żbika. Władysław Kołaciński 
zgodnie ze swoją wolą został pochowany w  rodzinnym grobie 
w Bogdanowie.

W miesiącu sierpniu wykonano roboty remontowo-budowla-
ne związane z  renowacją Pomnika Obrońców Gór Borowskich. 
Wykonano remont podestu przy pomniku, oczyszczenie i poma-
lowanie górnej betonowej powierzchni postumentu, malowanie 
konstrukcji metalowej pomnika.

Przeprowadzono również roboty na  cmentarzu wojennym, 
których zakres obejmował: remont ogrodzenia z kamienia polne-
go, czyszczenie i malowanie regulację bramy wjazdowej z furtką.
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KGW BLIZIN
KGW w Blizinie powstało w roku 1965. Założycielem był Jerzy 

Krasoń – pracownik służby rolnej. Do KGW należało około 50 
członkiń. Pierwszą przewodniczącą została Maria Robak. W tym 
czasie na świetlicy w Szkole Podstawowej w Blizinie odbywały się: 
kurs przerobu mięsa i podrobów, oraz kursy gotowania. W 1971 
roku po rezygnacji pani Marii Robak zostaje wybrany nowy za-
rząd, w  skład którego weszły: Helena Siewierska – przewodni-
cząca, Halina Kaczorowska – z-ca przewodniczącej, Stanisława 
Krystek – sekretarz, Czesława Rogaczewska – skarbnik. W  tym 
czasie została wprowadzona i nadzorowana przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich dystrybucja piskląt dla okolicznych mieszkańców.

Członkinie co roku organizowały dzień kobiet, spotkania i ze-
brania sprawozdawcze, jak również zabawy taneczne w sąsied-
nich wsiach (Parzniewicach, Wronikowie, Bogdanowie i Pawło-
wie). Z pozyskanych pieniędzy członkinie organizowały wycieczki, 
m.in. do Zakopanego, Wampirzyc, Malborka, i Wieliczki.

Z KRONIKI KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICHZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Wycieczka do Wieliczki

Wycieczka do Malborka

Wycieczka nad morze -Westerplatte
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Dyplom za przygotowanie stołu 
Wielkanocnego

W O L A K R Z Y S Z T O P O R S K A 27.03.2010 

W kolejnych latach organizowano kursy kroju i szycia. W 1988 roku Urząd Gminy 
w Woli Krzysztoporskiej przekazał na rzecz KGW lokal wraz z wyposażeniem, po byłym 
klubie. W lokalu urządzono wypożyczalnię naczyń, którą na bieżąco uzupełniano z pie-
niędzy uzyskanych ze zorganizowanych zabaw. Organizowano kolejne wycieczki m.in. 
do Lichenia, Żelazowej Woli, Łowicza, i w Góry Świętokrzyskie. W 1991 roku świetlica 
została przekazana jako pomieszczenie do nauki dla szkoły, natomiast wypożyczalnia 
został przeniesiona do sali OSP. W kolejnych latach zostały podejmowane próby zor-
ganizowania balów sylwestrowych, jednak pierwsze bale nie przyniosły oczekiwanych 
zysków, pozwalających na dokonanie zakupów dla wypożyczalni. Na początku 2006 
roku członkinie koła uczestniczyły w pokazach Wielkanocnych w Będkowie, natomiast 
w lutym KGW Blizin zajęło I miejsce w konkursie pt „Tłusty czwartek” zorganizowanym 
przez GOK w Woli Krzysztoporskiej. Otrzymaną nagrodę koło przeznaczyło na zakup 
kuchni gazowo-elektrycznej.

Panie z KGW dążą do  zwiększania udziału wsi w  życiu kulturalnym, uczestniczyły 
w lokalnych konkursach w 2007 roku min.: „Ziemniak – królewskie warzywo na polskim 
stole”. Corocznie koło uczestniczy również w konkursach organizowanych przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury (Tłusty czwartek, Stół wielkanocny, Ocalić od zapomnienia).

Koło może też pochwalić się owocną współpracą z organiza-
cjami młodzieżowymi ( pomagają przy organizowaniu gminnych 
rozgrywek – przygotowaniem ciepłego posiłku lub poczęstunku 
dla gości) i lokalną jednostką OSP. Panie pomagają również przy 
organizacji dożynek parafialnych i dni papieskich. Jest to teraz ła-
twiejsze, ponieważ w 2011 roku rozbudowano zaplecze kuchen-
ne. KGW wyposażyło nowe pomieszczenie w potrzebny sprzęt 
(AGD, meble, zastawa stołowa).

Każdego roku reprezentacja koła uczestniczy w  obchodach 
rocznicowych wybuchu II Wojny Światowej, które odbywają 

się na Górach Borowskich i bierze udział w Dożynkach Gmin-
nych wykonując wieńce. Bieżąca działalność koła finansowana 
jest ze składek członkowskich oraz nagród za udział w konkuren-
cjach kulinarno-sportowych.

W ostatnich latach zmienił się zarząd KGW.
Obecny jego skład:
Lucyna Szkodzińska – przewodnicząca
Agnieszka Kraszkiewicz - z-ca przewodniczącej
Bożena Barczyk - sekretarz
Alicja Siwik - skarbnik

Stół Wielkanocny 201101100011011011001101100
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HISTORIA OSP MĄKOLICE

Z HISTORII OSPZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Na podstawie informacji odnalezionych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w War-
szawie ustalono, że początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkolicach sięgają lat 20-tych 
ubiegłego wieku. Do dnia dzisiejszego zachowały się fragmenty archiwalne dokumentu 
podpisanego przez sekretarza straży. Z powyższego dokumentu wynika, że 27 listopa-
da 1927 roku podpisano uchwałę gromadzką, w której wszyscy mieszkańcy byli zgodni 
do utworzenia jednostki OSP w Mąkolicach, brakowało tylko pieniędzy na zakup potrzeb-
nych narzędzi. Jednogłośnie wprowadzono opłatę na gospodarzy 50 groszy z morgi, pie-
niądze gromadzono na książeczce oszczędnościowej co pozwoliło na zakup w kolejnych 
latach sprzętu potrzebnego jednostce. Na początku była to sikawka przenośna i beczko-
wóz dwukołowy żelazny.

Obecnie wyposażenie i wyszkolenie członków OSP umożliwia podjęcie działań ratowni-
czo-gaśniczych w czasie pożarów. Jednostka dysponuje od września 2005 r. samochodem 
FS Lublin, wyposażonym w pompę, motopompę i sprzęt ratowniczy.

Plany jednostki na przyszłość to doprowadzenie do modernizacji strażnicy oraz zakup 
nowoczesnego sprzętu ratowniczego.

Obecny Zarząd Jednostki przedstawia się następująco: Prezes OSP Mąkolice – Sta-
nisław Gniewaszewski, (kierowca), Wiceprezes i Naczelnik - Mariusz Kacperski, Sekretarz 

- Marek Młoczkowski, Skarbnik – Sylwester Pieprzowski.

Archiwalny dokument ArcArcArcArcArcArcrcArcrrrcchiwhiwhiwhiwhhhhhhh alnalnalnalnllnlnlnlnllnllnlnnnnnnne ze ze ze zzzzzdjędjędjędjędjędjędjęjęddjędjęciecieciecieieeieee z z z z latlatlatlatlataaa 60606060060

Archiwalne fragmenty dokumentu z 1927 r.Archiwalne fragmenty dokumentu z 1927

W biuletynie NR 3/2013 (35) w artykule Historia OSP Parzniewice, błędnie został podany skład zarządu jednostki.
Obecny Zarząd Jednostki OSP Parzniewice przedstawia się następująco: Prezes – Henryk Gręda, Wiceprezes i Naczelnik - 

Paweł Ogrodnik, Sekretarz - Grzegorz Barczyk, Skarbnik - Sławomir Ogrodnik, Gospodarz - Tomasz Witkowski.
Za powstałą pomyłkę redakcja biuletynu przeprasza członków OSP w Parzniewicach.

SPROSTOWANIE

Archiwalny dokument

80- lecie OSP Mąkolice
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Reprezentacja Gminy uczest-
niczyła w  składzie 50 osobowym 
w  Letnich Igrzyskach LZS Woje-
wództwa Łódzkiego, które odbyły 
się w Ręcznie 09.06.2013r. W ogól-
nej punktacji Wola Krzysztoporska 
zajęła III miejsce, łącznie zdoby-
wając 299,5 pkt. Pierwsze miejsce 
wywalczyła reprezentacja powiatu 
łowickiego, wyprzedzając o  jeden 
punkt reprezentację gminy Roz-
prza.

MIĘDZYPARAFIALNE MISTRZOSTWA ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

LETNIE IGRZYSKA LZS WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO RĘCZNO

ZE SPORTUZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Nasi gminni sportowcy odnoszą sukcesy również w rozgrywkach parafialnych. W dniach 
18.05.2013r. w Łasku oraz 21.06.2013r. w Łodzi odbyły się międzyparafialne mistrzostwa 
archidiecezji łódzkiej o puchar księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w piłkę nożną, 
a naszą gminę reprezentowały w nich: parafia św. Mikołaja Biskupa z Gomulina oraz parafia 
św. Wawrzyńca w Bujnach. Ten dwuetapowy turniej rozpoczął się o godzinie 9:00 w Łasku 
krótkim nabożeństwem oraz błogosławieństwem przybyłych licznie reprezentantów z 11 
parafii z naszego województwa oraz diecezji łowickiej. Następnie uczestnicy przenieśli się 
na boiska piłkarskie, gdzie każda z drużyn została przydzielona do odpowiedniej grupy wie-
kowej. Rozgrywki odbywały się systemem ,,każdym z każdym’’, więc w ten upalny, majowy 
dzień rozegrano łącznie aż 180 spotkań (każda drużyna po 10). I tak po pierwszym dniu mi-
strzostw wśród gimnazjalistów prym wiedli piłkarze z Bujen, zaś na miejscu 8 uplasowali się 
reprezentanci Gomulina. Następnie w Łodzi odbyła się ostatnia faza turnieju, w której wy-
łoniono zwycięzców. I tak, po wyczerpujących i niezwykle emocjonujących meczach, parafia 
z Bujen potwierdziła, ze nieprzypadkowo została zwycięzcą i obroniła ubiegłoroczny tytuł 
mistrzów przewagą 6 punktów nad drugą drużyną z Tomaszowa Mazowieckiego. Zwycięzcy 
uhonorowani zostali pamiątkowym dyplomem oraz pucharem, który zajmuje szczególne 
miejsce w kościele w Bujnach. Niestety parafianie z Gomulina nie wywalczyli miejsca na po-
dium, ale najważniejsza była tu dobra zabawa.

Należy dodać, że wyjazd tegorocznych zwycięzców na  turniej nie  udałby się, gdyby 
nie pomoc proboszcza z Bujen ks. Grzegorza Cierlińskiego, który zapewnił transport oraz 
międzymeczowe przekąski dla naszych mistrzów. Również przedstawiciele kościelni z Go-
mulina obecni byli na tegorocznych rozgrywkach i z uwagą śledzili poczynania swoich pod-
opiecznych, którzy wystartowali aż w 3 grupach wiekowych.

Wręczenie pucharu

ZwyZwyZwyZwywycięcięcicięcic skaskakaskas drdrdrdrużyużyużyużyżyynanaaaa

Na zdjęciu W. Wawrzyńczak 
z zawodniczkamiz zawodniczkami
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PODNOSZENIE CIĘŻARÓW – SUKCESY LUKS „GRYF” BUJNY
Niewątpliwym sukcesem sekcji podnoszenia ciężarów LUKS 

„GRYF” Bujny w pierwszym półroczu 2013 r. był udział w Mi-
strzostwach Polski juniorów do lat dwudziestu który się odbył 
w dniach 12-14 kwietnia 2013 na obiektach sportowych „Zawi-
szy” w Bydgoszczy.

Zawodnikom LUKS „GRYF” Bujny udało się wywalczyć pięć 
medali - trzy złote, jeden srebrny i jeden brązowy, co w punktacji 
klubowej dało 80 punktów. Na 60 klubów punktujących GRYF 
zajął I miejsce w Polsce deklasując rywali, druga w punktacji była 
drużyna „Zawisza” Bydgoszcz z 65 punktami.
Złote medale wywalczyli:
MARCIN TOMCZYK kat. wagowa 56 kg. wynik 209 kg
BŁAŻEJ GRELA kat. wagowa 77 kg wynik 280 kg
JUSTYNA ZAWADA kat. wagowa 48 kg wynik 126 kg
Srebrny medal:
KATARZYNA ORDZIŃSKA kat. wagowa 75 kg wynik 186 kg
Brązowy medal:
MARLENA SOBIERSKA kat. wagowa 69 kg wynik 115 kg

Natomiast w Młodzieżowych Mistrzostwach Polskich odby-
wających się w dniach 26- 28 czerwiec 2013 w Spale startowali 

dwaj młodzieżowcy z Bujen: Bartłomiej Kula kat. wagowa 56 
kg wynik 145 kg IV miejsce, Bartłomiej Gaugier kat. wagowa 
94 kg wynik 257 kg VI miejsce. Pierwsze półrocze zakończyło się 
Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży, która się odbyła w dniach 
11-14 lipca 2013r, w Dobryszycach, gdzie Patryk Krasoń kat. wa-
gowa 94 kg osiągnął wynik 198 kg XI miejsce. Liczba zdobytych 
punktów w  generalnej punktacji prowadzonej przez Minister-
stwo Sportu i Turystyki stawia klub na wysokiej pozycji.

UDANE STARTY ZAWODNIKÓW LUKS „ATHLETIC” WOLA 
KRZYSZTOPORSKA

Dnia 16.06.2013 r. w  Brzozie odbył się Finałowy Turniej 
o Mistrzostwo Szkół Podstawowych Województwa Łódzkie-
go w zapasach styl klasyczny w roku szkolnym 2012/2013.

Wyniki indywidualne zawodników z Gminy Wola Krzysztopor-
ska:

Kat. 29kg. Adamski Wiktor II miejsce

Kat. 38kg. Ciesielski Mariusz I miejsce

Ciesielski Marcin III miejsce

Kwapiński Szymon V miejsce

Kat. 42kg. Kupisz Mariusz III miejsce

Ciesielski Marcin III miejsce

Kat. 53kg. Błaszczyk Patryk V miejsce

Kat. 59kg. Głowacki Szymon II miejsce

Krawiec Konrad III miejsce

Czaja Bartłomiej V miejsce

Kat. 100 kg. Muszalak Artur II miejsce

Drużynowo po pięciu turniejach roku szkolnego 2012/2013
1. SP Wola Krzysztoporska –  106 punktów
2. SP nr. 4 Radomsko –  104 punkty
3. SP. nr. 1 Bełchatów –  103 punkty

Dnia 16.06.2013 r. w Brzozie odbył się I Turniej Mistrzostw 
kadetów Woj. Łódzkiego o Puchar Wójta Gminy Grabica w za-
pasach styl klasyczny. Wyniki:Kat. 63kg. - Jarek Michał II miejsce, - 
Jarek Łukasz III miejsce Kat. 76kg. – Banasiak Maciej – III miejsce. 
Klubowo: LUKS „ ATHLETIC” Wola Krzysztoporska – V miejsce.

W dniach 07-08.06.2013 w Radomiu odbył się Ogólnopolski 
Turniej Młodzików Uczniowskich Klubów Sportowych w za-

pasach styl klasyczny. W Tym Turnieju wystartowało czterech re-
prezentantów Klubu LUKS „ATHLETIC” .Wyniki :

Kat. 35kg. Ciesielski Mariusz II miejsce

Ciesielski Marcin V miejsce

Kat. 42kg. Kupisz Mariusz X miejsce

Kat. 53kg. Pijewski Karol III miejsce

Startowało 211 zawodników i zawodniczek z 30 klubów
Drużynowo; LUKS „ ATHLETIC” Wola Krzysztoporska – VII miej-

sce. Dla drużyny punktowali jeszcze zawodnicy: Dominik Dusiński 
kat. wagowa 62 kg wynik 210 kg IV miejsce, Piotr Szczepanik kat. 
Wagowa 69 kg wynik 221 kg VI miejsce.

W dniach 31.05-02.06.2013 odbyły się w Poznaniu Mistrzo-
stwa Polski Zrzeszenia LZS w zapasach styl klasyczny. W tych 
zawodach wystartowało 7 reprezentantów Klubu z Woli Krzysz-
toporskiej. Wyniki:
Grupa junior/młodzieżowiec:

Kat. 96 kg. Kowalski Jacek III miejsce

Kat. 74 kg. Malczyk Dawid X miejsce
Grupa kadetów:

Kat. 76 kg. Banasiak Maciej V miejsce

Kat. 54 kg. Kaczorowski Jakub VII miejsce

Kat. 63kg. Jarek Łukasz VII miejsce

Jarek Michał XII miejsce

Kat. 69 kg. Maczugowski Hubert IX miejsce

Startowało 203 zawodników z 29 klubów.
Drużynowo; LUKS „ATHLETIC” Wola Krzysztoporska – XII miejsce

GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKA BRĄZOWYM MEDALISTĄ 
MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ 
MĘŻCZYZN DRUŻYN NIEZWIĄZKOWYCH W SEZONIE – 2013

LZS Wygoda reprezentująca Gminę Wola Krzysztoporska po zdobyciu mistrzostwa powiatu piotrkowskiego w piłce nożnej 
mężczyzn reprezentowała powiat na mistrzostwach województwa łódzkiego, które odbyły się 28.07.2013r., w Zelowie.

W mistrzostwach województwa łódzkiego zdobyła trzecie miejsce.



16

Biuletyn „NASZA GMINA”
Wydawca: Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej

tel. 44 616-39-76 (78, 61)
Zespół redakcyjny:

Dominik Ambrozik – redaktor naczelny
dominik.ambrozik@wola-krzysztoporska.pl

Adrianna Drzynicka-Kania 
a.drzynicka-kania@wola-krzysztoporska.pl

Barbara Osuch
b.osuch@wola-krzysztoporska.pl

Druk: Oficyna Drukarska – Jacek Chmielewski

ul. Sokołowska 12 A, 01-142 Warszawa

tel./fax 22 632 83 52 • www.oficyna-drukarska.pl

Nakład: 1500 egz.

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Urzęd Gminy Wola Krzysztoporska,

ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska

z dopiskiem: „Biuletyn”

Z ŻYCIA LUKS TENIS-CLUB WOLA KRZYSZTOPORSKA

SAMORZĄDOWCY Z WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ NAJLEPSI

Druga część sezonu 2012/2013 dla tenisistów stołowych z terenu 
naszej gminy była równie udana jak pierwsza. Od stycznia 2013 roku 
tenisiści regularnie uczestniczyli w  różnorodnych turniejach tenisa 
stołowego często z dużymi sukcesami. Na uwagę zasługuje fakt iż 
nasi zawodnicy pod okiem trenera Huberta Zawiślaka mogli stawić 
czoła klubom, które mają już bogatą historię tenisową. Dzieci i mło-
dzież z terenu naszej gminy rywalizowała zarówno wśród dziewcząt 
jak i chłopców w różnych kategoriach wiekowych. Ich sukcesy to: 
Żacy: Maksymilian Zawiślak (Wola Krzysztoporska) VI miejsce 

w turnieju Powiatowym. Młodziczki: Karolina Dukowska (Piaski) 
I miejsce w  turnieju Powiatowym i Międzypowiatowym w Mosz-
czenicy, III miejsce w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego oraz 
III miejsce w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego LZS w Mosz-
czenicy, I miejsce w XIV Ogólnopolskim turnieju o  Puchar Wójta 
Gminy Kleszczów, a  także V miejsce w Półfinałach do Mistrzostw 
Polski w Krakowie, II miejsce w Międzypowiatowych Mistrzostwach 
Młodzików w Kielcach. Wiktoria Kuśmierska (Wola Krzysztopor-
ska) I miejsce w  turnieju Powiatowym i Międzypowiatowym, III 
miejsce w turnieju Wojewódzkim żaczek w Moszczenicy, III miejsce 
w  turnieju Wojewódzkim LZS żaczek, I miejsce w XIV Ogólnopol-
skim turnieju o Puchar Wójta Gminy Kleszczów. Młodzicy: Jakub 
Szczepanik (Bujny) III miejsce w  turnieju Powiatowym, IV miejsce 
w turnieju Międzypowiatowym w Moszczenicy. Kadetki: Aleksan-
dra Sima (Glina) I miejsce w turnieju Międzypowiatowym, III miej-
sce w Mistrzostwach Województwa LZS w Moszczenicy, II miejsce 
drużynowo w  Mistrzostwach Województwa Łódzkiego w  Łodzi 
oraz XVII miejsce w Mistrzostwach Polski LZS w Ostródzie. Wero-

nika Miziołek (Bujny) VIII miejsce w turnieju Międzypowiatowym, 
II miejsce drużynowo w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego 
w Łodzi. Kadeci: Jakub Kuśmierski (Wola Krzysztoporska) I miej-
sce w turnieju Powiatowym, Międzypowiatowym, III miejsce w Mi-
strzostwach Województwa Łódzkiego, III miejsce w Mistrzostwach 
Województwa Łódzkiego LZS, a  także VIII miejsce w  Półfinałach 
do Mistrzostw Polski w Krakowie oraz XX miejsce w Mistrzostwach 
Polski LZS w Ostródzie. 

Klub prowadzi regularny nabór dzieci i młodzieży a także doro-
słych, aby jeszcze bardziej popularyzować tenis stołowy wśród na-
szych mieszkańców. Od  stycznia 2013 roku powstała najmłodsza 
grupa dzieci 7-8 lat gdzie uczęszcza 15 nowych adeptów.

Ostatnia – XIV edycja Spartakiady Władz Samorządowych 
Województwa Łódzkiego zakończyła się dużym sukcesem na-
szej reprezentacji. Samorządowcy z Gminy Wola Krzyszto-
porska drużynowo w klasyfikacji końcowej zajęli I miej-
sce, wyprzedzając gminy: Rozprza i Sulejów. Indywidualnie 
najlepszym zawodnikiem całego cyklu został Błażej Strzel-
czyk, a doskonałe trzecie miejsce przypadło w udziale Ry-
szardowi Olejnikowi – obaj panowie to radni naszej Gminy. 
GRATULUJEMY!

Spartakiada prowadzona jest w cyklu rocznym, składa się z kilku 
startów w różnych dyscyplinach, m.in. w piłce siatkowej, piłce noż-
nej,  tenisie stołowym, strzelectwie, sprawnościowym torze prze-
szkód i rekreacji. Składy osobowe reprezentacji na poszczególne za-
wody ustalane są odrębnie, zawodnikami mogą być: wójt, zastępca 

wójta, skarbnik, sekretarz, radni, a także ksiądz i sołtys. Szczegól-
ne słowa podziękowania w tym miejscu należą się Grzegorzowi 
Koneckiemu, który szczególnie intensywnie angażował się w orga-
nizowanie i przygotowywanie naszej drużyny do startów.
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Przedstawiciele naszej reprezentacji tuż po  wręczeniu pucharów: 
u góry od lewej – radny Ryszard Olejnik, sołtys z Lasek Gabriela Paw-
lak, radny Grzegorz Konecki, skarbnik gminy Wiesław Jagiełło, se-
kretarz gminy Marek Ogrodnik, u dołu radni - Joanna Sala i Błażej 
Strzelczyk




