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UROCZYSTE OTWARCIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

Projekt: Umacnianie pozytywnego wizerunku Województwa Łódzkiego 
poprzez modernizację i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury 

w Woli Krzysztoporskiej oraz organizację imprezy kulturalnej „Smaki królowej Bony”

Rozpoczęcie oficjalnej części uroczystości

„Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013”.

Kompleksowa modernizacja
Na koniec września br. zakończyła się kompleksowa moderniza-

cja i wyposażenie budynku GOK. Zakres inwestycji obejmował prze-
budowę oraz kapitalny remont budynku wewnątrz i  na zewnątrz 
z  wykonaniem instalacji elektrycznych, wodnych i  kanalizacyjnych 
oraz zakupem wyposażenia do sali widowiskowej (m.in. nowe fote-
le, nagłośnienie, oświetlenie, wentylacja). W ramach zadania Gmina 
pozyskała na realizację inwestycji dofinansowanie w wysokości 50% 
jej wartości ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013. Całkowi-
ta wartość projektu wyniosła 2,7 mln zł. Po przeprowadzonych pra-
cach obiekt jest jednym z najnowocześniejszych tego typu budynków 
w powiecie piotrkowskim. Dotychczasowa działalność GOK zamykała 
się w granicach powiatu, teraz jest szansa, że obiekt stanie się regio-
nalnym centrum kultury. Celem bezpośrednim Projektu była poprawa 
stanu infrastruktury kulturalnej w Gminie, wzrost jej atrakcyjności na 
tle regionu i kraju oraz promocja regionu łódzkiego.

11 października 2013 r., odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury połączone 
z  imprezą kulturalną pn. „Smaki Królowej Bony”.

Pierwsza 
inscenizacja 
na nowej scenie 
w budynku GOK
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Uroczystość rozpoczęła się od oficjalnego otwarcia, przecięcia 
wstęgi i poświęcenia obiektu przez księdza kanonika Janusza Chy-
lewskiego proboszcza z Woli Krzysztoporskiej. Następnie na scenie 
odbyła się inscenizacja reżyserowana przez Aleksandra Książczaka, 
dotycząca historycznych wydarzeń związanych z pobytem na Zie-
mi Piotrkowskiej królowej Bony. Następnie wszyscy obecni goście 
zostali zaproszeni na dalszą część imprezy „Smaki Królowej Bony”, 
gdzie można było smakować potrawy na bazie włoszczyzny spro-
wadzonej do naszego kraju przez Królową Bonę i  jednocześnie 
przyglądać się walkom rycerskim na placu przed budynkiem GOK. 
Oprócz walk rycerskich przygotowano wiele innych atrakcji m.in. 
strzelanie z łuku, a dla najmłodszych wybijanie monet i pasowanie 

na rycerza. Pod namiotami obok budynku GOK-u panie z Kół Go-
spodyń Wiejskich częstowały potrawami i sałatkami. Dziewięć Kół 
wzięło udział w konkursie kulinarnym w konkurencjach: zrobienie 
najdłuższego makaronu, upieczenie najlepszej pizzy, przygoto-
wanie najsmaczniejszej sałatki w najkrótszym czasie, ugotowanie 
zupy na włoszczyźnie oraz na najładniejszą dekorację stołu. Po 
zakończeniu konkursu kulinarnego i wręczeniu nagród na scenę 
wkroczył zespół „Karczmarze” z  Rzeszowa, który przeprowadził 
konkurs karaoke i bawił uczestników imprezy do późnych godzin 
wieczornych. Uroczystości otwarcia Gminnego Ośrodka Kultury 
zostały zakończone zaproszeniem wszystkich gości na przyszły 
rok, na kolejną imprezę „Smaki Królowej Bony”.
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INFORMACJE BIEŻĄCE I KULTURALNE

XXXVIII sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 
w  dniu 04 września 2013 roku w Urzędzie Gminy w Woli 
Krzysztoporskiej wg następującego porządku:

 1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
 2) Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji. 
 3)  Spotkanie z  przedstawicielem Wojewódzkiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. 
 4)  Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy, w tym:

a)  podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia sprawozdania 
z  przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną 
Rady Gminy w  Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska 
w  zakresie: realizacja uchwał Rady Gminy, zarządzeń 
Wójta Gminy, skarg i wniosków mieszkańców za I pół-
rocze 2013 roku oraz realizacja wniosków pokontrol-
nych Komisji Rewizyjnej (od początku kadencji). 

 5)  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie 
gminy na rok 2013. 

 6)  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska. 

 7)  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/296/13 
Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. 

 8)  Podjęcie uchwały w  sprawie określenia rodzajów świad-
czeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 
oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

 9)  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży zabu-
dowanej nieruchomości położonej w miejscowości Kozierogi.

10)  Sprawozdanie z  wykonania uchwał oraz informacja 
o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

11) Interpelacje i zapytania. 
12) Zakończenie obrad.

XXXIX sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, odbyła się 
w dniu 16 października 2013 roku w Urzędzie Gminy w Woli 
Krzysztoporskiej. Porządek obrad: 

 1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
 2) Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji. 
 3)  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru poło-
żonego w obrębie geodezyjnym Pawłów Górny i Parznie-
wice Duże w Gminie Wola Krzysztoporska. 

 4)  Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy, w tym: 
podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia sprawozdania 
z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady 
Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie: 
a)  poniesione wydatki na administrację za I  półrocze 

2013 roku, 

b)  oceny wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 ro-
ku oraz podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia spra-
wozdania z  przeprowadzonej kontroli przez Komisję 
Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysz-
toporska w zakresie rozliczenie inwestycji pod wzglę-
dem finansowym oraz wykonania i jakości odebranych 
robót – rewitalizacja centrum miejscowości Bogdanów. 

 5) Analiza oświadczeń majątkowych. 
 6)  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie 

gminy na rok 2013. 
 7)  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska. 
 8)  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finanso-

wej Powiatowi Piotrkowskiemu na dofinansowanie dzia-
łalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie w ra-
mach wsparcia osób niepełnosprawnych.

 9)  Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia pomocy rzeczo-
wej Powiatowi Piotrkowskiemu na wykonanie przepustu 
i kolektora krytego oraz konserwacji rowu w pasie progi 
powiatowej w miejscowości Kolonia Oprzężów na terenie 
Gminy Wola Krzysztoporska.

10)  Podjęcie uchwały w  sprawie określenia rodzajów świad-
czeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycie-
li oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

11)  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 
2013 roku.

12)  Podjęcie uchwały w  sprawie zbycia w drodze sprzedaży 
nieruchomości położonej w obrębie Wola Krzysztoporska.

13)  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (Siomki).

14)  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy (Parzniewice Duże).

15)  Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej 
Rady Gminy – Przewodnicząca nie została odwołana.

16)  Sprawozdanie o  stanie realizacji zadań oświatowych za 
rok szkolny 2012/2013. 

17)  Sprawozdanie z  wykonania uchwał oraz informacja 
o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

18) Interpelacje i zapytania.
19) 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 zamiesz-
czane na stronie internetowej www.wola-krzysztoporska.pl. 

Z OBRAD RADY GMINY

11 października 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie z sołty-
sami. Naradę prowadził Z-ca Wójta Gminy Wola Krzysztoporska.

Podczas narady omawiano realizację inwestycji gminnych 
w 2013 r.:

  wykonano (wspólnie ze Starostwem) przebudowę drogi 
Parzniewice – Bukowa,

  wykonano modernizacje drogi w miejscowości Poraj,
  zakończono budowę nowoczesnego centrum edukacyjno-

-sportowego w Bujnach,
  wykonano modernizacje Gminnego Ośrodka Kultury w ramach 

projektu „Umacnianie pozytywnego wizerunku woj. Łódzkiego 
oraz zorganizowano imprezę kulturalną „Smaki Królowej Bony”,

  zainstalowano system rejestracji audiowizualnej obrad Rady 
Gminy,

  wykonano budowę obwodów oświetlenia ulicznego,
  wykonano modernizację pomieszczeń w przedszkolu samo-

rządowym.

W budżecie gminy przewidziano fundusze na:
  wykonanie rowu przy drodze powiatowej w Oprzężowie, 
  wykonanie dokumentacji na budowę jednej ulicy w Bujnach 

i trzech ulic w Woli Krzysztoporskiej,
  wykonanie ekspertyzy dotyczącej budowy mostu w Radziąt-

kowie,
  uzupełnienie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej 

w Gąskach, Glinie i Bujnach,
  wykonanie projektu wodociągu w Majkowie Dużym i wy-

konanie projektu na budowę placu przy Domu Ludowym 
w Krężnej.

W sprawach różnych omawiano tematy:
  gospodarki odpadami, bezdomnych psów, 
  sporządzania wykazu szamb na prywatnych posesjach.
Po zakończeniu narady sołtysi udali się do Domu Kultury 

i wzięli udział w imprezie „Smaki Królowej Bony”.

NARADA Z SOŁTYSAMI
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Na początku października bieżącego roku wykonano moderni-
zację drogi w miejscowości Poraj – długość 2,15 km. Inwestycja 
polegała na wyrównaniu istniejącej nawierzchni tłuczniem o grubo-
ści warstwy 10 cm, ułożeniu nawierzchni asfaltowej grubości 5 cm 
na szerokości jezdni 4,1 m oraz wykonaniu poboczy z kruszywa. 
Roboty budowlane prowadziła firma: Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych „PEUK” S.A. z siedzibą ul. Roosevelta 39, 97-300 Piotrków 
Trybunalski za kwotę brutto: 430 tysięcy złotych.

W miesiącu październiku w UG w Woli Krzysztoporskiej przepro-
wadzono przetarg na usunięcie z 92 prywatnych posesji wyrobów 
zawierających azbest. Szacowana masa wyrobów przeznaczonych 
do unieszkodliwiania wynosi ok. 213 Mg. Prace polegają na odpo-
wiednim zapakowaniu wyrobów zawierających azbest (płyt azbe-
stowo-cementowych pochodzących z  demontażu pokryć dacho-
wych z budynków mieszkalnych i gospodarczych) składowanych na 
terenie nieruchomości osób fizycznych (92 nieruchomości) z terenu 
Gminy Wola Krzysztoporska, załadunek odpowiednio zapakowa-
nych wyrobów zawierających azbest oraz transport, rozładunek 
i przekazanie wyrobów zawierających azbest na składowisko odpa-
dów niebezpiecznych. 

Usunięciem azbestu zajmuje się firma: „GAJAWI” P.P.H.U. Gabriel 
Rogut z siedzibą ul. Legionów 97, 91-072 Łódź. Cena brutto za usu-
niecie 1 tony 365,04 zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała do-
tację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi w wysokości 99% kosztów przedsięwzięcia.

MODERNIZACJA DROGI 
W PORAJU

USUWANIE AZBESTU 
NA TERENIE GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

AKCJA JABŁKO CZY CYTRYNA
Każdy dzień jest dobry, by pomówić o  bezpieczeństwie na 

drodze. Wyjazdy na groby swoich bliskich to czas największego 
wzrostu wypadków na drogach. Stąd w  dniu 24 października 
funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego KMP podinsp.  Ar-
tur Szczegielniak przeprowadził z  uczniami Szkoły Podstawowej 
w Bujnach pogadankę na temat bezpiecznego poruszania się na 
drogach oraz akcję „Jabłko czy cytryna”. 

Przedsięwzięcie współorganizowali Sławomir Ogrodnik 
–  kierownik Biura Powiatowego ARiMR w  Piotrkowie Trybu-
nalskim, Wioletta Kałużyńska – pracownica BP oraz Ryszard 
Musiałowicz – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Spo-
łecznych Starostwa Powiatowego w   Piotrkowie Try-
bunalskim.

Akcja została zrealizowana w  ramach programu 
„Bezpieczna droga do szkoły” i miała na celu promo-
wanie bezpiecznych zachowań na drodze. W  ramach 
projektu na ulicy przy SP w Bujnach dokonano kontroli 
uczestników ruchu pod kątem przestrzegania przepi-
sów. W przypadku kiedy kierowca ich nie respektował, 
zamiast mandatu karnego otrzymywał od dzieci cytry-
nę, jeśli zaś kontrola wypadła pozytywnie, prowadzący 
otrzymywał jabłko. Zorganizowane działanie spotkało 
się z dużą akceptacją – szczególnie wśród tych kierow-
ców, którzy w  tym dniu uniknęli mandatu i punktów 
karnych. Uczniowie chętnie pouczali kierujących krótki-
mi rymowankami np.: „U kierowcy kwaśna mina, bo za 
szybką jazdę jest cytryna”, „Kto pasów nie zapina, to 
cytrynę szybko wcina”, „Kto przepisów drogowych nie 
szanuje, to kwaśną cytrynę wnet pałaszuje”. Ale pro-
wadzący nie tylko spotykali się z krytyką, bo i byli tacy, 
którzy zasługiwali na pochwałę za przepisową jazdę, 
oni mogli usłyszeć od uczniów następujące słowa: 
„Mądrych kierowców spotykamy, więc ich jabłuszkiem 
obdarzamy”.

Akcja przyniosła wiele uśmiechu i  radości zarówno dzieciom 
jak i kierowcom, którzy w większości wykazali się wyrozumiało-
ścią, zaś ukarani obiecali dzieciom, że będą przestrzegać przepi-
sów ruchu – zjedzone cytryny będą im o tym przypominać. Miej-
my nadzieję, że takie niecodzienne przedsięwzięcie uświadomi 
kierującym, że czasem nie warto się spieszyć, a dla własnego bez-
pieczeństwa zawsze należy zapinać pasy bezpieczeństwa. Dzieci 
już to wiedzą czas więc na dorosłych. Na koniec na wszystkich 
uczniów szkoły czekała niespodzianka dzięki współorganizato-
rom – każde dziecko dostało odblaskową kamizelkę poprawiają-
cą widoczność pieszego na drodze.

Na zdjęciu uczestnicy akcji „Jabłko czy cytryna”
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ZACHĘCAMY DO ADOPCJI

DOFINANSOWANIE 
DO KOSZTÓW ZABIEGÓW WETERYNARYJNYCH

PSZOK 
– TEREN MONITOROWANY

Wszystkich Państwa, którzy chcą mieć psa, zachęcamy do ad-
opcji czworonoga ze schroniska.

Osoby, które dokonają adopcji bezdomnego psa znajdujacego 
się pod opieką Gminy Wola Krzysztoporska będą wspierane przez 
Gminę rekompensatą części kosztów utrzymania w  kwocie do 
400,00 zł (np. na zakup karmy, akcesoriów, zabiegów weteryna-
ryjnych lub budy dla psa). Rekompensata będzie wypłacana na 
zasadzie refundacji poniesionych kosztów po podpisaniu umowy 
adopcyjnej i  przedstawieniu dowodów zakupu (faktur/rachun-
ków) w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania tej umowy. 

Adoptujący jest zobowiązany przede wszystkim do zapewnie-
nia psu właściwej opieki, humanitarnego traktowania i  odpo-
wiednich warunków utrzymania. Nowego pupila będzie należało 
wyposażyć w obrożę. Zastrzegamy jednak, że Gmina ma prawo 
odmówić oddania zwierzaka do adopcji.

Więcej informacji pod numerem telefonu 44 616 39 83 (Urząd 
Gminy) lub 509 706 610 (Schronisko Wojtyszki 18) oraz na stro-
nie internetowej www.wola-krzysztoporska.pl.

Prezentujemy zdjęcia wybranych piesków, które potrzebują 
właściciela.

Aby ograniczyć populacje bezdomnych zwierząt Gmina prze-
widziała możliwość dofinansowania do kosztów zabiegów wete-
rynaryjnych (dotyczy zwierząt stanowiących własność mieszkań-
ców Gminy). 

Gmina Wola Krzysztoporska zapewnia właścicielom psów do-
finansowanie do kosztów sterylizacji suk (do 31 grudnia 2013 
roku za wykonany zabieg właściciel zapłaci 64,80 zł, co stanowi 
50% ceny, drugie tyle dołoży Gmina). Ponadto Gmina finansuje 
koszt uśpienia ślepych miotów psów i kotów w 100%. Uśpie-

niu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta ślepe, dla których nie ma 
możliwości zapewnienia właścicieli.

Właściciel chcący poddać zabiegowi zwierzę zgłasza je do le-
karza weterynarii oraz wypełnia stosowne oświadczenie. W tym 
roku zabiegi takie wykonywane są w Przychodni Weterynaryj-
nej przy ul. Polnej 72 w Piotrkowie Trybunalskim przez leka-
rza weterynarii – Piotra Wojtanię (specjalistę chorób psów 
i kotów). Kontakt telefoniczny: 44 646 10 06.

Bardzo sympatyczny, mały, szary pies 
o długiej kręconej sierści 

(nr czip 98061600057054)

Średniej wielkości, czarny podpalany pies 
– trochę wystraszony, ale przyjazny, ładnie 

pozuje do zdjęcia (nr czip 98061600051348)

Pies duży, pręgowany, energiczny 
i wesoły – krótko przebywa w schronisku 

(nr czip 98061600057237)

Dobiegł końca przewidziany na ten rok czas funkcjonowania 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zorgani-
zowanego przy ul. Cmentarnej 22 w Woli Krzysztoporskiej. Jesz-
cze w październiku, w każdą sobotę, mieszkańcy Gminy mogli 
tam w ramach opłaty śmieciowej przekazywać posegregowane 
odpady komunalne. 

Informujemy, iż z uwagi na występujące zjawisko podrzuca-
nia odpadów na terenie PSZOK-u zainstalowano monitoring. Za-
chęcamy naszych mieszkańców do wykorzystywania możliwości 
jakie daje PSZOK, jednakże w wyznaczone dni o określonych go-
dzinach. 

PSZOK wznowi działalność od kwietnia 2014 roku – w każdą 
sobotę w godzinach 8.00–18.00.
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DOŻYNKI GMINNE 2013 W BOGDANOWIE
W roku 2013 dożynki gminne odbyły się w Bogdanowie – jed-

nej z najstarszych miejscowości w Gminie Wola Krzysztoporska, 
o której wzmianki pochodzą już z roku 1386. Uroczystości odbyły 
się 22 września. O godzinie 14.00 rozpoczęła się msza święta 
w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Bogdanowie. Przewod-
niczył jej ksiądz proboszcz Wojciech Gonera, kazanie wygłosił ks. 
dr Marian Szymonik z Częstochowy a koncelebrowali: ks. prof. dr 
hab. Zdzisław Małecki, ks. Antoni Góra oraz prałat Czesław Men-
dak. Kapłani powitali zaproszonych gości i delegacje z wieńcami 
dożynkowymi, po czym ruszyła procesja wokół kościoła.

Następnie barwny korowód dożynkowy przeszedł pod 
Dom Ludowy, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie dożynek 
przez Wójta Gminy Romana Drozdka, który przywitał wszyst-
kich przybyłych gości. Następnie na estradzie zaprezentował 
się zespół Pasjonatki z kapelą, w repertuarze piosenek do-
żynkowych i biesiadnych, a po tym występie konferansjerka 

zaprosiła na scenę starostów tegorocznych dożynek – Hali-
nę Wieczorek i Bogdana Nowaka – w celu przekazania chleba 
z tegorocznych zbiorów wójtowi oraz Przewodniczącej Rady 
Gminy Marii Głowackiej. Zanim bochny chleba zostały wręczone 
gościom oraz włodarzom naszej gminy, dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Bogdanowie recytowały wiersze o dożynkach.

Władze samorządowe po wręczeniu chleba

Wieniec
dożynkowy

2013

Wieńce 
podczas 
uroczystości 
w kościele
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W dożynkowy nastrój wprowadził gości zespół „Pasjonatki” 
i orkiestra dęta z Bogdanowa. Po części oficjalnej rozpoczęła się 
część artystyczna tegorocznego święta plonów. Jako następny 
na scenie zaprezentował się – Zespół Pieśni i Tańca Rzgowianie 
w przepięknych regionalnych strojach. W  kilku odsłonach mo-
gliśmy oglądać tańce staropolskie i słuchać piosenek z  różnych 
regionów kraju. 

W przerwie, kiedy zespół zmieniał stroje, wystąpił Chór Mode-
rato ze Stowarzyszenia Niedyszyna.

Podczas imprezy można było oglądać wystawy okolicznościo-
we produktów żywnościowych, prace twórców ludowych, rze-
miosła i rękodzieła. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji min. 

wesołe miasteczko, malowanie twarzy, bufety gastronomicz-
ne. Po godzinie 19.00 rozpoczął się występ gwiazdy wieczoru 
– zespołu Baciary, który przyjechał do Bogdanowa aż z Podhala. 
Nowoczesne podejście do grania, także melodii już nieco zapo-
mnianych, rytmiczne utwory, widowiskowe stroje oraz ciekawe 
aranżacje sprawiły, że wszyscy dobrze bawili się podczas koncer-
tu, nie zważając na niesprzyjającą pogodę. Zespół Baciary świet-
nie bawił publiczność, bisował 3 razy, a scenę opuszczał pośród 
okrzyków jeszcze! jeszcze! 

Uroczystość dożynkową uświetnił pokaz ogni sztucznych, 
a uczestnicy zakończyli imprezę zabawą taneczną przy muzyce 
zespołu Red Dance.

Zespół
„Pasjonatki”

Zespół Pieśni i Tańca Rzgowianie

Zespół
„Baciary”
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W HOŁDZIE BOHATEROM WRZEŚNIA 1939 ROKU

8 września 2013 r. na Górach Borowskich, odbyły się uroczystości poświęcone 
74  rocznicy napaści wojsk hitlerowskich na Polskę, organizowane corocznie przez 
władze Gminy Wola Krzysztoporska i Miasta Bełchatowa. Uroczystości poprowadził mjr 
Krzysztof Jewgiejuk. Jak co roku Wójt Gminy Roman Drozdek wygłosił przemówienie, 
głos zabrała również pani Barbara Lisowska-Paterek córka podkomendnego gen. Lu-
dwika Czyżewskiego. Po przemówieniach została   odprawiona msza święta, na której 
przepiękną homilię wygłosił ks. Tomasz Chrzęstek z kościoła parafialnego w Bogdano-
wie. Tuż po mszy odznaczenie za zasługi dla kombatantów – z  rąk przedstawicieli 
zarządu Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej w Piotrkowie Tryb. – otrzymał 
dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej Zbigniew Ziemba. 

Po Apelu Pamięci, salwę honorową oddała   kompania reprezentacyjna z 32 Bazy 
Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Podczas uroczystości  mogliśmy posłuchać pieśni żoł-
nierskich w wykonaniu Orkiestry Dętej z Gomulina oraz Roksany Jureńczyk. Na za-
kończenie liczne delegacje biorące udział w obchodach złożyły kwiaty pod pomnikiem 
obrońców Gór Borowskich.

Uroczystości na Górach Borowskich miały bardzo podniosłą atmosferę i tak jak wszyst-
kie poprzednie były hołdem złożonym bohaterom września 1939 roku. Dla lokalnej 
społeczności są niezwykle ważnym wydarzeniem patriotycznym, a wieść o  ich niepo-
wtarzalności zatacza coraz szersze kręgi – o czym świadczą coraz liczniejsze rzesze przy-
bywających tam osób. To jednocześnie dowód na to, iż pamięć poległych, którzy oddali 
życie za Ojczyznę jest dla Polaków wciąż żywa. 

Warto na koniec dodać, że 7 września w Grocholicach – w pierwszym dniu obcho-
dów 74 rocznicy wybuchu II wojny światowej, podczas mszy św. w kościele Wszystkich 
Świętych, sekretarz Gminy Wola Krzysztoporska Marek Ogrodnik uhonorowany został 
„Rogatywką podporucznika Apoloniusza Zawilskiego”.

Przedstawiciele środowiska kombatantów

Przedstawiciele Powiatu – wicestarosta Grzegorz Adamczyk i wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Paulina Dziadczyk, z prawej prowadzący uroczystość mjr Krzysztof Jewgiejuk

Wójt Gminy Roman Drozdek

Poseł Antoni Macierewicz i odznaczony 
przez kombatantów Zbigniew Ziemba
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BIBLIOTEKI

NARODOWE 
CZYTANIE

GOK 
W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ 

WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ

Zapraszamy do korzystania z gminnych zbiorów bibliotecznych, w szczególności do bibliotek, które wznowiły swą działalność, czyli 
do bibliotek w Krzyżanowie i Parzniewicach.

Filia Biblioteczna Bogdanów 
ul. Strażacka 2
tel. 44 610 20 63 czynna poniedziałek 14.15–19.15

Filia Biblioteczna Bujny
ul. Piotrkowska 84
tel. 44 733 60 61 czynna wtorek, środa 10.00–18.00

Filia Biblioteczna Gomulin
ul. Trybunalska 
tel. 44 610 22 64 czynna pon. 9.30–13.30
 wtorek, czwartek, piątek 10.00–18.00

Filia Biblioteczna Krzyżanów
tel. 44 732 01 95 czynna środa 10.00–16.00
 czwartek, piątek 11.00–18.00

Filia Biblioteczna Parzniewice
 czynna środa 8.00–13.00

Filia Biblioteczna Woźniki
tel. 44 610 22 71 czynna pon. 14.00–18.00
 środa 10.00–18.00

Gminna Biblioteka Publiczna
Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00
ul. Kościuszki 25, tel. 44 6163 071
e-mail biblioteka.wola@poczta.fm

Informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury wznawia działal-
ność w wyremontowanej siedzibie przy ul. Południowej 2 w Woli 
Krzysztoporskiej. Od listopada bieżącego roku planowane jest 
rozpoczęcie zajęć sekcji artystycznych takich jak zajęcia taneczne, 
akrobatyczne, teatralne, wokalno-instrumentalne, plastyczne. 
Rozpoczynają się również zajęcia fitness i jogi.

Zapraszamy do siedziby GOK. Informacje można uzyskać rów-
nież telefonicznie: pod nr tel.: 44 616-31-85 lub ze strony inter-
netowej gok@gok-wola.pl.

W  odpowiedzi na apel Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego Biblioteka pu-
bliczna w Woźnikach włączyła się w „Na-
rodowe czytanie”. W  sobotę 7 września 
w  lokalu biblioteki zebrali się mieszkańcy 
Woźnik i zaproszeni goście na wspólnym 
czytaniu. Ponieważ w  tym roku przypada 
220 rocznica urodzin Aleksandra Fredry, 
bibliotekarka pani Julia Karlińska przybli-
żyła uczestnikom spotkania fakty i  cieka-
wostki z  życia pisarza. Każdy uczestnik 
obowiązkowo czytał fragment utworu 
i  wszyscy wywiązali się z  tego zadania 
znakomicie. Akcja została przyjęta z apro-
batą, pomysł ma być realizowany w kolej-
nych latach.

Uczestnicy spotkania

Biblioteka 
w Parzniewicach

BibBiblioliotekteka a
w Krzyżanowiew Kw Krzyrzyżanżanowiowiee
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RAJD NA GÓRY BOROWSKIE

ŚLADAMI 
KAZIMIERZA WIELKIEGO

PIOTRKOWSKIE 
WOJSKOWE MOGIŁY

W piątek, 20 września 2013 r. grupa uczniów i nauczycieli 
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej wzięła 
udział w  kolejnym pieszym rajdzie na Góry Borowskie. Udział 

w rajdzie wzięło 115 uczniów. Rajd zorganizowały Beata Wieczo-
rek i Grażyna Pielużek, opiekunki szkolnego koła PTTK.

W sobotę 28 września 2013 r. odbył się VII Rajd 
„Śladami Kazimierza Wielkiego i Przedborskich Bo-
rów”. Organizatorami był Oddział PTTK w Żarnowie 
oraz SKKT PTTK w Woli Krzysztoporskiej, którego 
opiekunami są Pani Grażyna Pielużek oraz pani Be-
ata Wieczorek. Patronat honorowy objęło Nadle-
śnictwo Przedbórz. Rajd rozpoczął się w Skotnikach 
(gm. Aleksandrów), gdzie wszystkich uczestników 
powitali leśniczy z Nadleśnictwa Przedbórz, którzy 
byli przewodnikami na szlaku. Pierwszym punktem 
był zabytkowy drewniany kościół. Proboszcz miej-
scowej parafii przedstawił historię wsi oraz świąty-
ni. Potem wszystkie grupy wyruszyły w drogę. Trasa 
rajdu biegła przez wsie Józefów oraz Reczków. Mło-
dzież wraz z opiekunami przemierzyła pieszo ponad 
7-kilometrową drogę. W  trakcie marszu odbywały 
się konkurencje sportowe, w których każdą ze szkół 
reprezentowała 3-osobowa drużyna. Niektórzy nie 
marnując czasu w drodze uzbierali grzybów. Punk-
tem końcowym rajdu była leśniczówka Ośrodka 
Hodowli Zwierzyny Bysiów, gdzie na strudzonych 
wędrowników czekały gorące napoje, grochówka 
oraz chleb ze smalcem, przygotowane przez pra-
cowników Nadleśnictwa Przedbórz. Na zakończenie 
odbył się konkurs wiedzy o historii Przedborza, oko-
lic i powiatu radomszczańskiego.

W  niedzielę 20.10.2013 r. grupa uczniów 
z  klas IV–VI ze Szkoły Podstawowej w  Woli 
Krzysztoporskiej wzięła udział w  spacerze za-
tytułowanym „Wojskowe Mogiły”, który roz-
począł się na piotrkowskim cmentarzu wojen-
nym, a zakończył pod Pomnikiem Powstańców 
z  1863  roku. Po zakończeniu spaceru z  prze-
wodnikiem, uczniowie zwiedzili stary cmentarz 
rzymskokatolicki i cmentarz ewangelicko-augs-
burski. Rajd ten zorganizowali opiekunowie 
SKKT PTTK.

Uczestnicy rajdu na Góry Borowskie

Uczestnicy rajdu 
na cmentarzu w Piotrkowie Trybunalskim
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MÓJ NAUCZYCIEL

DZIEŃ EDUKACJI

ROZPOCZĄŁ SIĘ KOLEJNY SEZON HARCERSKI

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI KRZYSZTO-
PORSKIEJ NADSZEDŁ CZAS PODSUMOWANIA KONKURSU pod 
nazwą „Mój nauczyciel – mój mistrz”, „Mój zawód – moja pasja”, 
ogłoszonego w maju bieżącego roku. Konkurs zaadresowany zo-
stał do przedszkolaków, uczniów wszystkich typów szkół i pozio-
mów kształcenia, absolwentów szkół bez względu na wiek, jak 
również do nauczycieli. Jego celem było: sławienie postaci Piotr-
kowa Trybunalskiego oraz mieszkańców terenu powiatu piotr-
kowskiego, bełchatowskiego i radomszczańskiego – nauczycieli 
i wychowawców kolejnych pokoleń realizujących zadania sprzy-
jające rozwojowi środowiska lokalnego, budowanie autorytetu 
dobrego nauczyciela i wychowawcy młodzieży, budowanie więzi 
międzypokoleniowej, utrwalanie tradycji środowiska lokalnego. 
Patronat nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, 
poseł na Sejm RP pani Elżbieta Radziszewska, Marszałek Wo-
jewództwa Łódzkiego, Łódzki Kurator Oświaty, dyrektor Łódz-
kiego Domu Kultury w  Łodzi oraz Niezależna Telewizja Lokalna 
TV NTL w Radomsku. Rozpiętość wieku uczestników sięgała od 
trzylatków po... przemilczmy górną granicę. Ogółem wpłynęło 
328 prac plastycznych, w  tym 30 z naszej szkoły oraz 58 prac 
w formie literackiej, w tym ze Szkoły Podstawowej w Woli Krzysz-
toporskiej 30 opowiadań, esejów, fragmentów pamiętników, li-

stów i opisów itp.16 października 2013 roku w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Piotrkowie Tryb. na uroczystym podsumowaniu kon-
kursu nagrody specjalne w kategorii prace plastyczne otrzymali: 
Kacper Blaźniak, Marcel Blaźniak, Paweł Bajerowski, Jakub 
Ziemba, Jakub Brzozowski, Julia Dybała, Łukasz Koszelak, 
Aleksandra Skalska, natomiast wyróżnienia zdobyli: Julia Za-
jączkowska, Oliwia Jędrych, Magdalena Franka, Zuzanna Miś-
kiewicz, Julia Famulska, Maja Rudzka, Natalia Krupa, Marceli-
na Olejnik, Magdalena Pielużek, Sebastian Chrząstek, Natalia 
Cejnóg, Karolina Krasoń, Magdalena Drozdek, Iga Cichecka, 
Urszula Kapusta, Kinga Jurek, Natalia Matyjaszczyk, Zuzan-
na Warchoł, Zuzanna Mielczarek, Jakub Wiśniewski, Wiktoria 
Dworzyńska, Agata Nowakowska, Karolina Ryszpan. W kate-
gorii prace literackie nagrody specjalne otrzymali: Patrycja Gie-
lecińska, Katarzyna Wrocławska, Aleksandra Źródelna, Jakub 
Włóka, Wiktoria Kuśmierska, Natalia Piwowarczyk, Maria Ka-
pusta, Kamil Bajerowski i Oliwia Skrzypczyk.

„...To dzięki pani umiem odnaleźć siebie w tym całym, pełnym 
zamętu świecie...” „...nie sztuką jest brać, lecz dawać” „Moja 
pani ciągle się i uśmiecha i nigdy na nas nie krzyczy, a czasem 
przecież jesteśmy nieznośni...” – pisali niektórzy uczniowie. 

Gratulujemy nagród i pedagogów!

Dzień 10 października 2013 roku był dniem szczególnym 
w  Szkole Podstawowej im. gen. Ludwika Czyżewskie-
go w  Woli Krzysztoporskiej. Uroczysta akademia z  okazji 
Dnia Edukacji Narodowej w  wykonaniu uczniów klas star-
szych, pod kierunkiem Marzanny Dróżdż i  Krystyny Pytki, 
wprawiła całą społeczność szkolną w  radosny i  świątecz-
ny nastrój. Jednak bohaterami tego dnia były zdecydowa-
nie pierwszaki i  ich niezwykłe, niezapomniane i  najważniej-
sze święto – ślubowanie. Do braci uczniowskiej zostało 
przyjętych 37 uczniów klas pierwszych, którzy złożyli uroczy-
ste ślubowanie na sztandar szkoły w obecności znakomitych 
gości , rodziców, wychowawców – Danuty Motyl i Anny Rę-
korajskiej, grona nauczycielskiego i całej społeczności szkolnej.
Pasowania na uczniów dokonał dyrektor szkoły Zbigniew Ziem-
ba. Wierzymy, że dotknięcie „magicznym” ołówkiem, który ma 
w sobie wielką moc, daje dzieciom siłę, energię i motywację do 

nauki. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie przez 
wicedyrektora szkoły Lucynę Lasek pamiątkowych dyplomów. 
Uczniowie obdarowani zostali również licznymi upominkami. 
Pamiętali o nich drugoklasiści i goście, a przede wszystkim ro-
dzice, którzy bardzo aktywnie zaangażowali się w organizację 
tego święta. Podczas uroczystości uczniowie klas pierwszych 
zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie i wokalne. Wy-
stępom towarzyszył uśmiech i dobra zabawa. Swoją postawą 
i zachowaniem udowodnili, że są gotowi do sumiennej i od-
powiedzialnej pracy w  szkole. Ten dzień na długo zostanie 
w  ich pamięci. Rodzicom gratulujemy wspaniałych pociech, 
a pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szko-
ły. Po zakończeniu uroczystości rodzice zorganizowali „słodkie” 
przyjęcie. Dziękujemy Marii Książczak za wspaniałą dekorację, 
Emilowi Paszcie za oprawę muzyczną oraz dziewczynkom z klas 
czwartych za udział w części artystycznej.

Dla zuchów i  harcerzy w  całym kraju rozpoczął się kolejny 
sezon. Gromada zuchowa „Tropiciele przygód” działająca przy 
Szkole Podstawowej w  Woli Krzysztoporskiej rozpoczęła go 
w Rozprzy na Zlocie Hufca ZHP Piotrków Trybunalski. Przez trzy 
dni od 20 do 22 września wspólnie z zaprzyjaźnionymi gromada-
mi i drużynami Piotrkowa, powiatu piotrkowskiego i bełchatow-
skiego bawiliśmy się i uczyliśmy.

Zlot rozpoczął się od ogniobrania, a potem było już tylko coraz 
ciekawiej... gry terenowe „Droga po bursztyn”, tworzenie skarbów 
zaklętych w  bursztynie. Niedziela, ostatni dzień zlotu, nadeszła 
zbyt szybko, po Mszy Świętej polowej i Apelu kończącym Komen-
dant Hufca ZHP Piotrków Trybunalski – phm Daniel Nowakowski 
życzył wszystkim podopiecznym ciekawego i owocnego sezonu. 
Zamierzamy więc świetnie się bawić... Jeszcze o nas usłyszycie.
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FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH

BAL CHRYTATYWNY W PRZEDSZKOLU SAMORZADOWYM 
W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

Dnia 31.08.2013 r. w Mzurkach odbył się II Mzurkowski Fe-
stiwal Orkiestr Dętych im. Ks. Prałata Mariana Wiewiórowskiego 
pod patronatem Starostwa Powiatowego Bełchatów, Wójta Gmi-
ny Drużbice, Wójta Gminy Wola Krzysztoporska oraz probosz-
czów Parafii Suchcice, Gomulin oraz Krzepczów. Jury w składzie: 
Przewodniczący – Jerzy Patora, Michał Hoffman, Ewa Szymkie-
wicz-Bartkiewicz oraz Sławomir Bartkiewicz po wysłuchaniu sied-
miu orkiestr dętych postanowiło przyznać następujące nagrody 
i wyróżnienia:
  Laureatami pierwszego miejsca zostały orkiestra Suchcice 

i  Okolice oraz orkiestra OSP Dobrzelów. Drugiego miejsca 
nie przyznano. Trzecie miejsce wywalczyła orkiestra OSP Ka-
mieńsk. Wyróżnienie otrzymała Swingująca Orkiestra OSP Roz-
prza „Kasztelanie”.

  Wyróżnienie dla najlepszego kapelmistrza otrzymali p. Miro-
sław Grzybowski – OSP Dobrzelów oraz Mateusz Cieślak – or-
kiestra Suchcice i Okolice.

  Wyróżnieni zostali również soliści: Arkadiusz Biegański oraz Ja-
cek Borowiecki – OSP Kamieńsk, Marcel Domagała – Suchcice 
i Okolice.
Fundacja wspierania folkloru wiejskiego i  miejskiego skła-

da serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji festiwalu 
wszystkim darczyńcom i  sponsorom. Dzięki waszej życzliwości 
już po raz drugi mógł odbyć się Festiwal Orkiestr w Mzurkach.

Na festiwal przybyło wielu gości w tym władze samorządowe, 
księża oraz wielu miłośników i sympatyków orkiestr dętych. Po-
nadto gościnnie wystąpiły inne zespoły m.in: Pasjonatki z Woli 
Krzysztoporskiej, Ale Babki z Drużbic, Kapela Spod Dębu.

Dnia 26 października 2013r   Rada Rodziców Przedszkola Sa-
morządowego w Woli Krzysztoporskiej wraz z Dyrektorem, Ka-
drą Pedagogiczną oraz Pracownikami zorganizowała Jesienny Bal 
Charytatywny, który od-
był się w sali OSP w Kręż-
nej. Celem Balu było 
wzbogacenie funduszy 
Rady Rodziców na budo-
wę mobilnego miastecz-
ka ruchu drogowego, 
które powstanie na tere-
nie ogrodu przedszkolne-
go. Bal Jesienny przyczy-
nił się do niezapomnianej 
zabawy dzieci z  rodzica-
mi przy muzyce. Do naj-
ważniejszych punktów 
imprezy należały: wy-
stępy dzieci w montażu 
słowno-wokalno-tanecz-
nym, kiermasz jesiennych 
prac plastycznych, który 
cieszył się dużym zain-
teresowaniem rodziców 
i  zaproszonych gości 
oraz wspólne pląsy przy 
wesołej muzyce płynącej 
z  głośników. Dyrektor 

Przedszkola, Grono Pedagogiczne oraz Dzieci serdecznie dziękują 
wszystkim za zaangażowanie i pomoc niezbędną przy organizacji 
Balu.

Ogłoszenie wyników Wspólne wykonanie utworu „Abba Ojcze”

Wola Krzysztoporska 4-2013 (37).indd   12Wola Krzysztoporska 4-2013 (37).indd   12 2013-11-22   10:15:392013-11-22   10:15:39



13

EUROPA OJCZYZN

DNI PAPIESKIE

NADANIE SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W GOMULINIE IMIENIA 

KS. MARIANA WIEWIÓROWSKIEGO

Spotkanie z Januszem Wojciechow-
skim  – Posłem do Parlamentu Euro-
pejskiego. 20 września 2013 r. w Gim-
nazjum w  Gomulinie  odbyło się 
uroczyste podsumowanie I Szkolnego 
Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej 
„Europa Ojczyzn” pod patronatem 
Posła do Parlamentu Europejskie-
go Janusza Wojciechowskiego, który 
ufundował dla zwycięzców cenną na-
grodę w postaci wycieczki do Brukseli. 
Pomysłodawczyniami  i  realizatorkami 
konkursu były Ewa Maciołek  (nauczy-
ciel historii i wos) i Małgorzata Kowal-
ska  (nauczyciel języka angielskiego). 
Celem konkursu było propagowanie 
wśród młodzieży wizji „Europa Ojczyzn” 
polegającej na zachowaniu  i pielęgno-
waniu odmienności politycznej zinte-
growanych krajów Europy.

W konkursie wzięli udział uczniowie 
klas II i  III. Uczestnicy musieli wykazać 
się wiedzą o historii integracji europejskiej, instytucjach unijnych, 
krajach członkowskich. Bezkonkurencyjne okazały się uczennice 
klas III. I miejsce zajęła – Adrianna Kopeć z klasy III a, II miejsce 
– Kinga Białas z klasy III a, III miejsce – Patrycja Orłowska z kla-

Tegoroczny, XIII już Dzień Papieski obchodziliśmy pod 
hasłem „Jan Paweł II – Papież Dialogu”. Błogosławiony 
Ojciec Święty był mistrzem dialogu nie tylko w  sensie 
teoretycznym. Jego pouczające słowa o tym zagadnie-
niu zyskiwały niezwykłą siłę oddziaływania i  swoisty 
blask prawdziwości poprzez prezentowaną przez Pa-
pieża unikalną postawę w kontakcie z drugim człowie-
kiem. Cechował ją niezwykły wręcz szacunek do dru-
giego człowieka, budowany na respektowaniu ludzkiej 
godności.

Uczniowie, nauczyciele i  rodzice Szkoły Podstawo-
wej im. Papieża Jana Pawła II w  Bogdanowie tym ra-
zem uczcili pamięć swego patrona odwiedzając miejsca, 
z którymi był szczególnie związany – rodzinne Wadowice 
i Kraków. Wycieczkę-pielgrzymkę rozpoczęliśmy uroczy-
stą Mszą Świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem 
Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, który 25 marca 
1992 roku Papież – Polak wyniósł do godności Bazyli-
ki Mniejszej. Mszę Świętą celebrował ksiądz Wojciech 
Więdłocha w intencji kanonizacji błogosławionego Jana 
Pawła II oraz uczniów i pracowników naszej szkoły. Po 
mszy zwiedziliśmy kościół i Muzeum pamiątek rodzin-
nych oraz fotografii z  lat dzieciństwa i młodości Karola 
Wojtyły. Wierzymy, że zagadnienie dialogu, które podej-
mujemy podczas tegorocznych Dni Papieskich przyniesie 
owoce poprawy wzajemnych relacji między ludźmi w na-
szej Ojczyźnie.

Uroczystość odbyła się 25 października 2013 r. Na zdjęciu obok SZTANDAR 
SZKOŁY ufundowany przez całą lokalną społeczność – Rodziców, Nauczycieli 
i Pracowników czynnych zawodowo oraz emerytowanych, mieszkańców wszyst-
kich sołectw, przedstawicieli firm i instytucji oraz osoby prywatne.

sy III b. Janusz Wojciechowski wręczył im dyplomy i  bilety 
na wycieczkę. Po wręczeniu nagród uczniowie zadawali pytania 
Europosłowi dotyczące jego pracy, strefy euro i przyszłości Unii 
Europejskiej, na które udzielał wyczerpujących odpowiedzi.
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KGW KRĘŻNA KOLONIA

Z KRONIKI KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Kobiet, ogniska – majówki. Natomiast w okresie zimowym sza-
leństwa na śniegu, kuligi z  pochodniami zakończone biesiadą 
przy ognisku. Kultywując tradycję przebierania się tzw. „ostat-
ków” w przebraniu odwiedzają swoich mieszkańców z muzyką 
i śpiewem.

Działalność Koła finansowana jest ze składek członkowskich 
i   nagród pieniężnych otrzymanych w konkursach organizowa-
nych przez GOK. Obecnie funkcję w zarządzie pełnią: przewod-
nicząca – Małgorzata Płosa, zastępca – Janina Jagusiak, skarb-
nik – Edyta Wnuk, sekretarz – Agnieszka Dworzyńska

Koło współpracuje z OSP i KGW w Krężnej, wspólnie zorgani-
zowano między innymi obchody 90-lecia OSP Krężna oraz Sylwe-
ster 2012 r., który był miłym akcentem wspólnego pożegnania 
starego roku.

Koło Gospodyń Wiejskich w Krężna Kolonia powstało w po-
łowie lat 60 i liczyło wtedy ponad 20 członkiń. Przewodniczą-
cymi koła sięgając do pamięci najstarszych mieszkanek były 
panie: Stefania Kowalska, Maria Szmalec, Irena Cieślak, Zofia 
Szefer.

KGW działało prężnie organizując wycieczki, zabawy wiejskie, 
bale ostatkowe i z okazji Dnia Kobiet.

W domach odbywały się kursy gotowania, przerobu wieprzo-
wego mięsa, pieczenia ciast, fryzjerstwa i szycia.

Z funduszy zebranych przez koło zostały zakupione: magiel do 
pościeli, szatkownica do kapusty i pralka, z których za drobną 
opłatą korzystali mieszkańcy wioski.

W  latach 90 koło „utraciło swoją żywotność”. Dopiero 
w kwietniu 2004 roku z inicjatywy pani sołtys Agaty Szmalec koło 
zostało reaktywowane 
i wznowiło działalność. 
Powołano nowy zarząd 
KGW w  składzie: prze-
wodnicząca – Agniesz-
ka Jagusiak, zastępca 
– Edyta Wnuk, skarbnik 
– Agata Szmalec. Od tej 
pory panie biorą czyn-
ny udział w konkursach 
kulinarnych, sportowo-
-rekreacyjnych oraz 
udzielają się w  uro-
czystościach organizo-
wanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej. Obec-
nie tak jak i w poprzed-
nich latach spotyka-
ją się w  prywatnych 
mieszkaniach członkiń, 
ponieważ w  miejsco-
wości Krężna Kolonia 
nie ma Domu Ludo-
wego. Mimo wszystko 
starają się organizować 
spotkania z okazji Dnia 

Ostatki 2012

Wycieczka do Warszawy

Wola Krzysztoporska 4-2013 (37).indd   14Wola Krzysztoporska 4-2013 (37).indd   14 2013-11-22   10:15:432013-11-22   10:15:43



15

GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MĘŻCZYZN 
„ORLIK-2012”

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 
W PIŁCE NOŻNEJ DZIAŁACZY

W  ramach gminnych imprez sportowych pn. „ORLIK dla 
WSZYSTKICH” w  dniu 15.09.2013 r. na boisku „Orlik-2012” 
w Bujnach rozegrano GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN 
NIEZWIĄZKOWYCH 6-osobowych o PUCHAR SOŁTYSA KACPRO-
WA Wojciecha Wieczorka. W  turnieju uczestniczyły 4 zespoły 
z terenu gminy Wola Krzysztoporska tj. LZS Pawłów Górny, LZS 
Blizin, LZS Wygoda i LZS Kacprów.

Drużyna LZS Kacprów za zajęcie I miejsca otrzymała Puchar 
ufundowany przez Sołtysa Kacprowa Wojciecha Wieczorka. Dru-
żyny uczestniczące w turnieju otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Zespół Kacprowa wystąpił w składzie: Kamil Haładaj, Tomasz 
Jakubik, Mateusz Kaczorowski, Dawid Kołaciński, Michał Kulbat, 
Mariusz Kupisz, Mariusz Krawczyk, Krystian Płosa i Przemysław 
Witkowski.

Kapitanowie drużyn 
uczestniczących w Turnieju 
ze zdobytymi dyplomami 
oraz zwycięzca z PUCHAREM 
Sołtysa Kacprowa Wojciecha 
Wieczorka (na zdjęciu pierwszy 
z prawej strony)

43 RAJD PIESZY 
„PRAŻONEGO ZIEMNIAKA”

Grupa turystów z ZSR CKP w Bujnach wzięła udział w 43 Pieszym Rajdzie „Prażone-
go Ziemniaka”, którego organizatorem był oddział PTTK w Piotrkowie Tryb. Rajd odbył 
się w dniu 28.09.2013 r., na terenie Piotrkowa Tryb.

W programie Rajdu m.in. było zwiedzanie starego miasta, galerii obrazów piotrkow-
skiego malarza Pana Gnypa. Odbył się również konkurs na najfantastyczniejszego i naj-
większego naturalnego ziemniaka. W konkursie tym uczestniczyli turyści z Sekcji Tury-
stycznej ZSR CKP Bujny. Eksponat ziemniaka turystów z Bujen był jednym z najbardziej 
ciekawych okazów.

Rajd zakończył się w Restauracji „ALTAMIRA” w Piotrkowie Tryb. Uczestniczy rajdu 
otrzymali po porcji prażonego ziemniaka i napoje. Drużyny uczestniczące w rajdzie 
otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Reprezentacja Gminy Wola Krzysztoporska uczestniczyła w Mi-
strzostwach Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego w  Piłce 
Nożnej Drużyn 6-osobowych Działaczy LZS, które odbyły się dnia 
08.09.2013 r., w Rozprzy. Wiek uczestników mistrzostw to rocz-
nik 1978 i starsi.

Mistrzostwa województwa zdobyła reprezentacja Gminy Roz-
prza, natomiast Gmina Wola Krzysztoporska wywalczyła srebrny 

medal zajmując II miejsce, pozostawiając za sobą reprezentację 
Radomska, Działoszyna i Zelowa.

Reprezentacja Gminy wystąpiła w  składzie: Paweł Ałaszew-
ski, Tomasz Jakubik, Dariusz Jędrzejczyk, Jarosław Jurek, Bartło-
miej Kocałek, Rafał Mańkowski, Jacek Pielużek, Janusz Roksela, 
Władysław Wawrzyńczak, Wojciech Wieczorek i Paweł Zającz-
kowski.
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IX POWIATOWY GWIEŹDZISTY RAJD ROWEROWY W RAMACH 
EUROPEJSKIEGO DNIA BEZ SAMOCHODU – SULEJÓW 27.09.2013 R.

„BORY TUCHOLSKIE-2013”

MISTRZOSTWA WOJ. ŁÓDZKIEGO W STRZELECTWIE

MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW REGIONU „C” 
W ZAPASACH W STYLU KLASYCZNYM

Dużym sukcesem zakończył się udział 10-osobowej 
grupy turystów z  ZSR CKP w  Bujnach, reprezentują-
cej gminę Wola Krzysztoporska w  IX POWIATOWYM 
GWIEŹDZISTYM RAJDZIE ROWEROWYM W  RAMACH 
EUROPEJSKIEGO DNIA BEZ SAMOCHODU, który odbył 
się dnia 27.09.2013 r. w Ośrodku „DRESSO” w Sule-
jowie.

Podobnie jak w latach poprzednich turyści z Bu-
jen wywalczyli I miejsce w punktacji ogólnej w ka-
tegorii OPEN, I miejsce w kategorii szkół ponadgim-
nazjalnych.

W  dniach 20–22.09.2013 r., 35-osobowa grupa turystów 
z  powiatu piotrkowskiego reprezentująca jednocześnie woje-
wództwo łódzkie, w  skład której m.in. weszło ośmiu turystów 
z ZSR CKP w Bujnach, reprezentując gminę Wola Krzysztoporska 
– uczestniczyła w jubileuszowym XX Ogólnopolskim Pieszym Zlo-
cie Ekologicznym „Bory Tucholskie-2013”, który odbył się w miej-
scowości Tleń. Miejscowość ta stanowi centrum turystyczno-wy-
poczynkowe Borów Tucholskich.

Organizatorzy zlotu zapewnili uczestnikom wiele atrakcji m.in. 
zorganizowali wycieczkę do elektrowni wodnej w Gródku, która 
zbudowana została w latach 1914–1923 i była to jedna z pierw-
szych wodnych elektrowni w Polsce i na świecie.

Reprezentacja gminy Wola Krzysztoporska uczestniczyła w in-
dywidualnych i drużynowych MISTRZOSTWACH ZRZESZENIA LZS 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W STRZELECTWIE.

Mistrzostwa odbyły się w  dn. 15.09.2013 r., na strzelnicy 
w Radomsku.

Drużyna w składzie: Monika Skórniewska, Sebastian Kukulski 
i Wojciech Wieczorek drużynowo zajęli VII miejsce na 18 startują-
cych drużyn z woj. łódzkiego.

Indywidualnie Wojciech Wieczorek zajął X miejsce na 36 star-
tujących zawodników.

Udany start zaliczyli zawodnicy LUKS „ATHLETIC” Wola Krzysz-
toporska podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików 
Regionu „C” w  zapasach w  stylu klasycznym, które odbyły się 
dnia 05.10.2013 r., w Dębicy. Gminę Wola Krzysztoporska repre-
zentowało 11 zawodników oraz trener Tomasz Woźniak.
Wyniki naszych zawodników:
Kat. 35 kg – Szymon Kwapiński – I miejsce
Kat. 38 kg – Mariusz Ciesielski – II miejsce, Marcin Ciesielski 
– III miejsce
Kat. 47 kg – Mariusz Kupisz – V miejsce, Dawid Kołaciński 
– XVIII miejsce
Kat. 59 kg – Adrian Famulski – III miejsce, Szymon Głowacki 
– VII miejsce, Konrad Krawiec – VIII miejsce
Kat. 66 kg – Karol Pijewski – IX miejsce, Kat. 73 kg – Norbert 
Pisarek – VII miejsce

Kat. 100 kg – Norbert Mu-
szalak – V miejsce
Klasyfikacja drużyn:
LUKS „ATHLETIC” (Wo la 
Krzysztoporska) – IV miej-
sce.

Podkreślenia wymaga fakt, 
że zawodnicy z terenu Naszej 
Gminy walczą o  najwyższe 
stawki w gronie drużyn repre-
zentujących miasta powiato-
we a  często i  wojewódzkie 
– co jest niewątpliwą zasługą 
działaczy klubu oraz zaanga-
żowania zawodników.

Uczestnicy rajdu

Uczestnicy Pieszego Zlotu Ekologicznego
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