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Z OBRAD RADY GMINY

OSTATNIE W 2013 ROKU 
SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI

XL sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska, odbyła się 
w dniu 29.11.2013 roku w Urzędzie Gminy w Woli Krzyszto-
porskiej.

Porządek posiedzenia był następujący:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy, w tym:
 – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z prze-

prowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy 
w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie poniesio-
nych wydatków na oświatę w roku szkolnym 2012–2013.

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla 
celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Wola 
Krzysztoporska.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współ-
pracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2014”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/158/12 
Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 marca 2012 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzenne-
go Gminy Wola Krzysztoporska.

8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze skwe-
ru w miejscowości Bogdanów.

9. Informacja o podmiotach, w których wykonywana jest kara 
ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych. Opi-
nia Prezesa Sądu w sprawach ilości skazanych.

10. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działal-
ności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

11. Interpelacje i zapytania.
12. Zakończenie obrad.

XLI sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska, odbyła się 
w dniu 29.11.2013 roku w Urzędzie Gminy w Woli Krzyszto-
porskiej. Porządek posiedzenia był następujący:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy, w tym:
 – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z prze-

prowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy 
w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie zasad na-

liczania oraz ściągalności podatków i opłat, zasad udzielania 
umorzeń za II półrocze 2012 roku i w I półroczu 2013 roku.

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Wola Krzysztoporska.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które 
w 2013 roku nie wygasają z upływem roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego 
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady 
Gminy oraz zmiany uchwały Nr 11/6/10 Rady Gminy Wola 
Krzysztoporska z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie powo-
łania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wola Krzyszto-
porska.

9. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działal-
ności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

10. Interpelacje i zapytania.
11. Zakończenie obrad.

Uchwały Rady Gminy przechowywane są w Urzędzie Gmi-
ny pok. 18, osoby zainteresowane mają prawo wglądu do ich 
treści. Uchwały zamieszczane są również na stronie interne-
towej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w UG. Obrady Rady 
Gminy są rejestrowane, a nagrania są zamieszczane na stro-
nie internetowej www.wola-krzysztoporska.pl

30 grudnia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej odbyło się ostatnie tego roku spotkanie z sołty-
sami. Otwarcia posiedzenia dokonał Wójt Gminy, który powitał 
sołtysów, osoby zaproszone i złożył wszystkim życzenia nowo-
roczne. Podczas spotkania sołtysom przekazane zostały informa-
cje dotyczące wykonania budżetu i kondycji finansowej Gminy 
za rok 2013.  Skarbnik przedstawił prognozę finansową na rok 
2014 i najważniejsze zadania inwestycyjne, którymi będą m.in. 
1)budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bujny, Gąski 
i Glina, 2) budowa nowoczesnego centrum edukacyjno-sporto-
wego w miejscowości Parzniewice, 3) modernizacja dróg publicz-
nych w gminie.
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Rok 2013 stał pod znakiem zakończenia dwóch dużych inwestycji 
gminnych.

W połowie roku zakończono kompleksową modernizację Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej. W ramach tej in-
westycji wybudowany w latach 70-tych ubiegłego wieku budynek 
został poddany generalnemu remontowi. Szczególny efekt dało wy-
remontowanie sali widowiskowo- kinowej, która nadaje ton całemu 
obiektowi. Wartość inwestycji to 3 mln zł w tym dofinansowanie 
z środków UE w wysokości blisko 50% poniesionych nakładów.

Drugą z wymienionych inwestycji stanowiła rozbudowa pla-
cówki oświatowej w Bujnach. Za kwotę blisko 6 mln złotych przy 
Szkole Podstawowej w Bujnach wybudowano salę gimnastyczną, 
przedszkole z placem zabaw i stołówkę. Ponadto wyremontowa-
no budynek istniejącej szkoły oraz wybudowano parkingi, bieżnie, 
oświetlenie terenu i inne elementy jego zagospodarowania. Na re-
alizację inwestycji uzyskano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w kwocie 450 tysięcy złotych zł

W roku 2013 wykonano również szereg mniejszych inwestycji 
z których najważniejsze to dokończenie kompleksowej moder-
nizacji domów ludowych: w 6 miejscowościach: Glinie, Paw-
łowie Górnym, 
Woli Rokszyckiej, 
Laskach, Kozie-
rogach i Stradze-
wie. Całkowita 
wartość robót bu-
dowlanych związa-
nych z moderniza-
cją ww. budynków 
wyniosła 1,2 mln 
złotych. Na reali-
zację inwestycji 
uzyskano dotację 
unijną w wyso-
kości 630 tysięcy 
złotych. Kolejne in-
westycje dotyczyły 
budowy obwodów 
oświetleniowych. 
Nowe obwody 
oświetleniowe 
powstały w miej-
scowościach: Go-
mulin-Praca, Paw-
łów Dolny, Gąski 
(część zachod-
nia), Gomulin ul. 
Szkolna. Łącznie 
w y b u d o w a n o 
obwody oświetle-
niowe o łącznej 
długości 1074 m 
za kwotę blisko 
100 tysięcy zło-
tych. Nie zapo-
mniano też o dro-
gach. Po okresie 
zimowym prze-
p r o w a d z o n o 
kompleksowe 
roboty napraw-
cze na wszystkich 
wymagających 
tego odcinkach 
dróg. Prace prze-
prowadzono przy 
użyciu remontera 
drogowego typu 
patcher za kwotę 
125 tysięcy zło-
tych. Przeprowa-
dzono też inwe-
stycję polegającą 

na budowie drogi w miejscowości Poraj gdzie za kwotę 430 ty-
sięcy złotych wybudowano drogę asfaltową na odcinku o długości 
2,15 km oraz wspólnie z Powiatem Piotrkowskim wybudowano dro-
gę Parzniewice-Bukowa za kwotę 150 tysięcy złotych.

W 2013 r. Gmina Wola Krzysztoporska wydatkowała na inwestycje 
9,5 mln złotych.

Projekt budżetu na rok 2014 zakłada przeprowadzenie trzech 
dużych przedsięwzięć. Pierwsze z nich to budowa sali gimnastycz-
nej i przedszkola przy Szkole Podstawowej w Parzniewicach (in-
westycja rozłożona na dwa lata – zakończenie w 2015 r.). Druga 
duża inwestycja zakłada budowę blisko 10-cio kilometrowego odcin-
ka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bujny. Planowane jest też 
przeprowadzenie inwestycji w zakresie dróg gminnych polegającej 
na położeniu dywanika asfaltowego na odcinkach dróg o łącz-
nej długości kilkunastu kilometrów. Ponadto przewidziano szereg 
mniejszych inwestycji polegających na przeprowadzeniu bieżących 
remontów w placówkach oświatowych, dokończeniu modernizacji 
domów ludowych, bieżących napraw dróg czy budowy obwodów 
oświetleniowych. Projekt budżetu na 2014 r. przewiduje przeznacze-
nie na inwestycje kwoty 10,2 mln złotych.

PODSUMOWANIE ROKU 2013 – PLANY NA ROK 2014
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Dom Ludowy StradzewDom Ludowy Laski

Dom Ludowy Glinadroga w miejscowości Poraj

Dom Ludowy w KozierogachDom Ludowy w Pawłowie Górnym

placówka oświatowa w BujnachGOK w Woli Krzysztoporskiej
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Przypominamy, że opłata za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi w Gminie Wola Krzysztoporska wynosi 10 zł za osobę 
miesięcznie, natomiast jeżeli odpady gromadzone są w sposób 
selektywny – 6,80 zł.

Mieszkańcy Gminy są obowiązani opłatę uiszczać 
w systemie kwartalnym, tj.: I kwartał (styczeń, luty, marzec) – 
do 15 kwietnia; II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) – do 15 lip-
ca; III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) – do 15 października; 
IV kwartał (październik, listopad, grudzień) – do 15 stycz-
nia. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy numer:
59 8973 0003 0010 0200 1496 0003 przelewem za pośrednic-
twem placówek bankowych, na poczcie lub bez opłat gotówką 
bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej 
w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Szkolnej 6. Nie ma możliwości 
uiszczenia opłaty w kasie Urzędu Gminy!

Uiszczając opłatę za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi prosimy o precyzyjne określanie tytułu przelewu np. opłata 

za śmieci IV kwartał 2013, Jan Kowalski, Kacprów 125a. Doprecy-
zowanie osoby, która złożyła deklarację oraz adresu nieruchomo-
ści jest niezbędne dla prawidłowej identyfikacji wpłaty.

Deklarację określającą wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi należy korygować w sytuacji zmieniają-
cej się liczby osób zamieszkałych pod danym adresem (np.: cza-
sowa zmiana miejsca zamieszkania; studia dzienne w innym mie-
ście; narodziny/śmierć domownika itp.) w terminie 14 dni od jej 
powstania. Zaktualizowana wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi obowiązuje od miesiąca, w którym na-
stąpiła zmiana.

Wątpliwości związane z opłatą, jak również problemy z od-
biorem odpadów komunalnych prosimy zgłaszać pracownikom 
Referatu Gospodarki Komunalnej (pokój 14 w budynku UG, tel. 
44 616-39-83).

Informujemy, iż mieszkańcy Woli Krzysztoporskiej w styczniu br. mogą być narażeni na niedogodności związane z przesunięciem 
terminów odbioru odpadów z początkowych na końcowe dni każdego miesiąca. W związku z zaistniałą sytuacją uzyskaliśmy od firmy 
EKO-REGION zapewnienie, że zostaną odebrane dodatkowe ilości nagromadzonych w tym wydłużonym czasie odpadów komunal-
nych. Odpady zabezpieczone w workach należy pozostawić obok pojemników na śmieci. Za utrudnienia przepraszamy.

OPŁATA ŚMIECIOWA – PRZYPOMINAMY

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2014

 
Bujny, G ski 

Miesi c Komunalne Suche Szk o 
Stycze  16 16   

Luty 20 20   
Marzec 20 20 20 

Kwiecie  17 17   
Maj 15 15   

Czerwiec 20 20 20 
Lipiec 17 17   

Sierpie  21 21   
Wrzesie  18 18 18 

Pa dziernik 16 16   
Listopad 20 20   
Grudzie  18 18 18 

 
Kol. Oprz ów, Kozierogi, Oprz ów, 

Piekarki, Piekary, Wola Rokszycka 
Miesi c Komunalne Suche Szk o 

Stycze  23 23   
Luty 27 27 27 

Marzec 27 27   
Kwiecie  25 25   

Maj 22 22 22 
Czerwiec 26 26   

Lipiec 24 24   
Sierpie  28 28 28 

Wrzesie  25 25   
Pa dziernik 23 23   

Listopad 27 27 27 
Grudzie  24 24   

 
Budków, M kolice, Mzurki, Wo niki, 

Wo niki Kolonia 
Miesi c Komunalne Suche Szk o 

Stycze  23 23   
Luty 27 27   

Marzec 27 27 27 
Kwiecie  25 25   

Maj 22 22   
Czerwiec 26 26 26 

Lipiec 24 24   
Sierpie  28 28   

Wrzesie  25 25 25 
Pa dziernik 23 23   

Listopad 27 27   
Grudzie  24 24 24 

Glina, Kr na, Kr na Kolonia, Krzy anów, 
Piaski, Siomki 

Miesi c Komunalne Suche Szk o
Stycze 7 7   

Luty 3 3   
Marzec 3 3 3 

Kwiecie 7 7   
Maj 5 5   

Czerwiec 2 2 2 
Lipiec 7 7   

Sierpie 4 4   
Wrzesie 1 1 1 

Pa dziernik 6 6   
Listopad 3 3   
Grudzie 1 1 1 
Blizin, Kamienna, Laski, Ludwików, 

Parzniewice, Parzniewice Ma e, 
Parzniewiczki, Paw ów Dolny, Paw ów 

Górny, Poraj 
Miesi c Komunalne Suche Szk o

Stycze 4 4   
Luty 7 7   

Marzec 7 7 7 
Kwiecie 4 4   

Maj 2 2   
Czerwiec 6 6 6 

Lipiec 4 4   
Sierpie 1 1   

Wrzesie 5 5 5 
Pa dziernik 3 3   

Listopad 7 7   
Grudzie 5 5 5 

Bogdanów, Bogdanów Kolonia, Je ów, 
Mi aków, Wygoda 

Miesi c Komunalne Suche Szk o
Stycze 11 16   

Luty 14 20   
Marzec 14 20 14 

Kwiecie 11 17   
Maj 9 15   

Czerwiec 13 20 13 
Lipiec 11 17   

Sierpie 8 21   
Wrzesie 12 18 12 

Pa dziernik 10 16   
Listopad 15 20   
Grudzie 12 18 12 

 
Gomulin, Gomulin Kolonia, Praca 

Miesi c Komunalne Suche Szk o
Stycze  15 15   

Luty 19 19 19 
Marzec 19 19   

Kwiecie  16 16   
Maj 21 21 21 

Czerwiec 18 18   
Lipiec 16 16   

Sierpie  20 20 20 
Wrzesie  17 17   

Pa dziernik 15 15   
Listopad 19 19 19 
Grudzie  17 17   

 
 

Karga  Las, Majków Du y, Rokszyce, 
Rokszyce Drugie, Stradzew, achta 

Miesi c Komunalne Suche Szk o
Stycze  15 15   

Luty 19 19   
Marzec 19 19 19 

Kwiecie  16 16   
Maj 21 21   

Czerwiec 18 18 18 
Lipiec 16 16   

Sierpie  20 20   
Wrzesie  17 17 17 

Pa dziernik 15 15   
Listopad 19 19   
Grudzie  17 17 17 

Borowa, Kacprów, Moników, Radzi tków, 
Wola Krzysztoporska 

Miesi c Komunalne Suche Szk o
Stycze  22 22   

Luty 26 26   
Marzec 26 26 26 

Kwiecie  24 24   
Maj 28 28   

Czerwiec 25 25 25 
Lipiec 23 23   

Sierpie  27 27   
Wrzesie  24 24 24 

Pa dziernik 22 22   
Listopad 26 26   
Grudzie  23 23 23 
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W dniu św. Mikołaja 6 grudnia 
2013 roku odbyło się uroczyste 
otwarcie Centrum Edukacyjno-
-Sportowego przy Szkole Podsta-
wowej w Bujnach.

Uroczystość rozpoczęto Mszą 
Świętą w kościele parafialnym 
pod wezwaniem św. Wawrzyń-
ca, której przewodniczył i oko-
licznościową homilię wygłosił ks. 
Proboszcz Grzegorz Cierliński. Po 
zakończeniu Mszy Świętej zapro-
szeni goście, nauczyciele, rodzice 
i uczniowie udali się do nowego 
kompleksu sportowego, w któ-
rym nastąpiło oficjalne przecięcie 
wstęgi i poświęcenie obiektu. Na-
stępnie uczniowie artystycznym 
wyrazem podziękowali włoda-
rzom gminy za piękny „prezent 
mikołajkowy”. W dalszej części 
uroczystości głos zabrali zapro-
szeni goście oraz Dyrektor Szkoły 
Elżbieta Przybył. Po uroczystym 
obiedzie odbył się mecz piłki siat-
kowej – samorządowcy kontra ab-
solwenci szkoły.

Aby uświetnić uroczystość, 
dzieci i nauczyciele przygotowali program artystyczny, który 
mocno nawiązywał do sportowych tradycji.

Na uroczystości gościli: Wójt Gminy Wola Krzysztoporska – Ro-
man Drozdek, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego 
– Markek Mazur, Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego – Grzego-
rza Adamczyk. Gośćmi specjalnymi byli: p. Piotr Stępień – wice-
mistrz olimpijski z Barcelony w zapasach, piłkarze PGE GKS Beł-
chatów i siatkarze PGE SKRA Bełchatów.

Dzieci chętnie skorzystały z ich obecności, prosząc o autografy 
i wspólne zdjęcia. Żeby podkreślić sportowe aspiracje szkoły, na 
zakończenie odbył się mecz pomiędzy absolwentami SP w Buj-
nach a samorządowcami.

Przypomnijmy, że inwestycja w Bujnach stanowiła realizację 
trzeciego etapu Strategii Rozwoju Systemu Oświatowego Gmi-

ny Wola Krzysztoporska przyjętej przez Radę Gminy w 2008 r. 
Do realizacji inwestycji przystąpiono w 2010 r. W skład projektu 
weszły: budowa nowego budynku mieszczącego salę gimna-
styczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stołówką szkolną 
i przedszkolem, remont i termomodernizacja istniejącego bu-
dynku szkoły, a także zagospodarowanie terenu (plac zabaw, 
bieżnia, parkingi, oświetlenie). Całość kosztowała blisko 6 mln 
zł. Kwotą 450 tys. zł dofinansowało rozbudowę Ministerstwo 
Sportu i Turystyki.

Nie zabrakło podziękowań dla obecnej dyrektor szkoły – Elż-
biety Przybył, ale i dla poprzedniej – Beaty Winnickiej, za kierow-
nictwa której rozpoczęto tę inwestycję. Gratulowali także przed-
stawiciele samorządu powiatowego i wojewódzkiego, a także 
przedstawiciele parlamentarzystów ziemi piotrkowskiej.

OTWARCIE CENTRUM EDUKACYJNO-SPORTOWEGO
W BUJNACH

INFORMACJE KULTURALNEIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNFFFFFFFFFFFFFFFFFFFOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCCCCJJJJJJJJJJJJJJJJJJJEEEEEEEEEEEEEEEEEEE KKKKKKKKKKKKKKKKKKKUUUUUUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLLLLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

WolaKrzysztoporska_08-2013_(38)_OK.indd   5WolaKrzysztoporska_08-2013_(38)_OK.indd   5 2014-01-22   13:18:032014-01-22   13:18:03



6

11 listopada w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej odbyła się wieczornica upamiętniająca odzyskanie niepod-
ległości przez Polskę. W obchodach Narodowego Święta Niepodległości wzięli udział uczniowie naszej szkoły, harcerze, nauczyciele 
oraz zaproszeni goście.

Gościem Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej był Arkadiusz Niemirski – autor książek 
dla młodzieży i dorosłych.

W 2000 roku pisarz zadebiutował powieścią „Pan Samochodzik i skarby wikingów”. Serię 
przygód historyka sztuki Tomasza, zwanego Panem Samochodzikiem, wymyślił nieżyjący już 
Zbigniew Nienacki. Arkadiusz Niemirski jest kontynuatorem detektywistycznych opowieści Nie-
nackiego.

Organizatorem spotkania była Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Krzysztoporskiej. Udział 
w nim wzięli uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i pierwszych klas gimnazjum, którzy 
spędzili dwie godziny w przesympatycznej atmosferze, słuchając pełnych humoru opowieści 
pisarza o jego dzieciństwie, młodości, literackich pasjach i pozaliterackich zainteresowaniach. 
Obejrzeli prezentację multimedialną, poznali krótką historię powieści kryminalnej i jej najsłyn-
niejszych bohaterów: Sherlocka Holmesa, Jane Marple, Herkulesa Poirot i porucznika Columbo. 
Najwięcej uwagi poświęcono oczywiście postaci Pana Samochodzika – przenikliwego, inteli-
gentnego historyka sztuki, z pasją rozwiązującego kryminalne tajemnice historycznych miejsc, 
podróżującego po polskich drogach niezwykłym wehikułem o niepozornym, budzącym kpiny 
wyglądzie.

Puchaty, miękki i taki z łatą – 25 listopada swoje święto ob-
chodziła najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci – pluszo-
wy miś. I właśnie z okazji „Światowego Dnia Pluszowego Misia” 
w dniach 25-26 listopada Gminna Biblioteka Publiczna w Woli 
Krzysztoporskiej zorganizowała spotkanie dla przedszkolaków. 
Celem spotkania była prezentacja mniej lub bardziej znanych 
niedźwiadków z książek dla dzieci oraz bajek np. miś Uszatek, 
Paddington, Kubuś Puchatek, Kuba, Colargol, Teddy.

Dzieci poznały też historię powstania pluszowej zabawki, któ-
ra liczy już sobie 111 lat, a swoje święto obchodzi od 2002 r.

Podczas spotkania w bibliotece dzieci opowiadały także 
o swoich ukochanych misiach – przytulankach, recytowały o nich 
wierszyki i śpiewały piosenki. Na zakończenie, na pamiątkę tego 
„przytulnego” spotkania maluchy otrzymały misiowe, odblasko-
we breloczki oraz kremisiowe ciasteczka. Wyszły z biblioteki bar-
dzo zadowolone z obietnicą częstego jej odwiedzania.

WIECZORNICA

22 LISTOPADA - SPOTKANIE Z PISARZEM

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
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Gimnazjum w Gomulinie we współpracy z Władzami Sa-
morządowymi i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Woli Krzysz-
toporskiej włączyło się w organizację uroczystości z okazji 95 
– lecia Odzyskania Niepodległości. Uroczystość ta odbyła się 
w GOK-u w Woli Krzysztoporskiej w dniu 10 listopada 2013 r.

Wszystkim uczestnikom obchodów Święta Niepodległości 
młodzież gimnazjalna wręczyła biało – czerwone kotyliony.

Dla przybyłych na uroczystość kombatantów, księży, władz 
gminy, przedstawicieli policji, dyrektorów szkół i mieszkańców 
gminy Wola Krzysztoporska młodzież z Gimnazjum w Gomulinie 
zaprezentowała akademię, przedstawiając drogi Polaków do Nie-
podległości. W montażu słowno – muzycznym przypomniane zo-
stały najważniejsze wydarzenia historyczne: rozbiory, powstania 
narodowe, wybuch I wojny światowej oraz zasługi wybitnych Po-
laków, w tym marszałka Józefa Piłsudskiego w urzeczywistnieniu 
marzeń o wolnej Ojczyźnie.

Uroczystości zaszczycił wielki patriota generał Stanisław 
„Burza” Karliński. Przybyli również liczni lokalni kombatanci. 
Na wstępie Wójt Gminy Pan Roman Drozdek wygłosił wymow-

ne, patriotyczne przemówienie, po czym inscenizację historyczną 
wykonała młodzież z Gimnazjum w Gomulinie. Była to piękna 
lekcja historii.

Akademia przygotowana pod kierunkiem nauczycieli Ewy Ma-
ciołek, Małgorzaty Kowalskiej i Dariusza Głowackiego była 
żywą lekcją historii, pogłębiającą postawę patriotyzmu, budzącą 
poczucie tożsamości narodowej, a jednocześnie okazaniem sza-
cunku i oddaniem hołdu tym, którym zawdzięczamy Wolność, 
Niepodległość i Suwerenność.

Pieśni patriotyczne „Biały krzyż”, „Miejcie nadzieję”, „Piecho-
ta”, „Legiony”, „Honor i gniew” oraz „Żeby Polska” pięknie wy-
konane przez Ewelinę Pirek, Olgę Piastę i Patrycję Półrolnik 
wzruszały oraz wprowadzały w nastrój zadumy i nadziei.

Dekoracje sceny widowiskowej, tematycznie związane z uro-
czystościami, wykonała nauczycielka Joanna Sobutkowska. Dy-
rektor Gimnazjum w Gomulinie Irena Kasztelan nadzorowała 
przygotowania, biorąc odpowiedzialność za współorganizację 
uroczystości.

OBCHODY Z OKAZJI 95-ROCZNICY
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
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Głośnym echem w całym kraju odbiły się obchody 150 rocz-
nicy Powstania Styczniowego 1863 roku. Senat Rzeczpospolitej 
Polskiej ustanowił rok 2013 rokiem Powstania Styczniowego.

W uchwale Senatu czytamy „Legenda i etos Powstania Stycz-
niowego legły u podstaw odrodzonej Polski, a poświęcenie 
powstańców doprowadziły do odrodzenia naszej państwo-
wości po 123 latach niewoli w 1918 roku”.

W dniu Święta Niepodległości w Gomulinie miejscowości po-
łożonej w naszej Gminie, która na szlakach powstańczych miała 
duże znaczenie odsłonięto pomnik powstańca dziedzica Gomuli-
na Wawrzyńca Wiśniewskiego i wszystkich powstańców z gomu-
lińskiej parafii. Inicjatorem i przewodniczącym Komitetu Budowy 
Pomnika był mieszkaniec Gomulina – Wojciech Kamiński.

Właśnie  11 listopada w kościele parafialnym w Gomulinie 
uczniowie miejscowego Gimnazjum ukazali we wspaniałej aka-
demii etapy odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Po wystę-
pach uczniów i sprawowanej w intencji Ojczyzny Mszy św., wójt 
Roman Drozdek odsłonił pomnik, który następnie poświęcili ks. 
dziekan Jan Cholewa – proboszcz parafii Gomulin i ks. dr Walde-
mar Kulbat – redaktor Tygodnika Niedziela. Odsłonięciu pomni-

ka towarzyszyła obecność bardzo licznej lokalnej społeczności, 
pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych z Gomu-
lina, Oprzężowa, Majkowa Dużego i Szkoły Podstawowej im. ks. 
Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie. Pod pomnikiem kwia-
ty złożyło wiele delegacji, w tym władze samorządowe naszej 
Gminy w osobach Przewodniczącej Rady Gminy Marii Głowac-
kiej z zastępcą Grzegorzem Koneckim oraz Wójt Gminy Roman 
Drozdek. Całość uroczystości uświetniła gra gomulińskiej Orkie-
stry Dętej pod batutą Włodzimierza Grochulskiego. Na to ważne 
wydarzenie do Gomulina przybyli mieszkający w Zabrzu potom-
kowie Wawrzyńca Wiśniewskiego Tomasz, Grażyna i Jacek Wi-
śniewscy.

Odsłonięty pomnik jest pierwszym tego typu obiektem w Go-
mulinie. Koszt jego budowy ponieśli Irena Progulska, Wojciech 
Kamiński, Roman Drozdek, ks. Jan Cholewa, Maria Głowacka 
i Marek Ogrodnik.

Należy dodać że olbrzymi ważący trzy tony głaz stanowiący 
główny element pomnika podarował Andrzej Żabicki z Pracy. Ca-
łość pomnika zaprojektował Antoni Owczarek z Muzeum Regio-
nalnego w Bełchatowie.

Na granitowej tablicy w centralnej części pomnika wyryto tekst:

Nam budzicieli wielkich, o Panie,
Harfiarzy daj miłujących
A kiedy naród zbudzon powstanie, 
Daj wodzów w naród wierzących. 

M. Romanowski

ŻOŁNIERZOWI
POWSTANIA STYCZNIOWEGO

1863 r.
OBYWATELOWI ZIEMSKIEMU

WAWRZYŃCOWI WIŚNIEWSKIEMU
1823-1913

I WSZYSTKIM
UCZESTNIKOM POWSTANIA

Z PARAFII GOMULIN

potomni

Gomulin, 11 listopada 2013 r.

W następnym numerze biuletynu przybliżymy czytelnikom  życiorys powstańca - Wawrzyńca Wiśniewskiego.

GOMULIN – OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
ORAZ 150 ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO
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W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej cykl 

uroczystości patriotycznych upamiętniających 95 Rocznicę Od-

zyskania Niepodległości wzbogacono o nowy istotny element. 

W radosny i uroczysty sposób społeczność szkolna przy współ-

udziale gości z zewnątrz stanęła na starcie Pierwszego Biegu 

Niepodległości. Dystans 1918 m w jednoznaczny sposób przy-

pominał datę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczestni-

cy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych oraz w biegu 

otwartym. Wyniki rywalizacji przedstawiały się następująco:

Na dystansie 400 m
I miejsce – Dominik Matyja

II miejsce – Łukasz Koszelak

III miejsce – Maksymilian Zawiślak

Na dystansie 800m
I miejsce – Jakub Wasik

II miejsce – Anna Jarek

III miejsce – Wiktoria Głowacka

Na dystansie 1200m 

I miejsce –Marcin Bury

II miejsce – Michał Jarek

III miejsce – Sebastian Lauks

Na dystansie 1918 m
I miejsce –Marcin Bury

II miejsce – Robak Cezary

III miejsce – Błażej Strzelczyk

Uczestnicy Biegu

Pod takim hasłem 17 XII 2013 r. w Szkole Podstawowej im. ks. 
Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie odbyło się spotkanie podsu-
mowujące konkurs literacki i plastyczny o tematyce antyalkoholowej 
organizowany od wielu lat przez Gminną Komisję Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej.

Komisja w składzie Klaudia Gwadera- przewodnicząca, Marta Ko-
packa, Małgorzata Walas, Karolina Piotrkowska, Karol Wrzeszcz, oce-
niając prace literackie kierowała się sposobem ujęcia tematu, znajo-
mością problematyki uzależnienia od alkoholu.

W I przedziale wiekowym- uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych 
pisali prace na jeden z tematów:
1. „Iść w stronę słońca” – rozwiń myśl w odniesieniu do problemu 

alkoholizmu.
2. Dzieciństwo utopione w alkoholu. Forma dowolna.
3. Jak ocalał świat. Wizja życia wolnego od alkoholizmu.

Uczniowie gimnazjum wypowiadali się na następujące tematy:
1. „Wszędy są drogi proste. Lecz i manowce wszędy”. Jak rozumiesz 

słowa Leopolda Staffa w odniesieniu do problemu alkoholizmu?
2. Spożywanie alkoholu jest takim samym obyczajem jak mówienie 

„dzień dobry”. Co sądzisz o tym niepokojącym zjawisku?
3. Sąd nad alkoholem. Rozprawka.

Przeprowadzono również konkurs plastyczny na ilustrację lub pla-
kat promujący trzeźwy styl życia.

Wszyscy nagrodzeni oraz wyróżnieni otrzymali dyplom i cenne na-
grody, które wręczali im: Sekretarz Gminy Wola Krzysztoporska – Ma-
rek Ogrodnik, Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorz Konecki 
oraz radny Gminy Wola Krzysztoporska – Dariusz Pytka.

Na zakończenie, dla wszystkich uczestników spotkania, uczniowie 
klas VIa i VIb SP w Gomulinie przygotowali program profilaktycz-
ny, w którym wykorzystano fragmenty prac literackich ze szkolnego 
etapu konkursu antyalkoholowego oraz prezentację multimedialną: 
„Umiemy powiedzieć-NIE!

PIERWSZY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

IŚĆ W STRONĘ SŁOŃCA
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Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
w dniu 14.12.2013 roku w strażnicy OSP RP w Woźnikach odbyło się 
tradycyjne spotkanie władz Gminy ze strażakami OSP z terenu Gminy 
Wola Krzysztoporska. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Roman Drozdek, 
Przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka, Sekretarz Gminy Marek 
Ogrodnik i Inspektor Jan Czubała. Strażacką brać reprezentowali: Pre-
zes Zarządu Gminnego ZOSP RP Grzegorz Konecki, Komendant Gmin-
ny OSP RP Mirosław Jakubczyk oraz przedstawiciele poszczególnych 
jednostek OSP z terenu Gminy Wola Krzysztoporska.

Wśród gości, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość zna-
leźli się: Poseł do Parlamentu Europejskiego – Janusz Wojciechowski, 
Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego – Andrzej Grabowski, a także 
kapelan strażaków ksiądz – Grzegorz Cierliński i proboszcz parafii Trój-
cy Przenajświętszej w Bogdanowie ksiądz – Wojciech Gonera.

Spotkanie było okazją do złożenia sobie życzeń BOŻONARO-
DZENIOWYH i NOWOROCZNYCH oraz do podsumowań całorocz-
nej pracy. Strażacy odebrali gratulacje za bardzo dobre wyniki 
we współzawodnictwie, wyszkoleniu i gotowości bojowej swoich 
jednostek w mijającym roku. Zakończyło się w świątecznej at-
mosferze, tradycyjnym przełamaniem się opłatkiem.

Na zdjęciach uczestnicy spotkania

W dniu 23 listopada br. odbył się „Wieczorek Kabaretowy” 
zorganizowany przez Fundację „Piekarnia Dobrych Uczynków”. 
Na „Wieczorek Kabaretowy” licznie przybyli mieszkańcy Woź-
nik jak i przylegających do nich wiosek oraz zaproszeni goście 
– za co serdecznie dziękujemy. Uczestnicy mogli spędzić mile 
ponad 3 godziny dobrej zabawy. Program był bardzo aktywny: 
przedstawione były bardzo śmieszne skecze kabaretowe. Wszy-
scy mogli wziąć udział w konkursach np. Quiz, najładniejsza mu-
mia, najładniej zaśpiewana piosenka, krzesełka. Wszyscy, którzy 
brali udział zostali nagrodzeni drobnym upominkiem oraz dyplo-
mem. Na sam koniec odbyła się „Biesiada Woźnicka” – wszyscy 
byli włączeni we wspólny śpiew piosenek biesiadnych. Zarząd 
Fundacji chciałby serdecznie podziękować wolontariuszom: Ro-
bertowi Wyderka, Agacie Włodarczyk, Marcie Bauer, Klaudii Wę-
żyk, Kindze Białas oraz Karolowi Gajda. Dziękujemy również OSP 
z Woźnik za bezpłatne wypożyczenie sali oraz Panu Mariuszowi 
z zespołu „Kanon” za oprawę muzyczną. Dziękujemy Piekarni 
„Kołacz” z Majkowa Folwark za podarowanie słodkości.

Na zdjęciach uczestnicy wieczorku kabaretowego

WIGILIA STRAŻACKA

WIECZOREK KABARETOWY W WOŹNIKACH
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Zgodnie z Zarządzeniem Wój-
ta Gminy Wola Krzysztoporska nr 
105/13 z dnia 11.10.2013r. w dniu 
15.11.2013r.odbyły się ćwiczenia 
gotowości bojowej jednostek OSP 
oraz Stałego Dyżuru Wójta Gmi-
ny Wola Krzysztoporska. Ćwicze-
nia odbyły się na terenie Referatu 
Wodociągów i Kanalizacji w Woli 
Krzysztoporskiej ul. Cmentarna 
22 oraz w siedzibie Urzędu Gminy 
Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki 
5. Ćwiczenia polegały na praktycz-
nym ćwiczeniu nawyku zachowania 
się w chwili zagrożenia, sprawdze-

niu umiejętności współdziałania i przygotowaniu do realizacji powierzonych zadań, ocenie stanu sprawności posiadanego sprzętu 
ratowniczego. Nadzór i przebieg ćwiczeń był monitorowany przez Komisję wyznaczoną przez Wójta Gminy Wola Krzysztoporska.

W ćwiczeniach udział brało 90 druhów z 15 jednostek OSP zorganizowanych w 16 zastępów strażackich, patrol policji z komisa-
riatu w Grabicy, lekarz i pielęgniarki z NZOZ w Woli Krzysztoporskiej, Komendant Gminny ZOSP OSP RP, służby komunalne z Referatu 
Wodociągów i Kanalizacji Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej.
Ćwiczenia rozpoczęły się w chwili powstania pozorowanego zagrożenia na terenie Referatu WiK o godzinie 10.00 a zakończyły 

przeglądem gotowości bojowej jed-
nostek OSP o godzinie 12.30.Prze-
bieg ćwiczeń był sprawny i precyzyj-
ny, zgodny z uzgodnionym planem 
ćwiczeń. W ćwiczeniach jednostek 
uczestniczyli oraz na bieżąco nad-
zorowali strażaków przedstawiciele 
z Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybu-
nalskim, Prezes Zarządu Gminnego 
ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej, 
Z-ca Wójta i Sekretarz Gminy Wola 
Krzysztoporska. W trakcie ćwiczeń 
osiągnięto i zrealizowano zaplano-
wane cele.Ćwiczenia zakończyły się 
po wykonaniu wszystkich zaplano-

wanych zadań. Równolegle w Urzędzie Gminy prowadzono stały dyżur, zadanie realizowane przez grupę sześciu osób zakończyło się 
po zakończeniu ćwiczeń gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy Wola Krzysztoporska.

ĆWICZENIA GOTOWOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTEK OSP
Z TERENU GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA ORAZ STAŁEGO 

DYŻURU WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

WolaKrzysztoporska_08-2013_(38)_OK.indd   11WolaKrzysztoporska_08-2013_(38)_OK.indd   11 2014-01-22   13:18:452014-01-22   13:18:45



12

Z KRONIKI KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICHZZZZZZZZZZZZZ KKKKKKKKKKKKKRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIIKKKKKKKKKKKKKIIIIIIIIIIIII KKKKKKKKKKKKKOOOOOOOOOOOOOOŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁAAAAAAAAAAAAA GGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDDDYYYYYYYYYYYYYŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃ WWWWWWWWWWWWWIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEJJJJJJJJJJJJJJSSSSSSSSSSSSSSKKKKKKKKKKKKKIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHH

Koło Gospodyń Wiejskich w Gąskach działało już w latach 1965-1970, 
licząc wówczas 20 członkiń. Założycielką była Teodozja Miśkiewicz. Wkrót-
ce po utworzeniu koła przewodniczącą została Marianna Balczukiewicz, 
która działała przez 10 lat. Następnie funkcję tę objęła Henryka Miśkiewicz 
działająca również 10 lat, po czym koło zawiesiło swą działalność. W 2005 
roku koło gospodyń ponownie zaczęło funkcjonować w wiejskiej społecz-
ności. Obecnie funkcję przewodniczącej pełni Julianna Filipek, wspierana 
przez najbardziej czynne członkinie. Są to: Ewa Motylska, Bogusława Pyt-
ka, Zofia Renasik, Magdalena Renasik, Danuta Kruszyńska, Zdzisława Paw-
likowska, Bożena Goździk, Teresa Morusińska, Danuta Roksela, Honorata 
Cejnóg, Joanna Cejnóg, Danuta Delipacy.

Panie starają się brać aktywnie udział w imprezach organizowanych 
przez GOK w Woli Krzysztoporskiej – szczególnie aktywnie w blokach 
sportowych.

Panie potra-
fią się przy tym 
doskonale bawić. Nie lada sztuką było zajęcie I miejsca w jedzeniu pączka 
na czas w Tłusty Czwartek oraz III miejsca w zabawach kulinarno-sportowych 
w Rokszycach. Biorąc udział w dożynkach gminnych w Parzniewicach Panie 
własnoręcznie wykonały wieniec dożynkowy, który wręczyły sekretarzowi 
Gminy Markowi Ogrodnikowi.

Panie z Gąsek spotykając się we własnym gronie, organizują wycieczki, 
grzybobrania, imprezy okolicznościowe takie jak: Dzień Kobiet, Andrzejki, 
Majówki. Integrują się również z innymi kołami gospodyń. Bieżącą działal-
ność koła finansowana jest ze składek członkowskich oraz nagród (talonów) 
za udział w konkursach kulinarno- sportowych. Z pozostałych funduszy zaku-
pione zostały naczynia kuchenne.

W bieżącym roku Gmina zakupiła długo wyczekiwany grunt pod budowę 
domu ludowego w Gąskach. W najbliższych latach planowane jest wybudo-
wanie obiektu, którego KGW w Gąskach będzie gospodarzem.

W dniu 15 grudnia 2013 r. Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej 
był organizatorem konkursu pn. „Stół wigilijny – kulinarne i artystyczne dzie-
dzictwo”. Konkurs został skierowany do działających na terenie Gminy Kół 
Gospodyń Wiejskich. Do konkursu przystąpiło około 160 osób z 27 organizacji 
kobiecych, które przygotowały przepyszne potrawy wigilijne, ciasta oraz, wła-
snoręcznie zrobione dekoracje świąteczne. W konkursie wzięli również udział 
twórcy rękodzieła ludowego – Pani Krystyna Lauks z miejscowości Piekarki 
oraz członkowie fundacji „Piekarnia Dobrych Uczynków” z Woźnik. Natomiast 
zespół ludowy Pasjonatki wykonał kilka znanych kolęd zachęcając wszystkich 
do wspólnego śpiewania. Po poświęceniu potraw przez ks. wikariusza Toma-
sza Chrzęstka z kościoła parafialnego w Bogdanowie oraz powitaniu przyby-
łych gości przystąpiono do oceny stołów.

Wszystkie stoły wigilijne zostały zaaranżowane z niezwykłą starannością 
budząc ogromny zachwyt. Poziom konkursu był bardzo wysoki i wyrówna-
ny. Dwie komisje oceniające miały ogromny problem z wyborem zwycięzców 
i po burzliwych obradach zdecydowały o przyznaniu wszystkim uczestnikom jednakowych nagród. Włodarz Gminy Roman Drozdek, 
Przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka, radni powiatowi i gminni oraz wszyscy uczestnicy tego spotkania otrzymali od dyrek-
tora Gminnego Ośrodka Kultury pani Jolanty Kołacińskiej drobne upominki. Podziękowaniom i życzeniom nie było końca

Spotkanie w tak licznym gronie było miłym wstępem do zbliżających się dużymi krokami Świąt Bożego Narodzenia.
P o d s u m o w u j ą c 

to niezwykłe wydarze-
nie można z całą pew-
nością powiedzieć, 
że tego typu inicjaty-
wy są ogromnie waż-
ne, gdyż przyczyniają 
się do przekazywania 
tradycji, pielęgnowa-
nia świątecznych zwy-
czajów.

Na zdjęciach 
uczestnicy spotkania

KGW GĄSKI

WIECZÓR WIGILIJNY W GMINNYM OŚRODKU KULTURY
W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
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Parzniewice to wieś położona na południu naszej gminy w niewielkiej 
dolince. Wieś dość stara. W aktach sądowych ziemi sieradzkiej występuje 
Mateusz z Parzniewic – wpis pochodzi z 1393 roku. Źródła dziejowe z XVI 
wieku wymieniają Parzniewice jako własność szlachecką parafii Bogda-
nów (powiat piotrkowski, woj. sieradzkie). Słownik geograficzny wydany 
w 1880 roku wymienia już Parzniewice i Parzniewice Małe – wieś, kolonie 
i folwark parafii Bogdanów – gubernia piotrkowska. W XIV w. wieś należała 
do Parzniowskich i Gomolińskich. W polskich rękach znajdowały się do po-
łowy XIX w. Później skonfiskowano je prawdopodobnie za udział właścicieli 
w powstaniu styczniowym i przekazano w 1866 r. Korfowi – pułkownikowi 
wojsk carskich. Ziemie te pozostawały w rękach sukcesorów Korfa do 1921 r. 
Wtedy dwór i posiadłości kupił Kotliński a później Wereszczyński. To Ci ostat-
ni właściciele postawili obecny budynek, w którym mieści się Szkoła. Za ko-
lejnymi właścicielami przybywali nowi ludzie – byli to Żydzi i Niemcy. Naj-
więcej Żydów przybyło na przełomie XIX i XX w. Osiedlili się oni w osobnej 
enklawie 
nazywa-

nej żydowską kolonią. Przybywali i Niemcy kupując większe gospodarstwa. 
Wszyscy Ci ludzie żyli w przyjaźni, spieszyli sobie z pomocą. Parzniewice 
to miejscowość, w której od niepamiętnych czasów była siedziba gminy, 
później w okresie międzywojennym powstała poczta, posterunek policji, 
straż pożarna. Społeczeństwo Parzniewic może się wykazać chlubną dzia-
łalnością z okresu od 1918 do 1939 r., W okresie tym w czynach społecz-
nych wybudowano 20 km dróg bitych łączących Parzniewice z Bogdano-
wem, Laskami, Kaliskiem. Wybudowano Dom Ludowy i remizę strażacką. 
Ogrodzono działkę cmentarną ofiarowaną przez dziedzica Wereszczyń-
skiego. Kiedy biskup Kubina 16 III 1936 r. wydzielił z parafii Bogdanów 
parafię Parzniewice, ochoczo i z radością przystąpili ludzie do budowy ko-
ścioła. Zaczęto go stawiać od 1939 r. a poświęcono 5 IX 1948 r.

W okresie II wojny światowej Parzniewice leżały na terenach przygranicz-
nych. Około 3 km od wsi przebiegała granica między Generalnym Guber-
natorstwem a ziemiami włączonymi do III Rzeszy. Niemcy w Parzniewicach 
ustanowili nową administrację gminną. Burmistrzem został miejscowy Niemiec, 
Adam Hammerling (Niemców w tym rejonie od dawna mieszkało wielu). W okre-
sie wojny organizowane były kursy, na których można było zdobyć różne umie-
jętności. Ale były też one przykrywką do prowadzenia działalności kulturalno – 
oświatowej i sanitarnej. Zajęcia na tych szkoleniach prowadziła m.in. Weronika 
Tropaczyńska – Ogarkowa, redaktorka „Płomyka”, „Płomyczka”, autorka książek 
historycznych i podręczników. Zajmowała się działalnością konspiracyjną, a także 
kształceniem kobiet, była działaczką ruchu ludowego i oświatowego.

U księdza na plebanii zamieszkała p. doktor Helena Frankowska, prowadząc 
za pozwoleniem 
Niemców dzia-
łalność lekarską. 
Jej siostra, pro-
fesor warszaw-
skiego gimnazjum, organizowała naukę na zakonspirowanych kompletach 
dla miejscowych dzieci wiejskich (latem w lesie lub w wyznaczonych punk-
tach, w różnych domach) – 4 oddziały szkoły (bez geografii, historii, wg 
programu narzuconego przez Niemców). Naprzeciw mieszkania burmistrza 
mieszkała położna, pani Bielska, przybyła z Płocka. Mieszkańcy Parzniewic 
bardzo się zżyli z kościołem i księżmi, którzy dbali nie tylko o budowę Kościo-
ła, ale i o rozwój duchowy i intelektualny swoich parafian. Księża Brylski i Bru-
nak orga-
nizowal i 
kursy szy-
cia oraz 
gotowa-

nia. Zorganizowany był chór, można było na plebani wypożyczyć książ-
ki. Nie postawiono na kościele tylko wieży, bo czasy były trudne i biedne 
po wojnie, ale obecny ksiądz Antoni Góra pracuje nad tym. W latach 60. 
powstał ośrodek zdrowia i punkt weterynaryjny. Powstało Koło Gospodyń, 
kółko rolnicze. Koło Gospodyń od czasu powstania zorganizowało kilka-
naście kursów: gotowania, pieczenia, garmażeryjny. Członkinie wyjeżdżały 
na liczne wycieczki, brały udział przy budowie i wyposażeniu remizy. Lata 
siedemdziesiąte przyniosły zmiany w Parzniewicach. Zlikwidowano gminę, 
pocztę, posterunek.

Materiał udostępniony przez Panią Jadwigę Cecotkę.
W kolejnym biuletynie przedstawimy historię KGW z Parzniewic.
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Na zakończenie sezonu piłkarskiego gminnych rozgrywek 
„ORLIKOWYCH” 2013r., rozegrano dwa turnieje piłki nożnej męż-
czyzn drużyn niezwiązkowych 6-cioosobowych. I TURNIEJ roze-
grano w dniu 03.11.2013r. na boisku „ORLIK-2012” w Bujnach 
o PUCHAR Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bujnach Elżbiety 
Przybył. Uczestniczyło w nim 6 zespołów z terenu Gminy Wola 
Krzysztoporska tj. LZS Glina, LZS Krzyżanów, LZS Siomki, LZS Kac-
prów, LZS Pawłów Górny i LZS Wygoda.

Turniej prowadzony był dwuetapowo. W pierwszej fazie rywa-
lizacja toczyła się w dwóch grupach, następnie mistrzowie grup 
rozegrali spotkanie o pierwsze miejsce.

W spotkaniu o I-sze miejsce LZS Wygoda pokonał LZS Glinę 4:0, 
zdobywając tym samym główną nagrodę turnieju. Organizatorzy 
i uczestnicy turnieju dziękują Pani Dyrektor SP w Bujnach, Paniom 
z KGW Bujny na czele z Przewodniczącą Krystyną Chrząstek oraz 

Pani sołtys Bujen Agnieszce Robaszek-Pawlik za pomoc w zorga-
nizowaniu turnieju i przygotowanie poczęstunku – na wszystkich 
uczestników czekał bardzo smaczny żurek z kiełbasą, pieczywo 
oraz gorąca herbata. Spotkanie zakończono w bardzo ciepłej 
i przyjaznej atmosferze.

II TURNIEJ rozegrano w dniu 10.11.2013 r. również na boisku 
ORLIK w Bujnach, tym razem o PUCHAR Radnego Gminy Wola 
Krzysztoporska Tomasza Walasa. Turniej zorganizowano z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości pod hasłem „Ojczyźnie na-
szej, Polsce, będziemy wierni, pokąd tchu w łonie” (M. Roma-
nowski).

Do rywalizacji stanęło 5 zespołów z terenu Gminy Wola Krzysz-
toporska: LZS Blizin, LZS Gomulin, LZS Mąkolice, LZS Rokszyce 
i LZS Woźniki. Puchar Radnego Tomasza Walasa zdobyła drużyna 
LZS Rokszyce.

Gimnazjum w Gomulinie uczestniczyło w Ogólnopolskim Tur-
nieju ORLIKOWYM w piłce nożnej dziewcząt i chłopców szkół 
podstawowych i gimnazjalnych o PUCHAR PREMIERA Donalda 
Tuska.

Drużyny piłki nożnej dziewcząt i chłopców Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum z Gomulina po wywalczeniu I-szych miejsc 
w gminie uczestniczyły w rozgrywkach powiatowych i między-
powiatowych:

 – CHŁOPCY w turnieju powiatowym, który odbył się na ORLIKU 
w Piotrkowie Tryb. odnieśli duży sukces zajmując II miejsce 
w powiecie,

 – DZIEWCZĘTA w turnieju międzypowiatowym, który odbył się 
w Bełchatowie wywalczyły II-gie miejsce.

Na zdjęciu drużyna dziewcząt.

W listopadzie 2013 roku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Piotr-
kowskiego i Mistrzostwa Rejonu Tomaszowskiego w Tenisie Sto-
łowym Szkół Gimnazjalnych. Reprezentacje z Gimnazjum w Woli 
Krzysztoporskiej zajęły I miejsca zdobywając tytuł Mistrzów Po-
wiatu i Mistrzów Rejonu w grupie dziewcząt i chłopców. Obie 
drużyny zakwalifikowały się do kolejnego etapu zawodów 
na szczeblu wojewódzkim.

Skład zwycięskich zespołów:
 dziewczęta: Sima Aleksandra i Dukowska Karolina,
 chłopcy: Kuśmierski Jakub i Płosa Mariusz.
Medaliści trenują pod okiem nauczyciela wychowania fizycz-

nego Huberta Zawiślaka.

ZAKOŃCZENIE SEZONU PIŁKARSKIEGO
GMINNYCH ROZGRYWEK „ORLIKOWYCH” 2013 R.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
ORLIKOWY W PIŁCE NOŻNEJ

MISTRZOSTWA
W TENISIE STOŁOWYM
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Ludowy Klub Sportowy Wola Krzysztoporska jest zrzeszony 
w strukturach OZPN. Wolę Krzysztoporska klub reprezentuje 
na różnych szczeblach piłkarskich z przerwami od lat dwudzie-
stych ubiegłego wieku rozgrywając swoje mecze w wielu miej-
scowościach województwa łódzkiego.

Aktualnie zespół seniorów rywalizuje w klasie okręgowej i liczy 
25 zawodników.

Dwa zespoły młodzieżowe – Deyna (rocznik 1998 i młodsi) 
i utworzony w tym roku grupa Górski I (rocznik 2001 i młodsi) 
skupiają łącznie 55 dzieci i młodzieży.

Obecnym celem Zarządu LKS jest szkolenie dzieci, rozwijanie 
ich sportowych pasji, rozpowszechnianie aktywnego trybu życia 
oraz wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez sportową rywa-
lizację.

W planach klubowych jest również organizacja obozów spor-
towych, które pozwoliłby zawodnikom spędzić czas wolny a za-
razem kształtować piłkarskie umiejętności.

Szczególny nacisk Zarząd klubu kładzie na organizowanie za-
jęć z najmłodszymi. Oni w przyszłości będą stanowić podstawę 
grup starszych. Poprzez uczestnictwo dzieci i młodzieży w trenin-
gach i meczach uczymy ich odpowiedzialności, sportowej rywali-
zacji oraz współpracy w zespole.

Przewodniczący Gminnego Zrzeszenia LZS w Woli Krzysztopor-
skiej Władysław Wawrzyńczak, jako były członek ZMW a jedno-
cześnie działacz społeczny, zaproszony został na ogólnopolską 
uroczystość 85-lecia powstania Związku Młodzieży Wiejskiej – or-
ganizacji, która wywarła niebagatelny wpływ na kilka pokoleń 
młodych, aktywnych społecznie mieszkańców wsi. Uroczystość 
odbyła się 5 października 2013 r. w Sali Kryształowej Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Ludowe Zespoły Sportowe przez całe dziesięciolecia współpra-
cowały i współpracują ze wszystkimi organizacjami działającymi 
na rzecz przemian w środowisku wiejskim, w tym także Związ-
kiem Młodzieży Wiejskiej. Spotkanie jubileuszowe było wspa-
niałą okazją do wspomnień i podsumowań 
niełatwego procesu zmian. W jednym miej-
scu zebrali się ludzie, którzy byli naocznymi 
świadkami przeobrażeń społeczno-gospo-
darczych i kulturalno-oświatowych, jakich 
doświadczyła polska wieś.

Podczas uroczystości można było wymie-
nić poglądy m.in. z członkiem Parlamentu 
Europejskiego Jarosławem Kalinowskim, 
czy wicepremierem Januszem Piechocińskim 
(obaj panowie to byli członkowie ZMW).

Władysław Wawrzyńczak działalno-
ścią społeczną w Zrzeszeniu LZS zajmu-
je się od ponad 60 lat, na terenie Gminy 
Wola Krzysztoporska działa od 1969 roku. 
Na przestrzeni tych lat reprezentacja Gminy 
odniosła wiele sukcesów sportowych i tury-
stycznych na szczeblu powiatowym, woje-
wódzkim i ogólnopolskim, m.in.:

 5-krotnie zdobywaliśmy mistrzostwo 
LZS województwa łódzkiego,

 8-krotnie zajmowaliśmy I miejsce w Wo-
jewódzkich Zimowych Igrzyskach LZS,

 21 razy byliśmy w finale ogólnopolskie-
go konkursu na „Najlepszą Radę Gminy 
z LZS”,

 wielokrotnie zdobywaliśmy mistrzostwo województwa łódz-
kiego LZS w różnych dyscyplinach sportu: w piłce siatkowej 
mężczyzn – 12 razy, w piłce koszykowej kobiet – 7 razy, w pił-
ce koszykowej mężczyzn – 5 razy, w piłce ręcznej kobiet – 6 
razy, w piłce ręcznej mężczyzn – 4 razy,

 wielokrotnie zwyciężaliśmy w różnych imprezach turystycz-
nych na terenie całej Polski, najwięcej bo 14-krotnie w Ogól-
nopolskim Zlocie Turystycznym na Westerplatte.

Poniżej: pamiątkowe zdjęcie z uroczystości: eurodeputowany Jaro-
sław Kalinowski (z prawej) i Władysław Wawrzyńczak.

GRUPA GÓRSKI

ZESPÓŁ DEYNA

LUDOWY KLUB SPORTOWY WOLA KRZYSZTOPORSKA

SPOTKANIE JUBILEUSZOWE
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Siedmioosobowa grupa turystów z ZSR CKP w Bujnach reprezentująca Zrzeszenie LZS Gminy Wola Krzysztoporska uczestniczyła w 
jubileuszowej XXX Olimpiadzie Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS p.n.:

„POLSKA-LITWA-UNIA EUROPEJSKA”, która odbyła się w dn. 08-11.11.2013r. w Zakopanem.
Każdy zawodnik uczestniczący w Olimpiadzie brał udział w eliminacjach do 

ścisłego finału, gdzie musiał wykazać się wiedzą i sprawnością fizyczną w konku-
rencjach:

A – blok pisemny – obejmujący: zestaw krajoznawczy, zestaw topograficzny, 
udzielanie pierwszej pomocy, kreślenie profilu terenu i marsz wg azymutu.

B – praktyczny w terenie: rowerowy tor przeszkód, ocena odległości w terenie.
Zestaw krajoznawczy składał się z 60 pytań i obejmował wiedzę o Unii Euro-

pejskiej, wiedzę o walorach krajoznawczych Polski, Karpat, Tatr i Podhala, wiedzę 
o Litwie, jej historii i walorach turystyczno-krajoznawczych.

Z naszej grupy najlepszy wynik uzyskała Kinga Kęsy zdobywając 141 pkt, co 
uplasowało ją na 21 miejscu na 112 startujących zawodników.

Punkty zdobyte na Olimpiadzie wliczane są do rankingu rywalizacji na szczeblu 
wojewódzkim.
Na zdjęciu uczestnicy olimpiady.

Reprezentacja Gminy wola Krzysztoporska, licząca 30 osób uczestniczyła w igrzyskach, które odbyły się 24.11.2013 r. w Mosz-
czenicy. Podczas odbywających się Igrzysk rywalizowano w 8 konkurencjach sportowo-rekreacyjnych. Odbyły się również zawody 
dla osób niepełnosprawnych. Punkty zdobyte w bloku integracyjnym wliczane zostały do punktacji drużynowej Gminy. W łącznej 
punktacji gmin Wola Krzysztoporska wywalczyła VI miejsce na 14 gmin uczestniczących w Igrzyskach. Najwięcej punktów dla naszej 
reprezentacji zdobyli zawodnicy: Piekarski Ryszard- I miejsce w warcabach, Cieślak Dawid- III miejsce w wieloboju sprawnościowym, 
Piłat Kamila i Justyna Żaneta- biegi przełajowe, Pielużek Jacek- zawody integracyjne-tenis stołowy III miejsce, rzut do kosz III miejsce 
i rzut lotką II miejsce.

Ekipa sportowa reprezentująca Gminę Wola Krzysztoporska wystąpiła w bardzo osłabionym składzie – bez ciężarowców z LUKS 
GRYF Bujny, którzy w tym samym czasie uczestniczyli w ogólnopolskich zawodach w podnoszeniu ciężarów w Kleszczowie.

Członkinie Sekcji Turystycznej ZSR CKP w Bujnach w składzie 
Krasoń Milena, Makowska Klaudia, Stanikowska Izabela, Skro-
bek Kinga, Sobczyk Karolina i Wnuk Martyna uczestniczyły w li-
stopadzie 2013 r. w 44 RAJDZIE PARASOLOWYM.

Trasa rajdu wiodła ulicami Starego Miasta Piotrkowa Tryb.
W programie był m.in. konkurs na „Najładniejszy parasol”.
44 RAJDEM PARASOLOWYM zakończono w 2013 roku po-

wiatowe imprezy turystyczne organizowane przez PTTK o/
Piotrków Tryb.

Dnia 15 listopada 2013 r. w Wolborzu, odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
Piotrkowskiego w Piłkę Ręczną Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych. Reprezentacja 
z Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej zajęła I miejsce zdobywając tytuł 
Mistrzyń Powiatu Piotrkowskiego, dzięki czemu awansowała do kolejnego 
etapu na szczeblu rejonowym.

Nasze wspaniałe zawodniczki z wielkim zapałem przygotowywały się to tych 
rozgrywek na lekcjach wychowania fizycznego oraz podczas zajęć dodatko-
wych organizowanych przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy,, TYTAN”. 
Dziewczyny grając w niżej wymienionym składzie doświadczyły niezapomnia-
nych emocji i chwil wzruszenia. Skład naszej,, złotej drużyny”: Sęderecka Rok-
sana-bramkarka, Sima Aleksandra, Zajączkowska Zuzanna, Dąbrowska Anna, 
Krystek Martyna, Kowalska Aleksandra, Kulbat Weronika, Drozdek Adrianna, 
Filipek Magdalena, Koszelak Anna, Kołacińska Paulina, Jaworska Milena, Maty-
jaszczyk Eliza. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

OLIMPIADA WIEDZY TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ LZS

HALOWE IGRZYSKA SPORTOWO-REKREACYJNE LZS WOJ. ŁÓDZKIEGO

44 RAJD PARASOLOWY

HALOWE IGRZYSKA SPORTOWO-REKREACYJNE LZS WOJ. ŁÓDZKIEGO
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