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BUDOWA KOLEJNEGO ETAPU KANALIZACJI W BUJNACH – ROK 2014

W latach 2007 - 2010 wykonano projekty skanalizowania Gminy Wola Krzysztoporska. Zgodnie z tymi projektami 
kanalizacja sanitarna ma być wybudowana prawie we wszystkich miejscowościach gminnych – wszędzie tam gdzie 
jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. Ta ogromna inwestycja będzie realizowana zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, która w tym przypadku zakłada stopniową przebudowę kanalizacji w miejscowości Wola 
Krzysztoporska i równolegle przyłączanie do systemu kolejnych miejscowości gminnych przy zachowaniu zasady, że 
w pierwszej kolejności zostaną podłączone do systemu obszary o największej gęstości zaludnienia.

W latach 2011-2012 wykonano I etap robót budowlanych. Za kwotę ponad 25 mln złotych wykonano w Woli Krzysz-
toporskiej nową oczyszczalnię ścieków, a w północnej części tej miejscowości kanalizację rozdzielczą: sanitarną 
i deszczową. Wykonano również prawie dziesięciokilometrowy odcinek kanalizacji od Woli Krzysztoporskiej do miej-
scowości Siomki, Krzyżanów i Glina. Na załączonym rysunku zieloną linia zaznaczono przebieg kanalizacji 
wykonanej w I etapie prac. Na realizację tej inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 12,3 mln 
złotych oraz 6 mln złotych zwrotu podatku VAT.

W roku 2011 złożono w Urzędzie 
Marszałkowskim w Łodzi wniosek 
o dofinansowanie z funduszy unij-
nych kolejnego etapu robót tj. bu-
dowy kanalizacji w miejscowości 
Bujny. W roku 2013 Gmina otrzy-
mała pozytywną decyzję o przy-
znaniu dofinansowania w wyso-
kości 75 % kosztów kwalifikowa-
nych projektu. Gmina otrzymała 
też na inwestycję  dofinansowanie 
z WFOŚiGW w Łodzi.. Ich rozpo-
częcie planowane jest w miesiącu 
kwietniu, a zakończenie w miesią-
cu październiku 2014 r. Koszt in-
westycji szacowany jest na kwo-
tę ponad 5 mln złotych. Zakres ro-
bót obejmuje wybudowanie ponad 
9 km odcinka kanalizacji sanitar-
nej (wg kolektora głównego). 

Przebieg kanalizacji w Bujnach na rysunku zaznaczono kolorem granatowym. Budowa obejmie nie tylko ko-
lektor główny, ale też odcinki od kolektora głównego do studzienek położonych na prywatnych posesjach ok. 200 szt. 
(przy domach) lub do granic działki - jeżeli właściciel działki nie uzgodnił przebiegu kanalizacji w swojej posesji. Ilość 
osób przyłączonych do kanalizacji szacuje się na 600. Koszt wykonania kolektora głównego oraz odcinków do pierw-
szej studzienki lub do granicy działki poniesie Gmina Wola Krzysztoporska. Koszty przepięcia kanalizacji wewnętrznej 
budynków do ostatniej studzienki zlokalizowanej na działce lub w granicy działki ponosić będą właściciele budynków. 

Już teraz podejmowane są starania o uzyskanie dofinansowania budowy kolejnych odcinków kanalizacji. Obecnie 
Urzędy Marszałkowskie dokonują podziałów ostatnich kwot ze środków unijnych przyznanych na lata 2007-2013.  
Ogłoszono nabór wniosków, w którym Gmina będzie mogła złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji o wartości 
1 mln złotych. Prawdopodobnie wniosek będzie obejmował budowę kanalizacji rozdzielczej na odcinku od osiedla 
domów wielorodzinnych w Woli Krzysztoporskiej  poprzez ulicę Niecałą do nowowybudowanej oczyszczalni ście-
ków. Kolejne wnioski o dofinansowanie  inwestycji  ze środków unijnych Gmina składać będzie już w nowej per-
spektywie finansowej na lata 2014-2020. Planowane jest w tym okresie całkowite zakończenie inwestycji w Gmi-
nie. Pamiętajmy, że budowa kanalizacji wiąże się z pewną uciążliwością dla mieszkańców i niesie za sobą obowią-
zek ponoszenia systematycznych opłat za odbiór nieczystości płynnych. Jest jednak niezbędna dla zachowania dla 
przyszłych pokoleń czystego, nieskażonego środowiska.

a.sek
Sticky Note
Tło ponizej proszę zrobić odrobine jaśniejsze i nagłowek żeby nie był biały tylko wycieniowany. Układ i wielkość nagłowka prześlemy mailem

a.sek
Sticky Note
zamiast " przy zachowaniu zasady, że " napisać " przy czym"

a.sek
Sticky Note
usunąć całe zdanie " Prawdopodobnie wniosek będzie obejmował budowę kanalizacji rozdzielczej od osiedla domów wielorodzinnych w Woli Krzysztoporskiej poprzez ulicę Niecałą do nowowybudowanej oczyszczalni ścieków "

a.sek
Sticky Note
proszę o wstawienie ukoŚnego paska z informacją " DODATEK SPECJALNY NA  DVDGmina Wola Krzysztoporska w filmowym obiektywie "- ponieważ do tego nrumeru gazety będzie dołożona płytka DVD
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INFORMACJE BIEŻĄCE I KULTURALNE BIWAK HARCERSKI W ZESPOLE SZKOLNO - GIMNAZJALNYM                                             
W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJZ OBRAD RADY GMINY

DBAJMY CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W GMINIE

XLII sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się w dniu 23.01.2014 roku w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej. 
Porządek posiedzenia był następujący:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
2a). Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wola Krzysztoporska na 2014 rok.
6. 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wola Krzysztoporska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
8 a) Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywia-
nia” na lata 2014 – 2020”. 
8 b). Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w za-
kresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
8 c). Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościowych dla osób  objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywia-
nia „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 –  2020”
9. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
10. Interpelacje i zapytania. 
11. Zakończenie obrad.
Uchwały Rady Gminy przechowywane są w Urzędzie Gminy pok. 18, osoby zainteresowane mają prawo wglądu  do ich  treści. 
Uchwały zamieszczane są również na stronie internetowej Gminy oraz  na tablicy ogłoszeń w UG.
Obrady Rady Gminy są rejestrowane, a nagrania są zamieszczane na stronie internetowej www.wola-krzysztoporska.pl

Ponad 160 osób wzięło udział w harcerskim biwaku zorganizowanym w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej, 
przy którym działa Próbna Drużyna Harcerska ze Szczepu Drużyn Ósmych HARC. Zuchy i harcerze z Piotrkowa Trybunalskiego, 
Woli Krzysztoporskiej, Warszawy oraz Szczercowa wspierani przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC realizowa-
li intensywne programy w poszczególnych grupach wiekowych. Biwak rozpoczął się 17 stycznia, w 69 rocznicę wyzwolenia War-
szawy i Piotrkowa Trybunalskiego, świeczkowiskiem obrazującym ten historyczny moment, a jednocześnie integrującym środowi-
sko harcerskie.

Zuchy i harcerze zwiedzali również Szkolną Izbę Pamięci poświęconą patronom placówki – gen. Ludwikowi Czyżewskiemu i obroń-
com Gór Borowskich 1939 r. Istotnym elementem biwaku było odkrywanie w gminie Wola Krzysztoporska ciekawych i historycz-
nych miejsc. Starsi harcerze z 8 PDHS „TROP” uczestniczyli w pieszym, kilkudziesięciokilometrowym zwiadzie na Borowskie Góry, 
natomiast młodsi mieli okazję zwiedzić niezwykły zabytkowy pałacyk należący niegdyś do właścicieli fabryki barwników i poznali 
jego interesującą historię. W programie nie zabrakło również zajęć związanych z technikami harcerskimi, samarytanką, pionierką, 
historią, czy też szyfrologią. Zorganizowane gry i zabawy sprawnościowe, treningi wysokościowe z użyciem lin, lekcje chwytów sa-
moobrony, czy też zajęcia sportowe uatrakcyjniły dzieciom pierwszy weekend ferii zimowych. Ważne spotkanie, które zostało po-
święcone patronowi drużyn Szczepu – Włodzimierzowi Puchalskiemu – miłośnikowi przyrody i fotografowi – przeżyły dzieci z dru-
żyn. Harcerze zaprosili również swoich rodziców na zorganizowane przez siebie zajęcia otwarte, aby spędzić czas w harcerskim kli-
macie i zaprezentować się w mundurach, które otrzymali podczas biwaku.

Za niezwykłą gościnę na terenie gminy Wola Krzysztoporska i fantastyczne przeżycia podczas weekendowego biwa-
ku zuchy i harcerze Szczepu Drużyn Ósmych „HARC” oraz 18 Drużyny Harcerskiej „Kuźnia” ze Szczercowa dziękują:

Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska Romanowi Drozdkowi za gościnność i aktywne wspieranie działań środowiska 
harcerskiego; Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego Zbigniewowi Ziembie za gościnne przyjęcie i zapewnie-
nie znakomitych warunków bytowych dla dzieci i młodzieży; Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Jolancie Ko-
łacińskiej za możliwość udziału w pięknym „Koncercie Noworocznym”, Właścicielom piekarni „Danielak” - za bezin-
teresowną pomoc dla dzieci i młodzieży ze Szczepu; Rodzicom drużyny z Woli Krzysztoporskiej – za stuprocentową 
obecność i udział w zajęciach otwartych.

Przypominamy, że od 5 kwietnia 2014 roku wznowi działalność Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Cmentarnej 22. Do PSZOK można przekazywać odpady w postaci bioodpadów, przeterminowa-
nych leków, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym wszelkiego rodzaju lampy, 
żarówki i świetlówki), zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, odpady bu-
dowlano-rozbiórkowe. 

Zachęcamy do korzystania z możliwości nieodpłatnego pozbywania się na PSZOK-u odpadów, 
które nagromadzą się przy okazji wiosennych porządków  – w każdą sobotę od godz. 8:00 do 18:00. 

W ubiegłych latach występował, niestety i w naszej Gminie, proceder podrzucania śmieci do okolicznych lasów. Stanowczo odra-
dzamy taki sposób postępowania. 
Ku przestrodze cytujemy kodeks wykroczeń: 
Art. 162. § 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczysto-
ści, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu 
w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego 
w § 2 orzeka się nawiązkę - do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunię-
cia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów. 
Nie zapominajmy również o tym, że okoliczne lasy to nasze środowisko i nasze otoczenie , w którym żyjemy i będą żyć nasze dzie-
ci. Dajmy im szansę na lepszą jakość życia. Obecnie gdy odpady mogą być nieodpłatnie oddawane do PSZOK wywozenie ich do 
lasu naprawde pozbawione jest sensu… 

Spacerując po lesie ryzykujemy, że zamiast budzącej się do życia przyrody, zaobserwujemy… odpady… 
Apelujemy, aby śmieci przekazywać do PSZOK (nieodpłatnie w ramach opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi).

a.prochon
Sticky Note
Tytuł ' Informacje bieżące i kulturalne" proszę bardziej  wyeksponowąć 

a.sek
Sticky Note
proszę o dołozenie poniższej informacji " EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH            Informujemy, że gminy zobowiązane są prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych (w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych). Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.Z tego powodu od kilku miesięcy w naszej Gminie trwają odpowiednie spisy prowadzone przez sołtysów poszczególnych miejscowości. Prosimy mieszkańców o udzielanie sołtysom niezbędnych  informacji.
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KONCERT Z OKAZJI WOŚP W GMINNYM OŚRODKU KULTURY  „NIECH GWIAZDA WSZYSTKIM ZABŁYŚNIE” 
– JASEŁKA W PARZNIEWICACH

POWITANIE NOWEGO ROKU, CZYLI UROCZYSTOŚĆ 
CHOINKI NOWOROCZNEJ W GOMULINIE

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W BOGDANOWIE

W GOKU- DBAMY O FORMĘ!

W niedzielę 12 stycznia 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej dołączył do kwestujących na rzecz 22 finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizując koncert połączony z licytacją. Pomimo nie sprzyjającej aury o godz. 16:00 miesz-
kańcy Gminy przybyli, aby wspólnie zbierać środki na szczytny cel, czyli zakup sprzętu specjalistycznego dla medycyny ratunkowej 
dla dzieci oraz godną opiekę medyczną dla seniorów. 

Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury wystąpiły działające w nim zespoły: Carawella, Cumbia, Selenas, Gok Star, The Masters, gru-
pa teatralna Jasna Strona Mocy, dzieci z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej oraz zespół muzyczny Red Dan-
ce. Przedszkole Samorządowe, Zespół Szkolno – Gimnazjalny, Straż Pożarna oraz GOK przygotowały przedmioty, które zostały zli-
cytowane. Można było wylicytować m.in. ręcznie robione ozdoby, koszulki i kalendarze strażackie, talerz zdobiony złotem oraz prze-
jazd wozem strażackim. Gminny Ośrodek Kultury po raz drugi organizował koncert z okazji WOŚP.

Podczas niedzielnego dwugodzinnego koncertu z licytacją  zebrano aż 1.675 złotych /w tym z licytacji 1.120zł./.
Dyrektor i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej dziękują wszystkim za przybycie i okazaną pomoc oraz 
zapraszają za rok. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Parzniewicach przygotowali pod kierunkiem nauczycieli: Lidii Brzozowskiej, Lidii Nicińskiej i Do-
roty Kotas bożonarodzeniowe przedstawienie i w dniu 17 grudnia 2013 r. zaprezentowali je szkolnej społeczności oraz zaproszo-
nym gościom.

Świąteczną oprawę muzyczną zapewnił reaktywowany zespół wokalny „Iskierki”. Za piękną inscenizację podziękowała uczniom 
i nauczycielom dyrektor szkoły Paulina Dziadczyk.
W dniu 05.01.2014 r. jasełka zaprezentowane zostały lokalnej społeczności w Domu Ludowym w Parzniewicach. Uczniowie wystą-
pili również gościnnie 21.01.2014 r. na deskach sceny Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej, uświetniając swoim wy-
stępem choinkę zorganizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Za każdym razem przedstawienie było bardzo pozytyw-
nie odbierane, dostarczając widzom niezapomnianych

W dniu 18 stycznia 2014 roku trzy grupy dzieci – oddziały 
przedszkolne, uczniowie klas I-III oraz IV–VI bawiły się w Szko-
le Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie 
podczas świetnie zorganizowanej zabawy noworocznej. Pomy-
słowe dekoracje i konkursy dla klas IV–VI przygotował Samo-
rząd Uczniowski pod kierunkiem Joanny Sobutkowskiej, nato-
miast słodki poczęstunek dla wszystkich dzieci był dziełem Ro-
dziców. Mikołaj trzykrotnie odwiedzał naszą szkołę, by wręczyć 
wszystkim (270) dzieciom paczki zakupione  z funduszu gro-
madzonego przez Radę Rodziców. Noworoczny bal to przede 
wszystkim dobra muzyka, efekty świetlne, konkursy i inne 
atrakcje oraz zabawa  profesjonalnie poprowadzona przez ar-
tystów cyrkowych (Pana Sylwestra Wiśniewskiego i jego asy-
stentkę) oraz  DJ’ Maxa.

Wszystkim Rodzicom składamy serdeczne podziękowanie – to 
głównie dzięki Nim tak piękna uroczystość pozostanie miłym 
i radosnym  rozpoczęciem Nowego 2014 Roku.

Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzie-
ci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen 
uśmiechów, wzruszeń, łez i radości, w którym wnuczęta mogą 
wyrazić miłość, szacunek, przywiązanie do swoich dziadków. 
Dnia 13 lutego dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III z tej 
okazji przygotowały część artystyczną, na której zaprezento-
wały swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Na 
wstępie Pani Dyrektor Tamara Kałcz przywitała wszystkich gości 
ciepłymi słowami i złożyła serdeczne życzenia wszystkim bab-
ciom i dziadkom.   

W pięknie udekorowanej sali dzieci w formie wierszy złożyły 
dziadkom i babciom życzenia… W trakcie uroczystości babcie 
i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych for-
mach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje 
role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, 
kierowane pod ich adresem. Po części artystycznej zaproszono 
babcie i dziadków na słodki poczęstunek. 

Sport to zdrowie ale też i moda, zajęcia fitness biją rekordy popularności w całym kraju. Coraz częściej wolny czas spędzamy ak-
tywnie dbając o swoja kondycję fizyczną i dobre samopoczucie. Zajęcia fitness to nie tylko kształtowanie pięknej sylwetki, ćwi-
cząc niwelujemy stresy dnia codziennego i kompensujemy brak ruchu. Ta zdrowa moda na sport od 3 lat ma swoje miejsce w GOK 
w Woli Krzysztoporskiej. W sali na pierwszym piętrze w każdy wtorek i czwartek o godzinie 18:30 mieszkanki gminy spotykają się, 
by wspólnie poćwiczyć. Zajęcia prowadzi Karolina Paras - trener personalny. Program treningów opracowany jest w taki sposób, 
aby efektywnie spalać tkankę tłuszczową i kształtować zgrabne ciało. Na zajęciach znajdziemy elementy ćwiczeń typu cardio, ćwi-
czeń wzmacniających, technik pilates czy modnego treningu funkcjonalnego. Zawsze przy energicznej muzyce i w miłej atmosfe-
rze, która zachęca do wspólnego wysiłku. Wszystkie chętne do ćwiczeń panie mogą zgłaszać się do GOK w Woli Krzysztoporskiej. 

Jak ćwiczyć, żeby schudnąć!
Trening osoby, chcącej zgubić zbędne kilogramy powinien 
trwać minimum 45 minut, najlepiej 2 lub 3 razy w tygodniu 
w równych odstępach czasowych, np. co drugi dzień (po to 
aby organizm miał możliwość zregenerowania sił). Spacer nie 
wystarczy! Do spalania tkanki tłuszczowej potrzebna jest od-
powiednia wartość tętna podczas treningu ok. 60-70% tęt-
na max, wtedy energia która pozwala mięśniom pracować po-
bierana jest  właśnie z tkanki tłuszczowej, co ważne,  tłuszcze 
spalamy po 20 minutach treningu. (tętno max można wyliczyć 
ze wzoru 220 – wiek = tętno max). Trening cardio czyli bie-
ganie, jazda na rowerze, czy ćwiczenia na maszynach aerobo-
wych takich jak steppery czy orbitrek rozprawi się ze zbędnym 
tłuszczykiem,  ale aby uniknąć efektu jojo trzeba wzmacniać 
i kształtować mięśnie to one utrzymają piękne ciało na dłużej. 
W treningu redukującym tkankę tłuszczową nie może zabrak-
nąć ćwiczeń wzmacniających duże partie mięśniowe jak np. 
plecy czy nogi oraz ćwiczeń wielostawowych, które do pracy 
zaangażują więcej mięśni. Do walki ze zbędnymi kilogramami 
nie wystarczy tylko ruch, ćwiczenia fizyczne muszą iść w parze 
z dietą. Oczywiście podczas zwiększonej aktywności fizycznej, 
zwiększa się też zapotrzebowanie naszego organizmu na kalo-
rie - dlatego tak ważna jest zmiana  nawyków żywieniowych.

Trener Personalny Karolina Paras

Zapraszamy 
do ćwiczeń!
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HISTORIA ZAKLĘTA W KAMIENIU ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
IM. WINCENTEGO WITOSA W BUJNACH

MIŁOŚNICY REGIONU

XV SPARTAKIADA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH 
W TENISIE STOŁOWYM

W miesiącu lutym 2014 warto było odwiedzić bibliotekę publiczną w Gomulinie. Mieszkaniec Gomulina Mirosław Kacperski (na 
zdjęciu obok) wypożyczył bibliotece swoje bogate zbiory skamieniałości.
Na spotkaniach, które odbyły się z młodzieżą pan Kacperski opowiadał barwnie o życiu, jakie istniało na naszym terenie ponad 10 
mln lat temu. Na wystawie zostało zgromadzonych około 600 eksponatów. Zostały one w większości opracowane przez pracownika 
naukowego Uniwersytetu Łódzkiego panią paleozoolog dr Ewę Świerczewską-Gładysz. Zbiory zostały posegregowane w 150 gru-
pach. Z prehistorycznej fauny można było obejrzeć m.in. gąbki, jeżowce, koralowce, ramienionogi, belemnity, liliowce, pierścieni-
ce morskie, stromatolity, trylobity, łodziki, amonity, mszywioły, ślady żerowania wieloszczetów i sikwiaków. Szczególnym zaintere-
sowaniem cieszył się ząb prehistorycznego gada Mozozaura. 

W sobotę 22 lutego członkowie koła Miłośników Regionu działa-
jącego przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Woli Krzyszto-
porskiej wraz z opiekunami: Marią Bartłomiejczyk, Emilią Chę-
cińską, Ewą Berner-Zawadą, Aleksandrą Kowalczyk oraz Joan-
ną Salą wzięli udział w zwiedzaniu cerkwi prawosławnej 
w Piotrkowie Trybunalskim. Była to dla nich ciekawa lekcja 
powiązana ze zwiedzaniem. Uczniowie dowiedzieli się dlaczego 
w Piotrkowie Trybunalskim została wybudowana cerkiew, czym 
różni się od kościoła katolickiego, jak wygląda obrzęd mszy, 
czy dlaczego pop ma żonę. Zainteresowanie zwiedzaniem i po-
znaniem historii związane z cerkwią było bardzo duże. Ucznio-
wie gimnazjum wzięli w nim udział, bo od początku istnienia 
koła wraz z opiekunami ściśle współpracują z CIT, biorąc udział 
w grach miejskich, spacerach. Z niecierpliwością czekają  na 
kolejne imprezy organizowane przez CIT, bo celem koła  jest 
poznawanie regionu gminy, powiatu czy województwa.

21 lutego 2014 roku w Gomulinie odbyła się spartakiada władz 
samorządowych. Nasi przedstawiciele spisali się na medal 
i drużynowo zajęli I miejsce.  II miejsce zajęła Gmina Sulejów 
a  III Gmina Grabica. W rozgrywkach indywidualnych – II miej-
sce  wywalczył radny Błażej Strzelczyk.

Puchar w  imieniu drużyny odbierała pani sołtys Lasek Gabrie-
la Pawlak.

Władze Gminy składają specjalne podziękowania dla Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Gomulinie za pomoc w organiza-
cji spartakiady.

Z roślin kopalnych z kolei można było podziwiać skamieniałe 
pnie drzew araukarii, zwęglone szyszki sosen i nasion owo-
cu sprzed 15 mln lat. Wystawę ozdabiały kolorowe mi-
nerały: krzemienie pasiaste, piryty, kalcyty, zlepieńce, 
geody kwarcowe i bursztyn bałtycki.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców 
Gomulina i okolic, czynna była od 4 do 28 lutego.

Warto przy okazji dodać, że pan Mirosław Kacperski dzieli się 
swoimi „zdobyczami” z instytucjami kultury i sztuki. Przeka-
zał na przykład do Muzeum Geologicznego Wydziału Nauk 
Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego kolekcję gąbek kre-
dowych pochodzących z neogeńskich żwirów występujących 
na terenie odkrywek KWB „Bełchatów”. Przekazane okazy 
znacznie wzbogaciły zbiory paleontologiczne Muzeum.

W roku 1944 w powiecie piotrkowskim wyłączono dwadzieścia 
ośrodków, które zostały przeznaczone na cele oświaty rolniczej. 
Wśród nich znalazły się również Bujny. To niewielka miejscowość 
w gminie Wola Krzysztoporska położona zaledwie kilka kilome-
trów od Piotrkowa Trybunalskiego. Przed wojną oprócz gospo-
darstw indywidualnych na jej terenie znajdował się duży mają-
tek ziemski. Liczące 800 mórg gospodarstwo należące do nie-
mieckiego właściciela, zostało po wyzwoleniu rozparcelowane. 
Dawni fornale  oraz okoliczni chłopi otrzymali od 3 do 5 ha. 
Część majątku, a mianowicie około 70 ha, wyłączono przezna-
czając na potrzeby oświaty rolniczej. Na tym właśnie terenie 
mieści się obecnie Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia 
Praktycznego. Obiekt szkolny składa się z budynku głównego, 
budynku szkolnego „B”, pomieszczeń warsztatów szkolnych, in-
ternatu i  pałacyku. Na terenie placówki mieści się również staw 
oraz zabytkowy park. Początkiem istnienia szkoły jest data 15 
września 1945 roku, kiedy rozpoczęło działalność dwuletnie Mę-
skie Liceum Ogólno- Rolnicze, które liczyło 8 uczniów i mieści-
ło się  wtedy w starym pałacu. 22 sierpnia 1945 roku odbyło się 
pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej, która ustaliła, iż na-
uka w szkole będzie bezpłatna, uczniowie mieli jedynie pono-
sić koszty swego utrzymania. W latach 1946/47 szkoła liczyła 
14 uczniów, natomiast w marcu 1947 roku naukę rozpoczęły 23 
uczennice Państwowego Żeńskiego Liceum Rolniczo-Gospodar-
czego, które zostało przeniesione z Witowa. Kilka lat później, bo 
w 1952/1953 roku powstało Technikum Rolnicze. Szkoła liczy-
ła już wówczas 123 uczniów. 12 września na terenie szkoły po-
wstał Ludowy Związek Sportowy, który zorganizował sekcję lek-
koatletyczną, piłki siatkowej, piłki koszykowej, tenisa stołowe-
go oraz szachową.

W latach 1953/1954 powstało Zaoczne Technikum Rolnicze.
W 1957 roku przy szkole rozpoczął działalność Wydział Kształ-
cenia Korespondencyjnego, a dwa lata później dwuletnia  Szkoła 
Rolnicza I stopnia. Pierwsza matura w Bujnach to rok 1960, zda-
je ją młodzież z pięcioletniego  Technikum Rolniczego, w kolej-
nym roku pierwszy egzamin dojrzałości zdają uczniowie Zaocz-
nego Technikum Rolniczego. Dzięki zaangażowaniu społeczne-
mu, w roku 1967, szkoła otrzymała stadion sportowy. Rok póź-
niej został on zgłoszony do konkursu „Boisko w każdej wsi” i za-
jął w nim I miejsce.

W roku  1977  powołano do życia ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH 
w Bujnach. W siedmiu klasach naukę pobierało 274 uczniów. 
Trzy lata później w już dziewięciu klasach kształciło się 336 
uczniów. 

W roku 1993/1994 odbyła się uroczystość nadania szkole imie-
nia Wincentego Witosa oraz wręczenia Sztandaru. Kolejną istot-
ną datą dla szkoły w Bujnach jest rok 1996/1997, bowiem Mi-
nisterstwo Rolnictwa powołało wtedy Centrum Kształcenia Prak-
tycznego. Ta wieloletnia historia szkoły pokazuje, jak zmieniło 
się nie tylko jej oblicze, ale także powojenna rzeczywistość pol-
skiej oświaty. Z małej szkoły powstał zespół szkół o różnym pro-
filu, zawsze jednak mniej lub bardziej związany z rolnictwem. 
Szkoła rozwija się dynamicznie wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom i potrzebom  środowiska. Ma wielu przyjaciół, których gro-
no od lat systematycznie rośnie. 

Od czasu, gdy jej próg przekroczyli pierwsi uczniowie wiele się 
zmieniło, wielokrotnie zmieniały się jej profile kształcenia. Dziś, 
decydując się na naukę w niej, uczniowie mogą skorzystać z bo-
gatej oferty edukacyjnej, dzięki której absolwenci mają przed 
sobą szerokie perspektywy.

Najstarszym  zawodem w szkole jest  technik rolnik. W trakcie  
czteroletniego kształcenia uczniowie poznają nowoczesne tech-
nologie produkcji roślinnej i zwierzęcej, zasady racjonalnego go-
spodarowania, zarządzania, organizacji rynku rolnego i marke-
tingu. Absolwenci uzyskujący tytuł technika są przygotowani do 
prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego oraz korzystania 
z programów pomocniczych UE.
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Szkoła w Bujnach jako jedna z nielicznych w Polsce 
prowadzi kształcenie w zawodzie technik leśnik. To 
kierunek dla miłośników przyrody chcących łączyć 
naukę z realizacją  pasji i zainteresowań. Uczniowie 
uczą się  m.in. rozpoznawania przedstawicieli fauny 
i flory leśnej, poznają zasady mechanizacji prac le-
śnych, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w le-
śnictwie. Technik weterynarii to kierunek, dzięki któ-
remu uczniowie zgłębiają tajniki anatomii i fizjolo-
gii oraz hodowli i rozrodu zwierząt. Młodzież w cza-
sie zajęć  nabywa umiejętności związane z dawkowa-
niem i podawaniem leków, zakładaniem wenflonów 
oraz kroplówek. 

Innym, równie przyszłościowym, zawodem w szkole 
jest technik architektury krajobrazu.  To kierunek dla 
młodych ludzi z wyobraźnią, zainteresowanych pięk-
nem przyrody. Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu 
architektury krajobrazu, tworzenia koncepcji i doku-
mentacji projektowych ogrodów, wykonywania prac 
związanych z urządzaniem, konserwacją i pielęgnacją 
terenów zielonych. W szkole doskonale funkcjonu-
je technikum żywienia i usług gastronomicznych. To 
kierunek dla młodzieży kreatywnej, która cechuje się 
wrażliwością sensoryczną, a także poczuciem wyjąt-
kowego gustu kulinarnego. Uczniowie uczą się plano-
wania i organizacji żywienia zbiorowego, dobierania 
wyposażenia zakładów gastronomicznych czy przygo-
towywania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego 
żywienia.Ofertę edukacyjną szkoły uzupełnia liceum 
ogólnokształcące dla kandydatów do pracy w policji, 
zawodowych żołnierzy oraz do pracy w Państwowej 
Straży Pożarnej. Klasy te powstają przy współpracy 
z Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim, 
z Wojskową Komendą Uzupełnień w Tomaszowie Ma-
zowieckim oraz z Komendą Miejską Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim. Oprócz tra-
dycyjnych lekcji z przedmiotów ogólnokształcących 
uczący się biorą udział w dodatkowych zajęciach, 
tj. edukacja dla klas mundurowych, musztra, samo-
obrona, pływanie, pierwsza pomoc, strzelectwo.Ze-
spół Szkół Rolniczych w Bujnach realizuje pro-
jekty unijne podnoszące kwalifikacje zawodowe 
w ramach których organizowane są kursy m.in: pilarz-drwal, kelner-barman, kelner - barista, florysta, prawo jazdy 
kat. B, obsługa wózków widłowych i kombajnów zbożowych. Zespół Szkół Rolniczych w Bujnach dodatkowo prowa-
dzi bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe: rolnik, ogrodnik i architektury krajobrazu.   

Z HISTORII GMINY

BOHATER Z GOMULINA
 - ŻOŁNIERZ WOLNOŚCI ROKU 1863 -

 
Dobiegł końca rok 2013, który Senat RP ustanowił Rokiem Po-
wstania Styczniowego z okazji 150 rocznicy jego wybuchu.
Tym razem na łamach naszego biuletynu prezentujemy po-
stać niezwykłego mieszkańca naszej gminy - bohatera walk po-
wstańczych Wawrzyńca Wiśniewskiego.
Wawrzyniec Wiśniewski herbu Prus I był właścicielem rozległe-
go majątku ziemskiego Gomulin obejmującego obszarem po-
nad 2000 mórg ziemi ornej i lasów. W rok przed powstaniem 
na mocy ustawy o szkolnictwie w Królestwie Polskim utworzył 
w Gomulinie szkołę elementarną. Wyprzedził tym samym całą 
okolicę. Pomimo możliwości zakładania szkół w większości miej-
scowości brakowało ludzi światłych i wykształconych którzy two-
rzyliby szkoły na wsi.
Dziś Gomulin poszczycić się może jedną z najstarszych placó-
wek oświatowych w powiecie piotrkowskim. Szkoła Podstawowa 
im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego jest zarazem najstarszą szko-
łą w Gminie Wola Krzysztoporska.
Wawrzyniec Wiśniewski rozumiał potrzebę zmian społecznych. 
Widział w chłopach pełnoprawnych obywateli, a nie tylko war-
stwę służebną. Swój majątek prowadził w nowoczesny sposób 
z poszanowaniem dla swych pracowników.
Po wybuchu Powstania Styczniowego 22 stycznia 1863 roku ak-
tywnie uczestniczył w walkach z rosyjskim zaborcą . Walczył pod 
dowództwem majora Józefa Oksińskiego Naczelnika Wojskowe-
go powiatu piotrkowskiego. Do walk powstańczych zwerbował 
wspólnie z Kazimierzem Stokowskim 11 mężczyzn z Gomulina, 
z którymi walczył w bitwach i potyczkach ze zorganizowanym 
wojskiem rosyjskim między innymi  pod Przedborzem i Koniec-
polem. W tym okresie w Gomulinie we dworze Wiśniewskiego 
znajdowali schronienie ranni powstańcy. Dwór stawał się obiek-
tem częstych zainteresowań Rosjan. Pod koniec 1863 r. Waw-
rzyniec Wiśniewski został aresztowany i umieszczony w cyta-
deli Sądu Wojennego w Piotrkowie. Rosjanie prowadzili szcze-
gółowe śledztwo. Zachowane protokoły z przesłuchań pokazu-
ją że Wiśniewski skutecznie opierał się śledczym. Pomimo po-
wszechnych tortur nie wydał nikogo z powstańców tak ze szlach-
ty jak i z włościan. Śledztwo w sprawie Wawrzyńca Wiśniew-
skiego obejmowało również mieszkańców majątku i wsi Gomu-
lin. W maju 1864 r. w gomulińskim kościele przed niedzielną 
sumą zmuszono księdza Benona Skurczyńskiego do odczytania 
policyjnej odezwy z nakazem pomocy w śledztwie. Ksiądz Skur-
czyński odezwę odczytał, lecz w czasie kazania wygłosił w obec-
ności carskiej policji mowę o zdradzie Jezusa przez Judasza. Pa-
rafianie gomulińscy pojęli przesłanie księdza mówiące o zdra-

dzie. Zrozumieli je również Rosjanie. Ks. Benon Skurczyński 
musiał opuścić Gomulin. Po tych wydarzeniach parafianie gomu-
lińscy opierali się  przesłuchaniom. Dzięki takiej postawie unik-
nęli aresztowań ofiarni powstańczej sprawie dziedzic z Majkowa 
Antoni Przyłuski i dziedzic Rokszyc Wojciech Gogolewski.
Wawrzyniec Wiśniewski stanął przed sądem 2 sierpnia 1864 r. 
Rosyjski naczelnik wojenny pow. piotrkowskiego odezwą numer 
4874 postanowił  „szlachtę powiatu piotrkowskiego Waw-
rzyńca Wiśniewskiego właściciela dóbr Gomulin i Kazi-
mierza Stokowskiego właściciela dóbr Ładzice za prze-
stępstwa polityczne zesłać na osiedlenie na Syberię, 
a majątki ich tak spadkowe jak i nabyte skonfiskować 
na rzecz skarbu”. Wartość skonfiskowanego majątku Gomu-
lin szacowano na zawrotną sumę 15 tysięcy rubli srebrem. Do-
bra te otrzymał od cara rosyjski gubernator nadbałtycki generał 
Meller-Zakomenski. Rodzina Wiśniewskiego pozbawiona domu, 
znalazła schronienie i opiekę u brata zesłańca księdza Jana Wi-
śniewskiego proboszcza w Będkowie.
Wawrzyniec Wiśniewski w 1879 r. (po 15 latach zesłania)  po-
wrócił w rodzinne strony i osiadł w Piotrkowie. Próbował sił 
w rolnictwie lecz bez szczególnych sukcesów. Do końca pozosta-
wał orędownikiem sprawy Polskiej. Wspierał organizacje dobro-
czynne kościelne i żydowskie.
W styczniu 1903 r. 80 letni Wawrzyniec Wiśniewski pisał: „Upa-
dek Powstania do końca w myśl Moskali nie przypieczę-
tował trwałego upadku Polski. Na ziemiach objętych po-
wstaniem chłopi otrzymali na własność ziemię, formalnie 
z rąk caratu, lecz na założeniach podyktowanych przez 
Polski Powstańczy Rząd Narodowy. Chłopi otrzymali zie-
mię na warunkach korzystniejszych niż gdziekolwiek in-
dziej w tej części Europy. Uwłaszczenie chłopów jako 
dziejowa sprawiedliwość przyniosło wspaniałe następ-
stwa. Już wkrótce po Powstaniu, a dziś w cztery dziesiąt-
ki lat od jego początku widać wyraziście że miliony wło-
ścian uwłaszczonych w Kongresówce poczuło i na stałe 
zostało świadomemi swej narodowości obywatelami pol-
skiemi”. 

Wawrzyniec Wiśniewski zmarł w Piotrkowie 24 września 1913 r. 
w wieku 90 lat. Spoczywa na starym cmentarzu w Piotrkowie. 
Potomkowie Powstańca obecnie zamieszkują w Zabrzu.

rys. herb powstania 
styczniowego
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DWADZIEŚCIA LAT POSZUKIWAŃ, CZYLI WRZEŚNIOWA HISTORIA 
FOTOGRAFII POLSKICH CZOŁGÓW Z WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

Większość z nas utożsamia badania historyczne z mozolnym 
przesiadywaniem nad starymi dokumentami. I mają rację, gdyż 
w wielu przypadkach opracowania dotyczące naszych dziejów 
powstają na bazie informacji uzyskanych w archiwach i bibliote-
kach. Jednak gdy zasoby danych są wyjątkowo skąpe – a ma to 
miejsce w przypadku dokumentów dotyczących Kampanii Wrze-
śniowej 1939 r. – tradycyjne metody poszukiwań dość często 
zawodzą. Wtedy trzeba sięgnąć do innych narzędzi, których do-
stępność w epoce powszechnej cyfryzacji znakomicie się popra-
wiła: badań archeologicznych, zdjęć satelitarnych, fotograficz-
nych baz danych, map cyfrowych. Często jednak zapominamy 
o jeszcze dwu innych, bardzo istotnych źródłach informacji hi-
storycznej – ludzkiej pamięci i zawartości szuflad i szaf świad-
ków Tamtych Dni, którzy jeszcze są wśród nas. 

Historia polskich czołgów z Woli Krzysztoporskiej rozpoczyna się 
po południu 4 września 1939 r., kiedy to 49 czołgów 7TP z 2. ba-
talionu czołgów lekkich zajęło stanowiska w rejonie las Wygoda 
– Wola Krzysztoporska. Dowodzony przez majora Edmunda Kar-
pówa batalion otrzymał zadanie wsparcia wysiłków 2. pułku pie-
choty Legionów mających na celu obronę prawego lewego skrzy-
dła Armii „Łódź” na odcinku Góry Borowskie. Jeszcze tego same-
go dnia czołgi 1. kompanii dowodzonej przez kapitana Antoniego 
Próchniewicza wzięły udział w walce z niemiecka bronią pancer-
ną, z powodzeniem odpierając jej atak w rejonie Woli Krzyszto-
porskiej. Najcięższe walki z udziałem 2. batalionu miały jednak 
miejsce dopiero 5 września. Uderzająca z lasu Graby 2. kompa-
nia czołgów lekkich pod dowództwem kpt. Konstantego Hajdenki 
najpierw zniszczyła niemiecką kolumnę zmotoryzowaną jadącą 
w kierunku Piotrkowa, a następnie – wspólnie z 11. batalionem 
strzelców Wołyńskiej Brygady Kawalerii - zajęły Wolę Krzyszto-
porską, biorąc wielu jeńców. Polskie 7TP dotarły aż pod Jeżów, 
ale tam natknęły się na niemieckie czołgi z 4. dywizji pancernej, 
która właśnie rozpoczęła natarcie na Piotrków. W obliczu nie-
omal dziesięciokrotnej przewagi liczebnej nieprzyjaciela polscy 
czołgiści zostali zmuszeni do odwrotu przez Krężną i Kamocin na 
Rzgów. Tego dnia żołnierze 1. batalionu unieszkodliwili kilkana-
ście pojazdów pancernych przeciwnika. Na polu walki pozostało 
jednak 8 naszych wozów; poległo także co najmniej 15 czołgi-
stów, a kilkunastu innych zostało rannych.

I tu rozpoczyna się historia fotografii polskich czołgów z Woli 
Krzysztoporskiej. Zostały one wykonane przez niemieckich żoł-
nierzy we wrześniu 1939 r., by zrządzeniem losu po wielu latach 
trafić do mojej skromnej kolekcji. Charakterystyczne uszkodze-
nie przedniego pancerza czołgu (otwór po niemieckim pocisku 
przeciwpancernym) pozwoliły na odkrycie kilku zdjęć tego szcze-
gólnego wozu. Niestety, brak opisów przez prawie 20 lat nie po-
zwalał na identyfikację miejsca, a co za tym idzie, także i oko-
liczności wykonanie tych ujęć. Dopiero kilkunastogodzinna ana-
liza zdjęć satelitarnych, przedwojennych map, a wreszcie foto-
grafii zamieszczonych w popularnych serwisie internetowym po-
zwoliła na precyzyjne określenie lokalizacji. Dzięki pomocy pra-
cowników Urzędu Gminy, udało się wstępnie ustalić, że zdjęcia 
zostały wykonane na skrzyżowaniu przy północnym wyjeździe 
z Woli Krzysztoporskiej, gdzie w 1939 r. obok glinianki droga 
rozdzielała się na trakt gruntowy wiodący na północ do Krężnej 
i na wschód, w kierunku na Siomki. Choć w ciągu minionych 75 
lat wygląd bezpośredniej okolicy skrzyżowania bardzo się zmie-
nił to jesteśmy pewni, że wreszcie udało się nam określić poło-
żenie obu czołgów 7TP 2. batalionu nie tylko w czasie (wrzesień 
1939 r.), ale i w przestrzeni (Wola Krzysztoporska).

Koniec jednej historii jest zazwyczaj początkiem kilku następ-
nych. Na usta cisną się kolejne pytania, na które do tej pory nie 
znamy odpowiedzi: w jakich okolicznościach oba czołgi znalazły 
się na skrzyżowaniu? Co się stało z ich załogami – czy to właśnie 
pancerniacy z Woli Krzysztoporskiej zostali pochowani na cmen-
tarzu w Gomulinie? Czy to właśnie zabrane z Woli Krzysztopor-
skiej czołgi były potem remontowane w niemiecki warsztatach 
pancernych w majątku Bujny? 

I w tym miejscu zwracam się do Czytelników z prośbą pomoc 
w uzyskaniu dodatkowych informacji na temat działań polskich 
czołgów w Woli Krzysztoporskiej i jej okolicy we Wrześniu 1939 r. 
Nawet fragmenty opowiadań Waszych rodziców, dziadków i zna-
jomych mogą mieć bardzo duże znaczenie dla ustalenia wrze-
śniowych losów żołnierzy majora Karpówa i pozwolą na należne 
udokumentowanie ich zmagań w czasie Wojny Obronnej.  

Mariusz Zimny, e-mail: zimnymar@poczta.onet.pl 
Tel.: 601 25 33 61

Z KRONIKI KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Koło Gospodyń Wiejskich w Parzniewicach zawiązało się na 
początku lat 60-tych. W jego powstanie jak wynika z pamię-
ci seniorek naszego Koła zaangażowały się wtedy Panie: Wan-
da Krzesińska, Janina Kaczorowska, Henryka Goska, Maria Pie-
rzyńska, Bronisława Szafrańska, Irena Robaszek, Helena Filip-
czak, Henryka Pietras.

Pierwszą przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich została Pani 
Wanda Krzesińska. KGW prężnie rozwijało swoją działalność an-
gażując w  szeregi coraz więcej członkiń. KGW przez pierwsze 
lata swojego istnienia skupiało się na działalności kulturalno-
rozrywkowej i oświatowej. Członkinie wyjeżdżały na wycieczki 
krajoznawcze, i spektakle teatralne, na „Podwieczorki przy mi-
krofonie”. Panie prowadziły prenumeratę czasopism m. in.: „Go-
spodyni”, „Młody Rolnik”, „Owoce, warzywa i kwiaty”, „Plon”. 

Przez długie lata panie spotykały się w swoich domach organizu-
jąc kursy gotowania, pieczenia, poznawania środków czystości.           
Współpracowały z miejscowa Szkołą Podstawową i wspólnie or-
ganizowały choinki dla dzieci, spotkania  z okazji Dnia Matki, 
Dnia Dziecka, Tłusty Czwartek, Dzień Kobiet połączony z degu-
stacją potraw przygotowanych przez członkinie.

Jak wynika z pierwszych ksiąg finansowych w 1970 zorganizo-
wano pierwszą zabawę sylwestrową, która zasiliła budżet Koła. 
Z wypracowanych funduszy w tym samym roku zakupiono szat-
kownice do kapusty, z której to za niewielką opłatą korzysta-
li wszyscy mieszkańcy Parzniewic. Budżet Koła zasilały również 
składki członkowskie. KGW  przekazywało środki finansowe or-
ganizacjom działającym na terenie wioski tj.: OSP i ZMW, udzie-
lało pomocy i wsparcia dla miejscowej parafii i Szkoły Podstawo-
wej. Te tradycje pozostały do dziś dnia.

W 1971 roku przekazano dotację w kwocie 500 zł dla miejsco-
wej organizacji Związku Młodzieży Wiejskiej, która bardzo pręż-
nie działała w naszej miejscowości a jej siedzibą był Klub „Ruchu”.

W 1972 roku zorganizowano kurs przerobu mięsa wieprzowego. 
Za uzyskany dochód  z przerobu panie zorganizowały  Bal Kar-
nawałowy.

W tym samym roku zakupiono pierwsze naczynia do wypoży-
czalni, zakup został wsparty przez  Spółdzielnię Kółek Rolniczych 
działającą na terenie Parzniewic.

Zgodnie z tradycją KGW kontynuuje organizację zabaw tanecz-
nych i za pieniądze, które przy tej okazji uda się zarobić kupu-
je nowe naczynia do wypożyczalni w ten sposób powiększając 
majątek Koła.

KGW PARZNIEWICE

Przy zaangażowaniu Przewodniczącej p. Wandy Krzesińskiej 
oraz  innych członkiń, KGW w latach 80-tych kilkakrotnie orga-
nizowało „dzieciniec wiejski” na czas akcji żniwnej. Uczęszczały 
do niego w większości dzieci rolników. Dzieciniec mieścił się za-
wsze w miejscowej Szkole Podstawowej w Parzniewicach. Dzie-
ci były pod fachową opieką pedagoga. Zapewnione miały trzy 
posiłki oraz możliwość zabawy. Dziecińce były pod stałą opieką 
instruktora z ramienia WOPR  Haliny Stemplewskiej. Dofinan-
sowane były przez Spółdzielnie Kółek Rolniczych, Gminną Spół-
dzielnię oraz Urząd Gminy.
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W latach 80-tych zorganizowano kurs kroju i szycia, który od-
był się w miejscowej klubokawiarni „RUCH”. Tam również odby-
wały się inne spotkania okolicznościowe. W 1983 roku  zakupio-
no magiel do bielizny. Prowadzono dystrybucje kurcząt i paszy.
W latach 1985-1986 przewodniczącą KGW  była Zenona Biegań-
ska, w latach 1986-1987 Elżbieta Aksamit, w latach 1988-1998 
ponownie Wanda Krzesińska, w latach 1998-2009 Lisiak Józefa, 
od 2009 roku przewodniczącą jest Halina Stemplewska-Wcisło.
Członkinie KGW Parzniewice czynnie brały udział w różnego ro-
dzaju akcjach charytatywnych. W 1976 roku biorą udział w ak-
cji Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Wola Krzysztoporska 
pt. „Książeczka mieszkaniowa dla sieroty”, deklarują coroczną 
wpłatę w kwocie 200 zł. Książeczkę mieszkaniową otrzymało 
dziecko z wielodzietnej rodziny z miejscowości Parzniewiczki. 
W 1979 roku przekazują dotację na Dom Dziecka w kwocie 500 
zł., Sanatorium w Rabce -1000 zł., wpłata na Polski Komitet Po-
mocy Społecznej – 500 zł., wpłata na budowę Centrum Zdrowia 
Dziecka w Łodzi – 500 zł.

W 2002 dokonują zakupu krzewów do ogrodu na plebanii, figur-
kę oraz płytki do kościoła.

W 2006 roku KGW wspiera uroczystości 60-lecia Szkoły w Parz-
niewicach.

W 2008 roku  KGW serwuje swoje wyroby garmażeryjne za 
symboliczną złotówkę na wystawie dożynkowej w Woli Krzysz-
toporskiej a uzyskany dochód przekazuje na rzecz mieszkań-
ców miejscowości Stara Wieś w gminie Rozprza poszkodowa-
nych w trąbie powietrznej. Koło wspierało również akcje dla po-
wodzian.

Natomiast W 2014 roku wsparto  OSP w Parzniewicach kwotą 
270,00 złotych na zakup sztandaru. 

W latach 1999-2000 Koło włączyło się w remont i wyposaże-
nie świetlicy OSP. Przy udziale i zaangażowaniu kobiet zostaje 
wyremontowane pomieszczenie na siedzibę dla KGW oraz udo-
stępnione pomieszczenie na wypożyczalnię, która przez wiele 
lat mieściła się w domu prywatnym. Prezesem OSP w Parznie-
wicach był wtedy pan Longin Dukowicz. KGW wyposaża świetli-
cę w karnisze, firanki, zasłony, obrusy.

W okresie od 2005 do 2013 członkinie KGW czynnie biorą udział 
w konkursach kulinarnych organizowanych przez GOK w Woli 
Krzysztoporskiej i tak na przestrzeni tych lat udział wzięły 
w 15–stu konkursach zdobywając nagrody i dyplomy.

Udział w konkursach jest dla członkiń okazją do reprezentowa-
nia Koła na umiejętności, inwencji twórczych i talentów jakie 
posiadaja. Mają możliwość dzielenia się wiedzą i umiejętnościa-
mi z innymi koleżankami z KGW. Poniżej zdjęcia z uroczystości 
w Gomulinie, Woli  Rokszyckiej i w GOK-u.

Od 17 maja 2009 roku zmienia się zarząd Koła KGW. Przewodni-
czącą zostaje wybrana Halina Stemplewska–Wcisło.

W 2005 roku dożynki gminne odbyły się w Mzurkach, wręczo-
no wieniec Przewodniczącej Kół Gospodyń p. Marii Głowackiej
W 2007 roku dożynki gminne w Mzurkach – wieniec wręczono 
Przewodniczącemu rady Gminy Ryszardowi Olejniczakowi.

W 2009 roku  dożynki gminne odbyły  się w miejscowości w Parz-
niewice. W organizację dożynek oraz przygotowanie wieńca dla 
Pana Wójta Romana Drozdka zaangażowały się bardzo solidar-
nie  wszystkie członkinie Koła. Podczas ceremonii jego wręcze-
nia  według tradycji ludowej członkinie śpiewały przyśpiewki 
swojego autorstwa. Przygotowały poczęstunek  i stół wiejski dla 
zaproszonych gości.

W 2010 roku dożynki gminne odbywają się w miejscowości Buj-
ny - wręczono wieniec Przewodniczącemu Sejmiku Wojewódz-
twa Łódzkiego Markowi Mazurowi. Przewodnicząca KGW wrę-
czając wieniec złożyła życzenia dla wszystkich rolników naszej 
gminy za trud, poświęcenie i pracę włożoną w zbiory 2010 roku.

Członkinie Koła chętnie biorą również udział w konkur-
sach sportowo-rekreacyjnych, i tak miedzy innymi:

- 2009 rok lipiec konkurs GOK w Woli Krzysztoporskiej „Trady-
cja, sprawność fizyczna co w jednej idzie parze”
 Majków Duży
- Konkurencja przewozu furmanką bali słomy na czas, Rowe-
rowy tor przeszkód, Sprawnościowy tor przeszkód, Najlepszy 
dowcip, 

- 2011 rok sierpień Konkurs GOK w Mzurkach udział w kon-
kursie sportowo-zręcznościowym: - Rodeo-ujeżdżanie byka me-
chanicznego, Wyścig na nartach. 

- 2011 rok Bujny - rodzinny festyn „Pożegnanie lata” II miejsce.

- 2012 rok GOK – Konkurs kulinarno-sportowy „Wesoła ma-
jówka- Glina”- Wyścig w workach, rzut kaloszem na odległość 
w tył z pozycji rozkrocznej, moda sportowa na wesoło.

Obecny zarząd:

Przewodnicząca KGW                Halina Stemplewska-Wcisło
Zastępca Przewodniczącej         Anna Zaręba 
Sekretarz                                Elżbieta Aksamit
Skarbnik                                 Grażyna Niezgoda

Koło liczy 27 członkiń, 10 członkiń to seniorki Koła i są to Panie: 
Wieczorek Wanda, Biegańska Wincentyna, Biegańska Kazimie-
ra, Cecotka Maria, Goska Henryka, Kaczorowska Janina, Ma-
stalerz Krystyna, Lisiak Józefa, Grela Halina, Sołtysiak Barbara. 
Pozostałe 17 członkiń to: Stemplewska-Wcisło Halina, Stem-
plewska Danuta, Aksamit Elżbieta, Kowaczyk Danuta, Gajew-
ska Ewa, Niezgoda Grażyna, Dukowicz Elżbieta, Radziejewska 
Irena, Neubauer Dorota, Ałaszewska Maria, Siwik Małgorzata, 
Grela Agnieszka, Gręda Anna, Ogrodnik Barbara, Krawczyk Jo-
anna, Podsadnik Aleksandra, Zaręba Anna.

Członkinie KGW Parzniewice uczestniczą w obchodach Dni Gmi-
ny, w spotkaniach organizowanych przez GOK z okazji 11 Listo-
pada Święta Niepodległości. Co roku przedstawicielki KGW biorą 
udział w uroczystościach poświęconych pamięci żołnierzy zgru-
powania gen. Ludwika Czyżewskiego składając kwiaty pod po-
mnikiem poległych żołnierzy na Borowskiej Górze.

W latach 2010-2011 w ramach projektu „Modernizacja Do-
mów Ludowych” w Parzniewicach rozbudowano i zmodernizo-
wano budynek KGW. Uroczyste otwarcie miało miejsce 5 listo-
pada 2011 r.

Panie z KGW w Parzniewicach są dumne, że Koło działa nie-
ustannie prawie od 50 lat i rozwija się pod skrzydłami kolejnych 
przewodniczących. Gospodynie z KGW biorą aktywny udział 
w spotkaniach z innymi kołami, uczestniczą w wycieczkach in-
tegracyjnych.

KGW współpracuje  z Ochotniczą Strażą Pożarną i z miejscową 
szkołą.

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Parzniewicach to kobie-
ty krzewiące tradycje naszego regionu, wspaniałe organizatorki 
życia w wielu jego aspektach, pielęgnujące polską kulturę. Swo-
im działaniem wywierają wpływ na rozwój otoczenia poprzez 
sztukę kulinarną, rękodzieło oraz współtworzenie wielu inicja-
tyw społecznych, często pracują bezinteresownie na rzecz lokal-
nej społeczności. Ich działalność ocaliła od zapomnienia dawne 
tradycje i jednocześnie buduje fundament lokalnej tożsamości. 
KGW zaprasza młode członkinie do naśladowania i przekazywa-
nia tradycji  następnym pokoleniom.                                                                                                   

Nie sposób tez nie wymienić zasłużonych członkiń należących 
niegdyś do Koła: Krzesińska Wanda, Stemplewska Irena, Zgo-
da Zofia, Zajda Irena, Kruszyńska Zofia, Lisiak Janina, Biegań-
ska Zenona, Kuliberda Zofia, Pierzyńska Maria, Wojtania Ma-
ria, Owczarek Czesława, Biegańska Lucyna, Szafrańska Broni-
sława, Robaszek Irena, Filipczak Helena, Pierzyńska Jadwiga, 
Mazurczyk Weronika, Kern Zofia, Cecotka Jadwiga, Owczarek 
Józefa, Mikołajewska Teresa, Kuśmierek Zofia, Pietras Maria, Ci-
szewska Mieczysława, Pawlikowska Jadwiga, Grzybowska Józe-
fa, Wieczorek Wanda, Mastalerz Danuta. Na zdjęciach wspólne 
jesienne sprzątanie.
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PODSUMOWANIE SEZONU TENIS STOŁOWY

SPORT

Wieloma sukcesami dla tenisistów stołowych z terenu naszej 
gminy zakończyła się druga część  roku  2013. Od września 
2013 roku regularnie uczestniczyli w różnorodnych turniejach 
tenisa stołowego często   z dużymi sukcesami. Na uwagę zasłu-
guje fakt iż nasi mieszkańcy pod okiem trenera Huberta Zawi-
ślaka mogli stawić czoła klubom, które mają już bogatą historię 
tenisową. Dzieci i młodzież z terenu naszej gminy rywalizowała 
zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców w różnych kategoriach 
wiekowych. Ich sukcesy to: 
Żaczki: Estera Błaszczyk (Wola Krzysztoporska) VII miejsce 
w turnieju  Międzypowiatowym, IX miejsce w Ogólnopolskim 
Turnieju „ Łódzka Gwiazdka”, X miejsce w Turnieju Wojewódz-
kim, Żacy: Maksymilian Zawiślak (Wola Krzysztoporska) III 
miejsce w turnieju  Międzypowiatowym, V miejsce w turnie-
ju wojewódzkim, V miejsce w Ogólnopolskim Turnieju „ Łódzka 
Gwiazdka”, II miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego im. Stanisła-
wa Dorynia, II miejsce w Otwartych mistrzostwach Andrespo-
la Krystian Dzwonek (Wola Krzysztoporska) XII miejsce w tur-
nieju  Międzypowiatowym, XVII miejsce w turnieju wojewódz-
kim, XII miejsce w Ogólnopolskim Turnieju „ Łódzka Gwiazd-
ka”, IV miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego im. Stanisława Do-
rynia, III miejsce w Otwartych mistrzostwach Andrespola, Mło-
dziczki: Wiktoria Kuśmierska (Wola Krzysztoporska) I miejsce 
w turnieju  Międzypowiatowym, XIII miejsce w turnieju wo-
jewódzkim, Młodzicy:Jakub Szczepanik (Bujny), III miejsce 
w turnieju Międzypowiatowym, XXII miejsce w Turnieju Wo-
jewódzkim, II miejsce w Otwartych mistrzostwach Andrespola 
Kadetki:Karolina Dukowska (Piaski), II miejsce w turnieju Wo-
jewódzkim tym samym zakwalifikowała się do Mistrzostw Pol-
ski Kadetek, II miejsce w Otwartych mistrzostwach Andrespo-
la, I miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego im. Stanisława Dory-
nia, VI miejsce w Turnieju Wojewódzkim w kategorii Juniorka, 
Weronika Miziołek (Bujny) VI miejsce w turnieju Międzypowia-
towym, V miejsce w Otwartych mistrzostwach Andrespola, Ju-
niorki: Aleksandra Sima (Glina) I miejsce w turnieju Międzypo-
wiatowym, XIII miejsce w turnieju Wojewódzkim, III miejsce 

 Drużyna piłki nożnej LZS Wygoda reprezentowała Gminę Wola 
Krzysztoporska w rozgrywkach halowej piłki nożnej seniorów 
drużyn 5-cioosobowych o mistrzostwo LZS powiatu piotrkow-
skiego. Rozgrywki o mistrzostwo powiatu piotrkowskiego w ha-
lowej piłce nożnej seniorów odbyły się dwuetapowo. Rozgryw-
ki eliminacyjne o wejście do finału odbyły się w dwóch grupach. 
W eliminacjach LZS Wygoda wywalczył awans do finału. Finał 
odbył się w hali sportowej  w Moszczenicy, gdzie LZS Wygoda 
zajął V miejsce. Należy podkreślić, że w finałach uczestniczyły 
najlepsze drużyny związkowe naszego powiatu tj.: „Włókniarz” 
Moszczenica, „Start” Niechcice, LKS Czarnocin, „Grabka” Grabi-
ca. Mistrzostwo powiatu wywalczył  zespół  LKS Czarnocin. Dru-
żyna LZS Wygoda wystąpiła w składzie:
Bogus Piotr, Poradowski Łukasz, Adamus Tomasz, Kocałek Bar-
tłomiej, Mańkowski Rafał - kapitan drużyny, Markiewicz Szy-
mon, Budzisz Kamil i Pietrus Przemysław. Kierownikiem  druży-
ny był Wawrzyńczak Władysław.                                                                   
Drużyna LZS Wygoda

w Otwartych mistrzostwach Andrespola, IV miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego im. Stanisława Dorynia,Juniorzy: Jakub Kuśmier-
ski (Wola Krzysztoporska) IX miejsce w Turnieju Wojewódzkim.
Kolejnymi sukcesami tenisistów stołowych były wysokie lokaty w rozgrywkach szkolnych Szkół Podstawowych  i Gimnazjów na 
szczeblu gminy, powiatu, rejonu i województwa. SP w Woli Krzysztoporskiej w składzie Estera Błaszczyk i Wiktoria Kuśmierska na 
szczeblu gminy zajęły I miejsce, na szczeblu powiatu zajęły IV miejsce, chłopcy w składzie Maksymilian Zawiślak i Michał Źródelny 
na szczeblu Gminy zajęli II miejsce. Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej nie było gorsze i w składzie: dziewczęta Karolina Dukow-
ska i Aleksandra Sima na szczeblu powiatu zajęły I miejsce, na szczeblu rejonu I miejsce a na szczeblu wojewódzkim uplasowały 
się na V miejscu, natomiast chłopcy w składzie Jakub Kuśmierski i Mariusz Płosa na szczeblu powiatu zajęli I miejsce, na szczeblu 
rejonu I miejsce a na szczeblu wojewódzkim zdobyli srebrny medal.
Oprócz tego Klub LUKS Tenis-Club Wola Krzysztoporska zorganizował Turniej Mikołajkowy i jednocześnie Mistrzostwa Gminy Wola 
Krzysztoporska dla Szkół Podstawowych. Klub w sposób cykliczny organizuje turnieje   w czasie ferii zimowych czy obozy docho-
dzeniowe w czasie wakacji oraz prowadzi regularny nabór dzieci i młodzieży a także dorosłych aby jeszcze bardziej popularyzować 
tą dyscyplinę wśród naszych mieszkańców. 

WIELKIE WYDARZENIE W HISTORII SZKOŁY W GOMULINIE!
WIELKI SUKCES NASZYCH DZIEWCZYN!!!

FERIE NA SPORTOWO

 7 I 2014 r. w Szkole Podstawowej w Gomulinie odbył się Gminny Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców. Zwycięstwo w obu 
kategoriach odnieśli gospodarze.  Kolejny etap rozgrywek wyznaczono na dzień 10 I 2014 r.  Rywalizowało sześć drużyn dziewcząt 
z powiatu piotrkowskiego. Gościliśmy grupy z Gorzkowic, Moszczenicy, Boryszowa, Wolborza i Mierzyna, zaś drużyna naszej szkoły 
reprezentowała Gminę Wola Krzysztoporska. Dziewczęta  z Gomulina wygrały z Gorzkowicami 11:2, a z Wolborzem 14:1. W fina-
łowym meczu spotkały się drużyny SP Gomulin i SP Mierzyn. Zwycięstwo odniosła drużyna SP Gomulin, uzyskując wynik 11:2, 
a tym samym zdobywając I miejsce.
Na kolejnym szczeblu rozgrywek Kolejny w zawodyach  rejonowych w Tomaszowie Mazowieckim dziewczęta  z Gomulina poko-
nały zespoły z Wójcina wynikiem 10:5 i  Budziszewic 12:4,  i tym samym zajęły I miejsce.
15 I 2014 r. w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się zawody wojewódzkie organizowane przez Szkolny Związek Sportowy w Pił-
ce Ręcznej Dziewcząt. W rozgrywkach wzięło udział 6 zespołów. Najpierw dziewczęta z SP w Gomulinie wygrały ze Zgierzem 8:4 
i z Sieradzem  12:4.  Zawodniczki  w finale pokonały Białą Rawską - 7:5 i  ZDOBYŁY ZŁOTY MEDAL!
Przemysławem Szulcem N/z: od lewej: Aldona Cieślak, Justyna Kaczmarek , Patrycja Bednarek,  Małgorzata Górecka, Magdale-
na Łuczyńska,  Julia Michalska , Angelika Filipczak; na dole od lewej: Izabela Stasiak, Aleksandra Kamińska, Magdalena Kabziń-
ska, Justyna Jóźwik

W czasie ferii zimowych w Sali sportowej Gimnazjum w Gomu-
linie odbyła się impreza sportowo-rekreacyjna p.n. „FERIE NA 
SPORTOWO”, w której uczestniczyły dzieci ze SP i Gimnazjum 
z Gomulina.
Uczniowie SP i Gimnazjaliści rywalizowali w konkurencjach:- 
rzucie lotką, - w warcabach, - piłce nożnej.
W piłce nożnej uczestniczyło 6 zespołów - 3 ze Szkoły podsta-
wowej i 3 z Gimnazjum.
W imprezie wzięło udział 72 dzieci ze SP i Gimnazjum.

W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli:

Rzut lotką: Warcaby dziewcząt: Warcaby chłopcy:

I miejsce 
Arkadiusz Krawczyk

I miejsce 
Patrycja Orłowska

I miejsce 
Bartek Owczarek

II miejsce 
Kamiński Mateusz

II miejsce 
Karolina Malicka

II miejsce 
Jakub Wasiak

III miejsce 
Sierant Paulina 

III miejsce 
Joanna Toma

III miejsce 
Bartłomiej Szymański

Na zdjęciu zwycięska  drużyna  wraz  z  trenerami: P. Agatą Pawlak  i P. 

W piłce nożnej gimnazjalistów: I miejsce „FC Gomulin” w składzie: Sebastian Filipczak, Adrian Adamczyk, Mateusz Adamczyk, Mar-
cin Stępień, Jan Toma.
W rywalizacji drużyn SP I miejsce zajął zespół „BORUSJA”. Drużyna wystąpiła w składzie: Michał Lacheta, Bartosz Łuczyński, Bar-
tłomiej Owczarek, Wiktor Jarosiński (najlepszy zawodnik), Daniel Kluf i Patrycja Bednarek.
Na zakończenie imprezy rozegrany został mecz piłki nożnej pomiędzy drużyna gimnazjalistów, która zdobyła I miejsce w turnieju 
a drużyną gimnazjalistek. Po wyrównanej grze mecz zakończył się zwycięstwem chłopców 3:1.
W drużynie dziewcząt wystąpiły: Paulina Sierant, Karolina Malicka, Klaudia Czajkowska, Martyna Kosacka, Dominika Wolska. 
Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Impreza sportowo-rekreacyjna „FERIE NA SPORTOWO” cieszyła się dużym zainteresowaniem, była jedną z atrakcji zimowych ferii, 
która na długo pozostanie w pamięci jej uczestników.
Organizatorami imprezy byli: Szkoła Podstawowa w Gomulinie, Gimnazjum w Gomulinie, Uczniowski Klub Sportowy przy SP w Go-
mulinie, GZ LZS w Woli Krzysztoporskiej.

a.prochon
Sticky Note
To zdjęcie proszę wkleic niżej dotyczy Ferii na sportowo.

a.prochon
Sticky Note
Proszę wstawić tytuł " ZE SPORTU" i bardziej go wyeksponować

a.prochon
Sticky Note
Zmienić SPORT na MISTRZOSTWA POWIATU W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ SENIORÓW

a.prochon
Sticky Note
podpis zdjecia  Na zdjęciu zwycięska drużyna wraz z trenerami.

a.prochon
Sticky Note
Usunąć od " Przemysławem Szulcem do Justyna Jóźwik.

a.sek
Sticky Note
ten podpis usunąć

a.sek
Sticky Note
ostatnie zdanie zamienić na " Na zdjeciu druzyna LZS Wygoda"
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 VII MEMORIAŁ 
MIECZYSŁAWA JĘDRZEJCZYKA

W dniu 8 lutego 2014r. po dwuletniej przerwie odbył się VII Ha-
lowy Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mieczysława JĘDRZEJCZY-
KA – juniorów rocznika 1998 i młodszych. Organizatorami   Tur-
nieju byli : STOWARZYSZENIE na rzecz rozwoju gminy Wola 
Krzysztoporska „RAZEM” oraz Okręgowy Związek Piłki Nożnej 
w Piotrkowie Tryb. Miejsce spotkania sala gimnastyczna Zespo-
łu Szkolno-Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej.

Mieczysław Jędrzejczyk urodził się w 1934r. w Woli Krzysz-
toporskiej. Tu rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Szko-
łę średnią ukończył w Piotrkowie T. Był wieloletnim pracowni-
kiem W.Z.P.B. „Organika „ w Woli Krzysztoporskiej. Był absol-
wentem AWF w Warszawie. Posiadał drugą państwową klasę 
trenerską. Był też zawodnikiem takich drużyn , jak: „Wolanka” 
Wola Krzysztoporska, „Włókniarz” Moszczenica, „ Skra Bełcha-
tów”. Troszczył się i  pomagał rozwijać zdolności piłkarskie mło-
dych. Poświęcał im swój czas, służył wiedzą trenerską i zawod-
nika. Był założycielem Klubu Sportowego LKS Wola Krzyszto-
porska i do końca swoich dni jego wiceprzewodniczącym. Był 
radnym Rady Gminy w latach 1994 – 2002. Zmarł 25 lutego 
2006r. w drodze na zawody sportowe ze swoimi młodymi za-
wodnikami.

W tegorocznym Turnieju startowało 8 drużyn grając systemem 
każdy z każdym.  Klasyfikacja drużynowa: 

1. LZS „Piast” Krzywanice  punkty 17 pkt,,  bramki 16 -6 bram. 
2. LZS „Włókniarz” Moszczenica 16,  10 – 3,  
3 .„Mechanik” Radomsko 14, 4  - 1, 
4. LKS Lubochnia 9, 7 -  7, 
5. ”Polonia „ Piotrków Tryb. 8, 6  - 7 
6. LKS Wola Krzysztoporska 6, 6 – 10, 
7. LKS  Mierzyn  5, 4  - 9,  
8. „Grabka ‘’ Grabica 1, 5 -15.

Najlepszym strzelcem Turnieju został  Mateusz Wiatr  z „Piasta” 
Krzywanice zdobywając 7 bramek . Tytuł najlepszego bramka-
rza z jedną straconą bramką w całym Turnieju otrzymał Konrad 
Ogórek z „Mechanika” Radomsko. Zwycięska drużyna otrzyma-
ła puchar Jolanty Kabzińskiej – Prezesa Stowarzyszenia „Ra-
zem” , pozostałe drużyny za zdobycie II i III miejsca  otrzyma-
ły również puchary, dyplomy za udział oraz piłki do gry , które 
wręczyła w imieniu wójta gminy Maria Głowacka – Przewodni-
cząca Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej.

Na zdjęciu zwycięska drużyna oraz  organizatorzy turnieju.

a.sek
Sticky Note
podpis pod zdjęciem

a.sek
Sticky Note
Proszę wstawic swoją nazwę 




