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W  dniach  21-22  czerwca  odbyły  się  w  Woli 
Krzysztoporskiej  uroczyste  obchody  Dni  Gminy. 
Patronat  nad  imprezą  objął  Wójt  oraz  Rada  Gminy 
natomiast  organizatorem  obchodów  był  Gminny 
Ośrodek Kultury. W pierwszym dniu na scenie pojawiło 
się  wielu  zdolnych  lokalnych  artystów  ze  szkół, 
przedszkoli  oraz  sekcji  działających  przy  GOK-u. 
Ponadto  odbył  się  koncert  Dawida  Dorożyńskiego 
z  zespołem oraz występ półfinalisty programu  „Mam 
Talent” Krzysztofa Riwolda w zakresie sztuki cyrkowej. 
Wystąpiły grupy akrobatyczne oraz laureaci konkursu 
wokalnego pn. „Mikrofon dla Ciebie”. Gwiazdą wieczoru 
był  zespół  „Imperium”,  który  porwał  publiczność  do 
zabawy. Nie lada atrakcją okazał się bardzo efektowny 
pokaz sztucznych ogni sponsorowany przez Kopalnie 
Kruszywa  „Jan-Mar”.  Zabawa  trwała  do  późnych 
godzin nocnych.

Ciekawy  kabaretowy  występ  przygotowała  również  
młodzież  z  Gimnazjum  w  Gomulinie.  Część 
artystyczną poprowadziła Ewa Wiśniewska, która nie 
tylko jest instruktorem grupy akrobatycznej Caravella 

działającej przy lokalnym GOK-u, ale również świetnie 
sprawdza się w roli prezentera.

Przygotowany  program  był  ciekawy  i  różnorodny. 
Dodatkowe atrakcje dla dzieci oraz dorosłych sprawiły, 
że  impreza  przerodziła  się  w  piknik  rodzinny,  gdzie 
każdy uczestnik bez względu na wiek   mógł  znaleźć 
coś dla siebie.

W  drugim  dniu  obchodów  odbył  się  pierwszy  etap 
Gminnych  zawodów  sportowo-pożarniczych,  który 
był  zasadniczą  częścią  imprezy  "Dni  Gminy  Wola 
Krzysztoporska".  W  trakcie  tej  części  zawodów 
następujące  jednostki  OSP  wystawiły  swoje 
reprezentacyjne  drużyny  młodzieżowe  męskie 
i żeńskie w kategoriach:
•	 Junior	młodszy	(dziewczyny i chłopcy do lat 12): 

Rokszyce, Wola Krzysztoporska.  
•	 Junior  (mężczyźni  od  lat  12  do  15):  Piekary 

i Majków Duży.
•	 Junior	starszy	(mężczyźni od lat 16 do 18): Wola  

Krzysztoporska, Bujny, Gomulin, Rokszyce.  

Na zdjęciach: Wójt Gminy Roman Drozdek i Przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka podczas uroczystego otwarcia; 
Iskierki Parzniewice; Grupa taneczna Cumbia; OSP Parzniewice; Zmagania o tytuł "Siłacza".
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DNI	GMINY	WOLA	KRZYSZTOPORSKA	C.D.

•	 Drużyna	 żeńska:  Bujny,  Wola  Krzysztoporska, 
Rokszyce.

Wprowadzona  w  latach  wcześniejszych  do  zawodów 
sportowo-pożarniczych  kategoria  sportowa 
"przeciąganie  liny"  posiada  swoich  wiernych 
fanów  i  również  w  tym  roku  cieszyła  się  dużym 
powodzeniem.  Jednostki  które  wystawiły  do  tej 
konkurencji  swoje  reprezentacje  to:  Majków  Duży, 
Blizin, Woźniki, Oprzężów, Piekary, Rokszyce, Krężna, 
Wola Krzysztoporska, Parzniewice, Bujny.

Na zakończenie zawodów strażackich przeprowadzono 
konkurs  otwarty  o  tytuł  "siłacza"  i  nagrodę  główną, 
którą  stanowił  rower  sportowy  ufundowany  przez 
Wójta  Gminy  Romana  Drozdka.  Zwyciężył  Mariusz 
Markiewicz,  który  wynikiem  205  kg  w  ciągu 
zdeklasował rywali. 

W  poszczególnych  kategoriach  jednostki  wywalczyły 
następujące miejsca:
Junior	 młodszy:  wspólnie  I  miejsce  MDP  z  OSP 
Rokszyce i Wola Krzysztoporska. 
Junior: I miejsce MDP OSP Majków Duży, II miejsce 
MDP OSP Piekary. 
Junior	 starszy:  I  miejsce  MDP  OSP  Gomulin,  II 
miejsce MDP OSP Bujny, 
III miejsce MDP OSP Wola Krzysztoporska, IV miejsce 
MDP OSP Rokszyce. 
Drużyna	żeńska: I miejsce OSP Wola Krzysztoporska,  
II miejsce OSP Bujny, III OSP Rokszyce. 
Przeciąganie	liny: I miejsce OSP Krężna, II miejsce 
Oprzężów,  III miejsce OSP Parzniewice. 
Po  zakończonych  konkurencjach  nagrody,  medale, 

dyplomy  i  puchary  zawodnikom  i  zwycięskim 
drużynom  wręczali:  Wójt  Gminy  Roman  Drozdek, 
Przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka i Prezes 
ZOSP RP Grzegorz Konecki.

Wręczone	zostały	również	nagrody	i	wyróżnienia	
za	 wybitne	 osiągnięcia	 sportowe	 w	 2013	 roku	
trenerom	 i	 zawodnikom	LUKS	ATHLETIC	z	Woli	
Krzysztoporskiej	oraz	LUKS	GRYF	Bujny.

Tradycją stało się już organizowanie podczas Dni Gminy 
zawodów	 wędkarskich	 przez	 Koło	 Wędkarskie	
nr	 35	PZW	w	Woli	Krzysztoporskiej.  Tym  razem 
nasi  wędkarze  również  nie  zawiedli  mieszkańców. 
W sobotę 21 czerwca  odbyły się zawody wędkarskie  
o Puchar Zastępcy Wójta Gminy Wola Krzysztoporska. 
Wzięło  w  nich  udział  77  osób,  które  rywalizowały  
w  dwóch  kategoriach  wiekowych:  dorośli  i  dzieci. 
Wyniki zawodów przedstawiają się następująco. 
Dorośli: I miejsce Ryszard Cecotka, II miejsce Krystian 
Stobiecki, III miejsce Piotr Miler.
Dzieci:  I  miejsce  Gaworczyk  Mateusz,  II  miejsce 
Adrian Famulski, III miejsce Bartek Zbyszyński.
Nagrody wręczył Zastępca  Wójta dziękując wszystkim 
za  udział  i  wspaniałą  zabawę,  a  wędkarzom  za 
zorganizowanie dla mieszkańców wspaniałej  imprezy.

Władze	 Gminy	 oraz	 organizatorzy	 dziękują	
wszystkim	 przybyłym	 gościom,	 uczestnikom,	
artystom,		strażakom,	wędkarzom,	sportowcom,	
a	 także	 sponsorom	 za	 udział,	 zaangażowanie	
i	 pomoc	 w	 przygotowaniu	 tegorocznych	
obchodów	Dni	Gminy	Wola	Krzysztoporska.

Na zdjęciach: Uczestnicy zawodów wędkarskich.

Na zdjęciu: Drużyna żeńska OSP Wola Krzysztoporska.Na zdjęciu: Drużyna młodzieżowa OSP Majków Duży.
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INFORMACJE	BIEŻĄCE	I	KULTURALNE

XLV	 sesja	Rady	Gminy	Wola	Krzysztoporska	 	 odbyła	 się	w	dniu	 	 04.06.2014	 roku	w	budynku	Urzędu	Gminy	
w	Woli	Krzysztoporskiej.	Na	sesji	zostały	podjęte	uchwały	w	sprawie:

•  przyjęcia  sprawozdania  z  przeprowadzonej  kontroli  przez  Komisję  Rewizyjną  Rady  Gminy  w  Urzędzie  Gminy  Wola 
Krzysztoporska w zakresie produkcji wody w odniesieniu do sprzedaży, opłat za ścieki oraz za odbiór śmieci w 2013 r. 
i w I kwartale 2014 roku,

•  zmiany  budżetu  i  w  budżecie  gminy  na  rok  2014  oraz    zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Wola 
Krzysztoporska,

•  udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na poprawę bezpieczeństwa,
•  wyrażenia opinii w temacie zamiany nieruchomości położonych w Parzniewicach Dużych,
•  zatwierdzenia  do  realizacji  projektu  systemowego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  VII 

Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Tytuł projektu systemowego – „ Aktywizacja 
społeczno – zawodowa na terenie Gminy Wola Krzysztoporska,

•  likwidacji  filii biblioteki w Bogdanowie prowadzonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną wchodzącą w skład Gminnego 
Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej,

•  przyjęcie  stanowiska Rady Gminy w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych przez Powiat Piotrkowski 
na realizację zadań związanych z drogami powiatowymi. 

XLVI	sesja	Rady	Gminy	Wola	Krzysztoporska	 	odbyła	się	w	dniu	 	27.06.2014	roku	w	budynku	Urzędu	Gminy	
w	Woli	Krzysztoporskiej.	Na	sesji	zostały	podjęte	uchwały	w	sprawie:

•  podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy 
w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie należności podatkowych oraz udzielonych umorzeń za II półrocze 
2013 roku i I kwartał 2014 roku,

•  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2013  rok,  po 
zapoznaniu radnych z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok,

•  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok,
•  zmiany budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
•  ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy 

szkołach prowadzonych przez Gminę Wola Krzysztoporska,
•  wyrażenia  woli  powierzenia  wykonania  zadania  publicznego  Miastu  Piotrków  Trybunalski  w  drodze  porozumień 

międzygminnych w związku z realizacją wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020,

•  wyrażenia woli powierzenia wykonania zadania publicznego Miastu Bełchatów w drodze porozumień międzygminnych 
w związku z realizacją wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

•  wyrażenia woli powierzenia wykonania zadania publicznego Gminie Bełchatów w drodze porozumień międzygminnych 
w związku z realizacją wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

•  wyrażenia  woli  powierzenia  wykonania  zadania  publicznego  Gminie  Rozprza  w  drodze  porozumień międzygminnych 
w związku z realizacją wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

•  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie 
geodezyjnym Wola Krzysztoporska w Gminie Wola Krzysztoporska,

•  zbycia w drodze zamiany nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Parzniewice Duże,
•  zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Parzniewice Duże.

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.

Z	OBRAD	RADY	GMINY

Na zdjęciu: Uczestnicy XLVI sesji w dniu 27.06.2014 r.
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KONCERT	Z	OKAZJI	DNIA	MATKI	I	DZIECKA	
W	GMINNYM	OŚRODKU	KULTURY		W	WOLI	KRZYSZTOPORSKIEJ

JUBILEUSZ	ŚWIĄTYNI	W	BOGDANOWIE
15	VI	2014	ROKU

ZŁOTA	CARAVELLA	

W  sobotę  31  maja  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Woli 
Krzysztoporskiej odbył się Koncert z Okazji Dnia Matki i Dziecka 
połączony  z  rozstrzygnięciem  III  edycji  konkursu  wokalnego 
„Mikrofon  dla  Ciebie”.  Koncert,  niezwykle  wiosennym  tańcem 
rozpoczęły  dzieci  z  Przedszkola  Samorządowego  w  Woli 
Krzysztoporskiej, które zostały nagrodzone ogromnymi brawami.  
Zgromadzonych widzów i zaproszonych gosci serdecznie przywitała 
dyrektor  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Woli  Krzysztoporskiej 
Jolanta Kołacińska. Głos zabrał również Z-ca Wójta Gminy Wola 
Krzysztoporska  Mieczysław  Warszada,  który  złożył  wszystkim 
mamom i dzieciom serdeczne życzenia. Koncert rozpoczął się na 
dobre,  a  jako  kolejna  na  scenie  wystąpiła  grupa  akrobatyczna 
Caravella    z  rodzimego  Ośrodka  Kultury.  Żywo  reagująca 
publiczność  i  nieustające  brawa  były  najlepszym  dowodem  na 
to, że występ był zaskakujący i dostarczył widzom wiele emocji. 
Dzień ten był szczególnie ważny także dla małych aktorów kółka 
teatralnego z Gminnego Ośrodka Kultury, którzy wystąpili w nim 
po raz pierwszy na dużej scenie przed tak  liczną publicznością. 
Teatrzyk  Poezji  zaprezentował  się  w  wierszach  i  piosenkach 
dla  wszystkich  mam  oraz  w  pierwszym  akcie  przedstawienia 
„Kopciuszek”.  Publiczność  przyjęła  małych  debiutantów  dużymi 
brawami.  Było  także  tanecznie  za  sprawą  zespołów  Cumbia 
i Selenas działających w  Gminnym Ośrodku Kultury. Dalsza część 

koncertu była wokalna, nie tylko za sprawą laureatów konkursu 
„Mikrofon  dla  Ciebie”,  ale  także  występu  gościa  specjalnego 
młodego wokalisty i kompozytora Dawida Dorożyńskiego. Jest on 
wieloletnim członkiem orkiestry młodzieżowej „Suchcice i okolice”. 
Mini recital w jego wykonaniu zachwycił publiczność.

Dzień    15  czerwca  2014  r.  na  długo  zapisze  się  w  pamięci 
wiernych parafii Bogdanów. Tego dnia Kościół pod wezwaniem 
Trójcy  Przenajświętszej  obchodził  doniosły  jubileusz  100-lecia 
istnienia.  Jubileusz  świątyni  zbiegł  się  z    jubileuszem 50-lecia 
kapłaństwa  ks.  prałata  prof.  dr  hab.  Zdzisława  Małeckiego, 
kapłana pochodzącego z parafii Bogdanów. Główna msza święta 
została odprawiona o godzinie 11.30, poprzedzona procesyjnym 
wejściem  do  kościoła  księży  zaproszonych  na  uroczystość, 
wywodzących  się  z  parafii  oraz  tych,  którzy  kiedyś  pełnili  tu 
służbę duszpasterską, a także członków Zakonu Rycerzy Grobu 
Pańskiego w Jerozolimie, w tym księdza profesora Małeckiego. 
Arcybiskup Wacław Depo  oprócz  tego,  że  przewodniczył  Mszy 
Jubileuszowej,  dokonał  też  konsekracji,  czyli  poświęcenia 
dwóch ołtarzy w świątyni: ołtarza  soborowego w prezbiterium 
oraz ołtarza w odnowionej  kaplicy Matki Bożej Bogdanowskiej 
Uzdrowienia  Chorych.  Przed  uroczystym  błogosławieństwem 
nastąpiły  przemówienia  okolicznościowe  oraz  wręczenie 
kwiatów i pamiątek związanych z Jubileuszem zarówno księdzu 
jubilatowi Małeckiemu, jak i księdzu proboszczowi Wojciechowi 
Gonerze. Wśród tych, którzy zabierali głos, byli Maria Głowacka 
Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska, Wójt Roman 

Drozdek, goście zaproszeni przez księdza profesora Małeckiego. 
Po tej części ksiądz Biskup udzielił błogosławieństwa wszystkim 
wiernym, została odśpiewana pieśń "Boże, coś Polskę". 

W  dniach  17  –  18 maja  2014  r.  w Dobrzeniu Wielkim  odbył 
się  VI	 Ogólnopolski	 Dziecięco	 –	 Młodzieżowy	 Festiwal	
Sztuki	 Cyrkowej	 "Magia	 Cyrku".  Ocenie  profesjonalnego 
jury podlegała  technika (mistrzostwo opanowania rekwizytu), 
choreografia  (aktorskie  wystawienia  numeru,  oryginalność, 
dobór kostiumów, dobór muzyki) oraz ogólny wyraz artystyczny.
Spośród  30  pokazów,  które  zaprezentowano  w  Dobrzeniu 
Wielkim  GRAND  PRIX  dla  zwycięzcy  Festiwalu  trafiło  w  ręce 
grupy  akrobatycznej  Caravella	 z	 Woli	 Krzysztoporskiej. 
To nie wszystkie osiągnięcia utalentowanych dziewcząt. Swoją 
wysoką formę potwierdziły podczas tegorocznej Piotrkowskiej	
Panoramy	Tanecznej, gdzie zdobyły po raz kolejny „Złotego	
Piotrka” w kategorii: Inne formy.

Na zdjęciu: Uroczyste odczytanie wyników.

Na zdjęciu: Uroczysta msza w Kościele.

Na zdjęciu od lewej: Zuzia Zajączkowska, Milena Jaworska, 
Patrycja Lelewska, Ola Zajączkowska, trener grupy Ewa 
Wiśniewska z córką Alicją, Julia Sala, Ania Koszelak, Zuzia 
Strzelczyk. 
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PAMIĄTKOWA	TABLICA	W	OPRZĘŻOWIE

NADANIE	SZTANDARU	OCHOTNICZEJ	STRAŻY	POŻARNEJ	
W	PARZNIEWICACH

29 czerwca 1944 godzina 5 rano. Mieszkańców wsi Oprzężów 
obudziły  krzyki  i  łomot  do  drzwi.  Aufmachen!  Otwierać! 
Wychodzić  i  zabierać  50  kilogramów  dobytku    i  na  plac. 
Schnell!  –  poganianie  i  szturchanie  kolbami  karabinów. 
Przerażeni  mieszkańcy  w  pospiechu  zaczynają  się  pakować, 
całymi  rodzinami  opuszczają  domostwa.  Słychać  ciągłe 
krzyki  i płacz pobudzonych dzieci. Za stodołami na około wsi 
rozstawieni  niemieccy  żołnierze  z  karabinami. Na wozie przy 
drodze  leży  zastrzelona  starsza  kobieta  z  Piekarek  –  była 
schorowana nie nadawała się do pracy. Jej nazwisko – Lacheta. 
Na plac podjeżdżają samochody, zaczyna się segregacja ludzi. 
Bronisława Lauksa, braci Floriana  i Zygmunta Ulcyferów oraz 
Wacława, który był służącym Mayera wyczytują na początku.

Cała  czwórka  zginie  w  obozie  koncentracyjnym.  Ludzie 
zostają przewiezieni do Piotrkowa, następnego dnia pociągiem 
towarowym,  wagonami  bydlęcymi,  zostają  przewiezieni  do 
Rzeszy Niemieckiej, gdzie czeka  ich przymusowa niewolnicza 
praca.  W  70-tą  rocznicę  tego  wydarzenia  29  czerwca  2014 
roku  w  Oprzężowie  została  odprawiona  msza  święta,  którą 
celebrował ks. proboszcz Jan Cholewa i ks. proboszcz Wojciech 
Gonera  z Bogdanowa. Przed nabożeństwem została odsłonięta 
tablica  pamiątkowa  zakupiona  ze  składek  mieszkańców 
z  inicjatywy  sołtysa  Zdzisława  Piekuta.  Tablicę  umieszczono 
przy przydrożnej kapliczce, milczącym świadku tych wydarzeń. 

Autor tekstu Julia Karlińska.

W  dniu  27.04.2014r.  w  Parzniewicach  odbyły  się 
uroczystości  przekazania  nowego  sztandaru  dla  jednostki 
Ochotniczej  Straży  Pożarnej w  Parzniewicach.  Uroczystości 
rozpoczęły  się  mszą  świętą  w  kościele  parafialnym 
w  Parzniewicach,  podczas  której  dokonano  poświęcenia 
nowego  sztandaru  a  kontynuowano  je  na  placu  przed 
remizą gdzie przeprowadzono cały ceremoniał. Przekazania 
nowego  sztandaru  w  imieniu  fundatorów  dokonali  sołtysi 
okolicznych  miejscowości  natomiast  akt  fundacji  odczytał 
Przewodniczący  Społecznego  Komitetu  Odnowy  Sztandaru 
-  ks.  prob.  Antoni  Góra. Ważnym  punktem  spotkania  było 
symboliczne przybicie przez fundatorów gwoździ do drzewca 
sztandaru.  Jako  pierwszy  dokonał  tego  Jerzy  Krzesiński, 
sołtys sołectwa Parzniewice oraz miejscowy radny, czyniąc to 
w imieniu wszystkich mieszkańców okolicznych miejscowości, 
którzy  ofiarnie  wsparli  dzieło  fundacji  nowego  sztandaru. 
Podczas uroczystości przypomniano ponad stuletnią historię 
działalności  jednostki,  oraz  dokonano  jej  odznaczenia 

ZŁOTYM  MEDALEM  ZA  ZASŁUGI  DLA  POŻARNICTWA.  
Najbardziej  zasłużonym  strażakom  wręczono  odznaczenia 
i wyróżnienia. W święcie jednostki wzięło udział czternaście 
jednostek OSP z terenu Gminy Wola Krzysztoporska i gmin 
ościennych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. gen. 
Tadeusz Karcz -  W-ce Prezes ZOW ZOSP RP, mjr Krzysztof 
Jewgiejuk  –  przedstawiciel  32  Bazy  Lotnictwa  Taktycznego 
w Łasku, bryg. Paweł Kardas – Z-ca Komendanta Miejskiego 
PSP w Piotrkowie Trybunalskim, dh Marek Rakoczy – W-ce 
Prezes  ZOP  ZOSP  RP,  dh  Grzegorz  Konecki  –  Prezes  ZOG 
ZOSP RP, Roman Drozdek – Wójt Gminy Wola Krzysztoporska, 
Maria  Głowacka  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  Wola 
Krzysztoporska,  Paulina  Dziadczyk  – W-ce  Przewodnicząca 
Rady  Powiatu,  Marek  Ogrodnik  –  Sekretarz  Urzędu  Gminy 
w Woli Krzysztoporskiej. Na  zakończenie  zaproszeni goście 
zabierali głos wręczając listy okolicznościowe i upominki. 

Na zdjęciach: Uroczystość nadania pamiątkowej tablicy.

Na zdjęciu: Uroczyste nadanie sztandaru.

Na zdjęciu: Msza święta w kościele w Parzniewicach.
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UROCZYSTE	OTWARCIE	DOMU	LUDOWEGO	W	STRADZEWIE

"NA	WIEJSKIM	GOŚCIŃCU	-	LUDOWE	BAJANIE"

Uroczystość  oficjalnego  otwarcia  Domu  Ludowego 
w  Stradzewie  połączona  z  obchodami  50-lecia  powstania 
Koła Gospodyń Wiejskich miała miejsce w dniu 10.05.2014 r. 
i  była  wydarzeniem  niezwykle  ważnym  dla mieszkańców wsi 
Stradzew  oraz  dla  członkiń  koła.  Na  początek  Ewa  Ceglarek 
sołtys wsi i przewodnicząca KGW gorąco przywitała przybyłych 
gości.  Następnie  okolicznościowe  przemówienia  wygłosiła 
Przewodnicząca Rady Gminy -  Maria Głowacka oraz  Grażyna 
Staszek  –  była  przewodnicząca  KGW  Stardzew.  Nie  zabrakło 
również symbolicznego przecięcia czerwonej wstęgi. Oficjalnego 
otwarcia Domu Ludowego dokonali:
Roman Drozdek - Wójt Gminy
Maria Głowacka – Przewodnicząca Rady Gminy
Grażyna Staszek – przez 30 lat była Przewodniczącą KGW
Krzysztof Kaczmarek- Przewodniczący Rady Sołeckiej
Ewa Ceglarek – sołtys i przewodnicząca KGW.
Po  części  oficjalnej  wszyscy    zaproszeni  goście  zasiedli  do 
stołu  by  móc  posmakować  pyszności  przygotowanych  na  tą 
szczególną okazję przez Panie z KGW Stradzew. 
Organizatorzy zapewnili także oprawę muzyczną, przy skocznej 
i rytmicznej muzyce bawiła się cała sala.
Tego  dnia  nie  zabrakło  uśmiechu  i  zadowolenia 
z  wyremontowanego  przez  Gminę,  przy  udziale  środków 
unijnych  Domu  Ludowego,  który  będzie  sprzyjał  integracji 
lokalnej  społeczności,  a  członkinie  koła  nie  będą  szczędziły 

swych  sił  w  pielęgnowaniu  ludowych  tradycji  w  myśl  słów 
naszego Papieża Św. Jana Pawła II: „Człowiek bowiem staje 
się naprawdę sobą poprzez wolny dar z siebie samego”.

12.05.2014 roku w Gminnej Bibliotece 
Publicznej  w  Woli  Krzysztoporskiej 
odbył  się  pierwszy  etap  konkursu 
pn.:  "Na wiejskim gościńcu - ludowe 
bajanie", zorganizowany przez Miejską 
Bibliotekę  Publiczną  im.  Adama 
Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim. 
Prace  wykonane  przez  dzieci  zostały 
przekazane  do  Miejskiej  Biblioteki 
Publicznej  do  następnego  etapu. 
Rozstrzygnięcie  konkursu  nastąpiło 
dnia  30.05.2014  roku  Nagrodzeni 
zostali wszyscy uczestnicy konkursu.

Na zdjęciu: Przecięcie wstęgi.

Na zdjęciu: Uczestnicy otwarcia.

Na zdjęciu: Laureaci konkursu.
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1  czerwca  2014  r.  w  Pawłowie  Górnym  Rada  Sołecka,  LZS 
Pawłów z pomocą GZ LZS w Woli Krzysztoporskiej zorganizowali 
RODZINNY FESTYN SPORTOWO – REKREACYJNY z okazji Dnia 
Dziecka i 5-ciolecia działalności Kopalni Kruszywa Górażdże.
Festyn  cieszył  się  bardzo  dużym  zainteresowaniem  lokalnej 
społeczności, uczestniczyło w nim około 300 osób. Wspólnie 
bawiły  się  całe  rodziny.  Wśród  przygotowanych  przez 
organizatorów  konkurencji  sportowo-rekreacyjnych  znalazły 
się m.in. rzut lotką, rzut podkową, bieg w workach, konkurs 
rodzinny – wbijanie gwoździa w pieniek, w którym rywalizowały 
rodzinne  duety.  Ponadto  dzieci  poniżej  lat  8  rywalizowały 
w rzucie piłką lekarską i rzucie piłeczkami do kosza.

W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli:
•	 Rzut	 lotką:  I  miejsce  -  Bies  Bartłomiej,  II  miejsce  – 

Kocałek Bartłomiej, III miejsce -  Tarnecki Adam.
•	 Rzut	podkową: I miejsce - Stefaniak Łukasz, II miejsce 

Łaszek Malwina, III miejsce - Kuśmierek Adam.
•	 Bieg	w	workach	dzieci:  I miejsce  - Nowak Tymon,  II 

miejsce – Łaszek Monika, III miejsce - Neubauer Konrad, 
•	 Bieg	w	workach	dorośli: I miejsce – Stefaniak Beata, 

II miejsce - Nowak Monika, III miejsce - Robak Wioletta
•	 Rodzinne	 wbijanie	 gwoździa	 w	 pieniek	 (duety): 

I  miejsce  –  Kacper  i  Paweł  Robak,  II  miejsce  –  Beata 
i  Łukasz Stefaniak,  III miejsce- Tręda Ola  i Mikołajczyk 
Wojciech.

•	 Rzut	piłką	lekarską	dzieci	do	lat	8:  I miejsce - Robak 
Kacper, II miejsce - Łaszek Malwina, III miejsce - Jarek Igor                                        

•	 Rzut	 piłeczką	 do	 kosza	 dzieci	 do	 lat	 8:  I  miejsce-
Stefaniak  Iza,  II  miejsce  -  Mikołajczyk  Filip,  III 
miejsce  -  Szczukocka  Nadia.  Zawodnicy,  którzy  zajęli 
najlepsze  pierwsze  trzy  miejsca  otrzymali  drobne 
upominki i pamiątkowe dyplomy. Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich i Rada Sołecka Pawłowa Górnego przygotowali 
poczęstunek  dla  wszystkich  dzieci  uczestniczących 
w Festynie – pączki, słodycze i napoje.

Imprezą towarzysząca był turniej piłki nożnej mężczyzn drużyn 
7-osobowych o Puchar Sołtysa Pawłowa Górnego – Agnieszki 
Mikołajczyk, w którym uczestniczyły 4 zespoły z tereny Gminy 
Wola Krzysztoporska: LZS Blizin, LZS Kacprów, LZS Pawłów 
Górny,  LZS Wygoda. Zwycięzcą  turnieju  został  LZS Wygoda 
zdobywając  Puchar  Sołtysa  Pawłowa  Górnego.  Drużyny 
uczestniczące w turnieju otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz 
sprzęt sportowy m.in. piłki do gry w piłkę nożną ufundowane 
przez Wójta Gminy Wola Krzysztoporska Romana Drozdka.

Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom oraz wszystkim 
mieszkańcom,  którzy  przyczynili  się  do  organizacji  Festynu 
z okazji Dnia Dziecka w Pawłowie Górnym. 

RODZINNY	FESTYN	SPORTOWO-REKREACYJNY	
W	PAWŁOWIE	GÓRNYM

Na zdjęciu: Rzut lotką.

Na zdjęciu: Rzut podkową.

Na zdjęciu: Bieg w workach.

Na zdjęciu: Zwycięska drużyna LZS Wygoda.
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Z	ŻYCIA	SZKÓŁ	GMINNYCH

POSŁOWIE	Z	NASZEJ	GMINY

„TRZECI	MAJA”	W	SP	PARZNIEWICE

DEBATA	„WYBORY	PARLAMENTARNE”

Uczniowie klasy  III Gimnazjum w Gomulinie, Adrianna Kopeć 
i  Michał  Rabenda,  zostali  posłami  jubileuszowej  XX  sesji 
Sejmu Dzieci  i Młodzieży, której głównym organizatorem jest 
Kancelaria  Sejmu  RP  w  porozumieniu  z  Fundacją  Centrum 
Edukacji  Obywatelskiej,  Ośrodkiem  Rozwoju  Edukacji 
i Ministerstwem Edukacji Narodowej. Sukces ten osiągnęli dzięki 
przygotowaniu  i  przeprowadzeniu  debaty  „Młodzi  aktywni? 
Co  zrobić,  żeby  młodzież  brała  udział  w  wyborach  i  życiu 
społecznym?”,  pod  kierunkiem  Ewy  Maciołek,  nauczycielki 
wiedzy o społeczeństwie. 1 czerwca 2014 r. Adrianna i Michał 
reprezentowali  województwo  łódzkie  podczas  obrad  XX  sesji 
Sejmu  Dzieci  i  Młodzieży,  której  tematem  przewodnim  były 
„Wybory parlamentarne”. W ławach poselskich w gmachu przy 
ulicy Wiejskiej zasiadło 460 gimnazjalistów i licealistów. Wśród 
nich 28 uczniów ze szkół województwa łódzkiego.

Na uroczystym wojewódzkim podsumowaniu tegorocznej sesji 
nasi gimnazjaliści otrzymali dyplomy i nagrody z rąk Łódzkiego 
Wicekuratora  Oświaty  Konrada  Czyżyńskiego.  Również  Wójt 
Gminy Wola Krzysztoporska  - Roman Drozdek, docenił wielki 
sukces Adrianny i Michała wręczając im cenne nagrody. 

"Niesamowita podróż do przeszłości"
"Wiwat Maj, Trzeci Maj" - tymi słowami zakończyła się uroczysta 
akademia z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
która odbyła się w Szkole Podstawowej w Parzniewicach. Część 
artystyczną przygotowali uczniowie klasy VI i V pod kierunkiem 
pani Beaty Dzwonek. Krótki zarys historyczny urozmaicony był 
recytacją  wierszy  o  tematyce  patriotycznej  na  tle  podkładu 
muzycznego, co wywołało niezwykłą atmosferę. Duże wrażenie 
na widzach zrobili uczniowie ubrani w stroje z minionej epoki. 
Chór  szkolny  "Iskierki"  zaśpiewał  piosenki,  przygotowane 
pod kierunkiem pani Lidii Nicińskiej. Wymowną i stosowną do 
okoliczności  dekorację  przygotowała  pani  Lidia  Brzozowska. 
Występujący zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Na koniec 
uroczystości głos zabrała dyrektor Paulina Dziadczyk, dziękując 
"młodym aktorom" i nauczycielom za przygotowanie akademii.

3  kwietnia  w  Gimnazjum  w  Gomulinie  odbyła  się  debata 
poświęcona  wyborom  parlamentarnym  „Młodzi  aktywni? 
Co  zrobić,  żeby  młodzież  brała  udział  w  wyborach  i  życiu 
społecznym?”, przygotowana przez uczniów klas III – Adriannę 
Kopeć, Michała Rabendę, Benitę Pielużek  i Daniela Kwapisza, 
pod  kierunkiem  Ewy  Maciołek.  W  spotkaniu  wzięli  udział 
zaproszeni  goście:  Maria  Głowacka  –  Przewodnicząca  Rady 
Gminy, Elżbieta Wójcik – sołtys Kolonii Gomulin, Danuta Stępień 
– dyrektor Szkoły Podstawowej w Gomulinie, Paweł Rozpędek- 
członek  Rady  Rodziców  w  Gomulinie,  Patryk  Matyjaszczyk  – 
przewodniczący KNP w Piotrkowie Trybunalskim oraz młodzież, 
nauczyciele  i  pracownicy  gomulińskiego  gimnazjum.  Podczas 
spotkania  poruszono  temat  niepokojąco  niskiej  frekwencji 
w  wyborach,  szczególnie  do  Parlamentu  Europejskiego. 
Zarówno  zaproszeni  goście  jak  i  uczniowie  chętnie  zabierali 
głos, zgłaszali propozycje zwiększenia frekwencji i aktywności 
młodych ludzi. 

Na zdjęciu: Adrianna i Michał.

Na zdjęciu: Uczestnicy akademii.

Na zdjęciu: Uczestnicy debaty.
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ŚWIATOWY	DZIEŃ	ZIEMI	2014	POD	HASŁEM	„ZMIENIAJ	NAWYKI	-
-	NIE	KLIMAT!”	W	SZKOLE	PODSTAWOWEJ	W	BOGDANOWIE

"ŚWIATOWY	DZIEŃ	ZIEMI"	W	SZKOLE	PODSTAWOWEJ	
W	PARZNIEWICACH

„KRAJOBRAZY	NASZEJ	GMINY”

Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, 
obchodzone  od  1970  roku,  obecnie  w  192  krajach  świata. 
Obchody organizowane są od Singapuru do Rzymu i od Alaski 
po Australię, a organizatorzy ze wszystkich krajów od wielu lat 
skupieni są w Earth Day Network, z siedzibą w Waszyngtonie. 
W Polsce początek obchodów to rok 1990. W tym roku obchody 
Dnia Ziemi są organizowane pod hasłem „Zmieniaj nawyki - nie 
klimat”.  W  Szkole  Podstawowej  w  Bogdanowie  obchody  tego 
dnia  odbyły  się  29  kwietnia. Na  początku  był  apel.  Uczniowie 
klas  I-  VI  zaprezentowali  przedstawienie,  w  którym  zachęcali 
wszystkich  do  dbania  o  środowisko  naturalne.  Przedstawienie 
uświetniła  piosenka  o  tematyce  ekologicznej  i  informacje  na 
temat Dnia Ziemi,  jego powstania  i  tradycji. Ostatnim etapem 
Dnia Ziemi był pochód przez ulice Bogdanowa uczniów niosących 
transparenty  z  hasłami  zakazującymi  niszczenie  przyrody.  
Ważnym elementem marszu była zbiórka śmieci, które wrzucono 
do stojących obok szkoły koszy. Wszyscy zrozumieli, że tylko w 
ten sposób można walczyć o czyste lasy, podwórka, drogi, place 
zabaw.   Później uczniowie  i nauczyciele  rozmawiali o  tym,  jak 
ważne jest uświadomienie sobie, że dbanie o czystość przynosi 
korzyści ludziom i środowisku naturalnemu. 

Światowy  Dzień  Ziemi"  w  tym  roku  w  Szkole  Podstawowej 
w  Parzniewicach  został  zaakcentowany  przedstawieniem, 
które  odbyło  się  25  kwietnia. Uczniowie  klasy V  i  najmłodsi  
z  oddziału  przedszkolnego  pod  opieką  pani  Marty  Dzwonek 
i  pani  Karoliny  Stępień  wystąpili  w  inscenizacji  o  tematyce 
ekologicznej. Była to dla wszystkich ważna lekcja o tym, jak 
dbać  o  nasze  środowisko,  naszą  planetę  Ziemię  i  co  robić, 
aby  żyło  się  nam  zdrowiej  w  czystym  otoczeniu.  Stroje 
dzieci  i  dekoracja,  którą  przygotowała  Lidia  Brzozowska, 
stworzyły  odpowiednią  atmosferę.  Mali  aktorzy  zostali  na 
koniec  nagrodzeni  brawami,  a  dyrektor  Paulina  Dziadczyk 
podziękowała  im  oraz  nauczycielom  za  przygotowanie 
inscenizacji.

16  maja  2014  r.  uroczyście  został  podsumowany  gminny 
konkurs plastyczny „Krajobrazy naszej gminy” zorganizowany 
przez  Koło	 Miłośników	 Regionu	 działające	 w	 Zespole	
Szkolno	 –	 Gimnazjalnym	 w	 Woli	 Krzysztoporskiej. 
W  ramach  podsumowania  konkursu  oceniano  również  efekty 
dwuletniej pracy Koła. 
W zorganizowaniu uroczystości pomagała   8 Próbna Drużyna 
Harcerska  z  Woli  Krzysztoporskiej  działająca  przy  Szczepie 
Drużyn  Ósmych  „Harc”.  Dziękujemy  harcerzom  za  udział 
w  uroczystości  i  przygotowanie  prezentacji  opowiadającej 
o działalności drużyny.
Organizatorzy dziękują  za udział w konkursie:
- Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie,
- Szkole Podstawowej w Krzyżanowie,
- Szkole Podstawowej w Parzniewicach,
-  Szkole  Podstawowej  im.  ks.  Mariana  Wiewiórowskiego 
w Gomulinie,
- Gimnazjum w Gomulinie,
- Szkole Podstawowej w Bujnach,
- Szkole Podstawowej im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Woli 
Krzysztoporskiej,

-  Gimnazjum  im.  Obrońców  Gór  Borowskich  w  Woli 
Krzysztoporskiej.
Podziękowania składamy również fundatorom nagród.

Na zdjęciu: Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Parzniewicach.

Na zdjęciu: Uczestnicy pochodu.

Na zdjęciu: Uczestnicy konkursu.
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Uczennica klasy IIIb Gimnazjum w Gomulinie Daria	Trojanowska 
została  laureatką  XXIV  Ogólnopolskiego  Konkursu  im.  Jana 
Parandowskiego  na  opowiadania  olimpijskie  zorganizowanego 
przez  Polski  Komitet  Olimpijski  przy  wsparciu    Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Jest to najstarszy w Polsce konkurs na utwór 
prozatorski,  którego  celem  jest  zainteresowanie  młodzieży 
zimowymi  i  letnimi  igrzyskami  olimpijskimi,  poszerzenie 
zamiłowań  sportowych,  propagowanie  idei  olimpijskiej  oraz 
zachowań fair play. W 2014r. do konkursu zgłoszono 212 prac 
gimnazjalistów  z  całej  Polski. Daria,	 swoim	 opowiadaniem	
pod	 tytułem	 "Nigdy	 nie	 jest	 za	 późno",	 wywalczyła	
miejsce	 w	 finale,	 a	 następnie	 została	 laureatką.  Do 
konkursu uczennicę przygotowała nauczycielka języka polskiego 
Aleksandra Czerwińska. W piątek 13 czerwca 2014r. w Centrum 
Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie Daria Trojanowska, 
w towarzystwie swoich bliskich i opiekunki literackiej Aleksandry 
Czerwińskiej, odebrała nagrody. Opowiadanie uczennicy zostało 
opublikowane w książce "Radość biegania".

III	FESTYN	RODZINNY	SZKOLNEGO	KOŁA	CARITAS

ZESPÓŁ	SZKOLNO-GIMNAZJALNY	W	WOLI	KRZYSZTOPORSKIEJ	
-	SZKOŁĄ	ODKRYWCÓW	TALENTÓW

WIELKI	SUKCES	GIMNAZJALISTKI	Z	GOMULINA

W  tym  roku  dzieci  z  Zespołu	 Szkolno-Gimnazjalnego	
w	 Woli	 Krzysztoporskiej  swoje  występy    dedykowały 
rodzicom.  Zaprezentowali  się  uczniowie  wszystkich  klas. 
Rodzice razem z dziećmi uczestniczyli  w festynowych grach 
i zabawach. Odbyła się również zbiórka artykułów szkolnych 
dla  uczniów  naszej  szkoły,  potrzebujących  pomocy 
materialnej.  Na  ten  cel  przeznaczone  zostały  również 
pieniądze ze sprzedaży kiełbasek z grilla    i pysznych ciast 
upieczonych przez mamy i babcie naszych uczniów. Festyn 
zakończył  się  tradycyjnymi  już  szaleństwami  w  pianie 
gaśniczej oraz rzęsistą ulewą.

Nadawanie  szkołom  tytułu  Szkoły  Odkrywców  Talentów  to 
inicjatywa  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  realizowana  za 
pośrednictwem Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach Narodowej 
Strategii Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Ma ona na celu odkrywanie  i rozwijanie talentów wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej. 
Z  inicjatywy  Dyrektora  Zespołu  Szkolno  –  Gimnazjalnego 
w  Woli  Krzysztoporskiej  pana  Zbigniewa  Ziemby  nasza 
szkoła  przystąpiła  do  projektu  ORE  i  w  tym  roku  szkolnym 
otrzymaliśmy  tytuł  „Szkoła  Odkrywców  Talentów”.  Przyznany 
tytuł  jest  uhonorowaniem  pracy  uczniów  i  nauczycieli  oraz 
starań  szkoły  o  stworzenie  jak  najlepszych    warunków  do 
rozwijania i promowania zdolności uczniów.
We  wtorek  10.06.2014  r.  „Dniem  Talentów”  uroczyście 
podsumowaliśmy  działania  podejmowane  przez  szkołę 
w  ramach  projektu.  W  obecności  zaproszonych  gości 
i  społeczności  szkolnej  dyrektor  szkoły  wraz  z  uczniami 
Katarzyną Wnuk ( klasa Va szkoły podstawowej) oraz Piotrem 
Rokselą ( klasa IIa gimnazjum) odsłonił oficjalną tablicę „Szkoła 
Odkrywców Talentów”. Po przemówieniach Wójta Gminy Wola 
Krzysztoporska  Romana  Drozdka  oraz  Dyrektora  Zespołu 
Szkolno  –  Gimnazjalnego  w Woli  Krzysztoporskiej  Zbigniewa 
Ziemby  nastąpiła  część  artystyczna,  w  której  zaprezentowali 
się uczniowie Zespołu. 
Pokaz  rozpoczęli  uczniowie  szkoły  podstawowej.  Grupa 
teatralna  „Smyki”  prowadzona  przez  panią  Iwonę  Blaźniak. 
Następnie obejrzeliśmy pokaz aikido w wykonaniu najmłodszych 
adeptów tej sztuki walki, trenowanych przez sensei Martę Wąs 
oraz pokaz gimnastyki artystycznej w wykonaniu Anny Kaucz 
i  Klaudii  Kwapińskiej,  których  opiekunem  jest  pani  Marlena 
Danielak.  Zespół  Gokstar,  grupa  wokalna  Cantabile  i  solista 
Michał Kauc przygotowani zostali przez Emila Pasztę. Wystąpili 
również instrumentaliści: pianista Karol Czerwiński i gitarzysta 
Piotr Roksela. Ponieważ projekt obejmuje promowanie talentów 

nie  tylko  w  dziedzinach  artystycznych,  ale  i  społecznych, 
zaprezentowała się również Próbna Drużyna Harcerska z Woli 
Krzysztoporskiej  działająca  przy  Szczepie  Drużyn  Ósmych 
w  Piotrkowie  Trybunalskim  (opiekun  dh Katarzyna Michalak). 
Całość  zakończył  występ  grupy  akrobatycznej  Caravella 
składającej się w całości z uczniów naszej szkoły i prowadzonej 
przez panią Ewę Wiśniewską. 
W czasie uroczystości nagrodę i list pochwalny od Wójta Gminy 
Wola  Krzysztoporska  otrzymała  Małgorzata  Krak  uczennica 
klasy  III  a  gimnazjum,  laureatka  stypendium  Marszałka 
Województwa Łódzkiego przyznawanego w ramach Łódzkiego 
Regionalnego  Programu  Wspierania  Młodzieży  Szczególnie 
Uzdolnionej. 

Na zdjęciu: Pokaz aikido.

Na zdjęciu od lewej: Aleksandra Czerwińska i Daria Trojanowska.

Na zdjęciu: Uczestnicy festynu.
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DZIEŃ	STRAŻAKA	W	SP	BUJNY

"SZKOŁA	WSPÓŁPRACY.	UCZNIOWIE	I	RODZICE	KAPITAŁEM	
NASZEJ	SZKOŁY"

ZIELONA	LEKCJA	W	SZKOLE	W	GOMULINIE

9	maja	 2014	 roku	w	Szkole	 Podstawowej	w	Bujnach 
odbyły  się  uroczyste  obchody	 Dnia	 Strażaka. 
W obecności  znakomitych gości mieliśmy okazję przeżywać 
międzynarodowe  święto  strażaków,  które  obchodzone  jest 
4  maja  w  dniu  Świętego  Floriana.  Gościliśmy  Komendanta 
Gminnego  OSP  Mirosława  Jakubczyka,  przedstawicieli 
OSP,  księdza  Kapelana  strażaków  proboszcza  Grzegorza 
Cierlińskiego  oraz  rodziców  i  dziadków.  Dyrektor  Szkoły 
Elżbieta  Przybył w  imieniu własnym  i  szkolnej  społeczności 
złożyła przedstawicielom OSP życzenia. Życzyła, aby święto 
patrona strażaków - Świętego Floriana, było dla Nich źródłem 
siły w życiu codziennym, a także przyniosło spełnienie.

W  tym  roku  szkolnym  Szkoła	 Podstawowa	 w	 Woli	
Krzysztoporskiej    przystąpiła  do  trzyletniego  unijnego 
projektu  "Szkoła	 współpracy.	 Uczniowie	 i	 rodzice	
kapitałem	 naszej	 szkoły".  W  ramach  realizacji  projektu 
zamierzamy  wzmocnić  i  poszerzyć  współdziałanie  między 
trzema ogniwami uczeń  -  rodzic – nauczyciel,  niezbędnymi 
do  dobrego  funkcjonowania  szkoły.  Określiliśmy  już  cele 
i zadania, jakie chcemy wspólnie realizować, aby było coraz 
lepiej.  Spisaliśmy  je  w  SPAW  czyli  Szkolnym  Programie 
Aktywnej Współpracy. Pierwszy z punktów naszego programu 
jest już realizowany. Uczniowie, rodzice i nauczyciele urządzili 
na terenie szkoły miejsce, gdzie dzieci będą mogły przebywać 
na  świeżym powietrzu w  trakcie  zajęć  lekcyjnych  i  przerw. 
Akcja "Przerwa pod chmurką" trwa. Kolejne ciekawe zadania 
przed nami. Zapraszamy do wspólnej realizacji.

Uczniowie  Szkoły  Podstawowej  im.  Papieża  Jana  Pawła  II 
w Bogdanowie  uczestniczyli w  „zielonej  lekcji”  poświęconej 
ptakom. Podczas zajęć warsztatowych dzieci zobaczyły sowy: 
płomykówkę, puchacza i pójdźkę; jastrzębia myszołowca oraz 
sokoły: pustułkę, wędrownego i białozora. Ptaki były specjalnie 
ułożone  do  pracy  z  dziećmi.  Zademonstrowano  ptaki  nie 
tylko siedzące, ale i latające nad głowami dzieci, objaśniono 
ich  budowę  oraz  dostosowanie  do  życia  w  otaczającym  je 
środowisku.  Warsztaty  miały  na  celu  wskazanie  uczniom 

podstawowych  różnic  pomiędzy  poszczególnymi  grupami 
ptaków,  ukazanie  ich  piękna  oraz  uzmysłowienie  roli,  jaką 
spełniają w przyrodzie, uświadamiając jednocześnie potrzebę 
ich ochrony.

Na zdjęciu: Akademia w wykonaniu uczniów SP w Bujnach.

Na zdjęciu: Uczestnicy projektu podczas wspólnej pracy.

Na zdjęciach: Pokazy podczas "zielonej lekcji".
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Z	KRONIKI	KOŁA	GOSPODYŃ	WIEJSKICH

KGW	WOŹNIKI

Koło  Gospodyń  Wiejskich  w  Woźnikach  powstało  w  1946 
roku.  Jak podaje honorowa  członkini  KGW Zofia Szymańska 
pomysłodawcą  była  pani  Piekarek,  działaczka  organizacji 
rolniczych  na  naszym  terenie,  a  przewodniczącą  została 
Stanisława  Nowak.  W  tym  samym  roku  Koło  Gospodyń  po 
raz  pierwszy  wzięło  udział  w  dożynkach  organizowanych 
w Suchcicach. Zaraz po założeniu Koła zostały zorganizowane 
pierwsze kursy dla gospodyń wiejskich dotyczące m.in. Kroju 
i  Szycia  oraz  konkurs  na  Najpiękniejszy  Ogródek  Kwiatowy. 
W  pamięci  pierwszych  członkiń  utkwił  Konkurs  Czystości, 
zorganizowany przez KGW. 

Z  opowiadań  wiemy,  że  komisja  oceniająca  była  bardzo 
skrupulatna  w  ocenianiu,  co  jaszcze  bardziej  motywowało 
gospodynie do dbania o czystość domu i obejścia. 

W  1947  roku  został  zorganizowany  pierwszy  wyjazd  Koła 
Gospodyń do Warszawy, aby zobaczyć jak stolica odbudowuje 
się po II Wojnie Światowej. 

Kolejną przewodniczącą była Maria Robak, ówczesna Kierownik 
Szkoły  Podstawowej  w  Woźnikach.  Dzięki  piastowaniu  tych 
dwóch  funkcji potrafiła kultywować  tradycje oraz  integrować 
społeczeństwo  Woźnik.  Pani  Robakowa  organizowała 
kolejne  kursy  gastronomiczne  m.in.  dotyczące  domowego 
przetwórstwa mięsa  jak  również  kurs  gotowania  i  wypieku, 
które były prowadzone przez Halinę Ekiert. Na przełomie lat 40 
i 50 były też organizowane kursy udzielania pierwszej pomocy. 

W związku z dużym zainteresowaniem tymi kursami, odbywały 
się one w budynku szkoły podstawowej, gdzie organizowane 
również były wszelkie imprezy okolicznościowe takie jak Dzień 
Kobiet i Dzień Dziecka a tradycja tych spotkań przetrwała do 
czasu  istnienia  szkoły  w  Woźnikach.  Na  następczynię  Marii 
Robak  została  wybrana  Marta  Michalak,  która  piastowała 
również stanowisko sołtysa wsi Woźniki. Za jej kadencji KGW 
brało czynny udział w dożynkach gminnych i nie tylko. W roku 
1969  KGW  Woźniki  reprezentowały  Gminę  na  dożynkach 
w Grabicy. 

Dzięki  współpracy  z  Kółkiem  Rolniczym  KGW  zostało 
wyposażone  w  pierwsze,  najbardziej  potrzebne  naczynia, 
które  za  drobną  opłatą  mogli  wypożyczyć  mieszkańcy  wsi. 
Opłaty  te  wspierały  budżet  KGW  składający  się  głównie  ze 
składek członkowskich  i dochodów z organizowanych  imprez 
okolicznościowych.  Pierwszy  „dochodowy”  Bal  Sylwestrowy 
został  zorganizowany  w  1972/1973  roku  Na  przykładzie 
pierwszych  trzech  wspomnianych  pań  można  stwierdzić,  że 
mieszkanki Woźnik lubiły i nadal lubią angażować się społecznie 
i pracować z pożytkiem dla mieszkańców wsi, dlatego KGW od 
samego początku działało prężnie i gromadziło coraz to więcej 
chętnych. Kolejnymi przewodniczącymi KGW w Woźnikach były 
Jadwiga Kauc, Maria Jasitczak, Grażyna Błaszczyk, Małgorzata 
Gniewaszewska.  Obecnie  przewodniczącą  jest  pani  Halina 
Olczyńska,  która  jak  swoje  poprzedniczki  chętnie  udziela 
się  społecznie. Na przełomie  lat  70.  i  80.  dla  członkiń KGW 
został  zorganizowany  kurs  pieczenia  i  przetworów mięsnych 

Na zdjęciu: Dożynki w Grabicy rok 1969.
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z  drobiu,  który  prowadziła  pani  Wanda  Malec.  Kurs  cieszył 
się wielkim  powodzeniem,  a  niektóre  gospodynie  do  dzisiaj 
korzystają z przepisów poznanych na tym kursie. W połowie 
lat  80.  KGW  zajmowało  się  dystrybucją  piskląt  kurzych 
i paszy. Członkinie KGW angażowały się we wszelkie inicjatywy 
społeczne,  które miały  na  celu  integrację mieszkańców  jak 
i  wspólne  spędzanie  czasu.  Chętnie  organizowały  spotkania 
karnawałowe, które odbywały się w miejscowym Klubie Ruchu. 
Pod  koniec  lat  80-tych  pojawił  się  pomysł  zorganizowania, 
wraz  z  jednostką  OSP  balu  karnawałowego.  Dochód  został 
przeznaczony  na  rozwój  i  działalność  KGW.  Tak  zrodziła 
się  „tradycja”  Balów  w  Woźnikach,  gdyż  po  kilku  latach 
uczestniczyli w nich stali goście, którzy zawsze bawili się do 
białego  rana. Bale organizowane każdego  roku    cieszyły się 
niemalejącą popularnością. Pod koniec lat 80. członkinie KGW 
przeprowadziły zbiórkę pieniędzy wśród mieszkańców Woźnik 
na   zakup kompletnej zastawy stołowej. Gospodynie z KGW 
osobiście jeździły po   odbiór zamówionych naczyń.  

Z funduszy pochodzących ze składek członkowskich i dochodów 
z  imprez,  we  współpracy  z  Jednostką  Ochotniczej  Straży 
Pożarnej z Woźnik, organizowane były wyjazdy krajoznawcze 
min.  do  Lichenia, Wieliczki  i  wielu  innych  ciekawych miejsc 
w  Polsce.  Kolejne  lata  zapisały  się  dużą  aktywnością 
organizacyjną naszych Gospodyń, ponieważ co rusz wpadały 
na nowe pomysły. Odbywały się spotkania m.in. z okazji Dnia 
Babci i Dziadka, Tłustego Czwartku, Andrzejek i inne imprezy 
okolicznościowe, które miały na celu integrację mieszkańców 
Woźnik.  W  organizację  takich  spotkań  angażowały  się 
wszystkie członkinie KGW, a przede wszystkim bibliotekarka 
Anna  Sadowska,  dzięki  której  spotkania  te mogły  odbywać 
się w  budynku  Filii  Bibliotecznej w Woźnikach. W  kolejnych 
latach  działalności  KGW  włączało  się  w  organizację  wielu 
imprez sportowo - rekreacyjnych we współpracy z lokalnymi 
działaczami  LZS.  Mieszkańcy  Woźnik  i  zaproszeni  goście 
mogli się bawić na festynie „Pożegnanie Lata”, na którym było 
wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. W 2005 roku KGW wraz 
z  Radą  Rodziców  przy  Szkole  Podstawowej  zorganizowało 
bal  karnawałowy,  z  którego  dochód  został  przeznaczony  na 
pomoc w przygotowaniu uroczystego nadania imienia szkole. 
Uroczystość ta odbyła się  01.09.2005 r.  W 2010 roku KGW 
wraz  z  jednostką  OSP  w  Woźnikach  zorganizowało  zbiórkę 
pieniędzy,  które  zostały  przeznaczone  na  zakup  środków 
czystości i żywności dla mieszkańców Zastowa Polanowskiego 
na  Lubelszczyźnie,  którzy  byli  poszkodowani  w  powodzi. 
We  wrześniu  zostały  zakupione  wyprawki  szkolne  dla 
pierwszoklasistów z Zastowa Polanowskiego, aby ułatwić  im 
start po traumatycznych przeżyciach. Obecnie KGW z Woźnik 
bierze  udział  we  wszystkich  konkursach  organizowanych 
przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury. W konkursach 
gastronomicznych  gospodynie  zajmują  czołowe  miejsca  za 
przygotowane  potrawy.  Do  nagrodzonych  dań  należą  m.in. 
„Duszonka  Woźnicka”,  „Wołowina  Jadzi”  i  wiele  innych. 
Gospodynie z Woźnik wykazują się również ogromną tężyzną 
fizyczną w dyscyplinach sportowych.

Na zdjęciu: Wycieczka do Warszawy.

Na zdjęciu: Wycieczka w góry, spływ Dunajcem.

Na zdjęciu: Dzień Kobiet.

Na zdjęciu: Smakołyki przygotowane na tłusty czwartek.
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Reprezentacja  Gminy  uczestniczyła  w  igrzyskach,  które 
odbyły  się  w  Ręcznie  08.06.2014  roku.  W  skład  drużyny 
wchodzili  zawodnicy  ZSR CKP w  Bujnach,  Gimnazjum  z Woli 
Krzysztoporskiej, LZS Wygoda, LZS Pawłów Górny, LUKS „TIE-
BREAK” z  Woli Krzystoporskiej i LZS Siomki.
W  poszczególnych  konkurencjach  reprezentacja  Gminy 
zajmowała miejsca:
w  piłce  koszykowej  kobiet  -  I  miejsce,  w  piłce  koszykowej 
mężczyzn  –  IV  miejsce,  w  siatkówce  kobiet  –  V  miejsce, 
w  siatkówce mężczyzn –  IV miejsce, w piłce nożnej  kobiet  - 
VIII miejsce, w piłce nożnej mężczyzn - XII miejsce, w lekkiej 
atletyce kobiet – III miejsce, w lekkiej atletyce mężczyzn – V 
miejsce, w przeciąganiu liny – III miejsce, w bloku integralnym 
– II miejsce.
W  ogólnej  punktacji  na  21  reprezentacji  uczestniczących 
w Igrzyskach Wola Krzysztoporska zajęła III miejsce zdobywając 
łącznie 322,3 pkt. 

W dniu 14.05.2014r. na stadionie miejskim w Piotrkowie Tryb. 
odbyły się Mistrzostwa Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego 
w  Lekkoatletyce  Szkół  Ponadgimnazjalnych.  W  rywalizacji 
wzięło udział około 140 zawodników i zawodniczek.
Mimo  panującej  od  wielu  dni  deszczowej  pogody,  niebo 
sprzyjało  uczestnikom  zawodów,  którzy  oprócz  szkoły 
w Bujnach licznie przybyli z Kleszczowa, Wolborza, Czarnocina, 
Zelowa i Wojsławic. 
Poziom  rywalizacji  był  bardzo  wysoki,  a  dzięki  wspaniałemu 
obiektowi  oraz  dobrej  pogodzie, wielu  lekkoatletów  uzyskało 
wartościowe  wyniki,  a  niektórzy  poprawili  swoje  rekordy 
życiowe. 
ZSR  CKP  w  Bujnach  reprezentowało  ok.  25  uczniów,  którzy 
wywalczyli łącznie aż 11 medali w następujących konkurencjach: 

•  I miejsce Żaneta Justyna w pchnięciu kulą, 
•  II miejsce Skórniewska Monika w biegu na 3000 m.,
•  II miejsce Gliszczyńska Kamila w biegu na 1500 m., 
•  II miejsce Dąbrowska Anna w trójskoku,
•  II miejsce Wawrzyniak Artur w skoku wzwyż, 
•  III miejsce Gielec Karolina w skoku wzwyż, 
•  III miejsce Bugajny Alan w biegu na 5000 m., 

•  III miejsce Lang Anita w biegu na 400 m.,
•  III miejsce Dróżdż Magdalena w biegu na 800 m.,
•  II miejsce sztafeta dziewcząt w biegu 4 x 100 m.,
•  III miejsce sztafeta dziewcząt w biegu na 4 x 400 m. 

ZE	SPORTU

W  Pabianicach  10.05.2014  odbył 
się  Ogólnopolski  Turniej  Młodzików 
i  Kadetów  w  zapasach  styl  klasyczny, 
w  tych  zmaganiach  wystartowali 
zapaśniczy  LUKS  "ATHLETIC"  Wola 
Krzysztoporska. Wyniki zawodów:
Młodzicy
•  Kat. 42 kg.

Mariusz Ciesielski - I miejsce,
Szymon Kwapiński - II miejsce,
Marcin Ciesielski - III miejsce,
Maciej Kawiński - IX miejsce.

•  Kat. 100 kg
Artur Muszalak - I miejsce.

•  Kat. 35 kg
Wiktor Adamski - III miejsce.

Kadeci
•  Kat. 63 kg

Łukasz Jarek - III miejsce.
•  Kat. 54 kg

Kacper Kawiński - VII miejsce.
•  Kat. 69 kg

Tomasz Robaszek - X miejsce. 

OGÓLNOPOLSKI	TURNIEJ	MŁODZIKÓW		I	KADETÓW	W	ZAPASACH	

Na zdjęciu: Młodzicy na podium.

MISTRZOSTWA	ZRZESZENIA	LZS	WOJ.	ŁÓDZKIEGO
W	LEKKOATLETYCE

Na zdjęciu: Medalistki na podium.

	LETNIE	IGRZYSKA	LZS	WOJ.	ŁÓDZKIEGO

Na zdjęciu: Reprezantacja Gminy Wola Krzysztoporska.
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13.06.2014  roku  w  Kutnie  reprezentacja  gminy  Wola 
Krzysztoporska uczestniczyła w Indywidualnych Mistrzostwach 
Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego Szkół Podstawowych 
i Gimnazjalnych w lekkoatletyce.

Przed  rozpoczęciem  zawodów  dokonano  podsumowania 
Wojewódzkiej  Ligi  Lekkoatletycznej  Szkół  Podstawowych 
i Gimnazjalnych za rok szkolny 2013/2014.

W  lidze  wojewódzkiej  w  kategorii  szkół  gimnazjalnych  - 
Gimnazjum z Woli Krzysztoporskiej zajęło II miejsce, natomiast 
Gimnazjum z Gomulina – VI miejsce.

Po  uhonorowaniu  drużyn  odbyły  się  indywidualne  zawody 
w poszczególnych konkurencjach lekkoatletycznych.

Medale wywalczyli: w kategorii szkół podstawowych: I miejsce 
w biegu na 60 m – Patrycja Bednarek  i Wiktor  Jarosiński,  II 
miejsce w  rzucie piłeczką palantową – Angelika  Filipczak,  III 
miejsce w rzucie piłeczką palantową – Julia Michalska, wszyscy 
ze Szkoły Podstawowej w Gomulinie. 

W kategorii szkół gimnazjalnych: I miejsce na 100 m – Sebastian 
Lauks, II miejsce na 300 m – Jakub Filipek, III miejsce w biegu 
na  100 m  – Marta Michalak,  III miejsce  w  pchnięciu  kulą  – 

Roksana Sęderecka,  II miejsce wywalczyła sztafeta chłopców 
na  4x100m  w  składzie  Danielak  Artur,  Lauks  Sebastian, 
Krakowiak  Marek,  Kurusiewicz Wiktor,  wszyscy  z  Gimnazjum 
w Woli Krzysztoporskiej.

JUBILEUSZOWY	XV	OGÓLNOPOLSKI	ZLOT	EKOLOGICZNY

MISTRZOSTWA	W		LEKKOATLETYCE

W dniach 23-25.05.2014 r. w Ośrodku Wczasowym „DRESSO” 
w Sulejowie odbył się Zlot Ekologiczny „Szlakiem Nadpilicznym” 
im. Wiesława Grajzlera, na którym Gminę Wola Krzysztoporska 
reprezentowała  20-stoosobowa  grupa  turystów  z  sekcji 
turystycznej ZSR CKP w Bujnach oraz 6-cioosobowa grupa ze 
Szkoły Podstawowej w Gomulinie.

Turyści  z  Gminy  Wola  Krzysztoporska  uzyskali  bardzo  dobre 
wyniki w poszczególnych konkursach i konkurencjach sportowo-
rekreacyjnych.

W konkursie wiedzy „Z ekologią na ty oraz walory przyrodnicze 
i  turystyczne  Ziemi  Piotrkowskiej”-  I  miejsce  zajął  Kowalski 
Hubert, II miejsce Gielec Karolina, II miejsce Dąbrowska Anna 
– wszyscy z ZSR CKP Bujny.   

Rzut	lotką – I miejsce Garstka Jakub – ZSR CKP Bujny.
Konkurs	wędkowania – II miejsce Radziszewski Cezary, 
III miejsce Żołnierowicz Zbigniew – ZSR CKP Bujny. 
Pieszy	tor	przeszkód – Rafke Maks – ZSR CKP Bujny.

W  wycieczce  metodyczno  –  krajoznawczej  I  miejsce  zajęła 
Szkoła Podstawowa z Gomulina natomiast Sekcja Turystyczna 
ZSR CKP Bujny zajęła III miejsce. Drużynowo w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych i OPEN - I miejsce zajęły drużyny z ZSR 
CKP z Bujny, natomiast drużyna Szkoły Podstawowej zajęła IV 
miejsce.

W generalnej punktacji gmin: I miejsce - Wola Krzysztoporska, 
II miejsce – Moszczenica, III miejsce – Sulejów, IV miejsce – 
Dobrzyń n/Wisłą. W zlocie uczestniczyło 11 gmin.

W punktacji powiatowej I miejsce Piotrków Tryb. przed Lipnem 
i Pińczowem. W punktacji województw I miejsce woj. Łódzkie 
przed Kujawsko-Pomorskim, Świętokrzyskim i Mazowieckim.

Na zdjęciu: Laureaci zawodów w lekkoatletyce.

Na zdjęciu: Drużyna z Gomulina przed wyjściem                                                                                                                       
na wycieczkę krajoznawczą.
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W dniach 30.05-01.06.2014 r. w Piotrkowie Trybunalskim 
odbyły się Mistrzostwa Polski Zrzeszenia Ludowych Zespołów 
Sportowych w zapasach styl klasyczny kadetów, juniorów 
i młodzieżowców. Wyniki zawodników z Woli Krzysztoporskiej:
Kadeci
kat. 63 kg - Łukasz Jarek - III miejsce,
kat. 76 kg - Bartłomiej Pijewski - III miejsce, 
Karol Pijewski - III miejsce,
kat. 69 kg - Michał Jarek - III miejsce, 
Tomasz Robaszek - X miejsce,
kat. 50 kg - Dawid Kołaciński - V miejsce,
kat. 54 kg - Kacper Kawiński - V miejsce,
kat. 85 kg - Maciej Banasiak - V miejsce.
Juniorzy kat. 96 kg - Jacek Kowalski - V miejsce, 
kat. 74 kg - Dawid Malczyk - XI miejsce. 
Drużynowo: LUKS "ATHLETIC" Wola Krzysztoporska - III 
miejsce (grupa Kadetów). Punktacja ogólna wszystkich grup: 
LUKS "ATHLETIC" Wola Krzysztoporska - IV miejsce.

ZAWODY	WĘDKARSKIE	NA	WYGODZIE

TURNIEJ	MŁODZIEŻY	SZKOLNEJ	O	MISTRZOSTWO	WOJEWÓDZTWA	
SZKÓŁ	PODSTAWOWYCH

MISTRZOSTWA	POLSKI	ZRZESZENIA	LUDOWYCH	ZESPOŁÓW	
SPORTOWYCH	W	ZAPASACH	STYL	KLASYCZNY

Z okazji Dnia Dziecka  na stawach w miejscowości Wygoda Koło 
nr 35 PZW w Woli Krzysztoporskiej zorganizowało zawody dla 
dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców. 
Do  zawodów  przystąpiło  36  uczestników  z  terenu  Gminy 
Wola  Krzysztoporska.  Zawody  zakończyły  się  następującymi 
wynikami:  I  miejsce  -  Aleksandra  Źródelna,  II  miejsce  - 
Natalia Sochańska, III miejsce - Natasza Wyban. W kategorii 
chłopców tryumfowali: I miejsce - Kamil Peryga, II miejsce - 
Marcin Płosa, III miejsce - Bartosz Cieślak.

W  Brzozie  dnia  24.05.2014  r.  odbył  się  Turniej  Młodzieży 
Szkolnej  o  Mistrzostwo  Województwa  Szkół  Podstawowych. 
Wyniki zawodników LUKS "ATHLETIC" Wola Krzysztoporska:
Kat. 66 kg - Szymon Głowacki - I miejsce,
Kat. 32 kg - Wiktor Adamski - II miejsce,
Miłosz Kowalczyk - III miejsce,
Kat. 35 kg - Mateusz Haładaj - III miejsce,
Kat. 38 kg - Krzysztof Kowalczyk - II miejsce,
Kat. 42 kg - Maciej Kawiński - V miejsce,
Kat. 53 kg - Bartosz Kroczyński - V miejsce, 
Jakub Walas - V miejsce.
Drużynowo:  SP  Wola  Krzysztoporska  -  I  miejsce,  LUKS 
"ATHLETIC" Wola Krzysztoporska - IV miejsce.

Na zdjęciu: Uczestnicy zawodów.

Na zdjęciu: Uczestnicy turnieju z trenerem.

Na zdjęciu: Zawodnicy LUKS " ATHLETIC" z trenerem.


