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I to zmieniają na lepsze! A zmiany dotyczą nie tylko warunków lokalowych – choć i te nie są bez znaczenia – ale i samej jakości 
nauczania i nowych form, jakie proponuje się uczniom. Szkoły z terenu gminy Wola Krzysztoporska wzięły udział w programie 
„Laboratoria Przyszłości”, dzięki czemu do placówek trafił nowoczesny sprzęt za ponad 400 tys. zł. Dzięki temu dzieci  
i nauczyciele mają do dyspozycji wirtualne laboratoria do eksperymentowania, drukarki 3D, miniroboty, aparaty fotograficzne, 
zestawy kreatywne, a nawet sprzęt AGD – a więc wszystko, co potrzebne jest, by nauka była ciekawa, by rozbudzała kreatywność, 
uczyła myślenia. Minione wakacje to także czas remontów w szkołach. Wiele z nich wygląda już zupełnie inaczej, niż przed ostatnim 
czerwcowym dzwonkiem. Do odnowionych klas aż chce się wracać. Co udało się zrobić w poszczególnych szkołach?

Święto plonów w Blizinie
Święto rolników, tradycji i muzyki – tak 
podsumować można Dożynki Gminne 
w Blizinie. 21 sierpnia świętowała 

cała gmina Wola Krzysztoporska. 
Było barwnie i rodzinnie. I nikt nie 
wystraszył się chwilowego deszczu.

2,5 miliona zł dla gminy 
Wola Krzysztoporska

Czytaj na str. 12-13

Drogi w Pawłowie 
Dolnym, Bujnach 
i Gomulinie już po 
remoncie

Strażacy rywalizowali 
w Rokszycach

Granty „Sołectwo 
na plus” na 2022 rok 
przyznane

Nasze szkoły się zmieniają!

O szkołach piszemy na str. 6 – 11
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Granty „Sołectwo na plus” 
na 2022 rok przyznane
Sołectwa z terenu gminy Wola Krzysztoporska otrzymały granty na realizację swoich pomysłów. 
Pieniądze pochodzić będą z budżetu województwa łódzkiego na rok 2022 w ramach programu 
„Sołectwo na plus”, a uzupełnione zostaną środkami własnymi gminy Wola Krzysztoporska.

Informacja w sprawie zasad przyznawania 
i wypłacania dodatku węglowego

Sołectwo Glina 
ma nową kosiarkę

Sołectwo Glina 6 lipca otrzymało nową, 
kupioną przez Urząd Gminy Wola Krzysz-
toporska kosiarkę samojezdną - traktorek 
ogrodowy STIHL typ 
RT 5097, który posłu-
ży mieszkańcom do 
pielęgnacji trawnika 
przy Domu Ludo-
wym, a także boiska 
sportowego.

Całkowity koszt 
zakupu to 17.499 zł. 
Koło Gospodyń Wiej-
skich w Glinie na ten cel przekazało 3.000 
zł, pozostała kwota pochodziła z budżetu 
gminy. - Z całą pewnością nowy sprzęt ułatwi 
mieszkańcom dbanie o wspólną przestrzeń, 
jaką stanowią Dom Ludowy, boisko, siłownia 
napowietrzna i plac zabaw – dodaje sołtys 
wsi Edyta Michalak.

Którym sołectwom przyznano dotację i na 
jakie projekty zdecydowały się lokalne spo-
łeczności?

Blizin - zestaw nagłośnienia (całkowity 
szacowany koszt zadania -12.000; kwota do-
tacji – 12.000 zł);

Rokszyce - sprzęt nagłaśniający (15.000 
zł; 12.000 zł)

Majków Duży - altana ogrodowa (12.000 
zł; 12.000 zł)

Jeżów - krzesła i zastawa obiadowa dla 
DL (20.000 zł; 12.000 zł)

Wola Krzysztoporska - przyczepka trans-
portowa (13.000 zł; 12.000 zł)

Woźniki - namiot imprezowy (9.000 zł; 
8.000 zł)

Wstępnie szacowany koszt wszystkich 
projektów to 81.000 zł (rzeczywisty znany 
będzie po przeprowadzeniu postępowań 
przetargowych), a przyznane dotacje w su-
mie opiewają na kwotę 68.000 zł.

Wcześniej, 30 lipca wstępne promesy na 
przyznane dotacje wręczył sołtysom wice-
marszałek województwa łódzkiego Zbigniew 
Ziemba podczas pikniku prozdrowotnego w 
Gomulinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Woli Krzysztoporskiej informuje iż 
12.08.2022r. weszła w życie ustawa z dnia 
05.08.2022r. o dodatku 
węglowym ( DZ.U. Z 2022 
r. poz.1692). Gdzie i do 
kiedy mieszkańcy gmi-
ny Wola Krzysztoporska 
mogą składać wniosek o 
jednorazowy dodatek w 
wysokości 3.000 zł?

Wnioski należy skła-
dać w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysz-
toporskiej przy ul. Szkolnej 6 lub w formie 
elektronicznej za pośrednictwem PORTALU 
ePUAP http://epuap.gov.pl.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę 
dodatku za pomocą środków telekomunika-
cji elektronicznej wniosek ten opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu 
zaufanego.

W przypadku wątpliwości informacji na 
temat dodatku węglowego udzielają pra-
cownicy GOPS pod numerami telefonów 
44 6 163 284 wew. od 11 do 23

Wnioski o dodatek węglowy składać 
można od 22.08.2022 r. do 30.11.2022 r.  
Wnioski złożone po 30.11.2022 r. pozosta-
wia się bez rozpatrzenia 

Dodatek węglowy przysługuje w go-
spodarstwie domowym gdy:

- głównym źródłem ogrzewania gospo-
darstwa domowego 
jest kocioł na paliwo 
stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powie-
trza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia, kuch-
nia węglowa lub piec 
kaflowy na paliwo 
stałe, zasilane pali-
wami stałymi (przez 

paliwo stałe rozumie 
się :węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawie-
rający co najmniej 85% węgla kamiennego),

- główne źródło ogrzewania zostało wpi-
sane lub zgłoszone co Centralnej ewidencji 
emisyjności budynków, o której mowa w art. 
27a ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów 
oraz centralnej ewidencji emisyjności budyn-
ków.

Dodatek przysługuje jednorazowo 
w kwocie 3.000 złotych.

Załączniki (wniosek o dodatek węglowy, 
oświadczenie RODO) można pobrać ze stro-
ny internetowej gminy: 

https://www.wola-krzysztoporska.pl/infor-
macja-w-sprawie-zasad-przyznawania-i-wy-
placania-dodatku-weglowego/
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Drogi w Pawłowie Dolnym, Bujnach 
i Gomulinie już po remoncie
W sierpniu zakończył się remont trzech dróg – w Pawłowie Dolnym, Gomulinie i Bujnach. Gmina Wola 
Krzysztoporska uzyskała dofinansowanie na ich remont w wysokości 571.832 zł. Środki pochodziły 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru na 2022 rok. Całość, łącznie z nadzorem 
inwestorskim, kosztowała znacznie więcej, bo 1.522.446 zł. Różnicę w wysokości ok. 1 mln zł pokryła 
gmina z własnych środków budżetowych.

Gmina Wola Krzysztoporska otrzymała 
dofinansowanie na remont trzech dróg gmin-
nych o łącznej długości 4,190 km. Dotąd 
drogi te wprawdzie posiadały nawierzchnię 
bitumiczną, ale występowały na niej liczne 
spękania i nierówności. Istniejące obustron-
ne pobocza były zaniżone w stosunku do 
jezdni. To wszystko należało skorygować i 

poprawić. Zakres prac remontowych objął 
więc wykonanie korekcyjnego frezowania 
części nawierzchni (do uzyskania odpowied-
nich spadków), wykonanie nowej nawierzch-
ni bitumicznej (warstwy ścieralnej grubości 5 
cm), wykonanie poboczy z kruszywa o gru-
bości 10 cm i szerokości 0,5 m na całych od-
cinkach. W Bujnach i Gomulinie dodatkowo 

zaplanowano korekty zjazdów oraz oczysz-
czenie rowów.

Remont tych dróg był o tyle ważny, że umoż-
liwiają one dotarcie mieszkańców okolicznych 
miejscowości do dróg powiatowych, którymi z 
kolei dojeżdżają oni do miejsc pracy czy pobli-
skich miast (Piotrków Trybunalski, Bełchatów). 
Ile kosztował remont poszczególnych odcinków?

Bujny, ul. Mickiewicza (droga nr 110478E)

Długość odcinka - 1,095 km
Koszt robót budowlanych - 439.282 zł

Łączna wartość prac budowlanych 
wyniosła 1.500.569 zł.

Warto dodać, że gmina Wola Krzysz-
toporska otrzymała wcześniej wsparcie 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
(wcześniej Funduszu Dróg Samorzą-
dowych) także na przebudowę dro-
gi nr 110457E w miejscowości Glina 
(2.556.623 zł).

Gomulin, ul. Szkolna (droga nr 110465E)

Długość odcinka - 0,510 km
Koszt robót budowlanych – 226.985 zł

Pawłów Dolny (droga nr 110461E)

Długość odcinka - 2,585 km
Koszt robót budowlanych – 834.302 zł
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Patcher zakończył 
remont dróg
W lipcu zakończyła się druga tura 
remontów dróg tzw. patcherem 
na terenie gminy Wola 
Krzysztoporska.

Prace były prowadzone przy pomocy 2 
remonterów drogowych typu patcher i pole-
gały na oczyszczeniu naprawianego miejsca 
sprężonym powietrzem, a następnie natry-
skiwaniu na czystą powierzchnię warstwy 
modyfikowanej emulsji asfaltowej wraz z kru-
szywem o łącznej średniej grubości warstw 
2 cm.

W okresie od 30 czerwca 2022 r. do 7 lip-
ca 2022 r. wbudowano 49,68 ton mieszanki. 
Koszt tych prac to 32.997 zł.

Razem – licząc roboty przeprowadzone 
wiosną - wbudowano prawie 332 tony mie-
szanki emulsji asfaltowej i grysów, co koszto-
wało łącznie 220.461 zł.

Wykonawcą robót był firma „DROMOST”.

Mieszkańcy konsultowali drogowy projekt
Jak będzie wyglądał parking po byłym targowisku w Woli Krzysztoporskiej i przebudowane 
skrzyżowanie pobliskich ulic i czy uda się zmienić lokalizację przystanku przy ul. Kościuszki? 
O tym wszystkim rozmawiali mieszkańcy Woli Krzysztoporskiej podczas spotkania 
zorganizowanego przez Urząd Gminy z inicjatywy radnej Jolanty Kabzińskiej.

Spotkanie, które odbyło się 25 lipca, do-
tyczyło projektu przebudowy skrzyżowa-
nia ulicy Kościuszki i Cmentarnej, budowy 
parkingu przy skrzyżowaniu tych ulic oraz 
ewentualnej zmiany lokalizacji przystanku 
komunikacyjnego przy ul. Kościuszki. Byli na 
nim obecni przedstawiciele mieszkańców - 
wspólnoty mieszkaniowej „Posesja” - bloków 
nr 11, 13, 15 przy ul. Kościuszki, członkowie 
Rady Sołeckiej, a także przedstawiciele UG 
w osobie zastępcy wójta Mieczysława War-
szady, pracowników Referatu Budownictwa 
i Nieruchomości oraz projektanta przygoto-
wywanych rozwiązań. Ten ostatni omówił do-
kumentację techniczna dotycząca zadania. 

Ostatecznie zaakceptowanym przez wszyst-
kich rozwiązaniem przebudowy skrzyżowa-
nia, na którym stoi kapliczka w otoczeniu 4 
drzew, okazało się rondo, które ma znacznie 
poprawić bezpieczeństwo użytkowników dro-
gi. Ponieważ jest to droga powiatowa, jej za-
rządca będzie musiał uregulować stan wła-
snościowy tego miejsca (dotąd część drogi 
posadowiona jest na prywatnej działce).

Na placu po byłym targowisku powsta-
nie z kolei parking na około 70 miejsc, co w 
znacznym stopniu rozwiąże problem z za-
parkowaniem samochodu dla mieszkańców 
pobliskiego osiedla.

Dyskutowana była także kwestia ewentu-

alnej zmiany lokalizacji przystanku komunika-
cyjnego znajdującego się przy ul. Kościuszki 
pomiędzy blokami nr 13 i 11 (mieszkańcy 
zgłaszali kwestię uciążliwości tego umiej-
scowienia – poranny hałas zatrzymujących 
się samochodów; spotkania „towarzyskie” 
na przystanku). Po długiej dyskusji zebrani 
doszli jednak do wniosku, że ze względów 
technicznych i racjonalności komunikacyjnej 
konieczne będzie pozostawienie przystanku 
w dotychczasowym miejscu.

Po tych uzgodnieniach będzie można już 
finalizować prace projektowe dotyczące tego 
zadania.

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E Siomki - Glina
od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1500 Piotrków - Jeżów

w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną nr 110457E
w miejscowości Piaski

8 815 312, 00 zł.

12 593 303, 82 zł.

Postępują prace na drodze 
Siomki – Krzyżanów - Piaski

Trwają prace na drodze Siomki – Krzyża-
nów – Piaski. Na koniec sierpnia 2022 r. wy-
konano już przebudowę ok 1900 m.b. sieci 
wodociągowej 
(z planowanej 
do wymiany 
długości 3000 
m.b.). Rozpo-
częcie prac 
drogowych 
planowane jest 
na październik 
2022 r. W tej 
chwili trwa we-
ryfikacja przez 
projektanta wniosków mieszkańców.

Przypomnijmy, że „Przebudowa i rozbu-
dowa drogi powiatowej nr 1913E Siomki – 
Glina od skrzyżowania z drogą powiatową 
nr 1500E Piotrków – Jeżów w miejscowości 
Siomki do skrzyżowania z drogą gminną nr 
110457E w miejscowości Piaski” to projekt, 
który uzyskał wsparcie z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg 2021.

Podkreślmy, że chodzi o drogę powiato-
wą, którą jednak na podstawie zawartego 
porozumienia gmina Wola Krzysztoporska 
przejęła na czas remontu. Wcześniej gmi-
na przygotowała konieczną dokumentację i 
wniosek o dofinansowanie do RFRD.

Rozbudowie drogi towarzyszy rozbudowa 
sieci wodociągowej w miejscowości Siom-

ki, Krzyżanów do m. Glina wraz z budową, 
przebudową i rozbudową przyłączy wodo-
ciągowych w miejscowościach Siomki i Krzy-

żanów, co kosztować będzie 
1.835.580 zł. Tę kwotę gmina 
pokryje w całości ze swojego 
budżetu.

Całość robót (droga plus 
wodociąg) kosztować ma 
14.327.040 zł. Roboty bu-
dowlane dotyczące samej 
drogi to koszt 12.491.460 zł, a 
dofinansowanie z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg 

wyniesie 8.815.312 zł. Tak zwanym wkładem 
własnym podzielą się między sobą Gmina 
Wola Krzysztoporska (1.987.152 zł) i Powiat 
Piotrkowski – właściciel drogi (1.688.996 zł).

Prace mają się zakończyć w październiku 
2023 r.
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2,5 miliona zł dla gminy 
Wola Krzysztoporska

Gmina Wola Krzysztoporska otrzyma 2,5 mln zł z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla 
terenów popegeerowskich. W czwartek (14 lipca) ogłoszono wyniki naboru do programu. W ramach 
przyznanych środków gmina zamierza wyremontować drogę powiatową nr 1500E na odcinku od Szkoły 
Podstawowej w Parzniewicach do miejscowości Blizin.

Nowym chodnikiem do szkoły

Po raz kolejny gmina Wola Krzysztopor-
ska podjęła się drogowego zadania, wyrę-
czając powiat piotrkowski. To on jest bowiem 
właścicielem drogi i to 
Starostwo Powiatowe 
w Piotrkowie Trybunal-
skim powinno się zająć 
remontem tego odcin-
ka. Ponieważ szanse 
na to były jednak bar-
dzo niewielkie, gmi-
na postanowiła wziąć 
sprawy w swoje ręce i 
pozyskała dofinanso-
wanie na ten projekt, 
którego wartość wstępnie oszacowano na 
3.624.324 zł. Przyznane nam dofinansowa-
nie wyniosło 2.500.000 zł i było możliwe ze 
względu na fakt, że w Parzniewicach funk-
cjonowało kiedyś państwowe gospodarstwo 
rolne (budynki - chlewnie i grunty rolne) nale-
żące do zlikwidowanego później Kombinatu 
Rolniczo-Przemysłowego w Niechcicach.

- Jak wynika z powyższych kwot, tzw. 
udział własny to suma ponad 1.100.000 zł. 
Środki te trzeba będzie wygospodarować z 
budżetu gminy. Jednak mam nadzieję, że 
Powiat Piotrkowski przeznaczy z własnego 
budżetu kwotę stanowiącą 50% tzw. udzia-

łu własnego. O takie środki finansowe oraz 
zawarcie stosownego porozumienia w tym 
zakresie będziemy występować do Powiatu 

– dodaje wójt gminy Wola Krzysztoporska 
Roman Drozdek.

A prace polegały będą na: remoncie ist-
niejącej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz 
warstw bitumicznych poprzez ich frezowa-
nie i odtworzenie, rozebraniu istniejących 
poboczy z kruszywa łamanego i ich ponow-
nym ukształtowaniu, utwardzeniu zjazdów z 
kruszywa łamanego, remoncie istniejących 
przepustów pod zjazdami i drogą, usunięciu 
krzaków z rowów przydrożnych i terenu pasa 
drogowego na całym odcinku, odmuleniu 
rowów i ich udrożnieniu z nadaniem spad-

ków podłużnych. W wyniku prac nie prze-
widuje się zmiany parametrów użytkowych 
lub technicznych remontowanego odcinka 
drogi nr 1500E, ale podniosą one zdecydo-
wanie komfort poruszania się po tym odcinku 
(obecnie jezdnia jest w bardzo złym stanie).

Przewidywany termin zakończenia inwe-
stycji to grudzień 2024 r.

Dodajmy, że Program Inwestycji Strate-
gicznych (edycja III PGR) zakłada wsparcie 
finansowe dla mniejszych samorządów, na 
obszarze których kiedyś funkcjonowały pań-
stwowe gospodarstwa rolne. Po ich zamknię-
ciu tereny te często podupadały i negatywnie 
wyróżniały się na tle kraju pod względem bez-
robocia i ubóstwa. To właśnie im dedykowane 
są środki z III edycji programu. W powiecie 
piotrkowskim z pomocy finansowej skorzysta 
sześć gmin: Wola Krzysztoporska, Wolbórz, 
Rozprza, Łęki Szlacheckie, Gorzkowice oraz 
Czarnocin (łącznie ponad 14,5 mln zł).

Od 1 września mieszkańcy, a szczegól-
nie uczniowie z Woli Krzysztoporskiej mogą 
korzystać z wyremontowanego chodnika. 
Remont objął odcinek przy ul. Kościuszki od 
ul. Cmentarnej do wjazdu do Szkoły Podsta-
wowej (zatoki autobusowej) w Woli Krzyszto-
porskiej.

Prace polegały na 
rozbiórce istniejących 
chodników o szeroko-
ściach od 1,5 m do 2,0 
m i wykonaniu w miej-
scu rozebranych chod-
ników nowych z kostki 
betonowej wraz z kra-
wężnikami i obrzeża-
mi. Ich łączna długość 
to ok 540 m.b., a łączna powierzchnia to ok 
1035m².

Koszt remontu to 227.181 zł.
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Nasze szkoły    się zmieniają!       
Laboratoria            Przyszłości 

Nauka i eksperymenty 
w Bogdanowie

W ramach programu Laboratoria Przyszłości 
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II 
w Bogdanowie otrzymała wsparcie finansowe w 
wysokości 30.000 zł na zakup wyposażenia nie-
zbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych, 
samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności 
myślenia matematycznego oraz umiejętności w za-
kresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Z otrzymanych środków kupione zostały m.in.: 
drukarka i skaner 3D, zestawy konstrukcyjne z 
akcesoriami, zestawy modelarskie, stacja lutują-
co-rozlutowująca za pomocą gorącego powietrza 
o mocy 300W, przyrząd do ilustracji figur, magne-
tyczny układ współrzędnych, aparat fotograficzny 
Sony Cyber-shot, oświetlenie do realizacji nagrań, 
mikrofon i wiele akcesoriów sprawiających, że na-

uka staje się ciekawa.
Szkoła otrzymała także wsparcie finansowe na 

zakup książek oraz realizację zadań promujących 
czytelnictwo w wysokości 2500 zł i 2480 zł.

W Parzniewicach programują i gotują
Zestawy go nauki programowania, drukarka 3D, roboty, aparat fotograficzny, ale 

też zestawy do lutowania czy sprzęt AGD – takie m.in. rzeczy trafiły do Szkoły Podsta-
wowej w Parzniewicach i są już wykorzystywane nie tylko podczas zajęć lekcyjnych, 
ale także w ramach kół zainteresowań oraz do dokumentacji imprez szkolnych.

W ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” dla Szkoły Podstawo-
wej w Parzniewicach kupiono m.in.: stację lutowniczą i zestaw do nauki lutowania, 
niezbędnik warsztatowy, drukarkę 3D, 8 zestawów Lego do nauki programowania, 
matę warsztatową do robotyki, 10 zestawów FORBOT do nauki Arduino, zestawy 
elektroniczne BOFFIN, aparat fotograficzny z możliwością nagrywania z akcesoriami, 
głośnik przenośny z mikrofonem, zestaw mikrofonów, sprzęt AGD (waga, patelnia, 
robot, gofrownice, zestaw garnków, naczynia, blender, kuchenka indukcyjna piekarnik 
nablatowy, deski do krojenia, noże), zestawy do szydełkowania i robótek ręcznych, 
laminarkę, 10 pistoletów do kleju na gorąco z zapasem kleju, 12 wypalarek do drewna, 
tablicę magnetyczną. - Ten sprzęt wykorzystywany jest nie tylko podczas zajęć lekcyj-
nych, ale także w ramach kół zainteresowań, tj.: koła naukowego, koła artystycznego, 

zespołu wokalnego oraz do doku-
mentacji imprez szkolnych – mówi 
dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Parzniewicach Adrianna Grela.

Koszt zakupionego w ramach 
„Laboratoriów Przyszłości” 
sprzętu to 60 tys. zł.

Ale to nie wszystkie nowości w 
Parzniewicach. - Dzięki „Narodo-
wemu programowi rozwoju czytel-
nictwa” udało nam się kupić 142 
książki dla oddziału przedszkolne-
go. Została też podpisana umowa 
na zakup pomocy dydaktycznych 

wraz z oprogramowaniem w ramach programu „Aktywna tablica” – dodaje dyrektor 
Adrianna Grela. – Poza tym grupa nauczycieli ze SP w Parzniewicach wzięła udział w 
projekcie edukacji cyfrowej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej „Lekcja 
enter”. Podczas 40-godzinnego szkolenia dowiedzieli się oni, jak w większym stopniu 
wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w codziennej pracy z ucznia-
mi.

Wirtualne laboratorium chemiczne 
w Woli Krzysztoporskiej

Wirtualne laboratorium chemiczne, drukarka 3D, roboty edu-
kacyjne, a nawet sprzęt AGD – to wszystko trafiło do Szkoły Pod-
stawowej w Woli Krzysztoporskiej w ramach rządowego programu 
Laboratoria Przyszłości. Na ten cel szkoła otrzymała kwotę ponad 
100 tys. zł.

Szkoła Podstawowa w Woli Krzysztoporskiej pozyskała środki na 
wyposażenie pracowni STEAM: meble, drukarkę 3D, stację lutow-

niczą, roboty 
edukacyjne, 
LEGO, kame-
rę, aparat foto-
graficzny.

Zakupio-
no też sprzęt 
gospodarstwa 
domowego, 
który będzie 
wykorzystywa-
ny na lekcjach 
techniki: blen-

dery, opiekacze, maszynę do szycia, żelazko, przybory do robótek 
ręcznych.

Pracownia chemiczna wzbogaciła się o nowoczesne urządzenie 
– wirtualne laboratorium chemiczne „Empiriusz” wyposażone w pro-
fesjonalny zestaw gogli i kontrolery, umożliwiające przeprowadzanie 
różnych doświadczeń chemicznych.

Koszt kupiony do szkoły pomocy to niebagatelna kwota 100.800 zł.
- Dzięki zakupionym pomocom lekcje i zajęcia pozalekcyjne 

będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów, sprzy-
jający odkrywaniu talentów i rozwijaniu zainteresowań. Uczniowie 
będą mogli pozyskiwać wiedzę i umiejętności poprzez eksperymen-
towanie – dodaje dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztopor-
skiej Anna Otwinowska.

fotograficzne, zestawy kreatywne, a nawet sprzęt AGD – a więc wszystko, co potrzebne jest, by nauka była ciekawa, by       rozbudzała kreatywność, uczyła myślenia.

I to zmieniają na lepsze! A zmiany dotyczą nie tylko warunków lokalowych – choć i te nie są bez znaczenia – ale i samej         jakości nauczania i nowych form, jakie proponuje się uczniom. Szkoły z terenu gminy Wola Krzysztoporska wzięły udział  
w programie „Laboratoria Przyszłości”, dzięki czemu do placówek trafił nowoczesny sprzęt za ponad 400 tys. zł. Dzięki        temu dzieci i nauczyciele mają do dyspozycji wirtualne laboratoria do eksperymentowania, drukarki 3D, miniroboty, aparaty
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Nasze szkoły    się zmieniają!       
Laboratoria            Przyszłości 

Nowe możliwości 
dla uczniów z Bujen

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bujnach 
w nowym roku szkolnym będą mogli eksperymen-
tować, a do tego nagrywać i prezentować swoje 
osiągnięcia.

Aby unowocześnić bazę dydaktyczną, placów-
ka – w ramach rządowego programu „Laboratoria 
Przyszłości” – doposażyła sale w ciekawy sprzęt. 
W szkole znalazły się m.in.: drukarka 3D z akce-
soriami; mikrokontrolery z sensorami, wzmacnia-
czami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoria-
mi; sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich 
osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.); 
stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Kupiono też dodatkowe wyposażenie w postaci 

krzeseł i stolików z regulacją wysokości, artykułów 
gospodarstwa domowego, pomocy dydaktycznych 
do matematyki i fizyki.

Projektowe zakupy kosztowały 60 tys. zł.
Już ze środków subwencji oświatowej kupiono 13 

laptopów wraz z oprogramowaniem, 3 monitory inte-
raktywne i drukarkę (koszt 33.560 zł).

Robot o wielu talentach pomoże rozwijać talenty uczniów z Gomulina
Nauka elektroniki i programowania z robotem? 

A może matematyka z klockami LEGO? Właśnie 
takich angażujących rozwiązań potrzebuje nowo-
czesna szkoła. Taką placówką staje się właśnie 
Szkoła Podstawowa im. Ks. Mariana Wiewiórow-
skiego w Gomulinie, gdzie w ramach Rządowe-
go Programu Laboratoria Przyszłości za kwotę 
97.800 zł kupiono wiele interesujących pomocy 
naukowych.

Co trafiło do szkoły i jak jest wykorzystywane 
podczas zajęć? Na przykład drukarka 3D i kom-
patybilny z nią skaner 3D, dzięki którym uczniowie 
tworzą piękne i kolorowe prace przestrzenne. 

Aby w ciekawy sposób wprowadzić najmłod-
szych w świat nauki, kupiono też Genibot (4 sztu-
ki). To mały, inteligentny robot edukacyjny o wielu 
talentach, który - po wydaniu mu odpowiednich 
poleceń - może odgrywać rytm, dodawać i odej-
mować, rysować figury oraz poruszać się po przy-

gotowanej linii.
W ramach realizacji programu kupiono też 12 

robotów Maqueen. Praca z nim pozwoli zaintere-
sować uczniów elektroniką i programowaniem.

Zestawy LEGO® Education SPIKE™ to z kolei 
ciekawy sposób na praktyczną naukę przedmio-
tów ścisłych i STEAM.

- Wszystkie kupione pomoce dydaktyczne są 

Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej 
w Krzyżanowie już gotowe

systematycznie wykorzystywane przez nauczycieli 
do nauki, uatrakcyjnienia zajęć z poszczególnych 
przedmiotów, rozbudzania zainteresowań ucznia 
oraz wdrażania nowych rozwiązań edukacyjnych 
– dodaje Iwona Zapała, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Gomulinie.

Przy okazji rozwijania nowoczesnych techno-
logii w Gomulinie nie zapomniano o tradycyjnych 
książkach. Dzięki „Narodowemu Programowi Roz-
woju Czytelnictwa” w oddziałach przedszkolnych 
powstał kącik czytelniczy. Kupiono 112 książek za 
kwotę 2.500 zł. 

Poza tym w roku szkolnym 2021/2022 kupiono 
pomoce dydaktyczne na kwotę 4.438 zł. Były to: 
gry edukacyjne do języka angielskiego, książki do 
biblioteki szkolnej (1.500 zł), akcesoria sportowe, 
(1.729 zł), mapy historyczne. Zakupiono również 
pomoce dydaktyczne i zabawki do oddziałów 
przedszkolnych za kwotę 1.995 zł.

Drukarki 3D, laptopy, roboty, aparat fotogra-
ficzny, mikrofony – między innymi taki sprzęt 
trawił do Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie 
w ramach tzw. Laboratoriów Przyszłości. Łącz-
na wartość zakupów to 60 tys. zł.

W ramach tego przedsięwzięcia Szkoła Podsta-
wowa w Krzyżanowie otrzymała środki na zakup 
wyposażenia służącego uczniom do rozwijania 

kompetencji, takich jak: współpraca, kreatywność, 
umiejętność rozwiązywania problemów czy znajo-
mość nowych technologii.

Ze środków pozyskanych na podstawie złożo-
nego wniosku w ramach programu rządowego „La-
boratoria Przyszłości” (wartość zakupów wyniosła 
60.000 zł) kupiono m.in.: drukarkę 3D z potrzebny-
mi akcesoriami oraz 1 laptop do drukarki, BeCreo 
- zestaw z mikrokontrolerem do nauki robotyki i 
programowania, stację lutowniczą, kamerę cyfro-
wą, aparat fotograficzny Canon, Lego Education, 
robot mBot Ranger (3 szt.), zestaw tablic mate-
matycznych oraz mikrofony. Już pod koniec roku 
szkolnego 2021/2022 uczniowie z oddziału VII i 
VIII rozwijali swoje zdolności w dziedzinie techno-
logii, budując roboty, które z powodzeniem udało 
im się uruchomić, i wydrukować pomoce z wyko-
rzystaniem drukarki 3D.

Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie wzbogaci-
ła się również o 9 sztuk komputerów Lenovo AIO 
oraz klawiatury i myszki. Łączna wartość sprzętu 
wyniosła – 41.380 zł.

- Mamy nadzieję, że w nowym roku szkolnym 
2022/2023 uczniowie będą rozbudzali swoją kre-
atywność i zainteresowania technologiczne, infor-
matyczne oraz matematyczne. Lekcje z wykorzy-
staniem zakupionych pomocy staną się jeszcze 
ciekawsze – dodaje dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Krzyżanowie Magdalena Ryżewska.

Ale to nie koniec zmian w szkole. - W bieżącym 
roku szkolnym 2022/2023 zostanie zrealizowana 
II edycja Rządowego Programu „Aktywna Tabli-
ca 2020-2024” edycja 2022, przyznana kwota 
wsparcia finansowego wyniosła 35.000 zł.

fotograficzne, zestawy kreatywne, a nawet sprzęt AGD – a więc wszystko, co potrzebne jest, by nauka była ciekawa, by       rozbudzała kreatywność, uczyła myślenia.

I to zmieniają na lepsze! A zmiany dotyczą nie tylko warunków lokalowych – choć i te nie są bez znaczenia – ale i samej         jakości nauczania i nowych form, jakie proponuje się uczniom. Szkoły z terenu gminy Wola Krzysztoporska wzięły udział  
w programie „Laboratoria Przyszłości”, dzięki czemu do placówek trafił nowoczesny sprzęt za ponad 400 tys. zł. Dzięki        temu dzieci i nauczyciele mają do dyspozycji wirtualne laboratoria do eksperymentowania, drukarki 3D, miniroboty, aparaty



Nasza Gmina

www.wola-krzysztoporska.pl

Nr VIII/20228

Minione wakacje to także czas remontów w szkołach. Wiele z nich wygląda już zupełnie inaczej niż przed ostatnim      czerwcowym dzwonkiem. Do odnowionych klas aż chce się wracać. Co udało się zrobić w poszczególnych szkołach?

Wakacyjne    remonty
W SP Bogdanów nowe drzwi i odnowione sale

Odmalowany blok sportowy i podest 
ewakuacyjny dla przedszkolaków w Gomulinie

Ładniej i bezpieczniej 
w Woli Krzysztoporskiej Szkoła Podstawowa w Bogdanowie także wy-

konała wakacyjne remonty. Wymieniono drzwi wej-
ściowe i zmieniono wykładzinę w dwóch salach.

Wymiana drzwi zewnętrznych wraz z powięk-
szeniem otworu kosztowała 11.623 zł, natomiast 

Wakacyjne remonty nie ominęły także Szkoły 
Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w 
Gomulinie. 

Tym razem odświeżona została hala sporto-
wa. Malowanie bloku sportowego o łącznej po-
wierzchni 1496 m2 (hala sportowa, korytarze oraz 
balkon hali sportowej) kosztowało 25.395 zł.

Poza tym trwa także przebudowa budynku, 
tak aby dostosować go do obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa. W związku z tym zamontowa-
ny zostanie podest ewakuacyjny dla oddziału 
przedszkolnego w budynku szkoły. Zakres prac 
obejmie: montaż 3 okien rozwiernych i uchylno-
-rozwiernego, jednodzielnego z PCV, montaż 
schodów salowych lekkich z krat wema wraz z 
poręczami, montaż podestu. Koszt inwestycji to 
76.875 zł.

Już we własnym zakresie w szkole w Gomulinie 
pomalowano jeszcze 2 sale lekcyjne.

Odmalowany i wyglądający znacznie estetycz-
niej korytarz, odnowione schody zewnętrzne, a 
także inwestycje w bezpieczeństwo przeciwpoża-
rowe - wakacyjne remonty nie ominęły także Szko-
ły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej. Gmina 
wydała na ten cel ponad 91 tys. zł.

Już wejście do oddziału przedszkolnego wyglą-
da znacznie lepiej, wyremontowano bowiem kosz-
tem 14.268 zł schody zewnętrzne. Skuto stare 
płytki i wykonano nowe schody (pow. ok 2,4 m2) 
oraz podest (pow. ok. 7,5 m2) z kotki brukowej. 
Otynkowano także miejsca po zdemontowanym 
cokole oraz zewnętrznych bokach schodów.

Odbyło się także malowanie oddziałów „0”, co 
kosztowało 1.500 zł.

Najbardziej widoczną powakacyjną zmianą w 
szkole był jednak remont korytarzy. Odmalowa-
ne zostały korytarz główny wraz z wiatrołapem, 
a także ten przy jadalni i do bloku sportowego. 
Przy okazji uzupełniono ubytki tynków ścian i su-
fitów, wyszlifowano, wyrównano i wykonano tynk 
mineralny na istniejącej lamperii, zamontowano 
nowe gniazdka oraz włączniki elektryczne oraz 
nowe osłony z płyt MDF na grzejnikach. Wszyst-
kie przewody elektryczne prowadzone natynkowo 
umieszczono w korytach elektrycznych. W koryta-
rzu głównym wykonano zabudowę w systemie su-
fitowym typu Armstrong głównej szyny z kablami 
elektrycznymi.

Remont korytarzy kosztował 44.999 zł.

Zadbano także o bezpieczeństwo przeciwpo-
żarowe. Przebudowana i rozbudowana została 
instalacja włącznika przeciwpożarowego prądu w 
budynku szkoły, co kosztowało 4.278 zł.

Wycyklinowano i odmalowano lakierem prze-
ciwpożarowym parkiet oraz maskownice grzejni-
ków w dwóch salach oddziału przedszkolnego, co 
wraz z montażem drzwi wewnętrznych przeciwpo-
żarowych kosztowało 26.322 zł.

wymiana wykładziny podłogowej w sali oddziału 
przedszkolnego oraz jednej z sal lekcyjnych na 
parterze – 7.775 zł.

Przebudowano i rozbudowano także instalację 
przeciwpożarową, co kosztowało 1.857 zł.
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Minione wakacje to także czas remontów w szkołach. Wiele z nich wygląda już zupełnie inaczej niż przed ostatnim      czerwcowym dzwonkiem. Do odnowionych klas aż chce się wracać. Co udało się zrobić w poszczególnych szkołach?

Wakacyjne    remonty
Przedszkolaki z Bujen zaczną rok w nowych warunkach

W Szkole Podstawowej w Krzyżanowie sale jak nowe

W wakacje zadbano, by maluchy z od-
działu przedszkolnego w Szkole Podstawo-
wej w Bujnach i funkcjonującego przy szkole 
przedszkola niepublicznego mogły bawić się 
i uczyć w bardziej komfortowych warunkach.

W ramach poprawiania warunków pracy 
oddziału przedszkolnego wymieniono wykła-

dzinę podłogową, pomalowano pomieszcze-
nia i wymieniono oświetlenie, co kosztowało 
15.424 zł.

W szkole pomalowano też pomieszczenia 
czytelni i wymieniono tam wykładziny.

Zadbano także o bezpieczeństwo - prze-
budowana i rozbudowana została także in-

stalacja przeciwpożarowa (1.857 zł).
Jednocześnie odnowione zostały po-

mieszczenia, w których funkcjonuje przed-
szkole niepubliczne. Tu pomalowane zo-
stały 3 sale, korytarze, klatka schodowa i 
pomieszczenia szatni. Koszt tego przedsię-
wzięcia to 29.400 zł.

W Szkole Podstawowej w Krzyżanowie, 
wzorem lat ubiegłych, w czasie wakacji wy-
konano sporo prac remontowych. Co udało 
się zrobić?

Przede wszystkim wymieniono stare drzwi 
zewnętrzne na nowe, aluminiowe, z elektro-
zaczepem. Zdecydowanie poprawią one 
bezpieczeństwo, bo będą automatycznie 
zamykane i otwierane przez obsługę szkoły, 
tak by nikt niepowołany nie mógł się dostać 
do placówki. Przy okazji zdemontowano sta-
rą, drewnianą witrynę, która znajdowała się 
wewnątrz budynku. Koszt tego zadania to 
20.742 zł.

Odbyło się także malowanie 4 sal lekcyj-
nych znajdujących się na I piętrze budynku 
szkoły połączone z uzupełnieniem ubytków 
oraz pęknięć, wyrównaniem istniejącej lam-
perii, montażem nowych gniazd elektrycz-
nych, włączników prądu, malowaniem rur in-
stalacji grzewczych wraz z grzejnikami oraz 
ościeżnic drzwi wewnętrznych. Łączny koszt 
tych prac wyniósł 28.044 zł.

Poza tym zamontowano nowe oprawy 
rastrowe wraz ze świetlówkami w dwóch 
salach lekcyjnych i doposażono sale w nie-
zbędne meble – 3 szafy do przechowywania 
pomocy dydaktycznych.

- We własnym zakresie pomalowaliśmy 
we współpracy z sołtysem wsi Krzyżanów 

pomieszczenie po bibliotece szkolnej. Pra-
cownicy szkoły wykonali drobne prace kon-
serwacyjno-malarskie – dodaje Magdalena 
Ryżewska, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Krzyżanowie. - Mamy nadzieję, że wyko-
nane prace remontowe znacznie podniosły 
standard sal lekcyjnych, co z pewnością po-
zytywnie wpłynie na wizerunek szkoły wśród 
lokalnej społeczności.
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Wojewódzka inauguracja 
roku szkolnego w Bujnach

W wyjątkowy sposób 1 września świętowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Bujnach w gminie 
Wola Krzysztoporska. To tu bowiem odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2022-
2023 z udziałem m.in.: wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego, posła Antoniego Macierewicza, 
wicemarszałka województwa łódzkiego Zbigniewa Ziemby, łódzkiego kuratora oświaty Waldemara 
Flajszera, wójta gminy Romana Drozdka i przedstawicieli samorządu lokalnego. Uroczystość była 
powiązana z piątą rocznicą nadania placówce imienia prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą 
w miejscowym kościele, po czym uczestnicy 
przeszli złożyć kwiaty pod obeliskiem po-
święconym tragicznie zmarłemu prezyden-
towi RP.

Już na terenie placówki gości powitali go-
spodarze.

- Szkoła Podstawowa w Bujnach to szkoła 
szczególna, która jest przesiąknięta polskim 
patriotyzmem. To placówka, która kształci w 
duchu wiary katolickiej, w duchu prawdy, w 
duchu wartości, jakie głosił prezydent Lech 
Kaczyński. Jego wartości i nauka mają dzisiaj 
bardzo duże znaczenie. Przyszło nam żyć w 
bardzo trudnych czasach, w których kształtu-
jemy przyszłość naszej ojczyzny. W czasach, 
w których trwa ogromny spór o kształt naszej 
przyszłości, w wymiarze ustrojowym, poglą-
dowym i człowieczeństwa. Musimy zrobić 
wszystko, aby ta droga obrana przez prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego zwyciężyła. Tylko 
ta droga zagwarantuje nam wolność, niepod-
ległość i pokój - mówił Roman Drozdek, wójt 
gminy Wola Krzysztoporska, witając wraz z 
dyrektor szkoły Bogusławą Bajerowską za-
proszonych gości i rozpoczynające naukę 
dzieci.

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński od-
niósł się z kolei do sytuacji na świecie i woj-
ny, jaka wciąż trwa w Ukrainie. Podkreślał też 
wagę nauki historii.

- Widzimy i przeżywam to, co dzieje się za 
naszą wschodnią granicą. W centrum Euro-
py rozgrywa się wojna, czyli dzieje się coś, 
co było nie do pomyślenia przez ostatnich 
pięćdziesiąt lat. Ten fakt powoduje, że ina-
czej patrzymy dziś na karty historii. Widzimy, 
że wiedza historyczna jest nam potrzebna, 
aby lepiej rozumieć to co się dzieje, i podej-

mować wybory dotyczące narodu. To spra-
wia, że nasz namysł nad rzeczywistością się 
pogłębia. Do tego będę Państwa w tym roku 
zachęcał - mówił Tobiasz Bocheński.

Podczas uroczystości odczytano listy, któ-
re do uczniów skierowali premier Mateusz 
Morawiecki oraz minister edukacji i nauki 
Przemysław Czarnek.

W przemówieniach nie zabrakło życzeń 
owocnego i bezpiecznego roku szkolnego 

dla uczniów i nauczycieli, ale też nawiązań 
do historycznego wymiaru daty 1 września 
1939 roku.

Zwieńczeniem uroczystości był przygo-
towany przez uczniów program słowno-mu-
zyczny. W krótkim występie artystycznym 
dzieci opowiedziały o postaci patrona szkoły 
- prezydencie Lechu Kaczyńskim. Było także 
odniesienie do trwającej na Ukrainie wojny i 
apel o pokój na świecie.
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Energetyczny tornister dla pierwszaków

Nominacje dla dyrektorów szkół Najlepsza absolwentka 
wyróżniona przez wójta

Talula Ciesielska, tegoroczna absolwentka 
Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej, 
została wyróżniona przez wójta gminy Romana 
Drozdka. Powód? Talula zakończyła szkołę ze 
znakomitym wynikiem (średnia 5,75!!!) i niemal 
stuprocentowymi wynikami z egzaminów końco-
wych. Promowała też szkołę i gminę podczas wie-
lu olimpiad i konkursów.

Talula była uczestniczką i laureatką wielu olim-
piad przedmiotowych – i to w wielu dziedzinach. 
Teraz będzie kontynuować naukę w jednym z 
najlepszych liceów w kraju (wg. Rankingu Liceów 

Ogólnokształcą-
cych tygodnika 
Perspektywy) - w 
XIV Liceum Ogól-
nokształcącym 
im. Stanisława 
Staszica w War-
szawie specja-
lizującym się w 

naukach ścisłych. Sama wybrała profil biologicz-
no-chemiczny, bo już wie, czym chciałaby się w 
życiu zajmować. Marzy o medycynie, a dokładnie 
o specjalizacji z neurochirurgii.

Talula otrzymała od wójta gminy bon, dzięki 
któremu będzie mogła kupić choć część potrzeb-
nych jej książek.

Gratulujemy talentu, pracowitości i determinacji!

Wędkowali z okazji Dnia Chemika

Dla 22 uczniów rozpoczynających 
I klasę w szkołach 
podstawowych z terenu gminy 
Wola Krzysztoporska Spółka 
PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna ufundowała 
energetyczny tornister wraz z 
pełnym wyposażeniem.

W dniu 26 sierpnia 2022 r. w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Woli Krzysztoporskiej odbyło się uro-
czyste wręczenie tornistrów dla 22 wytypowanych 
pierwszoklasistów. Plecaki zostały ufundowane 
przez Spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna SA.

W uroczystym rozdaniu uczestniczył przedsta-
wiciel Spółki PGE Artur Ligęza, główny specjalista 
ds. organizacji i systemów zarządzania oraz przed-
stawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Woli Krzysztoporskiej.

Jest to kolejna dobroczynna akcja charytatyw-

na zorganizowana przez Spółkę PGE Górnictwo i 
Energetyka Konwencjonalna SA dla uczniów z te-
renu gminy Wola Krzysztoporskiej.

Wszystkim darczyńcom w imieniu uczniów, ro-
dziców i samorządowców z terenu naszej gminy 
składamy najserdeczniejsze podziękowania.

Dyrektorom trzech szkół na terenie gminy Wola Krzysztoporska 
wręczono nominacje na kolejną kadencję.

Po przeprowadzonym konkursie 3 dyrektorów 
szkół podstawowych (w Bogdanowie, Gomulinie 
Krzyżanowie) otrzymało nominacje na kolejną, 
5-letnią kadencję.

Drugą kadencję funkcję dyrektora w Szkole 
Podstawowej w Gomulinie pełnić będzie Iwona 
Zapała (która dyrektorskie stanowisko na terenie 
gminy piastuje już 23 lata – wcześniej w SP Krzy-
żanów).

W Szkole Podstawowej w Bogdanowie funkcję 
dyrektora kolejne pięć lat pełnić będzie także do-
tychczasowa dyrektor Tamara Kałcz. To już trzecia 
jej kadencja (od 2012 r.).

Zmiany nie będzie także w Szkole Podstawo-
wej w Krzyżanowie, gdzie swoją drugą kadencję 
rozpocznie dyrektor Magdalena Ryżewska.

Nominacje nowym-starym dyrektorom wrę-
czył 5 lipca sekretarz gminy Wola Krzysztoporska 
Dominik Ambrozik w towarzystwie specjalisty ds. 
oświaty UG Karoliny Piotrkowskiej i kierownika 
Referatu Finansów i Budżetu UG Jadwigi Robak.

Podczas spotkania z dyrektorami wszystkich 
gminnych placówek oświatowych podsumowano 
też pracę w minionym roku szkolnym. Nie zabrakło 
podziękowań za wysiłek kierowania jednostkami w 
tak trudnym, pandemicznym czasie.

Aż 41 osób wzięło udział w zawodach wędkarskich zorganizowanych 9 lipca w Wygodzie.

- Dzień Chemika - tak je nazywamy ze względu na szacunek dla 
wszystkich pracowników zakładów chemicznych istniejących w Woli 
Krzysztoporskiej (WZPB Organika). To dzięki ich pracy istnieją dziś 
piękne stawy w Wygodzie – tłumaczy Jarosław Warzyński z Koła nr 
35 PZW w Woli Krzysztoporskiej. - Było bardzo wesoło i przyjemnie. 
Złapane zostały piękne karpie i amur. I – co bardzo ważne – łączymy 
pokolenia. Najmłodszy uczestnik liczył sobie 2 latka, a najstarszy 85. 
Wśród najmłodszych zwyciężyły dziewczęta: na pierwszym miejscu 
znalazła się Marysia Sobieraj, na drugim Ania Krakowiak, a na trzecim 
Basia Wochyń - jak widać Bujny górą. Wśród starszych najlepszy okazał 
się Grzesiek Gaj, druga była Agnieszka Grochowalska, a trzeci Bartek 
Kroczyński. Gratulacje!

Tamara Kałcz SP BogdanówIwona Zapała SP Gomulin Magdalena Ryżewska SP 
Krzyżanów
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Święto plonów w Blizinie
Święto rolników, tradycji i muzyki – tak podsumować można Dożynki Gminne w Blizinie. 21 sierpnia 
świętowała cała gmina Wola Krzysztoporska. Było barwnie i rodzinnie. I nikt nie wystraszył się 
chwilowego deszczu.

W tym roku święto polonów zorganizowa-
no w parku w Blizinie. Oficjalnego powitania 
wszystkich gości dokonali włodarze gminy 
– przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata 
Gniewaszewska oraz wójt Roman Drozdek. 
Ceremoniał dożynkowy rozpoczęli starosto-
wie dożynek – Joanna Turlejska i Mateusz 
Mastalerz, ofiarując włodarzom gminy chleb 
wypieczony z tegorocznego ziarna. Wójt 
Roman Drozdek obiecał dzielić go sprawie-
dliwie pomiędzy wszystkich mieszkańców 
gminy. Wieńce dożynkowe, przekazane na 
ręce włodarzy gminy przygotowały dwa Koła 
Gospodyń Wiejskich - jedno z najstarszych w 
Blizinie (powstało w 1965 r.) i jedno z najmłod-
szych w Poraju, które powstało w ubiegłym 
roku. A czego się życzy w tym roku rolnikom? 
- Wytrzymałości, odpowiedzialności i gotowo-
ści do trudnych czasów. Wojna na Ukrainie 
wywołuje wielką potrzebę bezpieczeństwa 
żywnościowego i jesteśmy przekonani, że 
nasi rolnicy jak zawsze staną na wysokości 
zadania. Z pomocą Pana Boga zbiorą płody 
rolne i zapewnią nasz byt. Dlatego trzeba ży-
czyć rolnikom tej wytrwałości na (broń Boże!) 
trudne czasy - mówi wójt Roman Drozdek. 

Na dużej scenie ustawionej w urokliwym 
parku w Blizinie zaprezentowały się m.in. ze-
społy Rzgowianie, Kapela spod Dębu oraz 
lokalne Pasjonatki działające przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej. 
Gwiazdą wieczoru był Luka Rosi.

Oprócz zabawy przy muzyce mieszkańcy 
mogli wziąć udział w różnych konkursach. 
Tym najważniejszym, bo wymagającym naj-
więcej przygotowań, był oczywiście konkurs 
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, w któ-
rym udział wzięło aż 19 Kół Gospodyń Wiej-
skich i jedno sołectwo z terenu gminy. Osta-
tecznie I miejsce przypadło KGW Borowa, II 
– KGW Poraj, a III – KGW Mąkolice.

Sporo emocji wzbudził też konkurs siłacza 
współorganizowany przez LUKS Gryf Bujny, 
w którym wzięło udział 10 wsi. Mógł w nim 
wystartować jeden przedstawiciel z każdego 
sołectwa, a nagrodą główną był rower ufun-
dowany przez wójta gminy Romana Drozd-
ka. Ten trafił do rąk Dawida Psujka (200 kg) 
reprezentującego Laski. Nagrodę w postaci 
grilla za zajęcie II miejsca ufundowała prze-
wodnicząca RG Małgorzata Gniewaszew-
ska, a zdobył ją Karol Kulik z Kamiennej (195 
kg). Trzecie miejsce przypadło Dawidowi Ry-
żewskiemu z Jeżowa (190 kg), który w na-
grodę otrzymał kijki do nordic walking ufun-
dowane przez LUKS Gryf Bujny.

Miłą niespodzianką dla dzieci było loso-
wanie hulajnogi, którą do domu odjechała 
dziewczynka z Borowej.

Razem z mieszkańcami gminy świętowali 
zaproszeni goście, m.in. poseł Robert Telus 

oraz przedstawiciele duchowieństwa, insty-
tucji i organizacji działających na terenie gmi-
ny oraz służby mundurowe. Pamiętano także 
o tegorocznych sponsorach dożynek, którzy 
otrzymali pamiątkowe statuetki. Święto plo-
nów widać było w całym Blizinie. Niemal przy 
każdej posesji ustawione były dożynkowe 
dekoracje, a na granicy miejscowości usta-
wione był powitalne bramy.

A kim są tegoroczni starostwie? Joanna 
Turlejska wraz z mężem Tomaszem pro-
wadzą gospodarstwo rolne w miejscowo-
ści Poraj. Zajmują się produkcją roślinną i 
zwierzęca. Gospodarstwo o powierzchni 25 
ha zasiewane jest zbożami, kukurydzą oraz 
trawami. W produkcji zwierzęcej mają: 40 
szt. krów oraz 10 klaczy i 1 ogiera. Średnia 
roczna produkcja to ok. 100 tys. litrów mleka 
odstawianego do OSM Radomsko. Pani Jo-
anna aktywnie bierze udział w pracach KGW 
Poraj, którego jest współzałożycielką. Będąc 
członkiem zarządu pełni w nim funkcję skarb-
nika. W wolnym czasie lubi zwiedzać Polskę, 
ostatnio szczególnie upodobała sobie mo-
rze, a ponad wszystko ceni czas spędzony 
z rodziną. Państwo Turlejscy wychowują 1,5 

rocznego synka. W tym roku mają w planach 
rozpoczęcie budowy domu. Mateusz Masta-
lerz ma 27 lat. Z rolnictwem związany jest od 
najmłodszych lat. Obecnie prowadzi gospo-
darstwo rolne o powierzchni 42 ha - 12 ha 
użytków zielonych i 30 gruntów ornych, które 
w większości obsiewa kukurydzą i zbożem. 
Zajmuje się również produkcją mleka. Posia-
da 40 krów. Średnia roczna produkcja mleka 
to 115 tys. rocznie. Pan Mateusz interesuje 
się piłką nożną, jest aktywnym druhem OSP 
Blizin, a każdą wolną chwilę spędza ze swo-
im synkiem i narzeczoną Izabelą, z którą w 
2023 r. stanie na ślubnym kobiercu.

- Dziękuję wszystkim za przybycie, był 
to dla Nas wielki zaszczyt i wyróżnienie, że 
Święto Plonów mogliśmy świętować w Bli-
zinie – mówi z kolei Kamila Kaczorowska, 
sołtys Blizina, radna i członkini lokalnego 
KGW. - Szczególne słowa podziękowania 
kieruję do moich mieszkańców z sołectwa 
Blizin, członkiń KGW i druhów OSP za tak 
duży wkład pracy w przygotowanie tej uro-
czystości.

Fot. Radosław Cieniewski
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Nasze KGW na Dożynkach 
Powiatu Piotrkowskiego

Rolnicy powiatu piotrkowskiego wspólnie 
świętowali zakończenie tegorocznych zbio-
rów. Tym razem gospodarzem powiatowego 
święta plonów były Łęki Szlacheckie. To tu 
28 sierpnia odbyły się Dożynki Powiatu Piotr-

kowskiego, na których nie zabrakło także 
reprezentacji gminy Wola Krzysztoporska. 
KGW Glina przygotowało swoje stoisko i 
wieniec do Powiatowego Konkursu Wieńców 
Dożynkowych. W konkursie wzięły także 

udział KGW Blizin i KGW Parzniewice.
Warto dodać, że na dożynkach powiatowych 

gminę Wola Krzysztoporska z ramienia straży 
pożarnej reprezentowała OSP Krzyżanów.

Fot. KGW Glina i www.powiat-piotrkowski.pl
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Strażacy rywalizowali w Rokszycach
W gościnnych Rokszycach dopisało wszystko – pogoda, tłumy kibiców i sympatyków, ale też duch 
sportowej rywalizacji. 3 lipca przy sali OSP Rokszyce po pandemicznej przerwie odbyły się Gminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze. Kto wywalczył puchar zwycięstwa?

Do sportowej rywalizacji stanęli nie tylko 
seniorzy, ale także młodzież i drużyny kobie-
ce. W kategorii seniorskich drużyn męskich 
uczestniczyło 14 zespołów (spośród 16 gmin-
nych jednostek zabrakło tylko OSP Stradzew 
i OSP Piekary). Rywalizacja była zacięta, ale 
gospodarze nie dali innym szans, zwycięża-
jąc i w sztafecie, i w tzw. bojówce. Zespół sę-
dziowski pod wodzą sędziego głównego za-
wodów Arkadiusza Myślińskiego ostatecznie 
ustalił następującą kolejność:

1. OSP Rokszyce (94,75)
2. OSP Gomulin (104,65)
3. OSP Wola Krzysztoporska (109,65)
4. Jeżów (118,94)
5. Krzyżanów (121,35)
6. Bujny (122,70)
7. Woźniki (126,87)
8. Bogdanów (127,70)
9. Mąkolice (128,49)
10. Oprzężów (133,68)
11. Krężna (134,44)
12. Parzniewice (135)
13. Blizin (145,93)
14. Majków Duży (221,25)

W kategorii kobiet zmierzyły się dwie dru-
żyny. Ostatecznie pierwsze miejsce wywal-
czyły druhny z OSP Bujny (137) przed OSP 
Gomulin (144).

W kategorii młodzieżowych drużyn 
pożarniczych (MDP) dziewcząt pierwsze 
miejsce zajęła OSP Gomulin z wynikiem 
996 punktów.

W kategorii MDP chłopców pierwsze 
miejsce zajęła OSP Gomulin z wynikiem 
1019 punktów, na drugim miejscu uplasowa-
ła się OSP Bujny z wynikiem 991 punktów, a 
na ostatnim stopniu podium stanęła drużyna 
OSP Parzniewice z wynikiem łącznym 967 
punktów.

W zawodach tradycyjnie wzięła udział 
także drużyna samorządowa, w której skład 
weszli: radna RG Kamila Kaczorowska, Jo-
anna Macioł z KGW Rokszyce, wójt Roman 
Drozdek, sekretarz gminy Dominik Ambro-
zik, wiceprzewodniczący RG Dariusz Pytka, 
dyrektor GOK Marcin Pawlikowski, Dawid 
Jarzębski – praktykant UG i Mirosław Jakub-
czyk, komendant gminny OSP.

Zawody poprowadzili i komentowali: były 
prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w 
Woli Krzysztoporskiej Grzegorz Konecki i 
Jan Czubała z UG w Woli Krzysztoporskiej, 
a podsumował prezes Zarządu Gminnego 
ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej Wojciech 
Kamiński. Swoją grą zawody uświetniła Or-
kiestra Dęta z Bogdanowa.

Zmaganiom przyglądały się tłumy kibiców, 
a także zaproszeni goście, wśród których 
znaleźli się m.in. wicemarszałek wojewódz-
twa łódzkiego Zbigniew Ziemba i radni Rady 
Gminy Wola Krzysztoporska.

O żołądki uczestników zawodów zadbały 
panie z KGW Rokszyce, przygotowując m.in. 
tradycyjną grochówkę i pyszne ciasta.

Jednym słowem Rokszyce zachwyciły nie 
tylko sprawnością swoich strażaków, ale i 
gościnnością oraz doskonałym przygotowa-
niem zawodów.

Dodajmy, że to już kolejne zawody gmin-
ne w Rokszycach. Poprzednie odbyły się 
tu… 29 lat temu, 4 lipca 1993 r., a kolejność 
trzech pierwszych drużyn wyglądała wte-
dy następująco: OSP Bujny, OSP Gomulin, 
OSP Rokszyce.

I miejsce OSP Rokszyce II miejsce OSP Gomulin III miejsce OSP Wola Krzysztoporska

I miejsce kobiet OSP Bujny II miejsce kobiet OSP Gomulin I miejsce MDP chłopcy 
OSP Gomulin

Drużyna samorządowa



Nasza Gmina

www.wola-krzysztoporska.pl

Nr  VIII/2022 15

Tradycyjna „fantówka” 
OSP Wola Krzysztoporska

Pielgrzymowali do Częstochowy!

Druhny z OSP Gomulin najlepsze w powiecie
OSP Gomulin świetnie zaprezentowała się podczas XII Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP, 
które 27 sierpnia odbyły się w Ręcznie. Rywalizacji druhów seniorów towarzyszyły także XI Młodzieżowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze. Trzy drużyny z terenu gminy Wola Krzysztoporska znalazły się na podium.

22 sierpnia z kościoła parafialnego w Woli 
Krzysztoporskiej ruszyła piesza pielgrzymka do 
Częstochowy. - Pielgrzymka to wyjątkowa wę-
drówka. Łączy w sobie wysiłek fizyczny i ducho-
wy, różne charaktery i motywacje. Zawsze jednak 
prowadzi do tego samego celu – do oddania czci 
Matce Boga w wizerunku Czarnej Madonny z Czę-
stochowy – mówi ks. Rafał Środa, wikariusz wol-
skiej parafii.

- W tym roku rozpierała nas duma! Mogliśmy 
się poszczycić prawie 150-osobową grupą. Można 
było dostrzec stałych bywalców, którzy mają nieja-
ko we krwi pielgrzymowanie, jak również nowicju-
szy. To niesamowite! Nasz najmłodszy pielgrzym 
miał niespełna 3 miesiące, a najstarsza pątniczka 
ponad 80 lat. W dodatku po raz pierwszy oficjalnie 
gościliśmy ponad 30-osobową grupę z Bogdano-
wa wraz z księdzem wikariuszem Kamilem – opo-
wiada ks. Rafał Środa, wikariusz wolskiej parafii.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą św. w wol-
skim kościele, koncelebrowaną przez ks. probosz-
cza Andrzeja Grucę, ks. proboszcza z Bogdanowa 
Tadeusza Mikołajczyka, ks. Kamila Cudaka i ks. 
Rafała Środę. 

- Zmotywowani i pełni ducha wyruszyliśmy! 
Niespełna 100-kilometrowy szlak pokonaliśmy w 
4 dni w asyście druhów strażaków z Woli Krzysz-
toporskiej, ze śpiewem na ustach prowadzonym 
przez nasz parafialny zespół muzyczny i różańcem 
w ręce kierowanym przez członkinie Koła Żywego 
Różańca i Wojowników Maryi. W przeddzień Uro-
czystości Matki Bożej Częstochowskiej dotarliśmy, 
a naszym oczom ukazał się długo wyczekiwany 
obraz Maryi. Każdemu w sercu rozbrzmiały słowa 

– „Maryjo jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”! 
Dla takich chwil zawsze jest warto pielgrzymować!

Pogoda była świetna, atmosfera wspaniała, 
pątnicy wyjątkowi. Aż szkoda, że ten piękny czas 
za nami. Cóż więcej dodać? Za rok ponownie się 
widzimy na pielgrzymim szlaku. Szczęść Boże! – 
dodają uczestnicy pielgrzymki.

(materiał i fotografie - http://www.parafiawola-
krzysztoporska.pl).

W rywalizacji wzięło udział 25 drużyn repre-
zentujących 10 gmin powiatu piotrkowskiego, w 
tym 10 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 5 
kobiecych drużyn pożarniczych i 10 męskich dru-
żyn pożarniczych. Uczestnicy rywalizowali w kilku 
konkurencjach (sztafeta, bojówka). Po zsumowa-
niu punktów poznaliśmy najlepsze zespoły w po-
szczególnych kategoriach. Wśród nich znalazły się 
trzy drużyny z OSP Gomulin.

Wśród kobiet bezkonkurencyjne okazały się re-
prezentantki OSP Gomulin i to one reprezentować 
będą powiat piotrkowski podczas zawodów woje-
wódzkich, które we wrześniu odbędą się w Łowi-
czu. W tej kategorii gminę Wola Krzysztoporska 
reprezentowały jeszcze obrończynie mistrzow-
skiego tytułu z OSP Bujny, które ostatecznie zajęły 
5 miejsce.

Nie zabrakło też sukcesów wśród młodych 
adeptów OSP. W rywalizacji młodzieżowych dru-
żyn wśród dziewcząt trzecie miejsce zajęło OSP 
Gomulin. Na trzecim miejscu wśród chłopców zna-

leźli się także reprezentanci OSP Gomulin.
Wśród seniorskich drużyn męskich gminę re-

prezentowali druhowie z OSP Rokszyce, którzy 
ostatecznie zajęli 6 miejsce.

Najlepszym drużynom gratulowali wyników 
przybyli goście – przedstawiciele samorządu i po-

słowie, a także przedstawiciele władz strażackich 
- komendant miejski PSP w Piotrkowie Trybunal-
skim st. bryg. Paweł Dela oraz wiceprezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Włodzi-
mierz Kapiec.

Fot. www.powiat-piotrkowski.pl

Jak co roku 24 lipca, po mszy odpustowej od-
była się w Woli Krzysztoporskiej loteria fantowa 
organizowana przez druhny i druhów Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Tym jednak razem strażacy – 
wrażliwi nie tylko na ludzką krzywdę – postanowili 
nieco odmienić tradycję i zrezygnowali z przyjmo-
wania żywych zwierząt jako fantów. Brawo! Nie za-
wiedli także mieszkańcy, którzy tak licznie przybyli 
do strażnicy OSP.

- „Fanty” towarzyszą naszej parafii od lat i stały 

się tradycją. Serdecznie dziękujemy mieszkańcom 
gminy Wola Krzysztoporska za zaangażowanie i 
tak tłumny udział w naszej loterii – mówi prezes 
OSP Wola Krzysztoporska dh Jakub Majewski. – 
Zebrane podczas loterii środki przeznaczone zo-
staną na cele statutowe jednostki.

Warto dodać, że kierując się dobrem zwierząt, 
strażacy zrezygnowali w tym roku z kilkudziesię-
cioletniej tradycji przekazywania na loterię żywych 
istot. Brawo za wrażliwość i empatię!
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Mąkoliczanki stawiają na rozwój

Poraj z przytupem rozpoczął wakacje

Zdrowo i o zdrowiu w Gomulinie
Około 80 osób skorzystało z bezpłatnych badania spirometrycznych podczas „Dni promocji zdrowia i rehabilitacji 
dla osób z powiatu piotrkowskiego” zorganizowanych 30 lipca w Gomulinie przez Samodzielny Szpital Wojewódzki 
im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim we współpracy z lokalną społecznością. Były też zajęcia i 
konsultacje z rehabilitantami, dużo zdrowej żywności i atrakcje dla dzieci.

Tuż po badaniu kondycji płuc można było sko-
rzystać z porad pulmonologa, a ci, którzy borykają 
się z wadami postawy, mogli skonsultować się z 
rehabilitantami. Na stołach królowały zdrowe prze-
kąski, koktajle, pasty warzywne, desery czy pro-
dukty lokalne przygotowane wspólnie z paniami 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Gomulinie. Z kolei 

dzieci mogły się nie tylko cieszyć z kolorowej zjeż-
dżalni, ale i nauczyć się pierwszej pomocy.

W badaniach i degustacji zdrowych potraw 
wzięli udział m.in.: wicemarszałek województwa 
łódzkiego Zbigniew Ziemba, który przy okazji wrę-
czył sołtysom promesy na tzw. granty sołeckie, 
starosta powiatu piotrkowskiego Piotr Wojtysiak, 

sekretarz gminy Wola Krzysztoporska Dominik 
Ambrozik czy radna Rady Gminy Beata Gawrysz-
czak.

Promocja zdrowego stylu życia była możliwa 
dzięki projektowi realizowanemu przez piotrkowski 
szpital z Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Łódzkiego „Łódzkie na plus 2022”.

W ramach konkursu grantowego pn. Mikrogranty w Łódzkiem 2022 - Konkurs na wsparcie rozwoju młodych organizacji 
- Koło Gospodyń Wiejskich w Mąkolicach „Mąkoliczanki” otrzymało 5.000 zł na realizację projektu pt. „Rozwój KGW 
Mąkoliczanki”. W ramach projektu rozwojowego zakupiono na potrzeby Koła laptop, rzutnik, ekran i drukarkę.

Sprzęt pozwoli na:
- utworzenie niewielkiej przestrzeni biurowej 

KGW,
- organizację warsztatów, szkoleń, samokształ-

cenia, spotkań integracyjnych dla dzieci i doro-
słych z wykorzystaniem potencjału i umiejętności 
członkiń i członków KGW,

- intensyfikację działań promocyjnych w Inter-
necie i wśród lokalnej społeczności,

- podniesienie jakości pracy Zarządu KGW,
- odciążenie członków i członkiń KGW, którzy 

dotychczas angażowani swoje prywatne środki na 
rzecz statutowej działalność Koła.

Koło Gospodyń Wiejskich w Mąkolicach „Mą-
koliczanki” sformalizowało swoją ponad 50-letnią 
działalność w grudniu 2018 r. Prowadzi aktywną 
współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Mąko-
licach i jednostkami samorządowymi. Nadrzędnym 

celem działalności jest aktywność społeczno-wy-
chowawcza i oświatowo-kulturalna w środowisku 
wiejskim. KGW liczy obecnie 52 osoby i jest jed-
nym najliczniejszych Kół w gminie Wola Krzyszto-
porska. Dotychczasowe działania członkiń i człon-
ków Koła zaowocowały zorganizowaniem w Domu 
Ludowym w Mąkolicach sali szkoleniowej i sali 
integracyjnej, wyposażonej kuchni, nagradzanym 
udziałem w wydarzeniach kultywujących tradycje 
regionu oraz organizacją festynów dla mieszkań-
ców.

Mikrogranty w Łódzkiem 2022 - Konkurs na 
wsparcie rozwoju młodych organizacji to zadanie re-
alizowane przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicja-
tyw Obywatelskich OPUS ze środków Narodowego 
Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2030.

Było strzelanie z łuku, rodzinna spartakiada i coś pysznego dla każdego. Tak Poraj witał wakacje.

- W sobotę, 2 lipca z przytupem rozpoczęliśmy wa-
kacje. Na gości naszego festynu czekało sporo atrakcji. 
Ogromny dmuchaniec skradł serca dzieci, a młodzież i 
dorośli mogli spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku 
– mówi Anna Poczeczyńska z KGW Poraj. - Spraw-
dziliśmy także naszą sprawność fizyczną w rodzinnej 
spartakiadzie. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszyscy 
uczestnicy drobne niespodzianki. W strefie gastrono-
micznej prócz słodkich przekąsek czekały na wszyst-
kich chleb ze smalcem i ogórkami oraz obowiązkowa 
kiełbaska i kaszanka z ogniska. Festyn zakończył się 
dyskoteką pod gwiazdami. Bawiliśmy się świetnie i już 
nie możemy doczekać się następnego razu.
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Rodzinny festyn w Gąskach
Zabawy z ogromnym, białym misiem, kolorowa zjeżdżalnia, gry i konkursy z nagrodami i obowiązkowo 
wata cukrowa – na to wszystko mogły liczyć dzieci, które 27 sierpnia pojawiły się na pikniku 
zorganizowanym przy Domu Ludowym w Gąskach. Wspólnie z pociechami bawili się rodzice – jednym 
słowem – rodzinne świętowanie.

Piknik w Rokszycach
W Rokszycach bawiły się całe rodziny. 14 sierpnia odbył się tu piknik rodzinny zorganizowany wspólnie 
przez KGW oraz OSP. Piękna pogoda sprawiła, że przybyło na niego bardzo wiele osób z Rokszyc oraz z 
okolicznych miejscowości.

Festyn zorganizowali wspólnie: sołtys 
Zofia Renasik z Radą Sołecką przy wparciu 
KGW Gąski i zaangażowaniu wielu miesz-
kańców. To dzięki nim szczególnie dzieci 
mogły liczyć na wiele atrakcji.

- Dla dzieci była dmuchana zjeżdżalnia z 
ich ulubionymi bohaterami z „Psiego Patrolu”, 
konkursy z nagrodami, a na koniec do wspól-
nej zabawy dołączył duży biały miś – opowia-

da sołtys Gąsek Zofia Renasik. – Nie zabra-
kło też sportowych emocji podczas konkursu 
tenisa stołowego na robopongu, zorganizo-
wanego przez pana Ryszarda Kieresia, który 
zapewnił także nagrody. Szczególne podzię-
kowania kierujemy do pań z KGW za pyszne 
słodkości. Naszym mieszkańcom – Bogusi 
i Darkowi - dziękujemy za zasponsorowa-
nie przysmaków na grilla, a panu Jackowi 

Na gości, zwłaszcza tych najmłodszych, 
czekało wiele atrakcji. Były dmuchańce, lody 
oraz wata cukrowa. Panie animatorki dbały 
o to, aby dzieci spędziły czas aktywnie i ra-
dośnie.

Dodatkową atrakcją dla milusińskich była 
przejażdżka na koniu oraz wozem strażac-
kim - wszystko to oczywiście pod czujnym 

okiem strażaków.
Ponadto druhowie, jak co roku, zorgani-

zowali loterię z nagrodami. Fanty zostały po-
dzielone na kategorie wiekowe, tak aby każ-
dy był zadowolony ze swojej niespodzianki.

Nie zabrakło także przysmaków przygoto-
wanych przez panie z KGW. Tradycyjny grill, 
sałatki, chleb ze smalcem, ciasto czy lemo-

za grillowanie, DJ Miśkowi za piękna opra-
wę muzyczną, młodzieży za wspieranie nas 
przy prowadzeniu zabaw i konkursów, pani 
Izie za użyczenie sprzętu do słodkiej waty, po 
którą ustawiła się kolejka, oraz wspaniałym 
gościom, bez których nie byłoby tak udanej 
zabawy – dodaje sołtys Gąsek.

Fot. Kamil Kocimowski

niada cieszyły podniebienie gości.
Festyn został zakończony wspólną dys-

koteką, która trwała do późnych godzin wie-
czornych.

- Dziękujemy wszystkim, którzy pracowali 
nad organizacją i przebiegiem festynu, przy-
byłym gościom, dzieciom oraz naszym spon-
sorom – dodają organizatorzy wydarzenia.
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Wakacje z GOK-iem
Bogdanów i Kozierogi rozpoczęły 
cykl wakacji z GOK-iem

Wakacje z GOK-iem na terenie gminy Wola 
Krzysztoporska to cykl rodzinnych festynów w 
kilku miejscowościach. Ten pierwszy odbył się 
9 lipca w Bogdanowie. A już dzień później ba-
wili się mieszkańcy wsi Kozierogi.

- Dziękujemy za miłe przyjęcie i za wiel-
kie zaangażowanie lokalnej społeczności. 
Przede wszystkim za wspólne działania 
KGW, OSP Bogdanów oraz sołtysa wsi. 
Dziękujemy także za obecność ks. wikariu-
sza z parafii w Bogdanowie. Sołectwo Bog-
danów zorganizowało wakacje na medal! A 
wszystko wspólnie z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Woli Krzysztoporskiej – mówił po 
festynie w Bogdanowie dyrektor GOK Marcin 
Pawlikowski.

Już dzień później (10 lipca) wakacje z 

GOK-iem zawitały do sołectwa Kozierogi. 
– Podczas naszych wspólnych pikników za-
pewniamy animatorów, dmuchaną zjeżdżal-
nię, a także konkursy i zabawy. Tak było też 
w Kozierogach – dodaje dyrektor GOK.

- Wcześniej, podczas spotkania z KGW z 
terenu naszej gminy została powołana komi-
sja, która demokratycznie przeprowadziła lo-
sowanie miejscowości, w których w tym roku 
odbędą się wakacje z GOK-iem. Ostatecznie 
wytypowane zostały następujące miejscowo-
ści: Bogdanów, Kozierogi, Ludwików-Laski, 
Borowa – dodaje dyrektor GOK.

Jak bawiły się Laski i Ludwików?
 

Kolejne „Wakacje z GOK-iem” zorganizo-
wano 15 lipca dla dwóch sołectw – Lasek i 
Ludwikowa we współpracy z Blizinem.

- Wspaniała współpraca trzech miejsco-
wości - sołectw Laski i Ludwików oraz OSP 

Blizin. Wspaniała zabawa i wielkie zaanga-
żowanie tych miejscowości. Dziękujemy za 
wspólne działania – cieszy się dyrektor GOK 
Marcin Pawlikowski.

Wakacje w Borowej

Czwarte spotkanie z serii „Wakacje z 
GOK-iem” odbyło się 7 sierpnia w Borowej.

- Wspaniale spisali się wszyscy współor-
ganizatorzy oraz przybyli goście. Dziękujemy 
przede wszystkim KGW Borowa za ogromny 
wkład pracy w pyszne jedzenie i inne działa-
nia, całemu sołectwu Borowa, OSP Bogda-
nów, sponsorom, a także panu Tomaszowi 
Woźniakowi z LZS za przygotowanie zawo-
dów sportowych oraz ufundowanie pucharów 
i medali. Dziękujemy za wspaniałe wspól-
ne działania – mówi dyrektor GOK w Woli 
Krzysztoporskiej Marcin Pawlikowski.

Fot. Radosław Cieniewski
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Lotka w grze, czyli Drugi Gminny 
Halowy Turniej Badmintona za nami

Piknik z grochówką i strażackim 
autem w Krzyżanowie Walczyli 

o mistrzostwo koła
Na stawie w miejscowości Wygoda 

17 lipca odbył się konkurs wędkarski dla 
członków Koła nr 35 PZW z Woli Krzyszto-
porskiej o tytuł mistrza koła w dyscyplinie 
gruntowej.

A oto wyniki:
1. Łukasz Wodziński - wynik 1750 pkt
2. Mieczysław Moliński - wynik 1500 pkt
3. Zygmunt Kuciapa - wynik 1000 pkt
Gratulujemy!

Dopisała frekwencja, nie zabrakło też 
prawdziwych, sportowych emocji. W nie-
dzielę, 21 sierpnia w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej odbył 
się Drugi Gminny Halowy Turniej Badminto-
na poprowadzony przez utytułowaną, byłą 
zawodniczkę polskiej kadry badmintonowej, 
piotrkowiankę Dorotę Danielak.

Turniej został przeprowadzony przez 
Klub Sportowy Lotka Wola w ramach do-
tacji otrzymanej od Gminy Wola Krzyszto-
porska.

Frekwencja dopisała – zgłosiło się 24 za-

wodników i zawodniczek, w tym dwoje dzieci 
do lat 15.

Wyniki turnieju przedstawiają się następu-
jąco:

Dzieci do 15 roku życia 
- gra pojedyncza:
I miejsce Łukasz Toma
II miejsce Kalina Olejnik

Kobiety - gra pojedyncza
I miejsce Marcelina Olejnik
II miejsce Krystyna Koszelak
III miejsce Aleksandra Sima

Mikst - gra podwójna mieszana
I miejsce Krystyna Koszelak, Paweł Szulc
II miejsce Anna Koszelak, Dominik Am-

brozik
III miejsce Aleksandra Sima, Łukasz Toma

Zabawa była przednia i mimo że nie prze-
widziano tego w regulaminie zawodów, na 
życzenie uczestników przeprowadzono też 
zawody w konkurencji mężczyźni – gra po-
jedyncza.

Czołowym zawodnikom w każdej kategorii 
wręczono atrakcyjne nagrody.

Mnóstwo atrakcji dla dzieci, strażackie 
pokazy, a do tego słodkości i tradycyjna gro-
chówka. 13 sierpnia w Krzyżanowie odbył się 
piknik rodzinny, którego organizatorami byli: 
OSP Krzyżanów, KGW Krzyżanów, panie 
wspierające straż oraz sołtys.

W tym dniu na zaproszenie organizatorów 
przybyło bardzo wielu mieszkańców. Zaba-
wę dzieciom organizowały animatorki. Były 
też tzw. dmuchańce, wata cukrowa i drob-
ne upominki od sponsora. KGW zapewniło 
pyszne słodkości, a panie, które wspierają 
strażaków, wyśmienitą grochówkę przygo-
towaną w tradycyjnej kuchni polowej oraz 
przekąski. Wielkim zainteresowaniem cie-
szył się grill obsługiwany przez strażaków. 
- Koledzy z OSP zorganizowali dla dzieci po-
kazy nowego wozu strażackiego. W ten spo-
sób najmłodsi mogli dowiedzieć się kilku rze-
czy o funkcjonowaniu naszej jednostki. Po 
biesiadowaniu do późnych godzin wieczor-
nych bawiliśmy się wspólnie przy muzyce 
pod gwiazdami – opowiada sołtys Krzyżano-
wa Jan Kowalski. - Ogromne podziękowania 
ślemy w stronę sponsorów, którzy są zawsze 
z nami. Dziękujemy również gościom przy-
byłym na piknik. Jako sołtys chciałbym po-
dziękować wszystkim, którzy włączyli się w 
organizację wydarzenia: OSP Krzyżanów, 
paniom z KGW i wspierającym straż oraz 
wszystkim, którzy choć trochę przyczynili się 
do tego, aby nasz pikniki był wyjątkowy – do-
daje sołtys Krzyżanowa.
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Deszczowa wakacyjna spartakiada

LUKS Gryf Bujny na igrzyskach we Frankfurcie

Pogoda wprawdzie nie dopisała, ale hu-
mory i dobra zabawa tak. 30 lipca odbyła 
się Spartakiada Wakacyjna zorganizowana 
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Woli Krzysztoporskiej.

Konkurencje, w których można było wziąć 
udział, to m.in.: żonglerka piłką, skoki przez 

skakankę, bieg na 30 m, kręcenie hula-hop, 
pieszy tor przeszkód, rzut woreczkami do 
celu oraz koszykarski konkurs rzutów za trzy.

W każdej konkurencji i kategorii wiekowej 
uczestnicy za zajęcie I, II i III miejsca zostali 
wyróżnieni nagrodami oraz dyplomami.

Ze względu na niesprzyjające warunki at-
mosferyczne część konkurencji odbyła się w 

budynku GOK-u a, część na boisku sporto-
wym „Orlik”.

- Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo 
w spartakiadzie, a nagrodzonym gratulu-
jemy! – dodaje Marta Kopacka z Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Woli Krzysztoporskiej.

Podczas Igrzysk LZS, które 
odbyły się 26 sierpnia we 
Frankfurcie nad Odrą, 
wystartowała Małgorzata 
Dworzyńska w kategorii wagowej 
do 64 kg. Zawodniczka LUKS 
Gryf Bujny zajęła IV miejsce, 
uzyskując wynik w dwuboju 105 
kg, zaliczając w rwaniu 45 kg 
oraz w podrzucie 60 kg.


