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Ratują i gaszą
- OSP Parzniewice ma nowy samochód

Stolica gminy pięknieje

Wola Krzysztoporska zmienia się nie do poznania: nowe osiedle 
budynków komunalnych przy ul. Południowej, piękny park po 
rewitalizacji, Dom Ludowy po remoncie, a teraz wyglądający już 
zupełnie inaczej teren po byłych ogródkach działkowych.
W październiku zakończyły się prace przy budowie drogi łączącej 
ulice Działkową i Szkolną w Woli Krzysztoporskiej. Powstały odcinek 
zapewni komunikację do powstającego w tym miejscu miniosiedla 
domków jednorodzinnych, a także dojazd do wybudowanego 
komisariatu policji.

W Gomulinie 
powstanie 
zespół boisk

W Gomulinie powstanie duży, nowocze-
sny kompleks sportowy. W październiku gmi-
na rozstrzygnęła przetarg i podpisała umowę 
na realizację zadania.

Dzień 31 października 2022 na długo 
zostanie w pamięci strażaków z jednostki 
OSP Parzniewice. To tego dnia przyjechał 
do jednostki fabrycznie nowy samochód ra-
towniczo-gaśniczy. Strażacy i mieszkańcy 

Parzniewic zgotowali mu owacyjne przyję-
cie, a wójt gminy Wola Krzysztoporska Ro-
man Drozdek uroczyście przekazał druhom 
kluczyki do nowego pojazdu.

Góry Borowskie – 
niezwykłe miejsce 
pamięci

Dzień Kobiet 
Wiejskich

To było święto wszystkich kobiet z te-
renu gminy Wola Krzysztoporska – bo w 
końcu nasza gmina jest gminą wiejską. 15 
października 2022 r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Woli Krzysztoporskiej obchodzono 
Gminny Dzień Kobiet Wiejskich.

Dęby w Wygodzie 
pomnikami 
przyrody

Cztery piękne 
dęby rosnące 

w lesie w 
Wygodzie są 

już bezpieczne, 
zakończyła 
się bowiem 
procedura 

uznania ich za 
pomniki przyrody.
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Zmiana stawki opłaty za śmieci
Zgłosiłeś 
zapotrzebowanie 
– złóż wniosek 
o węgiel!

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 paździer-
nika 2022 r. o zakupie preferencyjnym pa-
liwa stałego dla gospodarstw domowych 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), osoby speł-
niające warunki do otrzymania dodat-
ku węglowego będą mogły zakupić od 
samorządu węgiel po preferencyjnej 
cenie nie wyższej niż 2000 zł za tonę. 
Uwaga!!! Osoby, które wcześniej zgłosiły 
zapotrzebowanie na węgiel, teraz muszą 
złożyć właściwy wniosek! Mogą go też 
składać osoby, które nie zgłaszały zapo-
trzebowania.

Od środy, 9 listopada mieszkańcy gmi-
ny Wola Krzysztoporska zainteresowani 
zakupem węgla po preferencyjnej cenie 
mogą składać wymagane ustawą wnioski.

Wniosek Gminy Wola Krzysztopor-
ska o preferencyjny zakup paliwa sta-
łego składa się pisemnie w Urzędzie 
Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Ko-
ściuszki 5 w godzinach urzędowania.

Wniosek można złożyć też za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej ePU-
AP (wówczas należy opatrzyć go kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym lub 
uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu 
zaufanego).

Wnioski powinny być złożone do końca 
listopada 2022. Formularze będą dostęp-
ne w Urzędzie Gminy, u sołtysów oraz do 
pobrania na stronie internetowej gminy 
www.wola-krzysztoporska.pl.

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie 
będzie mogła osoba fizyczna z gospodar-
stwa domowego, która jest uprawniona 
według ustawy do dodatku węglowego. W 
ramach zakupu preferencyjnego członek 
gospodarstwa domowego będzie mógł 
kupić węgiel w dwóch partiach po 1,5 
tony: do końca 2022 r. oraz od 1 stycznia 
do 30 kwietnia 2023 r.

Należy też pamiętać, że nie są upraw-
nieni do zakupu preferencyjnego człon-
kowie tego gospodarstwa domowego, 
które nabyło węgiel na sezon grzewczy 
przypadający na lata 2022-2023 po cenie 
niższej niż 2.000 zł brutto za tonę w ilości 
co najmniej: 

- 1,5 tony – dotyczy wniosku na zakup 
do dnia 31 grudnia 2022 r. 

- 3 tony – dotyczy zakupu na zakup od 
dnia 1 stycznia 2023 r.

Od października PSZOK 
czynny tylko w sobotę!

Z dniem 1 listopada 2022 r. ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Warto dodać, że część kosztów podwyżki wzięła na siebie gmina!

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wola Krzysz-
toporska Nr L/428/22 z dnia 12 października 2022 
roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
wysokości stawki tej opłaty, wysokość opłat za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 
i odbieranymi w sposób selektywny od 1 listopada 
2022 r. będzie następująca:

– 31,50 zł za osobę miesięcznie – odpady 
segregowane,

– 29,50 zł za osobę miesięcznie – dotyczy 
nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których 
kompostuje się bioodpady w przydomowym 
kompostowniku.

Ponadto zaznaczenia wymaga fakt, że Gmina 
dopłaca do stawki zgodnie z Uchwałą Rady Gmi-
ny Wola Krzysztoporska Nr L/427/22 z dnia 12 
października 2022 roku w sprawie pokrycia części 
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 
z dochodów własnych niepochodzących z pobranej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Dzięki temu nasi mieszkańcy ponoszą niższą 
opłatę za gospodarowanie odpadami niż ta, która 
wynika z przeprowadzonego postępowania prze-
targowego i kalkulacji kosztów obsługi systemu 

gospodarki odpadami.

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych 
zagospodarowujący bioodpady stanowiące odpa-
dy komunalne w przydomowym kompostowniku 
są zwolnieni z części opłaty w wysokości 2,00 zł 
miesięcznie.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w 
sposób selektywny, będzie ponosił opłatę podwyż-
szoną w wysokości 126,00 zł miesięcznie od oso-
by zamieszkującej daną nieruchomość.

UWAGA!!!
Nie ma obowiązku składania nowych deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Właściciele nieruchomości objętych gminnym 
systemem gospodarki odpadami na terenie gminy 
Wola Krzysztoporska otrzymają zawiadomienie o 
zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi od 1 listopada 2022 r.

Wysokość należnej opłaty zostanie ustalona jako 
iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w 
obowiązującej dotychczas deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(m.in. liczby osób).

UWAGA! Od 1 października 2022 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy 
ul. Cmentarnej 22 w Woli Krzysztoporskiej czynny jest w każdą sobotę w godz. 8:00 - 16:00, czyli 
wrócił do swoich stałych godzin.

W okresie letnim (od 1 kwietnia do 30 września), by usprawnić zwiększony w tym czasie ruch w 
PSZOK - punkt czynny był także w środy w godzinach popołudniowych.

Przypomnijmy, co można odwieźć do PSZOK!

Punkt przyjmuje posegregowane odpady komunalne związane bezpośrednio z niekomercyjną 
działalnością człowieka tj.:

Wielkogabaryty,
Zużyte opony np. samochodów oso-

bowych, rowerowe,
Bioodpady: rozdrobnione gałęzie, tra-

wa, liście,
Budowlane: pozostałe armatura sani-

tarna, płyty karton-gips, wata mineralna, 
ondulina, czysty gruz betonowy i ceglany 
- do 1m3 rocznie z gospodarstwa do-
mowego,

Pozostałości z segregowania,
Popiół,
Papier i tektura,
Metale i tworzywa sztuczne,
Opakowania wielomateriałowe,
Butelki Pet,
Szkło,
Przeterminowane leki,
Chemikalia w oryginalnych opisanych 

opakowaniach,
Baterie i akumulatory, świetlówki,
Zużyty sprzęt elektryczny i elektro-

niczny,
Opakowania po środkach ochrony ro-

ślin i nawozach.

Uwaga!!! PSZOK nie przyjmuje bio-
odpadów od osób, które zadeklarowały 
kompostowanie i korzystają ze zwolnienia 
w opłacie za gospodarowanie odpadami.
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Łącznik między Działkową i Szkolną gotowy

Ogrodzenie Domu Ludowego w Piekarach uzupełnione

W październiku zakończyły się prace przy budowie drogi łączącej ulice Działkową i Szkolną w Woli 
Krzysztoporskiej. Powstały odcinek zapewni komunikację do powstającego w tym miejscu miniosiedla 
domków jednorodzinnych, a także dojazd do wybudowanego komisariatu policji.

Prace rozpoczęły się w czerwcu 2022 r. i 
są częścią większego zadania pn. „Budowa 
oraz przebudowa ul. Działkowej i Szkolnej w 
miejscowości Wola Krzysztoporska”. Wyko-
nanie łącznika to pierwszy etap zadania.

Wybudowany odcinek o nawierzchni bi-
tumicznej ma długość ok. 258 m.b. i szero-

kość 5 metrów. Po obu stronach jezdni (od 
strony komisariatu – na całym odcinku, po 
drugiej stronie we fragmencie) pojawiły się 
chodniki z kostki betonowej o szerokości 2 
m. Jest też oświetlenie uliczne. Na tym od-
cinku wybudowana została również sieć 
wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej wraz z odwodnieniem jezdni i 
przykanalikami do wszystkich działek przyle-
głych do budowanej drogi.

Prace wraz z koniecznymi robotami do-
datkowymi kosztowały 1.406.207 zł.

Zdalny odczyt dzięki nowym wodomierzom
Dzięki instalowaniu nowoczesnych urządzeń ze specjalną nakładką możliwy będzie zdalny odczyt 
danych bez konieczności wchodzenia do domu odbiorcy. W październiku 2022 r. rozpoczął się kolejny 
etap wymiany wodomierzy na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Tym razem to aż 649 urządzeń w 50 
miejscowościach!

Nowy system zdalnego odczytu wdraża-
ny jest na terenie gminy już od 2020 r. Jak 
ważny to projekt – można się było przeko-
nać podczas pandemii, kiedy takie właśnie 
rozwiązania pozwalały ograniczać kontakt 
między potencjalnie chorymi osobami. Wo-
domierze wymieniane są sukcesywnie tam, 
gdzie kończy się okres legalizacji starych 
urządzeń. 

Obecny etap polega na wymianie 649 wo-
domierzy w pięćdziesięciu miejscowościach 
na terenie gminy Wola Krzysztoporska oraz 
tam, gdzie gmina dostarcza wodę.

Nowe wodomierze z nakładkami do zdal-
nego odczytu pojawią się w następujących 
miejscowościach:

Adolfinów (3 sztuki), Blizin (2), Bogdanów 
(25), Borowa  (13), Budków (2), Bukowa 

(3), Bujny (26), Bukowa (3), Gąski (4), Gli-
na (8), Gomulin (17), Janina (5), Jeżów (25), 

Kacprów (6), Kamienna (2), Kargał Las (9), 
Bogdanów Kolonia (5), Krężna Kolonia (78), 

Woźniki Kolonia (11), Gomulin Kolonia (19), 
Kozierogi (6), Krężna (33), Krzyżanów (14), 
Laski (9), Longinówka (2), Ludwików (2), 
Majków Duży (34), Mąkolice (16), Miłaków 
(4), Moników (5), Mokracz (1), Mzurki (10), 
Oprzężów/Piekarki (24), Parzniewice Duże 
(7), Parzniewice Małe (4), Parzniewiczki (3), 
Piaski (8), Piekary (14), Żachta (1), Pawłów 
Górny (36), Pawłów Dolny (16), Poraj (5), 
Praca (11), Radziątków (5), Siomki (22), 
Stradzew (3), Wygoda (8), Woźniki (16), 
Wola Rokszycka (33), Rokszyce Pierwsze/ 
Rokszyce Drugie (31).

Całkowity koszt dostawy i montażu wo-
domierzy oraz modułów radiowych zdalnego 
odczytu to 246.438 zł. Prace mają zostać 
wykonane do końca czerwca 2023 r.

Dotąd Dom Ludowy ze strażnicą OSP w Piekarach ogrodzony 
był tylko od strony frontowej (od drogi Mąkolice – Woźniki). Teraz 
ogrodzeniem otoczony został także tył budynku.

Inwestycja polegała na budowie ogrodzenia przy DL w Pie-
karach składającego się z bramy rozwiernej o szerokości 4 m i 
ogrodzenia panelowego na podmurówce o długości ok. 68,50 m. 
Wszystko w kolorze grafitowym.

Prace zakończyły się w pierwszej połowie października i kosz-
towały 12.300 zł.
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Dodatek na pellet, drewno, olej i gaz

Jodek potasu na terenie 
gminy Wola Krzysztoporska

Będą polować 
na terenie gminy!

Informacja w sprawie zasad przyznawania i wypłacania dodatków dla gospodarstw domowych na pellet 
drzewny, drewno kawałkowe, olej opałowy i gaz LPG.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli 
Krzysztoporskiej informuje, iż 20.09.2022 r. weszła w 
życie Ustawa z dnia 15.09.2022 r. o szczegółowych roz-
wiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związ-
ku z sytuacją na rynku paliw (DZ.U. z 2022 r. poz. 1967).

Dodatek dla gospodarstw domowych przy-
sługuje gdy:

- głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa 
domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pie-
cokuchnia, lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasi-
lane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym 
lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy 
zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł ole-
jowy zgłoszone lub wpisane do Centralnej ewiden-
cji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a 
ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspie-
raniu termomodernizacji i remontów oraz central-
nej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 
sierpnia 2022 roku albo po tym dniu – w przypadku 
głównych źródeł ogrzewania.

Dodatek dla gospodarstw domowych przy-
sługuje jednorazowo i wynosi:

- 3.000 złotych – w przypadku, gdy głównym 
źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilane 
pelletem drzewnym lub innym rodzajem bioma-

sy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
- 1.000 złotych - w przypadku, gdy głównym 

źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pie-
cokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem 
kawałkowym,

- 500 złotych - w przypadku, gdy głównym 
źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skro-
plonym gazem LPG dopłata obejmuje wyłącznie 
gaz ze zbiornika gazu skroplonego. Dodatkiem 
nie są objęte gaz ziemny dystrybuowany siecią 
gazową ( gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli 
gazowej,

- 2.000 złotych – w przypadku, gdy głównym 
źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

UWAGA: Dodatek przysługuje na jeden ad-
res zamieszkiwania – liczy się też faktyczne 
przebywanie i zamieszkiwanie pod wskazanym 
adresem. W przypadku złożenia więcej niż jed-
nego wniosku pod tym samym adresem, dodatek 
przysługuje temu wnioskodawcy, który złożył wnio-
sek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia 
się bez rozpatrzenia.

Wnioski o dodatki dla gospodarstw domowych 
składać można od 26.09.2022r. do 30.11.2022 r. 
w siedzibie GOPS w Woli Krzysztoporskiej przy ul. 
Szkolnej 6.

Wnioski złożone po 30.11.2022 r. pozosta-
wia się bez rozpatrzenia.

Wnioski można składać za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. Wniosek ten opatru-
je się kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W przypadku wątpliwości informacji na temat 
dodatków udzielają pracownicy GOPS pod nume-
rami telefonów 44 616-32-84 wew. od 11 do 23.

Załączniki: wniosek o dodatek, oświadczenie 
RODO – na www.wola-krzysztoporska.pl

Kilka kół łowieckich poinformowało o terminach 
polowań, jakie będą się odbywały na terenie gminy 
Wola Krzysztoporska. W tych dniach proszę uważać w 
lesie!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 18
Początek wszystkich polowań o 7.30, a zakończenie o 15.30.
03.12.2022 - Kozierogi, Mąkolice, Czortek (dzik, lis, bażant, jeleń, sarna)
17.12.2022 - Oprzężów, Borowa, Kamienna (zając, lis, bażant)
07.01.2023 - Napoleonów, Siódemka, Poraj (dzik, lis, bażant, jeleń, sarna)
14.01.2023 - Zawadów, Łękawa, Zawały (dzik, lis, jeleń, sarna)
25.02.2023 - Miłaków, Radziątków, Piekarki, Kozierogi (bażant, lis)

Zarząd Koła Łowieckiego „ORZEŁ” nr 24 w Piotrkowie Trybunalskim
Polowania każdorazowo odbędą się w godzinach 8:00 - 14.00.
27.11.2022 - Las Rokszyce
11.12.2022 - Las Jeżów
18.12.2022 - Las Rokszyce
08.01.2023- Las Piaski
29.01.2023 - Las Jeżów

Koło Łowieckie Wrzos Beł-
chatów ZO Piotrków Trybunalski

Polowania każdorazowo odbę-
dą się w godzinach 8:00 - 15.00.

04.12.2022 – Stradzew, Bud-
ków, Mzurki

11.12.2022 – Piekary, Mąkoli-
ce, Budków, Mzurki

08.01.2023 – Stradzew, Bud-
ków, Piekary, Mąkolice

15.01.2023 - Budków, Mzurki, 
Piekary, Mąkolice, Stradzew

Gdzie na terenie gminy Wola Krzysztoporska w razie 
zagrożenia radiacyjnego będzie można odebrać 
jodek potasu? Podajemy listę miejsc.

W związku z wdrożona procedurą 
prewencyjną mającą zapewnić miesz-
kańcom bezpieczeństwo na wypadek 
ewentualnego wystąpienia zagrożenia 
radiacyjnego, w porozumieniu z woje-
wodą łódzkim wyznaczono na terenie 
gminy Wola Krzysztoporska osiem 
punktów, w których w razie potrzeby 
będzie można odebrać jodek potasu.

A oto punkty dystrybucji, które zosta-
ną uruchomione w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego:

GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKA
1. SP w Bogdanowie, Bogdanów, ul. Kozakowskiego 3
2. SP w Bujnach, Bujny, ul. Piotrkowska 104
3. SP w Gomulinie, Gomulin, ul. Szkolna 2
4. SP w Krzyżanowie, Krzyżanów 55
5. SP w Parzniewicach, Parzniewice 31
6. SP w Woli Krzysztoporskiej, Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 32
7. Przychodnia NEUCA Sp. z o.o., Gomulin, ul. Trybunalska 12
8. NZOZ - Zespół Poradni Lekarskich s.c., Wola Krzysztoporska, ul. 

Kościuszki 19

Uwaga! Służby apelują, aby jodku potasu nie przyjmować profilak-
tycznie i na własną rękę, ponieważ można w ten sposób sobie zaszko-
dzić. Zgodnie z zaleceniami preparat można przyjmować dopiero wtedy, 
kiedy jest ogłoszony z poziomu centralnego stan zagrożenia radiacyj-
nego.

Akcję prewencyjną rozpoczęto po ostrzelaniu przez Rosjan Południowo-
ukraińskiej Elektrowni Atomowej. Na szczęście ostrzał ten nie wyrządził szkód, 
które powodowałyby zagrożenie radiacyjne.
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Budowa kanalizacji w Krężnej, 
Kozierogach i Piekarkach
Na drogach, w których poprowadzona została kanalizacja, w październiku kładzione były nakładki. 
Trwa realizacja ogromnego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa zbiorczej kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Krężna, Kozierogi i Piekarki w gminie Wola Krzysztoporska – 
w formule zaprojektuj i wybuduj”. Zakłada ono wybudowanie około 11 km kanalizacji i kosztować 
będzie ponad 7 mln zł.

Obecnie (październik 2022) wybudowano 
już kanalizację sanitarną w miejscowościach 
Kozierogi, Piekarki, Krężna (droga gminna 
nr 110453E oraz działka drogowa nr 625). 
Wykonawca przystąpił do położenia nakładki 
asfaltowej. Wykonano ją już w Krężnej i Ko-
zierogach. W trakcie jest także wyposażanie 
tłoczni ścieków.

Po wykonaniu tych prac wykonawca 
przejdzie do drugiego etapu budowy, czyli 
kanalizacji sanitarnej na osiedlu w miejsco-
wości Krężna.

Po wykonaniu inwestycji dostęp do sieci 

zyskać ma ok. 170 gospodarstw domowych.
Koszt tej inwestycji to dokładnie 

7.464.219,47 zł (po uwzględnieniu robót 
dodatkowych polegających na wykonaniu 
nawierzchni bitumicznej na całej szerokości 
jezdni na dwóch 200-metrowych odcinkach). 
Jej realizacja współfinansowana jest ze środ-
ków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, a kwota dofinansowania to ok. 
6 mln zł.

Zakończenie prac planowane jest na sty-
czeń 2023 r.

Plac w Parzniewiczkach ogrodzony
Mieszkańcy Parzniewiczek najpierw cieszyli się z placu, jaki gminie udało się kupić na potrzeby lokalnej 
społeczności. Teraz cieszą się, że został on ogrodzony. W połowie października zakończyły się prace 
przy montażu ogrodzenia placu sołeckiego w Parzniewiczkach. W ten sposób powoli tworzy się miejsce, 
w którym mieszkańcy sołectwa mogą bezpiecznie i swobodnie się spotykać.

Ogrodzenie nieruchomości ma 
długość ok. 206,00 m.b., furtkę 
o szer. 1 m, bramę przesuwną o 
szer. 4 m (dł. całego ogrodzenia z 
furtką i bramą to ok. 211 m). Jest 
to ogrodzenie panelowe z podmu-
rówką betonową prefabrykowaną. 
Profile są ocynkowane ogniowo 
oraz pomalowane proszkowo w 
kolorze grafitowym.

Ogrodzenie kosztowało 30.300 zł.
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W Gomulinie powstanie zespół boisk
W Gomulinie powstanie duży, nowoczesny kompleks sportowy. W październiku gmina rozstrzygnęła 
przetarg i podpisała umowę na realizację zadania pod nazwą „Budowa zespołu boisk w miejscowości 
Gomulin”. Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych.

RZĄDOWY FUNDUSZ
POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKA

Budowa zespołu boisk w miejscowości Gomulin

DOFINANSOWANIE: 1.265.500 zł 

Trwa renowacja 
wyjątkowego pomnika

Nowe oświetlenie 
uliczne w kilku 
miejscowościach

Zakres prac jest bardzo szeroki. Przebu-
dowy i rozbudowy wymagał będzie plac za-
baw przy Szkole Podstawowej w miejscowo-
ści Gomulin, a także wschodnie ogrodzenie 
szkoły na odcinku ok. 66,5 m.b., tj. wzdłuż 
nowo budowanych boisk.

W skład budowanego zespołu boisk wej-
dą natomiast: 

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni po-
liuretanowej o wymiarach 36x22 m wraz z 
wyposażeniem oraz oświetleniem solarnym;

- boisko o nawierzchni poliuretanowej 
wraz z wyposażeniem do gry w piłkę nożną 
(ORLIK) o wymiarach 59x29 m wraz z oświe-
tleniem,

- kontener szatniowy wraz z niezbędnymi 
przyłączami,

- utwardzone dojścia, ciągi komunikacyj-
ne,

- piłkochwyty i ogrodzenie boisk z bramą 
i furtką,

Przebudowana zostanie także linia kablo-
wa, która jest w kolizji z projektowana infra-
strukturą.

Umowa z wykonawcą została zawar-

ta 20 października 2022 roku na kwotę 
2.681.098,65 zł. Prace mają zostać wykona-
ne do końca 2023 r.

Na realizację tej inwestycji gmina Wola 
Krzysztoporska pozyskała 1.265.500 zł do-

Góry Borowskie w gminie Wola Krzysztoporska to miejsce, w którym kumuluje 
się historyczna pamięć regionu. W czasie II wojny światowej, w 1939 r. to tutaj 
rozegrała się jedna z ważniejszych bitew kampanii wrześniowej. Dla uczczenia 
obrońców Gór Borowskich w 1972 r. odsłonięto tu pomnik ze stali. Teraz przyszedł 
czas na jego renowację. Zmieni się także zagospodarowanie terenu wokół.

Renowację pomnika Obrońców Gór Borow-
skich podzielono na dwie części. Pierwsza zakła-
da remont stalowej części pomnika polegający na 
czyszczeniu konstrukcji stalowej i jej malowaniu, a 
także remont cokołu i utwardzenia pomnika oraz 
remont ołtarza i krzyża wraz z utwardzeniem te-
renu wokół nich. Marmurowe płyty przy pomniku 
zostaną wymienione na granitowe. Wykonana zo-

stanie nowa nakrywa cokołu pomnika z płyt grani-
towych. Przewidziano również wymianę ołtarza be-

tonowego na wykonany z elementów kamiennych, 
remont krzyża i utwardzenie terenu wokół ołtarza i 
krzyża z kostki granitowej lub płyt granitowych.

Te prace mają kosztować 293.000 zł.
Druga część dotyczy wykonanie utwardzenia 

z kostki brukowej w poziomie o powierzchni ok. 
36 m2 (dla kolumny wojskowej przybywającej na 
uroczystości wrześniowe) oraz wykonania schod-

kowego utwardzenia z kostki brukowej o 
powierzchni w rzucie ok. 78 m2 (dla przy-
bywających delegacji).

Te prace zakończyły się w październi-
ku i kosztowały 55.965 zł.

Remont całości ma się zakończyć w 
grudniu, a jego koszt w całości pokryty 
będzie z budżetu gminy Wola Krzyszto-
porska.

Odnowienie pomnika i zagospodaro-
wanie otwartej przestrzeni przed pomni-
kiem, zgodnie z założonym projektem 
(utwardzenie placu, na których co roku 
odbywają się uroczystości historycz-
no-upamiętniające) poprawi estetykę i 

podkreśli prestiż tego ważnego dla gminy i regionu 
miejsca pamięci.

finansowania z pierwszej edycji Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych.

W kilku miejscowościach na terenie 
gminy powstają nowe obwody 
oświetleniowe.

Zgodnie z umowami zawartymi pod koniec 
września 2022, prace podzielono na kilka części. 
Pierwsza zakłada wykonanie robót budowalnych 
w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. 
- „Budowa obwodów oświetlenia ulicznego w 
miejscowościach: Glina, Ludwików, Parzniewi-
ce Duże, Siomki”. W tym przypadku oprócz robót 
budowlanych trzeba wykonać i częściowo aktuali-
zować dokumentację projektową.

W Glinie pojawi się 6 nowych lamp, w Ludwiko-
wie 4, w Parzniewicach Dużych (wzdłuż drogi po-
wiatowej do cmentarza) – 7, w Siomkach (wzdłuż 
drogi powiatowej od ul. Spacerowej do Leśnej) 
– 11. Nowe oświetlenie w tych miejscowościach 
kosztować będzie 292.706 zł.

Druga część prac obejmuje „Budowę obwo-
dów oświetlenia ulicznego w miejscowościach: 
Blizin, Bogdanów, Kolonia Woźniki, Majków 
Duży, Miłaków”. W Blizinie zamontowane zosta-
ną 4 nowe lampy, w Bogdanowie – również 4, w 
Kolonii Woźniki – 7, w Majkowie Dużym – 6, a w 
Miłakowie – 8.

Za wykonanie tego zadania zapłacić trzeba bę-
dzie 258.300 zł.

Umowy z wykonawcami zawarto 27.09.2022 r. 
Jeśli pozwoli na to aura, prace zostaną wykonane 
jeszcze w tym roku.
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OSP Parzniewice 
ma nowy wóz gaśniczy

Dzień 31 października 2022 na długo zostanie w pamięci strażaków z jednostki OSP Parzniewice. 
To tego dnia przyjechał do jednostki fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Strażacy i 
mieszkańcy Parzniewic zgotowali mu owacyjne przyjęcie, a wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman 
Drozdek uroczyście przekazał druhom kluczyki do nowego pojazdu.

Były fajerwerki, sztuczne ognie i niesa-
mowita radość z nowego nabytku, który 
bardzo przyda się jednostce należącej do 
Krajowego Systemu-Ratowniczo Gaśni-
czego i dysponowanej często do zdarzeń 
na pobliskiej autostradzie A1. A samochód 
witali nie tylko druhowie, młodzi adepci 
OSP, ale i cała lokalna społeczność. Stra-
żacy z dumą opowiadają o aucie.

- Nowy pojazd to samochód na podwo-
ziu MAN TGM 18.320 4x4 BB z ogumie-
niem pojedynczym na osi tylnej. Wyposa-
żony jest w zbiornik wody o pojemności 
4000 litrów, zbiornik na środek pianotwór-
czy o pojemności 400 litrów, autopompę o 
wydajności 2960 litrów na minutę, system 
oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego 
oraz system doświetlania pola pracy wokół 
auta w technologii LED, maszt oświetle-
niowy, szybkie natarcie o długości 60 me-
trów i kącik czystości. Ponadto samochód 
został doposażony w: trąby niskotonowe 
HADLEY, kamerę cofania, ciężki zestaw 
narzędzi hydraulicznych do ratownictwa 
technicznego LUKAS (zakupiony we wrze-
śniu przez Urząd Gminy Wola Krzysztopor-
ska), najaśnicę i wkrętarkę akumulatorową 
Milwaukee, komplet latarek z ładowarkami, 
zestaw do gaszenia pożarów traw i lasów, 
komplet kluczy nasadowych, kaseton wę-
żowy, bosak dielektryczny, torbę medycz-
ną PSP R-1, siekierę Fiskars, przedłużacz 
bębnowy – wymienia Marcin Krzesiński z 
OSP Parzniewice – Ciekawostką jest fakt, 
że to zaledwie czwarty egzemplarz tego 
auta w Polsce wyprodukowany przez firmę 
MOTO TRUCK, gdzie wykonawca zastoso-
wał zbiornik wody 4000 litrów, zabudowany 
na podwoziu z pojedynczym ogumieniem 
na osi tylnej.

Kluczyki do nowego auta trafiły w ręce 
prezesa OSP Parzniewice Henryka Grędy 
i naczelnika Sławomira Ogrodnika, a uro-
czyście przekazał je wójt Roman Drozdek.

- Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do zakupu naszego no-
wego pojazdu! Podziękowania kierujemy 
również do mieszkańców oraz sympatyków 
naszej jednostki za liczne przybycie na po-
witanie nowego pojazdu – dodają strażacy.

Całkowity koszt pojazdu to 1.099.620 
zł, a środki na jego zakup zapewniły: Gmi-
na Wola Krzysztoporska 699.620 zł i 
MSWiA 400.000 zł. Jednostka złożyła rów-
nież wniosek o dofinansowanie do WFOŚi-
GW w Łodzi na kwotę 100.000 zł.
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Sprzętowe wsparcie dla OSP Bujny

OSP Parzniewice ma nowy 
sprzęt za niemal 100 tys. zł
Długo wyczekiwany sprzęt już trafił do jednostki OSP w Parzniewicach! 
Jest to zestaw urządzeń hydraulicznych firmy Lukas wykorzystywanych 
najczęściej podczas wypadków. Urządzenia o wartości niemal 100 tys. 
zł zostały kupione ze środków gminy Wola Krzysztoporska. Jest to 
najnowocześniejszy tego typu sprzęt w powiecie piotrkowskim.

Promesy dla 
Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych

Młodzieżówka OSP będzie miała środki na 
sprzęt i umundurowanie. Uroczystość wręczenia 
promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
obyła się 28 października w sali OSP w Gomuli-
nie. Wsparcie trafiło do ponad 50 jednostek, w tym 
pięciu z terenu gminy Wola Krzysztoporska.

Nowy sprzęt za 30 tys. zł trafił do strażaków ochotników z Bujen.
Wcześniej -23.06.2022 w KM PSP w Piotrkowie 

Trybunalskim druhowie OSP Bujny podpisali umo-
wę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na udzielenie 
dofinansowania w formie dotacji na zakup sprzętu 
i wyposażenia jednostek OSP.

Ochotnicza Straż Pożarna  w Bujnach wnio-
skowała o zakup: radiotelefonów przenośnych, 

detektora prądu przemiennego, pilarki spalinowej, 
przecinarki spalinowej, wentylatora oddymiające-
go, drabiny nasadkowej.

Najważniejszą, decydującą zasadą przyjęcia 
wniosku była kolejność dostarczenia go do sie-
dziby Funduszu oraz jego kompletność. Dotacje 
mogło otrzymać tylko 80 jednostek z terenu woje-
wództwa łódzkiego.

- Jest to wielki sukces. Dzięki dotacji możemy 
uzupełnić braki w usprzętowieniu naszej jednostki 
- mówią strażacy z Bujen.

Koszt zakupionego sprzętu to 30.000 zł, z cze-
go kwota dofinansowania z WFOŚiGW to 25.000 
zł, kwota 5.000 zł to środki pochodzące z budżetu 
gminy Wola Krzysztoporska.

Dzięki wzmocnieniu sprzętowemu jednostki 
OSP Parzniewice mieszkańcy gminy oraz powia-
tu zyskają większe poczucie bezpieczeństwa oraz 
mają zagwarantowaną szybszą i skuteczniejszą 
pomoc w przypadku zagrożenia życia i zdrowia w 
wyniku wypadków.

Umowę o użyczeniu jednostce sprzętu oficjal-

nie podpisali 19 września przedstawiciele jednost-
ki z prezesem Henrykiem Grędą i naczelnikiem 
Sławomirem Ogrodnikiem na czele oraz wójt gmi-
ny Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, który 
życzył druhom, by sprzęt używany był jak najrza-
dziej.

Zadowolenia nie kryli też druhowie, którzy te-
raz jeszcze skuteczniej będą mogli nieść pomoc 
poszkodowanym.

- Z tego miejsca bardzo serdecznie chcemy 
podziękować wójtowi gminy Wola Krzysztoporska 
Romanowi Drozdkowi oraz radnym gminy Wola 
Krzysztoporska za wygospodarowanie środków fi-
nansowych na zakup zestawu – mówią strażacy z 
OSP Parzniewice. - Bliskie sąsiedztwo autostrady 

A1, coraz więcej wypadków, w których bierzemy 
udział, to główne czynniki, które wpłynęły na de-
cyzję o zakupie specjalistycznego sprzętu. Wyżej 
wymieniony sprzęt zostanie zamontowany w no-
wym pojeździe ratowniczo-gaśniczym GBA MAN! 
Dziękujemy!

Zestaw, który kosztował do-
kładnie 99.600 zł, zawiera: agre-
gat hydrauliczny, nożyce hydrau-
liczne, rozpieracz ramieniowy, 
dwa cylindry rozpierające, zestaw 
pokrowców na ostre krawędzie, 
zabezpieczenie AIRBAG, osłona 
przed odłamkami, zestaw łańcu-
chów, wspornik progowy, zestaw 
podkładów i klinów, piła ręczna 
do usuwania i wycinania szyb 
klejonych, wybijak do szyb harto-
wanych, nóż do przecinania pa-
sów, mata narzędziowa, zestaw 
drewna do stabilizacji pojazdów, 
zestaw końcówek do cylindrów 
rozpierających.

Promesy na zakup nowego sprzętu, umundu-
rowanie i wyposażenie osobiste oraz sprzęt telein-
formatyczny wykorzystywany w procesie szkolenia 
wręczono Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym z 
53 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z te-
renu powiatów: piotrkowskiego, bełchatowskiego i 
radomszczańskiego. Całkowity koszt dofinansowa-
nia dla tych jednostek opiewa na kwotę 269.500 zł.

Wsparcie trafi także do 5 jednostek z terenu 
gminy Wola Krzysztoporska:

OSP Gomulin (7.700 zł)
OSP Bujny (4.300 zł)
OSP Wola Krzysztoporska (3.700 zł)
OSP Parzniewice (3.400 zł)
OSP Woźniki (3.400 zł)
Kwoty uzależnione były od liczby członków drużyn. 

Ponadto drużyny młodzieżowe dziewcząt i chłopców z 
Gomulina otrzymały upominki indywidualne.

Promesy wręczał nadbryg. Grzegorz Janowski, 
łódzki komendant wojewódzki PSP w obecności 
dha Tadeusza Karcza, prezesa Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa 
łódzkiego, parlamentarzystów i samorządow-
ców, w tym gospodarza terenu, wójta gminy Wola 
Krzysztoporska Romana Drozdka.

Fot. ePiotrkow.pl, KM PSP Piotrków
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Dzień Kobiet Wiejskich w wolskim GOK-u
To było święto wszystkich kobiet z terenu gminy Wola Krzysztoporska – bo w końcu nasza gmina 
jest gminą wiejską. W minioną sobotę, 15 października 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej obchodzono Gminny Dzień Kobiet Wiejskich.

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich 
to coroczne święto obchodzone 15 paździer-
nika od 2008, ustanowione rezolucją Zgro-
madzenia Ogólnego ONZ w grudniu 2007 
w celu podkreślenia kluczowej roli kobiet w 
rozwoju obszarów wiejskich, zabezpieczeniu 
potrzeb żywnościowych oraz ich walki z ubó-
stwem na świecie.

Uroczystość została zorganizowana przez 
GOK z inicjatywy Kamili Kaczorowskiej – 
koordynatora KGW z terenu gminy Wola 
Krzysztoporska. Na sali pojawili się przedsta-
wiciele władz lokalnych i wojewódzkich. Dla 
pań wystąpiła grupa teatralno-kabaretowa 
Dla Niepoznaki oraz Kapela Spod Dębu.

Podczas spotkania zostały wręczone dy-
plomy uznania dla kobiet działających w 
KGW na terenie gminy Wola Krzysztoporska 
oraz zostały wylosowane nagrody ufundowa-
ne przez firmę kosmetyczną i anonimowego 
sponsora. Na koniec wszystkie przybyłe oso-
by zostały zaproszone na słodki poczęstunek.

Fot. Błażej Ligęza
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Góry Borowskie 2022: Zdali egzamin 
w dobie największej próby!
Setki mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska, a także zaproszeni goście przybyli 4 września 2022 do wsi 
Borowa, aby w asyście wojska u stóp pomnika na Górach Borowskich uczcić poległych tu w 1939 r. żołnierzy.

W niedzielę na Górach Borowskich – miejscu 
jednej z największych bitew kampanii wrześniowej 
1939 roku – zebrali się mieszkańcy gminy Wola 
Krzysztoporska, Bełchatowa, a także parlamen-
tarzyści, przedstawiciele władz państwowych i 
samorządowych, m.in.: wiceminister rolnictwa i 
rozwoju wsi Krzysztof Ciecióra, marszałek senior 
Antoni Macierewicz, senator Wiesław Dobkowski, 
wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew 
Ziemba oraz władze gminy z wójtem Romanem 
Drozdkiem i przewodniczącą Rady Gminy Małgo-
rzatą Gniewaszewską na czele, duchowieństwa, 
sołectw, instytucji, środowisk kombatanckich, har-
cerze, uczniowie, strażacy, a nawet rodziny tych, 
których przodkowie walczyli tu i ginęli.

To do nich skierował słowa gospodarz tego 
terenu, wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman 
Drozdek.

- Rocznica września 1939 roku to nie tylko po-
wód do pamięci o narodowej tragedii. To przede 

wszystkim powód do ogromnej narodowej dumy 
z przepięknej postawy naszych dziadów, którzy 
zdali egzamin w dobie największej próby. Zdali 
egzamin, bo ich świadomość patriotyczna i odpo-
wiedzialność za losy Ojczyzny były podstawą i fun-
damentem w budowie przyszłości narodu – mówił 
wójt Roman Drozdek, podkreślając jednocześnie, 
jak ta świadomość i postawa ważna jest teraz, w 
obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Pod pomnikiem odprawiona została msza świę-
ta polowa w intencji poległych. Odczytany został 
też apel poległych zakończony salwą honorową, a 
przedstawiciele różnych środowisk złożyli wiązan-
ki kwiatów.

Do udziału w obchodach zaproszono również 
grupy rekonstrukcyjne: Grupę Rekonstrukcji Histo-
rycznej 84. Pułku Strzelców Poleskich z Bełchato-
wa, Stowarzyszenie Historyczne Bataliony Obrony 
Narodowej z Wielunia oraz Grupę Rekonstrukcji 
Historycznej im. 10. Batalionu Saperów z Łodzi. 

Po części oficjalnej mieszkańcy mieli więc okazję 
obejrzeć umundurowanie oraz broń używaną w 
czasie II wojny światowej w polskim wojsku. Mogli 
też zajrzeć do polowego szpitala.

Na koniec wójt gminy Roman Drozdek wręczył 
podziękowania tym, którzy co roku uświetniają 
swoją obecnością obchody rocznicy bitwy na Gó-
rach Borowskich, a trafiły one m.in.: do rąk komba-
tantów (Józef Małolepszy, kpt. Włodzimierz Motyl, 
ppor. Marian Makowski, bryg. Józef Wodziński, 
inż. ppłk. Marian Cecotka), przedstawicieli wojska, 
duchowieństwa i grup rekonstrukcyjnych.

Uroczystości wrześniowe zorganizowali 
wspólnie wójt gminy Roman Drozdek z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury w Woli Krzysztoporskiej. 
W obchody włączyło się także sołectwo i KGW 
Borowa, które przygotowało dla przybyłych słodki 
poczęstunek.

Fot. Anna Wiktorowicz
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Borowa: Historia cmentarza wojennego
Opracowanie dr Łukasz Politański („Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”)

Borowa to niewielka miejscowość wchodząca 
obecnie w skład gminy Wola Krzysztoporska. Cha-
rakterystyczną jej cechą jest położenie na jednym z 
trzech wzniesień kompleksu Góry Borowskie, się-
gającego 278 m n.p.m. To właśnie położenie spra-
wiło, iż miejscowość ta była świadkiem tragicznych 
wydarzeń I i II wojny światowej. Niemniej jednak 
stwierdzić należy, iż zarówno miejscowa ludność, 
jak i historycy zazwyczaj wiążą niezalesione nie-
gdyś stoki Gór Borowskich z wydarzeniami wrze-
śnia 1939 roku, kiedy to zgrupowanie płk. Ludwika 
Czyżewskiego, w dwudniowej potyczce, utrudniało 
pochód elementów XVI Korpusu Armijnego w kie-
runku na Piotrków Trybunalski i Warszawę.

Kwestie historii cmentarza wojennego w Boro-
wej, podobnie jak i problem analizy działań zbroj-
nych w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego i Bełcha-
towa w 1914 roku, pozostają w wielu przypadkach 
nadal nierozwiązane. Ostatecznie na terenie utwo-
rzonego w 1915 roku Kreiskommanda w Piotrko-
wie rozpoczęto organizację szeregu cmentarzy 
wojennych – najczęściej po jednym na terenie 
każdej gminy. Do końca okupacji austro-węgier-
skiej udało się stworzyć cmentarze w Kuźnicy gm. 
Bujny Szlacheckie (obecnie gm. Zelów) – 254 po-
chowanych, Augustynowie gm. Bełchatówek – 537 
pochowanych, Chynowie gm. Drużbice – 249 po-
chowanych, Gomulinie gm. Grabica – 254 pocho-
wanych, Kamieńsku – 68 pochowanych, Rogowcu 
gm. Kleszczów – 384 pochowanych, Trzepnicy 
gm. Łęki Szlacheckie – 40 pochowanych. Niektó-
rzy polegli pochowani zostali na cmentarzach wy-
znaniowych między innymi w Bełchatowie, gdzie 
utworzono Dzielnicę wojenną na ewangelickim 
cmentarzu parafialnym.

W 1917 roku rozpoczęto również prace nad or-
ganizacją cmentarza w Borowej. Oficjalnie został 
on utworzony przez władze wojskowe austro-wę-

gierskie w 1918 roku na gruncie o powierzchni 
2555 m² (dł. 73 m, szer. 35 m) należącym do Mi-
chała Nowaka. W pierwszej kolejności na tutejszy 
cmentarz trafiły szczątki żołnierzy z miejscowości: 
Bernardów, Janów, Postękalice, Borowa, Blizin, 
Bogdanów, Kamienna, Kozierogi, Mąkolice, Miła-
ków, Moników, Pawłów Szkolny, Pawłów Górny, 
Piaski, Parzniewice Małe, Radziątków i Budków. 
Łącznie przeniesiono do nowego miejsca spo-
czynku 536 ciał, w tym: 189 żołnierzy niemieckich, 
176 żołnierzy austro-węgierskich i 171 rosyjskich.

Nowo powstały cmentarz stanowił niezwykłe 
rozwiązanie pod względem kompozycyjnym. Ulo-
kowany na dominującym nad otoczeniem wznie-
sieniu, w układzie tarasowym z czterema mogiłami 
zbiorowymi rozplanowanymi w formie krzyża, z 
wieloma nieukończonymi po dzień dzisiejszy roz-
wiązaniami, oddawać miał zapewne prestiż i maje-
stat ówczesnych władz.

Jednym z zadań powojennych organów zajmu-
jących się tematem grobownictwa wojennego było 
wykończenie cmentarzy urządzanych przez pań-
stwa zaborcze oraz dalsza ich komasacja. Pomimo 
drobnych remontów poszczególnych cmentarzy, 
wykonanych w drugiej połowie lat dwudziestych, 
ich stan ciągle się pogarszał. Sama ewidencja 
rozsianych na terenie powiatu nekropolii, przy ol-
brzymich problemach natury komunikacyjnej, stała 
się niezwykle trudna i czasochłonna. Bardzo szyb-
ko tematyką stanu zachowania poszczególnych 
obiektów, między innymi cmentarza w Borowej, 
zajęło się Poselstwo Niemieckie w Warszawie, wy-
tykając stronie polskiej znaczne zaniedbania w tej 
materii. Najrozsądniejszym rozwiązaniem wpro-
wadzającym porządek oraz niwelującym chronicz-
ny problem braku środków na utrzymanie licznych 
cmentarzy wojennych była ich komasacja.

Jak łatwo się domyśleć, na terenie powiatu 

piotrkowskiego za centralny punkt scaleniowy ob-
rany został właśnie cmentarz w Borowej. Należy 
nadmienić, iż pretendował on do roli centralnego 
jeszcze w okresie austro-węgierskim, a zadecydo-
wało o tym w dużej mierze jego położenie na stoku 
dominującego w okolicy wzniesienia, oddalonego 
od większych osiedli, a jednocześnie usytuowane-
go w centrum powiatu. 15 lutego 1932 roku Archi-
tekt Powiatowy polecił Urzędowi Gminy w Łękawie 
[...] zbadać na miejscu i obliczyć koszt przewie-
zienia zwłok poległych, pochowanych na cmen-
tarzach wojennych w Augustynowie, w Rogowcu 
oraz w mogile zbiorowej przydrożnej w Kuźnicy /
gm. Bujny Szlacheckie/, następnie umieszczenia 
ich na cmentarzu w Borowej Górze [...]. Był to za-
ledwie początek długiego procesu scaleniowego. 
Ostatecznie do 1939 roku do Borowej przeniesio-
no szczątki żołnierzy pochowanych wcześniej na 
mniejszych cmentarzach w Kuźnicy, Augustyno-
wie, Chynowie, Gomulinie, Kamieńsku, Rogowcu 
i Trzepnicy. Obecnie można oszacować liczbę po-
ległych spoczywających w tym miejscu na ponad 
2 tysiące.

Niestety nie był to koniec procesu grzebania 
w tym miejscu poległych. W 1945 roku na terenie 
cmentarza zorganizowano kolejne dochówki – tym 
razem żołnierzy niemieckich poległych w trakcie 
ofensywy styczniowej. Pochowano ich w dwóch 
mogiłach. W pierwszej, zorganizowanej na nie-
zwykle niewielkiej powierzchni po lewej stronie 
od wejścia, przy murze cmentarnym pochowano 
24 poległych. Drugą mogiłę stanowił fragment 
zaadaptowanego do tego celu rowu przeciwlot-
niczego znajdującego się w tylnej części cmen-
tarza. Wrzucono do niego i zagrzebano ciała 68 
poległych. Ekshumacji i przeniesienia szczątków 
z dwóch wyżej wymienionych mogił dokonano w 
maju 2010 roku.
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Przedszkolaki uczyły się historii

To już XII Pieszy Rajd 
na Góry Borowskie

Łowili w Cieszanowicach
Podobno ryby nie współpracowały, ale liczy się przecież także dobra za-

bawa w pięknych okolicznościach przyrody. W dniu 25 września na wodach 
zbiornika w Cieszanowicach Koło nr 35 PZW z Woli Krzysztoporskiej zor-
ganizowało zawody wędkarskie dla członków koła w dyscyplinie gruntowej.

Zwyciężył Paweł Szulc - waga 1245 g
II miejsce Wiesław Gładysz -- waga 705 g

III miejsce Jarosław Warzyń-
ski (prezes Koła nr 35) - waga 
650 g

- Ryby żerowały bardzo sła-
bo, a wśród tych złowionych 
dominowały płocie, wzdrę-
gi, okonie i leszcze – dodają 
uczestnicy zawodów.

Wędkarskie zakończenie wakacji

Aż 170 osób wzięło udział w XII Pieszym Rajdzie na Góry Borowskie, który odbył 
się 8 października tego roku. Organizatorem, jak co roku, było Szkolne Koło 
Krajoznawczo-Turystyczne działające przy Szkole Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej. 
W rajdzie wzięły udział szkoły podstawowe z terenu gminy Wola Krzysztoporska: SP Bogdanów, SP 
Gomulin, SP Krzyżanów, SP Parzniewice i SP Wola Krzysztoporska.

Łącznie w rajdzie uczestniczyło 170 uczniów i 
opiekunów. - W sobotę rano, przy sprzyjającej au-
rze grupa wspierana przez strażaków z OSP Wola 
Krzysztoporska wyruszyła w trasę spod budynku 
Szkoły Podstawowej na Góry Borowskie. Co roku 
mieszkańcy gminy przywołują pamięć o bohate-
rach, którzy w pierwszych dniach września 1939 
roku dzielnie bronili się przed najeźdźcą. To na 
tych terenach żołnierze pod wodzą gen. Ludwika 
Czyżewskiego toczyli walki obronne i to właśnie tu 
część tych bohaterskich żołnierzy poległa. Masze-
rując po terenach, gdzie toczyły się walki, chcemy 
oddać im hołd – mówią organizatorzy rajdu.

Po pokonaniu 10-kilometrowej trasy, oczy-

wiście z przerwami na odpoczynek, uczestnicy 
dotarli do celu. Po krótkim postoju i posileniu się 
gorącym żurkiem (przygotowanym przez Koło Go-
spodyń Wiejskich z Borowej), uczniowie przystąpili 
do konkursu wiedzy o Górach Borowskich przygo-
towanego przez nauczyciela historii Lucynę Lasek. 
Po zaciętej walce konkurs wygrał uczeń z SP Krzy-
żanów Paweł Sima, II i III miejsce zajęli uczniowie 
z SP w Woli Krzysztoporskiej: Adam Sima i Mak-
symilian Pędziwiatr. Zwycięzcy otrzymali nagrody.

Wręczono też podziękowania uczestnikom 
rajdu (opiekunom z poszczególnych szkół), in-
stytucjom (GOK w Woli Krzysztoporskiej, OSP w 
Woli Krzysztoporskiej, KGW z Borowej, LZS Wola 

Krzysztoporska), radnej gminy Wola Krzysztopor-
ska pani Beacie Wieczorek – wszystkim, którzy 
pomagali przy organizacji. Szczególne podzięko-
wania skierowano do pani Danuty Błaszczyk, któ-
ra zawsze brała udział w rajdach organizowanych 
przez szkołę czy PTTK, chętnie wspierała pomo-
cą, przez wiele lat była członkiem SKKT, a obecnie 
odeszła na emeryturę.

Rajd odbył się dzięki zaangażowaniu opieku-
nów SKKT: Marii Bartłomiejczyk, Aleksandry Ko-
walczyk, Lucyny Lasek, Agnieszki Warzyńskiej, 
Gabrieli Perek oraz Beaty Wieczorek. Do zoba-
czenia wkrótce na kolejnym rajdzie!

Maluchy z Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej uczyły się historii w plenerze. Przedszkolaki  
z grup Truskaweczki, Malinki oraz Poziomki 14 września miały możliwość poznać miejsce jednej z największych 
bitew kampanii wrześniowej 1939 roku – Góry Borowskie.

- Dzięki uprzejmości sołtysa miejscowo-
ści Borowa Artura Jędrzejczyka dzieci mogły 
dowiedzieć się dużo o historii tego miejsca, 
zwiedzić cmentarz z okresu I wojny świa-
towej, oddać hołd poległym żołnierzom, a 
także wejść na najwyższy punkt Gór Borow-
skich – mówi Ewelina Jeż z Przedszkola Sa-
morządowego w Woli Krzysztoporskiej.

W sobotę, 3 września 2022 wędkarze Koła nr 35 PZW z Woli Krzysztopor-
skiej zorganizowali zawody dla niezrzeszonych w strukturach PZW z okazji 
rozpoczęcia nauki w szkołach lub 
–jak kto woli – zakończenia wa-
kacji. Do rywalizacji przystąpiło 
20 osób wraz z rodzinami.

- Było słonecznie lecz chłod-
no. Rybki współpracowały śred-
nio, ale atmosfera jak zwykle 
przednia – mówi Jarosław Warzyński, prezes Koła nr 35 PZW. - Po oficjal-
nym ważeniu ryb dowiedzieliśmy, kto zwyciężył i kto dostał cenne nagrody. 
Ostatecznie zwyciężyła Ania Krakowiak, a za nią znaleźli się w kolejności: 
Kacper Łęgowiak, Basia Wochyń, Marysia Sobieraj i Zosia Kleczyk. Gratu-
lujemy.

Było też, jak co roku, ognisko i pieczone kiełbaski. Zapraszamy w roku 
przyszłym na zawody organizowane przez wędkarzy.
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Pożar w Kozierogach
W Kozierogach spaliły się budynki inwentarskie i maszyny. Na 
szczęście nikomu (także zwierzętom) nic się nie stało. Do pożaru 
doszło około godziny 17.00 w środę, 7 września.

Pogorzelcy ze wsi Kozierogi 
mogą liczyć na pomoc

Pogorzelcy ze wsi Kozierogi mogą liczyć na swo-
ich sąsiadów w całej gminie Wola Krzysztoporska. 
W wielu wsiach zorganizowano spontaniczne zbiór-
ki. Do poszkodowanej rodziny trafiły środki finanso-
we z sołeckich zbiórek, ale także siano i zboże.

Przypomnijmy - na początku września w pożarze 
w Kozierogach spłonęła stodoła wypełniona zapa-
sami na zimę oraz budynek inwentarski, z którego 
udało się na szczęście wyprowadzić bydło. Straty 
były ogromne. Mieszkańcy całej gminy pospieszyli z 
pomocą. W sołectwach zorganizowano zbiórki. Oto 
ich wynik:
Blizin – 400 zł
Budków-Mzurki – 700 zł
Gomulin – 5.230 zł
Gomulin Kolonia – 1.100 zł (plus zboże)
Kacprów – 1.300 zł
Kamienna – 840 zł (plus zboże)
Kozierogi – 3.670 zł
Krężna – 7.750 zł
Krężna Kolonia – 1.800 zł
Mąkolice – 4.610 zł
Oprzężów – 3.670 zł
Piekary – 3.670 zł
Radziątków – fanty na festyn charytatywny
Rokszyce – 2.000 zł
Stradzew - 915 zł (plus płody rolne do odebrania 
w dowolnym terminie)
Wola Krzysztoporska - 2.000 zł
Woźniki – 4.300 zł (plus7 bel siana i siano 
w kostkach, 2 bele słomy, ok. 800 kg zboża)
Woźniki Kolonia – 4.410 zł (plus przyczepa 
siana)

To być może niecała pomoc, jaka trafiła do pogo-
rzelców. Jeśli kogoś pominęliśmy, przepraszamy, ale 
liczy się serce. Wszystkim, którzy je okazali, w imieniu 
poszkodowanej rodziny serdecznie dziękujemy.Bujny 

dla Patryka
W październiku w SP w Bujnach miał miej-

sce kiermasz zorganizowany przez Samorząd 
Uczniowski. Jego celem było pozyskanie środków 
finansowych na rzecz chorującego na neurobla-
stomę Patryka Wysmyka, który od kilku lat walczy 
o swoje zdrowie. Społeczność szkolna okazała 
niesamowitą empatię. Ilość ciast i słodkości przy-
niesionych do szkoły zaskoczyła wszystkich. Osta-
tecznie udało się zebrać 3.500 zł.

Papieskie kremówki 
dla Patryka i ubogiej 
młodzieży

16 października w całej Polsce obchodzony był 
XXII Dzień Papieski. Z tej okazji wolontariusze ze 
Szkolnego Koła Caritas ze Szkoły Podstawowej 
im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie 
zapraszali na papieskie kremówki. Chętnych do 
zakupu nie brakowało, a zebrane datki poszły na 
szlachetny cel.

Złożone przy tej okazji ofiary przeznaczone 
zostały na rzecz funduszu stypendialnego dla 
zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin oraz 
na pomoc dla walczącego z nowotworem Patry-
ka Wysmyka. - W niedzielę rozprowadziliśmy 300 
ciastek. Część nabywców wrzucała do puszek 
symboliczne kwoty, nie brakowało jednak osób, 
które za ciastko płaciły kilkanaście złotych. W su-
mie zebraliśmy 1630 zł. Wszystkim darczyńcom 
składamy serdeczne podziękowania – mówią 
członkowie Szkolnego Koła Caritas.

Parafia Świętego Mikołaja Biskupa w Gomu-
linie była jedną z nielicznych parafii w diecezji, 
w których dostępne były papieskie kremówki od 
Szkolnych Kół Caritas. Akcja organizowana jest co 
roku i co roku cieszy się dużą popularnością.

W pożarze spłonęła stodoła wypełniona 
zapasami na zimę oraz budynek inwentarski, 
z którego udało się na szczęście wyprowa-
dzić bydło.

- Gmina poprzez Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej podjęła działania, aby objąć 
poszkodowana rodzinę pomocą finansową 
w formie zasiłku celowego przyznawanego w 
wyniku tzw. zdarzenia losowego. Jego wyso-
kość zostanie określona po wizycie gminnej 
komisji i przeprowadzeniu wywiadu środowi-
skowego – mówił tuż po pożarze wójt gminy 
Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.

Ale o spontanicznej pomocy i zorganizo-
waniu zbiórek pomyśleli także mieszkańcy 
miejscowości Kozierogi i okolicznych so-
łectw.

W akcji gaśniczej brało udział 7 jednostek: 
JRG z Państwowej Straży Pożarnej w Piotr-
kowie Trybunalskim i 6 jednostek OSP z tere-
nu gminy Wola Krzysztoporska: OSP KSRG 
Wola Krzysztoporska, OSP Bogdanów, OSP 
Mąkolice, OSP Woźniki, OSP Piekary, OSP 
Krężna.

Fot. Jednostki OSP

Uczniowie z Gomulina 
dla Patryka

Uczniowie z Gomulina mają wielkie serca. 
18 i 19 października br. w Szkole Podstawo-
wej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Go-
mulinie odbył się kiermasz zorganizowany na 
rzecz chorującego na neuroblastomę Patryka 
Wysmyka, który walczy o swoje zdrowie już 
od kilku lat. Wolontariuszom udało się zebrać 
sporą kwotę.

Niedawno Patryk wyjechał na leczenie do Bar-
celony. W Polsce wyczerpały się możliwości po-
mocy chłopcu, stąd konieczność wyjazdu za grani-
cę, a koszt operacji i leczenia wynosi tam ponad 2 
miliony złotych. – Tak niebotycznie wysoka kwota 
zainicjowała w kraju szereg akcji charytatywnych 
na rzecz Patryka: festyny, kiermasze, pikniki, im-
prezy sportowe i wiele innych. Nasza szkoła także 
włączyła się w tę pomoc, organizując kiermasz ła-
koci i darów jesieni. Odzew społeczności szkolnej 
był ogromny. Uczniowie wszystkich klas chętnie 
kupowali przyniesione przez wolontariuszy sma-
kołyki: ciasta, babeczki, rogaliki, orzechy, jabłka, 
a nawet … dynie. Łącznie udało się nam zebrać 
3150 złotych, które to zostały przelane na konto 
Fundacji „Siepomaga”. Patryku, jesteśmy z Tobą! 
– mówią organizatorzy kiermaszu.

Niektórzy uczniowie mówili, że dobro powraca i 
warto pomagać. Każdy gest serca, każda poświę-
cona minuta i złotówka, to iskra dobra, która może 
rozpalić wielkie ognisko i dać tak bardzo potrzebną 
nadzieję oraz realne wsparcie. Organizatorzy ser-
decznie dziękują wszystkim, którzy odpowiedzieli 
na apel i w jakikolwiek sposób włączyli się, aby 
wesprzeć Patryka.
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Wyjątkowa książka o twórcy 
malowideł w bogdanowskim kościele

A co o pracy nad nową książką mówią jej 
współautorki - Danuta Stępień i Joanna Sobut-
kowska, znane nam z publikacji o Woźnikach?

- O Jerzym Zygmuncie Piwce dowiedziałyśmy 
się, poszukując materiałów do książki „Woźniki – 
nasza mała ojczyzna. Ocalić od 
zapomnienia…” Pod-
czas analizy zapisów 
zawartych w Kronice 
Parafii Bogdanów oka-
zało się, że to wielki 
artysta, m.in. projektant 
i wykonawca malowi-
deł-arcydzieła główne-
go ołtarza Kościoła pw. 
Trójcy Przenajświętszej w 
Bogdanowie, kuzyn ostat-
niej dzierżawczyni woźnic-
kiego majątku - Zofii Piętki 
z d. Sztremer, także pana 
Leszka Sztremera, którego 
poznałyśmy w 2019 r. pod-
czas prac nad w/w książką.

Dzięki tym kontaktom 
pozyskałyśmy bogaty, unika-
towy, dotychczas niepubliko-
wany materiał faktograficzny o Jerzym Zyg-
muncie Piwce, co zainspirowało nas do dalszych 
poszukiwań brakujących, a jakże cennych infor-
macji m.in. w publikacjach o słynnej Szkole Kar-
packiej, w autobiograficznej książce Eugeniusza 
Gepperta oraz dostępnych źródłach archiwalnych 
wymienionych w obszernej bibliografii.

„Wszystko ma swój czas” (Koh 3, 1) to motyw 
przewodni tego biograficznego dokumentu – ca-
łego życia J. Z. Piwki oraz historii opracowywania 
jego niezwykłych losów aż do sfinalizowania pracy 
- wydania książki pt. „Jerzy Zygmunt Piwko – arty-
sta, żołnierz, nauczyciel” we wrześniu 2022 r.

Książkę otwierają osobiste wspomnienia L. 
Sztremera oraz rys biograficzny bohatera. Ko-
lejne części ukazują młodzieńcze poszukiwania, 
realizację artystycznych pasji – tu m.in. przykłady 
małych form artystycznych, akwarele z podróży 
po krajach Europy Południowej, malarstwo olej-
ne, wspomnienie o prof. Eugeniuszu Geppercie 
oraz wspaniałe malarstwo sakralne, czas II wojny 
światowej i niezwykłą wędrówkę żołnierza – na-

Pasjonatki z wyróżnieniem
Z wyróżnieniem wrócił zespół Pasjonatki z Woli Krzysztoporskiej z Powiatowego Przeglądu Zespołów 
Ludowych i Śpiewaczych, który 2 października odbył się w Czarnocinie.

W części konkursowej zaprezentowało 
się 8 zespołów z terenu powiatu piotrkow-
skiego. Zwycięzcami IV Powiatowego Prze-
glądu Zespołów Ludowych i Śpiewaczych w 
Czarnocinie zostały Zespół Ludowy Tkacze 
z Moszczenicy i Zespół Ludowa Biesiada z 
Czarnocina, natomiast reprezentujące gminę 
Wola Krzysztoporska Pasjonatki otrzymały 
wyróżnienie.

Przypomnijmy - zespół istnieje od marca 

2009 roku. Działa przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Woli Krzyszto-
porskiej. Tworzy go 11 osób, któ-
rym na akordeonie akompaniują 
instruktor Grzegorz Bogus oraz 
Marcin Pawlikowski.

Gratulujemy!
Fot. Starostwo Powiatowe w 

Piotrkowie Trybunalskim

uczyciela od Obozu Internowanych Żołnierzy w 
Rumunii poprzez kraje Bliskiego Wschodu, Egipt, 
Włochy do Wielkiej Brytanii.

Wszędzie wytężona, pełna zapału praca 
nauczycielska przy 
bardzo sumien-
nym wykonywaniu 
obowiązków woj-
skowych, za co 
otrzymał wysokie 
odznaczenia, m.in. 
Krzyż Pamiątkowy 
Monte Cassino 
i Srebrny Krzyż 
Zasługi z Miecza-
mi, Pamiątkową 
Odznakę 3. Dy-
wizji Strzelców 
Karpackich. W 
wojennej dro-
dze wiernie 
towarzyszyła 
mu również 
piękna oznaka 

rozpoznawcza 3. DSK.
J. Piwko współtworzył wspaniałą Szkołę Kar-

packą, której dzieje opracował m.in. Mieczysław 
Kuczyński, a wspomnienia przekazało wielu na-
uczycieli i uczniów. Relacje J. Piwki stanowią cen-
ny, historyczny dokument tej Szkoły, są także do-
pełnieniem wspomnień uczniów i nauczycieli oraz 
świadectwem spełnienia wielkiego społecznego i 
patriotycznego obowiązku w trudnych warunkach 
wojennych.

Ostatnia część książki to powojenna droga wy-
bitnego naukowca, nauczyciela młodych pokoleń.

Trzy wyraźne etapy życia - w różnych sytu-
acjach i warunkach. Gdziekolwiek bohater prze-
bywał, zawsze pozostawał człowiekiem o wielkiej 
kulturze osobistej, niezmiernie pracowitym i am-
bitnym, wiernym swoim ideałom i tym wewnętrz-
nym pięknem promieniował na zewnątrz, na 
wszystkich ludzi, wśród których przyszło mu żyć.

Myślimy jednak, że najwięcej o Jerzym Piwce 
mówią zachowane do dziś dzieła sztuki, nie tylko 
w Polsce, ale również w Rumunii i we Włoszech, 
dokumenty, odznaczenia, fotografie, relacje osób 

znających go osobiście.
Zawarte w książce dokumenty udowadniają, 

że Poczet Wielkich Polaków powinien być uzu-
pełniony o tę wyjątkową postać artysty, żołnierza, 
nauczyciela.

Opracowując materiał, starałyśmy się zacho-
wać układ zgodny z koncepcją i życzeniem pana 
Leszka Sztremera. Po jego śmierci podjęłyśmy 
dalszą pracę wg własnego pomysłu, w porozumie-
niu z rodziną śp. Leszka Sztremera, dzięki czemu 
zgromadzone materiały nie zostaną zmarnowane.

Dokument adresowany jest do miłośników sztu-
ki, historii, nauki, pokoleń starszych i młodszych, 
stanowi cenne źródło wiedzy, ale skłania również 
do refleksji nad sensem życia człowieka, nad po-
nadczasowymi wartościami, którym warto być 
wiernym do końca, niezależnie od wydarzeń, które 
determinują bieg dziejów.

O ukazaniu się książki i jej tematyce przekaza-
ne zostały informacje m.in. do Kościoła Narodze-
nia NMP w Kozłowie, Kościoła pw. Trójcy Prze-
najświętszej w Bogdanowie, Filii Bibliotecznej w 
Woźnikach i wielu innych instytucji świeckich.

Książka jest dostępna w bibliotekach gminnych 
i powiatowych, muzeach, archiwach piotrkowskich 
i łódzkich, także w archiwum IPN w Łodzi.

Zapraszamy więc do lektury i dzielenia się swo-
imi wrażeniami.

Danuta Stępień i Joanna Sobutkowska

„Jerzy Zygmunt Piwko – artysta, żołnierz, nauczyciel” – autorstwa Leszka Sztremera, Danuty Stępień, Joanny Sobutkowskiej 
(opracowanie zbiorowe) to nowa pozycja książkowa związana z naszym regionem. Wkrótce będzie ją można przeczytać i 
obejrzeć w naszych gminnych, a także w piotrkowskich i wojewódzkich bibliotekach.
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Za nami Gminny Dzień Seniora!

Narodowe Czytanie 2022: „Lilije” 
i „Rybka” w wykonaniu uczniów z Bujen

Seniorzy na scenie i na widowni Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztopor-
skiej – we wspólnej, doskonałej zabawie! 
A wszystko z okazji obchodzonego 20 paź-
dziernika Europejskiego Dnia Seniora.

Wszystkim Seniorom składamy najlepsze 
życzenia z okazji ich święta! Niech dojrzały 
wiek będzie dla Państwa czasem radości, 
satysfakcji, spełnienia oraz czasem aktyw-

nym, pełnym pasji, poczucia znalezienia 
właściwego miejsca w życiu!

W tym wyjątkowym dniu na scenie GOK 
w Woli Krzysztoporskiej wystąpił zespół Pa-
sjonatki, prezentujący nie tylko stare utwory 
ludowe, ale także te ze współczesnego re-
pertuaru. A po nich sceną zawładnęła gru-
pa teatralna Boczny Tor prowadzona przez 

Aleksandra Książczaka.
Wcześniej najlepsze życzenia złożył przy-

byłym dyrektor GOK Marcin Pawlikowski, a 
w imieniu wójta Romana Drozdka i własnym 
przekazał je także sekretarz gminy Dominik 
Ambrozik.

Po scenicznych występach wszyscy se-
niorzy mogli spotkać się i porozmawiać przy 
kawie i ciastku.

Tradycyjnie w drugi piątek września w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzyszto-
porskiej odbyło się Narodowe Czytanie. W 
tym roku były to „Ballady i romanse” Adama 
Mickiewicza w dwusetną rocznicę pierwszej 
ich publikacji. Po raz kolejny to wynik współ-
pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli 
Krzysztoporskiej, Zespołu Szkół CKZ im. 
Wincentego Witosa w Bujnach oraz Filii Bi-
bliotecznej w Bujnach.

Uczniowie z Zespołu Szkół CKZ w Buj-
nach przedstawili widowni dwie ballady: 
„Lilije” i „Rybkę”. Aktorzy - amatorzy zebrali 
zasłużone owacje na stojąco.

W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie 
klas 7 - 8 ze szkół z terenu gminy Wola 
Krzysztoporska, a także nauczyciele, wycho-
wawcy, czytelnicy bibliotek, a także zapro-
szeni goście: przewodnicząca Rady Gminy 
Małgorzata Gniewaszewska, dyrektor GOK 

Marcin Pawlikowski oraz dyrektorzy szkół: 
Mirosława Kaczmarek-Michalak, Adrianna 
Grela, Iwona Zapała, Bogusława Bajerowska 
oraz Magdalena Ryżewska.

Organizatorki wydarzenia: Julita Furczyń-
ska, Joanna Filipek, Marta Kopacka oraz 
Anna Daranowska-Wrzeszcz serdecznie 
dziękują wszystkim za przybycie i uczestnic-
two w Narodowym Czytaniu, jednocześnie 
zapraszając na kolejne jego odsłony.
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Jakich nazw ulic chcieli mieszkańcy Parzniewic?

KGW Poraj 
zadba o zdrowie
Koło Gospodyń Wiejskich w Poraju 
zdobyło kolejny grant, który tym razem 
pozwoli zadbać o zdrowie. Brawo!

Ten grant KGW Poraj zdobyło w konkursie ogło-
szonym przez Fundację Pomaganie Krzepi „KGW 
-krzepkie i zdrowe”.

- Do konkursu zgłosiło się 140 organizacji z 
całego kraju, 16 z nich zdobyło nagrodę w po-
staci dofinansowania projektu mającego na celu 
zwrócenie uwagi członkiń koła na zdrowy tryb 
życia oraz zachęcenie ich do aktywności fizycz-
nej – mówi Anna Poczeczyńska, przewodnicząca 
KGW Poraj. - Wręczenie nagrody miało miejsce 
podczas II Ogólnopolskiej Konferencji pn. „Koła 
Gospodyń Wiejskich - Liderki Bezpiecznej Wsi”. 
Delegacja naszego Koła, jako jedna z siedmiu 
zaproszonych, miała możliwość wzięcia udziału 
w ciekawych panelach dyskusyjnych i warszta-
tach. Dzięki organizatorom zwiedziliśmy również 
warszawską Starówkę oraz uczyliśmy się krako-
wiaka pod okiem członków Państwowego Zespołu 
Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Był to także 
czas wymiany doświadczeń i dzielenia się pomy-
słami na dalszą działalność. W ramach projektu 
„Aktywny Poraj” zorganizujemy dla naszych człon-
ków szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej, 
kupimy i wyposażymy apteczkę oraz zaopatrzymy 
się w sprzęt potrzebny do kontrolowania stanu 
zdrowia (m.in. ciśnieniomierze) – dodaje Anna Po-
czeczyńska. 

To kolejny grant zdobyty przez KGW Poraj. Nie-
dawno dzięki paniom z KGW w Parzniewicach go-
ściło Centrum Nauki Kopernik.

Eksperymentowali z Centrum 
Nauki Kopernik i KGW Poraj

Aż 315 osób wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących nadania nazw ulic w 
miejscowości Parzniewice. Podajemy ich wyniki.

Po przeanalizowaniu wyników konsultacji spo-
łecznych w sprawie nadania nazw ulic:

- dla drogi gminnej oznaczonej numerem ewi-
dencyjnym działki 43 obręb geodezyjny Parzniewi-
ce Duże przyjęto nazwę ulicy Krótka,

- dla drogi gminnej oznaczonej numerem ewi-
dencyjnym działki 7 obręb geodezyjny Parzniewi-
ce Duże przyjęto nazwę ulicy Kolonia,

- dla drogi gminnej oznaczonej numerem ewi-
dencyjnym działki 42 obręb geodezyjny Parzniewi-
ce Duże przyjęto nazwę ulicy Dojazdowa,

- dla drogi gminnej oznaczonej numerem ewi-
dencyjnym działki 310 obręb geodezyjny Parznie-
wice Duże przyjęto nazwę ulicy Leśna,

- dla drogi gminnej oznaczonej numerem ewi-
dencyjnym działki 262 obręb geodezyjny Parznie-
wice Duże przyjęto nazwę ulicy Łużyk,

- dl drogi gminnej 110463E oznaczonej numerem 
ewidencyjnym działki 225 obręb geodezyjny Parz-
niewice Duże przyjęto nazwę ulicy Solidarna,

- dla drogi powiatowej 1528E oznaczonej nume-
rem ewidencyjnym działki 92 obręb geodezyjny Par-
zniewice Duże przyjęto nazwę ulicy Spacerowa,

- dla drogi powiatowej 1914E oznaczonej nu-
merem ewidencyjnym działki 120 obręb geode-
zyjny Parzniewice Duże przyjęto nazwę ulicy 
Bukowa,

- dla drogi gminnej 110461E oznaczonej nume-
rem ewidencyjnym działki 153 obręb geodezyjny 

Parzniewice Duże przyjęto nazwę ulicy Lipowa,
- dla drogi powiatowej 1500E oznaczonej nu-

merem ewidencyjnym działki 188 obręb geode-
zyjny Parzniewice Duże przyjęto nazwę ulicy 
Kaliska,

- dla części drogi powiatowej 1914E oznaczo-
nej numerem ewidencyjnym działki 58 obręb geo-
dezyjny Parzniewice Małe przyjęto nazwę ulicy 
Piotrkowska,

- dla drogi powiatowej 1521E oznaczonej nu-
merem ewidencyjnym działki 91/2 obręb geode-

zyjny Parzniewice Małe przyjęto nazwę ulicy 
Dworska,

- dla drogi gminnej oznaczonej numerem ewi-
dencyjnym działki 96 obręb geodezyjny Parzniewi-
ce Małe przyjęto nazwę ulicy Jastrzębska,

- dla drogi powiatowej oznaczonej numerem 
ewidencyjnym działki 132/2 obręb geodezyjny Par-
zniewice Małe przyjęto nazwę Niechcicka,

- dla drogi gminnej oznaczonej numerem ewi-
dencyjnym działki 119/2 obręb geodezyjny Parz-
niewice Małe przyjęto nazwę ulicy Porajska.

- Czy wiecie do czego może służyć makaron 
spaghetti, taśma klejąca, sznurek i słodka pianka? 
Bo my już tak. Wszystkie lub prawie wszystkie 
sposoby na wykorzystanie tych materiałów wypró-
bowaliśmy na warsztatach dla rodziców, które od-
były się w minioną sobotę – mówią przedstawiciel-
ki KGW Poraj, które zaprosiły do siebie Centrum 
Nauki Kopernik. Warsztaty odbyły się w sobotę, 24 
września w budynku Szkoły Podstawowej w Parz-
niewicach i wzięło w nich udział 20 rodzin.

Warsztaty z cyklu „Nauka dla Ciebie w domu” 
to wspólna inicjatywa Centrum Nauki Kopernik w 
Warszawie i Ministerstwa Edukacji i Nauki. W ich 
trakcie rodzice i opiekunowie pod okiem eduka-
torów z CNK pogłębiają wiedzę na temat mądre-
go towarzyszenia dzieciom podczas ekspery-
mentowania, poznają pozytywne aspekty nauki 
poprzez zabawę i dowiadują się, jak rozbudzić 
ciekawość swoich dzieci. Panie z KGW Poraj 
zgłosiły się do projektu, a ich wniosek oceniono 
tak dobrze, że jako jedne z 10 miejscowości w 
Polsce otrzymały możliwość wspólnego ekspe-
rymentowania.

- Bardzo dziękujemy pani Malwinie i panu Pio-
trowi z Centrum Nauki Kopernik za ciekawe zaję-
cia. Wiemy dzięki nim, jak pomóc naszym dzieciom 
w lepszym poznawaniu otaczającego nas świata. 
Szczególnie podziękować chcemy pani dyrektor 
Adriannie Greli za udostępnienie nam budynku 
Szkoły Podstawowej w Parzniewicach. Ciekawe 
zajęcia w ciekawym miejscu - jak lepiej można 
wykorzystać sobotę? – dodaje Anna Poczeczyń-
ska, przewodnicząca KGW Poraj. - Uczestnicy 
warsztatów otrzymali od organizatorów zestawy 
do przeprowadzenia doświadczeń w domu. Mamy 
nadzieję, że sprawią im wiele radości i zachęcą do 
dalszych eksperymentów.

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele 20 
rodzin - rodzice dzieci uczących się w SP w Par-
zniewicach. Zajęcia odbyły się w dwóch grupach, 
w godzinach 9.00 - 12:30 oraz 13.00 - 16:30, a w 
przerwie panie z KGW Poraj zapewniły słodki po-
częstunek.
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Dęby w Wygodzie pomnikami przyrody
Cztery piękne dęby rosnące w lesie w Wygodzie są już bezpieczne, zakończyła się bowiem procedura uznania ich za pomniki 
przyrody, której ostatnim elementem była wrześniowa decyzja Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Objęcie ochroną prawną 
drzew i otoczenie ich szczególną opieką pozwoli na zachowanie ich dla przyszłych pokoleń. Na razie nasze drzewa są w 
dobrej kondycji zdrowotnej, a ich wartość przyrodnicza wynika z okazałych rozmiarów i wieku. Eksperci oceniają, że drzewa 
mają ok. 150 - 200 lat.

Gdyby ktoś chciał je w lesie odnaleźć, to drzewa rosną na działce ewiden-
cyjnej 219 (drzewo W1) i działce 218 (W2, W3, W4) w obrębie Wygoda i są 
oznaczone specjalnymi tabliczkami.

Jak duże są nasze dęby szypułkowe (Quercus robur L.)? Ich wielkość i 
kondycję oceniono podczas specjalnej ekspertyzy dendrologicznej w paź-
dzierniku 2021 r. Czym charakteryzują się nasze leśne gwiazdy?

Drzewo W1 (z krzy-
żem)

- obwód w pierśnicy (1,3 
m) - 425 cm

- maksymalna średnica 
korony - 20 m

- wysokość drzewa- 33 m
Drzewo rośnie przy skrzy-

żowaniu duktów leśnych. Na 
pniu drzewa znajduje się 
drewniany krzyż. Pień drze-
wa z ubytkiem wewnętrznym 
kominowym. Na pniu widać 
liczne wloty do tego ubytku 
(dziuple) powstałe po wyła-
manych konarach. U nasady 
pnia, pomiędzy nabiegami 
korzeniowymi, także można 
zauważyć wloty do ubytku. 
Korona drzewa jest wysoko 
osadzona. W koronie wi-
doczne jest wydzielanie się 
grubego i średniego suszu. 
Widoczna jest również pe-
netracja drewna przez szko-
dniki owadzie (liczne otwory 
i kanaliki w miejscach żero-
wania). Aktualny stan drzewa jest typowy dla naturalnych procesów zacho-
dzących przy starych drzewach (wyłamania, wypróchnienia, zwarcia koron), 
rosnących wiele lat w środowisku leśnym.

Stan kondycji drzewa w skali Pacyniaka i Smólskiego - 2-3 (5-stopniowa 
skala oceny stanu zdrowotnego drzewa – im wyższy stopień, ty kondycja 
drzewa gorsza).

Drzewo W2
- obwód w pierśnicy (1,3 

m) – 311 cm
- maksymalna średnica 

korony - 13 m
- wysokość drzewa - 21 

m
Drzewo rośnie na skra-

ju leśnej drogi. Stojąc na 
drodze, w jego pobliżu w 
zasięgu wzroku są drzewa 
W1 i W3. Spośród czterech 
drzew ma najmniejsze pa-
rametry dendrometryczne. 
Pień drzewa pełny, lekko 
wygięty, widoczny na całej 
swej długości. Na pniu drze-
wa narośla i zniekształcenia 
(wirusowe?), brak otwar-
tych ubytków wgłębnych. 
Korona drzewa wąska, na-
wet jak na leśne warunki, 
w jakich drzewo rośnie. W 
koronie silnie wydzielający 
się susz średni i gruby.

Stan kondycji drzewa w 
skali Pacyniaka i Smólskiego – 3.

Drzewo W3
- obwód w pierśnicy (1,3 m) – 490 cm
- maksymalna średnica korony - 33 m
- wysokość drzewa - 34 m
Drzewo rośne wewnątrz lasu. Posiada największe wymiary spośród czterech 

drzew. Pień pełny, bez ubytku wewnątrz, u nasady mocno „wsparty” rozszerza-
jącymi się nabiegami korzeniowymi, co wpływa korzystnie na jego stabilizację. 
Na pniu duże narośle wirusowe (?), u nasady drobne ubytki powierzchniowe 
bez wpływu na kondy-
cję drzewa. Dąb ma 
dużą wysokość oraz 
rozłożystą koronę 
przerastającą otacza-
jące go drzewa. W 
koronie stosunkowo 
niewiele suszu, co 
świadczy o jego do-
brej kondycji.

Stan kondycji drze-
wa w skali Pacyniaka i 
Smólskiego - 1-2.

W wizji w terenie wzięli udział: Szymon Kielan – 
starszy strażnik Zespołu Parków Krajobrazowych 
Województwa Łódzkiego, Monika Jarzecka z Referatu 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Wola 
Krzysztoporska, Piotr Misztela z Lasów Państwowych i 
Maciej Sobański, starszy specjalista w Zespole Parków 
Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Drzewo W4
- obwód w pierśnicy 

(1,3 m) – 390 cm
- maksymalna średni-

ca korony - 24 m
- wysokość drzewa - 

32 m
Drzewo rośne we-

wnątrz lasu, w odległości 
kilkudziesięciu metrów 
od szerokiej, częściowo 
utwardzonej drogi przeci-
nającej teren leśny. Pień 
drzewa lekko odchylony od pionu w stronę północną. Na pniu drzewa, u jego 
nasady od strony południowej, widoczny jest ubytek wgłębny w ostatniej fa-
zie zarastania. Rozmiary blizny oraz widoczny na poziomie gruntu wrośnięty 
beton może świadczyć o próbie zabezpieczania onegdaj tego ubytku. Korona 
drzewa zwarta, gęsta, z licznymi drobnymi pędami odroślowymi w dolnej partii, 
powstałymi z tzw. pąków uśpionych. Część z nich przysycha. 

Stan kondycji drzewa w skali Pacyniaka i Smólskiego - 2-3.

Wszystkie drzewa spełniają kryterium wymiarowe, jeżeli chodzi o obwód 
ich pni mierzony w pierśnicy (pomnikiem przyrody może zostać dąb szypułko-
wy o obwodzie powyżej 300 cm), a ekspert ocenił, że drzewa te znajdują się w 
przedziale wiekowym zbliżonym do 150 - 200 lat.

Z wnioskiem o ustanowienie ich pomnikiem przyrody wystąpił do Urzędu 
Gminy Wola Krzysztoporska Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 
Łódzkiego - Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w 
Moszczenicy. Gmina zwróciła się o zajęcie stanowiska w tej sprawie do wła-
ściciela terenu, czyli Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 
Nadleśnictwo Piotrków z siedzibą w Łęcznie. Nadleśnictwo poparło inicjatywę 
objęcia ochroną prawną rzeczonych drzew, a ostatecznie uchwałą zatwierdzi-
ła ten fakt Rada Gminy Wola Krzysztoporska.

Wprowadzenie ochrony pozwoli na pełniejsze zabezpieczenie przed bez-
myślnym niszczeniem cennych walorów przyrodniczych drzew.
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I Przegląd Piosenki i Pieśni 
Patriotycznej „Póki Polska Żyje w Nas”

Uczniowie z Bogdanowa pamiętają

Młodzi ludzie pokazali, jak pięknie i 
wzruszająco można śpiewać o ojczyźnie. 
28 października 2022 roku w Gminny 
Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej 
odbył się I PRZEGLĄD PIOSENKI I PIEŚNI 
PATRIOTYCZNEJ „PÓKI POLSKA ŻYJE 
W NAS”, w którym wzięło udział 27 
uczestników.

W jury zasiedli: przewodnicząca Anna 
Serafińska, Paweł Bauer, Krzysztof 
Białek, Sławomir Zieliński. W czterech 
kategoriach przyznano następujące 
miejsca:

Kategoria do 6 lat
I miejsce Hanna Warszada
II miejsce Nikola Chomontek
III miejsce Weronika Miśkiewicz

Kategoria 7 - 9 lat
I miejsce Barbara Wochyń
II miejsce Nina Pirek
III Zofia Pijewska
Wyróżnienia:
Maria Florczyk
Natalia Robak

Kategoria 10 - 13 lat
I miejsce Celina Pirek

II miejsce Natalia Książek
III miejsce Kaja Pyrzykowska
Wyróżnienia:
Magdalena Zapała
Kalina Olejnik
Michał Merk i Paulina Pawłuś

Kategoria 14 - 17 lat
I miejsce Amelia Książek
II miejsce Marcelina Olejnik
III miejsce Nicol Stanisz Jabłońska
III miejsce Natalia Kowalczyk
Wyróżnienie: Maria Skupień
Gratulujemy wszystkim występującym. 
Zapraszamy za rok!

Już po raz czwarty uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w 
Bogdanowie wzięli udział w akcji Minister-
stwa Edukacji Narodowej i Nauki „Szkoła 
pamięta”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi 
młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania 
pamięci o bohaterach walczących o wolność 
naszej ojczyzny, szczególnie tych, którzy 
związani są z historią naszego regionu.

Uczniowie porządkowali groby: żołnierza 
Hieronima Naklickiego, poległego we wrze-
śniu 1939 r. oraz uczestnika powstania stycz-
niowego Józefa Turczynowicza. Uczniowie 
złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Pomnikiem 
Obrońców Gór Borowskich oraz pod tabli-
cą upamiętniającą pomordowanych przez 
Niemców parafian Bogdanowa w okresie 
okupacji w latach 1939 - 1945.
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Recytowali o ojczystej ziemi
Recytatorskie talenty nagrodzone, a okazją, by wysłuchać, jak uczniowie pięknie potrafią mówić 
o ojczystej ziemi, był IX Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego 
zorganizowany  26 października w Szkole Podstawowej w Gomulinie.

Uczniowie z Gomulina posprzątali 
miejsca pamięci

Zwycięstwo juniorów LKS w Piotrkowie
Bardzo dobrze w rundzie jesiennej radzą 

sobie juniorzy młodsi LKS Wola Krzyszto-
porska. W niedzielę 9 października, grając 
na wyjeździe z zespołem UKS Concordii 
Piotrków, wygrali swój mecz 0-1. Bramkę na 
wagę trzech punktów strzelił Wiktor Pacio-
rek. Obecnie drużyna zajmuje drugie miejsce 
w tabeli rozgrywek junior młodszy B-2 gr. 4.

Warto podkreślić, że nasi młodzi zawodni-
cy po raz pierwszy wystąpili w nowych stro-
jach ufundowanych z pozyskanej przez klub 
dotacji z Ministerstwa Sportu z programu 
Klub 2022.

Tradycją stał się już fakt, iż uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego 
w Gomulinie w ostatnich dniach października po-
dążają na cmentarz w Gomulinie, aby uprzątnąć 
miejsca pamięci. I w tym roku 21 października gru-
pa 30 wolontariuszy porządkowała trawniki i alejki 
wiodące do grobów, myła zapomniane nagrobki, 
usuwała stare wiązanki i wypalone znicze, wyry-
wała chwasty oraz zbierała nagromadzone śmieci. 
Szczególną uwagę uczniów skupiło dobrze znane 

miejsce upamiętniające pracę duszpasterską pa-
trona szkoły – księdza Mariana Wiewiórowskiego 
oraz zbiorowa mogiła polskich żołnierzy poległych 
w obronie ojczyzny 5 września 1939 r.

W ten sposób szkoła wzięła udział w czwartej 
edycji akcji pod hasłem „Szkoła pamięta”. Jest to 
akcja ogłoszona przez Ministerstwo Edukacji i Na-
uki i odbywa się w okresie, w którym wspominamy 
zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisa-
li się w historii naszej ojczyzny.

Do tegorocznego konkursu zgłosiło się 21 
uczniów ze szkół podstawowych w Bogdanowie, 
Gomulinie, Krzyżanowie, Woli Krzysztoporskiej i 
Parzniewicach.

- Recytacja konkursowa to sztuka mówienia „na 
żywo”, w przestrzeni publicznej do zgromadzonej 
widowni. Podczas występu można właściwie oce-

nić umiejętności, dobór repertuaru i ogólny wyraz 
artystyczny budowany słowem, gestem, mimiką – 
mówią organizatorzy wydarzenia. 

Kierując się takimi kryteriami, powołana przez 
dyrektor szkoły Iwonę Zapałę Komisja Konkursu w 
osobach: Anetta Grudzień – doradca metodyczny 

z ORE w Piotrkowie Trybunalskim, Julia Karliń-
ska – twórczyni i pasjonatka literatury regionalnej, 
historycznej oraz Marcin Pawlikowski – dyrektor 
GOK w Woli Krzysztoporskiej, wyłoniła zwycięz-
ców tegorocznej edycji.

W kategorii klas I-IV nagrody otrzymali:

I miejsce – Nikola Białas, uczennica kl. IVb SP 
w Gomulinie;

II miejsce – Maja Wiernicka, uczennica kl. IVa 
SP w Woli Krzysztoporskiej;

III miejsce – Krystian Bujacz, uczeń kl. II SP w 
Parzniewicach;

III miejsce – Wiktor Adamczyk, uczeń kl. IVb SP 
w Gomulinie.

W kategorii klas V-VIII:
I miejsce – Anna Malicka, uczennica kl. Va SP 

w Gomulinie;
II miejsce- Maja Maczugowska, uczennica kl. 

VI SP w Krzyżanowie;
II miejsce - Zofia Murat, uczennica kl. VIIIc SP 

w Gomulinie;
III miejsce – Bartłomiej Pirek, uczeń kl. VIa SP 

w Gomulinie;
III miejsce – Magdalena Zapała, uczennica kl. V 

SP w Bogdanowie;
Wyróżnienia: Amelia Książek, uczennica kl. 

VIIIc SP w Woli Krzysztoporskiej; Nikola Sęderec-
ka, uczennica kl. Vb SP w Gomulinie.

Laureaci otrzymali karty prezentowe do sklepu 
Empik oraz dyplomy i książki, które wspólnie z Ko-
misją Konkursu wręczył Mieczysław Warszada – 
zastępca wójta gminy Wola Krzysztoporska. 

W oczekiwaniu na werdykt jury, uczestnicy kon-
kursu i ich opiekunowie oglądali spektakl teatralny 
przygotowany przez Joannę Murat, Pawła Filipka 
i Agatę Pawlak. Aktorzy – uczniowie klas VIII SP 
w Gomulinie - urządzili prawdziwą ucztę dla wi-
dzów. „Świtezianka” Juliusza Słowackiego stała 
się wdzięcznym materiałem do przekazania ich 
licznych talentów: aktorskich, wokalnych, tanecz-
nych i plastycznych.
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Nasi turyści w Borach Tucholskich

Ustrzelili garść medali

Pięcioosobowa drużyna LUKS Gryf Bujny reprezentująca Gminne Zrzeszenie LZS w Woli Krzysztoporskiej w 
dniach 23 - 25 września uczestniczyła w XXIV Ogólnopolskim Zlocie Ekologicznym „Bory Tucholskie 2022”, który 
odbył się w Tleniu – miejscowości letniskowej położonej nad rzeką Wdą. Drużyna była częścią 13-osobowej 
grupy reprezentującej powiat piotrkowski.

Nasi turyści (w skład zespołu weszli jesz-
cze przedstawiciele z SP nr 2 Podklasztorze 
i SP w Nowej Wsi gm. Rozprza) podobnie jak 
w latach poprzednich świetnie zaprezento-
wali się w sprawdzianach wiedzy, zadaniach 
turystycznych i sportowych.

W konkursie wiedzy „Rzeki, jeziora i lasy 
w Polsce” w kategorii OPEN/szkoły średnie I 
miejsce zdobyła Małgorzata Turniak z LUKS 
Gryf Bujny. W konkursie „Obraz krajoznaw-
czo-turystyczny Borów Tucholskich” siódma 
była Karolina Wieczorek z Gryfu.

Z zadaniem turystycznym „Rozpoznaję 
drzewa, rośliny, zwierzęta” dobrze poradziła 
sobie Lena Szulc z LUKS Gryf Bujny, zajmu-
jąc III miejsce.

Równie dobrze, zdobywając III miejsce, 
zaprezentowali się drwale z powiatu piotr-
kowskiego w składzie: Władysław Wawrzyń-
czak z LUKS Gryf Bujny (najstarszy uczestnik 
zlotu) i Jacek Janiec (gm. Rozprza). Panowie 
wyprzedzili m.in. powiat pińczowski, bydgo-
ski i stargardzki.

W klasyfikacji końcowej szkół podstawo-
wych placówki reprezentujące powiat piotr-

kowski zajęły czołowe miejsca: SP nr 2 
Podklasztorze – I miejsce, SP Nowa Wieś 
– III miejsce.

Drużyna LUKS Gryf Bujny w kategorii 
OPEN/szkoły średnie zajęła IV miejsce, a 
wystąpiła w składzie: Małgorzata Turniak, 
Karolina Wieczorek, Lena Szulc, Kacper 
Ściegliński. Opiekunem grupy był wicepre-
zes klubu Władysław Wawrzyńczak.

- Turystyka i krajoznawstwo stanowią 
jedną z najważniejszych form wychowania 
dzieci i młodzieży. Uprawiając turystykę 
przyrodniczą, możemy poznać nie tylko 
własny kraj rodzinny, ciekawych 
ludzi, ale przede wszystkim siebie 
samych. Ucząc się przyrody kraju, 
prędzej czy później zrozumiemy, 
ze ona właśnie warunkuje jakość 
i bezpieczeństwo naszego życia i 
że nie powinniśmy się spóźniać na 
spotkanie z nią – dodaje Włady-
sław Wawrzyńczak.

Udział w zlocie był możliwy dzię-
ki wsparciu samorządów Sulejowa, 
Rozprzy i Woli Krzysztoporskiej.

Reprezentacja uczniów z Zespołu Szkół Cen-
trum Kształcenia Zawodowego w Bujnach wzięła 
udział w Indywidualnych i Drużynowych Mistrzo-
stwach Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego 
w Strzelectwie Sportowym, które odbyły się 2 paź-
dziernika w Sulmierzycach. Uczniowie „ustrzelili” 
sporą garść medali.

Osiągnięte wyniki przedstawiają się następu-
jąco:

Klasyfikacja drużynowa szkół ponadpodstawo-
wych - uczniowie z Bujen I miejsce;

Klasyfikacja drużynowa Open -ZS CKZ Bujny 
- II miejsce;

Klasyfikacja indywidualna mężczyzn szkół po-
nadpodstawowych - Hubert Magiera - I miejsce, 
Rafał Matyjaszczyk - III miejsce;

Klasyfikacja indywidualna kobiet szkół ponad-
podstawowych - Natalia Kulik - I miejsce, Karolina 

Krasoń - III miejsce;
Klasyfikacja indywidualna mężczyzn - Hubert 
Magiera - I miejsce;
Klasyfikacja indywidualna Kobiet - Natalia Kulik - 
III miejsce.
Opiekę nad uczniami sprawował Tomasz Woźniak.


