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IV 2008 r.

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

TERENY INWESTYCYJNE
ółnocna część Gminy Wola Krzysztoporska to teren
zaliczany do kompleksu inwestycyjnego o korzystnej
lokalizacji przy zbiegu głównych szlaków komunikacyjnych kraju, będący w sferze zainteresowań inwestorów z
całej Polski. Coraz częściej terenami tymi interesują się również inwestorzy zagraniczni. Obecnie lokalizują się tu ﬁrmy
logistyczne, ale teren ten jest atrakcyjny również pod lokalizację nowoczesnego przemysłu. Należy pamiętać jednak, że
bum inwestycyjny nie będzie trwał wiecznie. Rynek w ciągu
kilku, może kilkunastu lat się nasyci i ﬁrmy zaczną wybierać
na swoje siedzibę inne tereny, w innej części europy i świata.
Powstaje pytanie czy potraﬁmy wykorzystać szansę, która pojawia się przed naszą gminą. Szansę na to, żeby nie tylko na
najbliższe lata, ale na całe dekady stać się bogatym i dobrze
rozwiniętym regionem. Czy pozwolimy na to, żeby z szansy tej
skorzystały inne gminy?

P

Przedstawiciele SSE zwrócili uwagę na szereg zagrożeń
związanych z inwestycjami na terenie Gminy. Główną przeszkodę w znalezieniu inwestora tego kompleksu stanowi
znaczne rozdrobnienie gruntów – większość działek tam występujących to działki o powierzchni nie przekraczającej 2 ha,
podczas gdy inwestorzy zainteresowani są kompleksami o powierzchni od 20 do nawet 50 ha. Ze względu na to, konieczne
jest zorganizowanie się mieszkańców, wybór przedstawicieli
lub pełnomocnika do negocjacji z potencjalnym inwestorem.
Należy pamiętać o uporządkowaniu nieuregulowanych stanów
prawnych, a tam gdzie to konieczne, o przeprowadzeniu spraw
spadkowych. Ogromnym zagrożeniem jest sprzedaż gruntów
pod niewielkie inwestycje lub sprzedaż gruntów pośrednikom. Uniemożliwić to może zlokalizowanie na terenie Gminy
inwestycji dużej i racjonalne zagospodarowanie większego
kompleksu gruntów. Taka jednostkowa sprzedaż działki pod

W miesiącu kwietniu 2008 r. na zaproszenie wójta Gminy Romana Drozdka przybyli do Urzędu Gminy przedstawiciele Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi. Obejrzeli oni
najatrakcyjniejszych tereny Gminy. Przedstawiono im również mapy poglądowe oraz informacje na temat aktualnych
planów miejscowych oraz realizowanych planach uzbrojenia
terenu. Zapadła decyzja o zorganizowaniu kolejnego spotkania - już w sprawie utworzenia na terenie Gminy podstrefy SSE w Łodzi. Celem utworzenia takiej podstrefy jest
pozyskanie dużych inwestorów, którzy racjonalnie zagospodarują tereny gminy z korzyścią dla aktualnych właścicieli
działek jak i dla ogółu mieszkańców. Nie trzeba nikogo przekonywać o korzyściach płynących z lokalizacji dużych ﬁrm
na terenie gminy. Należy wyliczyć tutaj możliwość sprzedaży
gruntu, do niedawna jeszcze rolnego, za kwoty umożliwiające dotychczasowym właścicielom doinwestowanie swoich
gospodarstw, zakup gruntów rolnych w innych lokalizacjach
po cenie wielokrotnie niższej niż uzyskana ze sprzedaży
gruntu pod inwestycje, czy dla części osób przekwaliﬁkowanie się i rezygnacja z pracy w rolnictwie. Korzyści płynące
dla ogółu mieszkańców to zmniejszenie bezrobocia i oferowanie przez pracodawców lepszych warunków zatrudnienia
w celu pozyskania kadry pracowniczej. Ogromne znaczenie
mają wpływy podatkowe do budżetu gminy umożliwiające
przeprowadzanie kolejnych inwestycji, budowę dróg, chodników, kanalizacji, doinwestowanie szkół, przedszkoli, działalności sportowej…

niewielką inwestycję może spowodować, że tereny sąsiednie
stracą całkowicie swoją atrakcyjność. Najbardziej rozsądne
z punktu widzenia ogółu mieszkańców wydaje się być sprzedaż większego kompleksu kilkudziesięciu działek jednemu
inwestorowi. Ogromną rolę odegra tutaj umiejętność porozumienia się i zawierania kompromisów przez aktualnych właścicieli. Kolejnym zagrożeniem mogą być wygórowane ceny
sprzedaży gruntu. Należy pamiętać, że jeszcze kilka lat temu
cena rynkowa najatrakcyjniejszych gruntów kształtowała się
na poziomie kilku złotych za metr kwadratowy... Cena zaproponowana podczas negocjacji powinna być realna, aby na
wstępie rozmów nie zrazić potencjalnego inwestora. Po rozmowach z przedstawicielami Specjalnej Strefy Ekonomicznej
podjęto decyzję o zorganizowaniu spotkań informacyjnych z
mieszkańcami północnej części gminy. Na spotkaniach tych
zostaną przedstawione możliwości zagospodarowania terenu,
propozycje dotyczące sposobu zorganizowania się mieszkańców i sposobu prowadzenia negocjacji. W spotkaniach z inwestorami będzie uczestniczył Wójt Gminy. Przed Gminą Wola
Krzysztoporska pojawiła się szansa na duży skok cywilizacyjny, pojawiło się też wiele zagrożeń. Decyzje właścicieli działek
inwestycyjnych będą miały wpływ nie tylko na ich życie, ale na
przyszłość całej Gminy i jej mieszkańców. Dobrze, żeby nie
były to decyzje podejmowane pod wpływem impulsu, ale decyzje wyważone i przemyślane.

godziny urzędowania:
pn. 9.00 – 17.00
wt.-pt. 7.30 – 15.30
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WŁADZA
UCHWAŁODAWCZA
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Olejnik
okręg wyborczy: Bogdanów,
Bogdanów Kolonia,
Borowa, Moników, Miłaków
tel. 44 616-35-88
ZASTĘPCA
PRZEWODNICZĄCEGO
RADY GMINY
Janina Socha
okręg wyborczy: Krężna,
Krężna Kolonia, Oprzężów,
Oprzężów Kolonia
tel. 44 646-88-02
RADNI
Paulina Dziadczyk
Członek Komisji Rewizyjnej
oraz Komisji Samorządowej,
Oświaty, Kultury i Sportu
okręg wyborczy: Wola
Krzysztoporska, Kacprów
tel. 44 616-31-64
Janusz Filipek
Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
okręg wyborczy: Gomulin
– Żachta, Gomulin Kolonia
tel. 44 615-31-13
Michał Gaworczyk
Członek Komisji Rewizyjnej
oraz Komisji Budżetu
Finansów i Rozwoju
Gospodarczego
okręg wyborczy: Bujny
tel. kom. 509-270-936
Maria Głowacka
Z-ca Przewodniczącego
Komisji Zdrowia, Spraw
Socjal. i Porządku Publ.
Członek Kom.Rewizyjnej
okręg wyborczy: Mąkolice,
Koziorogi, Piekary Stradzew
tel. 44 617-35-21
Ryszard Iskrzyński
Z-ca Przewodniczącego
Komisji Samorządowej,
Oświaty, Kultury i Sportu
Członek Komisji Budżetu
Finansów i Rozwoju
Gospodarczego
okręg wyborczy: Glina,
Piaski, Krzyżanów, Siomki,
Wygoda, Jeżów
tel. 44 732-08-80
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Z OBRAD RADY GMINY

N

a XVIII sesji rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej,
która odbyła się w dniu 27.03.2008 r. najważniejsze
uchwały dotyczyły następujących spraw:
1. zmiany budżetu Gminy na rok 2008, m.in. w zakresie zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne: „Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego w Gomulinie na potrzeby
przedszkola niepublicznego” oraz „Adaptacja pomieszczeń
budynku gminnego w Woli Krzysztoporskiej na potrzeby
przedszkola niepublicznego”;
2. przystąpienia do współﬁnansowania ze Starostą Powiatu
Piotrkowskiego wykonania chodnika na odcinku od ul.
Granicznej do Zespołu Szkół Rolniczych Bujny w latach
2008-2009 (Starosta Powiatu Piotrkowskiego wykona kompletną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na
budowę, a Gmina Wola Krzysztoporska wykona wszystkie
prace związane z realizacją budowy chodnika);
3. przystąpienia przez Gminę Wola Krzysztoporska do realizacji projektów współﬁnansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
4. udzielania pomocy ﬁnansowej Powiatowi Piotrkowskiemu
na doﬁnansowanie realizacji zadania- działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie w ramach wspierania
osób niepełnosprawnych (zostanie udzielona pomoc w formie dotacji celowej w wysokości 5 tys. zł );
5. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych
innych składników wynagrodzenia;
6. ustalenia siei prowadzonych przez Gminę publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych;
7. przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
obiekcie wpisanym w rejestr dóbr kultury;
8. zmieniających uchwałę Rady Gminy Wola Krzysztoporska Nr XVII/148/2008 z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie
realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków
komunalnych dla Gminy Wola Krzysztoporska” (projekty
przyłączy kanalizacyjnych wykonywanych przez Gminę
będą sporządzone dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz nieruchomości, dla których na
dzień 30.04.2008 r. wydano pozwolenie na budowę budynku
mieszkalnego);
9. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właści-

cieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Wola
Krzysztoporska;
a) górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych
niesegregowanych wynoszą:

• 170,00 zł plus VAT za jednorazowy odbiór 1 mł
odpadów z zastrzeżeniem punktów niżej wymienionych;
• 18,70 zł plus VAT za jednorazowe opróżnianie
śmietnika o pojemności 110 l;
• 20,40 zł plus VAT za jednorazowe opróżnianie
śmietnika o pojemności 120 l;
• 40,80 zł plus VAT za jednorazowe opróżnianie
śmietnika o pojemności 240 l;
• 187,00 zł plus VAT za jednorazowe opróżnianie
śmietnika o pojemności 1100 l;
b) górne stawki opłat za odbiór odpadów segregowanych
wynoszą do 50% stawek ustalonych w punkcie a);
c) górna stawka opłaty za opróżnianie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystoúci ciekůych wynosi 30,00
zů za 1 mł plus VAT;
d) górne stawki opłat, o których mowa w punktach a), b),
c) stosuje się wobec właścicieli nieruchomości, którzy
nie zawarli umowy korzystania z usług wykonanych
przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
10. wydzierżawiania gruntów stanowiących mienie komunalne gminy (w miejscowości Siomki, Parzniewice Duże oraz
Mąkolice);
Radni zabrali również głos w następujących sprawach:
remontu dróg (łatanie dziur w drogach, równanie poboczy,
kopanie rowów), oświetlenia ulicznego, działalności Niepublicznego Ośrodka Zdrowia w Gomulinie oraz środków ﬁnansowych na wymianę pokryć eternitowych.
Wszystkie uchwały Rady Gminy przechowywane są w
Urzędzie Gminy pok. 12, osoby zainteresowane mają prawo
wglądu do ich treści. Uchwały zamieszczane są również na
stronie internetowej www. wola-krzysztoporska.pl .

SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI

27

.03.2008 r. odbyła się narada z sołtysami. Wójt
Gminy omówił zadania inwestycyjne zaplanowane
do wykonania w 2008 r. Do najważniejszych należy
zaliczyć: budowę kompleksowego systemu odprowadzania i
oczyszczania ścieków komunalnych dla Gminy Wola Krzysztoporska, budowa dróg i naprawa istniejących, oświetlenie uliczne, termomodernizacja szkoły w Woli Krzysztoporskiej i w
Krzyżanowie, budowa i wyposażenie domów ludowych: Mzurki i Siomki, modernizacja i wyposażenie domów ludowych:
Kacprów, Krzyżanów, Parzniewice oraz Wola Krzysztoporska.

Zastępca Wójta omówił sprawy dotyczące: zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoproska, usuwania odpadów
i wywożenia ścieków oraz dużych strat wody na ujęciach.
Skarbnik Gminy przedstawił wykonanie budżetu Gminy
za 2007 r.: dochody wykonane są w 100 %, natomiast wydatki
wykonane są w 92,92 %.
Sekretarz Gminy poinformował o pracach wykonanych przez poszczególne referaty Urzędu Gminy w ubiegłym roku.

Grzegorz Konecki
Z-ca Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej,
Członek Komisji Zdrowia
Spraw Socjalnych
i Porządku Publicznego
okręg wyborczy: Majków
Duży, Praca, Rokszyce I
tel. 44 617-37-30
Jerzy Krzesiński
Członek Komisji
Samorządowej, Oświaty,
Kultury i Sportu oraz
Komisji Zdrowia, Spraw
Socjalnych i Porządku
Publicznego
okręg wyborczy: Pawłów,
Parzniewice, Duże,
Parzniewice Małe, Poraj,
Parzniewiczki
tel. 44 616-30-97
Aleksander Kulig
Członek Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju
Gospodarczego oraz
Komisji Zdrowia,
Spraw Socjalnych
i Porządku Publicznego
okręg wyborczy: Wola
Krzysztoporska, Kacprów
tel. 44 616-36-25
Wiesław Odrzywół
Przewodniczący Komisji
Samorządowej, Oświaty,
Kultury i Sportu
okręg wyborczy: Glina,
Piaski, Krzyżanów, Siomki,
Wygoda, Jeżów
tel. 44 732-10-02
Marcin Piekarski
Członek Komisji Budżetu
Finansów i Rozwoju
Gospodarczego, Członek
Komisji Samorządowej,
Oświaty, Kultury i Sportu
okręg wyborczy: Woźniki,
Woźniki Kolonia, MzurkiBudków, Piekarki
tel. 44 732-11-48
Dariusz Pytka
Przewodniczący Komisji
Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Porządku Publicznego
okręg wyborczy : Gąski,
Wola Rokszycka,
Rokszyce II, Kargał Las
tel. 44 617-38-66

PLACÓWKI OŚWIATOWE W NASZEJ GMINIE
SZKOŁA PODSTAWOWA W BOGDANOWIE
Czas powstania szkoły nie jest znany. Jej istnienie sięga
czasów zaboru rosyjskiego. Znajdowała się wtedy na obecnym
miejscu. Zajęcia odbywały się w ciasnym, drewnianym budynku.
Szkołę okazalszą, murowaną wybudowano w latach 1902-1903.
Przez cały rok szkolny 1914/15 szkoła nie funkcjonowała.
Od 0l.09.1915 r. szkoła wznowiła działalność. Mieściła się
w dwóch budynkach. Dwie izby w budynku własnym, dwie w
budynku OSP.
W latach 2003-2004 powstał nowy budynek szkolny.
27.09.2006 r. odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Bogdanowie imienia Papieża Jana Pawła II. Funkcję
dyrektora szkoły pełni obecnie pani mgr Joanna Wilhelm. Do
szkoły uczęszcza 85 uczniów.

SZKOŁA PODSTAWOWA W BUJNACH
W 1959 r. oddany został do użytku nowy obiekt noszący
nazwę Szkoła Podstawowa w Bujnach - Gąskach. Obiekt wybudowano ze środków państwowych. W 1968 r. postawiono
dodatkowy budynek gospodarczy.
Przez wiele lat liczba uczniów w szkole wahała się w
granicach 135 - 160. Uczęszczali do niej uczniowie z trzech
wsi: Bujen, Gąsek i Woli Rokszyckiej. W 1994 r. rozpoczęto
rozbudowę szkoły. Dobudowano kotłownię, pomieszczenie
na sanitariaty i dwie izby lekcyjne. Funkcję dyrektora szkoły
pełni obecnie pani mgr Beata Winnicka. W szkole uczy się
109 uczniów.

SZKOŁA PODSTAWOWA W GOMULINIE
Początki szkoły sięgają XIX w., do nauki służyła wtedy
dzieciom owczarnia. Po tym jak budynek pierwszej szkoły
spłonął, w 1898 r. wybudowano nową, drewnianą szkołę. W
okresie międzywojennym w bardzo skromnych warunkach
uczyło się wielu uczniów, podobnie było po II wojnie światowej. To właśnie trudne warunki lokalowe wpłynęły na decyzję
o budowie nowej, dużej placówki. Po wielu pracach przygotowawczych, z dużym zaangażowaniem rodziców, rozpoczęto budowę – do pierwszych prac budowlanych przystąpiono
01.08.1961 r. Uroczyste oddanie do użytku budynku szkoły
miało miejsce 30.08.1962 r. Rok 1998 to rozbudowa placówki,
a 1999 r. to generalny remont ,,starej” części (na koszt Gminy
Wola Krzysztoporska). Funkcję dyrektora szkoły pełni obecnie pani mgr Danuta Stępień. W szkole uczy się 114 uczniów.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYŻANOWIE
Historia szkoły sięga 1876 r., kiedy to powstał budynek drewnianej szkoły, usytuowanej przy drodze wiodącej z Siomek do
Milejowa. Z uwagi na trudne warunki lokalowe i liczne klasy w
1932 r. na potrzeby szkoły został przekazany budynek gromadzki, również drewniany. Z czasem i to było niewystarczające, w
związku z tym od państwa Jakubiaków z Krzyżanowa wynajęto
jedną izbę na klasę szkolną i tam dzieci pobierały naukę.
Z biegiem lat trudne warunki lokalowe wpłynęły na decyzję
wybudowania nowej, dużej szkoły. Po wielu pracach przygotowawczych z dużym zaangażowaniem społeczności lokalnej w
1963 r. przystąpiono do budowy. Powstał 6-izbowy budynek
Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie. Funkcję dyrektora pełni
obecnie pani mgr Iwona Zapała. W szkole uczy się 79 uczniów.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PARZNIEWICACH
Budynek szkoły to były dwór ziemiański z drugiej połowy
XIX w. Do 1945 r. był własnością rodziny Wereszczyńskich, których dobra ziemskie liczyły około 300 ha. Decyzją władz gminnych i oświatowych powiatu piotrkowskiego w 1946 r. budynek
został przekształcony w Powszechną Szkołę Podstawową.
W 1996 r. zakończono kapitalny remont budynku, adaptując jego wszystkie pomieszczenia. Dobudowano szatnie oraz
pomieszczenie sanitarne. Szkoła z dwuhektarowym parkiem z
zabytkowym drzewostanem są wpisane do rejestru zabytków.
We wrześniu 2006 r. obchodzono 60 - tą rocznicę istnienia
Szkoły w obecnym budynku. Na pamiątkę wmurowano tablicę
pamiątkową, ufundowaną przez absolwentów szkoły. Funkcję
dyrektora szkoły pełni obecnie pan mgr Grzegorz Kaczor. W
szkole uczy się 137 uczniów.
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Piotr Turlejski
Z-ca Przewodniczącego
Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego,
Członek Komisji
Samorządowej, Oświaty,
Kultury i Sportu
okręg wyborczy: Laski,
Ludwików, Blizn,
Radziątków, Kamienna
tel. 44 616-34-77
Karol Zawiślak
Przewodniczący Komisji
Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
okręg wyborczy: Wola
Krzysztoporska, Kacprów
tel. 44 616-36-39

SZKOŁA PODSTAWOWA W ROKSZYCACH
Pierwsza szkoła powstała w 1916 r. we wsi Rokszyce.
Umieszczono ją w wynajętym budynku. W 1918 r. została
przeniesiona do Kargał Lasu, gdzie funkcjonowała do 1923r.
Stamtąd przeniesiono ją do Kolonii Rokszyce, a w 1924r.
do Rokszyc.
W 1987 r. rozpoczęto budowę szkoły, inwestycję zakończono w 1994r. Nowa placówka powstała dzięki zaangażowaniu mieszkańców, Urzędowi Gminy w Woli Krzysztoporskiej,
Kuratorium Oświaty i Wychowania, Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Wsi Polskiej. Dnia 1.09.1994 r. nastąpiło
otwarcie Szkoły Filialnej w Rokszycach. Funkcję dyrektora
szkoły pełni obecnie pani mgr Bogumiła Szulc. W szkole uczy
się 79 uczniów.

SZKOŁA PODSTAWOWA W WOŻNIKACH
Historia szkoły rozpoczyna się w 1865 r. W ciągu dwóch
lat od podjęcia decyzji budowy szkoły ( 1863 r.), zakupiono
plac i postawiono drewniany budynek - siedzibę Gminnej
Szkoły w Woźnikach, składającej się z 4 oddziałów. Z biegiem
czasu postanowiono wznieść budynek szkolny bardziej trwały
- murowany. Nowy budynek został ukończony w 1896 r.
W 1938 r. szkoła składała się z 5 oddziałów. Podczas II wojny światowej - do 1943r. funkcjonowały 4 oddziały. Wysiedlenie mieszkańców przez Niemców było przyczyną przerwy w
nauczaniu. Po wyzwoleniu nauka nadal odbywała się w starym
budynku. W 1946 r. na szkołę przeznaczono budynek dworski.
W latach 1965 - 1968 dobudowano piętro, dzięki czemu
powierzchnia użytkowa znacznie się powiększyła. W czasie remontu nauka odbywała się w domach okolicznych gospodarzy.
W 1968 r. przebudowana szkoła ( już 8 - klasowa) ponownie została oddana do użytku. Funkcję dyrektora szkoły pełni obecnie pani mgr Irena Kasztelan. W szkole uczy się 98 uczniów.

URZĄD GMINY
REFERAT SPRAW
OBYWATELSKICH
KIEROWNIK:
Anna Gąsior
tel. 44 616-39-80, pok.1,2
Zdzisława Szymczyk
- ewidencja ludności
- sprawy wojskowe
tel. 44 616-39-81, pok. 1
Piotr Wojciechowski
- sprawy obrony cywilnej,
reagowania kryzysowego,
powszechnego obowiązku
obrony, OSP
tel. 44 616-39-81, pok. 1
URZĄD STANU
CYWILNEGO
Anna Gąsior
- sprawy z zakresu USC
- wydawanie dowodów
osobistych
tel. 44 616-39-80, pok.1,2
REFERAT
BUDOWNICTWA
Kierownik:
Małgorzata Ciesielska
- planowanie przestrzenne
tel. 44 616-39-74, pok. 6
Paweł Szulc
- inwestycje, drogi
tel. 44 616-39-73, pok. 7
Michał Gwadera
- decyzje o warunkach
zabudowy
tel. 44 616-39-73, pok. 7
Katarzyna Cieślak
- ochrona środowiska
tel. 44 616-39-73, pok. 7
STANOWISKO DS.
GOSPODARKI
GRUNTAMI
Joanna Ałaszewska
tel. 44 616-39-82, pok. 9
STANOWISKO
DS. ROLNICTWA
Bogusława Dziubecka
tel. 44 616-39-83, pok. 9
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Informacje o szkołach opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez Dyrektorów placówek, zdjęcia wykonano w
kwietniu br. W kolejnym numerze przedstawimy Zespół Szkolno-Gimnazjalny oraz Przedszkole Samorządowe z Woli Krzysztoporskiej.

INFORMACJE BIEŻĄCE
INTERNET W OSP W WOLI KRZYSZTOPOLSKIEJ
Strażacy z Woli Krzysztoporskiej wykorzystali możliwość
korzystania z bezpłatnego Hot-Spota udostępnianego przez
Urząd Gminy. Zakupili oni za kwotę ok. 300 zł zestaw do odbioru internetu, który został zainstalowany społecznie przez
informatyka pana Błażeja Ligęzę. Z internetu mogą korzystać
bezpłatnie wszyscy członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej.

DOPŁATY DO GRUNTÓW ROLNYCH NA 2008 R.
Od 15.03.2008 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski od rolników, ubiegających się o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych za
2008 rok. Termin składania wniosków mija 15.05.2008 r. Wnioski będzie można składać jeszcze przez 25 dni kalendarzowych
(do 9 czerwca 2008 r.) z tym, że należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 % za każdy dzień roboczy opóźnienia.

WYNIKI PRZETARGÓW
W miesiącu marcu dokonano wyboru wykonawcy na:
„Dostawę oleju napędowego w ilości 49 000 litrów i benzyny
bezołowiowej PB 95 w ilości 4 200 litrów”. Najkorzystniejszą
ofertę w toczącym się postępowaniu złożyła ﬁrma Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „Cadillac”, ul. P.O.W. 8/7, 97300 Piotrków Tryb., za cenę:
• 1 litra oleju napędowego 4,24 zł brutto,
• 1 litra benzyny bezołowiowej PB 95 4,36 zł brutto.
Termin wykonania 31.03.2008 r.
Dokonano również wyboru wykonawcy na: „Dostawę oleju
opałowego w ilości do 140 000 litrów”. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła ﬁrma „INTEROIL” M.K.A. SKORUPA s.j.,
ul. Broniewskiego 32/10, 98-200 Sieradz, za cenę 1 litra oleju
opałowego 2,67 zł brutto. Termin wykonania 07.04.2008 r.
W kwietniu dokonano wyboru wykonawcy na: „Budowę

garażu OSP w Majkowie Dużym”. Najkorzystniejszą ofertę w
toczącym się postępowaniu złożyła ﬁrma Konstruktor Profesional & Proﬁt Center, ul. Daliowa 6, 97- 300 Piotrków Tryb.
za cenę 153 450,14 zł.
Dokonano również wyboru wykonawcy na: „Modernizację i wyposażenie Domu Ludowego w Woli Krzysztoporskiej”.
W prowadzonym postępowaniu została wybrana oferta ﬁrmy:
P.P.H.U. „SOLID - BUD” Maciej Kulhawy, Kluki 52/14, 97415 Kluki, za cenę 65 350,80 zł.

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym na terenie Gminy sprzedaż napojów
alkoholowych na podstawie zezwoleń, że 31.05.2008 r. upływa
termin wnoszenia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych. Niedokonanie stosownej
opłaty skutkuje wygaśnięciem zezwolenia (art. 18 ust. 12 pkt 5
Ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz. U. 2007, Nr 70, poz. 473).
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia, jednak nie
wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o
wygaśnięciu zezwolenia ( art. 18 ust. 13 w/w ustawy).

BEZPŁATNY HOT-SPOT DLA INTERESANTÓW
URZĘDU GMINY
W kwietniu b.r. został uruchomiony bezpłatny Hot-Spot.
W Urzędzie Gminy udostępniono do użytku łącze internetowe interesantom urzędu oraz mieszkańcom Woli Krzysztoporskiej w godzinach popołudniowych, kiedy urząd nie pracuje. Bezpłatny, ograniczony dostęp do internetu (porty: 80,
443) jest możliwy w pobliżu budynku Urzędu Gminy dla osób
posiadających komputer wyposażony w kartę wi-ﬁ.

REFERAT GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
Wola Krzysztoporska
ul. Cmentarna 22
Kierownik:
Jan Mędoń
tel. 44 616-32-13
REFERAT FINANSÓW
I BUDŻETU
Kierownik:
Jadwiga Robak
tel. 44 616-39-89, pok. 10
Halina Wnuk
Marzena Lec
tel. 44 616-39-89, pok. 10
Elżbieta Świerk
Joanna Kiereś
tel. 44 616-39-90, pok. 10
Danuta Motyl
Barbara Marusińska
- płace
tel. 44 616-39-71, pok. 17
Jolanta Łasek
- rozliczanie wody
Stanisława Zelcer
tel. 44 616-39-77, pok. 14
Danuta Florczyk
Adela Adamczyk
tel. 44 616-39-75, pok. 14
REFERAT
PODATKÓW I OPŁAT
Kierownik
Monika Dybała
- wpisy do ewidencji działalności gospodarczej
- zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
- dodatki mieszkaniowe
tel. 44 616-39-88, pok. 4
Robert Pielużek
- egzekucja należności
- podatek od środków
transportu
tel. 44 616-39-87, pok. 4
Beata Piecyk
- egzekucja należności
tel. 44616-39-87, pok. 4
Małgorzata Grabowska
- podatek od osób prawnych
- ewidencja zobowiązań
pieniężnych
tel. 44 616-39-70, pok. 3
Monika Wiśniewska
Bożena Ginglas
- podatek od osób
ﬁzycznych
- wydawanie zaświadczeń
- umorzenia i odroczenia
podatku
- rozkładanie na raty należności podatkowych
tel. 44 616-39-69, pok. 3
Halina Wyciszkiewicz
- obsługa kasowa
tel. 44 616-39-70, pok. 3
KASA czynna
Pn. 9.15 – 16.30
Wt. – Pt. 7.45 – 15.00

REGULAMIN UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
NA TERENIE GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

O

d 11.04.2006 r. obowiązuje nowy „Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Wola
Krzysztoporska”. Zakłada on między innymi obowiązek zawierania umów na odbieranie odpadów komunalnych z
uwzględnieniem zbiórki selektywnej oraz konieczność zawierania umów na opróżnianie zbiorników na nieczystości ciekłe dla
wszystkich, którzy nie mają możliwości włączenia się do systemu
kanalizacji zbiorowej i nie posiadają oczyszczalni przydomowej.
Jedyną możliwością pozbywania się odpadów komunalnych bądź
nieczystości gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych jest
zawarcie umowy z uprawnionym do tego przedsiębiorcą.
Ze względu na dużą liczbę właścicieli nieruchomości nie
posiadających powyższych umów przeprowadzona zostanie
akcja kontroli umów na wywóz odpadów i nieczystości ciekłych. W pierwszej kolejności kontrolowane będą posesje,
których adresy nie znajdują się w utworzonej przez Urząd
Gminy bazie danych o zawartych umowach. Baza ta powstała
z informacji nadesłanych przez przedsiębiorców posiadających
zezwolenie na odbiór odpadów na terenie naszej gminy. Brak
adresu w bazie może zatem oznaczać, że wymagana przepisami umowa nie została zawarta, zaś śmieci wędrują na dzikie
wysypiska, do okolicznych lasów lub do cudzych śmietników.
W przypadku nie wywiązania się z powyższych obowiązków Gmina zorganizuje odbiór zastępczy. W tym celu Wójt
wyda decyzję, w której określi:
• obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów i
opróżnianie zbiornika bezodpływowego,
• wysokość opłat - opłatę nalicza się z zastosowaniem górnych stawek opłat ustalonych przez Radę Gminy (patrz

artykuł na str. 2 p.t. „Z obrad Rady Gminy”) i stanowi
ona przychód gminnego funduszu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej, (zaznaczyć należy, że wysokość górnej
stawki znacznie przewyższa wartość rynkową usługi);
• terminy uiszczania opłat,
• sposób i terminy udostępniania urządzeń lub zbiorników
w celu ich opróżniania.
Decyzję powyższą wydaje się na okres jednego roku i nadaje się jej rygor natychmiastowej wykonalności.
Ponadto informujemy, że niewykonanie obowiązków, o
których mowa powyżej, podlega karze grzywny.
Może się zdarzyć, że kontrolowane będą również posesje,
których właściciele zawarli stosowne umowy. W związku z tym
zwracamy się do wszystkich mieszkańców o przygotowanie
umów oraz rachunków za usługę wywozu nieczystości. Ponadto informujemy, że z zapytaniem o wypełnianie powyższych
obowiązków mogą się Państwo spotkać podczas załatwiania
niektórych spraw w Urzędzie Gminy. Liczymy na Państwa
zrozumienie dla akcji mającej na celu poprawę stanu naszego
środowiska i czystości w naszym otoczeniu.
UWAGA!!!
Przepisy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie odnoszą się do właścicieli nieruchomości, a więc i do tych, którzy
na terenie nieruchomości prowadzą działalność gospodarczą,
bądź wynajmują nieruchomość pod taką działalność. Wszędzie tam, gdzie powstają odpady komunalne (sklepy, zakłady
pracy, biura itd.) występuje obowiązek zawarcia umowy na
wywóz nieczystości.

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
Na terenie Gminy Wola Krzysztoporska działają następujące ﬁrmy, które posiadają zezwolenia na wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu Gminy:

ODPADY KOMUNALNE

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

EKO-REGION Sp. z o.o.
97-400 Bełchatów
ul. Bawełniana 18
tel. 044 633 08 15
tel. 608 290 670

TRANSPORT CIĘŻAROWY USŁUGI ASENIZACYJNE
Sławomir Gładys
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Słowackiego 50
tel. 044 616 35 33
tel. 512 328 421

P.H.U. „JUKO” Szczukocki Jerzy
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Zamurowa 8
tel. 044 732 69 63
tel. 044 732 69 64

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Ireneusz Czajka
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Michałowska 114
tel. 601 266 596

KAUFLAND POSZUKUJE PRACOWNIKÓW

I

nformujemy, że ﬁrma Kauﬂand Polska Markety Sp. z o.o.
poszukuje pracowników do Centrum Dystrybucyjnego w
Rokszycach.
Oczekiwania wobec kandydatów: wykształcenie zawodowe lub średnie, uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
z napędem silnikowym ( UWAGA: Firma organizuje kursy
obsługi wózków na miejscu ), dobry stan zdrowia, gotowość do
pracy w systemie zmianowym, posiadanie aktualnej książeczki
do celów sanitarno- epidemiologicznych.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie listu motywacyjnego i życiorysu ze zdjęciem na adres:

lub pocztą elektroniczną:
rekrutacja_logistyka@kauﬂand.pl.

Kauﬂand Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k.
Centrum Dystrybucyjne Kauﬂand
Rokszyce I nr 46a, 97-371 Wola Krzysztoporska
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ZEBRANIE PREZESÓW I NACZELNIKÓW
JEDNOSTEK OSP GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

16

.04.2008 r. w Sali OPS Krzyżanów
odbyło się zebranie prezesów i naczelników jednostek OSP Gminy
Wola Krzysztoporska, na które zaproszono
również: Przewodniczącą Zrzeszenia Gminnego Kół Gospodyń Wiejskich w Woli Krzysztoporskiej - panią Marię Głowacką, Wójta Gminy - pana Romana Drozdka oraz Sekretarza
Gminy - pana Marka Ogrodnika.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Woli Krzysztoporskiej, pan Grzegorz Jasitczak w trakcie zebrania omówił odbyte
w jednostkach OSP zebrania sprawozdawcze,
podziękował Kołom Gospodyń Wiejskich w
Gminie Wola Krzysztoporska za ich udział w
przygotowaniu zebrań, zwrócił uwagę na prawidłowy sposób wyboru nowych prezesów, naczelni-

ków i członków zarządu jednostek OSP. Podane
zostały także wstępne terminy uroczystości (m.in.
przekazanie samochodu pożarniczego i poświęcenie sztandaru w OSP Piekary nastąpi 6.07.2008
r.) oraz zawodów (termin zawodów sportowo pożarniczych ustalono na dzień 29.06.2008 r., do
ich zorganizowania zgłosiła się jednostka OSP
Bujny, zawody zostaną przeprowadzone na boisku przy Zespole Szkół Rolniczych w Bujnach).
Ustalono, że podczas obchodów 130 - lecia straży pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim, Gminę
Wola Krzysztoporska reprezentować będą OSP
Piekary i OSP Wola Krzysztoporska.

UCZNIOWIE ZAPOBIEGAJĄ POŻAROM

P

od takim hasłem odbył się 17.03.2008 r.
konkurs wiedzy pożarniczej w Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej pod patronatem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej. W konkursie wzięli udział chętni
uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych.
Pierwsza i druga lokata należy do uczennic

klas pierwszych: Adrianny Henc, która zdobyła 36
na 37 punktów oraz Darii Biniek 32 punkty. Trzecie miejsce zajął uczeń klasy II b Bartosz Kabziński zdobywając 26 punktów. Finalistka Adrianna
Henc zakwaliﬁkowała się do etapu powiatowego.
Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody w
postaci ciekawych pozycji książkowych ufundo-

wanych przez Wójta Gminy Wola Krzysztoporska. Upominki wręczali: pan Grzegorz Jasiczak
- były Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej, pan
Marek Ogrodnik - Sekretarz Gminy, pani Agnieszka Warzyńska - Dyrektor Gimnazjum, pan
Tomasz Starzyński- Wicedyrektor oraz pani
Beata Łuszczyńska.

SPROSTOWANIE DO ARTYKUŁU „Z DZIEJÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŹNIKACH”
Do artykułu „Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach”, zamieszczonego w Nr 1/2008 wkradła się nieścisłość. Pan Grzegorz Jasitczak pełnił
funkcję prezesa OSP w Woźnikach w latach 1979 - 2006, od roku 2006 do chwili obecnej funkcję tę pełni pan Czesław Małecki. Za pomyłkę przepraszamy.

WYDARZENIA KULTURALNE
KONKURS „STOŁY WIELKANOCNE”
potraw i nawiązanie do tradycji wielkanocnych,
technikę wykonania, estetykę oraz ogólny wyraz artystyczny stołu świątecznego.
Wszystkie Koła przygotowały pokaz w sposób bardzo profesjonalny, wykazały się inwencją
twórczą i talentem kulinarnym, przygotowując
potrawy wielkanocne z własnych produktów.
Różnorodność stołów wielkanocnych była tak
bogata, że trudno było wyłonić jednego zwycięzcę konkursu. Doceniając ogrom pracy i zaangażowanie wszystkich uczestników, każdemu z Kół
przyznana została równorzędna nagroda pieniężna w wysokości 700 zł. oraz pamiątkowy dyplom.

W

dniu 9.03.2008 r. w sali OSP w Gomulinie odbył się III konkurs pod
nazwą „Stoły Wielkanocne”, organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury dla
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wola
Krzysztoporska.
Do konkursu zgłosiło się 26 Kół: z Bujen, Blizina, Bogdanowa (zdjęcie z lewej), Borowej, Gąsek, Gliny, Gomulina, Jeżowa, Kacprowa, Lasek,
Krężnaj, Kozioróg (zdjęcie z prawej powyżej),
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Koloni Krężnej, Krzyżanowa (zdjęcie z prawej
poniżej), Majkowa Dużego, Mąkolic, Budkowa- Mzurek, Oprzężowa, Parzniewic, Piekar,
Piekarek, Pawłowa Górnego, Stradzewa, Woli
Rokszyckiej, Woźnik i Woli Krzysztoporskiej.
Komisja w składzie: pani Klaudia Motyl
– przewodnicząca, pani Bogumiła Rutowicz i
pani Irena Babczyńska – pracownicy ODR oraz
Wójt Gminy pan Roman Drozdek jako honorowy członek komisji, oceniała pomysłowość

PAMIĘTAMY...

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez
to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi…

2.04.2008 r. minęła 3 rocznica śmierci Jana Pawła II. Wszyscy w zadumie
wspominamy ten dzień kwietniowy, pełen oczekiwania na cud... który nie
nastąpił. Odszedł od nas ukochany Ojciec Święty.

GIMNAZJUM O JANIE PAWLE II

W

atykan, Kraków, Częstochowa, Warszawa… Mimo, że od śmierci Papieża minęły trzy lata, Polacy o Nim
nie zapomnieli. W całej Polsce w trakcie tego
pamiętnego kwietniowego dnia trwały msze
święte, płonęły tysiące zniczy.
Nie zapomnieli także uczniowie naszego

Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej. 2.04.2008
r. młodzież przedstawiła spektakl o życiu i działalności Karola Wojtyły - Papieża Jana Pawła II.
Uczniowie wspominali wielkiego Polaka, który w
niezwykły sposób potraﬁł nawiązać kontakt z młodzieżą. Papież Jan Paweł II był wielkim nauczycielem wiary i mądrości, dla świata pozostanie
wielką postacią i do jego nauki będziemy wracać
zawsze - tak brzmiała konkluzja wygłoszona przez
naszych gimnazjalistów. Przedstawienie wzbudziło wielkie wzruszenie zarówno wśród młodzieży,
jak i wychowawców. Wspominano, jak wielkim
autorytetem był i pozostał nasz Papież, jak potraﬁł jednać ludzi, przełamywać bariery, prowadzić
dialog z przedstawicielami innych religii.
Przedstawienie przygotowały pani Agnieszka Kałużna i pani Wioletta Reczek, o oprawę
muzyczną zadbał pan Emil Paszta wraz ze
szkolnym chórem i wokalistkami.

Uczennice Klaudia i Laura Badura wraz z
panią Katarzyną Michalak zadbały o odświętny
wygląd szkoły. Na korytarzu stworzyły mały ołtarzyk ze zdjęciem Papieża Jana Pawła II, przy
którym ustawione były kwiaty i płonęły znicze.
Wspomnienia o Janie Pawle II, tak bliskiemu każdemu z nas, poruszyły każdego.

W HOŁDZIE OJCU ŚWIĘTEMU
SZKOŁA PODSTAWOWA W BOGDANOWIE

N

iezwykle uroczyście uczcili rocznicę
śmierci swego patrona nauczyciele i
uczniowie Szkoły Podstawowej w Bogdanowie. Pod opieką wychowawców o godzinie
10.00 rano, niosąc sztandar swojej szkoły, udali
się do kościoła po wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Bogdanowie, gdzie uczestniczyli we
mszy świętej, odprawionej w intencji szybkiej
beatyﬁkacji papieża.

Wieczorem nauczyciele i uczniowie ponownie spotkali się w kościele o godzinie 20.30.
Uroczystość rozpoczął montaż słowno - muzyczny poświęcony pamięci Jana Pawła II. Po
mszy uczestnicy przeszli ze sztandarem szkoły
przed tablicę pamiątkową z wizerunkiem papieża i o godzinie 21.37 odbył się Apel Jasnogórski
ze szczególną modlitwą o wyniesienie Sługi Bożego Jana Pawła II na ołtarze. Przed szkołą zapłonął krzyż ułożony z dziesiątków zniczy przyniesionych przez uczniów szkoły oraz paraﬁan.
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KONCERT „MOCNI NADZIEJĄ”

W

niedzielę 6.04.2008 r. o godz.16.00 w
sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej,
odbył się koncert poświęcony pamięci Papieża
JANA PAWŁA II, zatytułowany „MOCNI
NADZIEJĄ”. Wzruszający montaż słowno
- muzyczny przygotowała na tę okoliczność
młodzież z Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej oraz z Gminnego Ośrodka Kultury pod
kierownictwem pani Agnieszki Kałużnej i pana
Emila Paszty. Niedzielne popołudnie upłynęło zgromadzonym pod znakiem wspomnień o
Janie Pawle II, przeplatanych poezją Papieża i
ulubionymi pieśniami. Występom towarzyszyła
projekcja zdjęć, przedstawiająca najważniejsze
wydarzenia z Jego życia.
Ojciec Święty był wielkim autorytetem nie
tylko dla osób wierzących, potraﬁł jednoczyć
ludzi w imię wyższych celów. Nauczał jak żyć

w dzisiejszych czasach, by nie zatracić swojego
człowieczeństwa. Miłość, wiara, szacunek do
drugiego człowieka, wzajemne zrozumienie i
nadzieja - to wartości, którym hołdował i w które wierzył. Mówił do nas: „Pamiętajcie, wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”. Innym razem: „Przyszłość Polski zależy
od was i musi od was zależeć. (…) Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna.
Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei.” Co w
nas pozostało z jego nauk…?

ZE SPORTU
PODSUMOWANIE SEZONU
SPORTOWO-TURYSTYCZNEGO ZA 2007 ROK

G

minne Zrzeszenie Ludowe Zespoły
Sportowe w Woli Krzysztoporskiej
podsumowało sezon sportowo - turystyczny za rok 2007. Uroczystość miała miejsce
17.04.2008 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w
Woli Krzysztoporskiej.

Za szczególny wkład pracy społecznej na
przestrzeni 2007 r. na rzecz rozwoju kultury ﬁzycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy oraz
pomoc niesioną Zrzeszeniu LZS w zakresie organizacji środowiskowych imprez sportowych i
turystycznych, dyplomy i podziękowania otrzymali: pani Agnieszka Warzyńska - Dyrektor
Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej, pani Beata Pełka - p.o. Dyrektora
ZSR CKP w Bujnach, pan Stanisław Sipa - Wiceprezes OZPM w Piotrkowie Tryb., pani Janina Socha - radna Gminy Wola Krzysztoporska,
pani Klaudia Motyl - pracownik Urzędu Gminy
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w Woli Krzysztoporskiej, pani Agnieszka Warszada - nauczycielka w-f w SP w
Bujnach, pani Lidia Brzozowska - nauczycielka w-f w SP w Parzniewicach,
pani Jolanta Kabzińska - Dyrektor GOK
w Woli Krzysztoporskiej, pan Zdzisław
Wawrzewski - sekretarz Powiatowego
Zrzeszenia LZS w Piotrkowie Tryb.,
pan Ryszard Kiereś - Prezes LUKS
„Tenis Club” w Woli Krzysztoporskiej,
pan Marcin Szymczak - nauczyciel w-f w
ZSR CKP w Bujnach.
Za szczególne osiągnięcia turystyczno - krajoznawcze na szczeblu
ogólnopolskim w 2007 r. wyróżniono dyplomami i upominkami 3 turystów z LUKS „GRYF”
przy ZSR CKP w Bujnach: Katarzynę Kowalską, Katarzynę Leśniewską i Pawła Romasa.
Tytułem „NADZIEJE OLIMPIJSKIE” za
rok 2007 uhonorowani zostali: Jakub Kuśnierski lat 10 - zawodnik tenisa stołowego LUKS
„Tenis Club” w kategorii żak, mistrz powiatu
piotrkowskiego, zdobywca IV miejsca w woj.
łódzkim w turnieju tenisa stołowego o Puchar
Przeglądu Sportowego; Marcin Czapla lat 13
- LZS przy SP w Woźnikach, III miejsce w mistrzostwach LZS woj. łódzkiego w skoku w dal
w kategorii szkół podstawowych, utalentowany zawodnik w grach zespołowych m.in. piłkę
ręczną; Damian Stępniewski lat 16 - zawodnik
ULKS „TYTAN” w lekkiej atletyce, III miejsce
w mistrzostwach LZS woj. łódzkiego na 100 m,
III miejsce w wojewódzkich zawodach halowych LZS „Spała - 2007” w biegu na 60 m.
Za wieloletnią pracę społeczną na rzecz
rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w środowisku wiejskim na terenie Gminy Wola Krzysztoporska, odznaczenia resortowe przyznało
Prezydium Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w
Łodzi. ZŁOTĄ ODZNAKĘ honorową przyznano: pani Emilii Chęcińskiej - nauczycielce
w-f w Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej.
SREBRNE ODZNAKI otrzymali: pan Roman
Drozdek - Wójt Gminy Wola Krzysztoporska,
pan Tadeusz Marcinkowski - sekretarz LKS

Wola Krzysztoporska, pan Mariusz Moniuszko
- nauczyciel w-f w SP w Krzyżanowie, pani Jolanta Nowacka - nauczycielka w-f w SP w Rokszycach, pan Ryszard Olejnik - Przewodniczący
Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej, pan
Wojciech Wieczorek - Przewodniczący LZS
Kacprów. BRĄZOWE ODZNAKI otrzymali:
pan Dariusz Adamus - LZS Majków Duży, pan
Dariusz Chudy - LZS Gomulin, pan Ryszard
Cieślak - LZS Mzurki, pani Marlena Danielak
- nauczycielka w-f w Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, pan Wojciech Kamiński - LZS
Gomulin, pan Jacek Matyjaszczyk - LZS Blizin,
pan Tomasz Wojtczyk - LZS Wygoda.
Dyplomem od Rady Gminy Wola Krzysztoporska za całokształt działalności na rzecz
upowszechniania kultury ﬁzycznej wśród
mieszkańców Gminy uhonorowany został pan
Władysław Wawrzyńczak - Prezes Gminnego
Zrzeszenia LZS.

TURNIEJ W MINI PIŁKĘ RĘCZNĄ
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

D

nia 02.04.2008 r. w Sali Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej odbył się Gminny Turniej
w Mini Piłkę Ręczną Dziewcząt i Chłopców
Szkół Podstawowych przy współpracy Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Szkolnego Związku
Sportowego. W turnieju wzięły udział reprezentacje szkół:
• Chłopcy: SP Gomulin, SP Wola Krzysztoporska, SP Woźniki, SP Bujny;
• Dziewczęta: SP Gomulin, SP Bujny, SP
Woźniki.
Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”.

MIEJSCE
I
II
III
IV
Zdobywcy największej
liczby bramek

DZIEWCZĘTA
SP Bujny
SP Woźniki
SP Gomulin
KATARZYNA SOBIERAJ
(SP Bujny)

SKŁADY ZWYCIĘSKICH ZESPOŁÓW:
SP Woźniki (chłopcy): D. Bauer, J. Cieślak,
M. Czapla, A. Kasztelan, K. Kołaciński, M. Pauliński, Z. Włodarczyk, T. Dukat, T. Bieganowski.
Opiekun drużyny: mgr Agata Pawlak

CHŁOPCY
SP Woźniki
SP Wola Krzysztoporska
SP Gomulin
SP Bujny
KAMIL KOŁACIŃSKI
(SP Woźniki)

SP Bujny (dziewczęta): J. Delipacy, P. Karpińska, M. Wasilewska, K. Miśkiewicz, J. Siła,
K. Sobieraj, I. Stanikowska, I. Koch, P. Herman, R. Kuśmierska
Opiekun drużyny: mgr Agnieszka Warszawa

ZAKUPY SPRZĘTU SPORTOWEGO

G

mina Wola Krzysztoporska zakupiła sprzęt sportowy w ramach rozpowszechniania sportu masowego.
Sprzęt ten został przekazany do dysponowania następującym sołectwom: Gomulin,
Mzurki, Piekary, Stradzew, Blizin, Bogdanów,
Bujny, Jeżów, Kacprów, Krężna, Krzyżanów,
Laski, Majków Duży, Mąkolice, Parzniewice,
Rokszyce, Wola Krzysztoporska, Woźniki
Kol., Wygoda. Warunkiem otrzymania sprzętu było wcześniejsze złożenie wniosku do
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska.
ZAKUPIONO:
piłki nożne ( 31 szt.),

piłki do piłki nożnej halowej ( 2 szt.),
siatka do gry w tenisa stołowego ( 9 szt.),
gry planszowe- warcaby (4 szt.),
piłki siatkowe (25 szt.),
siatka do gry w piłkę siatkową ( 7 szt.),
kosz do koszykówki ( 2 szt.),
numerator tenisowy ( 2 szt.),
płotki do tenisa stołowego ( 20 szt.),
badbinton ( 4 kpl.),
pachołki treningowe ( 30 szt.),
koszulka znacznik ( 16 szt.),
wózek liniowy ( 1 szt.),
komplet siatkarski ( 24 kpl.),
siatki na bramki piłki nożnej ( 1 kpl.),

siatki na bramki piłki nożnej - małej (2 kpl.),
siatki na bramki piłki ręcznej (1 kpl.),
komplet piłkarski–koszulka+spodenki (96 kpl.),
skarpeto-getry ( 102 pary),
stół do tenisa stołowego (9 szt.),
ochraniacze piłkarskie (50 pary),
koszulka bramkarska ( 6 szt.),
spodenki bramkarskie (6 szt.),
rękawice bramkarskie (6 pary),
rakietki od tenisa stołowego (40 szt.),
piłeczki do tenisa stołowego ( 650 szt.),
skakanki ( 6 szt.), zestaw ringo ( 2 szt.)
za łączną kwotę około 30 tys. zł.

TURNIEJ MŁODZIKÓW

D

nia 01.03.2008 r. w Gorzkowicach
odbył się I Turniej Młodzików o
Puchar Prezesa Łódzkiego Związku
Zapaśniczego.
Gminę Wola Krzysztoporska reprezentowało 11 zawodników z niedawno powstałego
Ludowo - Uczniowskiego Klubu Sportowego
„ATHLETIC”. Najlepsze miejsca wywalczyli:
• Dawid Adamski (na zdjęciu z prawej strony) z Krężnej Kol.- III miejsce w kategorii
wagowej 73 kg oraz
• Jacek Kowalski (na zdjęciu z lewej strony) z Krężnej Kol.- III miejsce w kategorii
wagowej 66 kg.
Reprezentacja z Woli Krzysztoporskiej zajęła VI miejsce na 8 drużyn.

RUSZYŁA GMINNA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN

G

minne Zrzeszenia LZS powołało w
kwietniu br. Społeczną Sekcję Piłki
Siatkowej, która będzie koordynować
działalność w zakresie rozwoju piłki siatkowej
męskiej i żeńskiej na terenie Gminy. Do jej zadań
należeć będzie m. in. organizowanie rozgrywek,
turniejów i ligi gminnej oraz ustalanie reprezentacji Gminy na imprezy i zawody piłki siatkowej

szczebla powiatowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Pod kierownictwem tejże sekcji
13.04.2008 r. ruszyła Gminna Liga Piłki Siatkowej Mężczyzn. W lidze uczestniczyło 8 zespołów z terenu Gminy Wola Krzysztoporska.
Rozgrywki eliminacyjne prowadzone były w
dwóch grupach systemem turniejowym na sali
sportowej Gimnazjum w Woli Krzysztopor-

skiej. W rozgrywkach I grupy wzięły udział:
LZS Wygoda, LZS „ZORZA” Bujny, LUKS
„GRYF” przy ZSR CKP Bujny, LZS Parzniewice, natomiast w rozgrywkach II grupy: LZS
Kacprów, „JUMPER” ZSR CKP Bujny, LZS
Blizin, ULKS „TYTAN” przy Gimnazjum w
Woli Krzysztoporskiej. Finał zostanie rozegrany 11.05.2008 r.
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REFERAT FUNDUSZY
UNIJNYCH, ZAMÓWIEŃ

GIMNAZJADA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

PUBLICZNYCH I PROMOCJI

W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT

Kierownik:
Dominik Ambrozik
tel. 44 616-39-76, pok. 13
Anna Owczarek
- zamówienia publiczne
- dotacje
tel. 44 616-39-78, pok. 13
Bogusława Gaworowska
Mariola Toma
- fundusze unijne
- promocja
tel. 44 616-39-78, pok. 13
REFERAT
ORGANIZACJI I KADR
Kierownik
Elżbieta Bijoch
tel. 44 616-39-86, pok. 11
Monika Rudzka
- obsługa sekretariatu
tel. 44 616-39-61, pok. 11
Teresa Ulcyfer
- obsługa Rady Gminy
tel.. 44 616-39-67, pok.12
Błażej Ligęza
- informatyk
tel. 44 616-39-79, pok. 7
Zbigniew Galuś
- pracownik administracji
tel. 44 616-39-73, pok. 7
STANOWISKO DS.
EDUKACJI
Karolina Piotrkowska
tel. 44 616-39-68, pok. 16
RADCA PRAWNY
(Czwartek)
Magdalena Łopusiewicz
tel. 44 616-39-67, pok. 12
GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
Anna Walas
tel. 44 616-39-83, pok. 8
ZARZĄD
NIERUCHOMOŚCIAMI
Wola Krzysztoporska
ul. Kościuszki 25
tel. 44 616-35-03
Dyrektor:
Andrzej Krasuń
GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZEJ
Wola Krzysztoporska
ul. Szkolna 5
tel. 44 616-32-84
Kierownik
Danuta Markiewicz
Małgorzata Walas
- obsługa kasowa
Klaudia Motyl
- księgowość
ŚWIADCZENIA
RODZINNE:
Urszula Roksela
Balbina Saktura
Małgorzata Krzyżanowska
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3

.04.2008 r. w Wolborzu odbyła się Gimnazjada Powiatu
Piotrkowskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt. Do zawodów zgłosiło się pięć zespołów, które następnie podzielono na dwie grupy:
• gr. I: Szydłów, Wola Krzysztoporska, Rozprza;
• gr. II: Wolborz, Czarnocin.
Drużyny rozegrały mecze w grupach systemem „każdy z
każdym”.
Wyniki meczów:
Wolborz - Czarnocin 14 : 4
Szydłów - Wola Krzysztoporska 2 : 3
Szydłów - Rozprza 5:6
Rozprza - Wola Krzysztoporska 2 : 3
Klasyﬁkacja końcowa:
I miejsce - Wolborz
II miejsce - Wola Krzysztoporska
II miejsce - Rozprza
Skład naszej drużyny na zdjęciu obok

Stoją od lewej: mgr Sławomir Piętakiewicz, Kinga Stępniewska, Agata Bednarek, Żaneta Zambrowicz, Marta Błaszczyk, Katarzyna Stępień, mgr Emilia Chęcińska. Na dole:
Katarzyna Nowak, Ewelina Gajewska, Magdalena Goska,
Aleksandra Cieślak, Martyna Szwalska, Milena Baran.

GIMNAZJADA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

W PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW

4

.04.2008 r. w Czarnocinie odbyła się Gimnazjada Powiatu Piotrkowskiego w Piłce Ręcznej Chłopców. Do zawodów zgłosiły się cztery zespoły: Rozprza, Wolborz, Wola
Krzysztoporska i Czarnocin. Po losowaniu rozegrano mecze
systemem „każdy z każdym”.
Wyniki meczów:
Wola Krzysztoporska- Rozprza 9:6
Wolborz - Czarnocin 3:7
Rozprza - Czarnocin 6 : 9
Wola Krzysztoporska - Wolborz 7:8
Rozprza - Wolborz 6 : 8
Wola Krzysztoporska - Czarnocin 9 : 12
Klasyﬁkacja końcowa :
I miejsce - Czarnocin
II miejsce - Wolborz
III miejsce - Wola Krzysztoporska
IV miejsce - Rozprza

Skład naszej drużyny na zdjęciu poniżej.
Stoją od lewej: mgr Hubert Zawiślak, Wiktor Kauc, Robert Michalak, Paweł Pielużek, Damian Drozdek, Norbert
Górny, Przemysław Grzybowski, Michał Orski, mgr Sławomir
Piętakiewicz
Na dole: Mariusz Błaszczyk, Damian Stępniewski, Bartek Gaj, Maciej Misztela, Łukasz Roksela, Krzysztof Góźdź,
Mateusz Robak, Maciej Kędzierski, Przemysław Misztela,
Marcin Fraj.

POMOC SOCJALNA:
Katarzyna Pielużek
Zoﬁa Chuda
Maria Kuśmierek
Urszula Krakowiak
PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE
w Woli Krzysztoporskiej
ul. Kościuszki 25
tel. 44 616-36-68
Dyrektor:
Krystyna Szulc
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. PAPIEŻA JANA
PAWŁA II
W BOGDANOWIE
Bogdanów
ul. Ks. Kozakowskiego 3
tel. 44 616-35-39
Dyrektor:
Joanna Wilhelm
SZKOŁA PODSTAWOWA
W BUJNACH
Bujny
ul. Piotrkowska 104
tel. 44 649-74-50
Dyrektor:
Beata Winnicka
SZKOŁA PODSTAWOWA
W GOMULINIE
Gomulin 42
tel. 44 615-34-26
Dyrektor:
Danuta Stępień
SZKOŁA PODSTAWOWA
W KRZYŻANOWIE
Krzyżanów 55
tel. 44 616-31-46
Dyrektor:
Iwona Zapała
SZKOŁA PODSTAWOWA
W PARZNIEWICACH
Parzniewice 31
Tel. 44 616-36-43
Dyrektor:
Grzegorz Kaczor
SZKOŁA PODSTAWOWA
W ROKSZYCACH
Rokszyce II nr 12
tel. 44 732-60-40
Dyrektor:
Bogumiła Szulc
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. SEWERYNY
SZMAGLEWSKIEJ
W WOŹNIKACH
Woźniki Kolonia Nr 1
tel. 44 615-34-21
Dyrektor:
Irena Kasztelan
ZESPÓŁ SZKOLNOGIMNAZJALNY
w Woli Krzysztoporskiej
ul. Kościuszki 32
Dyrektor:
Agnieszka Warzyńska

SUKCES NASZYCH MŁODYCH ZAPAŚNIKÓW
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9.04.2008 r. w Hali Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego
w Woli Krzysztoporskiej odbył się II Turniej Młodzieży
Szkolnej o Puchar Prezesa Łódzkiego Związku Zapaśniczego w Zapasach w Stylu Klasycznym. Na zawodach obecny
był gościnnie wicemistrz olimpijski pan Piotr Stępień - były
trener reprezentacji narodowej seniorów w zapasach w stylu
klasycznym, obecnie dyrektor AKS Piotrków Tryb. Władze
samorządowe Gminy Wola Krzysztoporska reprezentował
Sekretarz Gminy pan Marek Ogrodnik.
W turnieju startowało 63 zawodników z 18 szkół podstawowych. Spośród 12 uczestników reprezentujących Szkołę
Podstawową w Woli Krzysztoporskiej 10 zdobyło medale: w
kat. 35 kg Cieślik Paweł - 2 miejsce, Maczugowski Hubert - 3
miejsce; w kat. 38 kg Cieślik Marcin - 2 miejsce, Kazub Kamil
- 5 miejsce; w kat. 42 kg Jarek Łukasz- 2 miejsce, Trzciński
Dawid - 3 miejsce; w kat. 47 kg. Trzciński Emil - 3 miejsce,
Jarek Michał - 8 miejsce; w kat. 59 kg Jagusiak Piotr - 2 miejsce; w kat.66 kg Kowalski Jacek - 1 miejsce, Kocałek Piotr - 2
miejsce, Raczyński Adrian - 3 miejsce. Wszyscy nasi zawodnicy są członkami Ludowo - Uczniowskiego Klubu Sportowego
„ATHLETIC”, którego trenerem jest pan Tomasz Woźniak
- wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w zapasach.
Klasyﬁkacja Turnieju:
1. SP nr 16 Piotrków Tryb. - 54 pkt
2. SP Wola Krzysztoporska - 47 pkt

3. SP nr 5 Piotrków Tryb. - 34,5 pkt
4. SP Petrykozy
5. SP Tuszyn
Na zdjęciu obok: reprezentacja Woli Krzysztoporskiej
wraz z trenerem panem Tomaszem Woźniakiem, Prezesem
Klubu panem Damianem Kazubem i panią Anettą Jagusiak
- członkiem zarządu Klubu.

Z HISTORII GMINY
DZIEJE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W OPRZĘŻOWIE

P

ierwszym dokumentem dotychczas odnalezionym i
mówiącym o istnieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w
Oprzężowie, jest pismo dotyczące licytacji osady pokarczemnej, datowane na dzień 26.06.1919 r. Według niego część
osady, przy drodze do Krężnej, zakupiła Ochotnicza Straż Ogniowa w Oprzężowie. Stanowili ją ówcześni gospodarze. Istnieje również pismo wystawione przez Urząd Gminy Woźniki
z dnia 23.02.1926 r., przesłane do Oddziału Polskiej Dyrekcji
Ubezpieczeń Wzajemnych w Łodzi, mówiące o tym, że OSP
w Oprzężowie została założona w 1925 r. Dokument ten sporządził sekretarz gminy Szmaglewski, a podpisał wójt gminy
Kołaciński. W dokumencie tym mamy podaną ilość strażaków
- w 1926 r. było ich dwudziestu dwóch. Była to organizacja
bez remizy. Wszelkie zebrania odbywały się w domach prywatnych, dlatego też, głównie z inicjatywy Filipa Mazeranta, Józefa Ulcyfer i Antoniego Skowronka, postanowiono wybudować
remizę. Pod tę inwestycję zakupiono grunty przy folwarku. Na
wiosnę 1920 r. Rada Gminy Woźniki wyraziła zgodę i znalazła fundusze na budowę szkoły w Oprzężowie. W tej sytuacji,
przystąpiono do budowy obydwu obiektów jednocześnie, z
tym, że nastąpiła zmiana miejsca ich usytuowania
- ostatecznie budynki powstały na placach oddanych na rzecz wsi przez Emila Millbrandta. Uroczyste otwarcie nastąpiło latem 1930 r.
W maju 1932 r., z rozkazu naczelnika Rejonu
Okręgu Piotrków, przeprowadzono w Oprzężowie, na szeroką skalę, ćwiczenia z użyciem nowoczesnego, jak na owe czasy sprzętu: szybkozłączy
na wężach w kołowrotach, pompy dwuramiennej,
specjalnego wozu i koni. Prezesem straży był wtedy Kazimierz Kauc, naczelnikiem - Adam Mazerant, sekretarzem - Florian Ulcyfer. W zarządzie
znaleźli się: Jan Paul, Jan Strumiłło, Piotr Łukaszewski, Ludwik Mazerant.
Ochotnicza Straż w Oprzężowie brała czynny udział w wielu akcjach. Niestety, we wrześniu 1939 r. pożarów nie miał już kto gasić. Po II
wojnie światowej OSP organizowała się na nowo.

Stosunkowo „młody” budynek straży służył mieszkańcom i
okolicznej ludności. W 1949 r. odbyły się w nim gminne dożynki. Przyjeżdżało kino objazdowe, organizowano amatorskie przedstawienia teatralne. W grudniu 1962 r., podczas
remontu, wybuchł pożar. Ogień wprawdzie ugaszono, ale budynek coraz bardziej chylił się ku upadkowi. W latach 70 - tych
zaczęto myśleć o nowym obiekcie, dopiero jednak 29.06.1986
r. odbyło się otwarcie nowej remizy strażackiej. W uroczystości wzięło udział 12 jednostek OSP. Kompanię honorową
prowadził ówczesny komendant gminny Wojciech Szulc. Do
1988 r. straż miała w posiadaniu ogumowany wóz, na którym
umieszczono pompę spalinową. Pierwszy samochód jednostka otrzymała 7.05.1988 r. Był to Star 25, który posiadał swój
zbiornik wodny, ale nie był pojazdem nowym. Dopiero w 2005
r. na potrzeby OSP Oprzężów zakupiony został nowoczesny
samochód pożarniczy marki LUBLIN, który służy do dziś.
Na zdjęciu: z prawej strony - druh Sławomir Bednarczyk,
który obecnie pełni funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Oprzężowie, od lewej - druh Zygmunt Rybak, obecny naczelnik OSP w Oprzężowie.
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SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. GEN. LUDWIKA
CZYŻEWSKIEGO
w Woli Krzysztoporskiej
tel. 44 616-37-20
Wicedyr.: Gabriela Perek
GIMNAZJUM
IM. OBROŃCÓW GÓR
BOROWSKICH 1939R.
w Woli Krzysztoporskiej
tel. 44 616-38-60
Wicedyr.: Tomasz Starzyński
GMINNY OŚRODEK
KULTURY
w Woli Krzysztoporskiej
ul. Południowa 2,
tel. 44 616-31-85
p.o. Dyr.: Klaudia Motyl
GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
w Woli Krzysztoporskiej
ul. Kościuszki 25
tel. 44 616-30-71
Kierownik: Edyta Michalak
ZWIĄZKI I KLUBY
SPORTOWE W GMINIE:
- Ludowy Klub Sportowy
w Woli Krzysztoporskiej
- Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy TYTAN
w Woli Krzysztoporskiej
- Gminne Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe
w Woli Krzysztoporskiej
- Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy TENIS CLUB
w Woli Krzysztoporskiej
- Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy GRYF w Bujnach
- Polski Związek Wędkarski
Okręg w Piotrkowie Tryb.
Koło nr 35
w Woli Krzysztoporskiej
- Ludowo Uczniowski Klub
Sportowy ATHLETIC
w Woli Krzysztoporskiej
GMINA W LICZBACH:
powierzchnia – 17.041 ha
mieszkańcy – 11.585
miejscowości – 48
sołectwa – 43
biblioteki, ﬁlie – 6
związki i kluby sportowe – 7
koła gospodyń wiejskich- 30
jednostki OSP – 15
Biuletyn „NASZA GMINA”
Wydawca: Urząd Gminy
w Woli Krzysztoporskiej
ul. Kościuszki 5
tel. 44 616- 39-76,78,61
Zespół redakcyjny:
Dominik Ambrozik - red.nacz.
Bogusława Gaworowska
Druk: OFICYNA DRUKARSKA

Jacek Chmielewski
ul. Sokołowska 12
01-142 Warszawa
tel./fax 022 632 83 52
Nakład: 1500 egz.
Korespondencję prosimy
kierować na adres Urzędu
Gminy w Woli Krzysztoporskiej
z dopiskiem „Biuletyn”
e-mail sekretariat@ug.wolakrzysztoporska.pl
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OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA, CZYLI CO WARTO WIEDZIEĆ
O HISTORII I WSPÓŁCZESNOŚCI MIEJSCOWOŚCI GOMULIN

W

edług najnowszych źródeł historycznych Gomulin
istniał już w epoce piastowskiej (X - XII w.) jako
wieś służebna. W XIV w. okolicę tę posiadał mężny
ród Jelitczyków, który zasłynął męstwem na polach pod Płowcami. Wnuk Floriana Szarego Piotr założył tu osadę szlachecką Gomulin w miejscu już istniejącej osady.
W 1550 r. w czasie sejmu w Piotrkowie w Gomulinie w
szlacheckim dworze oryginalnej budowy z dwoma bocznymi
pawilonami zamieszkała królowa Bona Sforza. Dwór ten
mógł zaledwie pomieścić otoczenie królowej, do którego
należeli między innymi: Piotr Kmita Sobieński - wojewoda
krakowski, biskup krakowski Piotr Gamrat, prymas Mikołaj Dzierzgowski, wojewoda poznański Łukasz Górski. Przy
Bonie były również jej trzy córki: Zoﬁa, Anna i Katarzyna. Z
zachowanych dokumentów wynika, że w tym czasie do Gomulina przybył do swej matki król Zygmunt August, który to
na prośbę dziedziców gomulińskich nadał osadzie Gomulin
herb. Sama zaś Bona dla Gomulina zostawiła niezwykle cenną pamiątkę - relikwię Św. Mikołaja Biskupa, którą to przywiozła z rodzinnego miasta Barii w Italii.
Relikwie Św. Mikołaja Biskupa przechowywano w gomulińskim dworze do 1619 r., kiedy to ówczesny dziedzic Gomulina, podstoli gostyński Michał Mikołaj Tarnowski herbu
Jelita i jego żona Katarzyna z Koniecpolskich, przenieśli do
Gomulina z Koniecpola nad Pilicą, stojący tam drewniany
kościół i postawili go na końcu parku dworskiego obok kilkusetletniego wiązu (drzewo to rosło do 1987 r.). W tym to
kościele umieszczono relikwię Św. Mikołaja Biskupa, który to
stał się patronem świątyni. Obok kościoła stanęła dzwonnica
zbudowana na słup i oszalowana deskami, kryta wysokim słomianym dachem. Paraﬁa założona została w dniu 7.04.1631 r.
przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Wężyka. Konsekracji
w dniu 29.06.1631 r. dokonał biskup sufragan płocki Stanisław
Starczewski - pod tytułem Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny, Św. Mikołaja Biskupa, Św. Michała Archanioła i Św.
Katarzyny. Kościół ten z biegiem czasu uległ zniszczeniu tak,
iż w latach 1823 - 1866 był całkowicie zamknięty, a nabożeństwa odprawiane były w zakrystii. W 1870 r. paulin Bazyli Nowicki, pełniący obowiązki proboszcza w Gomulinie, rozpoczął
starania o budowę nowej świątyni. Były to jednak czasy zaborów, a w zaborze rosyjskim katolikom nie wolno było budować kościołów. Ksiądz Nowicki udał się wiec do gubernatora
w Piotrkowie, oznajmiając, że paraﬁanie z Gomulina pragną
wybudować świątynię na cześć cara Mikołaja. Tego gubernator nie mógł odmówić. I tak wkrótce stary kościół rozebrano
i przystąpiono do gromadzenia potrzebnych do budowy funduszy i materiałów. W 1871 r. poświecenia fundamentów pod
nowy (obecny) kościół dokonał ksiądz Jan Jakubowski - miejscowy dziekan, a w dniu 5.09.1872 r. kamień węgielny poświęcił ks. kanonik Wojciechowski - proboszcz paraﬁi Pajęczno.
Kościół wybudowano według projektu Symforiana Szpadkowskiego, kosztem paraﬁan zaledwie trzech wsi: Gomulina, Cisowej i Zaborowia oraz z dobrowolnych składek okolicznych
włościan i dworów szlacheckich. Budowę ukończono w 1874
r. i w tym też roku kościół został poświęcony przez ks. dziekana Jakubowskiego. Konsekracji dokonał ks. Tomasz Kulinski
- biskup satalański, administrator i wikariusz apostolski Diecezji Kieleckiej. Do nowej świątyni ze starego kościoła przeniesiono m.in. dwa ołtarze z nastawami rokokowymi. Kościół
ten stoi do dnia dzisiejszego, jest on murowany, również jednonawowy z prezbiterium zamkniętym półkoliście, z wieżą na
południe. Podczas I wojny światowej, w wyniku działań artylerii austro - węgierskiej, kościół został poważnie zniszczony.
W 1917 r. poddano go gruntownej odnowie. W czasie trwania
I wojny światowej żołnierze austriaccy skradli z kościoła relikwię Św. Mikołaja biskupa. Jednak w 2000 r. staraniem ks. prałata Mariana Wiewiórowskiego - proboszcza paraﬁi Gomulin,
sprowadzono z Barii we Włoszech do gomulińskiego kościoła
relikwię Św. Mikołaja Biskupa, patrona paraﬁi.
W 1827 r. Gomulin liczył 28 dymów (zagród), 244 mieszkańców. Do 1863 r. był wsią szlachecką, a od tego roku stał się
wsią rządową. W 1866 r. zniesiono gminę Gomulin i przeniesioną ją do Szydłowa.
W 1864 r. za udział w powstaniu władze carskie zesłały
dziedzica gomulińskiego Wawrzyńca Wiśniewskiego na Syberię, a jego majątek uległ konﬁskacie. W 1879 r. dziedzic za

sumę 70000r.s. odkupuje majątek Gomulin. Dobra Gomulin
składały się wtedy z dwóch folwarków - Gomulin i Żądło. W
1911 r. majątek ostatecznie rozparcelowano, powstały dwie
nowe wsie: Praca (1900 r.) i Gomulin Kolonia (1911 r.). Dwór
wraz z parkiem i ogrodami zakupiony został przez włościanina Wojciecha Michalskiego, który przystosował budynki
dworskie do swych potrzeb. Po I wojnie światowej w 1918 r.
po gomulińskim dworze nie było już śladu.
Osobliwą budowlą Gomulina - Pracy był wiatrak, który do
Gomulina przeniesiono w 1887 r. Zbudowany był z drzewa
sosnowego, należał do ówczesnego dziedzica Gomulina - Lisieckiego. W 1904 r. został zakupiony przez Szymona Tośka.
Wiatrak był czynny do 1954 r., kiedy to komunistyczne władze
nakazały go zamknąć. Od tej pory budynek systematycznie
niszczał. Ostatnie resztki tej budowli zostały rozebrane w
2000 r. Pozostały jedynie cztery koła młyńskie, na których
wyryta jest data 1819 r.
We wrześniu 1939 r. ok. 40 % budynków mieszkalnych
Gomulina spłonęło w wyniku działań wojennych. Na cmentarzu w Gomulinie znajduje się zbiorowa mogiła 12 żołnierzy Wojska Polskiego „Armii Prusy”, poległych we wrześniu
1939 r. W czasie trwania II wojny światowej w Gomulinie - w
domu Józefa Kwapisz, działała tajna organizacja spadochronowa „Micha” kapitana Mikołaja Arciszewskiego, która za
pomocą radiostacji nadawała aliantom informacje o ruchach
wojsk niemieckich. Po przypadkowym rozpracowaniu przez
hitlerowców tej grupy, kilku mieszkańców Gomulina zostało
zesłanych do obozu koncentracyjnego Auschwitz - Birkenau
w Oświęcimiu. Działania tej grupy zostały opisane w książce
Jerzego Ziółkowskiego pt.: „Grupa Michał nadaje”.
Gomulin jest miejscowością, która gościła znanych z historii Polaków, takich jak: kompozytor Stanisław Moniuszko,
Franciszek Karpiński - autor wielu kolęd, w tym „Bóg się rodzi” czy pieśni „Kiedy ranne wstają zorze” i pisarka Maria
Dąbrowska. W 1995 r. w OSP Gomulin gościł prezydent RP
Lech Wałęsa.
W Gomulinie istnieje również Orkiestra Dęta licząca
sobie 30 członków. Orkiestra została założona w początkach
XX w. i do tej pory osiąga liczne sukcesy na powiatowych i
gminnych przeglądach. Orkiestra czynnie uczestniczy w życiu
paraﬁalnym wsi oraz uświetnia wiele uroczystości strażackich
na terenie gminy i powiatu.
Do zabytków Gomulina należą: drewniana kaplica pod
wezwaniem Św. Rocha z 1766 r., znajdująca się na cmentarzu w Gomulinie (najstarszy budynek na terenie gminy Wola
Krzysztoporska); dom mieszkalny (nie zamieszkany, bardzo
zniszczony) z przełomu XVIII i XIX w., który znajduje się na
terenie gospodarstwa Piotra Magiery, Gomulin nr 32; kościół
w Gomulinie pod wezwaniem Św. Mikołaja Biskupa - wybudowany w miejscu starego kościoła; plebania murowana wybudowana w 1888 r. staraniem ks. Aleksandra Ratyńskiego
- obecnie siedziba orkiestry Dętej Strażacko - Paraﬁalnej; na
cmentarzu grzebalnym paraﬁi Gomulin znajdują się miedzy
innymi dwa nagrobki z piaskowca - pierwszy z 1880 r. Bolesława Trzcińskiego, a drugi z 1891 r. Gabrieli Wojciechowskiej.
Artykuł powstał, dzięki uprzejmości pani Danuty Stępień
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gomulinie oraz pana Wojciecha Kamińskiego - mieszkańca Gomulina, którzy udostępnili materiały o historii miejscowości - DZIĘKUJEMY!

