
1

NR 3/2009 (11) VI 2009 r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

NASZA GMINANASZA GMINA
Biuletyn InformacyjnyBiuletyn Informacyjny

Gminy Wola KrzysztoporskaGminy Wola Krzysztoporska



2

XXX sesja Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej odbyła 
się 21 kwietnia 2009 roku w budynku Urzędu Gminy w Woli 
Krzysztoporskiej. 

Na sesję zaproszono przedstawicieli Rady Powiatu oraz Dy-
rektora Zarządu Dróg Powiatowych. Wójt przekazał radnym 
materiały dotyczące inwestycji drogowych (korespondencja 
Gminy z Powiatem Piotrkowskim). Powiat podjął uchwałę, 
aby będące w jego gestii drogi, chodniki budować jedynie 
w przypadku współfi nansowania zadań powiatu przez gmi-
ny, na terenie których drogi te występują. Uchwałę Powiatu, 
określającą zasady współpracy omówił Wicestarosta Zbigniew 
Ziemba. 

Gmina wyraziła gotowość do przejęcia dróg powiatowych 
Piekary - Oprzężów oraz Kolonia Gomulin - Jeżów (przez 
Oprzężów), pod warunkiem wytyczenia pasów drogowych 
tych odcinków przez Starostwo. Rada Powiatu podjęła taką 
uchwałę i w budżecie powiatu będą przeznaczone fundusze 
na wytyczenie tych dróg. 

O przedstawiciela powiatu uzyskano informację, że drogi 
powiatowe Bogdanów - Mokracz i Stradzew nie będą w tym 
roku budowane. Wykonana zostanie (etapami) droga Bilska 
Wola - Jeżów, przy współudziale Gmin: Sulejów, Rozprza 
i Wola Krzysztoporska. 

Aktualne potrzeby w zakresie napraw i remontów różnych 
odcinków dróg zgłaszali radni. Według informacji Skarbnika 
Gminy, nasza Gmina rocznie na drogi przeznacza 2-3 milio-
ny zł. Przez 6 lat wykonano ponad 100 km dróg od podstaw, 
przy niższych cenach ustalonych w przetargach (wykonywane 
są duże odcinki, co dla fi rm jest opłacalne i skutkuje oferowa-
niem niższych cen). Wójt zwrócił uwagę na fakt, że Gmina Wola 
Krzysztoporska przekazała duże kwoty i wykonała wiele prac 
na rzecz Starostwa (odśnieżanie dróg powiatowych, podbudo-
wy, chodniki, koszenie rowów), a w budżecie Starostwa brak 
jest funduszy na realizację inwestycji na terenie naszej Gminy. 

W dalszej części obrad Wiesław Jagiełło - Skarbnik Gminy 
przedstawił i omówił projekt uchwały Rady Gminy w sprawie 
zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2009. Zwiększo-
no wydatki na zadania inwestycyjne m.in. „Zakup i montaż 
systemu selektywnego wywoływania - w jednostkach OSP 
Krzyżanów, Krężna, Woźniki”, „Rozbudowa budynku Domu 
Ludowego w Majkowie Dużym - projekt”, „Zakup sprzętu 
nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej w Parzniewicach”, 
„Modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w Laskach - 
roboty dodatkowe”, program „Moje Boisko-Orlik 2012”.

Korygowano także wydatki na zadanie „Poprawa atrakcyj-
ności inwestycyjnej regionu poprzez budowę nowoczesnego 
wielofunkcyjnego kompleksu oświatowego w miejscowości Go-
mulin”. Na sesję przybyli przedstawiciele Gomulina: Dyrektor 
Szkoły, członkowie Rady Rodziców, Sołtys wsi Gomulin i Sołtys 
wsi Gomulin Kolonia. Danuta Stępień - Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej - w imieniu całej społeczności, przedstawiła stanowisko 
w sprawie rozbudowy szkoły w Gomulinie. Ze względu na dużą 
odległość do miejscowości gminnej, dzieci i młodzież z rejonu 
Gomulina nie zawsze może korzystać z dóbr kultury i oświaty 
mieszczących się w Woli Krzysztoporskiej. Bardzo uciążliwe 
są dowozy do szkół. Projekt rozbudowy szkoły jest uzasadnio-
ny i ma pełne poparcie lokalnej społeczności. Skarbnik dodał, 
że wszystkie szkoły są bieżąco remontowane, a na wszystkie in-
westycje w budżecie przeznacza się rocznie 8 - 9 milionów. Za-
dłużenie gminy  wynosi 5,4% dochodów Gminy (średnio gminy 
wiejskie zadłużone są na poziomie ok.  20%, a dopuszczalny 

poziom zadłużenia wynosi 60%). Gmina jest fi nansowo zdolna 
ponieść ten wydatek i prowadzić pozostałe zadania.

Ponadto podjęte uchwały dotyczyły:
•  zmiany planu fi nansowego Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 - fundusze 
przeznacza się na zbiórkę folii (kontener będzie usta-
wiony na śmietnisku w Mąkolicach), na odbiór azbestu i 
na zakup drzewek;

•  udzielenia pomocy fi nansowej Powiatowi Piotrkowskiemu 
na utworzenie międzygminnego magazynu do spraw zarzą-
dzania kryzysowego oraz na wykonanie remontu w zakresie 
stabilizacji betonem asfaltowym drogi powiatowej nr 1529 
E na odcinku 1930 mb w 2009 roku (pomoc dotyczy drogi 
Oprzężów – Piekary, będzie sporządzona dokumentacja 
uproszczona, którą wykona Gmina, a Starostwo wyda de-
cyzję na realizację, roboty budowlane na swój koszt wykona 
Gmina);

•  udzielenia dotacji dla samodzielnego publicznego zakła-
du opieki zdrowotnej;

•  wyrażenia negatywnej opinii, dotyczącej projektu uchwa-
ły ograniczającej działalność Samodzielnego Szpitala 
Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie 
Trybunalskim (likwidacja urologii i prosektorium);

•  wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2009 – 2014,

•  ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szcze-
gółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz nie-
których innych składników wynagradzania;

•  zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości położo-
nej w obrębie Woźniki oraz udzielenia bonifi katy od ceny 
sprzedaży (jest to działka, na której wybudowano Kaplicę). 
Proboszcz Parafi i w Bogdanowie złożył wniosek o nieod-
płatne przekazanie tej działki na rzecz Parafi i, Gmina może 
przekazać tę nieruchomość za symboliczną kwotę tj. 5% 
wartości (jest to kwota 1.500,00 zł oraz koszty notariusza);

•  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
- dotyczy działek w obrębie Siomki, Kacprów.

Na zakończenie posiedzenia dyskusji poddano sprawy róż-
ne, m.in. kwestie: oświetlenia w budynku Domu Ludowego 
w Glinie, punktu pocztowego w Krzyżanowie, zmiany orga-
nizacji ruchu w Majkowie Dużym, konieczności powiększe-
nia parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Gomulinie, remontu 
Domu Ludowego w Kacprowie, stanu technicznego starych 
budynków komunalnych w Woli Krzysztoporskiej, odcinania 
wody odbiorcom, którzy zalegają z opłatami.

XXXI sesja Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej odby-
ła się 28 kwietnia 2009 roku. Radni zapoznali się z opiniami 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obra-
chunkowej, dotyczącymi sprawozdania z wykonania budżetu 
za 2008 rok. Po dyskusji radni udzielili Wójtowi Gminy abso-
lutorium za całokształt działalności w 2008 roku.

Podjęta została uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy 
na rok 2009, na mocy której 

•  zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Za-
kup kosiarki ciągnikowej”,

•  zwiększono wydatki bieżące na remont grogi gminnej 
Oprzężów-Rokszyce II.

W sprawach różnych dyskutowano m.in. na temat oświetle-
nia ulicznego w Bujnach przy ul. Mickiewicza.

cd na str 3.

Z OBRAD RADY GMINY
Poniżej zamieszczamy skróty protokołów obrad Rady Gminy na sesjach, które odbyły się w dniach 21.04.2009 r. (XXX),  28.04.2009 r. (XXXI) 

oraz w dniu 20.05.2009 r. (XXXII). 
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Gmina Wola Krzysztoporska pozyskała na wykonanie re-
montów dróg w roku 2009 kwotę 344.000,00 zł ze źródeł ze-
wnętrznych.

225.000,00 zł w ramach Programu Wieloletniego pod na-
zwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LO-
KALNYCH  2008 - 2011” na projekt „Remont drogi gminnej 
Oprzężów - Rokszyce II Nr 3070106”

Przedmiotem projektu jest droga gminna w miejscowościach: 
Oprzężów, Rokszyce I, Rokszyce II  – remont polegał będzie 
na odtworzeniu, spękanej, posiadającej wysadziny i przełomy 
nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie na uszkodzonej 
jezdni warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej grubo-
ści 4 cm na - długości 3480,00 m i szerokości średniej 4,50 m 
o łącznej powierzchni 15 660 m2. Wartość robót budowlanych 
została oszacowana na kwotę 439.570,00 zł. Zakres projektu 
obejmuje również koszt zaangażowania inspektora nadzoru 
w szacunkowej kwocie 10.430,00 zł. Wysokość dofi nansowania 

stanowi 50 % kosztów całkowitych zadania (środki z budżetu 
państwa).

Kwota 119.000,00 zł została pozyskana ze środków Fun-
duszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego 
na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pro-
jekty, które uzyskały dofi nansowanie to: 

- „Modernizacja drogi w miejscowości Woźniki” (dz. nr ewid. 
419 i 424), długość drogi 1,284 km , szerokość jezdni 4,10 m,

- „Modernizacja drogi w miejscowości Borowa” (dz. nr ewid. 
186), długość drogi 1,15 km , szerokość jezdni  4,10 m.

Roboty modernizacyjne będą polegały na wykonaniu na istnie-
jącej podbudowie warstwy nakładki bitumicznej o grubości 4 cm. 
Całkowita kosztorysowa wartość robót  564.289,10 zł. Wysokość 
dofi nansowania stanowi ok. 21% wartości kosztorysowej zadania.

Przetargi na wymienione zadania zostały ogłoszone. Wy-
konawca będzie wyłoniony już w miesiącu czerwcu, a roboty 
zostaną wykonane najpóźniej do końca września br.

DOFINANSIOWANIE REMONTÓW DRÓG 
ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

W dniu 30 maja 2009 r. w sobotę odbył się KONKURS SPŁAWIKOWY DLA OSÓB NIEZRZESZONYCH W POLSKIM ZWIĄZKU WĘDKAR-
SKIM Z OKAZJI DNIA DZIECKA w dwóch kategoriach: dziewczynki i chłopcy. Mimo deszczowej pogody do konkursu zorganizowanego przez 
Koło nr 35 PZW w Woli Krzysztoporskiej zgłosiło się 50 młodych uczestników. 

ZAWODY WĘDKARSKIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA 

Na zdjęciu: Prezes koła wędkarskiego - Paweł Majewski odczytuje proto-
kół zawodów przed wręczeniem nagród

Na zdjęciu: Jeden z uczestników konkursu w oczekiwaniu na dużą rybę

cd ze str 2.
XXXII sesja Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej, odby-

ła się w dniu 20 maja 2009 roku w budynku Urzędu Gminy 
w Woli Krzysztoporskiej. 

W drodze uchwały dokonano zmian w budżecie Gminy 
na 2009 rok m.in. w zakresie utworzenia nowego zadania inwe-
stycyjnego „Budowa dróg w miejscowości Wola Krzysztopor-
ska i Bujny – projekty” oraz zwiększenia wydatków bieżących 
na: remont mogił żołnierzy Wojska Polskiego w Gomulinie 
(radni zawnioskowali również o wykonanie remontów na in-
nych cmentarzach, gdzie znajdują się groby żołnierzy i ludzi 
zasłużonych: w Bujnach, Bogdanowie, Woli Krzysztoporskiej 
i Krzepczowie-grób rodziny Krzysztoporskich), remont samo-
chodu OSP Krężna i dotację dla GOK (na dni Gminy).

Na posiedzeniu podjęte zostały także uchwały w sprawie:

- aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wola 
Krzysztoporska na lata 2007-2013” (w zakresie nazw, wartości 
i wskaźników zadań inwestycyjnych),

- zatwierdzenia projektu systemowego pod tytułem „Ak-
tywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Wola 
Krzysztoporska” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki na lata 2007-2013 (w ramach tego projektu szkolone 
będą osoby objęte opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej),

- sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkow-
nika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Wola 
Krzysztoporska.

Przedmiotem dyskusji były na koniec sesji sprawy różne, 
m.in. kwestie zasiania trawy na boisku w Kolonii Krężna oraz 
wytyczenia drogi Oprzężów – Wola Krzysztoporska.
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POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

1. Alarm powietrzny
Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego należy działać szybko, ale roz-

ważnie i bez paniki.
Osoby znajdujące się w domu powinny:
-  ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności‚ indywidualne środki 

ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i moż-
liwości latarkę elektryczną koc, odbiornik radiowy z zakresem fal UKF itp.

-  wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień 
w piecu,

-  zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie,
- zawiadomić o alarmie sąsiadów,
- udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.
Osoby znajdujące się miejscu publicznym powinny:
- udać się do najbliższego schronu lub ukrycia,
- pomagać słabszym, chorym i ułomnym,
-  podporządkować się ściśle poleceniom organów i służb obrony cywilnej.
Prowadzący pojazdy mechaniczne po usłyszeniu sygnału alarmu powietrzne-

go winni zatrzymać je i zaparkować tak aby nie blokowały ciągów komunikacyj-
nych i wejść do ukryć. Kierowca i pasażerowie powinni udać się do najbliższego 
ukrycia.

Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły udać się do budowli ochron-
nych, ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.

2. Alarm o skażeniach
Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy:
- nie zbliżać się do rejonu awarii,
-  zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać 

zarządzenia służb porządkowych. Stosować się do zaleceń informacji prze-
kazywanych w komunikatach, głównie środkami nagłaśniającymi umiesz-
czonymi na samochodach.

Przebywając na terenie otwartym należy:
- zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, pary),
-  opuścić zagrożony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosując się 

do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome 
środki nagłaśniające,

-  udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych.
Przebywające w pomieszczeniach osoby, które z jakichkolwiek przyczyn przed 

wystąpieniem skażenia nie zdążyły wyjść z rejonu zagrożenia powinny:
-  włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zasto-

sować się do przekazywanych komunikatów i poleceń‚
-  pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem lub 

szmatami drzwi, okna i otwory wentylacyjne, przebywać w miarę możliwości 
w pomieszczeniach środkowych,

- osoby wyposażone w maski przeciwgazowe zakładają je,
- do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać 

uszczelnionych pomieszczeń, nie przebywać w pobliżu okien innych otworów 
wentylacyjnych,

-  powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz prac wyma-
gających wysiłku, a więc dużego zapotrzebowania na tlen,

-  wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia i telewizora), wy-
gasić ogień w piecu,

- do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie lub w wodnym 
roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, tampon z gazy, ręcznik itp.

Przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do poleceń 
kierownictwa.

3. Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami i zakażeniami
Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:
- sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,
- sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy,
- sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,
- jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć),
-  przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów 

i służb OC,
-  postępować zgodnie z poleceniami i zaleceniami Państwowej Inspekcji Sa-

nitarnej,
-  wykonywać inne polecenia organów obrony cywilnej.

4. Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska. 
Po usłyszeniu uprzedzenia o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska 

należy:

-  zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać 
zarządzenia służb porządkowych. Stosować się do zaleceń i informacji prze-
kazywanych w komunikatach,

- nie zbliżać się do rejonu objętego klęską żywiołową i zagrożeniem środowiska.
Przebywając na terenie otwartym należy opuścić zagrożony rejon stosując się 

do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki 
nagłaśniające.

Przebywając w pomieszczeniach: należy włączyć odbiornik radiowy lub tele-
wizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komuni-
katów i poleceń.

5. Odwołanie alarmu
Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy:
- opuścić schron (ukrycie),
- w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,
-  przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub 

odkażanie (pozostałego przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, 
zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,

- przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,
-  przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano 

wymienione uprzednio zabiegi i poddać się ponownie zabiegom sanitarnym,
- stosować się ściśle do poleceń organów obrony cywilnej,
- w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profi lak-

tyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.

PRZYGOTOWANIE LOKALI, BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I ŻYW-
NOŚCI DO OCHRONY

1. Przygotowanie mieszkania (pokoju, piwnicy) do ochrony przed skażeniami 
i zakażeniami

Na wypadek alarmu o skażeniach lub uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami 
zakażeniami każda rodzina powinna mieć tak przygotowaną piwnicę, pokój lub 
mieszkanie, aby stanowić one mogły ochronę przed oddziaływaniem na orga-
nizm ludzki opadu substancji promieniotwórczych, środków trujących niebez-
piecznych dla zdrowia środków biologicznych.

Przystosowując na takie ukrycie mieszkanie (piwnicę, pokój) należy mieć 
na uwadze to, że jego podstawową cechą powinna być hermetyczność (szczel-
ność) i możliwość zapewnienia w miarę potrzeby na]prostszej wentylacji.

W razie potrzeby wykonać następujące prace:
-  uszczelnić okna odpowiednią taśmą lub watą a nawet okleić paskiem pa-

pieru (taśmą samoprzylepną), uszczelnić wszystkie drzwi i futryny. Drzwi 
zewnętrzne obić kocem i w odległości 1-1,5 m zawiesić zasłonę z koca (koł-
dry), aby stworzyć „śluzę”,

-  uszczelnić dokładnie wszystkie szpary, szczeliny, otwory kominowe, miejsca, 
w których przechodzą przewody wodociągowe, centralnego ogrzewania, ka-
nalizacji itp.,

-  zakleić szczelnie papierem kratki wentylacyjne – ale tak by w razie potrzeby 
zapewnić wentylację pomieszczenia. Samoczynną dobrą wentylację mogą 
zapewnić otwory: nawiewny i wywiewny.

Otwór wywiewny powinien być usytuowany 1,5 - 2 m nad otworem nawiew-
nym. W przewodzie nawiewnym można umieścić prosty fi ltr przeciwpyłowy - 
ramkę z rozpiętą wielowarstwową gazą, a poniżej specjalną kieszeń na zbieranie 
cząstek pyłu opadającego z fi ltra (gazy),

-  podwyższać walory ochronne ukrycia, jeżeli jest ono na parterze lub w piw-
nicy. Można wtedy wykonać obsypkę ziemią wokół zewnętrznych ścian 
budynku oraz zabudować lub osłonić workami z piaskiem otwory okienne, 
nie używane otwory drzwiowe itp.

W mieszkaniu przygotowanym na ukrycie powinny także być:
-  odpowiedni zapas wody pitnej, żywności, przedmioty pierwszej potrzeby, 

worki plastykowe na odpadki,
-  lekarstwa dla chorych, apteczka domowa, środki dezynfekcyjne, zapasowe 

oświetlenie, bateryjny odbiornik radiowy itp.,
- sprzęt gaśniczy (np. gaśnica. koc, wiadro, piasek, łopata itp.),
- niezbędne przedmioty osobistego użytku.
Pamiętać należy o przygotowaniu oświetlenia zastępczego. Zalecane 

jest oświetlenie elektryczne (bateryjne, akumulatorowe). Lampy naftowe i świe-
ce, paląc się. zużywają dużo tlenu oraz zanieczyszczają powietrze dwutlenkiem 
węgla, dlatego ich używanie jest niewskazane.

Również nie wszystkie rodzaje gaśnic nadają się do użycia w okryciach, np. gaś-
nica halonowa wprowadza do atmosfery halon, który przy wdychaniu wykazuje 
szkodliwe działanie dla zdrowia, gaśnica śniegowa natomiast wprowadza do at-
mosfery bardzo dużo dwutlenku węgla. Z tego względu do gaszenia należy używać 
wody, koców gaśniczych, piasku, a jeżeli gaśnic - to pianowych lub wodnych.

INFORMATOR O POWSZECHNEJ SAMOOBRONIE LUDNOŚCI CZ. II



5

Zebranie Prezesów i Naczelników 
jednostek OSP z terenu Gminy Wola 
Krzysztoporska miało miejsce 16 kwiet-
nia w sali Domu Ludowego w Woź-
nikach. Otwarcia zebrania dokonał 
Prezes ZOG OSP RP w Woli Krzyszto-
porskiej - druh Grzegorz Jasitczak. Po-
witał zgromadzonych: Romana Drozd-
ka - Wójta Gminy, Marka Ogrodnika 
- Sekretarza Gminy, Ryszarda Olejnika 
- Przewodniczącego Rady Gminy, Ma-
rię Głowacką – radną i Przewodniczącą 
Gminnego Związku Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych, druha Jana 
Sachrajdę - Prezesa Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Piotrkowie 
Trybunalskim oraz wszystkich przy-
byłych radnych i druhów. Następnie 
przystąpił do omówienia tematyki ze-
brania: podsumowania zebrań spra-
wozdawczych w jednostkach OSP oraz 
omówienia terminów uroczystości i za-
wodów sportowo-pożarniczych. W dal-
szej kolejności omówił przebieg zebrań 
sprawozdawczych jednostek OSP, 
podziękował paniom z kół gospodyń 
wiejskich z terenu Gminy za ich udział 
w przygotowaniu zebrań sprawozdaw-
czych, zwrócił uwagę na prawidłowy strój i zachowanie druhów 
w czasie zebrań. Następnie podziękował władzom Gminy Wola 
Krzysztoporska za wsparcie fi nansowe dla jednostek OSP. 

Podczas zebrania zostały wskazane uroczystości i imprezy 
w roku 2009, w których winni uczestniczyć strażacy ochotnicy: po-
wiatowe obchody Dnia Strażaka w Gorzkowicach, gminne zawody 
sportowo-pożarnicze, wrześniowe uroczystości na Górach Borow-
skich, Dni Gminy Wola Krzysztoporska, Dożynki Gminne.

Zbigniew Wiewióra - Komendant Gminny jednostek OSP omó-
wił stan zagrożenia pożarowego na terenie Gminy Wola Krzyszto-
porska, odniósł się do kwestii zawodów sportowo-pożarniczych 
drużyn młodzieżowych OSP i omówił przebieg zebrań sprawo-
zdawczych w jednostkach.

Kolejnym punktem zebrania było wystąpienie Wójta Gmi-
ny Wola Krzysztoporska, który docenił zaangażowanie członkiń 
KGW w pomoc w przygotowaniu zebrań sprawozdawczych w jed-
nostkach OSP oraz skomentował przebieg kampanii sprawozdaw-
czej na terenie gminy, podsumował także wydatki poniesione przez 
Gminę na działalność jednostek OSP, które w roku 2008 zamknęły 
się kwotą ponad 2 milionów złotych. 

W dalszej kolejności głos zabrał Sekretarz Gminy, który jako 
myśl przewodnią swego wystąpienia obrał poziom dyscypliny i po-
rządku w jednostkach OSP, przedstawił również sprawy związa-
ne z montażem selektywnego wywoływania w jednostkach OSP: 
Krężna, Krzyżanów i Woźniki.

Kolejnym gościem, który zabrał głos, był Prezes ZOP ZOSP RP 
w Piotrkowie Trybunalskim - druh Jan Sachrajda. Naświetlił on ze-
branym działania związane z ochroną pożarową w roku 2008 na tere-
nie powiatu i województwa, odniósł się do trudności związanych z po-
zyskaniem przez samorządy dotacji z WFOŚiGW, zaprosił również 
druhów do udziału w powiatowych obchodach Dnia Strażaka. Na za-
kończenie podziękował władzom gminy i radzie gminy za okazane 
wsparcie dla jednostek, a druhom za zaangażowanie w działalność.

Przewodniczący Rady Gminy, podziękował zebranym druhom za 
ich dotychczasowy wkład w funkcjonowanie jednostek OSP, zapew-
nił, iż rada rozumie potrzeby jednostek, gdyż wielu z jej przedstawi-
cieli jest strażakami na czele z Przewodniczącym Rady Gminy.

Po tym wystąpieniu głos zabrała Przewodnicząca Zrzeszenia 
Gminnego Kół Gospodyń Wiejskich w Woli Krzysztoporskiej, któ-
ra po podziękowaniu za zaproszenie przedstawiła pokrótce dzia-
łalność kół i odniosła się do ich współpracy z jednostkami OSP.

Punktem kończącym zebranie były wystąpienia druhów i dysku-
sja na temat terminów uroczystości w jednostkach. Zaproponowa-
no następujące daty: 28 czerwiec - zawody sportowo-pożarnicze 
w Woli Krzysztoporskiej, 5 lipiec - obchody 100-lecia jednostki 
OSP Wola Krzysztoporska, 12 lipca obchody rocznicy przekazania 
samochodu pożarniczego OSP Blizin, 23 sierpnia obchody rocz-
nicę przekazania samochodu pożarniczego OSP Jeżów, wrzesień 
- obchody rocznicy przekazania samochodu pożarniczego jednost-
kom OSP Rokszyce i Gomulin.

ZEBRANIE PREZESÓW I NACZELNIKÓW JEDNOSTEK OSP

Na zdjęciu: Przedstawiciele OSP z terenu Gminy przed Domem Ludowym w Woźnikach

Informujemy mieszkańców Gminy, że EKO-REGION Spółka 
z o.o. w Bełchatowie zamierza od 1 lipca 2009 r. wprowadzić na tere-
nie Gminy selektywną przydomową zbiórkę szkła. W związku z tym 
do końca czerwca osoby mające podpisaną z tą fi rmą umowę na od-

biór odpadów komunalnych otrzymają dodatkowo w użyczenie po-
jemnik o pojemności 120 litrów do gromadzenia odpadów szklanych. 
Opróżnianie pojemnika będzie następowało raz na kwartał i nie bę-
dzie wiązało się to z .ponoszeniem dodatkowych kosztów.

PRZYDOMOWA ZBIÓRKA SZKŁA
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Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bujnach – artyści 
z zespołu tanecznego „Bujny” – w połowie kwietnia b.r. odwie-
dzili Francję a dokładnie miasta Vienne i Lyon. Spotkali się tam 
z członkami zespołu tanecznego „Les Mŕianches” z Vienne.

Inspiracją, do zorganizowania spotkania przez Stowarzyszenie 
Interkulturowe „Gałązka Oliwna” działające w Piotrkowie Try-
bunalskim, było jednakowe hobby, taka sama forma spędzania 
wolnego czasu i rozwijanie podobnych zainteresowań dwóch 
grup tanecznych z Polski i Francji. 

Podczas pobytu we Francji młodzież nie tylko poznawała kul-
turę i obyczaje panujące w tym kraju ale też nawiązywała znajo-
mości i utrwalała przyjaźnie. 

Kulminacyjnym punktem wyjazdu były pokazy umiejętności ta-

necznych i wokalnych zespołów „Bujny” i „Les Mŕianches”. Spo-
śród wielu popisów tanecznych polskiego zespołu zachwyt gospoda-
rzy wzbudziły dwa tańce: „Walczyk” i „Wróbel”. Nie mniej ważna 
okazała się degustacja potraw kuchni polskiej. Wyroby kulinarne 
przygotowali uczniowie technikum żywienia i gospodarstwa domo-
wego. Podczas pobytu we Francji młodzież z ZSR CKP w Bujnach 
promowała Gminę Wola Krzysztoporska i powiat piotrkowski. 

Wyjazd uczniów był możliwy dzięki wysiłkom podjętym przez 
Iwonę Gemel – nauczycielkę języka niemieckiego w ZSR CKP 
w Bujnach, która koordynowała działania organizacyjne. Przed-
sięwzięcie to zostało zrealizowane przy zaangażowaniu i wspar-
ciu fi nansowym Gminy Wola Krzysztoporska oraz Starostwa Po-
wiatowego w Piotrkowie Trybunalskim.

„BUJNY” WE FRANCJI

W poprzednim numerze „Naszej Gminy” obiecaliśmy relację 
z wycieczki do Brukseli. Przypomnijmy: możliwość wyjazdu otrzy-
mali laureaci Gminnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Eu-
ropa Obywatelska = Moja Europa”.

Na zdjęciu: Uczestnicy wycieczki (Ostenda nad M. Północnym)

W marcu 2009 roku w naszej szkole odbył się konkurs dotyczący Unii 
Europejskiej. Główną nagrodą dla zwycięzców był wyjazd do stolicy Eu-
ropy – Brukseli.

13 kwietna ok. godziny 19-tej, na parkingu przed gimnazjum, stawiła 
się cała dziewiątka. Wszyscy byliśmy bardzo podekscytowani i ciekawi 
wrażeń.

Po długiej i wyczerpującej podróży dotarliśmy do Brukseli. Rozgości-
liśmy się w przytulnych pokojach hotelu „Barry”. Następnie pojechali-
śmy metrem na pyszną obiadokolację. Po krótkim spacerze wróciliśmy 
do hotelu, aby odpocząć, bo już w środę czekało wiele atrakcji. Główną 
- była wizyta w Parlamencie Europejskim. Uczestniczyliśmy w prelekcji 
wygłoszonej przez pana posła Janusza Wojciechowskiego, który odpowia-
dał na nasze pytania. Przy okazji poszerzyliśmy naszą wiedzę o Unii Eu-
ropejskiej. Odwiedziliśmy salę obrad plenarnych Parlamentu i zrobiliśmy 
sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Kolejną atrakcją naszej wycieczki była Brugia, która zachwyciła nas 
pięknem średniowiecznej zabudowy. Przeszliśmy się jej uroczymi uliczka-
mi, podziwialiśmy gotycki ratusz i Kościół Najświętszej Marii Panny (Notre 
Dame) z XIII-XVI w. (w środku rzeźba Michała Anioła - Madonna z Dzie-
ciątkiem) ze 122 metrową wieżą kościelną – najwyższą ceglaną budowlą 
w Europie. Dotarliśmy wreszcie do Ostendy, gdzie zanurzyliśmy stopy w Mo-
rzu Północnym po czym wróciliśmy do Brukseli. 

Ostatni dzień spędziliśmy na spacerach po stolicy. Podziwialiśmy 
na Grand Place secesyjne budynki miasta i z ciekawością słuchaliśmy 
opowiadań naszego opiekuna. Następnie pojechaliśmy pod Waterloo, 
gdzie odbyła się ostatnia bitwa Napoleona Bonaparte. 

Na zdjęciu: Tomasz Starzyński – dyrektor Gimnazjum w Woli Krzy-
sztoporskiej z uczennicami w budynku Parlamentu europejskiego (w tle 
fl agi państw członkowskich)

Szybciej niż się spodziewaliśmy, nadszedł czas powrotu. Pozostały 
nam tylko miłe wspomnienia i mnóstwo zdjęć. Może tam jeszcze kiedyś 
wrócimy? 

Autorki tekstu Iza Banaszczyk i Magda Roksela- uczestniczki wy-
cieczki

NASZE WSPOMNIENIA Z WYCIECZKI DO BRUKSELI…

Na zdjęciu: Przemarsz ulicami Vienne do budynku merostwa

Na zdjęciu: Członkowie zespołu wraz z opiekunami: Iwoną Gemel, Jolantą Hara-
zińską i dyrektorem szkoły – Sławomirem Piętakiewiczem w budynku Merostwa Vienne
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BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW

Z przyjemnością informujemy, że złożony przez Gminę Wola 
Krzysztoporska w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi wniosek 
o dofi nansowanie projektu pod nazwą „Nowy zawód - nowe moż-
liwości!” znalazł się liście projektów przeznaczonych do dofi nan-
sowania (w wysokości 463 785,00 zł) w ramach PROGRAMU 
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (poddziałanie 8.1.2). 
Następnym etapem do otrzymania wsparcia jest zatwierdzenie 
listy projektów wyłonionych do dofi nansowania przez Zarząd 
Województwa Łódzkiego.

 Projekt przewiduje objęcie bezpłatnym wsparciem rolników 
i domowników rolników z terenu Gminy Wola Krzysztoporska - 
ubezpieczonych w KRUS. Wsparciem w kierunku zdobycia nowego 
zawodu zostanie objętych 100 osób. W grupie tej wszyscy uczestnicy 
wezmą udział w zajęciach z doradcą zawodowym, 90 osób natomiast 
zostanie skierowanych na następujące szkolenia zawodowe:

-  komputerowa obsługa hurtowni/magazynu z prawem spożyw-
czym, obsługa kas fi skalnych i wag elektronicznych - 10 osób,

- obsługa wózka jezdniowego z prawem spożywczym - 10 osób,
- prawo jazdy kat. C z obsługą burt samowyładowczych - 15 osób,
-  prawo jazdy kat. C+E z obsługą burt samowyładowczych 

- 10 osób,
- operator maszyn ciężkich w dwóch specjalnościach - 20 osób,
-  pracownik biurowy/asystent/asystentka - szkolenie przygo-

towujące do pracy biurowej, sekretariacie z uwzględnieniem 
obsługi urządzeń biurowych - 10 osób,

- doradca handlowy z prawem jazdy kat. B - 15 osób.
Wszyscy uczestnicy projektu mają zapewnione bezpłatne mate-

riały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdów na zajęcia, fi nansowanie 
badań lekarskich i egzaminów, ciepły posiłek, ubezpieczenie NNW.

Zgodnie z harmonogramem, realizacja projektu rozpocznie 
się w miesiącu sierpniu 2009 r. Wtedy również zostanie prze-
prowadzona rekrutacja uczestników. O przyjęciu na szkolenia 
decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zajęcia z doradcami za-
wodowymi odbędą się w okresie od sierpnia do listopada 2009 r., 
a szkolenia od grudnia 2009 r. do marca 2010 r. Dla wszystkich 
uczestników projektu w miesiącu marcu zostanie zorganizowana 
konferencja promocyjno-podsumowująca z poczęstunkiem oraz 
wręczeniem upominków.

Podstawowym celem projektu jest dostosowanie kwalifi kacji 
osób zatrudnionych w rolnictwie do potrzeb lokalnego rynku pra-
cy. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń zdobytych przy 
realizacji projektów zaobserwowaliśmy jeszcze jedną niemierzal-
ną ale bardzo istotną korzyść płynąca z realizacji projektów szko-
leniowych - jest to integracja mieszkańców Gminy i powstawanie 
coraz bardziej świadomej swojej odrębności społeczności lokal-
nej Gminy Wola Krzysztoporska.

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH 
BEZ ZATRUDNIENIA

Powoli zbliża się do końca realizacja projektu „Możesz mieć do-
brą pracę – daj sobie SZANSĘ!”, współfi nansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację 
projektu Gmina pozyskała ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego kwotę 732 124,20 zł.

W ramach projektu ze wsparcia skorzysta łącznie 139 osób po-
zostających bez zatrudnienia. Zajęcia z doradcami zawodowymi 
oraz część zajęć szkoleniowych już się zakończyła. Obecnie trwają 
jeszcze następujące szkolenia:

- doradca handlowy z prawem jazdy kat. B dla 19 osób, 
-  podstawy gospodarki magazynowej z obsługą wózków jezdnio-

wych dla 7 osób, 
-  prawo jazdy kat. C z obsługą burt samowyładowczych dla 15 

osób.,
- język angielski dla 19 osób.
Przewidywany termin zakończenia wszystkich szkoleń to miesiąc 

lipiec 2009 r. Natomiast w miesiącu sierpniu planowane jest zor-
ganizowanie konferencji promocyjno - podsumowującej z poczę-
stunkiem oraz wręczeniem uczestnikom projektu upominków.

Na zdjęciu: uczestnicy szkolenia doradca handlowy z prawem jazdy kat. B 
(zajęcia teoretyczne)

Na zdjęciu: uczestnicy szkolenia podstawy gospodarki magazynowej z ob-
sługą wózków jezdniowych (zajęcia praktyczne).
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W 1994 roku Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH wspólnie 
z Zakładem Historii Ruchu Ludowego NKW PSL i Ludowym Towa-
rzystwem Naukowo – Kulturalnym rozpisał konkurs pod tytułem „Pa-
miętniki nowego pokolenia chłopów polskich”. Patronat nad przed-
sięwzięciem objął Marszalek Senatu RP Adam Struzik. O konkursie 
pani Halina Pruba dowiedziała się z prasy i niemal w ostatniej chwili 
nadesłała swoją pracę. 16 kwietnia 1997 roku ogłoszono wyniki. Pi-
sarka – amatorka z Gąsek otrzymała wyróżnienie. 

„Urodziłam się w 1950 roku jako czwarte dziecko z kolei w bardzo 
biednej rodzinie małorolnego chłopa” . Tak pani Halina Pruba roz-
poczyna swoje wspomnienia. Historię wsi zapisaną w jej pamięt-
niku, czyta się dziś jak bajkę o żelaznym wilku. Autorka opowia-
da o wspólnych, sąsiedzkich wykopkach, sianokosach i omłotach, 
wspomina swoją pierwszą komunię świętą i komunijne pantofle, 
które zakładała tylko na mszę świętą (na co dzień chodziła, po-
dobnie jak inne dzieci, boso), opisuje wiejskie wesele, wakacyjne 
wizyty letników z miasta. Dziecięce i młodzieńcze wspomnienia 
są na przemian gorzkie i sielankowe. (…) gliniany piec, szarość izby, 
naftowa lampa i cudowny zapach żytniego chleba moczonego w gorą-
cym mleku. 

Rodzinny dom Haliny Pruby we wsi Piaski był bardzo ubogi. Ro-
dzice wychowywali pięcioro dzieci, ciężko pracowali w gospodarstwie 
i ogrodzie, a w czasie wakacji przyjmowali u siebie letników. W pa-
miętniku pani Halina wspomina, że kościół był wówczas podzielony 
na część lewą (dla zamożnych) i prawą (dla biedoty). Jej rodzina zaj-
mowała miejsca po prawej stronie. 

Kiedy Halina ukończyła szkołę podstawową warunki materialne 
rodziny nie były już tak ciężkie, w domu pojawił się telewizor. Byliśmy 
drugą rodziną we wsi, po sąsiedzie ogrodniku, z takim dobytkiem (…) 
ojciec lubił nowości, zwłaszcza te, które mogły ułatwić życie człowiekowi. 
Początkowo niewiele mogłam skorzystać z telewizji, ponieważ (głównie 
w niedziele) schodziły się do nas całe tłumy ludzi (…). Po opuszczeniu 

domu przez starsze rodzeństwo przy rodzicach zostały tylko Hali-
na i jej siostra Basia. Nie musiały już tak ciężko pracować w polu, 
rodzinie żyło się lżej. Halina nie chciała zostać na wsi. Postanowiła 
wyrwać się do miasta. Zdała do I Liceum im. Bolesława Chrobre-
go w Piotrkowie Trybunalskim, po maturze w 1968 roku ukończy-
ła kurs stenotypii i rozpoczęła poszukiwania pracy. Niestety, pracy 
w mieście nie znalazła. Musiała wrócić na wieś, gdzie otworzyła 
punkt biblioteczny. Mimo nagłośnienia przeze mnie „wszem i wobec” 
o istniejącej u mnie bibliotece, z przytaszczonych stu książek z gminnej 
biblioteki wypożyczyłam tylko dwie i to w dodatku dzieciom”. 

W 1970 roku, w czasie Świąt Wielkanocnych umarł ojciec Haliny. 
Halina, Basia i ich matka zostały same. Trzy miesiące po śmierci ojca 
Halina wyszła za mąż za montera samochodowego z sąsiedniej wsi. 
Odtąd prowadziła dom i razem z matką i siostrą zajmowała się gospo-
darstwem. To wszystko, od czego tak uciekałam, stało się moją rzeczywi-
stością. Siałam, pieliłam i zbierałam plony, ładowałam na wóz cuchnący 
obornik i orałam ziemię. Urodziły się dzieci: Asia i Robert. Halina zna-
lazła posadę stenotypistki w piotrkowskiej Fabryce Maszyn Górniczych 
Pioma. 

W 1977 roku Halina i jej mąż przenieśli się do gospodarstwa ro-
dziców męża, do Gąsek. Ich majątkiem było osiem hektarów ziemi, 
stara stodoła i mały, trzyizbowy domek. Mąż zwolnił się z pracy, aby 
zająć się gospodarstwem. Halina nadal pracowała w fabryce, wycho-
wywała dzieci i zajmowała się gospodarstwem. W 1979 roku konflikt 
z teściową zmusił ją do porzucenia pracy w mieście. Był to trudny 
okres, który przetrwała dzięki bratowej męża – Teresie, która właśnie 
wróciła z Ziem Odzyskanych, pracowała jako nauczycielka i wycho-
wywała trzech synów. 

Rok później Prubowie w miejsce drewnianego zbudowali nowy 
dom. Urodziło się kolejne dziecko – Bogusia. Dzięki ciężkiej pracy 
gospodarstwo rozwijało się, powstał nawet zakład stolarski. W 1986 

O NIEJ WARTO NAPISAĆ 
HALINA PRUBA
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roku umarł mąż pani Haliny. Trzydziestosześcioletnia wdowa została 
„na gospodarstwie” z dziećmi (czternastoletnią Asią, dwunastolet-
nim Robertem i czteroletnią Bogusią) i teściami. Nie poddała się. 
(…) zdaję eksternistycznie egzamin na ciągnikowe prawo jazdy. Jesien-
ne prace w polu wykonuję już ciągnikiem sama, sama przywożę nawozy, 
węgiel i odwożę przeznaczone na sprzedaż zwierzęta. Nadeszły kolejne 
nieszczęścia. W pożarze spłonęła obora. Przy odbudowie pomagała 
rodzina i sąsiedzi. 

W 1991 roku córka Asia zdała na Wydział Inżynierii Chemicznej 
Politechniki Łódzkiej. Obciążona wychowaniem trojga uczących 
się dzieci, Halina Pruba szukała dodatkowej pracy. Odpowiedziała 
na prasowe ogłoszenie dotyczące sitodruku, na targach w Poznaniu 
skontaktowała się z łódzką firmą sitodrukową, znalazła wspólnika 
i rozpoczęła działalność gospodarczą „Sitodruk i handel obwoźny”. 
Firma produkowała wizytówki i wykonywała nadruki na chustach dla 
pielgrzymów. Syn rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa i Ar-
chitektury Politechniki Łódzkiej.

27 grudnia 1994 roku ktoś podpalił gospodarstwo Haliny Pruby. 
Pozbawiona zbiorów i zabudowań gospodarczych sprzedała bydło 
i zabrała się do kolejnej odbudowy. Choroba serca uniemożliwiła 
jej jednak zajęcie się gospodarstwem. 

Pani Halina pozostała jednak aktywna. Była sołtysem wsi Gąski 
i ławnikiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Do eme-
rytury wraz ze wspólnikiem prowadziła firmę sitodruku, w wolnych 
chwilach pisała. Jej poezje i proza drukowane były w piotrkowskich 
gazetach.

Halina Pruba nadal mieszka w Gąskach. Od dzieciństwa pisze 
wiersze i opowiadania, teraz wreszcie ma czas na literackie pasje. 
Spotyka się z młodzieżą, opowiada o sobie, czyta. 

Profesor Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, 
historyk idei i antropolog kultury Małgorzata Szpakowska w rozmo-
wie z dziennikarką Wysokich Obcasów (sobotni dodatek do Gazety 
Wyborczej) nawiązała do pamiętników Haliny Pruby. 

W „pamiętnikach nowego pokolenia chłopów polskich” można 
znaleźć naprawdę imponujące życiorysy. Na przykład pięćdziesię-
cioletniej gospodyni, wdowy od kilkunastu lat, która sama uprawia 
swoje osiem hektarów, sama prowadzi ciągnik, trzy razy odbudowy-

wała budynki po pożarze, w końcu założyła zakład sitodruku. (…) 
Do tego córka robi doktorat, syn studiuje, a młodsza córka chce zo-
stać dziennikarką.

„Nie spotkałam Bridget Jones” rozmowa z prof. Małgorzatą Szpa-
kowską, WO 11 sierpnia 2001 roku.

Jeden z wierszy Pani Haliny:

Dla Matki

Pamiętam mamo
Wielki bochen
Chleba
Na szarym stole.

Twoje szczęśliwe
Spojrzenie,
Nie słowa.
Pamiętam mamo
Twe szorstkie dłonie
Od pracy.

Ich lekki dotyk
Ukojenia.
Nie pieszczoty.
Pamiętam mamo
Twój prosty strój.

Ciepło płynące
Spod serca.
Miłość prostą,
Jedyną. Bez słów.

Na zdjęciach: Halina Pruba

Autorka reportażu i zdjęć: Marta Ambrozik
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 W kwietniu i maju br. rozstrzygnięto przetargi na wykonanie na-
stępujących inwestycji:

-  Modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w Oprzężowie 
(wymiana pokrycia dachu) - wartość robót 68.500,00 zł,

-  Modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w Kozierogach 
(wykonanie robót wewnętrznych ogólnobudowlanych - remont 
kapitalny wewnątrz budynku oraz instalacyjnych wod-kan, jak 
również zbiornika bezodpływowego ścieków wraz z przyłączem) 
- wartość robót 85.671,49 zł,

-  Modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w Pawłowie Gór-
nym (wymiana pokrycia dachu) - wartość robót 96.877,91 zł,- Bu-
dowa zbiornika na nieczystości przy Domu Ludowym w Bujnach 
- wartość robót 15.940,29 zł,

-  Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji stacji uzdat-
niania wody w miejscowości Jeżów - wartość umowy 28.304,00 zł,

-  Dostawa materiałów na budowę 3 studni wodomierzowych war-
tość robót 77.007,62 zł,

-  Dostawa kruszywa dolomitowego/kwarcytowego o granulacji 0-
63 mm w ilości 5000 ton - wartość dostawy 231.800,00 zł. 

Na zdjęciu: Wykonane w 2008 r. fundamenty pod budynek Domu Lu-
dowego w Siomkach

Ogłoszono również kolejne przetargi:
-  Budowa domów ludowych w miejscowości Siomki oraz w sołectwie 

Mzurki-Budków - szacunkowa wartość robót 1.200.000,00 zł,
-  Kompleksowa poprawa stanu infrastruktury drogowej Gminy 

Wola Krzysztoporska - na zakres prac składa się wykonanie na-
kładek bitumicznych na 31 odcinkach dróg na  terenie Gminy 
- szacunkowa wartość robót – 2.500.000,00 zł,

-  Remont kapitalny budynku przedszkola samorządowego w Woli 
Krzysztoporskiej - szacunkowa wartość zamówienia 100.000,00 zł,

-  Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Woli Krzysztoporskiej (docieplenie ścian i stropoda-
chów, wykonanie elewacji) - szacunkowa wartość zamówienia 
500.000,00 zł 

-  Wykonanie zespołu boisk sportowych przy budynku GOK w Woli 
Krzysztoporskiej w ramach programu „Moje boisko -Orlik 2012” 
- w ramach zadania zostaną wbudowane dwa boiska ze sztuczna 
nawierzchnią - szacunkowa wartość robót 1.300.000,00 zł.

-  Budowa wielofunkcyjnego kompleksu oświatowego w miejsco-
wości Gomulin - zakres prac obejmuje kompleksowy remont 
i rozbudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej, w tym 
dobudowę kompleksu sportowego - sali gimnastycznej z zaple-
czem, budynku gimnazjum, budynku przedszkola, pomieszczeń 
klas zerowych, zespołu żywieniowego. Czas realizacji inwestycji 
– 3 lata, szacunkowy koszt 12 mln złotych.

Na zdjęciu: Dom Ludowy w Glinie - w 2008 r. dokonano remontu da-
chu

Zamówienia uproszczone - nie objęte przepisami ustawy prawo 
zamówień publicznych.

-  Zakup i nasadzenie 300 szt. drzewek (drzewka nasadzono na te-
renie szkół, oraz osiedla domów wielorodzinnych w Woli Krzy-
sztoporskiej) wartość umowy 11 483,94 zł,

-  Zakup, zaprogramowanie i montaż systemu selektywnego wy-
woływania i alarmowania dla jednostek OSP Krzyżanów, Krężna 
Woźniki - kwota 14.653,65 zł,

-  Remont dróg gminnych - (100 ton mieszanki grysowo -emulsyjnej 
do wbudowania w uszkodzone fragmenty dróg za pomocą remon-
tera drogowego typu patcher) - wartość umowy 56 730,00 zł,

INNE POSTĘPOWANIA
Ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację 

zadań własnych Gminy Wola Krzysztoporska z zakresu gospodarki 
wodnej. Kwota przeznaczona na realizację zadania 45.000,00 zł. Za-
danie polega na wykonaniu konserwacji rowów gminnych (odmulenie, 
wycinka krzewów i drzew) w celu zapewnienia ich przepustowości,

Postępowanie dotyczące sprzedaży zbędnych i zużytych składników 
mienia ruchomego gminy – przeprowadzono jawne postępowanie 
(ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i na gminnej stronie internetowej). 
W dniu 04.06.2009 r. odbyła się aukcja z udziałem zainteresowanych na-
byciem tych składników osób. Do sprzedaży zaoferowano m.in. zbędne 
zbiorniki hydroforowe, i transformatory.

GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚCIAMI

W miesiącu maju przeprowadzone zostały przetargi na zbycie nie-
ruchomości gminnych.

Nabywców znalazły:
-  Działka nr 479/7 w Woli Krzysztoporskiej (po GS w Woli Krzy-

sztoporskiej) o pow. 0,1615ha za cenę 40.110,00 zł,
-  lokal mieszkalny nr 6 w budynku wielorodzinnym położonym przy 

ul. Kościuszki 13 w Woli Krzysztoporskiej za cenę 26.000,00 zł,
-  działki nr 706,707,708 o łącznej powierzchni 0,1107 ha położo-

ne na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Krężna za cenę 
27.211,00 zł

-  działki nr 712,713,714,715,716 o łącznej powierzchni 0,1765 ha 
położone na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Krężna 
za cenę 43.407,00 zł,

-  działki nr 717,718,719,720 o łącznej powierzchni 0,1396 ha poło-
żone na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Krężna za cenę 
35 663,00 zł,

-  działki nr 733,734,735,736 o łącznej powierzchni 0,1476 ha poło-
żone na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Krężna za cenę 
39.071,00 zł.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
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17 maja w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycz-
nego im. Wincentego Witosa w Bujnach odbyła się majówka pod hasłem 
„Grillowanie w Bujnach”.

Rozpoczęła się ofi cjalnym korowodem motocyklistów prowadzonym 
przez Sławomira Piętakiewicza - dyrektora szkoły, który wspólnie z Anną 
Frymus - wicedyrektorem - pełnili funkcję gospodarzy imprezy. 

Tego dnia nauczyciele i uczniowie szkoły w Bujnach przygotowali dla 
swych gości wiele atrakcji, m.in.: wystawę maszyn rolniczych, ekspozycje 
prezentujące poszczególne kierunki kształcenia zawodowego, można 
było podziwiać występy zespołu tanecznego „Bujny” a w międzyczasie 
skosztować przekąsek dostępnych na stoisku ze zdrową żywnością, którą 
przygotowali i serwowali uczniowie Technikum Żywienia i Gospodar-
stwa Domowego. Odwiedzający mogli uzyskać fachowe porady z zakresu 
architektury krajobrazu oraz porady weterynaryjne. 

Zawodnicy LZS „Gryf” sekcji podnoszenia ciężarów, trenujący przy 
Zespole Szkół Rolniczych w Bujnach pod okiem trenera – Henryka Fur-
maniuka, dali pokaz swych umiejętności wzbudzając podziw. Gromkimi 
brawami został nagrodzony występ szkolnego kabaretu „Fani obciachu”.

Ponadto społeczność uczniowska przygotowała konkurencje z różnych 
dyscyplin, w których zmagać się mogli okoliczni mieszkańcy. Nie zabra-
kło oczywiście doskonale przygotowanej kiełbasy z grilla, którą młodzież 
częstowała wszystkich przybyłych na majówkę.

GRILLOWANIE W BUJNACH

Dzień Drzwi Otwartych Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształ-
cenia Praktycznego w Bujnach odbył się 20 kwietnia. W festynie sporto-
wo-rekreacyjnym uczestniczyło około 200 dziewcząt i chłopców z 4 gim-
nazjów powiatu piotrkowskiego (Gimnazjum w Kietlinie, Przygłowie, 
Woli Krzysztoporskiej, Gorzkowicach).

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Roman Drozdek - Wójt 
Gminy Wola Krzysztoporska, Zbigniew Ziemba - Wicestarosta Powiatu 
Piotrkowskiego, Jan Stachowiak - Kierownik Wydziału Edukacji i Rozwoju 
w Starostwie Powiatowym, Grzegorz Adamczyk - Członek Zarządu Staro-
stwa Powiatowego, Zdzisław Wawrzecki - Przewodniczący Rady Powiatowej 
Zrzeszenia LZS, Grzegorz Kuszewski - dyrektor ZSR CKU w Wolborzu. 

Cała społeczność szkolna zaangażowana była w promowanie swojej 
placówki. Gimnazjaliści pod przewodnictwem swoich starszych kolegów 
z ZSR CKP w Bujnach zwiedzili budynek szkolny a także obejrzeli pro-
jekcje multimedialną na temat działalności szkoły, jej historii i kierunków 
kształcenia. 

W programie festynu znalazły się między innymi takie atrakcje takie 
jak: pokazy podnoszenia ciężarów w wykonaniu zawodników LUKS 
„Gryf” Bujny (medalistów Mistrzostw Polski) przygotowanych przez 
Henryka Furmaniuka, występ szkolnego zespołu pieśni i tańca „Bujny” 
pod kierownictwem Krzysztofa Turały i Jacka Lewandowskiego oraz wy-
stęp szkolnego kabaretu „Fani Obciachu”, którego opiekunem jest Julita 
Furczyńska.

Młodzież gimnazjalna wzięła udział w bloku sportowo - rekreacyjnym, 
gdzie mogła sprawdzić się w następujących konkurencjach: rzut lotką 

chłopców (III miejsce - Krystian Danielczyk z Woli Krzysztoporskiej), 
skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarską dziewcząt (I miejsce Aleksan-
dra Szefer - Wola Krzysztoporska), rzut do kosza dziewcząt (III miejsce 
Paulina Łuczyńska - Wola Krzysztoporska), tor przeszkód chłopców (II 
miejsce Mateusz Turlejski - Wola Krzysztoporska, III miejsce Niezgoda 
Damian - Wola Krzysztoporska), tor przeszkód dziewcząt (I miejsce Iza-
bela Płosa - Wola Krzysztoporska, II miejsce Krawczyk Paulina - Wola 
Krzysztoporska). Blok sportowo – rekreacyjny przygotowany został 
przez nauczycielki wychowania fi zycznego Anettę Mielczarek i Jolantę 
Kordowiak oraz sekcję turystyczną LUKS „Gryf” Bujny.

Przeprowadzono również konkurs wiedzy o patronie ZSR CKP 
w Bujnach – Wincentym Witosie, którego przebieg nadzorowała Dorota 
Strzemieczna - pedagog szkolny.

W klasyfi kacji końcowej I miejsce zajęło Gimnazjum w Przygłowie II 
miejsce Gimnazjum w Kietlinie, III miejsce Gimnazjum w Woli Krzy-
sztoporskiej i IV miejsce Gimnazjum w Gorzkowicach.

Na zakończenie festynu wręczone zostały puchary, dyplomy i upo-
minki ufundowane przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS i Starostwo Po-
wiatowe. Następnie uczestnicy zaproszeni zostali na poczęstunek przy-
gotowany przez młodzież szkolną pod kierunkiem nauczycielek: Kamili 
Cichej i Iwony Gemel.

Sławomir Piętakiewicz i Anna Frymus, dyrekcja ZSR CKP w Bujnach, 
serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za przybycie jednocześnie 
gratulując osiągniętych wyników. 

Na zdjęciu (od lewej): Ewelina Gajewska, Katarzyna Jarząbek, Kamila Cicha 
(nauczycielka przedmiotów zawodowych żywieniowych), Anna Bauer oraz Teresa 
Pytka (nauczycielka religii)

Na zdjęciu (od lewej): Dominika Skulimowska (nauczycielka przedmiotów 
zawodowych z architektury krajobrazu) wraz z uczennicami klasy I – Małgorzatą 
Nicińską i Aleksandrą BartkiewiczNa zdjęciu: Sławomir Piętakiewicz – dyrektor ZSR w Bujnach

DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH
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Zawodnicy Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ATHLE-
TIC” odnieśli duży sukces w Międzynarodowym Turnieju Uczniowskich 
Klubów Sportowych w zapasach, który odbył się w Chełmie w dniach 17-
19 kwietnia b.r. Organizatorem turnieju był Polski Związek Zapaśniczy.

W kategorii 73 kg Jacek Kowalski wywalczył brązowy medal i stanął 
na podium. Jest to duże osiągnięcie dla klubu, który nie tak dawno, 
bo w styczniu 2008 roku, rozpoczął swoją działalność. 

Należy podkreślić, że zapaśnicy z naszej gminy grupowo także wypadli 
dobrze: LUKS „ATHLETIC” uplasował się na XII miejscu przy dużej 
konkurencji - startowało 197 zawodników z 28 klubów. 

Wyniki pozostałych uczestników zawodów przedstawiają się następu-
jąco: w kategorii 38 kg Hubert Maczugowski zajął V miejsce, w kategorii 
47 kg Dominik Kaczorowski był na X miejscu a Dawid Trzciński - na XIX, 
w kategorii 66 kg Piotr Jagusiak zajął IX miejsce.

Trenerem chłopców jest Tomasz Woźniak – nauczyciel wychowania 
fi zycznego. Obecnie ubiega się o dofi nansowanie części kosztów zakupu 
profesjonalnej maty do treningów przez ministerstwo sportu i turystyki 
– równocześnie poszukuje sponsorów, którzy dołożyliby pieniędzy na sfi -
nansowanie wkładu własnego.

OSIĄGNIĘCIA ZAPAŚNIKÓW

Na zdjęciu: Dzieciaki podczas spaceru po sopockim molo

11 maja o godzinie 600 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Woli Krzyszto-
porskiej wyruszyły w podróż, której celem była Karwia. W tej nadmorskiej 
miejscowości była baza „Zielonej Szkoły”. W pierwszy dzień uczniowie 
zwiedzili Półwysep Helski, odwiedzili stację morską ratującą foki, gdzie 
uczestniczyli w karmieniu fok, zwiedzili Juratę - miejsce odpoczynku Pre-
zydenta RP. Obejrzeli półwysep z wysokości latarni morskiej. W muzeum 
Rybołówstwa dowiedzieli się o rozwoju szkutnictwa w Polsce, rodzajach 
łodzi i sieci do połowu ryb. 

Kolejnym punktem programu był „podbój Trójmiasta”. Najpierw spa-
cer po najdłuższym w Europie drewnianym molo w Sopocie, następnie 
oglądanie egzotycznych wodnych okazów w Gdańskim Oceanarium. Naj-
większa atrakcją był rejs statkiem pirackim. 

Następnego dnia „Zielonej Szkoły” dzieci wybrały się na plażę we Wła-
dysławowie. Pływały, ale w basenie w Centralnym Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich. Był także spacer Aleją Gwiazd Sopotu. Wieczorem odbył 
się konkurs wiedzy, ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz podsumowanie. 

W drodze powrotnej atrakcją było zwiedzanie Zamku Krzyżackiego 
w Malborku. Tam dzieci mogły odbyć podróż w czasie i cofnąć się do XIII 
w. 

Warto dodać, że pogoda dopisała – w każdym dniu witało dzieci słońce.

DZIECIAKI NA „ZIELONEJ SZKOLE”

Na zdjęciu: Dekoracja medalistów w kategorii 73 kg – Jacek Kowalski zajął III 
miejsce (na podium trzeci od lewej)

Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne w Woli Krzysztoporskiej 
wzięło udział w XII Rajdzie Brzegiem Pilicy na trasie Jeleń - Białobrzegi 
- Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim, który odbył się 23 
maja. Uczestnicy imprezy przemaszerowali 7 km, zwiedzając po drodze 
XII wieczny Kościół w Białobrzegach i ogromne bunkry z okresu II wojny 
światowej w Jeleniu. Na miejscu czekał na wszystkich poczęstunek. Or-
ganizatorzy przeprowadzili konkurs z okazji Dnia Matki, który wygrała 
Beata Wieczorek z synem Natanelem. Prezes Oddziału PTTK w Żarno-
wie wręczył legitymacje nowym członkom - otrzymał ją między innymi 
Adam Włóka z klasy V b. Kinga Banaszczyk oraz Beata Wieczorek otrzy-
mały Popularną Odznakę Turystyki Pieszej. Halina Grzejda i Grażyna 
Pielużek (nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej) 
zdobyły brązową Odznakę Turystyki Pieszej. 

RAJD BRZEGIEM PILICY

Na zdjęciu: Uczestnicy rajdu przed bunkrem z czasów II wojny światowej

21 maja miał miejsce fi nał Miejsko – Powiatowego Konkursu Recyta-
torskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Woli Krzysztoporskiej pod kierunkiem Iwony Blaźniak uzyskały nastę-

pujące wyniki: w kategorii klas I – III wyróżnione zostały dzieci: Marta 
Kapusta z klasy I b i Jakub Perek z klasy III a, w kategorii IV – VI I miej-
sce zdobyli Emil Książczak i Szymon Kowalski – uczniowie klasy VI a. 

KONKURS RECYTATORSKI
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LUKS - TENIS CLUB Wola Krzysztoporska był organizatorem MI-
STRZOSTW POWIATU LZS W TENISIE STOŁOWYM, które odby-
ły się w dniu 26.04.2009 r. w Woli Krzysztoporskiej.

Bardzo dobrze spisali się nasi tenisiści. IX miejsce w kategorii 
ŻACZKA zajęła Wiktoria Kuśmierska z Woli Krzysztoporskiej, 
I miejsce w kategorii ŻAK Jakub Kuśmierski z Woli Krzysztoporskiej. 
W kategorii MŁODZICZKI miejsce V-VI zajęła Dzwonek Adrianna 
z Woli Krzysztoporskiej. W kategorii MŁODZICY I miejsce zajął 
Adam Świątkowski z Wygody , a II miejsce Danielak Dawid z Sio-
mek. W kategorii KADETEK I miejsce zajęła Kinga Wszelaka z Woli 
Krzysztoporskiej. W kategorii KADETÓW III miejsce przypadło Ma-
ciejowi Pielużkowi z Siomek, a miejsce V-VI Bartoszowi Szustakowi 
z Wygody. Sukcesy odnieśli też JUNIORZY, którzy zajęli następujące 
miejsca: II - Mateusz Pielużek z Siomek, III - Dawid Wszelaki z Woli 
Krzysztoporskiej, V-VI Peryga Bogumił z Woli Krzysztoporskiej, VII-
VIII Jastrzębski Tomasz z Bujen. W kategorii JUNIOREK natomiast 
I miejsce zajęła Anna Stęplewska z Parzniewic.

W dniu 09.05.2009 r. w Bychlewie odbyły się INDYWIDUALNE 
MISTRZOSTWA ZRZESZENIA LZS WOJEWÓDZTWA ŁÓDZ-

KIEGO TENISIE STOŁOWYM W KATEGORII ŻAK I MŁODZIK. 
Sukces odniósł Jakub Kuśmierski z Woli Krzysztoporskiej, który zajął 
III miejsce w kategorii ŻAK. Bardzo dobre miejsca zajęli w kategorii 
MŁODZIKÓW: Danielak Dawid z Siomek (IX-XII) oraz Świątkowski 
Adam z Wygody (XIII-XVI).

W dniu 16.05.2009 r. w Białej Rawskiej rozegrano MISTRZOWSKA 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO LZS W KATEGORII JUNIOR 
I KADET. Bardzo dobry występ odnotowała Daria Kiereś, która w ka-
tegorii KADETEK zajęła II miejsce. Również w DEBLU KADETEK 
oraz w GRZE MIESZANEJ zdobyła srebrne medale. Daria Kiereś, któ-
ra ma na swoim koncie szereg sukcesów, mieszka w Bujnach, jest uczen-
nicą Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej.

LUKS - TENIS CLUB Wola Krzysztoporska był również organizato-
rem MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W TENISIE 
STOŁOWYM W KATEGORII SENIOR - SENIORKA, które odbyły 
się 10.05.2009 r. w Woli Krzysztoporskiej. W zawodach prym wiedli za-
wodnicy klubów: LZS Macowia Maków, LKS Omega Kleszczów i LKS 
STOMIL PAMUD BEŁCHATÓW.

TENIS STOŁOWY 

1 czerwca w Szkole Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej odbyła 
się impreza podsumowująca realizację programu „Trzymaj Formę” 
z udziałem Anny Kanskiej - przedstawiciela stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej. Elżbieta Bednarek dokonała prezentacji multimedialnej 
szkoły w aspekcie promocji zdrowia. Uczniowie klasy V a pod kierun-

kiem Magdaleny Krasoń wystawili przedstawienie teatralne pt. „Zdro-
wy czerwony kapturek”. Pokaz akrobacji sportowej przygotowali ucz-
niowie z klasy V b, V a i VI b pod kierunkiem Aleksandra Książczaka. 
Natomiast Robert Brzozowski zorganizował festyn sportowy na boisku 
szkolnym. 

TRZYMAJ FORMĘ 

PIŁKARSKA KADRA CZEKA

Na zdjęciu: Drużyna ULKS „TYTAN” przy Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej 
oraz ich trener – Przemysław Szulc

Ostatniego dnia kwietnia w Rozprzy odbyły się Mistrzostwa Powia-
tu LZS w Piłkę nożną Dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka”. W fi nale 
zmierzyły się ze sobą drużyny gimnazjów z Rozprzy i Woli Krzyszto-
porskiej. Mimo przegranej dziewcząt z ULKS „TYTAN” przy Gim-
nazjum w Woli Krzysztoporskiej, należy im pogratulować wysokiego 
– II miejsca w powiecie.

Na zdjęciu: Pierwsza od lewej: Marta Błaszczyk – kapitan drużyny, losowa-
nie stron
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Udział w „Wycieczce Rowerowej 
- Rodzina i Przyjaciele”, organizowa-
nej pod patronatem Prezydenta Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, wzięła sek-
cja turystyczna LUKS „Gryf” Bujny. 
Uczestnikami rajdu byli: Katarzyna Leś-
niewska, Katarzyna Kowalska, Hubert 
Gębicki, Rafał Gładysz, Krzysztof Sera-
fi n, Rafał Smuga i Grzegorz Marczyński 
pod opieką Władysława Wawrzyńczaka 
– wiceprezesa LUKS „Gryf” Bujny. 
Rajd odbył się 18 kwietnia na trasie 
Piotrków Trybunalski – Gąski – Krzyża-
nów – Milejów – Milejowiec – Poniatów 
– Uszczyn Kolonia – Uszczyn – Meszcze 
– Piotrków Trybunalski.

Szesnastoosobowa grupa turystów, reprezentująca powiat piotrkowski, 
z LUKS „Gryf” przy ZSR CKP w Bujnach, Szkoły Podstawowej w Woźni-
kach i ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulejowie – Podklasztorze uczestni-
czyła w XXI Ogólnopolskim Rajdzie Pieszym „Szlakami kultury – szlaka-
mi cystersów”, który odbył się na terenie Ponidzia z metą w Pińczowie. 

W konkursie wiedzy z dziejów chrześcijaństwa w Polsce pierwsze 
miejsce zajęła Kamila Dylak („Gryf” Bujny), drugie – Joanna Chojwa 
(S.P. Woźniki). Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Woźnikach w kon-
kursie wiedzy o kielecczyźnie zajęły V (Emilia Łaszek) i VI (Katarzyna 
Leśniewska) miejsce. W sprawnościowym torze przeszkód Mariusz Za-

wada (LUKS „Gryf”) zajął VII miejsce. W zadaniach turystycznych wy-
konywanych na trasie rajdu zawodnicy LUKS „Gryf” zajęli IV miejsce.

W klasyfi kacji końcowej szkół podstawowych i gimnazjalnych pierw-
sze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Woźnikach natomiast w katego-
rii OPEN II miejsce zajęła drużyna LUKS „Gryf” Bujny.

W klasyfi kacji powiatowej wygrał powiat piotrkowski przed powiatem 
pińczowskim i lipnowskim. W klasyfi kacji wojewódzkiej I miejsce zajęło 
województwo łódzkie, II – świętokrzyskie i III – kujawsko-pomorskie.

Opiekunami drużyny byli: Agnieszka Motyl – S.P. Woźniki, Marta 
Piasta – S.P. nr 2 Sulejów-Podklasztorze oraz Władysław Wawrzyńczak 
- LUKS „Gryf” Bujny.

ZWYCIĘSTWO NASZYCH TURYSTÓW

Na zdjęciu (od lewej): Mariusz Gandziarowski, Przemysław Kałka, Katarzyna 
Leśniewska, Kamila Dylak, Mariusz Zawada i Bogumił Dutkiewicz - drużyna Zespo-
łu Szkół Rolniczych CKP w Bujnach w Pińczowie

Na zdjęciu: Uczestnicy rajdu podczas testu o województwie świętokrzyskim

Na zdjęciu: Władysław Wawrzyńczak odbiera dyplom i puchar za I miejsce 
w punktacji ogólnej Gmin

W dniach 23-24 maja ponad 300 osób wzięło udział w X edycji Ogól-
nopolskiego Zlotu Turystyczno-Ekologicznego „Szlakiem Nadpilicz-
nym” im. Wiesława Gajzlera w ośrodku wczasowym w Sulejowie. Na zlot 
przybyły reprezentacje 5 województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskie-
go, łódzkiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Organizatorami byli Wojewódzkie i Powiatowe Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe, Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim 
i Urząd Miasta w Sulejowie. Turyści mogli się zmierzyć w konkursie 
wiedzy o ekologii, konkursach sprawnościowych oraz rajdach orientacyj-
nych. 

W klasyfi kacji drużynowej (szkoły ponadgimnazjalne) II miejsce wy-
walczył LUKS „Gryf” przy ZSR CKP w Bujnach, w punktacji ogólnej 
gmin – reprezentanci naszej Gminy wywalczyli I miejsce.

ZLOT TURYSTYCZNY

ROWEREM NA WYCIECZKĘ

Na zdjęciu po prawej (od lewej):  Władysław Wawrzyńczak, Krzysz-
tof Serafi n, Katarzyna Kowalska, Katarzyna Leśniewska, Rafał Gładysz 
i Grzegorz Marczyński – przystanek w Witowie  

Na zdjęciu na górze:  Krzysztof Chojniak – Prezydent Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego wręcza nagrodę Krzysztofowi Serafi nowi - uczestnikowi rajdu
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 URZĄD GMINY 
w Woli Krzysztoporskiej

ul. Kościuszki 5
www.wola-krzysztoporska.pl

email: 
sekretariat@ug.wola-krzysztoporska.pl

godziny urzędowania:
pn. 9.00 – 17.00

wt - pt 7.30 – 15.30

WŁADZA WYKONAWCZA GMINY:
WÓJT GMINY
Roman Drozdek
tel. 44 616-39-62

roman.drozdek@wola-krzysztoporska.pl

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
Mieczysław Warszada

tel. 44 616-39-63
mieczyslaw.warszada@wola-

krzysztoporska.pl

SEKRETARZ GMINY
Marek Ogrodnik
tel. 44 616-39-64

marek.ogrodnik@wola-krzysztoporska.pl

SKARBNIK GMINY
Wiesław Jagiełło
tel. 44 616-39-65

wieslaw.jagiello@wola-krzysztoporska.pl

WŁADZA UCHWAŁODAWCZA
PRZEWODNICZĄCY RADY 

GMINY
Ryszard Olejnik 

okręg wyborczy: Bogdanów, 
Bogdanów Kolonia, Borowa, 

Moników, Miłaków
tel. 44 616-35-88

ZASTĘPCA 
PRZEWODNICZĄCEGO

Janina Socha 
okręg wyborczy: Krężna, Krężna 
Kolonia, Oprzężów, Oprzężów 

Kolonia
tel. 44 646-88-02

RADNI
Paulina Dziadczyk 

okręg wyborczy: Wola 
Krzysztoporska, Kacprów

tel. 44 616-31-64
Janusz Filipek 

okręg wyborczy: Gomulin – Żachta, 
Gomulin Kolonia
tel. 44 615-31-13

Michał Gaworczyk 
okręg wyborczy: Bujny
tel. kom. 509-270-936

Maria Głowacka 
okręg wyborczy: Mąkolice, Koziorogi, 

Piekary, Stradzew
tel. 44 617-35-21

Ryszard Iskrzyński
okręg wyborczy: Glina, Piaski, 

Krzyżanów, Siomki, Wygoda, Jeżów
tel. 44 732-08-80

Grzegorz Konecki 
okręg wyborczy: Majków Duży, Praca, 

Rokszyce I
tel. 44 617-37-30 
Jerzy Krzesiński 

okręg wyborczy: Pawłów, Parzniewice, 
Duże, Parzniewice Małe, Poraj, 

Parzniewiczki
tel. 44 616-30-97 
Aleksander Kulig 

okręg wyborczy: Wola 
Krzysztoporska, Kacprów

tel. 44 616-36-25
Wiesław Odrzywół 

okręg wyborczy: Glina, Piaski, 
Krzyżanów, Siomki, Wygoda, Jeżów

tel. 44 732-10-02

Marcin Piekarski
okręg wyborczy: Woźniki, Woźniki 
Kolonia, Mzurki-Budków, Piekarki

tel. 44 732-11-48
Dariusz Pytka

okręg wyborczy: Gąski, Wola 
Rokszycka, Rokszyce II, Kargał Las

tel. 44 617-38-66
Piotr Turlejski

okręg wyborczy: Laski, Ludwików, 
Blizn, Radziątków, Kamienna

tel. 44 616-34-77
Karol Zawiślak

okręg wyborczy: Wola 
Krzysztoporska, Kacprów

tel. 44 616-36-39

URZĄD GMINY

REFERAT SPRAW 
OBYWATELSKICH

KIEROWNIK:
Anna Gąsior

tel. 44 616-39-80, pok.1,2
Zdzisława Szymczyk
- ewidencja ludności
- sprawy wojskowe

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. 44 616-39-74, pok. 7
Wanda Podleska

-inwestycje
tel. 44 616-39-73, pok. 7

Katarzyna Kowalska
- ochrona środowiska

tel. 44 616-39-73, pok. 7
Tomasz Szustkiewicz

-drogi
tel. 44 616-34-36, 

ul. Cmentarna 22 pok. 5

STANOWISKO DS. GOSPODARKI 
GRUNTAMI

Joanna Ałaszewska
tel. 44 616-39-83, pok. 9

STANOWISKO DS. ROLNICTWA
Bogusława Dziubecka

tel. 44 616-39-83, pok. 9

REFERAT GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ 

Wola Krzysztoporska 
ul. Cmentarna 22 

P.O. KIEROWNIKA:
Sławomir Wach
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
Joanna Kiereś

tel. 44 616-39-90, pok. 10
Stanisława Zelcer

Barbara Marusińska
- płace

tel. 44 616-39-71, pok. 17
Jolanta Łasek

- rozliczanie wody
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 fi zycznych

- wydawanie zaświadczeń
- umorzenia i odroczenia podatku
- rozkładanie na raty należności 

podatkowych
tel. 44 616-39-69, pok. 3

Elżbieta Świerk
- obsługa kasowa

tel. 44 616-39-70, pok. 3
KASA czynna
Pn. 9.15 – 16.30

Wt – Pt 7.45 – 15.00

REFERAT FUNDUSZY 
UNIJNYCH, ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH
I PROMOCJI
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
Konrad Braun

- 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
budynek GOK

Wola Krzysztoporska
ul. Południowa 2, pok.2

Marta Kędzierska
tel. 0691200865

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
ŚWIADCZENIA RODZINNE:

- Urszula Roksela
- Balbina Saktura

- Małgorzata Krzyżanowska
POMOC SOCJALNA:
- Katarzyna Pielużek

- Zofi a Chuda
- Maria Kuśmierek

- Urszula Krakowiak
OBSUGA KASOWA:

Małgorzata Walas
KSIĘGOWOŚĆ:
Klaudia Gwadera

PRZEDSZKOLE 
SAMORZĄDOWE

w Woli Krzysztoporskiej
ul. Kościuszki 25
tel. 44 616-36-68

Dyrektor: Agnieszka Sołtys

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

W BOGDANOWIE
tel. 44 616-35-39

Dyrektor:
Joanna Wilhelm

SZKOŁA PODSTAWOWA
W BUJNACH

tel. 44 649-74-50
Dyrektor:

Beata Winnicka

SZKOŁA PODSTAWOWA
W GOMULINIE
tel. 44 615-34-26

Dyrektor: Danuta Stępień

SZKOŁA PODSTAWOWA
W KRZYŻANOWIE

tel. 44 616-31-46
Dyrektor: Iwona Zapała

SZKOŁA PODSTAWOWA
W PARZNIEWICACH

Tel. 44 616-36-43
Dyrektor: Alina Wojdal

SZKOŁA PODSTAWOWA
W ROKSZYCACH

tel. 44 732-60-40
Dyrektor: Bogumiła Szulc

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. SEWERYNY

SZMAGLEWSKIEJ
W WOŹNIKACH
tel. 44 615-34-21

Dyrektor: Irena Kasztelan
ZESPÓŁ SZKOLNO- 

GIMNAZJALNY
w Woli Krzysztoporskiej

Dyrektor: Agnieszka Warzyńska

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN.
LUDWIKA CZYŻEWSKIEGO

w Woli Krzysztoporskiej
tel. 44 616-37-20

Zastępca dyrektora:
Gabriela Perek

GIMNAZJUM
IM. OBROŃCÓW GÓR 
BOROWSKICH 1939R.
w Woli Krzysztoporskiej

tel. 44 616-38-60
Zastępca Dyrektora: 
Tomasz Starzyński

GMINNY OŚRODEK KULTURY 
w Woli Krzysztoporskiej

ul. Południowa 2
tel. 44 616-31-85

Dyrektor: Jadwiga Kułak-Pełka

GMINNA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA 

w Woli Krzysztoporskiej
ul. Kościuszki 25
tel. 44 616-30-71

Kierownik: Edyta Michalak

ZWIĄZKI I KLUBY SPORTOWE 
W GMINIE:

- LKS w Woli Krzysztoporskiej
- ULKS TYTAN

w Woli Krzysztoporskiej
- Gminne Zrzeszenie LZS
w Woli Krzysztoporskiej
- LUKS TENIS CLUB

w Woli Krzysztoporskiej
- LUKS GRYF w Bujnach

- Polski Związek Wędkarski Okręg 
w Piotrkowie Tryb. Koło nr 35 

w Woli Krzysztoporskiej
- LUKS ATHLETIC

w Woli Krzysztoporskiej
- LUKS TIE-BREAK 

w Woli Krzysztoporskiej

GMINA W LICZBACH:
powierzchnia – 17.041 ha

mieszkańcy – 11,6 tys.
miejscowości – 48

sołectwa – 43
biblioteki, fi lie – 6

związki i kluby sportowe – 8
koła gospodyń wiejskich- 30

jednostki OSP – 15
orkiestry dęte – 3 

Biuletyn „NASZA GMINA”
Wydawca: Urząd Gminy
w Woli Krzysztoporskiej
tel. 44 616- 39-76(78,61)

Zespół redakcyjny:
Dominik Ambrozik – redaktor 

naczelny
Bogusława Gaworowska

Mariola Toma

Korespondencję prosimy kierować 
na adres Urzędu Gminy 
z dopiskiem „Biuletyn”

Druk: OFICYNA DRUKARSKA 
USŁUGI POLIGRAFICZNE 

Jacek Chmielewski 
ul. Sokołowska 12 
01-142 Warszawa

tel./fax 022 632 83 52
Nakład: 1500 egz.

INFORMATOR GMINNY
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ALFABET HISTORII DZIEWIĘTNASTOWIECZNEJ

Opisy miejscowości pochodzą z publikacji p.t. „Dziewiętnastowieczne opisy wybranych wsi w powiecie piotrkowskim” autorstwa Zbigniewa Ziemby (Piotrków 
Trybunalski 2006).

Na zdjęciu: Dom Ludowy w Kacprowie

Kacprów

Na zdjęciu: Panorama miejscowości Kacprów

W XIX w. wieś Kacprów nie była traktowana oddzielnie lecz jako folwark w sąsiedniej dziś wsi. W opisie Radziątkowa z roku 1883 odnajdujemy informację, że istniał tam 
folwark nazwany Kacprów. Nazwa zdradza patronimiczną proweniencję od męskiego imienia Kacper.

Majątek o tej nazwie w 1886 r. oddzielono od dóbr bogdanowskich. Na folwark o nazwie Kacprów, mający 660 mórg (ok.368,94 ha) ogólnej powierzchni, składały się 294 
morgi (ok.164,34 ha) ziemi ornej, 72 morgi (ok.40,24 ha) łąk, 6 mórg (ok.3,35 ha) pastwisk, 260 mórg (ok.145,34 ha) lasu, pozostały obszar stanowiły nieużytki. 

W dziewiętnastowiecznym Kacprowie był tylko 1 dom murowany i 12 drewnianych budynków. Rozwój demografi czny wsi znacząco przyspieszyła parcelacja folwarku bo 
już w 1933 r. wieś zamieszkiwało 218 osób.

Obecnie w Kacprowie mieszka 271 osób. 

Na zdjęciu: Panorama miejscowości Kamienna

Kamienna

Na zdjęciu: Zabudowania w Kamiennej
Nazwę tę nosił folwark wraz z wsią w powiecie piotrkowskim, gminie Parzniewice. W strukturze administracji kościelnej Kamienna należała, podobnie jka dziś, do parafi i Bog-

danów. W czasie spisu ludności w 1827 r. odnotowano, że we wsi było 140 mieszkańców posiadających 12 domów. Na przestrzeni dziesięcioleci substancja mieszkaniowa została 
uszczuplona, ok. 1883 roku było we wsi 11 domów zamieszkiwanych przez 144 osoby. Kamienniecki folwark posiadał 647 mórg (ok.361,67 ha) powierzchni, w tym 141 mórg (ok. 
78,81 ha) ziemi ornej. W jednym domu folwarcznym mieszkało 12 osób.

Obecnie Kamienną zamieszkuje 107 osób.

Kozierogi

Na zdjęciu: Zabudowania miejscowości Kozierogi Na zdjęciu: Dom Ludowy w Kozierogach
Folwark, wieś oraz osada leśna o tej nazwie leżały w granicach gminy Woźniki, w powiecie piotrkowskim, parafi i Bogdanów, pomiędzy Krężną a Mąkolicami.
Do wsi należało 310 mórg (ok.173,29 ha) ziemi chłopskiej. Osada leśna oraz folwark w II połowie XIX w. były w posiadaniu carskiego generała Piotra Markowa. Znana 

jest XIX-wieczna liczba mieszkańców. Pod rosyjskimi rządami wieś, w odróżnieniu od sąsiednich, nie doznała rozwoju demografi cznego. W 1827 r. w 16 domach mieszkało 140 
osób. Na przestrzeni kilku dziesięcioleci liczba ta wzrosła nieznacznie, gdyż ok. roku 1883 w 15 domach żyły 144 osoby. Mieszkańcy wsi użytkowali 310 mórg (ok. 173,29 ha) ziemi, 
nieco mniejszy był folwark. Stanowił on 125 mórg (ok.69,87 ha) ziemi oraz 1 dom z 6 osobami. Na osadę leśną składał się 1 dom z 2 mieszkańcami oraz 2 morgi (ok.1,11 ha) ziemi.

W chwili obecnej w miejscowości Koziorogi mieszka 139 osób.


