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Gminy Wola KrzysztoporskaGminy Wola Krzysztoporska

10 lipca 2009 roku „Rzeczpospolita” po raz kolejny nagro-
dziła najlepsze samorządy. Tytułem laureata rankingu w ka-
tegorii „Najlepsza Gmina Wiejska” uhonorowano 100 gmin. 
Nasza Gmina uplasowała się na 5 miejscu w województwie 
łódzkim a 54 w skali kraju (na ok.1800 gmin wiejskich). 
Jest to doskonały wynik. Z terenu województwa łódzkiego 
przed nami znalazły się tylko gminy: Skierniewice (poz.26), 
Galewice (poz.30), Ksawerów (poz.36), i Maków (poz.42), 
a za nami Wolbórz (poz.91) i Rzeczyca (poz.99). Sporządzając 
ranking „Rzeczpospolita” chciała wyróżnić samorządy, które 
najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia – przy 
jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpie-
czeństwa finansowego. Należy podkreślić, że oceny gmin do-
konywała niezależna kapituła, złożona z wielu wybitnych osób 
– profesjonalistów i ekspertów w swoich dziedzinach. Skład 
kapituły:

prof. dr hab. Jerzy Buzek – przewodniczący kapituły
prof. dr hab. Michał Kulesza – twórca reformy samorządo-
wej w Polsce
Elżbieta Suchocka – Roguska – sekretarz stanu w Minister-
stwie Finansów
Krzysztof Hetman – podsekretarz stanu w Ministerstwie Roz-
woju Regionalnego
Andrzej Poprawski – dyrektor Biura Związku Miast Polskich
Paweł Tomczak – dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP
Adam Kowalewski – prezes rady nadzorczej Fundacji Rozwo-
ju Demokracji Lokalnej
Ireneusz Fąfara – prezes BGK
Katarzyna Ostrowska – dziennikarka działu ekonomicznego 
„Rzeczpospolitej”
Paweł Jabłoński – z-ca red. naczelnego „Rzeczpospolitej”.

Samorządy były oceniane w dwóch etapach. W pierwszym 
wybrane zostały gminy, które najlepiej zarządzały swoimi finan-
sami w latach 2005 – 2008 i jednocześnie najwięcej inwesto-
wały. Aby wybrać samorządy do drugiego etapu, punktowano 
dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych 
o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca, war-
tość środków unijnych – w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca – które wpłynęły do budżetu, zadłużenie samorządu 
w stosunku do dochodów, nadwyżkę operacyjną w stosunku 
do dochodów, dynamikę wzrostu dochodów, relację nakła-
dów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia, dynamikę wzro-
stu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w wybranych 
działach, transport i łączność, ochronę środowiska.

Po zakończeniu pierwszego etapu powstała lista najlepiej 
zarządzanych samorządów. Wybrano w ten sposób 464 samo-
rządy, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu. W tej 
grupie znalazło się 64 miast na prawach powiatu,200 pozosta-
łych miast i gmin miejsko-wiejskich oraz 200 gmin wiejskich.

Przy ostatecznym wyborze najlepszych zastosowano nastę-
pujące kryteria: wysokość wydatków na realizację kontraktów 
z organizacjami pozarządowymi, liczba złożonych wniosków 
o dofinansowanie organizacji pozarządowych, wysokość wy-
datków mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca, wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w 2008 r. 
i 2009 r. oraz liczba nowych podmiotów gospodarczych dzia-
łających na terenie gminy. Również według tych kryteriów 
Gmina Wola Krzysztoporska została bardzo dobrze oceniona 
i znalazła się na wysokim miejscu listy rankingowej. 

Gmina Wola Krzysztoporska
LAUREATEM Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2009

w kategorii „Najlepsza Gmina Wiejska”
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INWESTYCJE GMINNE

INWESTYCJE NA BIEŻĄCO
Podpisano kolejne umowy na realizację inwestycji gmin-

nych:

–  na wykonanie zespołu boisk sportowych o sztucznej 

nawierzchni w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 

2012” (plac przy budynku GOK w Woli Krzysztoporskiej). 

Wartość umowy 1.119.960,00 zł. Termin wykonania 

do dnia 18.11.2009 r. 

–  na wykonanie inwestycji pt. „Poprawa atrakcyjności inwe-

stycyjnej regionu poprzez budowę nowoczesnego, wie-

lofunkcyjnego kompleksu oświatowego w miejscowości 

Gomulin”. Wartość inwestycji: 11.830.427,88 zł – Plano-
wany termin realizacji – do dnia 30.06.2011 r.

–  na „Modernizację i wyposażenie Domu Ludowego 

w Woźnikach”. Wartość inwestycji 43 753,79 zł. Termin 

realizacji do dnia 16.12.2009 r. – Zakres zamówienia obej-
muje wykonanie stanu surowego zamkniętego przybudówki 
do budynku.

Ogłoszono przetargi:

–  na wykonanie inwestycji „Adaptacja części budynku Gmin-

nego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej na zespół 

sanitarno-szatniowy w ramach programu Moje Boisko 

– Orlik 2012”. Zakres prac obejmuje wykonanie adaptacji 
pomieszczeń o łącznej powierzchni 163,70 m2 – Planowany 
termin realizacji: do dnia 15.12.2009 r. 

–  na zakup lekkiego specjalnego samochodu pożarniczego 

dla jednostki OSP w Majkowie Dużym. Planowany teremin 
realizacji: 28.02.2010 r. 

–  na wykonanie zadaszenia na przybudówce do budynku 

Domu Ludowego w Woli Rokszyckiej. Planowany termin  
wykonania: 30.11.2009 r. 

–  na wykonanie instalacji elektrycznej, intalacji wod.-kan. 

oraz częściowe wykonanie instalacji c.o. w Domu Lu-

dowym w Stradzewie. Planowany termin  wykonania: 
25.12.2009 r.

–  na wykonanie oświetlenia ulicznego na placu przed koś-

ciołem w miejscowości Bogdanów. Planowany termin  wy-
konania: 15.11.2009 r.

–  na wykonanie wymiany stolarki drzwiowej oraz robót wy-

kończeniowych  Domu Ludowego w Mąkolicach. Plano-
wany termin wykonania: 30.12.2009 r. 

–  na wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej budynku 

Domu Ludowego w Glinie. Planowany termin wykonania: 
15.12.2009 r. 

TAKIEGO ROKU JESZCZE NIE BYŁO
Gmina Wola Krzysztoporska pozyskała w 2009 r. rekordową ilość środków finansowych na realizację swoich zadań 

pochodzącą ze źródeł zewnętrznych. Poniżej zestawienie nazw realizowanych zadań, kwot pozyskanych i źródła dofinan-
sowania.

Lp Nazwa zadania
kwota 

dofinansowania
źródło pozyskanych środków

1
Remont drogi gminnej Oprzężów - Rokszyce 

Nr 3070106 162 000,00 
budżet państwa - w ramach Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008-2011 

2
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych (Woźniki - 1,284km i Borowa - 1,15km) 119 000,00 
Fundusz ochrony gruntów Rolnych 

Województwa Łódzkiego

3
Budowa domów ludowych w miejscowościach 

Siomki oraz sołectwie Mzurki-Budków 500 000,00 
Unia Europejska - Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

4
Moje Boisko - Orlik 2012 – budowa kompleksu 
boisk sportowych o sztucznej nawierzchni przy 

GOK w Woli Krzysztoporskiej
666 334,00 

333 334 zł - Urząd Marszałkowski w Łodzi, 
333 000 zł - budżet państwa (Ministerstwo 

Sportu i Turystyki)

5
Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla 

jednostki OSP w Majkowie Dużym 56 000,00 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

w Łodzi

6

Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie 
Gminy Wola Krzysztoporska – projekt realizowany 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli 

Krzysztoporskiej 

188 827,10 
Unia Europejska- Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki

7
Projekt bezpłatnych szkoleń dla rolników „Nowy 

zawód - nowe możliwości!” 463 785,00 
Unia Europejska- Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki

8
Budowa kompleksowego systemu oczyszczania 

i odprowadzania ścieków dla Gminy Wola 
Krzysztoporska

12 340 235,10
Unia Europejska - w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województa 
Łódzkiego na lata 2007-2013

9

Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług 
Publicznych Województwa Łódzkiego 

(Wrota Regionu Łódzkiego) - wprowadzenie 
elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie 

Gminy

198 015,15
Unia Europejska - w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województa 
Łódzkiego na lata 2007-2013

RAZEM 14 694 196,35 
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To kwota jaką Gmina Wola Krzysztoporska pozyskała 
ze środków unijnych na realizację projektu „Budowa kom-

pleksowego systemu oczyszczania i odprowadzania ście-

ków dla Gminy Wola Krzysztoporska”. Uchwałę o przyzna-
niu dofinansowania podjął Zarząd Województwa Łódzkiego 
w dniu 26.08.2009 r. Całkowita wartość projektu to kwota 
18.935.072,54 zł. Różnicę pomiędzy całkowitą wartością 
projektu a kwotą dofinansowania stanowi wartość podatku 
VAT w wysokości 3.414.521,28 zł (kwota która nie obciąża 
budżetu Gminy ze względu na to że w ramach tej inwestycji 
Urząd Skarbowy ma obowiązek dokonania zwrotu zapłaco-
nego podatku VAT) oraz kwota 3.180.316,16 zł stanowiąca 
udział własny Gminy.

Gmina uzyskała dofinansowanie po złożeniu wniosku 

w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Mar-

szałkowski w Łodzi w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego (Działanie II.1. 

Gospodarka wodno-ściekowa). Wniosek Gminy przeszedł 

pomyślnie ocenę formalną oraz merytoryczną i znalazł się 

na I miejscu listy rankingowej.

Są to historyczne chwile dla Naszej Gminy z wielu powo-
dów. Po pierwsze nigdy jeszcze Gmina Wola Krzysztoporska 
nie uzyskała tak ogromnej kwoty na wsparcie realizacji zadań 
własnych ze środków zewnętrznych. Roczny budżet Gminy 
w części przeznaczonej na inwestycje to kwota ok.8 mln zł. 
Po wtóre, w końcu ruszą na większą skalę roboty budowlane 
związane z uporządkowaniem gospodarki ściekowej Gminy. 
Bez wsparcia ze środków unijnych nie byłoby to możliwe. Cał-

kowity koszt budowy nowoczesnej oczyszczalni ścieków oraz 
systemu kanalizacyjnego dla obszaru całej Gminy to kwota 
rzędu 100 mln zł.

Projekt, który otrzymał dofinansowanie realizowany bę-
dzie w latach 2010-2011, jego zakres obejmuje:
1.  wybudowanie nowej biologicznej oczyszczalni ścieków 

w miejscowości Wola Krzysztoporska, 
2.  wybudowanie kanalizacji rozdzielczej w północnej czę-

ści miejscowości Wola Krzysztoporska (ulice: Wesoła, 
Leśna, Zielona, Ogrodowa, Mickiewicza, Północna, Polna 
i Projektowana); w każdej z tych ulic wybudowany będzie 
dodatkowy rurociąg, a istniejący kanał ogólnospławny bę-
dzie zaadoptowany albo na kanał sanitarny albo na desz-

czowy, łączna długość odcinków, na któ-
rych powstanie kanalizacja rozdzielcza 
to 4,75 km,
3.  wybudowanie odcinka sieci kanaliza-

cji sanitarnej od ulicy Leśnej w Woli 

Krzysztoporskiej poprzez drogę 

równoległą do ul. Polnej bezpośred-

nio za terenami zabudowanymi, 

do miejscowości Siomki, a następnie 

do Krzyżanowa i Gliny – łączna dłu-
gość tego odcinka to 9,805 km,

4.  w ramach projektu wybudowane zo-

staną również przyłącza kanalizacji 
sanitarnej do prywatnych posesji oraz 
zostanie rozebrana istniejąca oczysz-

czalnia ścieków, której stan technicz-
ny jest bardzo zły. 
Taki kształt projektu umożliwia częścio-

we uporządkowanie gospodarki ścieko-
wej w Woli Krzysztoporskiej i jednocześ-
nie podłączenie do systemu kolejnych 
miejscowości. W wyniku realizacji pro-
jektu kolejnych 600 osób w miejscowo-
ści Wola Krzysztoporska uzyska dostęp 
do kanalizacji rozdzielczej spełniającej 
wszystkie wymogi ochrony środowiska, 
a miejscowości Siomki, Krzyżanów i Gli-

na zamieszkiwane przez 1000 mieszkańców uzyskają dostęp 
do kanalizacji sanitarnej. 

Należy przypomnieć, że dotychczas w ramach uporządko-
wania gospodarki ściekowej w miejscowości Wola Krzyszto-
porska wykonano kanalizację rozdzielczą w części ul. Wesołej 
od ul. Szkolnej do kościoła oraz na osiedlu domów wieloro-
dzinnych przy ul. Południowej i Kościuszki. Po uporządkowa-
niu gospodarki ściekowej w północnej części miejscowości, 
w kolejnych etapach prac planowane jest wybudowanie no-
wych rurociągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej od oczysz-
czalni ścieków do osiedla domów wielorodzinnych a następ-
nie w ul. Kościuszki i dalej w ul. Piotrkowskiej i Południowej. 
Planowane jest też sukcesywne podłączanie kolejnych miej-
scowości do systemu kanalizacyjnego, w pierwszej kolejności 
liczącą 800 mieszkańców miejscowość Bujny. 

INWESTYCJE GMINNE

INWESTUJEMY W KANALIZACJĘ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

12 340 235,10 PLN

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Na zdjęciu: oczyszczalnia ścieków w Woli Krzysztoporskiej
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XXXIV sesja Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej od-
była się 23 lipca 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy w Woli Krzysztoporskiej. Na posiedzeniu radni do-
konali zmian w budżecie Gminy na 2009 rok m.in. w zakresie 
zwiększenia wydatków na modernizację sieci dróg oraz stanu 
oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Krzysztoporska, 
budowę dróg w miejscowości Wola Krzysztoporska i Bujny 
– projekty; zakup strojów dla zespołu „Pasjonatek Ludowych”, 
działającego przy GOK w Woli Krzysztoporskiej.

Podjęto także uchwały w sprawie aktualizacji Planu Rozwo-
ju Lokalnego Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2007-2013 
(w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu „Bu-
dowa kompleksowego systemu oczyszczania i odprowadzania 
ścieków dla Gminy Wola Krzysztoporska – Etap II” ze środków 
unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego, należało dostosować w PRL wskaź-
niki zadania inwestycyjnego do wymogów konkursowych).

Podczas obrad ustalono wysokość opłat za świadczenia 
Przedszkola Samorządowego, prowadzonego przez Gminę 
Wola Krzysztoporska. Rodzice płacić będą 1,02 zł. za 1 godzi-
nę oraz 4 zł. dziennie za wyżywienie.

Wójt Gminy przedstawił radnym pismo Zarządu Woje-
wództwa Łódzkiego wraz z projektem uchwały ograniczają-

cej działalność Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. 
M.Kopernika w Piotrkowie Tryb. Radni negatywnie zaopinio-
wali projekt tej uchwały, ponieważ ograniczenie dotyczyło li-
kwidacji oddziału dla przewlekle chorych.

Na koniec sesji omawiano sprawy różne, m.in. kwestie: 
– szkoleń dla rolników z funduszy unijnych, wykonania nakład-
ki na drodze Ludwików – Kamienna, wykonania oświetlenia 
w Domu Ludowym w Glinie, naprawy zapadniętego chodnika 
w Gomulinie przy ul. Prostej, zakupu działki pod budowę boiska 
w Bujnach, wniosku sołtysa wsi Piekarki o budowę boiska (po-
zytywna opinia radnych, wobec czego będzie przygotowywana 
procedura wykupu działki pod budowę boiska), utwardzenia 
nawierzchni drogi przy przystanku w Piekarach (były wysyłane 
monity do Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb., po-
nieważ jest to droga powiatowa), wytyczenia drogi w Woźni-
kach – od posesji pana Małeckiego w kierunku wsi Żądło (będzie 
wykonane żwirowanie dróg i przed wykonaniem prac będzie 
wytyczenie drogi), uporządkowania dojścia do przepompow-
ni w Woli Krzysztoporskiej oraz pomalowania garbów na ul. 
Północnej, wystosowania pisma do Starostwa Powiatowego 
w sprawie remontu chodnika i oczyszczenia rowu przy drodze 
powiatowej od Bujen do Gąsek, wymiany pokryć azbestowych 
(Gmina będzie opracowywać program gospodarki azbestem 
i gminny program gospodarki odpadami).

XXXV sesja Rady Gminy odbyła się 10 września 2009 
roku. Na posiedzeniu przyjęte zostały sprawozdania z kontroli 
przeprowadzonych przez Komisje Rewizyjne Rady Gminy w za-
kresie: należności podatkowych za 2008 rok i I kwartał 2009 
roku, realizacji uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta oraz skarg 
i wniosków mieszkańców Gminy w I półroczu br., działalności 
statutowej i wykonania planu finansowego GOK za I półrocze 
br. Dokonano także zmian w budżecie Gminy na 2009 rok, m, 
in. zwiększył się plan wydatków na zadania inwestycyjne: za-
kup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Majków Duży, 
budowę ogrodzenia boiska przy SP w Woli Krzysztoporskiej, 
zakup działek przy ul.Zielonej w Woli Krzysztoporskiej.

Podczas obrad przyjęto także uchwały w sprawie nabycia 
nieruchomości położonej w obrębie Parzniewice Duże (cho-
dzi o kwestie uregulowania prawnego granic działki, na której 
stoi strażnica OSP) oraz nieruchomości położonej w obrębie 
Wola Krzysztoporska (trzy działki zostaną wykupione pod bu-
dowę drogi na ulicy Projektowanej).

Na koniec sesji omawiano sprawy różne, w tym dotyczące: 
wykupu gruntów przy drodze Dąbrówka-Majków Duży w dro-
dze zamiany na grunty położone za boiskiem w Majkowie Du-
żym (opinia pozytywna), zasypania stawu w Bogdanowie przez 
firmę z Bełchatowa, wykonania barierki przy kapliczce w Majko-
wie Dużym, uregulowania stanu prawnego działki pod Domem 
Ludowym w Rokszycach I, remontu drogi łączącej Krzyżanów 
z Gąskami, położenia nowego chodnika przed szkołą w Krzyża-
nowie, drogi w Piaskach – zjazd w kierunku łąk (będzie wykonane 
wyrównanie nawierzchni), słupów będących własnością Związku 
Komunalnego Gmin znajdujących się na polach rolników w Pa-
włowie (będzie zamieszczone ogłoszenie o zbyciu słupów).

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 Urzędu oraz wywiesza-
ne na tablicy ogłoszeń.

Z OBRAD RADY GMINY

INFORMACJE BIEŻĄCE

Na zdjęciu (od lewej): Z-ca Przewodniczącego RG – Janina Socha, 
Przewodniczący RG – Ryszard Olejnik, pracownik UG – Teresa Ulcyfer

ROZPOCZĄŁ SIĘ NOWY ROK SZKOLNY
Tradycyjnie – 1 września, zainaugurowano nowy rok szkolny 2009/2010. Według informacji uzyskanych z placówek oświato-

wych, działających na terenie Gminy Wola Krzysztoporska, edukację rozpoczęło łącznie 1310 uczniów, w tym 482 gimnazja-
listów i 828 uczniów szkół podstawowych. Życzymy wytrwałości i sukcesów w zdobywaniu wiedzy. 

Na zdjęciu (od lewej): Z-ca wójta Mieczysław Warszada, wójt – Roman 
Drozdek, skarbnik – Wiesław Jagiełło, sekretarz – Marek Ogrodnik

Na zdjęciu: Radni Gminy podczas sesji w dniu 10 września 2009 r.
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SPRZĄTANIE ŚWIATA 2009
W tym roku po raz 16-ty „sprzątaliśmy świat” – w tegorocz-

nej akcji szczególną opieką objęte zostały lasy. Liczba dzikich 
wysypisk w lasach jest olbrzymia – PGL Lasy Państwowe wyda-
ją rocznie wiele milionów złotych na ich uprzątanie. Pamiętaj-
my, że las to świetny pochłaniacz dwutlenku węgla, stabiliza-
tor lokalnego klimatu, wielkie bogactwo form  życia, również 
źródło wielu surowców – ale i wspaniałe miejsce, w którym 
dobrze się czujemy i odpoczywamy.

Mając na uwadze ochronę środowiska i czystość lasów, 
uczniowie z Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej podzieleni 
na 2 grypy posprzątali las na Wygodzie i w Kacprowie. Sami 
byli zdziwieni, co można w lesie znaleźć – oprócz codziennych 
odpadów, także te niebezpieczne,  jak telewizor czy zardze-
wiały parasol ze sterczącymi drutami. Swoją postawą gimna-

zjaliści przyczyniliśmy się do poprawy czystości w lasach na te-
renie Gminy Wola Krzysztoporska. 

„PIERWSZY DZWONEK”
Już po raz 11 uczniowie Gimnazjum w Woli Krzyszto-

porskiej usłyszeli pierwszy dzwonek, zwiastujący  nowy rok 
szkolny. Aktualnie do gimnazjum uczęszczać będzie 482 
uczniów ( 214 dziewcząt i 268 chłopców), a uczyć będą się 
w 18 oddziałach. Przed klasami pierwszymi nowe wyzwanie 
– nie tylko nowi nauczyciele, koledzy czy nowe otoczenie, 
ale także nowa podstawa programowa. Rozpoczęcie roku od-

było się na sali gimnastycznej. Po wprowadzeniu sztandaru 
i odśpiewaniu hymnu państwowego pani dyrektor Agniesz-
ka Warzyńska i pan w-ce dyrektor Tomasz Starzyński powitali 
wszystkich uczniów, przedstawiając  jednocześnie młodzieży 
ich wychowawców i nauczycieli. Dalsze szczegóły, związane 
z rozpoczęciem nauki omawiane były w poszczególnych kla-
sach bezpośrednio przez wychowawców. Przed wszystkimi 
uczniami bardzo pracowity rok szkolny, który zakończy się 
dopiero 25 czerwca 2010 roku. 

INFORMACJE BIEŻĄCE

RELACJE Z GIMNAZJUM W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

W klasach pierwszych Szkoły Podstawowej im. gen. Ludwi-
ka Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej rozstrzygnięty został 
konkurs  plastyczny pt „Bezpieczna  droga do szkoły”. Pierw-
szaki znają już bezpieczną drogę do szkoły. Ich wspaniałe 
prace plastyczne zachwyciły zaproszonych gości: policjantów 
oraz Nauczycielki i sponsorów nagród. Wicedyrektor szkoły 
pani Gabriela Perek  oraz panie Iwona Biegarczyk i Marzena 
Tuta z podziwem i uznaniem obserwowały wychowanków. 

Dla uczennicy klasy I a Julii Gałkowskiej dzień 17 września 
2009 r. okazał się dniem szczęśliwym. Zdobyła główną nagrodę 
rower i kask. Uczennica klasy I b Natalia Piwońska  otrzymała wy-
różnienie oraz nagrodę – plecak, czapkę i szalik.  Wszystkie dzieci 
otrzymały  puzzle „Bądź ostrożny na drodze”. Gratulujemy.!!!

Materiał do publikacji nadesłała Pani Anna Rekorajska 
– dziękujemy.

„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

DZIEŃ PATRONA
Od 5 września 2003 roku 

Gimnazjum w Woli Krzyszto-
porskiej nosi imię  Obrońców 
Gór Borowskich 1939 roku. 
Z uwagi na swego patrona,  
każdy 1 września i kolejne 
dni są szczególne dla szkol-
nej społeczności – kojarzą się 
z wybuchem II wojny świato-
wej i bohaterską walką z oku-
pantem niemieckim, prowa-
dzoną przez wojska  gen. 
Czyżewskiego w okolicach 

Gór Borowskich.  Z tego względu, zawsze w pierwszym tygodniu 
września szkoła obchodzi Dzień Patrona, upamiętniający nada-
nie szkole imienia. Na tegoroczne obchody opiekunki samorzą-
du uczniowskiego oraz nauczyciele historii przygotowali montaż 
słowno – muzyczny o bohaterskich walkach żołnierzy z oddziału 
2 Pułku Piechoty Legionów. Góry Borowskie podczas kampanii 
wrześniowej spełniły rolę ważnego punktu oporu wojsk polskich, 
powstrzymując napór niemiecki w kierunku Piotrkowa i dalej 
na Warszawę. Żołnierze 2 Pułku Piechoty Legionów, dowodze-
ni przez płk Ludwika Czyżewskiego, mimo 12-krotnej przewagi 
nieprzyjaciela odparli kilka szturmów i do 5 września 1939 roku 
skutecznie powstrzymywali wroga. W całym rejonie walk pole-
gło ok. 2000 żołnierzy polskich, a obrona strategicznego punktu 
na Górach Borowskich kosztowała życie 663 obrońców. Spoczy-
wają oni na cmentarzach w Grocholicach i Parzniewicach. 

Na zdjęciu: gimnazjaliści, biorący udział w akcji „Sprzątanie Świa-
ta” oraz efekty ich pracy.

MEETING PRZEDWYBORCZY
17 września w Gimnazjum zorganizowany został meeting 

przed wyborami do Samorządu Uczniowskiego. Hasło te-
gorocznych wyborów brzmiało „Niech zwycięży najlepszy”. 
Każda z klas wybrała przedstawiciela – czyli takiego ucznia, 
do którego mają największe zaufanie, w którym widzą nadzie-
ję na zmiany. Obietnic było sporo, oto kilka z nich: 

więcej dyskotek, możliwość wychodzenia na dwór w czasie 
przerw, kwestowanie na rzecz społeczności uczniowskiej, 

reaktywacja miesięcznika szkolnego Gimnius, szczęśliwy 
numerek (fuks dla uczniów zapominalskich), radiowęzeł.

Kandydaci wraz ze swoimi komitetami wyborczymi za-
biegali o głosy koleżanek i kolegów do wtorku 22 września, 
bo już w środę obowiązywała cisza przedwyborcza. W osta-
tecznej rozgrywce zwyciężył Adam Roksela z kl. IIIa, który zo-
stał przewodniczącym Samorządu. Funkcję zastępcy powie-
rzono Antoninie Cieślik z kl. IIIf, a skarbnikiem została Joanna 
Abratkiewicz z kl. IIIe. 

Informacje dotyczące Gimnazjum systematycznie przesyła do zespołu redakcyjnego Pani Maria Bartłomiejczyk – dziękujemy.
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Od 1 sierpnia 2009 roku Gmina Wola Krzysztoporska realizuje pro-
jekt bezpłatnych szkoleń dla rolników i ich domowników z terenu 
naszej Gminy, ubezpieczonych w KRUS, którzy mają zamiar podjęcia 
zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą. Pro-
jekt skierowany do 100 osób, współfinansowany jest przez Unię Eu-
ropejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z harmonogramem 
od 17 sierpnia 2009 r. prowadzony jest nabór uczestników projektu. 
Pierwszego dnia rekrutacji od wczesnych godzin porannych, przed 
budynkiem Urzędu Gminy ustawiła się kolejka osób zainteresowa-
nych uczestnictwem w szkoleniach. Najwytrwalsi oczekiwali na ot-
warcie urzędu już od godz.23.00 dnia poprzedniego. Podczas nabo-
ru została wprowadzona zasada jednej kolejki. Każdy z uczestników 
w chwili rejestracji wpisywany był na listę zgłoszeniową ogólną oraz 
listę wybranego szkolenia. Składał również formularz zgłoszeniowy 
oraz otrzymywał kolejny numer rejestracyjny. W pierwszym dniu na-
boru zgłosiło się 76 osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie.

Dzięki udziałowi w projekcie, rolnicy i ich domownicy mają szan-
sę zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych. Szkolenia w całości 
finansowane są z środków pozyskanych w ramach programu Kapi-
tał Ludzki. Dodatkowo uczestnicy skorzystają z pakietu usług dorad-
czych, wspomagających rozwój i kształtowanie kariery zawodowej. 
Pierwsze zajęcia z doradcami zawodowymi już się rozpoczęły – po-
trwają do listopada br. Prowadzą je: pani Magdalena Huć oraz pani 
Jadwiga Kropidłowska.

Prawidłowa realizacja projektu nie byłaby możliwa bez przepro-
wadzenia akcji promocyjno–informacyjnej. W dniach 12 i 13 sierpnia 
dostarczono plakaty i ulotki informacyjne wszystkim sołtysom z te-
renu Gminy Wola Krzysztoporska. Rozmieszczono je również w miej-
scach licznie uczęszczanych, m.in. w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej i Gminnym Ośrodku Kultury, Lokalnych Punktach Komunikacji 
Społecznej, bibliotekach, sklepach, na tablicach ogłoszeniowych oraz 
na przystankach. Trwają jeszcze zapisy na ostatnie wolne miejsca. 
Zainteresowanych zapraszamy do Urzędu Gminy pok. nr 8. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROJEKTY UNIJNE Z EFS

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA
SANITARNEGO I EPIDEMIOLOGICZNEGO

Na zdjęciu: uczestnicy projektu w oczekiwaniu na rozpoczęcie 
zapisów

RUSZYŁ PROJEKT BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ DLA ROLNIKÓW 
pn. „Nowy zawód – nowe możliwości!”

1. Zagrożenie sanitarne
Zagrożenie to wystąpić może w wyniku różnorod-
nych sytuacji lub zdarzeń, które mogą być zależne 
od działalności człowieka jak i zdarzeń niezależnych 
np. uszkodzenia instalacji sanitarnych w wyniku awarii 
technicznych, nie stosowanie prawidłowych technik 
składowania odpadów komunalnych, skażenie terenu 
ujęć wody w wyniku awarii, przedostanie się ścieków 
do ujęć wody w wyniku awarii.
Zagrożenia sanitarne w zależności od skali wystąpienia 
mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla środowi-
ska i zdrowia człowieka.
Co robić aby chronić siebie i najbliższych:

wątpliwości związane ze stanem sanitarnym 
obiektów ujęć wody zgłoś do właściwej terenowo 
stacji sanitarno – epidemiologicznej,
w czasie powodzi nie spożywaj żywności, która 
uległa zamoczeniu, nie pij wody z ujęcia lub stud-
ni, która została zalana,
nie spożywaj warzyw, owoców i innych plonów 
z terenów powodziowych,
nie kąp się w zbiornikach wodnych nie dopusz-
czonych prze służby sanitarne do kąpieli,
po awarii instalacji sanitarnych oczyść otoczenie/
dezynfekcja/,
nie spożywaj żywności z niepewnych źródeł, prze-
terminowanej,
nie pij wody z niezbadanych ujęć, źródeł,
zgłoś się służb sanitarnych nietypowe/nie prze-
znaczone do tego celu/ miejsca składowania od-
padów komunalnych.

–

–

–

–

–

–

–
–

2. Zagrożenie epidemiologiczne
Epidemia to masowe szerzenie się określonej choroby, 
zwłaszcza zakaźnej w zbiorowisku ludzkim w określo-
nym czasie na dużych obszarach, na którym choroba 
o tym samym nasileniu w poprzednich latach nie wy-
stępowała. Masowe szerzenie się choroby zakaźnej 
wśród zwierząt nazywa się epizootia. Wystąpienie 
choć jednego przypadku groźnej choroby zakaźnej 
może sugerować początek epidemii.
Epidemia stanowi duże zagrożenie dla naszego zdro-
wia i życia. Bakterie chorobotwórcze mogą przedostać 
się do naszego organizmu przez spożycie zakażonej 
żywności, wody, przez kontakt z chorym człowiekiem, 
przez wdychanie powietrza, w którym mogą być roz-
pylone niebezpieczne mikroby. Wystąpienie epidemii 
może być skutkiem bioterroru a więc świadomej dzia-
łalności człowieka.
Oznaki epidemii:

wystąpienie nagłych, szybko szerzących się maso-
wych zachorowań lub zgonów,
brak skuteczności leczenia w rutynowej terapii 
występujących powszechnie chorób,
wzrost zachorowań na chorobę endemiczną; 
(endemia to utrzymywanie się danej choroby za-
kaźnej bądź nie zakaźnej na określonym terenie 
na tym samym poziomie).

Oznaki epidemii, która może być wynikiem bioterroru:
duża liczba niewyjaśnionych zachorowań w krót-
kim czasie o podobnym obrazie klinicznym,
początek zachorowań jest niewyjaśniony,
nagły, nieoczekiwany wzrost zachorowalności 
i umieralności z powodu znanych chorób,

–

–

–

–

–
–

nawet pojedynczy przypadek choroby egzotycz-
nej u osoby, która nie opuszczała kraju,
jednoczesne występowanie zachorowań na po-
dobne choroby na obszarach nie połączonych 
terytorialnie,
nietypowe źródło zakażenia: aerosol, woda, żyw-
ność.

Co robić aby w przypadku zagrożenia chronić siebie 
i najbliższych:

nie lekceważ ostrych objawów osobowych, które 
wystąpiły nagle i skontaktuj się z lekarzem w celu 
przebadania,
nie lekceważ sytuacji, kiedy te same objawy 
chorobowe w krótkim czasie wystąpiły u ciebie 
i u osoby lub osób, z którymi miałeś kontakt,
przestrzegaj terminów szczepień ochronnych,
skontaktuj się z lekarzem, jeśli wystąpią u ciebie 
nagłe nietypowe objawy chorobowe a ty niedaw-
no powróciłeś z egzotycznego kraju.

Kiedy istnieje podejrzenie epidemii:
unikaj dużych zbiorowisk ludzkich,
unikaj kontaktu z osobą chorą „twarzą w twarz”,
jeśli wystąpiły u ciebie objawy chorobowe lub 
kontaktowałeś się z osobą chorą załóż na twarz 
maskę z gazy lub bibuły co zmniejszy ryzyko za-
każenia innych,
przestrzegaj podstawowych zasad higieny oso-
bistej,
rygorystycznie przestrzegaj zaleceń, zakazów 
i nakazów wydawanych przez władze i służby 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo sanitarno-
-epidemiologiczne.

–

–

–

–

–

–
–

–
–
–

–

–
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PROJEKTY UNIJNE Z EFS

W dniu 24.08.2009 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej odbyła się uroczysta konferencja podsumo-
wująca realizację projektu bezpłatnych szkoleń dla osób po-
zostających bez zatrudnienia. Projekt trwał 14 miesięcy, jego 
budżet wynosił 732 124,20 zł i był skierowany do 139 osób 
z terenu naszej gminy. Osoby te zostały przeszkolone m.in. 
w zakresie obsługi koparko-ładowarek, koparek, ładowarek, 
prawo jazdy: kat. C, kat. C+E, kat. B, komputerowej obsłu-
gi hurtowni, podstaw gospodarki magazynowej, pracownika 
ochrony, języka angielskiego, doradcy handlowego, pracow-
nika biurowego. Uroczystość rozpoczęła się od prezentacji za-
łożeń projektu, przedstawienia osób zaangażowanych w jego 
realizację oraz jego przebiegu i rezultatów. Prezentację przy-
gotowała i zaprezentowała Mariola Toma – pracownik Urzędu 
Gminy. Następnie głos zabrał Roman Drozdek – Wójt Gminy, 

który w kilku słowach podziękował uczestnikom, personelowi 
projektu, doradcom zawodowym oraz przedstawicielom firm 
szkolących za udział w projekcie. Wójt podkreślił wyjątkowość 
naszej gminy. Przypomniał, że żadna inna gmina w naszym 
powiecie nie organizuje bezpłatnych szkoleń dla mieszkań-
ców, a w całym województwie łódzkim jest zaledwie kilka 
takich gmin wiejskich. Następnie wójt wręczył zaproszonym 
gościom i uczestnikom projektu upominki w postaci dwu-
tomowej Encyklopedii Popularnej PWN. Uczestnicy projektu 
otrzymali ponadto z rąk wójta certyfikaty ukończenia kursu. 
Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na skromny po-
częstunek. Uroczystość była filmowana przez ekipę TVP INFO, 
a materiał z uroczystości został wyemitowany na antenie TVP 
INFO w programie „Kapitalne możliwości – dobre praktyki”

Poniżej fotorelacja z uroczystości.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
„Możesz mieć dobrą pracę – daj sobie SZANSĘ!”

FOTORELACJA Z UROCZYSTOŚCI
zdjęcie nr 1: wójt wręcza upominki doradcom zawodo-
wym, od lewej Magdalena Huć, Jadwiga Kropidłowska,  
zdjęcie nr 2: przygotowania do wręczania certyfikatów 
i upominków,  zdjęcie nr 3: wójt udziela wywiadu eki-
pie telewizji TVP INFO,  zdjęcie nr 4: uczestnicy projektu 
na sali kinowej,  zdjęcie nr 5: na widowni zasiedli przed-
stawiciele firm szkolących: INWEMER Ochrona, Centrum 
Języków Obcych „COGITO”, AUO CSK „OLIMP”, na pierw-
szym planie od lewej Bogdan Łukasiewicz – właściciel firmy 

COGITO, Mariusz Korycki współwłaściciel firmy OLIMP,  
zdjęcie nr 6: od lewej Magdalena Huć – doradca zawodo-
wy, Magdalena Ostrowska – pracownik UG, Sylwia Nowak 
– pracownik ds. obsługi administracyjnej projektu, Mariola 
Toma – pracownik UG,  zdjęcie nr 7: od lewej Barbara 
Marusińska – pracownik ds. płac projektu, Jadwiga Robak 
– księgowa projektu,  zdjęcie nr 8: Dominik Ambrozik 
– koordynator projektu,  zdjęcie nr 9: Błażej Ligęza – in-
formatyk,  zdjęcie nr 10: Anna Owczarek – asystent ko-
ordynatora.

1 2
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Tegoroczne Dożynki w Gminie Wola Krzysztoporska od-
były się 30 sierpnia w gościnnych Parzniewicach. W pięk-
nej, słonecznej aurze świętowano zakończenie żniw i proszo-
no o dar chleba w kolejnych latach. Udział w uroczystościach 
wzięły władze samorządowe Gminy: Wójt Gminy – Roman 
Drozdek, Zastępca Wójta – Mieczysław Warszada, Przewodni-
czący Rady Gminy – Ryszard Olejnik, Sekretarz – Marek Ogrod-
nik i Skarbnik – Wiesław Jagiełło. Swoją obecnością uroczy-
stość uświetnili także: Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego 
– Zbigniew Ziemba, Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Łódzkiego – Marek Mazur, poseł na sejm – Artur Ostrowski, 
a także przedstawiciele różnych instytucji, organizacji społecz-
nych oraz środowisk wiejskich.

Dożynki są swego rodzaju podziękowaniem rolników wzno-
szonym do Boga za udane zbiory, są również hołdem skła-

danym przez władze świeckie dla tych, o których się mówi, 
ze „nie tylko żywią ale i bronią narodu polskiego”. Dla zacho-
wania zarówno religijnego, jak i ludowego charakteru Święta 
Plonów, obchody rozpoczęła msza święta w Kościele Parafial-
nym w Parzniewicach, po której korowód dożynkowy przema-
szerował na plac przy Szkole Podstawowej w Parzniewicach. 
Tam, zgodnie z ludową tradycją, przeprowadzony został ce-
remoniał dożynkowy, zainaugurowany odśpiewaniem hymnu 
polskiego. 

Zaszczytną funkcję starostów Dożynek pełnili w tym roku 
Czesław Szewczyk i Żaneta Wieczorek.

Państwo Maria i Czesław Szewczykowie mieszkają we wsi 
Oprzężów. Mają pięcioro dzieci, dwie córki są już mężatka-
mi. Posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni 15 hektarów 

oraz 14 hektarów dzierżawy. Ich gospodarstwo jest całkowicie 
zmodernizowane. Uprawiają rzepak i zboża, prowadzą rów-
nież hodowlę trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. W ubie-
głym roku gospodarstwo zostało wyróżnione na szczeblu 
powiatowym – w konkursach prowadzonych przez KRUS 
„Bezpieczne gospodarstwo rolne”.

Państwo Żaneta i Dawid Wieczorkowie mieszka-
ją w Parzniewcach, obydwoje są rolnikami. Małżeństwem 
są od 11 lat, mają dwójkę dzieci: córkę Martynę i syna Błażeja. 
W 2000 roku dziadkowie pana Dawida, a w 2005 roku rodzi-
ce przepisali na nich gospodarstwo rolne. W sumie posiadają 
36 hektarów własności, a z dzierżawami 60 hektarów. Swo-
je gospodarstwo rolne prowadzą w kierunku hodowli krów 
mlecznych, mają ich 30 sztuk oraz 25 sztuk młodych. Rocznie 
oddają 130 tysięcy litrów mleka. W roku 2002 w konkursie 
zorganizowanym przez „SANO” zajęli I miejsce w kraju, mleko 
produkowane w ich gospodarstwie miało najmniejszą liczbę 
bakterii i komórek somatycznych. W tym samym konkursie, 
zorganizowanym rok wcześniej byli zdobywcami II miejsca.

Z rąk Starosty i Starościny Dożynek Wójt Gminy Wola Krzy-
sztoporska otrzymał bochen chleba wypieczony z tegorocz-
nych zbóż, aby jako Gospodarz Gminy dzielił go sprawiedliwie. 
Następnie przystąpiono do wręczania przedstawicielom samo-
rządów wieńcy dożynkowych specjalnie przygotowanych 

na tę okazję przez Koła Gospodyń Wiejskich z Parzniewic, 
Borowej, Stradzewa, Woźnik, Kacprowa, Kozieróg, Gąsek.

Tym symbolicznym gestem rolnicy podkreślili, że owoce 
ich pracy zależą w dużej mierze od pracy samorządowców 
– gospodarzy gmin, powiatów, województw. Zależą również 
od osób, które stanowią o naszym prawie i które mają bacze-
nie na jego respektowanie – przedstawicielom tej grupy zosta-
ły przekazane chleby z tegorocznych zbóż.

Trzeba podkreślić, że uwite wieńce były przepiękne – praw-
dziwe rękodzieła sztuki ludowej. 

Na zdjęciu: Żaneta Wieczorek i Czesław Szewczyk – starości Do-
żynek

DOŻYNKI GMINNE W PARZNIEWICACH

WYDARZENIA KULTURALNE

Na zdjęciu: orkiestra z Bogdanowa, która zadbała o oprawę mu-
zyczną uroczystości

Na zdjęciu: wymarsz korowodu dożynkowego spod kościoła

Na zdjęciu: przemarsz korowodu, w strojach ludowych członkinie 
zespołu „Pasjonatki Ludowe”

8
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Tradycyjnie, po części oficjalnej uroczystości przyszła kolej 
na część artystyczną. Wystąpili: dzieci i młodzież ze Szko-
ły Podstawowej w Parzniewicach oraz Zespół Taneczny 
„Skrzaty” ze Szkoły Podstawowej w Woźnikach. Zgroma-
dzonych bawiła Kapela Podwórkowa „Spod Dębu” z Mzu-
rek. Na scenie zaprezentował się także zespół „Ludowe Pa-
sjonatki”, zawiązany niedawno – w marcu br, ale który ma 

już za sobą występy przed liczną publicznością (na Dniach 
Gminy Wola Krzysztoporska, czy podczas Mzurkowskich Spot-
kań z Folklorem). Zespół tworzy 14 mieszkanek  naszej Gmi-
ny, dla których wspólne śpiewanie stało się pasją i odskocznią 

od codzienności życia. Uwagę i podziw wzbudzały na Dożyn-
kach piękne, ludowe stroje Pasjonatek.

Główną atrakcją wieczoru był występ Janusza Laskowskie-
go. Przy jego przebojach typu „Kolorowe jarmarki” wszyscy 
bawili się doskonale. Starszych i młodszych wciągnęła dobra, 
melodyjna oraz „wpadająca w ucho” muzyka, można było po-
śpiewać i potańczyć.

 Po występie artysty kontynuowano zabawę taneczną. 
Zwieńczeniem wieczoru był pokaz sztucznych ogni. 

Dożynkowe popołudnie szybko minęło, bo jak mówi po-
wiedzenie: „wszystko co dobre, szybko się kończy”. Uroczy-
stość niewątpliwie należała do udanych i z pewnością posłu-

żyła integracji społeczności gminnej. Pozostaje mieć nadzieję, 
że za rok spotkamy się w równie dobrych humorach i z równie 
pozytywnym nastawieniem do siebie nawzajem. 

WYDARZENIA KULTURALNE

Na zdjęciu: zespół „Skrzaty” ze Szkoły Podstawowej z Woźnik

Na zdjęciu: młodzież ze Szkoły Podstawowej w Parzniewicach

Na zdjęciu: pamiątkowe zdjęcie Z-cy Wójta i członkiń KGW z Kac-
prowa (u dołu wieniec dożynkowy)

Na zdjęciu: Wójt Gminy odebrał wieniec dożynkowy od członkiń 
KGW z Parzniewic

Na zdjęciu: uczestnicy Dożynek Gminnych

Na zdjęciu: występ Janusza Laskowskiego

9
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1 września minęła 70 rocznica wybuchu II wojny światowej. 
Na terenie naszej Gminy symbolem tamtych dni jest pomnik w 
Borowej poświęcony żołnierzom zgrupowania gen. Ludwika 
Czyżewskiego, poległym bohatersko w obronie Gór Borow-
skich. Od kilkunastu lat Wójt Gminy Wola Krzysztoporska oraz 
Prezydent Miasta Bełchatowa organizują w pierwszych dniach 
września uroczystości poświęcone tamtym smutnym wydarze-
niom 1939 roku, kiedy to żołnierze z Drugiego Pułku Piechoty 
Armii Łódź stoczyli ciężką dwudniową bitwę z niemieckim na-
jeźdźcą. W pobliżu pomnika znajduje się polana, na której zgi-
nęło najwięcej walczących żołnierzy, dlatego nasza obecność 
właśnie w tym miejscy jest szczególnie ważna i wymowna.

W tym roku uroczystości pod pomnikiem na Górach Borow-
skich odbyły się w niedzielę 6 września. Udział w nich wzięli 
żołnierze – weterani II wojny światowej, członkowie ich rodzin, 
przedstawiciele władz samorządowych Gminy i Bełchatowa, 
władze szczebla powiatowego i rządowego, delegacje wielu 
organizacji społecznych i instytucji,  jednostki OSP z terenu 
Gminy, członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Beł-
chatowa, żołnierze z Jednostki Wojskowej w Łasku oraz mło-
dzież i mieszkańcy Gminy. Wśród zaproszonych gości obecny 

był również generał Stanisław Burza-Karliński, który podczas 
II wojny światowej był dowódcą oddziału partyzanckiego OP 
„Burza”, działającego na terenie powiatu piotrkowskiego. 

Uroczystości rozpoczęto wprowadzeniem pocztów sztanda-
rowych oraz przyjęciem przez dowódcę 10 Eskadry Lotnictwa 
Taktycznego z Łasku płk pilota Dariusz Malinowskiego i Wójta 
Gminy Wola Krzysztoporska Romana Drozdka meldunku pod-
oddziałów. W imieniu rodzin uczestników walk wrześniowych 
głos zabrał Zbigniew Czyżewski – syn gen. Ludwika Czyżew-
skiego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił także Wójt 
Gminy. Następnie odbył się apel poległych, po którym odpra-
wiona została msza święta w intencji poległych żołnierzy, jako 
podziękowanie za ich bohaterstwo, heroizm i oddanie życia 
w imię wolności Ojczyzny.  Uroczystość zakończyło składanie 
kwiatów pod pomnikiem przez wszystkie delegacje.

Pomimo upływających lat pamięć o poległych żołnierzach 
jest wciąż żywa. Żyje zwłaszcza we wspomnieniach uczestni-
ków tamtych wydarzeń oraz ich rodzin. Obowiązkiem następ-
nych pokoleń jest kultywowanie tej pamięci oraz podejmo-
wanie wszelkich działań, aby wydarzenia II wojny światowej 
nigdy się nie powtórzyły. 

10

BOROWSKA GÓRA – W ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

ODZNACZENIE KOMBATANCKIE DLA PPŁK ZBIGNIEWA MAKSYMOWICZA
W przeddzień Święta Wojska Polskiego 14 sierpnia 2009 r. o godz.12: 00 w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej miała miejsce niecodzienna uroczystość. Z inicjatywy Koła 
Gminnego Kombatantów odznaczenie za zasługi dla Krajowego Związku Kombatantów i Byłych Więź-
niów Politycznych (na zdjęciu obok) odebrał Komendant Wojskowej Komisji Uzupełnień w Piotrkowie 
Tryb. ppłk Zbigniew Maksymowicz. Dekoracji dokonał Prezes Koła Gminnego – por. Stanisław Kulig. 
W uroczystości brał także udział Wójt Gminy Wola Krzysztoporska – Roman Drozdek. Odznaczony 
ppłk Maksymowicz jest opiekunem Koła Gminnego Kombatantów, jest zaangażowany w prace Koła, 
Zarządu, a szczególnie w działalność pocztu sztandarowego, który bierze udział w uroczystościach 
państwowych, rocznicowych i niestety ostatnio także w „ostatnich posługach” dla odchodzących 
na wieczny spoczynek kombatantów. 

Kombatanci z Woli Krzysztoporskiej i terenu Gminy to żołnierze z II wojny światowej oraz pobrani 
do wojska polskiego w latach 1944 -1947, a także z ruchu oporu – dzisiaj już starsi ludzie, wszyscy 
po osiemdziesiątce, schorowani i niejednokrotnie zniewoleni przez los. Młodym pokoleniom – swo-
im następcom, żyjącym dzięki ich ofierze w wolnej Polsce, stawiają pytanie: „Kto o nas wspomni 
po 5-,10-,20- latach? – to pytanie bez odpowiedzi”.
Zespół redakcyjny dziękuje Stanisławowi Kuligowi – prezesowi Koła Gminnego Kombatantów 
i Bronisławowi Galusiowi – sekretarzowi Koła za informację o uroczystości.

Na zdjęciu: wiązankę kwiatów składają  Przewodniczący Rady 
Gminy Ryszard Olejnik i Wójt Gminy Roman Drozdek

Na zdjęciu: kwiaty pod pomnikiem złożył Marek Mazur Przewod-
niczący Sejmiku Województwa Łódzkiego
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Dzień 1 września 2009 r. dla Gomulina stał pod znakiem 
ważnych wydarzeń. W tym dniu jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Gomulina otrzymała nowy sztandar, będący repliką 
sztandaru przedwojennego z 1935 r. (już bardzo zniszczone-
go). Uroczyste przekazanie nastąpiło w miejscu, w którym sta-
ła pierwsza remiza strażacka.

Z rąk gen. Tadeusza Karcza – byłego Komendanta Woje-
wódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, nowy sztan-
dar odebrał Naczelnik OSP w Gomulinie Wojciech Kamiński. 

Przewodniczącym Komitetu Nadania Sztandaru był Wicesta-
rosta Powiatu Piotrkowskiego – Zbigniew Ziemba. Od władz 
samorządowych Gminy Wola Krzysztoporska, jednostka OSP 
otrzymała nowy wóz strażacki (średni samochód bojowy, 
MAN). Kluczyki do samochodu przekazał osobiście – z wyra-
zami uznania dla pełnej poświęcenia pracy strażaków- Wójt 
Gminy Roman Drozdek.

Kolejnym ważnym punktem programu było odsłonięcie 
tablicy upamiętniającej założycieli OSP w Gomulinie. Zdjęcia 
wstęgi dokonał strażak Piotr Toma – praprawnuk pierwsze-
go Prezesa OSP w Gomulinie Józefa Gemela. W uroczystości 
udział brały władze Państwowej Straży Pożarnej w osobie 
bryg. Pawła Kardasa oraz władze Ochotniczej Straży Pożarnej 
w osobie Prezesa Zarządu Powiatowego OSP Jana Sachrajdy. 

Nie zabrakło oczywiście przedstawicieli władz szczebla gmin-
nego, powiatowego, posłów na sejm, przedstawicieli różnych 
instytucji i organizacji oraz lokalnej społeczności.

Z uwagi na przypadającą w dniu 1 września rocznicę wy-
buchu II wojny światowej, zwieńczeniem uroczości stało się 

poświęcenie na cmentarzu w Gomulinie nowego pomnika 
na zbiorowym grobie żołnierzy polskich Armii „Prusy”, pole-
głych w obronie ojczyzny 5 września 1939 roku. Przy głównym 
obelisku na grobie umieszczono 6 krzyży, ponieważ zaledwie 
6 żołnierzy tam pochowanych znanych jest z imienia i nazwi-
ska, pozostali pozostają bezimienni. 

Podziękowania za wieloletnią opiekę nad grobem oraz „Ro-
gatywkę pułkownika Zawilskiego” otrzymał pan Władysław 
Wolski – żołnierz, uczestnik walk wrześniowych. 

Rogatywka przyznawana jest przez Kapitułę Mundurową, 
w składzie Antoni Owczarek, prezes Regionalnego Stowarzy-
szenia Społeczno – Kulturalnego oraz Józef Wodziński, do-
wódca Południowego Okręgu Strzeleckiego. Jest to nagroda 
przyznawana od 2001 roku, 
kiedy to Kapituła otrzymała 
certyfikat od żony pułkow-
nika Zawilskiego, upoważ-
niający do przyznawania 
tego typu nagrody w uzna-
niu zasług za kultywowanie 
tradycji Żołnierzy Września 
1939 roku i edukację mło-
dzieży w tym zakresie.

W następnym numerze 
Biuletynu przedstawimy 

ciekawą historię 
sztandaru OSP Gomulin 

– jego losy w czasie 
okupacji hitlerowskiej 

i późniejsze dzieje.

UROCZYSTOŚCI W GOMULINIE

Na zdjęciu: Wicestarosta Zbigniew Ziemba przekazuje nowy 
sztandar gen. Tadeuszowi Karczowi, który wręczy go później Na-
czelnikowi OSP w Gomulinie Wojciechowi Kamińskiemu

Na zdjęciu: poczty sztandarowe OSP Gomulin, Majków Średni i 
Woźniki

Na zdjęciu: poseł Piotr Grabowski (po lewej) i Tomasz Trawiński ze 
Związku Strzeleckiego „Strzelec” (po prawej) wręczają Władysławo-
wi Wolskiemu dyplom i Rogatywkę płk Apoloniusza Zawilskiego

Na zdjęciu: Piotr Toma dokonuje odsłonięcia tablicy poświęconej 
pamięci założycieli OSP w Gomulinie
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Trwają przygotowania do obchodów 700-lecia Majkowa. Zastępca Przewodniczącego Komitetu Obchodów Leszek Filipek 
- mieszkaniec Majkowa, opisał dzieje wsi ziem Majkowskich wierszem i wydał w formie książkowej. Tomik zawiera 11 wierszy 
mówiących o historii i przemianach, jakie dokonały się w ciągu wieków na tych ziemiach. W Biuletynie nr 4/2009 opublikowa-
liśmy pierwszy wiersz z tomiku wprowadzający w obchody jubileuszu. Oto kolejny:
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JUBILEUSZ 700-LECIA MAJKOWA – PRZYGOTOWANIA DO OBCHODÓW ZE SPORTU

„Jak powstały Majkowy

Wśród pól, lasów i łąk
była królewska osada,
w czternastym wieku
Majkowem nazwana

Jak głosi długiej historii
ziemi Majkowa wątek,
osada ta dała
pięciu wsiom początek

Obok osady był dwór
obszerny i okazały,
w którym z udziałem szlachty,
uczty i bale się odbywały.

Niedaleko dworu i osady
dwie karczmy stały,
w nich nasi przodkowie,
miód i wino pijały

Właściciele Dóbr Majkowskich
często się zmieniali,
do czasu kiedy z uwłaszczenia Cara,
chłopi na własność ziemię dostali.

Zmiany te w drugiej połowie wieku
dziewiętnastego się działy
w ten sposób powstały wsie:
Majków Duży, Średni i Mały.

Wcześniej już powstała,
mała wieś Olendry,

założyli ją sprowadzeni,
do Polski Holendrzy.

Wieś Majków Folwark powstała,
na początku wieku dwudziestego,
na gruntach Folwarku
wtedy parcelowanego.

Długa historia Majkowa
oraz nowego na wsi ładu,
sprawiły, że po dworze i osadzie
nie pozostało już śladu.

Przemiany te na przestrzeni
wieków siedmiu się działy,
teraz jest ważne, by przyszłe
pokolenia o tym pamiętały.”

Leszek Filipek

PRZYBLIŻMY WSZYSTKIM
POSTAĆ AUTORA TOMIKU.

Pan Leszek Filipek tak pisze o sobie:
„Urodziłem się dnia 9 lutego 1935 roku w Majkowie Fol-

warku w rodzinie chłopskiej. Ojciec posiadał gospodarstwo 
rolne o powierzchni 5,60 ha.

Naukę w szkole podstawowej rozpocząłem w 1942 roku 
w Majkowie Dużym. Po zamknięciu szkoły przez Niemców 
w 1944 roku, dalszą naukę kontynuowałem w Szkle Podsta-
wowej w Szydłowie – ukończyłem ją w roku 1949.

Po zakończeniu edukacji w szkole podstawowej pomaga-
łem rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, gdyż 
jako czwarty syn byłem planowany na następcę w prowadze-
niu gospodarstwa.

Kiedy ukończyłem 18 lat, w lutym 1954 roku, zacząłem pra-
cować zawodowo w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska” w Szydłowie, w której przepracowałam ponad 10 lat. 
Początkowo jako referent kontraktacji i skupu, a po dwóch la-
tach jako członek zarządu spółdzielni. W ostatnim roku na sta-
nowisku prezesa zarządu.

Z dniem 15.08.1964 roku przeniosłem się do pracy w Po-
wiatowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Piotrkowie Trybunalskim. W tym czasie uzupełniałem wy-
kształcenie zaocznie i uzyskałem tytuł technika rolnika. W po-
wiatowym związku pełniłem funkcję kierownika zespołu ra-
chunkowości i finansów.

Od dnia 1 lipca 1975 roku, kiedy powstało województwo 
piotrkowskie, przeszedłem do pracy w Wojewódzkim Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Piotrkowie Trybu-
nalskim na stanowisko zastępcy kierownika Wydziału Lustra-
cji, gdzie pracowałem do dnia 30.11.1989 roku.

Od dnia 01.12.1989 roku pełniłem funkcję głównego księ-
gowego w Spółdzielni Produkcji i Usług Rolniczych „ Rolnik” 
w Piotrkowie Trybunalskim.

W dniu 01.04.1990 r. przeszedłem na rentę. Obecnie jestem 
emerytem.

W 1958 roku założyłem rodzinę, mam trzy córki. W styczniu 
2008 roku obchodziliśmy z żoną Janiną 50-tą rocznicę ślubu.

Od 1975 do 1991 roku byłem radnym we wsi Majków Fol-
wark. Najpierw w gromadzkiej Radzie Narodowej w Szydło-
wie, a od 1973 do 1378 roku w Gminie Piotrków Trybunalski. 
Następnie, w związku z likwidacją Gminy Piotrków Trybunal-
ski, zostałem radnym Gminy Grabica.

W okresie od 1984 do 2004 roku byłem nieprzerwanie 
członkiem Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Grabicy.”

Pan Leszek Filipek w rodzinnej wsi był inicjatorem i czynnym 
członkiem komitetu budowy wodociągu wiejskiego w 1992 
roku, założenia oświetlenia ulicznego w 1995 roku i budowy 
drogi asfaltowej w 2005 roku. W lipcu 2008 roku wybrany 
został na zastępcę przewodniczącego Społecznego Komitetu 
Organizacyjnego Obchodów 700-lecia Majkowa.

Jest autorem wydanego w 2009 roku tomiku wierszy pod 
tytułem „ Dzieje Wsi Ziemi Majkowskiej Opisane Wierszem”.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej otrzymał 
odznaczenie państwowe i resortowe: Brązowy i Srebrny Krzyż 
Zasługi, Zasłużony Pracownik Rolnictwa, Zasłużony Działacz 
Ruchu Spółdzielczego, za zasługi dla kółek Rolniczych oraz 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenie Polski.

Na zdjęciu: pan Leszek Filipek
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ZE SPORTU

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, ruszył także 
nowy sezon sportowy. Dla zapaśników z naszej Gminy początki 
są bardzo obiecujące.  19 września 2009 roku zawodnicy LUKS 
„ATHLETIC” Wola Krzysztoporska brali udział w Międzywoje-
wódzkich Mistrzostwach Młodzików w zapasach w stylu 
klasycznym, wchodząc w skład reprezentacji województwa 
łódzkiego. Zaprezentowali się znakomicie - na zawody poje-
chało czterech chłopców z naszej Gminy, trzech  z nich zdoby-
ło miejsca medalowe.  I tak:

w kat. 73 kg - Piotr Jagusiak – I miejsce
w kat. 38 kg - Hubert Maczugowski – III miejsce
w kat. 47 kg - Dawid Trzciński – III miejsce

i Dominik Kaczorowski– VIII miejsce.
Dzięki indywidualnym osiągnięciom zawodników, LUKS 

„ATHLETIC” w punktacji klubowej zajął 4 miejsce (lepsi byli 
tylko AKS Piotrków Tryb., Cement-Gryf Chełm i Wisłoka Dębi-
ca), w punktacji wojewódzkiej zwyciężyło woj. łódzkie.

NOWY SEZON
I NOWE SUKCESY ZAPAŚNIKÓW

Kolejne zawody, w których zaprezentowali się nasi młodzi 
zapaśnicy to IV Turniej Młodzików w zapasach w stylu kla-
sycznym o Puchar Prezesa Łódzkiego Związku Zapaśnicze-
go. Tym razem miejsca medalowe przypadły w udziale:

w kat. 73 kg Jacek Kowalski – I miejsce
w kat. 42 kg Hubert Maczugowski – III miejsce
w kat. 47 kg Dawid Trzciński – II miejsce, Dominik Kaczo-
rowski – III miejsce
w kat. 66 kg Lauks Krzysztof – VIII miejsce. 

Warto podkreślić, że w okresie wakacyjnym zawodnicy 
z LUKS „ATHLETIC” Wola Krzysztoporska regenerowali swoje 
siły na obozie sportowym w Janowie Lubelskim. Obóz odbywał 
się w dniach 14 – 25 sierpnia br. pod nazwą „Sportowe wa-
kacje 2009 r. w zapasach”. Patronat nad imprezą sprawowało 
Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Zapaśniczy. 
Klubowi udało się pozyskać dofinansowanie do obozu z MSiT 
w wysokości 4 900,00zł.

Na zdjęciu: reprezentacja gminy na Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików, od lewej Hubert Maczugowski, Piotr Jagusiak, 
trener Tomasz Woźniak, Dawid Trzciński, Dominik Kaczorowski

Skromna, bo 7-osobowa grupa turystów z Gminy Wola 
Krzysztoporska, w skład której wchodzili turyści z LUKS „GRYF” 
Bujny i Szkoły Podstawowej z Woźnik, uczestniczyła w 41 
Ogólnopolskim Zlocie Turystycznym na Westerplatte. Zlot 
organizowany jest ku czci dramatycznych wydarzeń z września 
1939 roku, w tym roku miał szczególną wymowę, ponieważ 
odbywał się w 70 rocznicę bohaterskiej obrony Westerplatte 
przez polskich żołnierzy pod dowództwem mjr Henryka Suchar-
skiego. Uczestnicy zlotu oddali hołd obrońcom Westerplatte 
oraz poległym na wszystkich frontach II wojny światowej. 

Turyści z naszej gminy rywalizowali w kategorii szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych oraz OPEN – wrócili z niemałymi 
sukcesami. 

W konkursie wiedzy o Westerplatte: III miejsce zajęła Karoli-
na Bogdanowicz, a IV miejsce -  Karolina Olszewska.

W konkursie wiadomości o Gdańsku: I miejsce zajęła Agata 
Pawlak, II miejsce przypadło w udziale Aleksandrze Pilarczyk.

W sprawnościowym torze przeszkód na VIII miejscu uplaso-
wał się Dariusz Olszewski.

To świetne wyniki, zważywszy na fakt, że w każdej konku-
rencji startowało ponad 50 zawodników.

SP Woźniki zwyciężyła w punktacji drużynowej szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, natomiast drużyna LUKS 
„GRYF” Bujny w kategorii OPEN zdobyła III miejsce.

Uczestnicy zlotu pod okiem przewodnika zwiedzili Wester-
platte i Gdańsk, a jedną z atrakcji przygotowanych przez orga-
nizatorów była wycieczka – rejs „starą fregatą” z Westerplatte 
do Gdańska.

Naszych turystów reprezentowali: Karolina Olszewska, Alek-
sandra Pilarczyk i Dariusz Olszewski – drużyna z SP Woźniki 
oraz  Agata Pawlak (nauczycielka w-f w SP Woźniki), Karolina 
Bogobowicz i Dariusz Gładysz – drużyna LUKS „GRYF” Bujny. 
Kierownikiem grupy był Władysław Wawrzyńczak.

Turystyka i krajoznawstwo z pewnością stanowią w szko-
le jedną z ważniejszych form dydaktyczno-wychowawczych 
– rozbudzają w uczniach zainteresowania historią ojczyzny, 
tradycją narodowa, ale i współczesnością.

TURYŚCI Z NASZEJ GMINY NAJLEPSI NA WESTERPLATTE

Na zdjęciu: reprezentacja Gminy Wola Krzysztoporska na Wester-
platte

Na zdjęciu: Jacek Kowalski- zdobywca złotego medalu w kat. 73 kg
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Z HISTORII GMINY
Dużym sukcesem zakończył się udział 47-osobowej grupy 

turystów z powiatu piotrkowskiego, reprezentującej jedno-
cześnie województwo łódzkie w 16 Ogólnopolskim Pieszym 
Zlocie Ekologicznym „Bory Tucholskie 2009”, który odbył 
się w Tleniu – miejscowości stanowiącej centrum turystyczno-
wypoczynkowe Borów Tucholskich.

Powiat piotrkowski w punktacji ogólnej zajął I miejsce. 
Najlepsze okazało się również województwo łódzkie. Swój 
udział w tym sukcesie mieli  turyści z Gminy Wola Krzysztopor-
ska, którzy wchodzili w skład reprezentacji powiatu piotrkow-
skiego. I tak:

w konkursie wiedzy „Rzeki, jeziora, lasy w Polsce” Alek-
sandra Pilarczyk ze Szkoły Podstawowej w Woźnikach 
zajęła XII miejsce
w zadaniu turystycznym „Rozpoznaję drzewa, rośliny, 
zwierzęta” IV miejsce zajęła Anna Henc z LUKS „GRYF” 
Bujny, a VII miejsce Radosław Małecki ze Szkoły Podsta-
wowej w Woźnikach
w konkursie „Zbieranie runa leśnego” SP Woźniki nie miała 
równych – I miejsce przypadło Agacie Pawlak, II – Mar-
cie Bauer, a III – Aleksandrze Pilarczyk.

Najwięcej emocji dostarczyła rywalizacja drwali. W bardzo wyrównanej walce 12 powiatów, najlepsi okazali się drwale 
z piotrkowskiego – Władysław Wawrzyńczak reprezentują-
cy Gminę Wola Krzysztoporska i Daniel Depczyński z Mosz-
czenicy.

W końcowej klasyfikacji drużynowej w kategorii szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych Szkoła Podstawowa w Woźni-
kach zajęła IV miejsce, natomiast LUKS „GRYF” Bujny upla-
sował się na XIII pozycji.

Kierownikiem piotrkowskiej grupy turystycznej był Włady-
sław Wawrzyńczak – Przewodniczący Gminnego Zrzeszenia 
LZS w Woli Krzysztoporskiej.

Organizatorzy zlotu zapewnili uczestnikom wiele atrakcji 
m.in. zorganizowali wycieczkę do elektrowni wodnej w Żu-
rze. Elektrownia została uroczyście uruchomiona w 1930 roku 
w obecności prezydenta R.P. Ignacego Mościckiego – była 
to pierwsza elektrownia w Polsce i jedna z pierwszych na świe-
cie z zainstalowanymi turbinami wodnymi typu Kaplana.

Turyści zwiedzili również ścisły rezerwat leśny – Cisy Staro-
polskie im. Leona Wyczółkowskiego, położony na brzegiem 
jeziora Mukrz. Rezerwat zajmuje pow. 85,7 ha, zachowało się 
w nim ok. 4 tys. okazów cisów (najstarszy cis ma ok. 700 lat).

PIESZY ZLOT EKOLOGICZNY

Na zdjęciu: turyści z gminy przed wejściem na teren ścisłego re-
zerwatu, od lewej Agata Pawlak, Katarzyna Kowalska, Katarzyna 
Leśniewska, Aleksandra Pilarczyk, Marta Bauer i Radosław Małecki

Zakończyły się rozgrywki czwartej edycji gminnej ligi piłki 
nożnej mężczyzn drużyn niezwiązkowych 7-osobowych, której 
organizatorem było Gminne Zrzeszenie LZS w Woli Krzyszto-
porskiej. Mecze finałowe rozegrane zostały na boisku sporto-
wym w Blizinie. Tytuł mistrza gminnej ligi 2009 roku zdoby-
ła drużyna LZS „Zorza” Bujny.

W rozgrywkach ligowych uczestniczyło 13 zespołów, za-
wody prowadzone były systemem turniejowym w czterech 
grupach. Do  finału awansowało 6 drużyn: LZS „Zorza” Bujny, 
LZS Blizin, LZS Gomulin, LZS Siomki, LZS Wygoda i LZS Woź-
niki. Rozgrywki finałowe w pierwszej fazie prowadzone były 
w dwóch grupach po trzy zespoły. Mistrzowe grup walczyli 
o I miejsce w lidze – byli to LZS „Zorza” Bujny i LZS Woźni-
ki. W regulaminowym czasie zespoły remisowały 2:2, o zwy-
cięstwie zadecydowały rzuty karne, w których lepsze okazały 
się Wożniki. W walce o III miejsce LZS Wygoda pokonał LZS 
Gomulin, natomiast w meczu o V miejsce LZS Siomki wygrał  
po rzutach karnych z LZS Blizin.

Królem strzelców rozgrywek finałowych został Emil Gniewa-
szewski z LZS Woźniki (4 bramki). Statuetkę najlepszego bram-
karza turnieju zdobył Dariusz Gajda również z LZS Woźniki.

Miłą niespodzianką dla uczestników rozgrywek była pyszna 
grochówka przygotowana przez panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Blizinie

MISTRZOWIE GMINNEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ

Na zdjęciu: zwycięska drużyna LZS Woźniki,  od lewej stoją: Rafał 
Stępień (kapitan), Karol Gniewaszewski, Grzegorz Sadura, Damian 
Marczak i Emil Gniewaszewski, niżej Jarosław Sikora, Dawid Cie-
ślak i bramkarz Dariusz Gajda

Na zdjęciu: Władysław Wawrzyńczak (po środku) oraz Daniel Dep-
czyński z Moszczenicy odbierają puchar dla najlepszych drwali
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Nawiązując do obchodów 100-lecia powstania Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Woli Krzysztoporskiej, przedstawiamy poniżej 
jej historię zapisaną w kronice. 

Według dokumentów odnalezionych w archiwum państwo-
wym, jednostka została powołana do życia 15 września 1909 roku. 
W skład zarządu wchodzili: Prezes – Maurycy Szereszewski i Wice-
prezes – Natan Szpilfogiel. Funkcję skarbnika i sekretarza powie-
rzono Henrykowi Fejginowi. Członkami zarządu byli: Adam Szpil-
fogiel, Jakób Szpilfogiel, Leon Szereszewski, Wojciech Żeromski, 
Jan Mastalerz. Radę Sztabową tworzyli: naczelnik – Jakób Szpilfo-
giel, pomocnik naczelnika – Stefan Margasiński, gospodarz – Jan 
Mastalerz, starszy toporkowy – Adam Pawłowski, starszy sikawiarz 
– Józef Grzączkowski, starszy wodniczy – Józef Lasota. Jednost-
kę tworzyło 34 druhów. Z okresu tego, poza składem imiennym, 
nie zachowały się żadne dokumenty mówiące o stanie majątko-
wym i wyposażeniu jednostki. Protokoły z zebrania odbytego 
16 kwietnia 1920 roku, potwierdzają, że skład zarządu nie uległ 
zmianie. Z dokumentów tych wynika także, że w roku 1920 skład-
ka członkowska wynosiła po 1 marce polskiej od jednego członka, 
natomiast w latach 1925-1926 wynosiła 16 zł za wszystkich.

W latach międzywojennych jednostka działała nadal, gasząc 
pożary i ratując mienie ludzkie. Po II wojnie światowej, pod koniec 
lat czterdziestych, pobudowano dla potrzeb straży drewniany ga-
raż, który mieści się za kościołem przy stawie – w miejscu obecne-
go przystanku PKS. Budowniczym garażu był Andrzej Krakowiak. 
Zakłady Chemiczne „ORGANIKA” w Woli Krzysztoporskiej przeka-
zały jednostce samochód gaśniczy wraz z motopompą.

W 1952 roku została zawarta umowa wieczystej, bezpłatnej 
dzierżawy na budynek przeznaczony do rozbiórki po panu Jaku-
bowiczu przy ul. Wesołej z przeznaczeniem na dom ludowy. Bu-
dynek ten po dokonaniu kapitalnego remontu w czynie społecz-
nym został przekazany straży na remizę strażacką. Z budynku tego 
– do czasu wybudowania nowej szkoły podstawowej – korzystali 
uczniowie i sportowcy, w części mieściła się biblioteka, a po prze-
niesieniu biblioteki do innego budynku w pomieszczeniach tych 
funkcjonował Gminny Związek Kół i Organizacji Rolniczych oraz 
Spółdzielnia Kółek Rolniczych. Budynek ten jest w zarządzaniu 
OSP do dziś. 

Na początku lat siedemdziesiątych w związku z rozwojem za-
kładowej zawodowej Straży Pożarnej w Zakładach Chemicznych 
„ORGANIKA”, działalność jednostki została ograniczona. Samo-

chód strażacki został sprzedany, prowadzono wyłącznie działal-
ność statutową uczestnicząc jedynie w uroczystościach parafial-
nych lub państwowych.

W dniu 29 września 1983 roku wybrano nowy zarząd w oso-
bach: prezes – Wojciech Szulc, naczelnik – Zbigniew Galuś, z-ca 
naczelnika – Marian Wieczorek, sekretarz – Andrzej Marcinkow-
ski, skarbnik – Wacław Wiśniewski, gospodarz – Maciej Marusiń-
ski. W tym składzie zarząd działał do roku 1994, kiedy to prezesem 
został Marian Krakowiak, naczelnikiem Franciszek Kuciapa, z-cą 
naczelnika Adam Stefaniak, sekretarzem Marian Babiarczyk, skarb-
nikiem Dariusz Solanowski, gospodarzem Marek Rudzki. W 1995 
roku stanowisko prezesa objął Antoni Mroczkowski, skarbnikiem 
został Jerzy Krakowiak, a gospodarzem Zdzisław Filipczak.

W 1996 roku za remizą rozpoczęto budowę garaży, cała inwe-
stycja prowadzona była systemem gospodarczym przy dużym za-
angażowaniu społecznym druhów strażaków. Obiekt poświęcono 
i oddano do całkowitego użytku w roku 2003. W międzyczasie 
z funkcji naczelnika zrezygnował Franciszek Kuciapa, a jego miej-
sce zajął Marian Babiarczyk. Funkcję sekretarza powierzono Alek-
sandrowi Kuligowi.

W roku 2000 jednostka otrzymała samochód gaśniczy marki 
Star 244 z Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb., a 21 maja 
2001 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego (w swoich szeregach ma strażaków przeszkolonych 
w ratownictwie medycznym). Ważnym wydarzeniem był dzień 
25 czerwica 2006 roku, kiedy to odbyła się uroczystość wręczenia 
sztandaru. Niecały rok później – w maju 2007 r. jednostka wzbo-
gaciła się o nowoczesne auto pożarnicze marki Mercedes Atego, 
którym posługuje się do dziś. Z kolei rok 2008 stał pod znakiem 
modernizacji remizy – wykonano ocieplenie oraz elewację ze-
wnętrzną, pomalowano wnętrze sali.

Obecnie OSP Wola Krzysztoporska liczy 34 druhów. Od 11 sierp-
nia 2007 roku władzę jednostki stanowią: prezes – Zbigniew Ga-
luś, naczelnik – Aleksander Kulig, z-ca naczelnika – Józef Turlejski, 
sekretarz – Jakub Majewski, skarbnik – Jerzy Krakowiak, gospodarz 
– Zbigniew Filipek, członek zarządu – Władysław Krawczyk.

Na wyposażeniu jednostki znajdują się: samochód gaśniczy 
Atego,2 motopompy,2 pompy pływające, agregat oświetleniowy 
z masztem, agregat prądotwórczy, sprzęt ratownictwa medycz-
nego „Lukas”, zestaw psp r 1, wentylator oddymiający,3 aparaty 
powietrzne, piła do metalu,2 piły do drewna i inny mniejszy sprzęt 
pożarniczy.

Z HISTORII GMINY
JAK POWSTAWAŁA OSP W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

Na zdjęciu: dokument z 5.09.1936 r. dot. przyznania strażakowi 
Franciszkowi Stępniowi odznaczenia za 25 lat służby

Na zdjęciu: pierwsza motopompa jednostki OSP w Woli Krzyszto-
porskiej, w środku strażak Franciszek Stępień

Na zdjęciu: tak wyglądały wozy strażackie, którymi dysponowała jednostka w ciągu swoich 100 lat istnienia (od lewej wóz konny, 
Dodge, STAR i Mercedes).

WolaKrzysztoporska 05-2009.indd   15WolaKrzysztoporska 05-2009.indd   15 09-11-2009   20:01:3109-11-2009   20:01:31



16

ALFABET HISTORII DZIEWIĘTNASTOWIECZNEJ

Ludwików
W dziewiętnasto-

wiecznym opisie odnaj-
dujemy informację o 
istnieniu folwarku o tej 
nazwie. Dwór, w które-
go posiadaniu było 225 
mórg (ok.125,77 ha) 
ziemi znajdowała się na 
terenie powiatu piot-
rkowskiego oraz gminy 
Parzniewice.

Obecnie w Ludwiko-
wie mieszkają 72 osoby.

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

Na zdjęciu: Zabudowania w miejscowości Ludwików
Na zdjęciu: Kapliczka przydrożna 
w Ludwikowie

Mąkolice
Wieś wraz z folwarkiem leżąca przy trakcie bitym prowadzącym z Piotrkowa 

do Bełchatowa. Ówczesny podział administracyjny przyporządkował tę wieś 
do powiatu piotrkowskiego, gminy Woźniki oraz parafii rzymsko-katolickiej 
w Bogdanowie.

W 1827 r. we wsi było 274 
mieszkańców zajmujących 32 
domy. Liczby te systematycz-
nie rosły, by ok. roku 1885 
sięgnąć 43 domów zamiesz-
kałych przez 363 osoby. Mą-
kolicki folwark był zamiesz-
kany przez 42 osoby zajmujące 6 dworskich domów. Wieś wraz z folwarkiem 
zajmowała obszar ponad ośmiuset mórg, z czego 372 morgi (ok.207,94 ha) 
stanowiła ziemia orna, 114 mórg (63,72 ha) łąki, 372 morgi (136,39) pastwiska, 
78 mórg (ok.43,60 ha) las, 23 morgi (ok.12,85 ha) stanowiła ziemia niezagospo-
darowana, w statystykach określana mianem nieużytków.

Większość zabudowań w dziewiętnastowiecznych Mąkolicach było drew-
nianych, a jedynie 7 budynków murowanych. Istniał też we wsi pełniący funk-
cję młyna wiatrak. Na okolicznych łąkach eksploatowano pokłady torfu.

W chwili obecnej Mąkolice zamieszkuje 313 osób.Na zdjęciu: Budynki w miejscowości Mąkolice

Na zdjęciu: Dom Ludowy w Mąkolicach

Miłaków
W dziewiętnastowiecznych opisach odnajdujemy noszącą tę nazwę wieś oraz 

osadę młyńską w powiecie piotrkowskim, gminie Woźniki i parafii Bogdanów.
W czasie spisu ludno-

ści przeprowadzonego w 
1827 r. odnotowano, że we 
wsi mieszkało 68 osób zaj-
mujących 7 domów. Stopnio-
wo i skutecznie na przestrze-
ni XIX w. liczba mieszkańców 
wsi wzrastała, by ok. 1885 r. 
sięgnąć poziomu 12 domów 
zajmowanych przez 116 
osób. Mieszkańcy Miłakowa uprawiali 236 mórg (ok. 131,92 ha) ziemi, 7 mórg 
(ok.3,91 ha) uprawiali właściciele przyległej do wsi osady młyńskiej.

Obecnie  Miłków liczy 58 mieszkańców.

Na zdjęciu: Młyn w Miłakowie.

Na zdjęciu: Miejscowość Miłaków
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