
1

NR 6/2009 (14) X 2009 r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

NASZA GMINANASZA GMINA
Biuletyn InformacyjnyBiuletyn Informacyjny

Gminy Wola KrzysztoporskaGminy Wola Krzysztoporska

Pełnych ciepła, spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności i sukcesów
w Nowym 2010 Roku

Mieszkańcom Gminy Wola Krzysztoporska
życzą

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Olejnik

Wójt Gminy
Roman Drozdek



2

INWESTYCJE GMINNE
INWESTYCJE NA BIEŻĄCO

Grudzień jest najpracowitszym miesiącem dla służb gmin-
nych obsługujących inwestycje. Dobiega końca realizacja więk-
szości zleconych w ramach tegorocznego budżetu inwestycji. 
Odebrano już m.in. roboty budowlane polegające na budowie 
Domu Ludowego w miejscowości Siomki oraz w sołectwie 
Mzurki-Budków. 

Niestety nie wszystkie inwestycje realizowane są przez firmy 
wykonawcze terminowo. Najpoważniejsze problemy powsta-
ły przy budowie naszego „ORLIKA” przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Woli Krzysztoporskiej. Budowa pierwszego zespo-
łu boisk sportowych o sztucznej nawierzchni w naszej gminie 
przebiega przy dużych trudnościach związanych z nierzetel-
nym realizowaniem umowy przez wykonawcę. O ile wykona-

nie zaplecza sanitarno szatniowego odbyło się zgodnie z pla-
nem i jest ono już gotowe, o tyle wykonanie samych boisk, 
ogrodzenia i chodników znacznie się opóźnia. Termin umowny 
wykonania minął 18listopada 2009 r. Jednak dopiero w grud-
niu odebrano od wykonawcy oświetlenie i nawierzchnię boi-
ska trawiastego. Pozostałe elementy robót mają być odebrane 
w pierwszym kwartale 2010 r. Firmie naliczone są kary umow-
ne. Nie zmienia to jednak faktu, że nieterminowa realizacja 
umowy jest przyczyną wielu kłopotów i problemów związa-
nych np. z rozliczeniem uzyskanej na ORLIKA dotacji. 

PRZYGOTOWANIE LOKALI, BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
ORAZ POSTĘPOWANIE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Zagrożenie powodzią
Przed powodzią: 
podwyższyć fundamenty budynków 
znajdujących się na terenach zalewo-
wych ponad przewidywany poziom 
wody w czasie powodzi,
główny wyłącznik prądu, tablice bez-
pieczników i licznik powinny być za-
montowane powyżej poziomu osią-
ganego przez wody powodziowe, 
sprawdzić zawory zainstalowane 
w kanalizacji ściekowej swego domu 
w celu zapobieżenia cofania się wody 
z systemu kanalizacyjnego,
zgromadzić zawczasu odpowied-
nią ilość worków z piaskiem w celu 
zabezpieczenia nisko położonych 
posesji i lokali użytkowych przed po-
wodzią.

W czasie zagrożenia powodziowego:
włączyć radio na częstotliwości radia 
lokalnego w celu wysłuchania komu-
nikatów o zagrożeniu i sposobach 
postępowania,

–

–

–

–

–

przenieść na górne kondygnacje 
miejsca sypialne,
przenieść wartościowe rzeczy na gór-
ne kondygnacje budynku,
w miarę możliwości odesłać dzieci 
i osoby starsze w bezpieczne miejsce,
ustalić sposoby kontaktowania się 
z rodziną w razie stracenia z nią 
łączności,
zgromadzić w domu niezbędną ilość 
nie psującej się żywności oraz czystej 
wody w pojemnikach,
zabezpieczyć się w odpowiednią 
ilość źródeł światła - latarki, świece, 
zapasowe baterie.

W czasie powodzi (jeśli jesteśmy we-
wnątrz domu):

włączyć radio lub telewizor aby 
uzyskać najnowsze informacje o sy-
tuacji,
zgromadzić w jednym miejscu przy-
gotowane zapasy ewakuacyjne,
jeśli zostanie nakazane opuszczenie 
domów – zrobić to natychmiast.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Jeśli jesteśmy na zewnątrz:
udać się na najwyższe miejsce w te-
renie i pozostać tam,
unikać przekraczania wszelkich nur-
tów wodnych (jeśli nurt jest bardzo 
szybki, z zawirowaniami, nawet 
15 cm warstwa wody może ściąć 
z nóg).

Po powodzi:
nie powracać do domu, dopóki 
władze nie ogłoszą, że jest to bez-
pieczne,
w czasie wchodzenia do zabudowań 
zachować szczególną ostrożność, 
sprawdzić fundamenty, ściany, pod-
łogi, drzwi, okna, aby się upewnić, 
że budynek nie grozi zawaleniem,
zwrócić uwagę na pęknięte lub nie-
szczelne przewody gazowe, zalane 
instalacje elektryczne oraz zalane 
środki ochrony roślin i inne substan-
cje, które mogą spowodować skaże-
nie środowiska. 

–

–

–

–

–

INFORMATOR O POWSZECHNEJ  SAMOOBRONIE LUDNOŚCI  CZ .  VI

Na zdjęciu: końcowy etap robót  przy budowie DL w Budkowie, 
zdjęcie wykonane w listopadzie 2009 r.

Na zdjęciu: mgr inż. Paweł Szulc – specjalista ds. budowlanych 
Urzędu Gminy sprawdza prawidłowość umiejscowienia kabla 
energetycznego i bednarki w wykopie – inwestycja: ORLIK przy 
GOK w Woli Krzysztoporskiej.

INFORMACJE BIEŻĄCE
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W dniu 13 października br. o godz. 14.00 całe środowisko 
lokalne było świadkiem historycznego wydarzenia – wmu-
rowania AKTU EREKCYJNEGO pod Wielofunkcyjny Kompleks 
Oświatowy w Gomulinie, które stało się najważniejszą częścią 
obchodzonego w tym dniu Święta Szkoły. Był to Dzień Edu-
kacji Narodowej, więc uroczystość rozpoczęto od ślubowania 
pierwszoklasistów i ich pasowania na uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Gomulinie. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się 
przedstawiciele władz samorządowych, kościoła, całego lo-
kalnego środowiska, nauczyciele i pracownicy obecnej szkoły 

(także emerytowani), rodzice, uczniowie oraz wszyscy ci, dla 
których budowa obiektu jest spełnieniem marzeń a obecność 
w tym miejscu i w tym momencie – potrzebą serca.

Akt Erekcyjny został wbudowany jako świadectwo dla przy-
szłych pokoleń, rozpoczyna go cytat z Cycerona:

„Czy możemy narodowi ofiarować większy dar nad wy-
chowanie i wykształcenie młodzieży?”, który doskonale od-
zwierciedla ideę towarzyszącą powstaniu tego obiektu – dla 
dobra dzieci i młodzieży oraz pomyślnego funkcjonowania 
polskiej edukacji w środowisku wiejskim. Kończy się apelem 
do naszych następców, by pamiętali, że:

„Kto ma serce pełne miłości

– zawsze ma coś do dania.”

(Papież Jan XXIII)

Dokument został oficjalnie odczytany przez dyrektora 
szkoły Danutę Stępień, dla której również były to wyjątkowe 

chwile – zwieńczały bowiem 10-letnie zabiegania o rozbudo-
wę placówki. 

Następnie został podpisany przez wszystkich uczestników 
uroczystości, a później poświęcony i umieszczony w specjal-

nej tubie razem z fotografiami uczniów i pracowni-
ków szkoły, tarczą szkolną, drobnymi monetami oraz 
egzemplarzem biuletynu „Nasza Gmina” i gazetki 
szkolnej „Bratek”.

Ceremonia wmurowania Aktu Erekcyjnego odby-
ła się na placu budowy, wmurowania dokonali m.in. 
dyrektor szkoły Danuta Stępień, wójt Roman Droz-
dek i przewodniczący Rady Gminy Ryszard Olejnik, 
Barbara Kamińska z Komitetu Rozbudowy Szkoły, 
radny Janusz Filipek, a także uczniowie Olga Piasta 
i Marcin Stępień z kl.IV.

Rozpoczęcie inwestycji nie byłoby możliwe bez zaan-
gażowania Wójta Romana Drozdka, oraz przychylności 
Rady Gminy Wola Krzysztoporska. W ramach projektu 
powstanie m.in. gmach gimnazjum oraz nowoczesna 
sala gimnastyczna. Budowa finansowana jest ze środ-
ków własnych gminy. Obiekt zaprojektowany został 
przez firmę 3DPROJEKT s.c. Autorska Pracownia Archi-
tektury Jakub Krzysztofik, Mariusz Wojtczak z Łodzi, 
natomiast wykonawcą jest firma EIFFAGE BUDOWNI-
CTWO MITEX S.A. z Warszawy. 

INFORMACJE BIEŻĄCE
WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD KOMPLEKS 

OŚWIATOWY W GOMULINIE

Na zdjęciu: wizualizacja budowanego kompleksu oświatowego

Na zdjęciu (od lewej): dyrektor SP w Gomulinie Danuta Stępień, 
ks. infułat Józef Fijałkowski – wikariusz biskupi, delegat na uro-
czystość Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Władysława Ziólka, 
ks. Marian Wiewórowski – proboszcz parafii Gomulin.

Na zdjęciu: I etap prac – roboty ziemne.

Na zdjęciu: moment wmurowania aktu erekcyjnego
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XXXVI sesja Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej odbyła się 
30 września 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Woli Krzysztoporskiej. Na posiedzeniu podjęta została m.in. 
uchwała w sprawie zagwarantowania w budżecie środków na reali-
zację robót drogowych w ramach Programu Wieloletniego pod na-
zwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” 
– roboty w przypadku uzyskania dofinansowania, wykonywane 
będą na drodze o długości 1800mb w miejscowości Rokszyce I.

Podczas obrad poruszane były także kwestie: kruszywa wyło-
żonego na drogi, konieczności wykonania remontu ul. Szkolnej 
w Gomulinie, odkrzaczenia drogi od Pracy w kierunku Szydłowa, 
wyrównania dziur na drodze Krzyżanów-Pieńki, naprawy przystan-
ku autobusowego przy drodze nr 8 na wysokości Majkowa Dużego 
(brak szyb), wytyczenia drogi od Piekarek do Piekar oraz wytyczenia 
drogi granicznej pomiędzy Piekarkami a Oprzężowem.

Na koniec sesji przedstawiciel jednostki OSP w Woli Krzysztopor-
skiej -radny Aleksander Kulig, podziękował za udział władz gminy 
i wsparcie uroczystości z okazji 100-lecia tej jednostki.

XXXVII sesja Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej odbyła się 
08 października 2009 roku. Na posiedzeniu przyjęto sprawozda-
nie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gmi-
ny w zakresie realizacji zadań dotyczących budowy, modernizacji 
i wyposażenia domów ludowych na terenie Gminy w 2009 roku. 
Radni dok onali zmian w budżecie Gminy na rok bieżący m.in. w za-
kresie zwiększenia wydatków na budowę kompleksowego systemu 
odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Gminy Wola Krzyszto-
porska – etap III, budowę drogi Parzniewice-Bukowa, zakup pługa 
do odśnieżania, zakup serwera, budowę placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej, budowę bezprzewodowego 
dostępu do Internetu, modernizację i wyposażenie Domu Ludowe-
go w Kacprowie, budowę instalacji napowietrzania na ujęciu wody 
w Parzniewicach.

Podjęto także uchwały w sprawach:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 
geodezyjnym Wola Krzysztoporska (teren, dla którego planuje 
się opracowanie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego to byłe ogródki działkowe – nieruchomość wyku-
piona od Syndyka Masy Upadłościowej Zakładów Chemicznych 
„Organika”, działka ta o pow. 3,29 ha zgodnie z przyjętym 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy usytuowana jest na terenach mieszkaniowej 
zabudowy jednorodzinnej),
zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położonych w obrę-
bie Parzniewice Duże (działka o pow. 0,875 ha, na której znaj-
dują się nierówności i rośnie las),
zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej 
numerem ewidencyjnym działki 196/2 o pow. 0,055 położonej 
w obrębie Parzniewice Duże.

Przedmiotem ostatniej części obrad były sprawy różne, w tym: 
wniosek mieszkańców Bujen i Gąsek o zaznaczenie przejścia dla 
pieszych przy Szkole Podstawowej w Bujnach (będzie skierowany 
wniosek do Starostwa Powiatowego-właściciela drogi), remontu 
drogi obok torów od Gąsek do Krzyżanowa, poszerzenia drogi Dą-
brówka-Majków Duży (jest przygotowany protokół zmiany działek), 
wymiany kruszywa na drodze Piekary-Stradzew (jest sporządzony 
harmonogram wymiany), uregulowania własności gruntu pod salą 
OSP w Rokszycach I (należy dokonać zamiany gruntów), konieczno-
ści wymiany okien w sali OSP w Krężnej, wykonania na wniosek fir-
my Górażdże miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenów Pawłowa Górnego i Parzniewic Dużych – firma 
chce pokryć koszty związane z tymi pracami (będzie przygotowany 
projekt uchwały w tej sprawie), przekazania przez Gminę Grabica 
działki pod budowę drogi Kobyłki – Żądło (droga należy do naszej 
Gminy, będzie można wykonywać dalsze prace).

XXXVIII sesja Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej odbyła się 
26 października 2009 roku. Radni dokonali zmian w budżecie Gminy 
na 2009 rok m.in. w zakresie zwiększenia wydatków inwestycyjnych 
na: zakup wiaty przystankowej, przebudowę placu w Bogdanowie 
– etap I, modernizację i wyposażenie Domów Ludowych w miejsco-
wościach Glina, Stradzew i Wola Rokszycka oraz program „Moje 
boisko – Orlik 2012”. Ponadto podjęte zostały uchwały w sprawie: 

–

–

–

przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do 30.04.2010 r. 
oraz zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie 
Mąkolice (działka nr 320 o pow. 1,0761 ha).

W toku obrad poruszana była kwestia instalacji oświetlenia ulicz-
nego na ul. Mickiewicza w Bujnach (wykonany jest już projekt tech-
niczny, wymagane jest pozwolenie na budowę), przy ul. Łąkowej 
i Krętej w Gomulinie, a także braku oświetlenia w dwóch punktach 
w miejscowości Gąski. Odczytano wykaz miejsc, dla których wyko-
nywane są obecnie projekty techniczne, następnym krokiem będzie 
sporządzenie kosztorysów i po ustaleniu kosztów podjęta zostanie 
decyzja, które odcinki będą realizowane.

Sekretarz Gminy przedstawił radnym informację o realizacji za-
dań oświatowych na rok szkolny 2008/2009.

Na koniec  omawiano sprawy różne, dotyczące m.in: zorganizo-
wania odbioru odpadów wielkogabarytowych (będzie zrobione ro-
zeznanie kosztów i pod koniec roku zbiórkę będzie można zaplano-
wać), opracowania programu usuwania eternitu (jest opracowany 
„Plan gospodarki odpadami”, „Program ochrony środowiska” oraz 
„Program usuwania azbestu”, Rada Gminy otrzyma odpowiednie 
materiały i podejmie uchwałę, planuje się, że demontaż azbestu 
wykona firma specjalistyczna na koszt właściciela budynku, a Gmi-
na pokryje koszt utylizacji i transportu), funkcjonowania gminne-
go wysypiska śmieci w Mąkolicach, drogi ukośnej od kapliczki w 
Oprzężowie w kierunku Gomulina, a także drogi pomiędzy Gomu-
linem a Żachtą.

Wszystkie uchwały przechowywane są w Urzędzie Gminy 
pok.12, osoby zainteresowane mają prawo wglądu do ich tre-
ści. Uchwały zamieszczane są również na stronie internetowej 
Urzędu oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń. 

Pracownicy Referatu Organizacji i Kadr Urzędu Gminy pod kie-
runkiem sekretarza Gminy – Marka Ogrodnika przygotowali w br. 
wnioski do powiatowego Urzędu Pracy o organizację stażu dla 
osób bezrobotnych. Odbywanie stażu następowało na podstawie 
umowy zawartej z Powiatem Piotrkowskim reprezentowanym 
przez Starostę z upoważnienia, którego występował Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. W 2009 
roku ze stażu w Urzędzie skorzystało 18 osób bezrobotnych, które 
w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świade-
ctwie lub innym dokumencie, potwierdzającym ukończenie szkoły 
wyższej nie ukończyły 27 lat. Wszystkie te osoby były mieszkańca-
mi Gminy Wola Krzysztoporska. 

Bezrobotni odbywali 3-miesięczne staże według przygotowa-
nych programów. Programy zawierały harmonogramy praktycz-
nego wykonywania przez bezrobotnych czynności lub zadań, 
które umożliwią im samodzielne wykonanie pracy po zakończeniu 
stażu. W trakcie odbywania stażu osoby bezrobotne otrzymywały 
stypendium z Powiatowego Urzędu Pracy, co było i jest niewątpli-
wie zaletą tej formy zatrudnienia. W tym miejscu należy podzię-
kować Powiatowemu Urzędowi Pracy w Piotrkowie Trybunalskim 
za bardzo dobrą współpracę w tej kwestii. 

Na zdjęciu: stażystka Joanna Matyja z Borowej i sekretarz Gminy 
Marek Ogrodnik (podczas szkolenia z przepisów BHP)

Z OBRAD RADY GMINY

STAŻE W URZĘDZIE GMINY
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DZIEŃ GIMNAZJALISTY 
I NAUCZYCIELA

Dzień Edukacji Narodowej – obchodzony w Polsce już od XVIII 
w., to od niedawna święto nie tylko nauczycieli, ale także wszyst-
kich pracowników Oświaty. Dla naszego Gimnazjum to przede 
wszystkim święto uczniów – bo to dzień gimnazjalisty. Świę-
to ważne zwłaszcza dla uczniów klas I, którzy poprzez złożenie 
przyrzeczenia na sztandar szkoły w obecności dyrekcji, starszych 
kolegów, nauczycieli i rodziców stają się prawowitymi uczniami 
Gimnazjum. Uroczystość rozpoczęło ślubowanie klas I, później był 
czas na nagrodzenie najlepszych nauczycieli i pracowników admi-
nistracyjno – obsługowych. Następnie młodzież wysłuchała mon-
tażu słowno-muzycznego przygotowanego przez wychowawców 
klas I: Agnieszkę Kałużną i Justynę Zawadę oraz nauczyciela muzy-
ki Emila Pasztę. Nie zabrakło wkładu Samorządu Szkolnego, któ-
ry złożył życzenia i kwiaty nauczycielom oraz przygotował część 
rozrywkową dla klas I – otrzęsiny. Rodzice dla swych pociech zor-

ganizowali poczęstunek, a dla wszystkich pozostałych uczniów 
wspólną integracyjną dyskotekę. 

RELACJE Z GIMNAZJUM W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

Na zdjęciu: młodzież klas I w montażu słowno-muzycznym

Dnia 25 listopada 2009 roku uczniowie klas trzecich ZE Szko-
ły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej z wychowawcami - pa-
nią Danutą Motyl i panią Anną Rękorajską, wybrali się do Krainy 
Świętego Mikołaja w Kołacinku. U wrót zaczarowanej krainy czekał 
Czerwony Kapturek, który zaprosił uczestników wycieczki na spacer 
po bajkowej ścieżce. Uczniowie spotkali znane postaci z bajek: Jasia 
i Małgosię, Królewnę Śnieżkę z siedmioma krasnoludkami, Królową 
Śniegu, Dziadka Mroza i Śnieżynkę. Przed komnatą Świętego Miko-
łaja czekały żywe renifery. Niezwykłym przeżyciem dla dzieci było 
spotkanie ze Świętym Mikołajem i upragnione prezenty!!! 

„WIZYTA U ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

LEKCJA HISTORII W MUZEUM
Niecodzienną lekcję historii zaproponowali nauczyciele z Gim-

nazjum uczniom klas I, organizując w dniu 3 listopada wycieczkę 
do Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim pod hasłem „Średnio-
wieczni rycerze”. Lekcja historii rozpoczęła się nie w muzeum, 
lecz od zwiedzania murów obronnych oraz szlaku Piotrkowskiego 
od Kościoła Jezuitów przez Rynek, kościół Ewangelicko – Augsbur-
ski, aż do Zamku. Uczniowie wysłuchali wykładu pana Janusza Gaj-
dy na temat rycerzy średniowiecznych, zobaczyli zbroje z różnych 
okresów i mieli możliwość przymierzenia zbroi oraz zmierzenia się 
w „walce” na miecze. Następnie udali się na cmentarz w Piotrko-
wie, gdzie odwiedzili groby znanych Polaków, zapalili symboliczne 
znicze na grobach – generała Ludwika Czyżewskiego oraz brata 
Władysława Reymonta. Mieli również okazję zobaczyć zabytkowe 
pomniki pochodzące z XVIII, XIX i początku XX wieku. Ciekawość 
uczniów wzbudziły mogiły na cmentarzu prawosławnym. 

Wyjazd uczniów na lekcję historii zorganizowała pani Dorota 
Litych – nauczyciel historii w Gimnazjum i SP w Woli Krzyszto-

porskiej. Opiekę sprawowały Joanna Sala nauczyciel matematyki, 
Maria Bartłomiejczyk – nauczyciel geografii oraz Barbara Cieślak 
– pedagog. Dla uczniów było to ciekawe spotkanie z historią. 

„NIE RZUCIM ZIEMI …” 
– W ROCZNICĘ ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

Listopad 1918 roku był szczególny na wszystkich terenach 
należących do Rzeczpospolitej. 91 lat temu, Polska pojawiła się 

na mapach Europy. Był to początek formowania państwowości 
– tworzenia podstawy, zbioru legend … wszystkiego, co nazywa-
my fundamentem świadomości narodowej. 

Hymn Państwowy, Rota, modlitwa – to do takich wartości sięga-
li Polacy podczas 123 lat niewoli, pomimo przeciwności losu uda-
ło się Polakom uzyskać Niepodległość tak ważną dla wszystkich. 
Czy dziś młode pokolenie będzie umiało cieszyć się z tej wolności, 
pielęgnować ją by nikt nigdy jej nam nie odebrał? Czas pokaże. 
Dlatego też takie rocznice w Gimnazjum się obchodzi uroczyście. 
To przecież święto wszystkich Polaków.

Uroczystą akademię z okazji Święta Narodowego – tak ważną 
dla całej społeczności szkolnej, przygotowały panie Lucyna Lasek 
– nauczyciel historii, Bogusława Bajerowska – nauczyciel mate-
matyki, Emil Paszta – nauczyciel muzyki oraz Katarzyna Michalak 
– nauczyciel plastyki. W wykonaniu młodzieży gimnazjalnej można 
było cofnąć się do czasów rozbiorów, powstań, a także emigracji 
tych, którzy w niewoli nie potrafili żyć, tworzyć… Wyrazem sza-
cunku i uznania dla osiągnięć wcześniejszych pokoleń były powaga 
i skupienie uczniów podczas uroczystości oraz ich galowe stroje. 
Wszystkim, którzy uświetnili tę uroczystość podziękował – cytując 
największego wieszcza wszechczasów Adama Mickiewicza, zastęp-
ca dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego pan Tomasz Starzyń-
ski – na co dzień przede wszystkim nauczyciel historii. 



6

PROJEKTY UNIJNE Z EFS
Z przyjemnością informujemy, że kolejni nauczyciele z terenu naszej 

Gminy nagrodzeni zostali za swoją długoletnią pracę z dziećmi i młodzie-
żą szkolną oraz osiągnięcia zawodowe. Odznaczenia otrzymały:

Lidia Dudek, nauczycielka wychowania fizycznego ze Szkoły Podsta-
wowej w Gomulinie – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę przyzna-
ny przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego,
Danuta Motyl, edukacja wczesnoszkolna, Szkoła Podstawowa w Woli 
Krzysztoporskiej – Medal Komisji Edukacji narodowej przyznany przez 
Ministra Edukacji Narodowej,
Marzanna Dróżdż, pedagog ze Szkoły Podstawowej w Woli Krzyszto-
porskiej  - Złotą Odznakę ZNP przyznaną przez Zarząd Główny ZNP.

Serdecznie GRATULUJEMY!

–

–

–

NAGRODZENI NAUCZYCIELE

Na zdjęciu: Lidia Dudek 
(z prawej)

Na zdjęciu: Danuta Motyl 
(z prawej)

Dnia 17 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka. Dyrektor Przed-
szkola Samorządowego – Agnieszka Sołtys powitała wszystkich zebranych. W uroczystości udział wzięli rodzice oraz zaproszeni goście, a wśród 
nich sekretarz Gminy Marek Ogrodnik i dyrektor Szkoły Języków Obcych „BOMI” Bogumiła Michalak. Dzieci w pięknych przebraniach przedsta-
wiły program artystyczny „Barwy jesieni”. Zwieńczeniem uroczystości był akt pasowania na przedszkolaka. Maluszki zostały przyjęte do grona 
przedszkolaków, obiecując dotrzymanie złożonej przysięgi. Dzieci, grono pedagogiczne i rodzice otrzymali list gratulacyjny od Wójta Gminy 
Romana Drozdka.

Trud i wysiłek małych artystów nagrodzony został gromkimi brawami, zresztą zdjęcia z uroczystości mówią wszystko o wdzięku i uroku 
dzieciaków.

„BARWY JESIENI” CZYLI PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej zorganizowała po raz 12 konkurs literacko – plastyczny 
o tematyce antyalkoholowej, skierowany do uczniów klas IV – VI oraz klas I – III gimnazjum z terenu Gminy. Celem konkursu było uświadomienie 
młodzieży szkolnej zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu oraz przybliżenie aspektów zdrowotnych, moralnych i społecznych alkoholi-
zmu. Swój udział w konkursie zgłosiło 8 szkół podstawowych oraz gimnazjum, wpłynęło 28 prac plastycznych oraz 21 prac literackich. Najlepsi 
otrzymali dyplomy i cenne nagrody (MP4, torby i plecki sportowe, portfele), pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia w postaci pamięci USB, 
a każda ze szkół pamiątkowy dyplom i piłkę. 

Uroczyste podsumowanie konkursu i nagrodzenie zwycięzców 
odbyło się 9 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury. Nagrody wręcza-
li Marek Ogrodnik – Sekretarz Gminy oraz Janina Socha – Zastępca 
Przewodniczącego Rady Gminy Na zakończenie uroczystości wystąpi-
ły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gomulinie w programie artystycz-
nym pt. „Sąd nad alkoholem”, przygotowanym pod kierownictwem 
Małgorzaty Kędzierskiej - nauczyciela języka polskiego i historii w tej-
że szkole.

Laureaci konkursu plastycznego dla SP: I miejsce – Katarzyna 

Owczarek kl.IV SP Gomulin i Daria Roksela kl. VIa SP Wola Krzyszto-
porska;  II miejsce – Natalia Lauks kl. VI SP Parzniewice i Beata Ałaszew-
ska kl. VI SP Parzniewice; III miejsce – Michał Rabenda kl.V SP Rokszyce 

i Patrycja Półrolnik kl. V SP Gomulin: wyróżnienie – Daria Trojanowska 
kl. V SP  Gomulin i Marta Bauer kl. VI SP  Woźniki

Laureaci konkursu plastycznego dla Gimnazjum:  I miejsce – Aga-
ta Krzaczyńska kl. III b, II miejsce – Magdalena Kozłowska kl. III a, III 
miejsce – Marta Chądzyńska kl. II f i Martyna Gaj kl. I e,  wyróżnienie 
- Diana Knopik kl. III b

Laureaci konkursu literackiego dla SP:  I miejsce – Anna Kałcz kl. 
V SP Bogdanów i Jakub Górecki kl. V SP Gomulin, II miejsce - Mag-
dalena Wężyk kl. VI SP Gomulin, III miejsce - Aleksandra Sima kl. V SP 
Krzyżanów, wyróżnienie: Marta Bauer kl. VI SP  Woźniki

Lareaci konkursu literackiego dla Gimnazjum: I miejsce – Beata 
Filipek kl. II b, II miejsce - Joanna Sobczyk kl. II c, III miejsce - Ewa Mi-
kuła kl. III f i Zbigniew Sobociński kl. II a.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ANTYALKOHOLOWEGO

na zdjęciu: laureaci konkursu plastycznego

Na zdjęciu: laureaci konkursu literackiego.
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROJEKTY UNIJNE Z EFS

Miło nam poinformować, że zakończony w sierpniu br. projekt Gminy Wola Krzyszto-
porska pn. „Możesz mieć dobrą pracę – daj sobie SZANSĘ!” został wyróżniony przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi jako jeden z najlepszych realizowanych z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostają-
cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Wszystkie zalety i korzyści płyną-
ce z realizacji przez Gminę projektu zaprezentowane zostały jako przykład dobrych 
praktyk na uroczystej konferencji, zorganizowanej 4 grudnia przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Łodzi pod nazwą „Kapitalne możliwości dla rozwoju rynku pracy”. Prezenta-

cję projektu Gminy Wola Krzysztoporska poprowadziła 
Mariola Toma – pracownik Referatu Funduszy Unijnych 
Zamówień Publicznych i Promocji Urzędu Gminy (na 
zdjęciu obok). Wyrazem uznania za profesjonale i no-
woczesne spojrzenie na rozwiązywanie problemów 
społecznych na szczeblu lokalnym, którego przykła-
dem jest wyróżniony projekt, Gmina Wola Krzyszto-
porska uhonorowana został listem gratulacyjnym.

Przypomnijmy, że w ramach projektu 139 bezrobot-
nych mieszkańców naszej Gminy skorzystało ze wspar-
cia doradców zawodowych w zakresie wyboru odpo-
wiedniego dla siebie zawodu, po czym przeszło różne 
kursy i szkolenia zawodowe adekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy. Warto nadmienić, że na ko-
niec projektu aż 49% jego uczestników podjęło pracę lub rozpoczęło swoją działalność gospodarczą, 
co świadczy o dużej skuteczności tej formy wsparcia.

Jedno jest pewne, gdyby nie środki unijne pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego, pro-
jekt o wartości blisko 740.000 zł nie byłby realizowany z uwagi na ograniczony budżet Gminy.

PROJEKT „MOŻESZ MIEĆ DOBRĄ 
PRACĘ – DAJ SOBIE SZANSĘ!” 

WYRÓŻNIONY PRZEZ WUP

PROJEKT „NOWY ZAWÓD – NOWE MOŻLIWOŚCI!” – AKTUALNOŚCI
Realizowany od sierpnia br. dla rolników i ich domowników 

projekt Gminy Wola Krzysztoporska pt. „Nowy zawód – nowe 
możliwości!” wkroczył w fazę szkoleń zawodowych. Wszyscy 
uczestnicy uczestniczyli już w zajęciach z  doradcami zawodowymi 
i zostali skierowani na kursy  ukierunkowane na zdobycie nowych 
kwalifikacji, przydatnych w znalezieniu zatrudnienia poza rolni-
ctwem. Należy podkreślić, że w związku z wynikami naboru osób 
zainteresowanych uczestnictwem w projekcie oraz powstałymi 
w trakcie jego realizacji oszczędnościami, Gmina – w uzgodnieniu 
z  Urzędem Marszałkowskim jako Instytucją Pośredniczą, dokona-
ła zmian w projekcie, zwiększając liczbę miejsc na szkolenia za-
wodowe z 90 do 94. Takie podejście pozwoliło na objęcie wspar-
ciem wszystkich zainteresowanych. Po korektach rodzaje szkoleń 
przedstawiają się następująco:

komputerowa obsługa hurtowni/magazynu – 8 osób
doradca handlowy z prawem jazdy kategorii B – 11 osób

1.
2.

obsługa wózka jezdniowego z prawem spożywczym – 11 
osób
prawo jazdy kategorii C – 18 osób
prawo jazdy kategorii C+E – 13 osób
pracownik biurowy/asystent/asystentka – 7 osób
obsługa maszyn ciężkich – 26 osób

Większość szkoleń zawodowych zrealizowana będzie do koń-
ca 2009 roku. W lutym 2010 roku udział w projekcie kończyć 
będą tylko uczestnicy komputerowej obsługi hurtowni/magazy-
nu, obsługi wózków jezdniowych z prawem spożywczym, pra-
cownika biurowego i moduł doradcy handlowego (kurs prawa 
jazdy kat. B skończy się w br.). Średni koszt szkolenia wynosi ok. 
4.300 zł (z uwzględnieniem opłaconych ciepłych posiłków i po-
częstunków, materiałów szkoleniowych, egzaminów, kosztów 
dojazdów, czy ewentualnych noclegów).

3.

4.
5.
6.
7.

Na zdjęciach: uczestnicy kursów – obsługi wózka jezdniowego (OLIMP Piotrków Tryb.), operatora koparki (OCSM Radom) i pracownika 
biurowego (element nauki wizażu – OLIMP Piotrków Tryb.)



Dnia 15 listopada 2009 roku 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej odbyła się uroczysta 
Gala z okazji 91 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Scena-
riusz uroczystości wyszedł spod pióra 
księdza Przemysława Wesołowskiego 
- wikariusza Parafii pw. Trójcy Przenaj-
świętszej w Bogdanowie.

Galę poprowadzili Sylwia Babiar-
czyk i Mateusz Sikora (zdjęcia po le-
wej), a udział w niej wzięli: Wspólnota 
„Zjednoczeni w Trójcy” z Bogdano-
wa i okolic, Gminny Zespół Ludowy 
„Pasjonatki”, Orkiestra Dęta z Go-
mulina oraz Zespół Tańca „Skrzaty” 
ze Szkoły Podstawowej im. Seweryny 
Szmaglewskiej w Woźnikach.

Uroczystość otworzył hymn Polski 
zaśpiewany przez wszystkich zgroma-
dzonych, po nim prowadzący powita-
li gości, w tym Wójta Gminy Romana 
Drozdka, Radę Gminy z przewodni-
czącym Ryszardem Olejnikiem, przed-
stawicieli kombatantów oraz przyby-
łych widzów. 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy, 
podkreślając wagę Święta Niepod-
ległości dla Polaków. Przez 123 lata 
każde pokolenie śniło o wolnej Pol-
sce i wreszcie ten upragniony dzień 
nadszedł. Należy to uszanować i cały 
czas mieć dobro kraju na uwadze. 
bo jak pisał Cyprian Kamil Norwid 
„ziarnem Polski być jeden prosty 
człowiek może”. Na koniec swej 
wypowiedzi Wójt przytoczył słowa 
marszałka Piłsudskiego: „niepod-
ległość nie jest Polakom dana raz 
na zawsze, jest dobrem cennym, 
ale i kosztownym”. Nie sposób 

nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. Ważne jest, abyśmy jako 
naród, nie utracili wolności i niezależności ponownie. 

Jako kolejny przemówił przedstawiciel kombatantów Bro-
nisław Galuś – sekretarz Koła Gminnego Kombatantów, który 
przywołał obraz rozwoju naszej Gminy w ostatnich latach. 
Wójt Gminy Roman Drozdek obdarowany został medalem 
przez Prezesa Koła Gminnego Kombatantów – Stanisława 
Kuliga.

Część artystyczną Gali rozpoczęła Agnieszka Kowalska 
ze Wspólnoty „Zjednoczeni w Trójcy”, recytując wiersz Zbi-
gniewa Jerzyny pt. To jest Polska. Utwór ten, jeden z wielu, 
podkreśla to, co piękne w Polsce, jej krajobrazy i symbole – 
słowem to, czego nie ujrzy się gdzie indziej.

Po wierszu piosenkę Sypka Warszawa zaśpiewała Karo-
lina Płosza, akompaniowali jej: na klawiszach Łukasz Borek, 
na perkusji Kamil Sadecki i na gitarach Marcin Krasiński, Ma-
riusz Wieczorek oraz Dariusz Sadecki.

Kolejną piosenkę, O mój rozmarynie, wykonały „Pasjonat-
ki”, czyli Gminny Zespół Ludowy.

Następnie Katarzyna Młoczkowska recytowała wiersz wspo-
minający tych, którzy poszli do Powstania i to był ich sierpień 
już ostatni. Bohaterom walczącym i poległym za Ojczyznę 
zadedykowany był kolejny utwór: Szara Piechota, wyśpiewa-
ny przez Katarzynę Młoczkowską, Karolinę Płoszę, Gabriela 

Kukulskiego, a zagrany przez wspaniałych muzyków: Łukasza 
Borka, Marcina Krasińskiego, Mariusza Wieczorka oraz Artu-
ra Jarzębskiego (trąbka) i Kamila Sadeckiego (perkusja), przy 
towarzyszeniu werbla (Aneta Puch) oraz Dariusza Sadeckiego 
(gitara basowa).

Łzy płyną na białe bzy.
O zmartwychwstania chwało!
Stało się, dokonało – to ty, to ty, to ty!
(…) powiewa sztandar 
biało-czerwony,
Powiewa sztandar ten 
pełen chwały(…)
- cytat ten pochodzi z kolej-

nego wiersza, recytowanego 
przez Agnieszkę Kowalską, 
wiersza opiewającego radość 
płynącą z odzyskania wolności 
i łopotu biało-czerwonej flagi, 
a nie jakiejś obcej, wrogiej.

Utwór ten stanowił przejście 
do następnej piosenki (zna-
nej doskonale) pt. Biały krzyż. 
Znów mogliśmy wznieść się 
na wyżyny i posłuchać przepięknej interpretacji w wykonaniu 
młodzieży ze Wspólnoty „Zjednoczeni w Trójcy”.

Do wcześniej wspomnianych znakomitych solistów i fan-
tastycznych muzyków dołączyła Magdalena Wilhelm, grająca 
na skrzypcach. Takiego wykonania nie powstydziłby się sam 
Krzysztof Klenczon, autor piosenki.

ŻEBY POLSKA BYŁA POLSKĄ ….
– W ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI

WYDARZENIA KULTURALNE

Na zdjęciu od lewej: Wójt Gminy oraz kombatanci Józef Migasiń-
ski, Stanisław Mielczarek, Stanisław Kulig, Zdzisław Cieślik i Bro-
nisław Galuś

Na zdjęciu: zespół „Pasjonatki”
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Na zdjęciu: Katarzyna Młocz-
kowska



W dalszej części Gali ponownie na scenie pojawiły się „Pasjo-
natki” śpiewające Rotę oraz młodzież z piosenkami: Litanią Piw-
nic – bardzo przejmującą i podniosłą modlitwą tłumów stłoczo-
nych w piwnicach i schronach oraz utworem Żeby Polska była 
Polską, kiedyś bardzo ważnym, bo uważanym za wyraz walki 
z władzą komunistyczną i poparcia dla „Solidarności”, po któ-
rym nastąpiła Modlitwa Pokoju. Recytatorzy wypowiadali su-

plikacje, a po nich artyści obecni na scenie wołali: „Wysłuchaj 
nas, Panie!”. Po tejże wzniosłej modlitwie Katarzyna Młoczkow-
ska ze Wspólnoty „Zjednoczeni w Trójcy” zaśpiewała piosenkę 
z repertuaru Ryszarda Rynkowskiego 
Jawa. Towarzyszyli jej w refrenach Ka-
rolina Płosza i Gabriel Kukulski oraz 
wcześniej wymienieni muzycy. Oprócz 
keyboardu, gitar i perkusji pojawił się 
saksofon, na którym grała Aleksandra 
Krzykowska. Dzięki temu instrumento-
wi wykonanie zbliżyło się do orygina-
łu i wypadło wspaniale. Piosenka była 
hołdem złożonym tym, którzy przyczy-
nili się do odzyskania niepodległości: 
Ci, co odchodzą, wciąż z nami są. I żyją 
sobie obok nas (…) Co tu jest jawą, 
co snem, kto tu istnieje, kto nie? 
A może nas tu nie ma, nas, a oni są?... 
Tak… Warto zastanowić się nad sen-
sem tych słów.

Kolejny punkt scenariusza stanowi-
ły utwory oddające charakter uczuć 
Polaków, którzy mimo ucisku umieli 
zachować swą polskość, wyśpiewa-
ne przez panie „Pasjonatki”: Jedzie, 
jedzie na Kasztance, Nie masz nad 
leguna, Pobór na dziewczęta, Łączko, łączko oraz Pierwsza 
Kadrowa.

W dalszej części Gali na scenie zaprezentowała swój reper-
tuar Orkiestra Dęta z Gomulina. Na początek występu muzycy 

wybrali wiązankę pieśni legionowych, m.in.: O mój rozmary-
nie, Wojenko, wojenko, Rozkwitały pęki białych róż, Pierwsza 
Kadrowa. Następnie Orkiestra wykonała Marsz I Brygady, któ-
ry wpisał się na stałe w obraz Polski walczącej o wolność.

Program artystyczny muzycy z Go-
mulina zakończyli wiązanką pieśni 
żołnierskich. Pojawiły się utwory: Ser-
ce w plecaku, Rozszumiały się wierzby 
płaczące, Szara Piechota, Czerwone 
maki na Monte Cassino i inne.

Po tym występie zaprezentowała 
się grupa taneczna „Skrzaty” ze Szko-
ły Podstawowej im. S. Szmaglewskiej 
z Woźnik. Urocze dzieci w strojach 
ludowych wykonały dwa tańce: po-
loneza i kujawiaka. Trudno opisać 
emocje i wrażenia towarzyszące temu 
wydarzeniu. Patrząc na małe, bo 7-10 
letnie dzieci, z tak wielkim zaangażo-
waniem wykonujące staropolskie tań-
ce, serca wszystkich gości rosły, a oczy 
błyszczały z zadowolenia.

Wszystko, co dobre i piękne, ma 
swój początek, ale musi też mieć kres. 
I także uroczysta Gala w wolskim 
Ośrodku Kultury powoli dobiegała 
końca. Młodzież ze Wspólnoty „Zjed-
noczeni w Trójcy” wykonała na zakoń-
czenie piosenkę Pytasz mnie, podczas 
której na scenie pojawili się wszy-

scy artyści biorący udział w uroczystości. Dostali oni owacje 
na stojąco, pokłonili się gościom, po czym „zapadła kurtyna”.

Spotkanie w to niedzielne listopadowe popołudnie stało się 
niebywałą okazją do wysnucia refleksji dotyczących święta od-
zyskania niepodległości.

Organizatorom, solistkom i solistom, muzykom, tancerzom, 
prowadzącym oraz przybyłym gościom serdecznie dziękujemy. 
Pozostaje mieć nadzieję, że spotkamy się na Gali za rok.

Na zdjęciu: zespół „Skrzaty” z Woźnik

Na zdjęciu: Gabriel 
Kukulski

Na zdjęciu: na saksofonie gra Aleksandra Krzykowska, gitara-
Marcin Krasiński, keyboard-Łukasz Borek

Zespół redakcyjny dziękuje ks.Przemysławowi Wesołowskiemu i  Magdalenie Młoczkowskiej za  relację z uroczystości.
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Na zdjęciu: Karolina 
Płosza
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Tegoroczne Dni Papieskie w naszej Gminie zorganizowane zo-
stały 11 i 12 października w kościele parafialnym w Bogdanowie 
pod hasłem „ Jan Paweł II – Papież Wolności”. Rozpoczęła je uro-
czysta Msza Święta o godzinie 11: 30. Przed jej rozpoczęciem 
można było posłuchać występu Pań z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Bogdanowa. Po zakończeniu mszy,  w bloku słowno-muzycznym 
zatytułowanym „Wolność jest w nas”  zaprezentowała się mło-
dzież. Podczas występu wykonane zostały liczne pieśni poświę-
cone Janowi Pawłowi II oraz przedstawienie artystyczne ukazu-
jące istotę prawdziwej wolności i drogę, jaką powinien podążać 

każdy z nas, aby być naprawdę wolnym. Przed kościołem można 
było skosztować potraw przygotowanych przez członkinie z Koła 
Gospodyń Wiejskich. Wieczorem o godz. 17 - w godzinę wyboru 
Korola Wojtyły na papieża, odprawiono nabożeństwo, odmówio-
ny został także różaniec w intencji beatyfikacji Jana Pawła II oraz 
Apel Jasnogórski.

Drugi dzień obchodów również rozpoczęto uroczystą mszą Św. 
W kościele parafialnym w Bogdanowie. Część artystyczną poświę-
coną pamięci Jana Pawła II przygotowali uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Bogdanowie. Ponadto już trzeci raz zorganizowany 
został Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II dla uczniów klas IV 
– VI, rozstrzygnięty został także konkurs plastyczny dla klas I-III pt. 
„Jan Paweł II i jego pielgrzymki do Polski”. W konkursach, oprócz 
uczniów ze szkoły w Bogdanowie, udział wzięli także uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Rokszycach, Dobiecinie, Woźnikach, 
Parzniewicach, Gomulinie, Krzyżanowie, Bujnach oraz Woli Krzy-
sztoporskiej.

W konkursie plastycznym m-sce I zajęła Aleksandra Gudaj-
czyk (SP Woźniki), m-sce II - Krystian Teleżka (SP Dobiecin), a III 
Klaudia Malicka (SP w Gomulinie). Wyróżnienie otrzymali Klaudia 
Wężyk (SP Wożniki) i Sebastian Szymański (SP w Bogdanowie).

Konkurs wiedzy o Janie Pawle II, który składał się z 2 etapów: 
etap I - ogólne informacje dotyczące Jana Pawła II, etap II - pod 
hasłem „Jan Paweł II - Papież Wolności”, wygrali uczniowie z SP 
w Krzyżanowie Aleksandra Sima i Katarzyna Szczepka. Miejsce 

II zajęli Dorota Marczak i Kamila Kamińska z SP w Dobiecinie, 
a III uczniowie SP z Woźnik Aleksandra Piwarczyk i Radosław 
Matecki.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali dyplomy i nagro-
dy rzeczowe, a każda ze szkół pamiątkowy dyplom uczestnictwa 
w konkursie. 

Organizatorami IX Dni Papieskich byli GOK w Woli Krzyszto-
porskiej, Parafia p.w. Przenajświętszej Trójcy w Bogdanowie oraz 
SP im. Jana Pawła II w Bogdanowie. Patronat honorowy objęli 
wójt gminy - Roman Drozdek oraz proboszcz parafii Bogdanów 
- ks.kan. Wojciech Gonera.

IX DNI PAPIESKIE W BOGDANOWIE

Na zdjęciu: prace nagrodzone w konkursie plastycznym

Na zdjęciu: uczniowie Szkoły Podstawowej w Bogdanowie

Na zdjęciu: młodzież w przedstawieniu „Wolność jest w nas”

Na zdjęciu: laureaci obu konkursów
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SZKOŁA PODSTAWOWA W BUJNACH MA JUŻ 50 LAT
Zastanawiamy się często skąd biorą się „wielcy ludzie” 

- czy pochodzą z wielkich miast, a może z zupełnie małych 
miejscowości, miasteczek, wsi. Miejsce nie jest ważne - tu zna-
czenia ma fakt, jakim się jest człowiekiem, czyli „ziarnem wy-
dającym plony”. Największy z Polaków – papież Jan Paweł II, 
który już od najmłodszych lat cenił sobie dwie wartości - wiarę 
i naukę, tak mówił:

 „A ziarno, gdy dobre nie pójdzie na marne,
Nie pójdzie na marne, choć silny wiatr wieje,
Nie na tym, to wzejdzie na innym zagonie,
Choć trochę naddziobią je wrony i kruki,
Plon zbiorą jeśli nie my, to nasze prawnuki.”
Szkoła Podstawowa w Bujnach od ponad 50 lat sieje ziarno, 

by móc teraz spojrzeć na plony, czyli swoich licznych absol-
wentów.

Budowę placówki rozpoczęto w kwietniu 1958 roku, a za-
kończono 3 lipca 1959 roku. 1 września 1959 roku był pierw-

szym dniem nauki w szkole, która nosiła wówczas nazwę 
Szkoła Podstawowa w Bujnach – Gąskach. Nazwa to wynik 
sporu o miejsce budowy: Bujny czy Gąski, tak więc wybrana 
nazwa częściowo załagodziła zaistniałą sytuację. Obiekt wy-
budowano ze środków państwowych – był to okres, kiedy 
rocznie przybywało w powiecie kilka szkół. Południową i pół-
nocno-wschodnią stronę terenu szkolnego ogrodzono siatką, 
teren w większości zadrzewiono topolami. Pierwszym dyrekto-
rem szkoły w latach 1959-1966 była Janina Rakoczy. W 1966 
r. kierowanie szkołą objęła Anna Dembińska – jednocześnie 
nauczyciel języka polskiego, a później jej mąż Stanisław, któ-
ry dyrektorem szkoły był aż do 1998 roku - z małą, 3-letnią 
przerwą w latach 1986-1989, kiedy to kierowanie placówką 
powierzono Zofii Karlińskiej. Od 1998 roku szkołą zarządza 
Beata Winnicka, zatrudniając obecnie 10 nauczycieli i 4 pra-
cowników administracyjnych. 

W okresie minionych 50 lat istnienia placówki, pracę w szko-
le podjęło ponad 60-ciu pedagogów. Do 2009 roku edukację 
ukończyło około 1100 uczniów, spośród których wielu ma dziś 
za sobą studia wyższe, wielu zajmuje wysokie stanowiska, 
a niektórzy powrócili tu jako nauczyciele. Przez wiele lat liczba 
uczniów wahała się w granicach 135-160. Aktualnie do szkoły 
uczęszcza 93 uczniów oraz 18 dzieci do oddziału przedszkol-
nego. Obwód szkoły obejmuje trzy wsie: Bujny, Gąski, Wola 
Rokszycka.

Na jubileusz szkoły, który odbył się 14 października, przy-
było wielu gości: władze gminne, powiatowe i oświatowe, 
byli nauczyciele szkoły, a także uczniowie pierwszego roczni-
ka. Były wspomnienia, występy młodzieży, zwiedzanie mocno 
zmienionej szkoły, a później czas na rozmowy przy wspólnym 
posiłku.

Na zdjęciach (powyżej od lewej): Zofia Stachaczyk – absolwentka pierwszego rocznika, obecnie dyrektor Domu Kultury w Grabicy, Ma-
ria Surma – emerytowana nauczycielka, Stanisław Dembiński – wieloletni dyrektor szkoły, Beata Winnicka – obecny dyrektor placówki

Na zdjęciu: emerytowane nauczycielki z SP Bujny – Anna Olczyk 
(od lewej) i Barbara Janowska

Na zdjęciu: występ młodzieży szkolnej

Na zdjęciu: w pierwszym rzędzie Anna Dembińska- emerytowany 
dyrektor szkoły i nauczycielka języka polskiego



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. Oto kolejny wiersz z tomiku:
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JUBILEUSZ 700-LECIA MAJKOWA – PRZYGOTOWANIA DO OBCHODÓW ZE SPORTU

Majkowskie przemiany

Tam gdzie była dawniej osada,
pola i łąki kwieciste,
teraz rosną warzywa
i  łany zbóż złociste.

W miejscu gdzie stał pałac 
oraz zabudowania dworskie,
obecnie stoją nowe domy
i budynki gospodarskie.

Czas, który upłynął
od powstania Majkowa daty,
zamienił na piękne domy,
starodawne chaty.

Wyboiste drogi w asfaltowe ulice,
też zamienione zostały
Urzędy Gmin dużym wysiłkiem 
zmiany tej dokonały.

Nowymi drogami już nie jeżdżą
jak dawniej, konne furmanki,
tylko nowoczesne samochody,
zagranicznej marki.

Dawniej na wsi wody źródłem,
były tylko kopane studnie,
teraz rurami do mieszkań,
woda płynie swobodnie.

Zmieniły się także dawne,
mieszkańców Majkowa obyczaje,
na podobne jak mają,
nasze zachodnie kraje.

Wsie Majków Folwark, Duży, Średni i Mały
tak ostatnio wypiękniały,
że nasi dziadowie,
pewnie by ich nie poznały.

Również wieś Olendry,
choć jest z nich najmniejsza,

staje się od pozostałych,
może jeszcze piękniejsza.

W ostatnim czasie nasze wioski,
coraz gęściej  się zaludniają
to nasi rodacy z miasta,
na wieś powracają.

Na majkowskie pola,
też wkracza nowa technika,
by wyręczyć z ciężkiej pracy
strudzonego rolnika.

Na domach widać wszędzie,
licznie stojące anteny,
a w pokojach włączone 
telewizory i komputery.

Tylko skowronki nad Majkowa polami,
tak samo jak dawniej śpiewają,
jakby zapomniały o tym,
że czasy szybko się zmieniają.

Leszek Filipek

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIEJACH MAJKOWA:

1311r. –   pierwsza wzmianka o osadzie królewskiej Majków 
w akcie nadania Wacławowi Liszowiczowi dóbr Maj-
kowskich przez króla Władysława Łokietka

1432r. –  nadanie rycerzowi Krystianowi Magierze sołectwa wsi 
Majków przez króla Władysława Jagiełłę.

NASTĘPNYMI WŁAŚCICIELAMI HERBU BYLI:

1516r. –Żochowski herbu Brodzisz –  starosta piotrkowski
1572r. –  Piotr Szpolt - starosta piotrkowski
1628r. –  Albert Starołęcki –  starosta piotrkowski
1657r. –  Stefan Czarnecki –  starosta piotrkowski
1670r. –  Michał Warszycki –  miecznik koronny
1758r. –  Jacek Małachowski herbu Nałęcz – referendarz koron-

ny, a od 1776r. starosta piotrkowski
1776r. –  Jan Przyłuski –  starosta piotrkowski

KOLEJNE ZNACZĄCE WYDARZENIA TO:

1792r. – w północno-wschodniej części dóbr Majkowskich po-
wstaje osada holenderska –  dziś wieś Olendry
1817r. –  przybywają liczni koloniści z Niemiec i Francji, którzy 

osiedlają się w osadzie Majków zwanej „Starą Wsią”
1846r. –  właścicielem dóbr zostaje Antoni Przyłuski, syna Jana
1859r. –  utworzenie Gminy Szydłów, do której przynależy wieś 

Majków
1864r. –  ogłoszenie Ukazu cara o uwłaszczeniu chłopów
1873r. –  geodezyjny podział pól Majkowskich na trzy wsie , 

tzw. „tabela likwidacyjna”
1875r. –  rozpoczęcie budowy zagród chłopskich w nowou-

tworzonych wsiach
1876r. –  właścicielem pozostałego folwarku staje się Bogu-

sław Matnera
1879r. –  zakończenie likwidacji osady Majków zwanej „Starą 

Wsią”
1888r. –  właścicielem folwarku zostaje Roman Bronikowski 

(ostatni właściciel)
1916r. –  nadanie przez Urząd Gminy Szydłów wsiom Majkow-

skim przymiotnika: Duży, Średni i Mały
1919r. –  następuje parcelacja folwarku i powstanie wsi Maj-

ków Folwark

1973r. –  zmiany organizacyjne – wsie Majkowy zostają włą-
czone do nowoutworzonej gminy Piotrków

1978r. –  likwidacja Gminy Piotrków – Majków Duży przecho-
dzi do Gminy Wola Krzysztoporska, a pozostałe wsie 
Majkowy i Oleandry do Gminy Grabica

2008r. –  powołanie Społecznego Komitetu Organizacyjnego 
Obchodów 700-lecia Majkowa

2011r. –  ROK OBCHODÓW JUBILEUSZU MAJKOWA



Wojewódzki finał I Ogólnopolskiego Festiwalu Tenisa Stoło-
wego Dzieci – 2009, rozegrany 14 listopada w Łodzi zakończył 
się znaczącym SUKCESEM naszych młodych tenisistów, repre-
zentujących Gminę Wola Krzysztoporska.

W kategorii klas IV – VI wśród dziewcząt, nasze zawodniczki 
nie miały sobie równych:

1) Sima Aleksandra - SP Krzyżanów
2) Matyjaszczyk Daria -SP Krzyżanów
3) Musiał Karolina – SP Dobryszyce
5) Filipek Magdalena – SP Krzyżanów
Wśród chłopców na 3 miejscu uplasował się Filipek Jakub 

również ze Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie. Wyprze-
dzili go tylko Jakusek Artur (SP Baby) i Stobiecki Michał (SP nr 
19 w Łodzi).

Sima Aleksandra zakwalifikowała się bezpośrednio do ogól-
nopolskiego finału Festiwalu, który rozegrany zostanie w Ra-
domsku, natomiast Matyjaszczyk Daria i Filipek Jakub znaleźli 
się na miejscach rezerwowych. Organizatorami wyjazdu do 
Łodzi byli dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie Iwona 
Zapała, nauczyciel wychowania fizycznego Mariusz Moniuszko 
oraz LUKS „Tenis-Club”. Opiekunem grupy był Ryszard Kiereś.

GRATULUJEMY SUKCESU!!!
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ZE SPORTU

„PIERWSZY KROK” - tak nazwany został Turniej w mini zapasach w stylu klasycznym o Puchar Prezesa Związku Zapaśni-
czego, który odbył się w 7 listopada w sali sportowej Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej. Celem imprezy 
było promowanie sportu zapaśniczego wśród najmłodszych. Prawo startu w turnieju mieli zawodnicy urodzeni w roku 1997 
i młodsi.

LUKS „ATHLETIC” z Woli Krzysztoporskiej zakończył turniej na IV miejscu (lepiej wypadli tylko AKS Piotrków Tryb., PTC Pabia-
nice i GKS Bełchatów). Oto wyniki naszych reprezentantów: kat.30kg - Zalewski Jakub II m-sce, kat.31kg -  Kaczorowski Jakub 
III m-sce, kat.44kg – Pijewski Bartłomiej I  m-sce i Warzyński Marcel III m-sce, kat.46kg – Jarek Łukasz I m-sce, kat.47kg – Jarek 
Michał I m-sce, kat.50kg – Kazub Kamil II m-sce, kat. 53kg – Banasiak Maciej II m-sce.

PRACOWITY LISTOPAD DLA ZAPAŚNIKÓW

W ramach I Ogólnopolskiego Festiwalu Tenisa Stołowego 
Dzieci – 2009 o Puchar Ministra Sportu i Turystyki w poszcze-
gólnych szkołach podstawowych na terenie Gminy Wola Krzy-
sztoporska rozegrano eliminacje. W turnieju udział mogły brać 
dzieci, które nie posiadają licencji, a więc początkujący gracze. 
Wyłonieni w ramach rozgrywek szkolnych zawodnicy uczest-
niczyli w dniu 12 listopada w turnieju gminnym, który odbył 
się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej. 
Łącznie o jak najlepsze miejsca w gminie walczyło ok. 50 dzieci 
ze szkół podstawowych w Bujnach, Bogdanowie, Gomulinie, 
Krzyżanowie, Rokszycach, Woźnikach i Woli Krzysztoporskiej. 
Sędzią głównym turnieju był Michał Kiereś. 

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
dziewczęta klas IV – VI:
1) Sima Aleksandra – SP Krzyżanów, 2) Matyjaszczyk Daria 

– SP Krzyżanów, 3) Pilarczyk Aleksandra – SP Woźniki
chłopcy klas IV – VI:
1) Filipek Jakub – SP Krzyżanów, 2) Kijo Dawid – SP Krzyża-

nów, 3) Dobrzyński Dawid – SP Rokszyce
dziewczęta klas I – III:
zwyciężyła Szewczyk Patrycja z SP Bogdanów
chłopcy klas I – III:
1) Jończyk Szymon – SP Rokszyce, 2) – Muszalak Artur – SP 

Rokszyce, 3) – Toma Jan – SP Gomulin.
Finały gminne były eliminacją do rozgrywek szczebla woje-

wódzkiego. 
Główny organizator turnieju gminnego  LUKS „Tenis-Club” 

dziękuje dzieciom za liczny udział w zawodach, a dyrektorom 
szkół i zainteresowanym nauczycielom za sprawne przepro-
wadzenie eliminacji w szkołach.

FESTIWAL TENISA STOŁOWEGO

Na zdjęciu(od lewej):Jakub Filipek (zdobywca III m-sca), Ryszard 
Kiereś – opiekun grupy i prezes LUKS „Tenis-Club”, Aleksandra 
Sima (zdobywczyni I m-sca), Magdalena Filipek (V m-sce) i Daria 
Matyjaszczyk (II m-sce)

Kolejne zawody, w których zaprezentowali się nasi zapaśnicy to XXXVII Turniej o Puchar Warmii i Mazur Młodzików, 
zorganizowany w dniach 13-15 listopada w Olsztynie.  W klasyfikacji klubowej ATHLETIC zajął XII lokatę. Najlepiej zaprezento-
wał się Jacek Kowalski, który w kat. 73kg zdobył brązowy medal. Bardzo dobre V miejsce wywalczył też Hubert Maczugowski 
w kat.42kg. W turnieju startowało 113 zawodników z 18 klubów, w tym 1 drużyna z Litwy.

W dniu 21 listopada w Pabianicach odbył się I Turniej Młodzieży Szkolnej o Puchar Prezesa Łódzkiego Związku Zapaś-
niczego. Na 16 startujących szkół z województwa łódzkiego Szkoła Podstawowa z Woli Krzysztoporskiej uplasowała się na V 
pozycji. Miejsca na podium w punktacji indywidualnej zdobyli: Jarek Łukasz – II m-sce w kat. 47kg oraz Jarek Michał i Pijewski 
Bartłomiej – III m-sce również w kat. 47kg. Ponadto w kat. 32kg Kaczorowski Jakub zajął V miejsce, a w kat. 53 kg Banasiak 
Maciej VIII. Startowało 97 zawodników.

Ostatni w miesiącu listopadzie turniej zapaśniczy z udziałem przedstawicieli Gminy Wola Krzysztoporska to Międzynarodo-
wy Turniej Uczniowskich Klubów Sportowych w Warszawie, w dniach 27-29 listopada. Punkty dla klubu zdobywali: w kat. 
38 kg Maczugowski Hubert - V miejsce, w kat. 47 kg Trzciński Dawid – VII miejsce, a Kaczorowski Dominik – XII miejsce, w kat. 
73kg Kowalski Jacek uplasował się na pozycji V. W turnieju startowało 138 zawodników z 31 klubów uczniowskich.



Reprezentacja Gminy Wola Krzysztoporska, licząca 30 za-
wodników – w tym 9 dziewcząt i 2 opiekunów, uczestniczyła 
w Halowych Igrzyskach Sportowo - Rekreacyjnych LZS Woje-
wództwa Łódzkiego, zorganizowanych 22 listopada br. w Pa-
rzęczewie. Podczas igrzysk rywalizowano w 8 konkurencjach 
sportowo-rekreacyjnych, odbyły się również zawody dla osób 
niepełnosprawnych. Punkty zdobyte w bloku integracyjnym 
wliczane były do punktacji drużynowej danej gminy. W igrzy-
skach udział wzięło 15 gmin, łącznie uczestniczyło w nich po-
nad 400 zawodników i zawodniczek.

W łącznej punktacji gmin, Wola Krzysztoporska wywal-
czyła II miejsce, wyprzedzając m.in. Rozprzę, Kleszczów i 
Parzęczew. Zawodnicy naszej reprezentacji w poszczególnych 
konkurencjach zajmowali miejsca:

szachy:
Ziemba Artur I m-sce, Leśniewska Katarzyna IV m-sce
warcaby:

Piekarski Ryszard IV m-sce, Matyniak Ewelina V m-sce
tenis stołowy:

Kiereś Daria I m-sce, Wawrzewski Michał III m-sce
podnoszenie odważnika 17,5 kg:

Grela Łukasz III m-sce, Karkocha Marcin IV m-sce
rzut lotką:

Błaszczyk Justyna I m-sce, Kowalska Katarzyna V m-sce, 
Mańkowski Rafał III m-sce, Matyjaszczyk Tomasz VII m-sce

biegi przełajowe:
Zawada Mariusz i Dusiński Dominik VII m-sce, Zawada Ju-

styna i Rakoczy Anna – X m-sce,
wielobój sprawnościowy – Gala Wojciech i Pietrus Przemy-
sław – V m-sce,
przeciąganie liny:

Gwiazda Monika, Leśniewski Rafał i Furmaniuk Grzegorz – I 
msce (w finale pokonali reprezentację Rozprzy).

W zawodach integracyjnych „sprawni inaczej” bardzo do-
brze spisali się zawodnicy: Pielużek Jacek zajął I miejsce w rzu-
cie lotką, III miejsce w rzucie do kosza i IV miejsce w tenisie 
stołowym, natomiast Kiereś Ryszard zajął II miejsce w rzucie 
lotką. Zespołowo w zawodach integracyjnych „sprawni ina-
czej” Wola Krzysztoporska zajęła III miejsce.

Kierownikiem ekipy sportowej był Władysław Wawrzyńczak 
– Przewodniczący Gminnego Zrzeszenia LZS. Opiekunami gru-
py do spraw organizacyjnych byli Adamczyk Grzegorz i Mar-
cinkowski Tadeusz. 
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WYWALCZYLI II MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE

Na zdjęciu: reprezentant Gminy Wola Krzysztoporska - Artur Ziemba z Bujen (drugi od lewej) walczy o I miejsce w szachach

Na zdjęciu: Władysław Wawrzyńczak z pamiątkowym pucharem 
dla naszej Gminy za zajęcie II miejsca w Igrzyskach

Z HISTORII GMINY
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Ochotnicza Straż Pożarna w Gomulinie została założona 16 paź-
dziernika 1917 roku. Z inicjatywy ks. Romana Borowskiego – ów-
czesnego proboszcza parafii Gomulin. Przez następne lata swej 
działalności strażacy skupili się na gromadzeniu sprzętu do walki 
z pożarami. Natomiast w 1931 roku rozpoczęto zbieranie materia-
łów pod budowę wielofunkcyjnej remizy strażackiej. Budowa trwa-
ła od wiosny 1932 roku do zimy 1934 roku. Oddanie budynku za-
planowano na 3 maja 1935 roku. W tym samym czasie z inicjatywy 
władz gminnych z Szydłowa zakupiono w Łodzi sztandar dla stra-
żaków z myślą, by uświetniał wszystkie patriotyczno-religijne uro-
czystości w gminie. 3 maja 1935 roku - w dniu oddania do użytku 
nowej remizy strażackiej, sztandar na ręce naczelnika OSP Gomulin 
Franciszka Dryzka przekazał Konstanty Rudnicki – Komendant Rejo-
nowy IX Rejonu Straży Pożarnych. Poświęcenia dokonał specjalnie 

zaproszony na tę uroczystość ks. Roman Borowski, już wtedy pro-
boszcz parafii św. Floriana w Sulejowie.

Zaledwie 9 dni po poświęceniu sztan-
dar przewiązany został kirem na znak 
żałoby narodowej po śmierci marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Najstarsi mieszkańcy 
Gomulin wspominają, że w dniu pogrze-
bu marszałka w gomulińskim kościele 
odbyła się specjalna msza. św, pogrze-
bowa za duszę „wskrzesiciela Państwa 
Polskiego”. Przez środek szczelnie wy-
pełnionego kościoła stali druhowie z ca-
łej gminy na czele z nowym strażackim 
sztandarem.

Gdy wybuchła II wojna światowa stra-
żak z Pracy Stanisław Szczepka, świadomy 
zagrożenia zniszczenia sztandaru przez 
Niemców, w tajemnicy przez wszystkimi 
ukrył płótno na terenie swego gospodar-
stwa, a w sprawę wtajemniczył jedynie 
Ludwika Kartasińskiego. Hitlerowscy po-
szukiwali sztandaru, lecz szczęśliwie prze-
trwał on w ukryciu do końca wojny.

W roku 1949, kosztem starosty piotrkow-
skiego Kazimierza Burzyńskiego, sztandar 

został odnowiony, zakupiono do niego nowy dębowy drzewiec. Przy 
okazji odnowy wypruto znad głowy orła koronę.

Sztandar OSP Gomulin jest jedynym przedwojennym sztandarem 
strażackim w Gminie Wola Krzysztoporska - z racji wieku mocno 
już zniszczonym. Aby zachować dla przyszłych pokoleń tę historycz-
na pamiątkę, wicestarosta piotrkowski Zbigniew Ziemba zapropo-
nował, aby stary sztandar zastąpić nowym. I tak w czerwcu 2009 
roku powstał komitet nadania nowego sztandaru, w którego skład 
weszli: ks. Marian Wiewiórowski, Zbigniew Ziemba, Teresa Magie-
ra, Czesław Malicki, Janusz Filipek, Szczepan Mroczkowski, Przemy-
sław Chudy i Wojciech Kamiński. Wkrótce w Częstochowie siostry 
zakonne wykonały replikę starego sztandaru. Uroczyste przekaza-
nie nowego sztandaru odbyło się 1 września 2009 roku.

W tym miejscu szczególne podziękowania należą się wszystkim 
osobom dobrej woli, które wsparły finansowo zakup sztandaru. 
Należą do nich: mieszkańcy Gomulina, Gomulina Kol., Pracy i Żach-
ty, a także : ks. Marian Wiewiórowski, Zbigniew Ziemba, Roman 
Drozdek, Maria Głowacka, Janusz Stus, Antoni Owczarek, Janusz 
Filipek, Krzysztof Ruszkiewicz, Mirosław Adamiec, Andrzej Jaros, 
Robert Telus, Piotr Grabowski, Józef Stępień, Wojciech Kamiński, 
Irena Krogulska, orkiestra dęta z Gomulina oraz ochotnicze Straże 
Pożarne z Woźnik, Oprzężowa, Rokszyc, Majkowa Dużego, Majko-
wa Średniego, Cisowej i Zaborowa.

Z HISTORII GMINY
WARTO WIEDZIEĆ – DZIEJE SZTANDARU OSP GOMULIN

Na zdjęciu: w pierwszym rzędzie poczet sztandarowy OSP Gomu-
lin ze starym, historycznym sztandarem  ( zdjęcie z 01.09.2009 r.)

Na zdjęciu: moment przyjęcia nowego sztandaru przez jednostkę 
OSP Gomulin w dniu  01.09.2009 r.

Na zdjęciu: pamiątkowa fotografia z lat 30-tych XX wieku
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ALFABET HISTORII DZIEWIĘTNASTOWIECZNEJ

Moników
Ta patronimiczna nazwa określa-

ła wieś oraz osadę karczemną leżącą 
w granicach gminy Łękawa, na tere-
nie powiatu piotrkowskiego i parafii 
rzymsko-katolickiej w Bogdanowie. 
OK. 1885 r. we wsi było 10 domów 
oraz 105 mieszkańców do których na-
leżało 320 mórg (ok.178,88 ha) ziemi. 
Do istniejącej wokół monikowskiej 
karczmy osady przypisanych było 13 
mórg (7,26 ha) ziemi. Obecnie w miej-
scowości Moników mieszka 55 osób.

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 
Moników 

Na zdjęciu: Kapliczka przydrożna 
w Monikowie

Dziewiętnastowieczne opisy wymie-
niają pod tą nazwą wieś wraz z folwar-

kiem w gminie Woźniki, na terenie 
parafii Drużbice, w odległości 2 mil 
(ok. 17,07 km) na zachód od stolicy 
powiatu, przy trakcie z Piotrkowa 
do Widawy. W 1885 roku we wsi było 
19 domów oraz 117 mieszkańców 
użytkujących 114 mórg (ok.63,9 ha) 
ziemi, natomiast folwark stanowiło 
7 domów oraz 8 mieszkańców. Miej-
scowy folwark nie należał do naj-
większych majątków, posiadał 450 

mórg (ok. 252 ha) powierzchni ogólnej, 
z czego 361 mórg (ok.202 ha) stanowiły 

grunty orne, 59 mórg (ok. 33 ha) łąki, 
pozostały obszar to place i nieużytki.

Na dzień dzisiejszy Mzurki zamieszku-
ją 143 osoby.

Na zdjęciu: Staw w Mzurkach

Na zdjęciu: Miejscowość Mzurki

Po raz pierwszy nazwa wsi jest wy-
mieniona 1398 r. gdy w dokumentach 
piotrkowskiego wójtostwa wspo-
mniano Oprzanzow lub Oprzanczow. 
W zachowanych zapiskach z XVI w. 
odnajdujemy informację, że wieś nale-
żała do opata klasztoru  Norbertanów 
w Witowie i tam oddawano dziesięcinę, 
natomiast piotrkowski proboszcz miał 
prawo jedynie do kolędy od mieszkań-
ców Oprzężowa. Wieś była związana 
zależnością wobec opactwa do 1797 r., 

kiedy to gdy dobra witowskie zostały 
zsekularyzowane. 

Funkcjonująca do XIX wieku nazwa 
wsi nie była jednobrzmiąca. Możemy 
spotkać także zapisy Oprzęszów lub 
Oprzezow. Kolonia oraz folwark oprzę-
żowski, leżące na 7 wiorście drogi 
z Piotrkowa do Bełchatowa, znajdowa-
ły się w granicach powiatu piotrkow-
skiego, na terenie gminy Woź-
niki. W strukturze administracji 

kościelnej mieszkańcy Oprzężowa 
przypisani byli do piotrkowskiej pa-
rafii farnej p.w. św. Jakuba. 

 W 1827 r. wieś liczyła 115 
mieszkańców zajmujących 21 do-
mów. Liczby te stale rosły i ok. 
roku 1886 sięgnęły 309 osób 
mieszkających w 37 domach oraz 
4 domów z 39 mieszkańcami sta-
nowiącymi oprzężowski folwark. 
Mieszkańcy wsi uprawiali 726 

mórg (ok.405,83 ha) ziemi, natomiast 
231 mórg (ok.129,12 ha) było w posia-
daniu miejscowego dworu. 

Na zdjęciu: Panorama Oprzężowa
W latach 1914-1919 nastąpiła parce-

lacja ziemi należącej do miejscowego fol-
warku, który od pierwszej połowy XIX w. 
był w posiadaniu rosyjskiej rodziny Mar-
kow. Wówczas 231 mórg (ok.. 129,3 ha) 
podzielono działki po 13 mórg (ok. 7,2 
ha). Miejscowi rolnicy zabudowali swe 
działki budynkami mieszkalnymi i gospo-
darczymi i z czasem powstało odrębne 
sołectwo - Kolonia Oprzężów.

Na zdjęciu: Panorama Oprzężowa

Na zdjęciu: Dom Ludowy w Oprzężowie

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

Druk: Oficyna Drukarska – Jacek Chmielewski
ul. Sokołowska 12, 01-142 Warszawa
tel./fax 022 632 83 52

Nakład: 1500 egz.

Korespondencję prosimy kierować na adres Urzędu Gmi-
ny z dopiskiem: „Biuletyn”

Mzurki

Oprzężów




