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NR 4/2008 (06) VIII 2008 r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

NASZA GMINANASZA GMINA
Biuletyn InformacyjnyBiuletyn Informacyjny

Gminy Wola KrzysztoporskaGminy Wola Krzysztoporska

URZĄD GMINY
w Woli Krzysztoporskiej

97-371 Wola Krzysztoporska
ul. Kościuszki 5

Tel. 044  616-39-61
Fax 044  616-39-60

strona internetowa:
www.wola-krzysztoporska.pl

e-mail:
sekretariat@ug.wola

-krzysztoporska.pl

godziny urzędowania:
pn. 9.00 – 17.00

wt.-pt. 7.30 – 15.30

WŁADZA 
WYKONAWCZA 

GMINY

WÓJT GMINY
Roman Drozdek
tel. 44 616-39-62

roman.drozdek@wola
-krzysztoporska.pl

Z-CA WÓJTA GMINY
Mieczysław Warszada

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

-krzysztoporska.pl

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

marek.ogrodnik@wola
-krzysztoporska.pl

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

wieslaw.jagiello@wola-krzy-
sztoporska.pl

Przypominamy, że od 15.07.2008 r. przyjmujemy zapisy na bezpłatne szkolenia dla osób pozostających bez zatrudnienia, 
realizowane w ramach projektu pt. „Możesz mieć dobrą pracę – daj sobie SZANSĘ!”, współfi nansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. 
Projekt, skierowany jest do osób pozostających bez zatrud-

nienia, spełniających następujące warunki:
•  zamieszkujących na terenie Gminy Wola Krzysztoporska,
•  będących w wieku od  18 – 64 lata, 
•  niezatrudnionych i niewykonujących innej pracy zarobkowej 

(na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowa-
nia, spółdzielczej umowy o pracę oraz umów cywilno-praw-
nych),

•  zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia (w zawodach po-
zarolniczych) w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.
Uczestnikami projektu mogą być również następujące osoby 

pozostające bez zatrudnienia:
•  młodzież ucząca się w systemie zaocznym i wieczorowym,
•  studenci studiów zaocznych, wieczorowych i eksternistycznych,
•  osoby pobierające rentę i inne świadczenia pozazarobkowe,
•  osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę o ile są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie 

wymiaru czasu pracy.
  Projekt zakłada przeszkolenie osób pozostających bez zatrudnienia w następujących  edycjach szkoleniowych: komputerowa 
obsługa hurtowni/magazynu, doradca handlowy z prawem jazdy kat. B, doradca handlowy ze znajomością języka obcego, 
pracownik biurowy/asystent/asystentka ze znajomością języka obcego, kierowca wózka jezdniowego z  prawem spożywczym, 
podstawy gospodarki magazynowej z obsługą wózków jezdniowych, prawo jazdy kat .C z obsługą burt samowyładowczych, 
prawo jazdy kat. C+E z obsługą burt samowyładowczych, obsługa maszyn ciężkich w 2 specjalnościach (koparki, koparko-
ładowarki itp.), pracownik ochrony.

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIA SIĘ: pakiet usług 
doradczych wspomagający rozwój i kształtowanie kariery zawo-
dowej, zwrot kosztów dojazdu, fi nansowanie badań lekarskich 
i egzaminów, ubezpieczenie NNW uczestników, poczęstunek i 
ciepły posiłek oraz DODATEK SZKOLENIOWY.

Osoby zainteresowane proszone są w dalszym ciągu o zgła-
szanie się do Biura Projektu w Urzędzie Gminy w Woli Krzy-
sztoporskiej ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska - po-
kój nr 8. Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem: 
044 61-63-984. 

WAŻNA INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW: zgodnie 
ze stanowiskiem WUP do uzyskania zwrotu kosztów dojazdu w 
przypadku dojeżdżania na zajęcia samochodem prywatnym, ko-
nieczne jest przedłożenie rachunku/faktury za paliwo !!!!!

Zdjęcia zrobiono podczas pierwszego dnia rekrutacji uczestników do projektu.

WOLNE MIEJSCA!!! – na bezpłatne 
szkolenia dla osób bez zatrudnienia

AKTUALNE INWESTYCJE NA TERENIE GMINY
Według stanu na koniec miesiąca sierpnia 2008r. zakończono  roboty budowlane przy wykonywaniu:

1.  remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Krzysztoporskiej,
2.  remontu cząstkowego dróg  gminnych – naprawy uszkodzonych nawierzchni,
3.  remontu budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej (częściowa wymiana posadzek).

Aktualnie trwają roboty budowlane wykonywane  w ramach  następujących inwestycji:
1.  Dostawa kruszywa kwarcytowego na drogi gminne w ilości do 35.000 ton (termin wykonania do 15.11.2008 r.);
2.  Budowa budynku garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Majków Duży (termin  wykonania do 07.11.2008 r.);
3.  Termomodernizacja budynków szkoły podstawowej i gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej    –  etap I (wymiana okien )  

(termin do 07.09.2008 r.);
4.  Roboty remontowe w budynkach  domów ludowych w następujących miejscowościach:   Kacprów (termin do 15.12.2008 

r.) , Wygoda (termin do 13.10.2008 r.) , Kozierogi (planowany termin zawarcia umowy   16.09.2008 r., termin wykonania 
15.12.2008 r.);  DOKOŃCZENIE NA STR.3



2

WŁADZA 
UCHWAŁODAWCZA

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY
Ryszard Olejnik 

okręg wyborczy: Bogdanów, 
Bogdanów Kolonia, 

Borowa, Moników, Miłaków
tel. 44  616-35-88

ZASTĘPCA 
PRZEWODNICZĄCEGO 

RADY GMINY
Janina Socha 

okręg wyborczy: Krężna, 
Krężna Kolonia, Oprzężów, 

Oprzężów Kolonia
tel. 44  646-88-02

RADNI
Paulina Dziadczyk 

Członek Komisji Rewizyjnej 
oraz Komisji Samorządowej, 

Oświaty, Kultury i Sportu
okręg wyborczy: Wola 

Krzysztoporska, Kacprów
tel. 44 616-31-64

Janusz Filipek 
Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej
okręg wyborczy: Gomulin 

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

Michał Gaworczyk 
Członek Komisji Rewizyjnej 

oraz Komisji Budżetu 
Finansów i Rozwoju 

Gospodarczego
okręg wyborczy: Bujny
tel. kom. 509-270-936

Maria Głowacka 
Z-ca Przewodniczącego 
Komisji Zdrowia, Spraw 
Socjal. i Porządku Publ. 

Członek Kom.Rewizyjnej
okręg wyborczy: Mąkolice, 

Koziorogi, Piekary Stradzew
tel. 44 617-35-21

Ryszard Iskrzyński
Z-ca Przewodniczącego 
Komisji Samorządowej, 

Oświaty, Kultury i Sportu 
Członek Komisji Budżetu 

Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego

okręg wyborczy: Glina, 
Piaski, Krzyżanów, Siomki, 

Wygoda, Jeżów
tel. 44 732-08-80

Na XXI sesji Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2008 r. w budynku  Urzędu Gminy w 
Woli Krzysztoporskiej najważniejsze uchwały dotyczyły następujących spraw:

1.  zmian budżetu gminy na rok 2008 w zakresie zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne :Kompleksowa poprawa infrastruktury 
oświatowej w Gminie Wola Krzysztoporska” – opracowanie projektu technicznego, specyfi kacji technicznej i kosztorysu inwestor-
skiego Sali gimnastycznej i przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Parzniewicach;

2.  sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy, położonym w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy 
Kościuszki 13 m 6.;

3.  nabycia nieruchomości położonej w obrębie Wola Krzysztoporska – ogrodzenie szkoły w Woli Krzysztoporskiej oraz rury 
linii wodociągowej położone są na gruntach prywatnych i należy uregulować stan prawny części działki;

Na koniec obrad dyskusji poddano kwestie:
•  lokalu komunalnego w Domu Ludowym w Pawłowie, zajmowanego przez osoby prywatne (budynek ma być remontowany, 

na ten cel są fundusze w budżecie Gminy oraz darowizna w kwocie 20.000zł od sponsora – fi rmy Opolskie Kopalnie Surow-
ców Mineralnych Sp. z o.o. GÓRAŻDŻE Kruszywa, lokatorom przydzielony zostanie inny lokal);

•  wycięcia krzaków i wykoszenia rowu przy boisku w Bogdanowie, doprowadzenia do przejezdności drogi do pól w Borowej, ko-
szenia poboczy i rowu przy drodze Krzyżanów-Gąski, wytyczenia drogi przejazdowej do pól w Bujnach – w stronę ul.Granicznej 
do lasu, budowy drogi w Siomkach- za torami kolejowymi (właściciele działek chcą nieodpłatnie przekazać grunty pod drogę), 
wycięcia krzaków na Dąbrówce przy zjeździe z drogi krajowej nr 8 (brak widoczności), naprawy drogi od Piekar w stronę 
Straszewa (w lesie droga jest nieprzejezdna), łatania dziur na placu przy Sali OSP w Gomulinie, odwodnienia jezdni przy przy-
stanku w Gąskach oraz wykonania malowania przystanku, wycięcia krzaków na łuku drogi przy cmentarzu w Bogdanowie;

•  łączenia klasy „0” i klasy I w Szkole Podstawowej w Woźnikach.
Kolejna sesja Rady Gminy - XXII  odbyła się w dniu 01 sierpnia 2008 r., najważniejsze uchwały podjęto w sprawie:

1.  zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2008., w tym m.in. zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne: „Rozbu-
dowa budynku Urzędu Gminy”, „Zakup drabiny pożarniczej dla OSP Krzyżanów”, „Centralę telefoniczną dla Gimnazjum 
w Woli Krzysztoporskiej”,  „Remont zewnętrznych ścian budynku Szkoły Podstawowej w Woźnikach” oraz zwiększenia wy-
datków bieżących m.in. na remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej na potrzeby klasy „0” (w roku 
szkolnym 2008/2009 funkcjonować będą 3 klasy „0” - wszystkie w strukturze Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej); 

2.  nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Glina;
3.  wydzierżawienia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy - jest to działka rolna położona w Woźnikach;
4.  negatywnego zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Sa-

modzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, radni skrytykowali działania, 
mające na celu likwidowanie poradni i punktów medycznych.

Sesję zakończyła dyskusja m.in. w sprawach:
•  boiska w Kolonii Krężna – jest w trakcie wytyczenia i budowy, wykonywana jest niwelacja terenu i dowożona ziemia;
•  boiska w Mąkolicach- będzie małe na potrzeby dzieci i młodzieży, są ustne uzgodnienia o użyczeniu gruntów pod boisko,
•  koszenia traw na boiskach (są sukcesywnie wykonywane) i terenach przyszkolnych (w gestii dyrektorów szkół);
•  długotrwałej procedury naprawiania dziur na drogach gminnych oraz wniosków mieszkańców o zwrot kosztów naprawy sa-

mochodu w związku z najechaniem na wyrwę w drodze – obecnie drogi gminne zostały ubezpieczone i ubezpieczyciel będzie 
wypłacał odszkodowania z tytułu szkód;

•  naprawy drogi od Siomek wzdłuż torów kolejowych, łatania dziur na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną w 
Kacprowie, wycięcia krzaków na łuku drogi w Borowej;

•  remontu Domu Ludowego w Koziorogach- procedura wszczęta, ogłoszony był już przetarg, remontu Domu Ludowego w 
Straszewie – jest wykonany projekt i wydane pozwolenie budowlane;

•  budowy Domu Ludowego w Siomkach – wykonywane są już fundamenty.
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.

Z OBRAD RADY GMINY

OD REDAKCJI
Redakcja Biuletynu zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska o nadsyłanie ciekawych informacji na 

temat historii swoich miejscowości (również jednostek OSP, Kół Gospodyń Wiejskich i innych) oraz udostępnianie starych zdjęć, 
ukazujących nasze okolice w przeszłości (zdjęcia będą skanowane i zwrócone właścicielom).

W dniu 03.07.2008 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej, odbyło się zebranie sołtysów  i przedstawi-
cieli władz samorządowych Gminy, któremu przewodniczył Wójt Gminy - pan Roman Drozdek. W spotkaniu uczestniczyli także dyrek-
torzy Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej. Przedmiotem spotkania było:

•  szkolenie z zakresu powszechnego obowiązku obrony;
•  omówienie projektu pt. „Możesz mieć dobrą pracę – daj sobie szansę” współfi nansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zapoznanie 
obecnych z zasadami udziału bezrobotnych z terenu Gminy w bezpłatnych szkoleniach, wszyscy otrzymali ulotkę promocyjno-
informacyjną projektu;

•  omówienie inwestycji przewidzianych do realizacji przez Gmi-
nę w 2008 roku, sołtysi otrzymali załącznik do budżetu  gminy 
dotyczący inwestycji w 2008 roku oraz mapę obejmującą zakres 
studium wykonalności dla projektu „Budowa kompleksowego 
systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Gminy Wola 
Krzysztoporska”;

•  realizacja zobowiązań pieniężnych gminy – omówienie termino-
wości realizacji dochodów budżetu oraz przesunięcia większości 
wydatków inwestycyjnych na II półrocze 2008 roku;

Na koniec omawiano sprawy bieżące dotyczące m. in. organizacji 
Dożynek Gminnych, przedstawiony został wszystkim obecnym nowy 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury tj. pani Jadwiga Kułak – Pełka.

ZEBRANIE SOŁTYSÓW Z TERENU GMINY
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Grzegorz Konecki 
Z-ca Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej, 
Członek Komisji Zdrowia 

Spraw Socjalnych 
i Porządku Publicznego

okręg wyborczy: Majków 
Duży, Praca, Rokszyce I

tel. 44 617-37-30 

Jerzy Krzesiński 
Członek Komisji 

Samorządowej, Oświaty, 
Kultury i Sportu oraz 

Komisji Zdrowia, Spraw 
Socjalnych i Porządku 

Publicznego
okręg wyborczy: Pawłów, 

Parzniewice, Duże, 
Parzniewice Małe, Poraj, 

Parzniewiczki
tel. 44 616-30-97 

Aleksander Kulig 
Członek Komisji Budżetu, 

Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego oraz 

Komisji Zdrowia, 
Spraw Socjalnych 

i Porządku Publicznego
okręg wyborczy: Wola 

Krzysztoporska, Kacprów
tel. 44 616-36-25 

Wiesław Odrzywół 
Przewodniczący Komisji 
Samorządowej, Oświaty, 

Kultury i Sportu
okręg wyborczy: Glina, 

Piaski, Krzyżanów, Siomki, 
Wygoda, Jeżów
tel. 44 732-10-02 

Marcin Piekarski
Członek Komisji Budżetu 

Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego, Członek 
Komisji Samorządowej, 

Oświaty, Kultury i Sportu
okręg wyborczy: Woźniki, 
Woźniki Kolonia, Mzurki-

Budków, Piekarki
tel. 44 732-11-48

Dariusz Pytka
Przewodniczący Komisji

Zdrowia, Spraw Socjalnych 
i Porządku Publicznego
okręg wyborczy : Gąski, 

Wola Rokszycka, 
Rokszyce II, Kargał Las

tel. 44 617-38-66

INFORMACJE BIEŻĄCE
Ważne uzupełnienie do artykułu z nr 3/2008 

pt. „Ku czci ofi ar wojny 
oraz okupacji hitlerowskiej i stalinowskiej”

Przypomnijmy: 22 czerwca 2008 r. w kościele parafi alnym pw. Św.Mikołaja 
w Gomulinie odsłonięta została pamiątkowa tablica – „Pomnik Ofi ar Wojny 
oraz Okupacji Hitlerowskiej i Sowieckiej”. Pomysłodawcą uroczystości był 
proboszcz parafi i w Gomulinie – ksiądz Marian Wiewiórowski. To właśnie 
z inicjatywy księdza oraz przy Jego ogromnym zaangażowaniu, zorganizo-
wano całą ceremonię. Honorowym gościem uroczystości był pan Ryszard 
Kaczorowski – ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźctwie.

Na zdjęciu ksiądz Marian Wiewiórowski w towarzystwie pana Prezydenta 
Ryszarda Kaczorowskiego oraz generała Stanisława „Burzy”  Karlińskiego.

Informujemy mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska, że przez trzy najbliższe lata Dożynki Gminne odbywać się będą 
corocznie w innych miejscowościach. W 2008 roku dożynki zorganizowane będą w miejscowości Wola Krzysztoporska, w 2009 
roku – w Parzniewicach, w 2010 roku – w Bujnach. Z propozycją taką wystąpił Wójt Gminy Wola Krzysztoporska, pomysł zyskał 
akceptację sołtysów oraz pozostałych przedstawicieli władz samorządowych.

ORGANIZACJA DOŻYNEK GMINNYCH

W czerwcu 2008 r. Gmina Wola Krzysztoporska podpisała umowę partnerską z Województwem Łódzkim w sprawie realizacji 
projektu pt. „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”, tym 
samym przystąpiła do realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu wniosku o dofi nansowanie projektu, a 
następnie – w przypadku uzyskania dofi nansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wspólnym jego 
wdrożeniu. Projekt zgłoszony zostanie do konkursu przez Lidera tj. Województwo Łódzkie w ramach Osi priorytetowej IV: Społe-
czeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Projekt obejmuje zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu wdrożenia następujących elementów projektu w 
jednostkach administracji samorządowej z terenu województwa łódzkiego:
a)  Platformy e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego;
b)  Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z infrastrukturą bezpieczeństwa zintegrowanego z Platformą e-Usług Publicznych;
c)  Systemu Integracji zewnętrznych systemów Elektronicznego Obiegu Dokumentów z Platformą e-Usług Publicznych;
d)  Infrastruktury podpisu elektronicznego – m.in. wdrożenie podpisu elektronicznego w urzędach jednostek administracji samorządowej;
e)  Publicznych Punktów Dostępu do e-Usług administracji województwa łódzkiego w postaci zakupu i instalacji kiosków mul-

timedialnych wraz z oprogramowaniem do ich obsługi.
Okres realizacji projektu planowany jest na lata 2008 -2010, inwestycją objęty zostanie Urząd Gminy w Woli Krzysztopor-

skiej oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej. Wartość przedsięwzięcia realizowanego w Gminie 
szacuje się na kwotę 233.300 zł., z czego 15 % tj. 34.995 zł.  Gmina pokrywa z własnych środków.

Do projektu zgłosiły się 133 jednostki samorządu terytorialnego, które dodatkowo wytypowały ponad 200 swoich jednostek 
podległych. W wyniku analizy nadesłanych ankiet w projekcie ujętych zostało 50 jednostek podległych (w tym GOPS w Woli 
Krzysztoporskiej). Łącznie projekt obejmuje 183 jednostki oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Każda jednostka biorąca udział w przedsięwzięciu musi spełnić określone warunki, m.in.:
•  posiadać lub wyznaczyć pomieszczenia na serwerownię, w której będą umieszczone serwery oraz inne elementy infrastruktury systemu,
•  posiadać sprawną i działającą sieć teleinformatyczną oraz dostęp do sieci Internetu,
•  posiadać prawo dysponowania pomieszczeniami, w których zostaną umieszczone Infomaty (pomieszczenia muszą umożli-

wiać podłączenie do sieci energetycznej i internetowej).
Wdrożenie systemu  e-usług  publicznych z pewnością usprawni pracę Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej oraz stworzy 

mieszkańcom gminy nowe możliwości komunikacji z administracją samorządową.

PROJEKT „BUDOWA ZINTEGROWANEGO 
SYSTEMU e-USŁUG PUBLICZNYCH...”

5.  Budowa fundamentów budynków domów ludowych w Siomkach oraz w sołectwie Mzurki-Budków (termin wykonania 30.09.2008 r.);
6.  Modernizacja oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym  w Woli Krzysztoporskiej (termin wykonania  14.09.2008 r.);
7.  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej  w Krzyżanowie (termin wykonania 30.10.2008 r.);
8.  Remont zewnętrznych ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Woźnikach (termin wykonania 19.09.2008 r.);
9.  Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie Gminy Wola Krzysztoporska - Oprzężów, Stra-

dzew, Kargał Las, Oprzężów Kolonia, Siomki (termin wykonania  31.10.2008 r.).
Ogłoszono  przetargi na wykonanie:
1.  robót remontowych w budynkach  domów ludowych w następujących miejscowościach: Oprzężów, Stradzew, Glina, Je-

żów, Gomulin, Wola Rokszycka, Laski (termin rozstrzygnięcia przetargu 12.09.2008 r., planowany termin zawarcia umowy  
22.09.2008 r., termin wykonania  30.11.2008 r.);

2.  robót remontowych w budynkach domów ludowych w miejscowościach Wola Rokszycka i Laski (termin rozstrzygnięcia  prze-
targu 30.09.2008 r., planowany termin zawarcia umowy 10.10.2008 r., termin wykonania 10.12.2008 r.)

3.  drogi w miejscowości Majków Folwark - w porozumieniu z gminą Grabica (termin rozstrzygnięcia przetargu 22.09.2008 r.  
planowany termin zawarcia umowy 05.10.2008 r., termin wykonania 30.10.2008 r.);

4.  przebudowy oraz remontu dróg, parkingów i ciągów pieszych na osiedlu mieszkaniowym w Woli Krzysztoporskiej (termin roz-
strzygnięcia przetargu: 17.09.2008 r., planowany termin zawarcia umowy 25.09.2008 r., termin wykonania 30.11.2008 r.);

5.  budowy odcinków wodociągu w miejscowości Rokszyce oraz w miejscowości Bogdanów (termin rozstrzygnięcia przetargu: 
09.09.2008 r., planowany termin zawarcia umowy 19.09.2008 r., termin wykonania 19.11.2008 r.).

Inne przetargi:
1.  Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (planowany termin zawarcia umowy 

16.09.2008r., termin wykonania ok. 1,5 roku).

AKTUALNE INWESTYCJE NA TERENIE GMINY CD.
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Piotr Turlejski
Z-ca Przewodniczącego 

Komisji Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego, 
Członek Komisji Samorzą-

dowej, Oświaty, 
Kultury i Sportu

okręg wyborczy: Laski, Lu-
dwików, Blizn, Radziątków, 

Kamienna
tel. 44 616-34-77

Karol Zawiślak
Przewodniczący Komisji Bu-
dżetu, Finansów i Rozwoju 

Gospodarczego
okręg wyborczy: Wola Krzy-

sztoporska, Kacprów
tel. 44 616-36-39

URZĄD GMINY
REFERAT SPRAW 
OBYWATELSKICH

KIEROWNIK:
Anna Gąsior

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

tel.. 44 616-39-81, pok. 1
Piotr Wojciechowski

- sprawy obrony cywilnej, 
reagowania kryzysowego, 
powszechnego obowiązku 

obrony, OSP
tel. 44 616-39-81, pok. 1

URZĄD STANU  
CYWILNEGO

Anna Gąsior
- sprawy z zakresu USC
- wydawanie dowodów 

osobistych
tel. 44 616-39-80, pok.1,2

REFERAT 
BUDOWNICTWA 

KIEROWNIK:
Małgorzata Ciesielska

- planowanie przestrzenne
tel. 44 616-39-74, pok. 6

Paweł Szulc
- inwestycje, drogi

tel. 44 616-39-73, pok. 7
Michał Gwadera

- decyzje o warunkach 
zabudowy

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

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

Tomasz Szustkiewicz
-drogi

tel. 44 616-39-73, pok. 7
Katarzyna Kowalska
- ochrona środowiska

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

STANOWISKO DS. GO-
SPODARKI GRUNTAMI

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

Od 7 lipca 2008 r. przedstawiciel Gminnej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmuje interesantów 
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Południowej 2 – pokój nr 2 (wcześniej w pokoju nr 8 
Urzędu Gminy). Podajemy nowe godziny urzędowania:

poniedziałek godz. 8 – 16
środa  godz. 8 – 16
czwartek godz. 8 – 12

Z przedstawicielem komisji – panią Anną Walas można kontaktować się również telefonicznie pod numerem 0 691 200 865.

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PRZENIESIONA

Odpady, które wszyscy wytwarzamy stały się problemem globalnym. Ich selekcja i zbiórka jest konieczna dla naszego włas-
nego dobra i bezpieczeństwa.

Na terenie naszej Gminy są rozstawione pojemniki do segregacji odpadów w następujących miejscach: 
1.  Wola Krzysztoporska, ul.Szkolna (teren za Bankiem Spółdzielczym) 2 pojemniki IGLOO na szkło, 2 druciaki na PET
2.  Wola Krzysztoporska – bloki obok garaży 2 pojemniki IGLOO na szkło, 1 druciak na PET
3. Woźniki OSP 2 pojemniki IGLOO na szkło, 1 druciak na PET
4.  Gomulin OSP 2 pojemniki IGLOO na szkło, 1 druciak na PET
5. Bujny OSP 2 pojemniki IGLOO na szkło, 1 druciak na PET
6. Rokszyce- Szkoła Podstawowa 2 pojemniki IGLOO na szkło, 1 druciak na PET
7. Bogdanów – przy kościele 2 pojemniki IGLOO na szkło, 1 druciak na PET
8. Krzyżanów - OSP 2 pojemniki IGLOO na szkło, 1 druciak na PET
9. Woźniki OSP 2 pojemniki IGLOO na szkło, 1 druciak na PET
10. Oprzężów OSP 2 pojemniki IGLOO na szkło, 1 druciak na PET
11. Majków Duży OSP 2 pojemniki IGLOO na szkło, 1 druciak na PET
12. Mzurki- na posesji pani Karolczyk Haliny 2 pojemniki IGLOO na szkło, 1 druciak na PET
13. Mąkolice - OSP 2 pojemniki IGLOO na szkło, 1 druciak na PET
14. Pawłów – przy sklepie 2 pojemniki IGLOO na szkło, 1 druciak na PET
15. Laski 2 pojemniki IGLOO na szkło, 1 druciak na PET
16. Gomulin - Żachta 2 pojemniki IGLOO na szkło, 1 druciak na PET
17. Piekary – przy domu ludowym 2 pojemniki IGLOO na szkło, 1 druciak na PET
18. Blizin – przy domu ludowym 2 pojemniki IGLOO na szkło, 1 druciak na PET
19. Kacprów – przy domu ludowym 2 pojemniki IGLOO na szkło, 1 druciak na PET
20. Jeżów – przy domu ludowym 2 pojemniki IGLOO na szkło, 1 druciak na PET
21. Krężna - OSP 2 pojemniki IGLOO na szkło, 1 druciak na PET
22. Parzniewice - OSP 2 pojemniki IGLOO na szkło, 1 druciak na PET
23. Rokszyce - koło OSP 2 pojemniki IGLOO na szkło, 1 druciak na PET
24. Wygoda 2 pojemniki IGLOO na szkło, 1 druciak na PET
25. Gąski 2 pojemniki IGLOO na szkło, 1 druciak na PET

Łącznie do dyspozycji mieszkańców Gminy oddanych jest 50 pojemników IGLOO na szkło oraz 26 druciaków na PET.

Niejednokrotnie do pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów wrzucane są rzeczy, które nie powinny się tam zna-
leźć. Bardzo często odpady, które powinny się znaleźć w pojemnikach są porozrzucane wokół – tworząc nielegalne składowisko. 
Prawidłowo wykonana zbiórka odpadów to czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy, lepszy wizerunek oraz estetyka na-
szej Gminy oraz ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych, jak również uzyskanie oszczędności fi nansowych zbierającego 
odpady i organizatora zbiórki. Najgorsza sytuacja, jeśli chodzi o prawidłowe użytkowanie pojemników do segregacji, ma miejsce 
w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Szkolnej - teren za Bankiem Spółdzielczym. Wokół niezapełnionych pojemników pozostawiane 
są odpady budowlane, komunalne, pojemniki po olejach. Warto więc znać zasady selekcji odpadów, żeby chronić środowisko i 
pomagać, zamiast utrudniać pracę innym.

SZKŁO BEZBARWNE
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

- opakowania szklane bezbarwne, tj. butelki, słoiki

- lustra i szkło zbrojone
- szyby samochodowe i okienne
- fajans i porcelana
- zużyte żarówki, lampy jarzeniowe

SZKŁO KOLOROWE
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

- opakowania szklane kolorowe, tj. butelki, słoiki

- lustra i szkło zbrojone
- szyby samochodowe i okienne
- fajans i porcelana
- zużyte żarówki, lampy jarzeniowe

PET
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

- butelki typu PET

- artykuły wykonane z połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami
- artykuły jednorazowego użytku
- styropian
- puszki po farbach i lakierach

Poprawa czystości Gminy Wola Krzysztoporska zależy głównie od dotarcia do świadomości wszystkich mieszkańców. Za-
chowanie czystości środowiska nie zależy od sprzątania, lecz od tego by nie śmiecić. Apelujemy do wszystkich mieszkańców o   
zwrócenie szczególnej uwagi na kwestie czystości swojego otoczenia oraz o prawidłowe korzystanie z zorganizowanego systemu 
selektywnej zbiórki odpadów.

SEKCJA ODPADÓW - WAŻNE OGŁOSZENIE
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POSTAWY GODNE NAŚLADOWANIA
Za sprawą cennej informacji uzyskanej od pana Czesława Malickiego - sołtysa Gomulina, miło nam zakomunikować o inicjatywie kilku mieszkanek Go-

mulina. Panie: Zofi a Pietras, Barbara Mroczkowska, Iwona Pirek, Henryka Adamczyk i Teresa Senderowicz wspólnie uporządkowały i oczyściły przystanek auto-
busowy na wprost budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gomulinie. Zamieszczona została także informacja o zakazie wywieszania ogłoszeń na obiekcie. 

Panie są emerytkami, które postanowiły zadziałać i zrobić coś pożytecznego na rzecz dobra ogółu. Za dobre chęci i wspaniałą inicjatywę dziękuje-
my! Może się wydawać, że posprzątanie przystanku to taka drobna rzecz, ale ilu z nas na to stać?

O NIM WARTO NAPISAĆ
Chcielibyśmy przybliżyć wszystkim mieszkańcom naszej Gminy postać osoby, która z uwagi na swoją bogatą działalność dla społeczności lokalnej, 

cieszy się ogromnym szacunkiem i uznaniem w oczach wielu środowisk katolickich, ale i świeckich - KSIĘDZA MARIANA WIEWIÓROWSKIEGO 
– proboszcza Parafi i Świętego Mikołaja Biskupa w Gomulinie.

Ksiądz Wiewiórowski urodził się 23.08.1937r. w Grocholicach. Do parafi i w Gomulinie przybył 15 września 1997r. z Łodzi - na własną prośbę. Jak 
sam mówi, cały czas związany był z tymi okolicami, wspomina wikariat w Parafi i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piotrkowie Tryb. oraz budową tam-
tejszego kościoła. Świetnie orientuje się w historii Gomulina, szczególnie w zasługach swoich poprzedników, wśród których uwagę zwraca na księdza 
Romana Borowskiego - proboszcza w latach 1916-26 (pochowany w Sulejowie), który gruntownie odnawiał kościół i tworzył straż ochotniczą, czy też 
księdza Wacława Breintenwalda – proboszcza parafi i w latach  1950-1967, który w grudniu 1941r.  uczestniczył w pogrzebie marszałka Rydza-Śmigłego 
pod pseudonimem Adama Zawiszy, przez co musiał się później ukrywać (znał tajemnicę śmierci i miejsce pochówku marszałka). Wspomina też ksiądz 
Wiewiórowski proboszcza z lat 1926-1936 ks. Tomasza Migasiewicza, który założył bibliotekę parafi alną i wypożyczał ludziom książki, miał przy tym 
świetne kontakty ze szkołą w Gomulinie i jej ówczesnym dyrektorem Józefem Politańskim.

Mając tak wielkich poprzedników ks. Marian Wiewiórowski czuje się zobowiązany do kontynuowania ich dzieła oraz podejmowania rzeczy przez 
nich zainicjowanych. Trzeba przyznać, że robi to znakomicie, a jego praca znajduje uznanie w oczach społeczności lokalnej.

Ksiądz Wiewiórowski cały czas podkreśla, że w Gomulinie znalazł doskonałe pole do współpracy z ludźmi. Wymienić tu należy chociażby orkiestrę 
przy OSP, która bierze czynny udział we wszystkich uroczystościach – z budynku gospodarczego przy plebani ma wygospodarowane pomieszczenie 
do ćwiczeń i przechowywania sprzętu. A przecież był moment zwątpienia, czy prawie 100-letnia historia orkiestry nie zostanie przerwana – chodzi o 
sytuację, kiedy orkiestra chciała się rozwiązać. Słowa wdzięczności kieruje ksiądz do pana Wójta Romana Drozdka, który wtedy zainterweniował i siłą 
swojej perswazji zdołał przekonać muzyków do dalszej pracy (zresztą ksiądz bardzo ceni sobie współpracę z Wójtem i władzami samorządowymi Gmi-
ny Wola Krzysztoporska). Wyróżnić trzeba także wspólne inicjatywy księdza ze strażą ochotniczą, Szkołą Podstawową w Gomulinie, czy fi lią biblioteki 
gminnej prowadzoną przez panią Julią Karlińską (p.Karlińska  zdaniem księdza rozwinęła czytelnictwo w okolicy, sama jest autorką wielu publikacji 
o Gomulinie). Wszystkie uroczystości, które mają miejsce w Gomulinie są potwierdzeniem doskonałej współpracy w środowisku lokalnym – np. uro-
czystość odsłonięcia „Pomnika Ofi ar Wojny oraz Okupacji Hitlerowskiej i Sowieckiej”, o której pisaliśmy w Nr 5 Biuletynu. Z relacji księdza Wiewió-
rowskiego wynika, że pomysł ten rodził się przez kilka lat, podczas wizyt duszpasterskich parafi anie-członkowie rodzin poległych i pomordowanych, 
wielokrotnie poruszali temat upamiętnienia śmierci swoich bliskich. 22 czerwca br. oczekiwania wielu osób sfi nalizowały się, w kościele w Gomulinie 
odsłonięty został pomnik wg projektu pana Antoniego Owczarka (wywodzi się z okolic Gomulina), wykonany przez pana Zdzisława Elminowskiego 
(kamieniarza z Bełchatowa). Z równie dużym zaangażowaniem, ksiądz Wiewiórowski zorganizował w okresie minionych wakacji wypoczynek dla 43 
dzieci z Białorusi. Była to wspólna akcja ze szkołą, organizacjami lokalnymi oraz rodzinami, które zdecydowały się przyjąć dzieci do swoich domów na 
2 tygodnie (chętne rodziny zgłosiły się nie tylko z Gomulina, ale także z okolic, w tym kilka z Woli Krzysztoporskiej). Dzieciom zapewniono czynny 
wypoczynek połączony ze zwiedzaniem, nauką i poznawaniem naszych polskich zwyczajów. Ksiądz bardzo podkreślał rolę nauczycieli, którzy pomagali 
przy projekcie, poświęcając swój czas i wkładając wiele trudu w nawiązanie pozytywnych relacji z białoruskimi dziećmi.

To tylko kilka przykładów działalności księdza Mariana Wiewiórowskiego, a przecież znany jest także jako organizator wspaniałych jasełek bożonarodze-
niowych, stołów wielkanocnych, różnych jubileuszy, uroczystości patriotycznych i wycieczek dla parafi an po całym kraju. Ksiądz reaktywował bibliotekę para-
fi alną oraz stworzył świetlicę dla młodzieży, angażując przy tym we wszystkie swoje 
przedsięwzięcia dużą grupę dzieci, młodzieży i dorosłych. Codzienna praca na rzecz 
ludzi i parafi i stała się dla księdza Wiewiórowskiego sensem życia i duszpasterstwa.

Wszystkie wydarzenia parafi alne dokumentowane są przez księdza w kronice 
parafi alnej, która dodatkowo zawiera wiele Jego przemyśleń oraz komentarzy 
na temat obecnych czasów.

Nasuwa się pytanie: jak ksiądz Wiewiórowski trafi ł do Gomulina?
Otóż, na różnych etapach życia księdza pojawiał się co jakiś czas wątek Piot-

rkowa Tryb. i jego okolic lub ludzi z nim związanych. Kiedy studiował fi lologię 
polską na Uniwersytecie Łódzkim, rektorem Uniwersytetu był wówczas pan 
Antoni Woroniecki z Piotrkowa Trybunalskiego. To właśnie podczas studiów 
ksiądz odkrył w sobie powołanie kapłańskie, porzucił fi lologię i rozpoczął naukę 
w seminarium w Łodzi, gdzie z kolei jednym z jego profesorów był pan Tokarski 
– wykładowca z Liceum im.B.Chrobrego w Piotrkowie Tryb.

Święcenia kapłańskie ks. Marian Wiewiórowski przyjął 24.06.1962r. w 
kościele Świętego Jakuba „Fara” w Piotrkowie Tryb. (w tym czasie do „Fary” 
należał m.in. Gomulin). Jako wikariusz skierowany został najpierw do Parafi i 
Przemienienia Pańskiego w Łodzi, a później do Parafi i Św. Józefa w Ozorkowie. 
W 1972r. był podwładnym kardynała Karola Wojtyły – biorąc udział w studium 
o rodzinie, prowadzonym przez kardynała w jego domu w Krakowie (ksiądz po-
siada dyplom ukończenia studium z podpisem kardynała -późniejszego papieża 
Jana Pawła II). Dalsze dzieje to znów spotkanie z Piotrkowem poprzez wika-
riat w Parafi i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piotrkowie Tryb. Był to okres 
budowy kościoła NSPJ, więc dobrze zapamiętany przez ks. Wiewiórowskiego. 
Pierwsze probostwo ksiądz otrzymał w 1978r. w Rostarzewie, przebywał tam 2 
lata. Kolejne 5 lat to funkcja ojca duchownego w seminarium łódzkim. W 1985r. 
jako proboszcz trafi ł do Parafi i Św. Jacka w Piotrkowie Tryb., a w 1988r. do 
Kociszewa. W 1991r., wolą biskupa, ks. Wiewiórowski objął probostwo w Parafi i 
Św. Krzyża w Łodzi, które sprawował przez 6 kolejnych lat. Kościół Św. Krzyża 
nazywany był kościołem SOLIDARNOŚCI, co wiązało się z przyjmowaniem wielu ważnych gości i organizowaniem wielu uroczystości. Oczywiście 
postawionym zadaniom ks. Wiewiórowski zawsze starał się sprostać i jako profesjonalista robił to z całym oddaniem.

We wrześniu 1997r. przeniesiony został na własną prośbę do Gomulina - zmienił na stanowisku proboszcza Parafi i Gomulin ks. Józefa Świerczyń-
skiego, który z kolei objął parafi ę w Ujeździe.

Losy księdza Wiewiórowskiego przybliżały Go i oddalały od Piotrkowa, aby ostatecznie związać księdza z ziemią gomulińską, a tym samym z naszą Gminą. 
Artykuł powstał na podstawie rozmowy z ks.Marianem Wiewiórowskim, która miała miejsce 26.08.2008r. na parafi alnej plebani -  SERDECZNIE 

DZIĘKUJEMY za taką możliwość.
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WYDARZENIA KULTURALNE
ZAWODY SPORTOWO–POŻARNICZE W BUJNACH

W dniu 29 czerwca 2008 r. przeprowadzono w Bujnach Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, w których wzięło udział 14 drużyn. Zawody oce-
niła komisja sędziowska z Zarządu Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabicy w składzie:

1.  Barański Ryszard  - Przewodniczący
2.  Bietnasik Andrzej  - Członek Komisji
3.  Błachowicz Przemysław – Członek Komisji

Ostateczna klasyfi kacja drużyn przedstawiła 
się następująco:

1.  OSP Bujny
2.  OSP Gomulin
1.  OSP Krężna
2.  OSP Rokszyce
3.  OSP Jeżów
4.  OSP Krzyżanów
5.  OSP Majków Duży
6.  OSP Woźniki
7.  OSP Piekary
8.  OSP Bogdanów 
9.  OSP Wola Krzysztoporska
10.  OSP Oprzężów     
11.  OSP Mąkolice
12.  OSP Blizin

Na zdjęciu: drużyna  władz samorządowych

Ponadto w  zawodach wzięły udział drużyny młodzieżowe, uzyskując wyniki:        
Grupa MD chłopców: 1. Bujny, 2. Wola Krzysztoporska, 3. Gomulin
Grupa MD dziewcząt: 1. Wola Krzysztoporska, 2. Krzyżanów, 3.Piekary.

Zawodom towarzyszyła doskonała atmosfera – rywalizacji połączonej z zabawą, poczuciem humoru i doskonałą pogodą.
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STANOWISKO 
DS. ROLNICTWA

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

REFERAT GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ 

Wola Krzysztoporska
ul. Cmentarna 22 

kierownik:
Jan Mędoń

tel. 44 616-32-13

REFERAT FINANSÓW 
I BUDŻETU

kierownik:
Jadwiga Robak

tel. 44 616-39-89, pok. 10
Halina Wnuk
Marzena Lec

tel. 44 616-39-89, pok. 10
Joanna Kiereś

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

Barbara Marusińska
- płace

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

- rozliczanie wody
tel. 44 616-39-77, pok. 14

Danuta Florczyk
Adela Adamczyk

tel. 44 616-39-75, pok. 14

REFERAT
PODATKÓW I OPŁAT

kierownik
Monika Dybała

- wpisy do ewidencji działal-
ności gospodarczej

- zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu

- dodatki mieszkaniowe
tel. 44 616-39-88, pok. 4

Robert Pielużek
- egzekucja należności
- podatek od środków 

transportu
tel. 44 616-39-87, pok. 4

Beata Piecyk
  - egzekucja należności
  tel. 44616-39-87, pok. 4 
Małgorzata Grabowska

- podatek od osób prawnych
- ewidencja zobowiązań 

pieniężnych
tel. 44 616-39-70, pok. 3

Monika Wiśniewska
Bożena Ginglas

- podatek od osób
fi zycznych

- wydawanie zaświadczeń
- umorzenia i odroczenia 

podatku
-  rozkładanie na raty  należ-

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

Elżbieta Świerk
- obsługa kasowa

tel. 44 616-39-70,  pok. 3

KASA czynna
Pn.  9.15 – 16.30
Wt – Pt   7.45 – 15.00

KAPELA SPOD DĘBU
Pomysł powstania kapeli zrodził się pod Dębem w dniu 13.05.2005 r. Założycielem kapeli 

był pan Józef Stępień – właściciel parku w Mzurkach, a zarazem jej sponsor oraz Ryszard 
Cieślak – sołtys Mzurek-Budkowa. Pierwszy występ to 26.05.2005 r. – Boże Ciało – festyn w 
Mzurkach, zagrali wówczas: Jan Mlonka – trąbka, Andrzej Malicki – wokalista, Mateusz Cie-
ślak – klarnet oraz Piotr Wężyk – akordeon. Od tego czasu Kapela uczestniczy w różnych 
imprezach okolicznościowych, festynach, a od 2007r. bierze udział w Ogólnopolskich Przeglą-
dach Kapel Podwórkowych. Ma już na swoim koncie pierwsze znaczące sukcesy:

• 2007 r. – wyróżnienie w Grajewie
• 2008 r. – III miejsce w Przemyślu – 10 maja
• 2008 r. – III miejsce w Grajewie – 30 czerwca
Laureaci III miejsca w Grajewie to Zygmunt Kopczyński  (kierownik grupy) – banjo, 

Krzysztof Bednarek – akordeon, Mateusz Cieślak – klarnet, Sylwester Pirek – bębny,  Tade-
usz Leśniewski – bas.

Przez trzy lata istnienia kapeli, jej skład cały czas się zmienia. Zostają najwytrwalsi, dla których muzykowanie to pasja. Jest to z pew-
nością ciężka praca, wymagająca wielu poświęceń – dlatego jedni odchodzą ze względu na stan zdrowia, drudzy z przyczyn rodzinnych, 
jeszcze inni stwierdzają, że to za duży obowiązek. Ponadto w kapeli musi rządzić jedna osoba, niejednokrotnie trzeba umieć się podpo-
rządkować i iść na kompromis. Próby odbywają się raz w tygodniu – pan Zygmunt Kopański dojeżdża na nie ponad 60km., a Krzysztof 
Bednarek ponad 20km. Z pierwszego składu został tylko klarnecista – Mateusz Cieślak. Ciekawostką jest to, iż między najmłodszych a 
najstarszych członkiem kapeli różnica wieku wynosi ponad 60 lat – sprawdza się powiedzenie, że muzyka łączy pokolenia!!! 

W sierpniu br. „Kapela spod Dębu”  brała udział w przeglądzie w Koronowie - zdobyła tam wyróżnienie, a wokalista pan 
Zygmunt Kopczyński otrzymał tytuł najlepszego solisty. Zagra oczywiście 14 września br. na Dożynkach Gminnych w Woli 
Krzysztoporskiej, a później na powiatowych w Drużbicach. Obecnie poszukuje kontrabasisty z wokalem.

Życzymy SUKCESÓW

   Kierownik grupy pan Zygmunt Kopczyński z klarnecistą  Przegląd Powiatowy – listopad 2007r.

PRZYGOTOWANIA DO OBCHODÓW 700-LECIA MAJKOWA
Mieszkańcy wsi Majków Duży, Majków Średni, Majków Mały, Majków Folwark oraz wsi Olendry rozpoczęli przygotowania do ob-

chodów 700- lecia swego istnienia. Udokumentowana historia Majkowa zaczyna się w 1311 roku, kiedy to Król Polski Władysław Łokie-
tek ziemie dóbr Majkowskich nadał Wacławowi Liszowiczowi pochodzącemu z wielkopolskiego rodu Zarębów. W dniu 08.07.2008 roku 
zebrała się grupa inicjatywna mieszkańców wsi i wybrano społeczny komitet obchodów 700- lecia Majkowa. W skład komitetu weszli:

Nazwisko i imię Adres zamieszkania
Pełniona funkcja 

w miejscu zamieszkania
Funkcja w komórce 

organizacji obchodów

Dryzek Włodzimierz Majków Duży Prezes MASPOL Przewodniczący Komitetu 
Sipińska Małgorzata Majków Duży Przewodnicząca KGW Członek Prezydium Komitetu 
Konecki Grzegorz Majków Duży Radny Gminy Wola Krzysztop. Sekretarz Komitetu 
Chojwa Stanisław Majków Duży Działacz LZS Członek Komitetu 
Filipczak Sylwester Majków Duży Prezes OSP Członek Prezydium Komitetu 
Braun Ireneusz Majków Średni Prezes OSP Członek Prezydium Komitetu 
Wężyk Czesław Majków Średni Działacz społeczny Członek Komitetu 
Sudra Wiesław Majków Średni Sołtys Członek Komitetu 
Ossowski Sylwester Majków Folwark Radny Gminy Grabica I Zastępca Przewodniczącego 
Filipek Leszek Majków Folwark Działacz społeczny II Zastępca Przewodniczącego 
Braun Teresa Majków Folwark Przewodnicząca KGW Członek Komitetu 
Dukowski Krzysztof Majków Folwark Sołtys Członek Komitetu 
Ordon Henryk Majków Mały Sołtys Członek Prezydium Komitetu 
Foksowicz Sławomir Majków Mały Prezes OSP Członek Komitetu 
Wójcik Mariola Olendry Sołtys Członek Prezydium Komitetu 
Filipek Henryk Piotrków Tryb. leśnik, historyk Członek Komitetu 
Fijałkowska Barbara Piotrków Tryb. Działacz społeczny „DZIECI WOJNY” Członek Komitetu 
Filipek Zdzisław Piotrków Tryb. Działacz społeczny Członek Komitetu 
Braun Czesław Majków Duży Sołtys Członek Komitetu 

Komitet w swym pierwszym posiedzeniu wybrał 9 – cio osobowe prezydium robocze oraz władze.
Przewodniczącym został Włodzimierz Dryzek – Prezes „MASPOL” w Majkowie Dużym, V- ce przewodniczącymi: Sylwester 

Ossowski – radny Gminy Grabica i Leszek Filipek – działacz społeczny Majkowa. Sekretarzem wybrano Grzegorza Komeckiego 
– radnego Gminy Wola Krzysztoporska. Podjęto również uchwałę o przebiegu głównych uroczystości, które odbędą się w 2011 
roku w Majkowie Dużym i Majkowie Folwarku w miejscu powstania osady Majków, przyjęto ramowe cele obchodów i wyzna-
czono zadania poszczególnym członkom komitetu.
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REFERAT FUNDUSZY 
UNIJNYCH, ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 
I PROMOCJI

kierownik:
Dominik Ambrozik

tel. 44 616-39-76, pok. 13
Anna Owczarek

- zamówienia publiczne
- dotacje

tel. 44 616-39-78, pok. 13
Bogusława Gaworowska

 Mariola Toma
- fundusze unijne

- promocja
tel. 44 616-39-78, pok. 13

REFERAT 
ORGANIZACJI I KADR

kierownik
Elżbieta Bijoch

tel. 44 616-39-86, pok. 11
Monika Rudzka

- obsługa sekretariatu
tel. 44 616-39-61, pok. 11

Teresa Ulcyfer
- obsługa Rady Gminy

tel.. 44 616-39-67, pok.12
Błażej Ligęza
- informatyk

tel. 44 616-39-79, pok. 7
Zbigniew Galuś

- pracownik administracji
tel. 44 616-39-73, pok. 7

STANOWISKO DS. 
EDUKACJI

Karolina Piotrkowska
tel. 44 616-39-68, pok. 16

RADCA PRAWNY
(CZWARTEK)

Magdalena Łopusiewicz
tel. 44 616-39-67, pok. 12

GMINNA KOMISJA 
ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH

budynek GOK
Wola Krzysztoporska 

ul.Południowa 2, pok.2
Anna Walas

tel. 0691200865
godziny urzędowania:

pn   8 – 16
śr    8 – 16
czw 8 – 12

ZARZĄD 
NIERUCHOMOŚCIAMI

Wola Krzysztoporska
ul. Kościuszki 25
tel. 44 616-35-03

Dyrektor:
Andrzej Krasuń

GMINNY OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZEJ

Wola Krzysztoporska
ul. Szkolna 5

tel. 44 616-32-84
KIEROWNIK -

Danuta Markiewicz

ŚWIADCZENIA 
RODZINNE:

Urszula Roksela
Balbina Saktura

Małgorzata Krzyżanowska

TENIS KLUB – PODSUMOWANIE TURNIEJU „GRAND PRIX”
Po raz drugi na terenie naszej gminy odbył się cykl turniejów w tenisie stołowym pod nazwą  „ Grand Prix”. Łącznie zor-

ganizowanych zostało 10 turniejów w różnych miejscowościach. Finałowy rozegrany został w Woli Krzysztoporskiej podczas 
obchodów „Dni Gminy Wola Krzysztoporska”. Nowością tej edycji rozgrywek była rywalizacja w kategorii „Oldboy”. W całym 
cyklu łącznie wśród różnych kategorii wiekowych wzięło udział 285 osób z kilkunastu miejscowości. Oto wyniki:

MŁODZICY:  MŁODZICZKI:
1. Kuśnierski Jakub  1. Dzwonek Adrianna
2. Danielak Dawid  2. Wszelaka Kinga
3. Mazerant Piotr  3. Budzisz Adrianna
KADETKI:  KADECI:
1. Kiereś Daria  1. Pielużek Maciej
   2. Peryga Bogumił
   3. Wszelaki Dawid
JUNIORKI:  JUNIORZY:
1. Stęplewska Anna  1. Pielużek Mateusz
     2. Kacperski Maciej
   3. Wieczorek Maciej    dyplom odbiera Adrianna Dzwonek     dyplom odbiera Anna Stęplewska
SENIORZY:  OLDBOYE:
1. Kiereś Michał  1. Kiereś Ryszard
2. Grzesiak Leszek  2. Odrzywół Wiesław
3. Dyła Wojciech  3. Brzozowski Robert

Prowadzony był również ranking miejscowości i szkół:
MIEJSCOWOŚCI:  SZKOŁY:
1. Wola Krzysztoporska 1. Wola Krzysztoporska
2. Gomulin  2. Krzyżanów
3. Siomki  3. Gomulin                         dyplom odbiera Dawid Danielak    dyplom odbiera Bogumił Peryga

Cały cykl turniejów „Grand Prix” zakończył się grami pokazowymi w wykonaniu zawodników ekstraklasy.

ZE SPORTU

ROZSTRZYGNIĘCIE GMINNEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN 
NIEZWIĄZKOWYCH 7-OSOBOWYCH

Po zakończeniu I i II rundy rozgrywek eliminacyjnych Gminnej Ligi Piłki Nożnej Mężczyzn Drużyn Niezwiązkowych 
7-osobowych „Sezon – 2008”, do fi nału rozgrywek ligowych awansowały zespoły:

z Grupy I – LZS Rokszyce i LZS Kacprów
z Grupy II – LZS Bogdanów i LZS Wygoda
z Grupy III – LZS „ZORZA”Bujny i LZS Majków Duży.
Finały rozegrano w niedzielę 10.08.2008r. na boisku ZSR CKP 

w Bujnach, wszystkie biorące w nim udział drużyny otrzymały piłki, 
pamiątkowe dyplomy oraz puchary:

•  za zajęcie I m-sca - PUCHAR WÓJTA GMINY Wola Krzyszto-
porska Romana Drozdka

•  za zajęcie II m-sca - PUCHAR ZARZĄDU OZPN w Piotrkowie 
Trybunalskim

•  za zajęcie III m-sca - PUCHAR V-ce Przewodniczącego Powiato-
wego Zrzeszenia LZS w Piotrkowie Tryb. Grzegorza Adamczyka

•  za zajęcie IV m-sca - PUCHAR PRZEWODMICZĄCEGO RADY 
GMINY  WOLA KRZYSZTOPORSKA Ryszarda Olejnika

•  za zajęcie V m-sca - PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI SAMORZĄDOWEJ OŚWIATY, KULTURY  I 
SPORTU Wiesława Odrzywoła

•  za zajęcie VI m-sca - PUCHAR RADNEGO GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA Michała Gaworczyka.

Zawody zakończyły się zwycięstwem LZS „ZORZA” Bujny (na zdjęciu u góry), który w fi nałowych rozgrywkach wystąpił w 
składzie: Bies Bartłomiej, Bies Szymon, Kwieciński Kamil, Krasoń Piotr, Matyaszczyk Przemysław, Pietrus Mariusz, Pietrus Przemy-
sław, Radziszewski Adrian, Radziszewski Łukasz, Robak Sylwester, Szczepanik Janusz.

Końcowa tabela rozgrywek ligowych przedstawia się następująco:
1. LZS „ZORZA” Bujny,
2. LZS Kacprów,
3. LZS Bogdanów,
4. LZS Wygoda,
5. LZS Majków Duży,
6. LZS Rokszyce,
7. LZS Gomulin,
8. LZS Woźniki,
9. LZS Mąkolice,
10. LZS Blizin,
11. OSP Wola Krzysztoporska
12. LZS „ZORZA-OLDBOY” Bujny
Na zdjęciu obok: kapitanowie drużyn, biorących udział w fi nale 

rozgrywek ligowych.
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POMOC SOCJALNA:
Katarzyna Pielużek

Zofi a Chuda
Maria Kuśmierek

Urszula Krakowiak

OBSUGA KASOWA:
Małgorzata Walas

KSIĘGOWOŚĆ:
Klaudia Gwadera

PRZEDSZKOLE 
SAMORZĄDOWE

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

Dyrektor:
Krystyna Szulc

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. PAPIEŻA JANA 

PAWŁA II
w bogdanowie

Bogdanów
ul. Ks. Kozakowskiego 3

tel. 44 616-35-39
Dyrektor:

Joanna Wilhelm

SZKOŁA PODSTAWOWA
W BUJNACH

Bujny, ul. Piotrkowska 104
tel. 44 649-74-50

Dyrektor:
Beata Winnicka

SZKOŁA PODSTAWOWA
W GOMULINIE

Gomulin 42
tel. 44 615-34-26

Dyrektor:
Danuta Stępień

SZKOŁA PODSTAWOWA
W KRZYŻANOWIE

Krzyżanów 55
tel. 44 616-31-46

Dyrektor:
Iwona Zapała

SZKOŁA PODSTAWOWA
W PARZNIEWICACH

Parzniewice 31
Tel. 44 616-36-43

Dyrektor:
Grzegorz Kaczor

SZKOŁA PODSTAWOWA
W ROKSZYCACH

Rokszyce II 12
tel. 44 732-60-40

Dyrektor:
Bogumiła Szulc

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. SEWERYNY

SZMAGLEWSKIEJ
W WOŹNIKACH
Woźniki Kolonia 1
tel. 44 615-34-21

Dyrektor: 
Irena Kasztelan

ZESPÓŁ SZKOLNO- 
GIMNAZJALNY

w Woli Krzysztoporskiej
ul. Kościuszki 32

Dyrektor: 
Agnieszka Warzyńska

GMINNY TURNIEJ GIER I ZABAW DLA KLAS I-III 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Na obiektach Szkoły Podstawowej Woźnikach odbył się Gminny Tur-
niej Gier i zabaw dla klas I – III. W turnieju uczestniczyło 84 dzieci w tym 42 
dziewczynki z 7-miu szkół podstawowych z terenu gminy Wola Krzysztoporska. 
Rywalizacja najmłodszych sportowców gminy przebiegała w czterech konku-
rencjach sportowo – rekreacyjnych. Drużyny zdobywały punkty zespołowo w 
następujących konkurencjach:
- bieg z pałeczką sztafetową ( I miejsce zdobyła SP Woźniki)
- skok w dal z miejsca (I miejsce SP Krzyżanów- drużyna łącznie skoczyła 1457 cm)
- rzut piłką lekarską w tył za głowę (I miejsce SP Rokszyce)
- tor przeszkód (I miejsce SP Wożniki)
Końcowa tabela wyników:
1. SP Krzyżanów 40pkt. – PUCHAR Wójta Gminy Romana Drozdka
2. SP Wożniki       38pkt. – PUCHAR Dyrektora SP w Woźnikach
3. SP Parzniewice  30pkt. –  PUCHAR V-ce  Przewodniczącej Gminnego 

Zrzeszenia LZS Agaty Pawlak
4. SP Bujny             29pkt.
5. SP Rokszyce      28pkt.
6. SP Bogdanów     26pkt.
7. SP Gomulin        17pkt.

Wszyscy uczniowie biorący udział w zawodach otrzymali drobne upominki, 
szkoły uhonorowano pamiątkowymi dyplomami. Zapewniono także posiłek w 
trakcie trwania imprezy.

Dla dzieci turniej był piękną zabawą i rywalizacją sportową. Pierwsze przeżycia i zwycięstwa sportowe pozostaną uczest-
nikom na długo w pamięci. Organizatorem zawodów było Gminne Zrzeszenie LZS w Woli Krzysztoporskiej, LZS przy SP 
w Woźnikach, Sekcja Turystyczna LUKS „GRYF” przy ZSR CKP w Bujnach. Impreza odbywała się pod patronatem Wójta 
Gminy Wola Krzysztoporska.

Na  zdjęciach – uczestnicy zawodów.

KOLEJNE SUKCESY TURYSTÓW LUKS „GRYF”
Turyści LUKS „GRYF” w składzie Leśniewska Katarzyna, Kowalska 

Katarzyna, Lachowski Kamil, Wawrzyńczak Władysław (kierownik gru-
py) i Szczęch Henryk (Przewodniczący Powiatowej Sekcji Turystycznej) 
stanowiąc jedną drużynę, która reprezentowała Gminę Wola Krzyszto-
porska, powiat piotrkowski i województwo łódzkie na XLIII Ogólnopol-
skim Zlocie Turystycznym „TURYSTYKA- EKOLOGIA- RODZINA” w 
Tomaszowie Lubelskim, ponownie okazali się najlepsi w wielu konkur-
sach zlotowych.

Drużyna „GRYFU” w poszczególnych konkursach i konkurencjach 
sportowo- rekreacyjnych zajmowała:

•  I miejsce w konkursie wiedzy o ekologii i ochronie przyrody (Katarzyna 
Leśniewska, Kowalska Katarzyna, Szczęch Henryk);

•  I miejsce w metodycznej wycieczce pieszej (uczestniczył cały skład 
drużyny);

•  I miejsce w konkursie wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego 
(Kowalska Katarzyna, Szczęch Henryk);

•  II miejsce w konkursie wiedzy krajoznawczej o Lubelszczyźnie (Leś-
niewska Katarzyna, Szczęch Henryk);

•  XII miejsce w konkursie rodzinnym (Kowalska Katarzyna, Lachow-
ski Kamil);

•  II miejsce w turnieju piłki siatkowej drużyn mieszanych (Leśniewska 
Katarzyna, Lachowski Kamil).

•  II miejsce w konkursie artystycznym (Kowalska Katarzyna, Leśniew-
ska Katarzyna, Wawrzyńczak Władysław).

Katarzyna Leśniewska została uznana za najlepszą uczestniczkę turnieju.

W punktacji ogólnej zajęli:
• I miejsce w kategorii drużyn ponadgimnazjalnych i pozostałych (OPEH)
• III miejsce w klasyfi kacji powiatowej
• II miejsce w klasyfi kacji wojewódzkiej.

Podczas pobytu na Ziemi Lubelskiej, organizatorzy imprezy, 
oprócz konkursów i konkurencji zlotowych, przygotowali dla turystów 
wiele atrakcji m.in. wycieczkę pieszą szlakiem przebiegającym przez 
ścisły rezerwat krajobrazowy „NAD TAMWIĄ”, gdzie wśród pięk-
nych lasów mieszanych, można było podziwiać płynącą rzekę Tanwię 
z licznymi kaskadami progów skalnych. Uczestnicy zlotu odbyli rów-
nież wycieczkę do Bełżca (8 km od Tomaszowa Lubelskiego), gdzie 
zwiedzono obóz koncentracyjny, w którym w latach 1942-1943 Niem-
cy zamordowali 600.000 osób głownie w komorach gazowych.

Turyści mieli niepowtarzalną okazję, aby poznać historię i pięk-
no Ziemi Lubelskiej w okolicach Tomaszowa Lubelskiego.

Dziękujemy panu Władysławowi Wawrzyńczakowi za udostęp-
nienie materiałów do artykułu. Na zdjęciach: po prawej - drużyna 
turystów LUKS „GRYF”, po lewej – pomnik w Bełżcu (miejsce obozu 
koncentracyjnego).
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SZKOŁA PODSTAWO-
WA  IM.GEN.LUDWIKA 

CZYŻEWSKIEGO
w Woli Krzysztoporskiej

tel. 44 616-37-20
Wicedyr.:Gabriela Perek

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

tel. 44 616-38-60
Wicedyr.:Tomasz Starzyński

GMINNY OŚRODEK 
KULTURY 

w Woli Krzysztoporskiej
ul. Południowa 2,
tel. 44 616-31-85

Dyr.:Jadwiga Kułak-Pełka

GMINNA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA 

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

Kier.:Edyta Michalak

ZWIĄZKI I KLUBY 
SPORTOWE W GMINIE:

- Ludowy Klub Sportowy
w Woli Krzysztoporskiej

- Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy TYTAN

w Woli Krzysztoporskiej
- Gminne Zrzeszenie Ludo-

we Zespoły Sportowe
w Woli Krzysztoporskiej

- Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy TENIS CLUB
w Woli Krzysztoporskiej

- Ludowy Uczniowski Klub
 Sportowy GRYF w Bujnach
- Polski Związek Wędkarski 
Okręg w Piotrkowie Tryb. 

Koło nr 35 w Woli 
Krzysztoporskiej

- Ludowo Uczniowski Klub
Sportowy  ATHLETIC

w Woli Krzysztoporskiej

 GMINA W LICZBACH:
powierzchnia – 17.041 ha

mieszkańcy – 11.689
miejscowości – 48

sołectwa – 43
biblioteki, fi lie – 6

związki i kluby sportowe – 7
koła gospodyń wiejskich- 30

jednostki OSP – 15
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„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”, CZYLI CO WARTO 
WIEDZIEĆ O OBRONIE GÓR BOROWSKICH

„Piasku, po tobie szeptali leżąc,
wracając w ciebie krwi nicią wąską,
dzieci, kobiety, chłopi, żołnierze:
„Polsko, odezwij się, Polsko”.

Piasku, pamiętasz? Wisło, przepłyniesz
szorstkim swym suknem, po płaszczu plemion.
Gdy w boju padnę - o, daj mi imię,
moja ty twarda, żołnierska ziemio.”
24 VII 43r.
 K. K. Baczyński „Mazowsze”

Pasmo Gór Borowskich na terenie parafi i Bogdanów z najwyższym wzniesieniem oznaczonym na mapach wojskowych jako „Wzgó-
rze 278,5” to miejsce niezwykłe na Ziemi Piotrkowskiej. Tam znajduje się cmentarz żołnierzy poległych w okresie I wojny światowej. Dla 
współczesnego pokolenia, Borowa i Góry Borowskie to miejsce bohaterskich walk września 1939 r., przykład miłości do ojczyzny oraz 
bezgranicznego poświęcania się w obronie jej niepodległości.

Już od pierwszych dni września 1939 r. przez Ziemię Piotrkowską przedzierała się w kierunku stolicy 10 Armia Niemiecka gen. 
Waltera Reichenaua. Dążyła do przełamania obrony wojsk polskich w rejonie Częstochowy, zajęcia Piotrkowa, Łodzi i jak najszybszego 
dotarcia do stolicy. Po drodze, w Górach Borowskich napotkała na silny opór ze strony Polaków. Był to ważny punkt strategiczny – ha-
mował ruch XVI Korpusu Pancernego armii niemieckiej na Piotrków Trybunalski-Bełchatów. Tutaj gen. Ludwik Czyżewski, wtedy 
w stopniu pułkownika, osadził swoich żołnierzy. Trzon stanowił 2 Pułk Piechoty Legionów wspierany przez 146 Pułku Piechoty i 3 dywizję 
2 Pułku Artylerii Lekkiej. Oddziały stanowiły odwód Armii Łódź, dowodzonej przez gen. dywizji Juliusza Rómmla. Żołnierze polscy 
mieli za zadanie utrzymać ok. 20-kilometrowy odcinek w okolicy Księżego Młyna, Gór Borowskich, Jeżowa i Rozprzy. Wyznaczono trzy 
zgrupowania obronne:

• odcinek Księży Młyn - broniony przez I batalion 2 Pułku Piechoty Legionów
• odcinek Borowska Góra - broniony przez III batalion 2 Pułku Piechoty Legionów
• odcinek Jeżów-Rozprza - broniony przez I batalion 146 Pułku Piechoty 
• odwód - II batalion 2 Pułku Piechoty Legionów
Stanowisko dowodzenia pułkownika Czyżewskiego znajdowało się w szkole w Janowie. 
Na krańcach dozorowanego obszaru przepływały rzeczki o zabagnionych dolinach stano-

wiące, naturalna przeszkodę dla niemieckiej broni pancernej. Klucz całej pozycji, Borowskie 
Góry – były całkowicie niezalesione. Opór miał być zachowany do późnych godzin wieczornych 
4-go września 1939 r., pozycje utrzymano znacznie dłużej.

Od rana 3 września dużą aktywność przejawiało lotnictwo nieprzyjaciela, wykonując liczne loty 
patrolowe oraz bombardując Janów, Jeżów, Rozprzę. Około południa sztab Grupy Operacyjnej 
„Piotrków”, dowodzonej przez gen. Thommee otrzymał meldunek płk Czyżewskiego o wykryciu 
pancernych patroli wroga. W godzinę później Rozprza i Jeżów zostały zbombardowane i silne 
ostrzelane ogniem artyleryjskim.

O świcie 4 września rozpoznanie lotniczne meldowało o zbliżaniu się dużych kolumn pan-
cernych wroga. Na pozycje płk Czyżewskiego wychodziło natarcie dwóch dywizji pancernych: 1 Dywizji Pancernej gen. Rudolfa Szmidta i 
4 Dywizji Pancernej gen. Georga Reinharda, dysponujących ogromna siłą ognia. Przed południem cała linia polskiej obrony od Księżego 
Młyna po Rozprzę stanęła w ogniu, rozpoczęły się najcięższe walki. Artyleria polska ostrzelała w rejonie Wroników -Laski silnym ogniem 
kolumnę czołgów, zmierzającą w stronę Jeżowa. O godz. 13:35 z rejonu Pawłowa wyszło niemieckie natarcie wzmocnione czołgami i kilko-
ma zmotoryzowanymi bateriami artylerii na stanowiska III Batalionu mjr Żelazowskiego z 2 Pułku Piechoty Legionów. Zmasowany ogień 
III dywizjonu mjr Bodek – Mirskiego rozbił atak czołgów, a celny ogień legionistów 3 kompanii ckm por. Jana Mazura zatrzymał piechotę. 
Pierwsze natarcie na Góry Borowskie zostało odparte, napastnik poniósł duże straty. Kolejne ruszyło o godz. 18:30 – ok. 60 czołgów wroga 
zaatakowało pozycje II batalionu, Borowskie Góry znalazły się pod niezwykle silnym ogniem artylerii niemieckiej. Obrońcy odpowiedzieli 
ze wszystkich środków  ogniowych będących w ich dyspozycji  - i znów się udało. W tym samym czasie po zaciętej obronie padły Rozprza 
oraz Jeżów. Tymczasem, do bezpośredniego ataku na Borowskie Góry, 4 Dywizja Pancerna gen. Reinhardta wydzieliła dwie gruby bojowe: 
pierwsza miała atakować Borowskie Góry wprost z rejonu wsi Siódemka, zadaniem drugiej było uderzenie w rejonie wsi Laski w lewe 
skrzydło oddziałów płk Czyżewskiego.

5 września o godz. 05:45 na Borowskie Góry spadły bomby lotniczne i pociski artyleryjskie. Pod szczególnie silnym ostrzałem znalazł się 
rejon „Wzgórza 278,5”. Natarcie niemieckie powoli posuwało się do przodu. Około godz. 18:00 II i III batalion 2 Pułku Piechoty Legionów 
znalazły się w okrążeniu.. Całą noc aż do świtu 6 września w rejonie Borowskich Gór wybuchały lokalne walki. O godz. 20:15 6 września 
1939 r. mjr Herzog ze sztabu Grupy Operacyjnej „Piotrków” dostarczył rozkaz o wycofaniu zgrupowania płk Czyżewskiego do Dłutowa, 
zamykając jedną z najbardziej dramatycznych  i chwalebnych kart czynu żołnierza polskiego w kampanii wrześniowej 1939 roku.

„Natężenie ognia na Góry Borowskie osiąga nieprawdopodobną siłę. Ziemia trzęsie się, góry przykryte pyłem i dymem, rwie się połączenie 
telefoniczne, bardzo duże straty własne, ogień nie ustaje. Wydaje się nie możliwe – na miarę odczuć i pojęć ludzkich” – wspomina po wojnie 
generał Ludwik Czyżewski.

Żołnierze spełnili na miarę możliwości swój obowiązek. W czasie walk 2 Pułk Piechoty Legionów poniósł dotkliwe straty- zginęło 348 
żołnierzy a 250 zostało rannych. Ciała poległych pochowane zostały na cmentarzu w Grocholicach, Parzniewicach, Rozprzy, Piotrkowie 
Tryb. oraz zabrane przez rodziny.

2 Pułk Piechoty Legionów został odtworzony w konspiracji w ramach Armii Krajowej i wziął udział w akcji „Burza” na Kielecczyźnie. 
Wchodził wtedy w skład 2 Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Walki toczył w sierpniu i na początku września 1944 roku, a następnie został 
rozwiązany. 

Dla uczczenia obrońców Gór Borowskich w 1972 r. - z inicjatywy ZBoWiD-u, w miejscowości Borowa odsłonięto pomnik ze stali 
z emblematami Krzyża Walecznych i Odznaki Pułkowej oraz tablicę pamiątkową. Projekt pomnika opracowali Tadeusz Nowakowski, 
Adam Piątek i Eugeniusz Nawarzyc; wykonali w czynie społecznym pracownicy FMG „PIOMA”. Od wielu lat w pierwszą niedzielę 
września oddajemy hołd poległym w rejonie Gór Borowskich, poprzez mszę polową i podniosłą, patriotyczną uroczystość z udziałem 
władz gminy Wola Krzysztoporska i Bełchatowa, kombatantów i weteranów. Składamy im hołd, staramy się pozostawić trwałe ślady 
wdzięczności. Wyrażamy szacunek nielicznym żyjącym uczestnikom tamtych wydarzeń oraz rodzinom poległych.

Osoby zainteresowane tematem odsyłamy do literatury: gen. L.Czyżewski „Od Gór Borowskich do Zakroczymia”, S. Wyrzycki „2 
Pułk Piechoty Legionów”, M.Bielski „Grupa Operacyjna Piotrków 1939”,J. Rómmel „ Za honor i ojczyznę”, B.Baranowski „Dzieje 
Piotrkowa Trybunalskiego, T.Nowakowski „Piotrków Trybunalski i okolice”, czy A.Zawilska „Bitwy polskiego września”. Na zdjęciu: 
pomnik obrońców Gór Borowskich oraz  odznaka 2 Pułku Piechoty Legionów.


