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W dniu 1 grudnia b.r. odbyła się pierwsza, po wyborach 
samorządowych, sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska. 
Helena Błaszczyk, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wybor-
czej w Woli Krzysztoporskiej, złożyła gratulacje Wójtowi 
Gminy i radnym, a następnie wręczyła zaświadczenia o wy-
borze. I sesję Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej otworzyła 
radna seniorka – Maria Głowacka. W czasie tej sesji wybrano 
Marię Głowacką na Przewodniczącą Rady Gminy, natomiast 
Zastępcą Przewodniczącego został Grzegorz Konecki.

Podczas kolejnej sesji (3 grudnia b.r.) miało miejsce zło-
żenie ślubowania przez Romana Drozdka – Wójta Gminy. 
Następnie podjęto uchwały w sprawie składów osobo-
wych stałych komisji Rady Gminy. W porządku posiedzenia 
znalazło się również spotkanie z kierownikami jednostek 
organizacyjnych i kierownikami referatów Urzędu Gminy, 
które miało na celu przekazanie informacji na temat ich 
działalności.

WŁADZA WYKONAWCZA

Na zdjęciu (od lewej): Mieczysław Warszada – Zastępca Wójta, Roman Drozdek – Wójt Gminy Wola Krzysztoporska, Wiesław Jagiełło 
– Skarbnik Gminy oraz Marek Ogrodnik – Sekretarz Gminy

Na zdjęciu: rozpoczynający nową kadencję radni Gminy Wola Krzysztoporska w towarzystwie Wójta Gminy

Na zdjęciu: moment ślubowania Wójta Gminy Wola Krzysztoporska

WŁADZA UCHWAŁODAWCZA – RADA GMINY

PRZEDSTAWIAMY NOWE WŁADZE GMINY
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Maria Głowacka
(Piekary) – Przewodni-

cząca Rady Gminy Wola 
Krzysztoporska

Grzegorz Konecki 
(Majków Duży) – 

Zastępca Przewodniczą-
cego Rady Gminy 

Wola Krzysztoporska

Michał Gaworczyk 
(Bujny) – Przewodniczący 

Komisji Budżetu, 
Finansów i Rozwoju 

Gospodarczego

Jerzy Krzesiński
(Parzniewice Małe)

– Członek Komisji Samo-
rządowej, Oświaty, Kultury 
i Sportu oraz Komisji Zdro-

wia, Spraw Socjalnych 
i Porządku Publicznego

Paweł Malik (Siomki) 
– Członek Komisji Budże-
tu, Finansów i Rozwoju 

Gospodarczego oraz 
Komisji Zdrowia, Spraw 
Socjalnych i Porządku 

Publicznego

Wiesław Odrzywół 
(Krzyżanów) – Członek 
Komisji Rewizyjnej oraz 
Komisji Samorządowej, 

Oświaty, Kultury i Sportu

Ryszard Olejnik 
(Bogdanów) – Członek 

Komisji Rewizyjnej 
oraz Komisji Budżetu, 
Finansów i Rozwoju 

Gospodarczego

Józef Plich 
(Gomulin) – Członek 
Komisji Rewizyjnej 

oraz Komisji Budżetu, 
Finansów i Rozwoju 

Gospodarczego

Andrzej Płosa 
(Krężna Kolonia) – Członek 
Komisji Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego 

oraz Komisji Zdrowia, 
Spraw Socjalnych 

i Porządku Publicznego

Dariusz Pytka
(Gąski) – Przewodniczący 
Komisji Zdrowia, Spraw 
Socjalnych i Porządku 

Publicznego

Joanna Sala
(Wola Krzysztoporska)

– Przewodnicząca
Komisji Samorządowej, 

Oświaty, Kultury i Sportu

Mariusz Stasiak
(Budków) – Członek 

Komisji Rewizyjnej oraz 
Komisji Samorządowej, 

Oświaty, Kultury i Sportu

Błażej Strzelczyk
(Wola Krzysztoporska)

– Członek Komisji Samo-
rządowej, Oświaty, Kultury 
i Sportu oraz Komisji Zdro-

wia, Spraw Socjalnych 
i Porządku Publicznego

Barbara Torchalska
(Wola Krzysztoporska)

– Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

Tomasz Walas 
(Blizin) – Członek Komisji 

Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego 

oraz Komisji Samorzą-
dowej, Oświaty, Kultury 

i Sportu

Na zdjęciu obok: 
kierownicy jednostek 
organizacyjnych 
i kierownicy referatów 
Urzędu Gminy obecni 
na II Sesji Rady Gminy, 
która odbyła się 
3 grudnia 2010 roku

PRZEDSTAWIAMY NOWE WŁADZE GMINY
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Na początku zimy pragniemy przybliżyć mieszkańcom gmi-
ny problem odśnieżania dróg. Na terenie Gminy Wola Krzy-
sztoporska występują 3 kategorie dróg drogi krajowe, po-
wiatowe i gminne. Za odśnieżanie każdej z tych kategorii 
dróg odpowiadają inne podmioty. Drogi krajowe: nr 1 (Kato-
wice-Gdańsk) oraz nr 8 (Wrocław-Warszawa) odśnieżane są 
prze Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Drogi 
powiatowe przez Powiat Piotrkowski, a drogi gminne przez 
Gminę Wola Krzysztoporska. Największym problemem są 
drogi powiatowe ze względu na to, że są to główne cią-
gi komunikacyjne gminy a ich łączna długość przekracza 
100 km. Najczęściej zastrzeżenia mieszkańców dotyczą 
stanu dróg powiatowych: 

z Piotrkowa Tryb. poprzez Wolę Krzysztoporską i Bog-
danów do Bełchatowa, 
z Woli Krzysztoporskiej do Parzniewic, 
z Borowej poprzez Bogdanów i Woźniki do drogi kra-
jowej nr 8, 
z Woli Krzysztoporskiej 
przez Krężną i Oprzężów 
do Gomulina. 

Główne ulice Woli Krzysz-
toporskiej to również drogi 
powiatowe: ul. Piotrkowska, 
ul. Ogrodowa, ul. Wesoła, ul. 
Kościuszki na odcinku od ul. 
Wesołej do ul. Cmentarnej 
oraz ul. Cmentarna. 

Środkami na utrzymanie 
dróg powiatowych dysponu-
je Powiat Piotrkowski i on 
odpowiada za ich należyte 
utrzymanie, w tym odśnieża-
nie. Gmina zgodnie z ustawą 
o drogach nie może prze-
znaczać własnych środków 
na utrzymanie dróg powia-
towych, dlatego wszelkie za-
strzeżenia co do stanu tych 
dróg należy kierować do Po-
wiatu Piotrkowskiego. Bezpo-
średnio odśnieżaniem dróg 
powiatowych zajmuje się: 
Zarząd Dróg Powiatowych 
w Piotrkowie Trybunalskim 
Al. 3-Maja 33. Kontakt: 

 Tel. (44) 732 31 70 Fax. 
(44) 732 31 03 drogipowia-
towezdp@wp.pl, www.zdp.
piotrkowtrybunalski.bip.
net.pl 

Natomiast zgłoszenia złe-
go stanu dróg powiatowych 
należy dokonywać u dyżur-
nego kierującego akcją zimo-
wą pod całodobowym nume-
rem telefonu 44 615 80 6044 615 80 60. 
Na zamieszczonej obok mapie 
poglądowej gminy kolorem 
czerwonym oznaczono drogi 
krajowe, kolorem żółtym ozna-
czono drogi powiatowe, bia-
łym - drogi gminne.

Ponadto interwencji w sta-
nie złego stanu dróg powia-
towych można dokonywać 
bezpośrednio u władz Po-
wiatu Piotrkowskiego.

Starostą powiatu jest Stanisław Cubała (PSL), natomiast prze-
wodniczącym Rady Powiatu jest Ireneusz Czerwiński (PiS).

Gmina Wola Krzysztoporska posiada w 21 osobowej Ra-
dzie Powiatu Piotrkowskiego bogatą reprezentację. Wice-
starostą Powiatu jest Grzegorz Adamczyk (SLD) zam. Wola 
Krzysztoporska, a wiceprzewodniczącą Rady Powiatu – 
Paulina Dziadczyk (PSL) zam. Wola Krzysztoporska. Ponad-
to w Radzie Powiatu zasiadają: Sławomir Ogrodnik (PSL) 
zam. Wola Rokszycka oraz Zbigniew Ziemba (PiS) zam. 
Wola Krzysztoporska

Kontakt do Starostwa Powiatowego: Aleje 3-go Maja 33 
97-300 Piotrków Trybunalski tel. (44) 732 31 00 fax. (44) 
732 31 59 e-mail: starosta@powiat-piotrkowski.pl

lub do Biura Rady Powiatu
tel. 732 31 07
e-mail: rada@powiat-piotrkowski.pl

ODŚNIEŻANIE DRÓG NA TERENIE GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

Podmioty odpowiedzialne za odśnieżanie dróg:

drogi krajowe – 
GENERALNA DYREKCJA DRÓG 
KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
drogi powiatowe – 
POWIAT PIOTRKOWSKI
drogi gminne – 
GMINA WOLA KRZYSZOPORSKA

INFORMACJE BIEŻĄCE
Podsumowanie inwetycji gminnych w kadencji 2006-2010
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W ogłoszonym przez DZIENNIK ŁODZKI w dniu 19.11.2010 r. 
najnowszym rankingu gmin województwa łódzkiego, porów-
nującym skuteczność samorządów wiejskich, Gmina Wola 
Krzysztoporska zajęła 8 miejsce wśród 133 gmin wiejskich. 
Gmina systematycznie polepsza swoją pozycję rankingową: 
w 2004 r. zajmowała miejsce 65, a w 2006 r. – 18.

Najwyżej Gmina została oceniona w kategorii: wydatki na 
administrację – zajęła 4 miejsce. Nasza Gmina ma jedne z naj-
niższych w województwie łódzkim wydatki na administrację 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca! Również w pozyski-
waniu funduszy unijnych Gmina plasuje się na bardzo dobrym 
16 miejscu. Na 17 miejscu Gmina znalazła się w kategorii do-
chody w złotych na jednego mieszkańca. W zakresie inwesty-
cji Gmina zajęła rewelacyjne 16 miejsce wśród wszystkich 133 
gmin wiejskich (wydatki majątkowe). Osiągnięcie tych wskaź-
ników nie byłoby możliwe bez wykonania wieloletniej ciężkiej 
pracy: w tym przeprowadzenia szeregu reform w jednostkach 
organizacyjnych gminy czy stworzeniu w Urzędzie Gminy sku-
tecznego referatu zajmującego się Funduszami Unijnymi. Bar-
dzo dobry wynik zajmuje Gmina pod względem liczby bezro-
botnych – 5,08 %, daje to 19 miejsce w rankingu. Wynik ten jest 
zasługą korzystnego położenia Gminy ale również ogromnej 
pracy wykonanej przez urzędników polegającej na pozyskaniu 

funduszy unijnych na szkolenia zawodowe dla osób bezrobot-
nych oraz rolników. Ogółem Gmina od roku 2006 pozyskała 
na ten cel ponad 3 mln zł i pomogła uzyskać dodatkowe kwa-
lifikacje zawodowe prawie 700 mieszkańcom. Żadna z gmin 
województwa łódzkiego nie może pochwalić się takimi osiąg-
nięciami. W środku stawki Gmina plasuje się w kategorii zadłu-
żenie (53 miejsce), jest ono niższe niż średnia krajowa i średnia 
dla województwa łódzkiego. Ze względu na dobre zarządze-
nie i pozyskiwane fundusze ze źródeł zewnętrznych możliwe 
było przeprowadzenie szeregu inwestycji. Ostatnie lata były dla 
Gminy rekordowe pod tym względem. Rekordowe inwestycje 
przeprowadzono w Woli Krzysztoporskiej (wymiana kanaliza-
cji i wodociągów na osiedlu, budowa oświetlenia ulicznego, 
modernizacja GOK-u i przedszkola, budowa chodników i ulic 
z kostki brukowej, budowa ORLIKA i placu zabaw, termomoder-
nizacja Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego). Rozpoczęto realizację 
drugiego gimnazjum na terenie Gminy w miejscowości Gomu-
lin. Niemal w każdej miejscowości gminnej modernizowano 
drogi i oświetlenie uliczne, modernizacji poddano wszystkie 
Domy Ludowe, wybudowano również nowe tego typu obiekty 
w miejscowościach Siomki i Budków. Inwestowano w wodocią-
gi i kanalizację. Gmina Wola Krzysztoporska stawiana jest in-
nym samorządom za przykład i wzór mądrego zarządzania. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (duże projekty inwestycyjne) podczas ostatniej 
kadencji Gmina pozyskała środki na następujące inwestycje:

Nazwa zadania Kwota dofinansowania Przedmiot inwestycji

1. Budowa kompleksowego systemu 
oczyszczania i odprowadzania 
ścieków dla Gminy Wola 
Krzysztoporska

12 340 235,10 zł Wybudowanie nowej oczyszczalni ścieków w Woli 
Krzysztoporskiej, wybudowanie rozdzielczej kanaliza-
cji w północnej części Woli Krzysztoporskiej, wybudo-
wanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Siomki-Krzy-
żanów-Glina 

2. Budowa Zintegrowanego Systemu 
e-Usług Publicznych Województwa 
Łódzkiego (Wrota Regionu 
Łódzkiego)

198 015,15 zł Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów 
w Urzędzie Gminy, projekt realizowany w partnerstwie 
z Województwem Łódzkim

3. Termomodernizacja budynków 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Woli Krzysztoporskiej

1 836 772,89 zł Ocieplenie ścian i stropodachów, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej na nową, modernizacja kotłow-
ni w tym montaż pompy ciepła, wymiana wszystkich 
źródeł oświetlenia, modernizacja systemu centralnego 
ogrzewania

RAZEM 14 375 023,14 zł

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (mniejsze projekty inwestycyjne, środki przeznaczone dla obszarów 
wiejskich) pozyskano środki na następujące inwestycje:

Nazwa zadania Kwota dofinansowania Przedmiot inwestycji

1. Budowa Domów Ludowych 
w miejscowości Siomki oraz 
w sołectwie Mzurki-Budków

500 000,00 zł Budowa nowych budynków spełniających funkcje śro-
dowiskowe i kulturalne dla lokalnej społeczności.

2. Modernizacja Domów Ludowych 
w miejscowościach Krzyżanów 
i Parzniewice 

500 000,00 zł Kompleksowy remont budynków gminnych służących 
lokalnej społeczności 

3. Modernizacja ujęcia wody 
w Jeżowie

316 734,00 zł Kompleksowy remont instalacji technologicznych oraz 
elektrycznych ujęcia wody. 

RAZEM 1 316 734,00 zł

8 MIEJSCE W RANKINGU GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ŚRODKI UNIJNE W GMINIE W LATACH 2006-2010

INFORMACJE BIEŻĄCE
Podsumowanie inwetycji gminnych w kadencji 2006-2010
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NIKT NIE ZMODERNIZOWAŁ TYLU DRÓG

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki m.in. na poprawę sytuacji na rynku pracy, podniesienie 
kwalifikacji zawodowych mieszkańców) zrealizowano następujące projekty:
Lp. Nazwa zadania Kwota dofinansowania Przedmiot projektu

1 Możesz mieć dobrą pracę – daj sobie 
SZANSĘ 

732 124 20 zł Przeszkolenie 139 osób pozostających bez zatrud-
nienia w ramach różnego rodzaju szkoleń zawodo-
wych oraz przeprowadzenie z uczestnikami zajęć 
z doradcą zawodowym

2 Nowy zawód – nowe możliwości! 463 785 zł Przeszkolenie 100 rolników i domowników rolnika
3 Mój nowy zawód 421 672 zł Przeszkolenie 73 rolników i domowników rolnika
4 Aktywizacja społeczno-

zawodowa na terenie Gminy Wola 
Krzysztoporska 

188 827,10 zł Warsztaty i konsultacje indywidualne w zakresie 
doradztwa zawodowego i psychologicznego oraz 
szkolenia zawodowe dla 21 osób – rok 2009, pro-
jekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Woli Krzysztoporskiej

5 Aktywizacja społeczno-
zawodowa na terenie Gminy Wola 
Krzysztoporska 

152 006,80 zł Warsztaty i konsultacje indywidualne w zakresie 
doradztwa zawodowego i psychologicznego oraz 
szkolenia zawodowe dla 12 osób – rok 2010, pro-
jekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Woli Krzysztoporskiej

5 W drodze po nowe kwalifikacje 320 671,00 zł Projekt, którego realizacja rozpocznie się w 2011 r. 
Skierowany jest do rolników i domowników rolnika 
ubezpieczonych w KRUS – przewidziano 43 miejsca 
szkoleniowe

7 Moja szansa na dobrą pracę 460 046 zł Projekt, którego realizacja rozpocznie się w 2011 r. 
Skierowany jest do osób pozostających bez zatrud-
nienia – przewidziano 70 miejsc szkoleniowych

RAZEM 2 739 132,10 zł

Ponadto podczas bieżącej kadencji wykorzystano środki po-
zyskane na początku 2006 r. w ramach: Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na modernizację i wyposażenie Domów 
Ludowych w Bogdanowie, Bujnach, Majkowie Dużym i Woź-
nikach (420.000,00 zł) oraz na dwa projekty szkoleniowe 
w ramach których przeszkolono w ramach szkoleń zawodo-
wych w latach 2006/2007 prawie 280 osób (pozyskano na ten 
cel ponad 550.000,00 zł). Gmina w ramach swojej działalności 
pozyskiwała również środki z wielu źródeł krajowych, w tym:

z Ministerstwa Sportu i Turystyki m.in. na budowę „Orli-
ków” w Woli Krzysztoporskiej i Bujnach oraz na budowę 
sali gimnastycznej w ramach rozbudowy placówki oświa-
towej w Gomulinie (łącznie ponad 1,2 mln złotych),
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi m.in. na montaż pomp ciepła, na 
zakup samochodów strażackich (dla OSP w Gomulinie, dla 

OSP Rokszyce, dla OSP w Jeżowie, dla OSP Piekary, dla OSP 
Blizin, dla OSP Majków), na termomodernizację przedszko-
la w Woli Krzysztoporskiej oraz termomodernizacje budyn-
ku GOK-u (łącznie ponad 1 mln złotych)
z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi m.in. z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego na 
modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych na remont drogi gminnej Oprzężów-Rokszyce, jak 
również na budowę „Orlików” w Woli Krzysztoporskiej 
i Bujnach (łącznie ponad 1,1 mln złotych)
z Ministerstwa Edukacji Narodowej – m.in. na budowę 
placu zabaw przy szkole w Woli Krzysztoporskiej, zakup 
pomocy dydaktycznych do wszystkich placówek szkolnych 
w ramach programu „Radosna Szkoła” (ok. 200 tysięcy 
złotych)

Modernizacje i remonty dróg na terenie Gminy Wola Krzy-
sztoporska prowadzone są regularnie od kilku lat – co obrazu-
je poniższe zestawienie. W tabeli ujęto tylko odcinki, na któ-

rych w czasie minionej kadencji wykonano nowe nakładki 
bitumiczne.

Oprócz wymienionych w tabeli robót sukcesywnie w okresie 
całej kadencji wykonywano bieżące remonty dróg, jak również 
dostarczano na drogi kruszywo, mające stanowić podbudowę 
pod wykonanie kolejnych nakładek bitumicznych. Nie należy 

również zapominać o zmodernizowanych drogach na osiedlu 
w Woli Krzysztoporskiej (wykonanie nowej nawierzchni z kost-
ki brukowej).

ROK Miejsce położenia nowych nakładek bitumicznych Łączna długość
Wartość 

inwestycji

2007 Wola Krzysztoporska ul. Południowa 801 m 155 000 zł

2008 Majków Folwark 1 362 m 190 000 zł

2009 Mąkolice dz. 118, 220, 318 (dwa odcinki); Jeżów dz. 687; Wygoda 
dz. 65/2; Rokszyce I dz. 188; Woźniki Kolonia dz. 164,167; Miłaków 
dz. 101; Moników dz. 70, Borowa dz. 29; Parzniewice Duże dz. 7, 
42; Parzniewice Małe dz. 96, 118; Gomulin Kolonia dz. 200, Laski 
dz. 113, 133, Woźniki dz. 419, 424; Krężna dz. 623, 624, 625, 626; 
Piaski dz. 48; Borowa-Lucynów dz. 143, 142, 309, 294; Oprzeżów-
Piekary, Oprzężów-Rokszyce

18 421,00 m 2 600 000 zł

2010 Bogdanów ul. Krótka; Wola Rokszycka dz. 203/2 i 204/2; Krężna 
dz.618; Kol. Krężna dz.129; Piekarki dz. 94; Kamienna dz. 227, 
Ludwików dz.61/1; Oprzężów, dz. 209; Oprzężów Kol. dz.23; 
Oprzężów Kol. dz.24; Kacprów dz.38, Kozierogi dz. 244, Bogdanów 
dz. 112,155,173; Krężna dz. 129; Mzurki dz. 165

7 943 m 900 000 zł

RAZEM 28 527 m 3 845 000 zł
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Jedną z najważniejszych, realizowanych w ostatnich latach, 
inwestycji gminnych jest rozbudowa placówki oświatowej 
w Gomulinie. W Gomulinie powstanie m.in. nowa sala gimna-
styczna, przedszkole, gimnazjum, plac zabaw, blok żywieniowy. 
Nowy obiekt będzie swoistym centrum edukacyjnym, które-
go istnienie wpłynie na poprawę walorów inwestycyjnych 
północnej części Gminy i ma za zadanie przyciągnięcie 
nowych inwestorów. Poprawie ulegną warunki nauczania 
w szkole podstawowej, a młodzież z północnej części gmi-
ny nie będzie zmuszona dojeżdżać, często ponad godzinę, 

do gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej. Dzięki korzystne-
mu wynikowi przetargu inwestycja, która według kosztorysu 
inwestorskiego została wyceniona na ponad 20 mln złotych 
zrealizowana zostanie przez firmę EIFFAGE BUDOWNICTWO 
MITEX S.A. za kwotę 11,8 mln złotych. Dodatkowo koszt 
wyposażenia i instalacji w szkole szacowany jest na 1 mln zł. 
Ze źródeł zewnętrznych udało się pozyskać na realizację inwe-
stycji kwotę 600 000,00 zł (z Ministersytwa Sportu i Turystyki 
na budowę sali gimnastycznej). Pozostałe środki na budowę 
pochodzą z budżetu Gminy.

Mieszkańcy Gminy Wola Krzysztoporska od wielu lat wy-
kazują duże zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej. 
Często jednak działania na rzecz integracji nie były możliwe 
na większą skalę. Głównym powodem był brak odpowiednie-
go zaplecza, które mogłoby stanowić podstawę dla tego typu 
procesu. Rozwiązaniem problemu stało się systematyczne 
inwestowanie w modernizacje i wyposażenie istniejących do-
mów ludowych oraz budowę kolejnych. Celem było zapewnie-
nie dostępu jak największej liczbie mieszkańców do miejsca, 

które dzięki odpowiedniej organizacji, stanowić może najważ-
niejszą komórkę integracyjną miejscowości. Obecnie czyn-
nie działa 28 kół gospodyń wiejskich biorąc aktywny udział 
w życiu kulturalnym gminy. Poprawa stanu technicznego bu-
dynku świetlicy pozwala pracować paniom w godnych warun-
kach. Na naszym terenie znajdują się 23 domy ludowe, przy 
czym w 15 swoją siedzibę mają jednostki ochotniczej straży 
pożarnej, w 4 znajdują się lokalne punkty komunikacji spo-
łecznej z dostępem do Internetu, a w 5 – biblioteki.

2007 rok łączna wartość 149 000,00 zł

Modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w Majkowie Dużym  20 000,00 zł 
Modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w Bogdanowie  37 000,00 zł 
Modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w Woźnikach  26 000,00 zł 
Wykonanie posadzek w Domu Ludowego w Woźnikach  66 000,00 zł 

2008 rok łączna wartość 1 275 000,00 zł
Budowa garażu OSP w Majkowie Dużym  160 000,00 zł 
Modernizacja i wyposażenie w Domu Ludowego w Woli Krzysztoporskiej  70 000,00 zł 

Modernizacja i wyposażenie w Domu Ludowego w Kacprowie  560 000,00 zł 
Budowa i wyposażenie Domów Ludowych w Siomkach oraz sołectwie Mzurki-Budków - fundamenty  150 000,00 zł 
Modernizacja i wyposażenie w Domu Ludowego w Wygodzie  77 000,00 zł 

Modernizacja i wyposażenie w Domu Ludowego w Kozierogach - wymiana dachu  73 000,00 zł 
Remonty budynków w Domów Ludowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska  185 000,00 zł 

2009 rok łączna wartość 1 677 000,00 zł
Remonty budynków Domów Ludowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska  69 000,00 zł 
Budowa Domów Ludowych w Miejscowości Siomki oraz sołectwie Mzurki-Budków  1 240 000,00 zł 

Remonty budynków Domów Ludowych na terenie Gminy Wola 
Krzysztoporska 

Stradzew  29 000,00 zł 
Wola Rokszycka  104 000,00 zł 
Bogdanów - plac  54 000,00 zł 

Modernizacja i wyposażenie Domów Ludowych Mąkolice  51 000,00 zł 
Glina  34 000,00 zł 

Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Bogdanowie  96 000,00 zł 
2010 rok łączna wartość 1 707 000,00 zł

Modernizacja i wyposażenie Domów Ludowych

Glina  23 000,00 zł 
Pawłów Górny  100 000,00 zł 
Blizin  90 000,00 zł 
Laski  80 000,00 zł 
Kozierogi  50 000,00 zł 
Stradzew  47 000,00 zł 
Krzyżanów  650 000,00 zł 
Parzniewice Duże  400 000,00 zł 
Majków Duży  150 000,00 zł 
Piekary - plac  80 000,00 zł 
Piekary i Stradzew -zbiorniki bezodpływowe  37 000,00 zł 

Wartość inwestycji w latach 2007-2010  4 808 000,00 zł 

INWESTYCJE I REMONTY BUDYNKÓW DOMÓW LUDOWYCH 2007-2010

ROZBUDOWA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W GOMULINIE
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Podczas kadencji samorządowej 2002-2006 zastąpiono 
wszystkie przestarzałe energochłonne lampy żarowe nowo-
czesnymi lampami energooszczędnymi. Podczas minionej 
kadencji samorzorządowej (2006-2010) trwały sukcesywnie 

prace nad rozbudową gminnego systemu oświetlenia. Łącznie 
zamontowano dodatkowo 184 nowe oprawy wraz ze źród-
łami swiatła. Poniżej zamieszcamy zestawienie wykonanych 
robót i ich wartość

Od czasów świetności WZPB „Organika” nie wykonano w Wo-
li Krzysztoporskiej tylu inwestycji. Przede wszystkim zadbano 
o mieszkańców osiedla domów wielorodzinnych oraz o stan 
techniczny budynków komunalnych. Łącznie w minionej kadencji 
wliczając nie wymienione w tabeli mniejsze inwestycje wydatko-
wano tu ponad 8 mln złotych. Również Zarząd Nieruchomościa-
mi jako jednostka budżetowa Gminy wykonywał inwestycje na 
terenie Woli Krzysztoporskiej m.in. częściowe ocieplenie budynku 
Ośrodku Zdrowia oraz wymiana ciepłociągu na osiedlu w Woli 
Krzysztoporskiej, wymiana stolarki okiennej w budynkach komu-
nalnych przy ul. Południowej i Fabrycznej. Tylko dzięki mądremu 

gospodarowaniu środkami własnymi oraz skutecznemu pozyski-
waniu środków zewnętrznych udało się tak wiele zrobić. Mimo 
wykonania tak szerokiego zakresu robót, wiele jeszcze zostało do 
zrobienia. Gmina nie ma jednak możliwości finansowych do zre-
alizowania wszystkich koniecznych inwestycji w krótkim czasie. 
W kolejnych latach planowane jest wykonanie kolejnego etapu 
budowy dróg i chodników na osiedlu oraz modernizacja sali wi-
dowiskowo-kinowej w GOK. Przeprowadzona też zostanie przy 
udziale środków unijnych inwestycja w zakresie budowy nowej 
oczyszczalni ścieków i budowy dla północnej części miejscowości 
kanalizacji rozdzielczej wraz z odnowieniem nawierzchni dróg.

lp Przedmiot inwestycji Rok Wartość 

1 Montaż przewodów i opraw oświetlenia ulicznego wraz ze źródłami światła: Pawłów Dolny obwód I – 3 lampy, Pa-
włów Dolny obwód II – 5 lamp, Miłaków – 4 lampy, Laski – 8 lamp, Parzniewice Duże (Przydatki) – 9 lamp, Borowa 
– 4 lampy, Kacprów 2 lampy, Parzniewice Duże /Pawłów Szkolny – 14 lamp, Siomki – 4 lampy (łącznie 53 lampy)

2007 170 000 zł

2 Wykonanie obwodów oświetleniowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska. Zamontowano łącznie 41 energo-
oszczędnych lamp, zamontowano 2502 m linii elektrycznych oraz 3 słupy betonowe. Wykaz obwodów: 1. Siomki 
– 4 lampy, 2. Oprzężów Kolonia – 15 lamp, 3. Oprzężów – 8 lamp, 4. Kargał las – 4 lampy, 5. Stradzew – 3 lampy, 
6 Oprzężów/Rokszyce – 1 lampa, 7. Borowa – 1 lampa, 8. Blizin – 3 lampy, 9. Piekary – 1 lampa, 10. Wola Krzyszto-
porska – 1 lampa

2008 159 000 zł

3 Budowa obwodu oświetleniowego na osiedlu mieszkaniowym w Woli Krzysztoporskiej:
ułożenie kabla oświetleniowego 832 m, słupy oświetleniowe szt. 15, montaż opraw oświetleniowych – szt.15, 
montaż rozdzielnicy ROU 1 szt.

2008 120 000 zł

4 Linia oświetleniowa placu centralnego w Bogdanowie:
Kabel oświetleniowy 55m, latarnia parkowa – 1 kpl. lampa oświetleniowa 4 szt, projektory oświetleniowe 3 kpl.

2009 35 000 zł

5 Montaż przewodów i opraw oświetlenia ulicznego wraz ze źródłami światła: 
1. Makolice 16 lamp, Parzniewice Małe 3 lampy, Parzniewice Duże – 7 lamp, Mzurki 4 lampy, Woźniki – 3 lampy 
(Łącznie 35 lamp i 3841 m. przewodów elektrycznych)

2009/2010 83 000 zł

6 Montaż lamp na istniejących obwodach: Woźniki 1 szt., Krężna 3 szt, Parzniewice Duże 1 szt, Budków-Mzurki 1 
szt, Blizin 2 szt. (łącznie 8 lamp)

2010 5 000 zł

7 Montaż obwodów oświetleniowych w następujących miejscowościach: Borowa – 6 lamp, Gąski 3 słupy, 3 lampy, 
410 m kabli, Siomki – 1 słup betonowy, 1 lampa, 64 m kabli , Wola Krzysztoporska (ul. Fabryczna) – 4 słupy beto-
nowe, 4 lampy, 187 m kabli, Kamienna-Blizin – 8 szt. opraw, Wola Krzysztoporska (osiedle) – 1 lampa, Parzniewice 
– 1 lampa (łącznie 24 lampy)

2010 68 000 zł

Razem 2007-2010 640 000 zł

ROZBUDOWA GMINNEGO SYSTEMU OŚWIETLENIA ULICZNEGO

REKORDOWE INWESTYCJE W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
lp Przedmiot inwestycji Rok Wartość 

1 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych oraz ciepłociągów na osiedlu domów wielorodzinnych 2006/2007  700 000 zł

2 Wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym: 1. wykonanie parkingu, 2. remont komina i czopu-
cha, 3. wykonanie monitoringu, 4.wykonanie remontu posadzek – etap I.

2007  142 000 zł

3 Przeprowadzenie kompleksowego remontu budynku banku przy ul. Szkolnej 2007  130 000 zł

4 Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na ul. Południowej 2007  155 000 zł 

5 Wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym: 1. remont posadzek – etap II, 2. adaptacja 
pomieszczeń dla klas „0”

2008 90 000 zł

6 Montaż nowego ozdobnego oświetlenia ulicznego na osiedlu 2008  120 000 zł

7 Wymiana okien w budynku Urzędu Gminy 2008 40 000 zł

8 Remont budynku OSP w Woli Krzysztoporskiej 2008  70 000 zł

9 I etap prac polegających na modernizacji stanu dróg i chodników tj. wykonano nową nawierzchnię dróg i chodni-
ków osiedlowych z kostki brukowej, jak również wykonano nowe parkingi i zagospodarowano tereny zielone

2008  580 000 zł

10 II etap prac modernizacyjnych na osiedlu – nawierzchnie chodników i dróg z kostki brukowej 2009 540 000 zł

11 Remont posadzek w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym – etap III. 2009 80 000 zł

12 Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego (ocieplenie i wykonanie nowej elewacji, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, modernizacja kotłowni i instalacji c.o., wymiana oświet-
lenia w budynku i malowanie całego obiektu).

2008/2010  2 500 000 zł

13 Budowa zespołu boisk o sztucznej nawierzchni w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” 2009/2010 1 500 000 zł

14 Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego 2010 500 000 zł

15 Wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury 2010 580 000 zł

16 Wykonanie obwodu oświetleniowego w ul. Fabrycznej ( 4 słupy betonowe, 4 lampy) 2010 15 000 zł

17 Wykonanie placu zabaw przy szkole podstawowej 2010 230 000 zł

Razem 2006-2010 7 972 000 zł
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W minionej kadencji zakupiono dla gminnych jednostek OSP 6 nowych specjalnych samochodów pożarniczych:

Rok Przedmiot inwestycji Wartość inwestycji

2007 Zakup dwóch specjalnych samochodów strażackich (dla OSP w Piekarach oraz OSP w Blizinie) – Gazele Furgon wraz z wypo-
sażeniem strażackim 223 480,20 zł

2008 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Gomulinie – MAN TGM 13 280 z wyposa-
żeniem strażackim 509 000,00 zł

2008 Zakup dwóch lekkich samochodów pożarniczych (dla OSP Jeżów oraz OSP Rokszyce) – Gazele Furgon wraz z wyposażeniem 
strażackim 250 979,20 zł

2010 Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Majkowie Dużym – Gazela Furgon wraz z wyposażeniem 
strażackim 127 651,00 zł

WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP W SPECJALNE SAMOCHODY POŻARNICZE

WYKONANE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na zakupy wszystkich wymienionych w tabeli pojazdów 
Gmina Wola Krzysztoporska uzyskała dofinansowanie z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi w wysokości 40% całkowitych kosztów inwestycji. 
Poza wymienionymi inwestycjami, w listopadzie 2006 roku, 
Gmina przekazała dotację w wysokości 181.847,00 zł na za-
kup przez OSP w Woli Krzysztoporskiej specjalnego samo-
chodu pożarniczego marki MERCEDES ATEGO.

Łączne wydatki na zakup nowych samochodów strażackich 
wyniosły w minionej kadencji prawie 1,3 mln zł (w tym 

kwota prawie 450 tysięcy złotych została pozyskana 
z WFOŚiGW w Łodzi). Gmina oprócz wydatków inwestycyj-
nych pokrywa również bieżące wydatki jednostek gminnych 
OSP i pozyskuje na ten cel dodatkowe środki (m.in. z UM 
w 2010 r. 25.000 zł na zakup pomp). Dzięki współpracy po-
między jednostkami samorządowymi Gmina przyczyniła się do 
wyposażenia jednostki OSP w Woli Krzysztoporskiej w kolejny 
samochód pożarniczy Renault Master 2,8 DTI o wartości ok. 
50.000,00 zł. W związku z pozyskaniem tego pojazdu Gmina 
wydatkowała kwotę 20.000 zł.

Podczas minionej kadencji zlecono wykonanie szeregu miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tere-
nów gminnych. Tym samym zostały znacznie poszerzone tereny 
przeznaczone pod inwestycje i zabudowę mieszkaniową. Wyko-
nywanie planów miejscowych jest konieczne ze względu na to, 
że w zasadzie tylko na obszarach objętych planami miejsco-
wymi możliwe jest realizowanie dużych inwestycji. Uchwa-
lenie planów miejscowych dla terenu gminy jest więc warun-
kiem przyciągnięcia na jej teren nowych inwestorów. Natomiast 
uchwalenie planów miejscowych dla terenów mieszkaniowych 

powoduje uproszczenie procedury wydawania pozwoleń na bu-
dowę. Nie jest konieczne wtedy wydawanie decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu). Tym samym proces 
uzyskiwania takiej decyzji zostaje skrócony o około 2 miesiące. 
Część ze wskazanych w zamieszczonej niżej tabeli planów miej-
scowych została już uchwalona, część podlega procedurze, 
która jest czasochłonna (często uchwalenie planu miejscowego 
trwa dłużej niż 1 rok). W minionej kadencji przeznaczono na ten 
cel 460 tysięcy złotych i zlecono łącznie wykonanie 16 pla-
nów miejscowych dla obszarów gminnych.

Lp. Rok Teren objęty planem miejscowym
cena za wykonanie 

projektu planu 
miejscowego

1 2008 obręb geodezyjny Rokszyce I i Rokszyce II (tereny inwestycyjne pomiędzy Kauflandem 
a wsią Rokszyce)

43 188,00 zł

2 2008 obręb geodezyjny Rokszyce I, Gomulin Kolonia, Majków Duży( tereny inwestycyjne 
przy drodze krajowej nr 8 na wschód od Kauflandu)

45 506,00 zł

3 2008 obręb geodezyjny Majków Duży (tereny inwestycyjne od firmy Prologis do drogi 
gminnej łączącej Majków Duży z drogą krajową nr 8)

31 232,00 zł

4 2008 obręb geodezyjny Majków Duży (tereny inwestycyjne od drogi gminnej łączącej Maj-
ków Duży z drogą krajową nr 8 do granic Piotrkowa Trybunalskiego)

33 062,00 zł

5 2008 obręb geodezyjny Gomulin (tereny mieszkaniowe od ul Brzozowej do ul. Głównej) 29 158,00 zł

6 2008 obręb geodezyjny Gomulin (tereny mieszkaniowe (od ul. Głównej do miejscowości 
Praca)

29 158,00 zł

7 2008 obręb geodezyjny Siomki (tereny mieszkaniowe - od ul. Wesołej do ul. Długiej 26 840,00 zł

8 2008 obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska (tereny mieszkaniowe i inwestycyjne - na pół-
noc od ul. Piotrkowskiej)

36 112,00 zł

9 2008 obręb geodezyjny Bujny (tereny mieszkaniowe za Zespołem Szkół Rolniczych w kie-
runku Piotrkowa Trybunalskiego)

20 130,00 zł

10 2009 obręb geodezyjny Rokszyce II (tereny inwestycyjne) 28 792,00 zł

11 2009 obręb geodezyjny Siomki (tereny mieszkaniowe od ul Wesołej do ul. Leśnej) 24 888,00 zł

12 2009 obręb geodezyjny Bujny (tereny mieszkaniowe przy ul Granicznej) 29 768,00 zł

13 2009 obręb geodezyjny Gomulin (tereny inwestycyjne pomiędzy Kauflandem a wsią Rok-
szyce)

22 814,00 zł

14 2009 obręb geodezyjny Gąski -Bujny-Wola Rokszycka (tereny inwestycyjne przy drodze kra-
jowej nr 1) 

39 406,00 zł

15 2009 obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska (tereny mieszkaniowe i inwestycyjne teren po 
byłych ogródkach działkowych WZPB ”Organika”)

11 895,00 zł

16 2010 obręb geodezyjny Rokszyce II (teren pomiędzy Kauflandem a Rokszycami II - droga 
zbiorcza)

8 845,00 zł

Razem 460 794,00 zł
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Podczas całej kadencji trwały systematyczne prace modernizacyjne 
w placówkach oświatowych Gminy. Poza wymienionymi już pracami 
w placówce w Woli Krzysztoporskiej, wykonywano corocznie remon-
ty w pozostałych placówkach oświatowych. Łącznie w minionej ka-
dencji wykonano 34 remonty za łączną kwotę 3,8 mln złotych. 

Warto również dodać, że w latach 2009-2010 dla każdej ze szkół 
podstawowych pozyskane zostały środki z Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Środki 
w łącznej kwocie 52 000 zł przeznaczone zostały na zakup pomocy 
dydaktycznych do miejsca zabaw w szkole dla uczniów klas I-III.

Przypominamy, że 16 marca 2009 r. staraniem władz gminy 
na terenie działki gminnej o pow. 7,14 ha, położonej w Woli 
Krzysztoporskiej, utworzono podstrefę Łódzkiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej. Z przyjemnością pragniemy poinformować, 
że starania o pozyskanie inwestora dla tego terenu przyniosły 
efekt. W listopadzie w siedzibie SSE w Łodzi odbył się przetarg 
na sprzedaż części ww. działki o pow. 3,79 ha. Zakupu działki 
mogła dokonać jedynie firma oferująca przeprowadzenie na te-
renie strefy inwestycji na warunkach określonych przez SSE. Do 
przetargu przystąpiła firma TDW Sp. z o.o. z Radomska, której 
oferta została oceniona pozytywnie. Firma uzyskała zgodę na 
prowadzenie działalności w SSE pod warunkiem zrealizowa-
nia tam inwestycji i uruchomienia działalności polegającej 
na produkcji mebli skrzyniowych szkieletowych, sprzedaży 
detalicznej i hurtowej oraz świadczeniu usług montażowych 
wytwarzanego asortymentu. Planowana inwestycja obejmu-
je budowę od podstaw przedsiębiorstwa produkcyjnego spółki 
– hali o pow. ok. 15 000 m² wraz z pełną infrastrukturą tech-
niczną (drogi dojazdowe, instalacja odpylania, nawilżania, insta-
lacja utylizacji odpadów poprodukcyjnych połączona z generacją 
pary technologicznej), wyposażenie zakładu w nowoczesne ma-
szyny i urządzenia oraz środki obrotowe umożliwiające procesy 

przetwarzania. Projekt charakteryzuje proekologiczny charak-
ter. Firma zobowiązana jest na terenie strefy ponieść nakłady 
w wysokości 15 000 000,00 zł w terminie do końca 2016 r. 
oraz w terminie do 30.06.2017 roku zatrudnić co najmniej 
150 pracowników. Inwestor planuje zatrudnić pierwszych 
60-70 osób już w 2013 roku. 

LP ROK MIEJSCOWOŚĆ CENA BRUTTO ZAKRES ROBÓT MODERNIZACYJNYCH

1 2007 Szkoły Podstawowe w Bujnach i Krzyżanowie 7 173,30 zł Dostawa i montaż okien 

2 2007 Szkoła Podstawowa Wola Krzysztoporska 49 700,96 zł Remont posadzek 

3 2007 ZSG w Woli Krzysztoporskiej 17 080,00 zł Remont komina i czopucha

4 2007 ZSG w Woli Krzysztoporskiej 8 174,00 zł Zamurowanie i wymiana dwóch okien 

5 2007 ZSG w Woli Krzysztoporskiej 59 780,00 zł Budowa parkingu 

6 2008 Szkoła Podstawowa Rokszyce 38 665,42 zł Remont wewnętrzny 

7 2008 Szkoła Podstawowa Krzyżanów 18 787,04 zł Remont wewnętrzny

8 2008 Szkoła Podstawowa Parzniewice 7 591,99 zł Remont wewnętrzny

9 2008 Szkoła Podstawowa Bujny 11 218,50 zł Remont wewnętrzny

10 2008 Szkoła Podstawowa Gomulin 25 141,63 zł Remont wewnętrzny

11 2008 Szkoła Podstawowa w Woli Krzysztoporskiej 25 620,00 zł Adaptacja pomieszczenia dla klasy „O”

12 2008 Szkoła Podstawowa Rokszyce 17 454,39 zł Remont łazienek 

13 2008 ZSG w Woli Krzysztoporskiej 467 795,75 zł Termomodernizacja ETAP I

14 2008 Szkoła Podstawowa Krzyżanów 199 302,81 zł Termomodernizacja budynku

15 2008 ZSG w Woli Krzysztoporskiej 61 842,86 zł Remont posadzek 

16 2008 Szkoła Podstawowa Woźniki 69 000,00 zł Remont zewnętrznych ścian fundamentowych

17 2009 Przedszkole w Woli Krzysztoporskiej 8 540,00 zł Modernizacja kotłowni i instalacji CO

18 2009 ZSG w Woli Krzysztoporskiej 9 150,00 zł Modernizacja kotłowni 

19 2009 Szkoła Podstawowa Rokszyce 28 060,00 zł Remont wewnętrzny

20 2009 Szkoła Podstawowa Bujny 17 746,94 zł Remont wewnętrzny

21 2009 Szkoła Podstawowa Krzyżanów 12 635,75 zł Remont wewnętrzny

22 2009 Szkoła Podstawowa Krzyżanów 8 078,84 zł Remont chodnika przed szkołą

23 2009 Szkoła Podstawowa Woźniki 4 145,91 zł Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej piwnic

24 2009 Szkoła Podstawowa Woźniki 7 831,06 zł Remont pomieszczeń kuchni, oraz klasy 

25 2009 ZSG w Woli Krzysztoporskiej 635 732,43 zł Termomodernizacja ETAP II

26 2009 Przedszkole w Woli Krzysztoporskiej 98 256,27 zł Termomodernizacja i adaptacja 

27 2009 ZSG w Woli Krzysztoporskiej 80 283,23 zł Częściowa wymiana posadzek 

28 2010 Przedszkole w Woli Krzysztoporskiej 72 285,00 zł Instalacja pompy ciepła 

29 2010 Przedszkole w Woli Krzysztoporskiej 344 833,69 zł Termomodernizacja budynku 

30 2010 ZSG w Woli Krzysztoporskiej 1 250 670,50 zł Termomodernizacja ETAP III

31 2010 ZSG w Woli Krzysztoporskiej 65 269,47 zł Remont łazienek 

32 2010 Szkoła Podstawowa Bogdanów 11 951,53 zł Malowanie ścian, położenie wykładziny 

33 2010 Szkoła Podstawowa Woźniki 7 583,67 zł Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach, malowanie

34 2010 ZSG w Woli Krzysztoporskiej 56 882,99 zł Dostawa i montaż wyposażenia kuchni

Razem 3 804 265,93 zł

MODERNNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Zdjęcie lotnicze miejscowości Wola Krzysztoporska wskazujące loka-
lizację podstrefy ŁSSE

PROJEKTY UNIJNE Z EFS

INWESTYCJA W SSE W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
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PROJEKTY UNIJNE Z EFS

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miesiąc grudzień przyniósł dobre wiadomości dla 
mieszkańców naszej gminy, którzy chcieliby zdobywać 
nowe lub podnosić kwalifikacje zawodowe nieodpłat-
nie. Wnioski o dofinansowanie kolejnych dwóch pro-
jektów szkoleniowych współfinansowanych w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skierowanych 
do naszych mieszkańców, znalazły się na listach ran-
kingowych i zostały zakwalifikowane do dofinansowa-
nia. Trzeba zaznaczyć, że zadanie nie było łatwe.

Pierwszy nosi tytuł „W drodze po nowe kwalifikacje” 
i obejmie rolników oraz domowników rolnika ubez-
pieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego, którzy mają zamiar podjęcia zatrudnienia 
w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą. 
Wniosek o dofinansowanie projektu znalazł się na I miej-
scu listy rankingowej na 61 złożonych wniosków zain-
teresowanych firm i instytucji z całego województwa 
łódzkiego (w sumie do dofinansowania zakwalifikowa-
no 12 projektów).

Rekrutacja prowadzona będzie w Biurze Projektu od 20 
stycznia do 28 lutego 2011 roku (budynek Urzędu Gminy). 
Pierwszeństwo udziału będą mieć kobiety – pierwsze kry-
terium rekrutacji. Następnym kryterium będzie kolejność 
zgłoszeń (data i godzina). Osoby zapisujące się na kurs pra-
wa jazdy C/C+E będą jednocześnie zapisywać się na kurs kwali-
fikacji wstępnej, który stanowi uzupełnienie kursu prawa jazdy 
(mają pierwszeństwo uczestnictwa w kwalifikacji wstępnej).

Dla planowanych 43 uczestników projektu zrealizowanych 
zostanie 8 różnych szkoleń:

OPERATOR MASZYN CIĘŻKICH (dwie specjalności) – 8 miejsc 
szkoleniowych
KURS PRAWA JAZDY KATEGORII C/C+E z obsługą burt sa-
mowyładowczych – 8 miejsc szkoleniowych
KWALIFIKACJA WSTĘPNA – 10 miejsc (w pierwszej kolejno-
ści dla uczestników kursu prawo jazdy kat/C/C+E) 
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KATEGO-
RII B – 5 miejsc szkoleniowych
SPAWACZ – 5 miejsc szkoleniowych
KSIĘGOWOŚĆ OD PODSTAW – 5 miejsc szkoleniowych
BUKIECIARSTWO z elementami dekoracji wnętrz – 5 miejsc 
szkoleniowych
KURS KOSMETYCZNY Z ELEMENTAMI WIZAŻU I STYLIZACJĄ 
PAZNOKCI – 5 miejsc szkoleniowych

Drugi projekt – „Moja szansa na dobrą pracę” – jest prze-
znaczony dla osób pozostających bez zatrudnienia. Warto 
podkreślić, że byliśmy tutaj jedyną gminą aplikującą o środki 
na szkolenia dla swoich mieszkańców. W odpowiedzi na kon-
kurs wpłynęły 242 wnioski, a mimo to nasz znalazł się na VII 
miejscu listy rankingowej i uzyskał dofinansowanie (tu do 
dofinansowania zakwalifikowano 9 projektów).

Wsparciem pozwalającym na zdobycie kwalifikacji, które 
z kolei umożliwią podjęcie zatrudnienia, poczynając od profe-
sjonalnego doradztwa zawodowego, objęcia IPD a następnie 
skierowania na szkolenia zawodowe. Przewiduje się udział 
w projekcie osób z różnym wykształceniem. Istnieje możliwość 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim.

Rekrutacja będzie prowadzona w Biurze Projektu w termi-
nie od 24 stycznia do 19 lutego 2011 roku. W naborze osób 
zainteresowanych udziałem w projekcie pierwszeństwo będą 
miały osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim, następ-
nie obowiązywać będzie kryterium płci (pierwszeństwo 
mają kobiety), a następnie kolejność zgłoszeń (ważna data 
i godzina zgłoszenia). 

Projekt obejmie 70 osób:
OPERATOR MASZYN CIĘŻKICH dla 10 osób 
KURS SPAWANIA dla 5 osób
DORADCA HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KATEGORII B dla 
10 osób 
PRAWO JAZDY KATEGORII C dla 10 osób (w kurs włączono 
moduł obsługi burt samowyładowczych – uprawnienie 
niezbędne do wykonywania zarobkowego transportu)
PROFESJONALNA OBSŁUGA SEKRETARIATU dla 10 osób 
SZKOLENIE Z ZAKRESU KSIĘGOWOŚCI OD PODSTAW dla 
10 osób
KURS BUKIECIARSTWA I FLORYSTYKI dla 10osób 
KURS KOSMETYCZNY Z ELEMENTAMI WIZAŻU I STYLIZACJA 
PAZNOKCI dla 5 osób

Wszyscy uczestnicy projektu zapewnione będą mieli: bez-
płatne materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdów lub 
organizację bezpłatnego dowozu, stypendium szkoleniowe, 
finansowanie badań lekarskich i egzaminów, ciepły posiłek, 
w przypadku operatora maszyn ciężkich również ubrania ro-
bocze, a w przypadku kursu kosmetycznego-lampę UV do sty-
lizacji paznokci.

Obecnie, w przypadku obu wniosków, trwają negocjacje 
związane z budżetem projektu. Wszystko wskazuje na to, 
że wkrótce zostaną podpisane umowy o dofinansowanie 
realizacji projektów

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA MIESZKAŃCÓW
– KOLEJNE PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE 

DO DOFINANSOWANIA

Źródło: http://efs.wup.lodz.pl



Na przełomie listopada i grudnia b.r. odbyło się szkolenie 
„ABC działalności gospodarczej” dla uczestników projektu 
„Mój nowy zawód”. Udało się to dzięki oszczędnościom po-
wstałym w trakcie realizacji szkolenia. 

Zajęcia dobywały się w Woli Krzysztoporskiej. Program 
szkolenia obejmował warunki prowadzenia działalności 

gos podarczej, czyli etapy rejestracji firmy, podatki, ubez-
pieczenia społeczne, prawne aspekty funkcjonowania firmy 
(sporządzanie umów, przygotowanie oferty handlowej, za-
trudnianie pracowników, marketing w małej firmie). Udział 
w szkoleniu pozwolił na uzyskanie podstawowej wiedzy 
w tym zakresie.

„MÓJ NOWY ZAWÓD” – AKTUALNOŚCI
ABC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

FOTORELACJE

KURS KOSMETYCZNY Z ELEMENTAMI WIZAŻU I STYLIZACJĄ PAZNOKCI

OPERATOR MASZYN CIĘŻKICH PROFESJONALNA OBSŁUGA 
SEKRETARIATU 

Z ELEMENTAMI WIZAŻU

Na zdjęciu: uczestnicy szkolenia ABC działalności gospodarczej Na zdjęciach: moment wręczania certyfikatów potwierdzają-
cych ukończenie szkolenia
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11 listopada br. w sali sportowej Zespołu Szkolno-Gimna-
zjalnego w Woli Krzysztoporskiej rozegrano Turniej Halowej 
Piłki Nożnej Mężczyzn Drużyn Niezwiązkowych 5-cio osobo-
wych, zorganizowany z okazji Święta Niepodległości.

Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się 8 zespołów z terenu 
Gminy Wola Krzysztoporska. Eliminacje do finału prowadzo-
ne były w 2 grupach, w pierwszej rywalizowali: LZS Wygoda, 
LZS „ZORZA” Bujny, LZS „OLDBOY” Wola Krzysztoporska i LZS 
Siomki, natomiast w drugiej: LZS Mąkolice, LZS Parzniewice, LZS 

Kacprów i LZS Blizin. Mistrzowie grup rozegrali mecz o I miejsce 
w turnieju, a wicemistrzowie walczyli o miejsca III i IV.

 Zwycięzcą turnieju została drużyna LZS Wygoda, poko-
nując po rzutach karnych LZS Mąkolice. W meczu o III miejsce 
LZS „ZORZA” Bujny wygrał z LZS Parzniewice.

Mistrzowski zespół wystąpił w składzie: Rafał Mańkow-
ski, Szymon Markiewicz, Piotr Can, Michał Czerwiński, To-
masz Adamus, Zbigniew Dróżdż, Piotr Bogus i Sylwester 
Pawłowski.

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKO-
HOLOWYCH w Woli Krzysztoporskiej po raz kolejny zorgani-
zowała dla swoich podopiecznych wycieczkę. 2 października 
br. 40-osobowa grupa dzieci ze świetlic środowiskowych dzia-
łających w Woli Krzysztoporskiej, Woźnikach, Parzniewicach 
i Gomulinie wraz z opiekunami wybrała się na jednodniową 
wycieczkę w okolice Kazimierza Dolnego.

Pierwszym punktem programu był Czarnolas. Tuż za bra-
mą parku powitał dzieci okazały pomnik poety trzymającego 
w ręku różę- symbol poezji. Obok, w dworku, znajduje się 
obecnie muzeum Jana Kochanowskiego, w którym dzieci zo-
baczyły autentyczne przedmioty pochodzące z domu poety 
a także inne pamiątki z epoki. Następnie wszyscy wyruszyli na 
poszukiwania słynnej czarnoleskiej lipy. To w jej cieniu pisał 
poeta. Niestety, czas nie był dla niej łaskawy. Na jej miejscu stoi 
dziś obelisk z symbolicznym sarkofagiem Urszulki, córki poety 
oraz popiersiem Piotra Kochanowskiego, bratanka Jana. No 
i jeszcze magiczny kamień-ławeczka... Usiedli na niej ci, którzy 
chcieli zapewnić sobie lepsze stopnie z języka polskiego.

Kolejnym punktem programu były Puławy i Pałac Czarto-
ryskich. Wielkie wrażenie wywarł na dzieciach piękny ogród 
wokół pałacu oraz zabytkowe budowle na jego terenie. Dzieci 
zobaczyły Domek Gotycki, świątynię Sybilli oraz grotę, w któ-
rej była umiejscowiona kapliczka. 

Ostatnim punktem programu był podbój Kazimierza Dolne-
go. Dzieci zwiedziły tam Ścianę Płaczu na Cmentarzu Żydow-
skim, a także weszły na Górę Trzech Krzyży. Później zwiedziły 
Kościół Farny Św. Jana Chrzciciela, w którym znajdowały się 
organy z 1620 roku. Po tej męczącej wędrówce nasi pod-
opieczni podziwiali Kazimierz podczas rejsu statkiem po Wiśle, 
a następnie mieli odrobinę czasu na Starym Mieście, gdzie do-
konali zakupów słynnych „kogutów kazimierskich” i pamiątek 
z wycieczki.

Po obfitej obiadokolacji wycieczkowicze zmęczeni, ale 
szczęśliwi i pełni wrażeń odjeżdżali z żalem z malowniczego 
Kazimierza. Zauroczeni Kazimierzem, Czarnolasem i Puławami 
z utęsknieniem czekają na następną wycieczkę.

ŚLADAMI JANA KOCHANOWSKIEGO

Na zdjęciu: zwycięscy turnieju - drużyna LZS Wygoda
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PROFILAKTYKA PRZECIWPOŻAROWA W BUDYNKACH 
MIESZKALNYCH polega na właściwym przygotowaniu budyn-
ków do ochrony przeciwpożarowej poprzez wykonanie nastę-
pujących przedsięwzięć:

usunięcie wszystkich zbędnych materiałów łatwopalnych,
zabezpieczenie budynków w podręczne środki gaśnicze 
i w podręczny sprzęt gaśniczy,
przygotowanie i oznakowanie wyjść zapasowych, kory-
tarzy przejść, z których powinny być usunięte wszystkie 
przedmioty,
oszklenie wszystkich otworów okiennych na strychach, 
w piwnicach, klatkach schodowych itp. (zapobiega przedo-
staniu się iskier, a tym samym rozprzestrzenianiu się ognia),
utrzymanie w odpowiednim stanie dojazdów i punktów 
czerpania wody,
kontrolowanie instalacji elektrycznej i gazowej,
zachowanie ostrożności podczas korzystania z pieców wę-
glowych,
zapoznanie się ze sposobami likwidacji zarodków pożarów,
przy wejściach (włazach) z Watki schodowej na strych 
i ze strychu na dach powinny być zainstalowane mocne, 
wygodne drabinki.

Na drzwi i okna, na klatkach schodowych i przejściach między 
nimi wyjściach na dachu itp. nie zakładać krat – utrudnia ewa-
kuację podczas pożaru oraz wydłuża czas oczekiwania na po-
moc strażaków. W obawie przed złodziejami należy zakładać 
kraty z możliwością otworzenia ich od wewnątrz. Klucz należy 
zostawić w miejscu znanym wszystkim domownikom. Pamię-
tać należy, że może to być jedyna droga ewakuacji. Korytarzy 
i dojść do mieszkań nie należy zastawiać sprzętami, gdyż w ten 
sposób utrudnia się drogę ewakuacji oraz dojście ratowników.
W ramach profilaktyki przeciwpożarowej przy eksploatacji urzą-
dzeń energetycznych:

nie stosować bezpieczników o większej mocy, niż wskaza-
ne, nie „watować” bezpieczników topikowych,
używać tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego, na ile 
obliczono moc instalacji elektrycznej – nadmierne obcią-
żenie instalacji powoduje przegrzewanie się przewodów 
wypalanie styków w gniazdkach, puszkach rozgałęźnych,
nie eksploatować uszkodzonych urządzeń elektrycznych,
nie ustawiać sprzętu telewizyjnego i radiowego „na 
nie wentylowanych” regałach, na półkach obłożonych 
książkami i innymi materiałami palnymi, ponieważ powol-
ne i długotrwałe nagrzewanie zakurzonych przedmiotów 
może doprowadzić do zapłonu,
nie podłączać odbiorników energii poprzez stosowanie 
prowizorek oraz przedłużaczy elektrycznych,
nie ustawiać urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów 
palnych (mebli, firanek itp.).
W ramach profilaktyki przeciwpożarowej przy eksploatacji 
urządzeń gazowych:
nie przechowywać w mieszkaniu więcej niż 2 butle gazo-
we o ładunku nie przekraczającym 11 kg (nie podłączo-
nych do urządzeń gazowych),
nie przechowywać butli gazowych w pomieszczeniach po-
niżej poziomu terenu (piwnicach, klatkach schodowych). 
Gaz propan-butan jest cięższy od powietrza i w przypadku 
zalegania grozi wybuchem,
nie zatykać przewodów wentylacyjnych, ponieważ w przy-
padku braku odpowiedniej ilości powietrza gaz nie ulega 
całkowitemu spalaniu i wtedy powstaje niewyczuwalny 
tlenek węgla i można ulec zatruciu,
okresowo zlecać czyszczenie kanałów wentylacyjnych i ko-
minowych; zaniedbanie tych czynności jest często przyczy-
ną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie w cza-
sie kąpieli w łazienkach wyposażonych w piece gazowe,
nie należy ogrzewać mieszkania kuchnią gazową, gdyż takie 
praktyki bardzo często kończą się poważnymi zatruciami,
 – stosując gazowe urządzenia promiennikowe wyposażo-
ne w katalizatory należy pamiętać, że mogą być używane 

w pomieszczeniach o powierzchni powyżej 40 m2, w któ-
rych nie przebywają stale ludzie.

Nieostrożność i niezachowanie elementarnych zasad bezpie-
czeństwa pożarowego to przyczyny powstania większości po-
żarów, dlatego należy:

nie pozwalać, by dzieci bawiły się ogniem otwartym, ma-
teriałami pirotechnicznymi czy urządzeniami elektryczny-
mi, nigdy nie pozostawiać małoletnich dzieci bez opieki,
nie spalać śmieci w śmietnikach,
nie zaprószać ognia w zsypie na śmieci,
nie palić papierosów w łóżku lub fotelu przed zaśnięciem,
nie zapalać świec stojących pod półkami lub lamp z aba-
żurem przylegającym bezpośrednio do palnych mebli – na-
grzewanie może trwać wiele godzin, aż do momentu za-
palenia,
nie pozostawiać włączonej kuchenki gazowej bez dozoru 
– kipiąca woda z garnka może zgasić płomień i doprowa-
dzić do wybuchu ulatniającego się gazu,
należy posiadać gaśnicę proszkową o wadze minimum 
2 kg, którą w razie konieczności będzie można ugasić po-
żar w zarodku – taką gaśnicą można gasić palące się urzą-
dzenia elektryczne będące pod napięciem.

Kiedy wyjeżdżamy na dłuższy czas z domu musimy pamiętać 
o wyłączeniu zasilania prądem elektrycznym oraz zakręcić 
zarówno zawór gazowy jak i wody. Sąsiadom pozostawiamy 
informację, gdzie będziemy przebywać. W przypadku posia-
dania butli gazowej należy dokładnie zakręcić zawór.
W sytuacjach, gdy powstanie pożar:

dzwonić pod numer straży pożarnej (tel. 998)
o ile jest to możliwe należy w zarodku ugasić pożar przy 
pomocy posiadanych środków (gaśnica, woda), pamięta-
jąc o bezpieczeństwie własnym i innych osób,
do gaszenia pożaru urządzeń elektrycznych nigdy nie na-
leży stosować wody,
o zagrożeniu należy powiadomić sąsiadów,
w przypadku, gdy nie można opuścić mieszkania należy 
przejść do pomieszczeń najdalej położonych od miejsca 
gdzie się pali i krzykiem wzywać pomocy,
należy pamiętać o odłączeniu dopływu energii elektrycznej 
(wyłączyć bezpieczniki).

W sytuacjach, gdy poczujemy gaz:
powiadomić należy pogotowie gazowe (tel. 992) i admi-
nistrację,
powiadomić sąsiadów,
nie włączać światła ani żadnych urządzeń elektrycznych, nie za-
palać zapałek ani zapalniczek czy też urządzeń iskrzących,
zamknąć zawór gazu w mieszkaniu,
otworzyć szeroko okna powodując wywiew gazu na ze-
wnątrz, zmniejszając w ten sposób jego stężenie.

PIERWSZA POMOC MEDYCZNA
Znajomość sposobów udzielania pierwszej pomocy jest zawsze 
potrzebna, a wyjątkowego znaczenia nabiera w razie masowych 
strat sanitarnych, jakie mogą zaistnieć w rejonach porażenia.
Podstawowym zadaniem pierwszej pomocy jest utrzymanie 
przy życiu poszkodowanego oraz zapobieżenie dalszym powi-
kłaniom. Pomoc ta może obejmować następujące zabiegi:

zabezpieczenie poszkodowanego przed dodatkowymi 
urazami,
zatamowanie krwawienia (doraźny opatrunek uciskowy),
zapewnienie drożności dróg oddechowych (usunięcie ciał 
obcych z ust),
sztuczne oddychanie metodą „usta-usta” i „usta-nos”,

zewnętrzny masaż serca,
założenie opatrunku na miejsce zranione,
oczyszczenie skażonych powierzchni ciała i odzieży,
unieruchomienie złamań za pomocą środków podręcznych. 
Wykonanie czynności składających się na pierwszą pomoc me-
dyczną zmniejsza śmiertelność i zapobiega ciężkim powikła-
niom (wstrząsom, zakażeniom).

INFORMATOR O POWSZECHNEJ  SAMOOBRONIE LUDNOŚCI  CZ .  X I I Z HISTORII GMINY
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Informacje przygotowano w oparciu o życiorys Aleksandra 
Bogusławskiego napisany przez Marię Mioduchowską w 1981 r. 
i wydany drukiem w XXX tomie Roczników Łódzkich:

Poza pracą redakcyjną Bogusławski organizował kursy szko-
leniowe dla pracowników samorządowych i brał w nich udział 
w charakterze wykładowcy. Współuczestniczył w organizowaniu 
zjazdów samorządowych, na których często wygłaszał referaty. 
Ponadto, jako znawca tej problematyki, reprezentował PSL „Wy-
zwolenie” w komisjach sejmowych, na zjazdach, naradach i wie-
cach. Pracom samorządowym poświęcał dużo czasu i wysiłku, po-
nieważ uważał, że są one bardzo pożyteczne dla społeczeństwa.

W roku 1928 bez entuzjazmu zgodził się na wysunięcie swo-
jej kandydatury do sejmu, głównie dlatego, że zaproponowano 
mu okręg Biała Podlaska, w którym wpływy stronnictwa były 
niewielkie. Wbrew oczekiwaniom zdobył pierwszy w tym okrę-
gu mandat poselski dla PSL „Wyzwolenie”. W pierwszej kadencji 
sejmu w latach 1922-1927 wykazał dużą aktywność. Wystąpił 
aż 14 razy na plenarnych posiedzeniach sejmu, a ponadto dużo 
czasu poświęcał na działalność w komisjach – administracyjnej, 
budżetowej i skarbowej.

Po utworzeniu w marcu 1931 r. Stronnictwa Ludowego (SL) 
nawiązał ścisłą współpracę z jego głównym organem „Zielonym 
Sztandarem”, na łamach którego w latach 1931 – 1939 zamieś-
cił 33 artykuły. Od 1931 r. współpracował także z redakcją „Wy-
zwolenia”, zaś w 1934 r. powierzono mu ponownie redagowanie 
tego czasopisma.

Od maja 1933 r. był członkiem Rady Naczelnej SL. Aktywniej 
także uczestniczył w pracach III kadencji sejmu, do którego zo-
stał wybrany z okręgu Biała Podlaska. W swych wystąpieniach 
m. in. atakował metody rządzenia oraz bronił demokratycznych 
uprawnień samorządu. Przygotowywany od 1930 r. projekt usta-
wy samorządowej, zmierzającej do umocnienia rządów sanacyj-
nych, Bogusławski nazwał projektem upolitycznienia samorządu. 
Wykazywał w licznych artykułach i wystąpieniach sejmowych, iż 
projekt tej ustawy zmierza do dławienia woli społeczeństwa, do 
ograniczenia jego swobody działania oraz całkowitego uzależnie-
nia od rządu.

Z trybuny sejmowej mówił w 1933 r. o sytuacji samorządu 
w Polsce w następujących słowach: „Czyż walcząc o samorząd 
w państwach zaborczych mogliśmy przypuszczać, że nawet te 
ustawy, które nam pozostawili zaborcy będą solą w oku dla na-
szej biurokracji, że doczekamy się dalszych ograniczeń”. Za opo-
zycyjną postawę w sprawach samorządu, a także za wystąpienia 
na łamach prasy ludowej przeciwko rządowemu projektowi anty-
demokratycznej konstytucji został w 1933 r. usunięty z instytucji 
samorządowych. Nadal jednak współpracował z redakcją „Samo-
rządu” oraz z pismami ludowymi. W tym samym czasie znalazł 
się także pod silną presją kolegów, którzy nie godząc się z uchwa-
łą lipcowego kongresu SL o bojkocie wyborów dokonali rozłamu 
w stronnictwie, zachęcali Bogusławskiego do współpracy za cenę 
mandatu poselskiego. Ten jednak nie uległ namowom i pozostał 
wierny ruchowi ludowemu. Wraz z innymi działaczami potępił 
rozłamowców w specjalnie w tym celu wydanej odezwie. Jego 
bezkompromisowa postawa została wysoko oceniona. W marcu 
1936 r. wszedł w skład Naczelnego Komitetu Wykonawczego 
(NKW) SL, w którym powierzono mu funkcję skarbnika.

W 1937 r., gdy w kierownictwie SL decydowano w sprawie 
strajku chłopskiego, Bogusławski opowiedział się (wraz z 5 człon-
kami NKW na 12) przeciwko strajkowi. Uważał, że bez udziału 
PPS, która odmówiła poparcia, strajku nie da się przeprowadzić. 
Jako zdyscyplinowany działacz pomagał jednak w przygotowa-
niach do strajku. Nie uczestniczył natomiast w pracy terenowej 
i przez to naraził się zwolennikom strajku, dlatego na najbliższym 
kongresie SL nie został wybrany na członka NKW. Ze względu 
na protest wszedł tylko do Rady Naczelnej.

W czasie okupacji Bogusławski brał udział w pracy konspira-
cyjnej. Uczestniczył także w akcji „Żegoty”, współdziałając z Radą 
Pomocy Żydom. Współpracował z „Przebudową”, organem kon-
spiracyjnym SL. W pierwszym okresie okupacji był zastępcą dele-
gata rządu na woj. warszawskie.

Po wojnie kontynuował swoją działalność polityczną w PSL. 
Z ramienia tego stronnictwa został posłem do Krajowej Rady Na-
rodowej, a od 21 I 1946 r. pełnił obowiązki przewodniczącego 
Sądu Partyjnego. W tym okresie zajmował się przede wszystkim 
publicystyką. Zamieszczał swoje artykuły w „Chłopskim Sztan-
darze” i „Gazecie Ludowej” – organach PSL – oraz w „Wiciach”. 
Kandydował do Sejmu Ustawodawczego z listy PSL w okręgu 
Płońsk, ale mandatu nie zdobył. Od 1947 r. do lutego 1948 r. 
pracował w sekretariacie PSL. Po zjednoczeniu ruchu ludowego 
w 1949 r. przeszedł do Zjednoczenia Stronnictwa Ludowego, ale 
ze względu na podeszły wiek nie brał już czynnego udziału w ży-
ciu politycznym. W 1950 r. współpracował z Komisją Historyczną 
NKW ZSL i w tym też roku przeszedł na emeryturę.

Ostatnie lata swego życia poświęcił na pisanie obszernych 
pamiętników. Po 1956 r. współpracował jeszcze z Komisją Histo-
ryczną NKW ZSL, a następnie z Zakładem Historii Ruchu Ludowe-
go i „Rocznikami Dziejów Ruchu Ludowego”, gdzie opublikował 
fragmenty swoich wspomnień. Ciesząc się wspaniałą pamięcią, 
służył życzliwymi radami i pomocą badaczom ruchu ludowego. 
W trwającej około pół wieku działalności w ruchu ludowym Bogu-
sławski wykazał ogromną ofiarność i zdyscyplinowanie. W swojej 
pracy dużo uwagi poświęcał działalności społeczno-gospodarczej. 
Skromny, zgodny i niesłychanie pracowity cieszył się powszech-
nym szacunkiem. Zmarł w Warszawie 6 XII 1963 r. Na pogrzebie 
nie zabrakło wielu ówczesnych działaczy i dygnitarzy państwo-
wych, przy trumnie wartę pełnił m.in. marszałek sejmu. 

POSEŁ Z BUDKOWA
– CZĘŚĆ IV ŻYCIORYSU ALEKSANDRA BOGUSŁAWSKIEGO

Z HISTORII GMINY

Na zdjęciu: rodzina Aleksandra Bogusławskiego oraz Wójt Ro-
man Drozdek (w środku) podczas uroczystości odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej w Budkowie,  07.12.2003 r.

Na zdjęciu: pogrzeb Aleksandra Bogusławskiego, pochowany zo-
stał na Powązkach w Warszawie 10.12.1963 r.



W XIXw. istniał folwark pod nazwą Wólka Rokszycka posia-
dał 241 mórg (ok.134,71 ha) ziemi ornej, 10 mórg (ok. 5,59 ha) 
łąk, i 6 mórg (ok. 3,35 ha) nieużytków. Na zabudowania dwor-
skie składało się 6 budynków drewnianych i 4 murowane. 
Dwór stanowił mniejszą część majątku Rokszyce.

Do XIX w. funkcjonowała w pisowni nazwy wsi formy „Rok-
syce”, „Roxycze” lub „Rokzycze”. Po raz pierwszy nazwa wsi jest 
wymieniona w dokumencie Władysława Łokietka z roku 1311. 

Dziewiętnastowiecz-
na wieś oraz folwark 
o tej nazwie znajdo-
wały się w granicach 
gminy Szydłów oraz 
powiatu piotrkow-
skiego.

Bogobojni miesz-
kańcy byli wiernymi 
piotrkowskiej parafii 

farnej p.w. św. Jakuba. 
Wieś leżała przy dro-
dze łączącej Bełchatów 
z Piotrkowem w odległo-
ści 6 wiorst (ok. 6,4 km) 
od miasta powiatowego. 
W 1827 r. we wsi miesz-
kało 256 osób, którzy 
zajmowali 26 domów. 
Stopniowo liczby te rosły 
i w roku 1888 sięgnęły 
311 mieszkańców w 32 domach z czego 59 osób i 6 domów 
przypadało na rokszycki folwark.

Dobra majątku Rokszyce, wg opisu z 1885 r., posiadały 
1796 mórg (ok. 988,87 ha) ogólnej powierzchni składającej 
się z 2 folwarków: Rokszyce i Wólka Rokszycka. Ostatnim 
dziedzicem był Niemiec Maksymilian Netzel.

W chwili obecnej w Woli Rokszyckiej mieszka 177 osób
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Opisy miejscowości pochodzą z publikacji p.t. „Dziewiętnastowieczne opisy wybranych wsi 
w powiecie piotrkowskim”

autorstwa Zbigniewa Ziemby (Piotrków Trybunalski 2006).

Wola Rokszycka

Nazwa wsi niesie informację, że w średniowieczu mieszkańcy 
wykonywali funkcje służebne wobec księcia za pośrednictwem 
kasztelana z grodu w Rozprzy.

Obecny stan badań pozwala stwierdzić, że osada służeb-
na Woźniki istniała już w X w. choć z tego okresu nie odna-

leziono dotychczas 
źródeł pisanych. 
W średniowieczu 
wieś należała do 
p r zeds taw i c i e l i 
znakomitego rodu 
rycerskiego Jelitczy-
ków z Majkowic. 
W 1410 r podzie-
lono włości Żegoty 
z Majkowic między 
synów Żegotę po-
zostawionego na 
ojcowiźnie i Floria-

na, który otrzymał Wożniki oraz rozległe ziemie przylegające 
do wsi. Piotr, syn Floriana, w woźnickich lasach założył wieś 
Gomolin dając początek gałęzi rodu, która od tej chwili zaczęła 
używać nazwiska Gomoliński. W kolejnych stuleciach wieś sta-
nowiła część dóbr dworu z Gomolina.

W XIX w. nazwa Wożniki była używana dla określenia wsi oraz 
majątku ziemskiego. Dziewiętnastowieczny podział administra-
cyjny lokował tę wieś w powiecie piotrkowskim, w parafii Bog-
danów. W I połowie XIX w. w skutek ówczesnej reformy admini-
stracji terytorialnej utworzono gminę Woźniki. Dane z 1895 r. 
zawierają informację, że gmina liczyła 5719 mieszkańców oraz 
14071 mórg (ok. 7865,68 ha) powierzchni. Wieś Woźniki w 1827 
r. posiadała 22 domy wraz z 200 mieszkańcami będącymi wier-
nymi parafii p.w. Wojciecha w Krzepczowie. W latach 90-tych 

XIX w. w 40 woźnickich domach mieszkało 456 osób uprawiają-
cych 857 mórg (ok.479,06 ha) ziemi. W miejscowym folwarku, 
którego powierzchnia wynosiła 612 mórg (ok.342,10 ha) miesz-
kało 38 osób zajmujących 3 domy.

Dwór w Woźnikach był centrum majoratu carskiego gen. Pio-
tra Markowa, utworzonego ukazem carskim 21 XII 1835 r. z klu-
cza ekonomicznego Woźniki i Piekary, stanowiącego część eko-
nomii rządowej Grabica. W skład majoratu wchodziły dobra 
ziemskie we wsiach Woźniki, Piekary, Kozierogi i Budków. 
Po śmierci Piotra Markowa zarządzanie majątkiem obejmuje jego 
syn Michał Markow. Po odzyskaniu niepodległości majorat zli-
kwidowano a część majątku wydzierżawiła Zofia Piętkowa. Obok 
wsi istniała także osada karczemna, gdzie w 1domu mieszkały 
3 osoby użytkujące 2 morgi (ok. 1,11 ha) ziemi. Chlubą miesz-
kańców była istniejąca od 1865 r. czteroklasowa szkoła gminna. 
Wśród mieszkańców miejscowej gminy dominowali katolicy ob-
rządku rzymskiego choć było także 563 protestantów i 63 wy-
znawców religii mojżeszowej. Gmina Woźniki należała do sądu 
gminnego II okręgu z siedzibą w Kamocinie. Gmina Woźniki ist-
niała do połowy XX w., gdy zmieniono nazwę na odwołującą się 
do siedziby urzędu w sąsiedniej wsi Mzurki.

Na dzień dzisiejszy miejscowość Woźniki zamieszkuje 341 
osób, a Woźniki Kolonia – 142 osoby.

Na zdjęciu: Dom Ludowy w Woli 
Rokszyckiej

Na zdjęciu: panorama Woli Rokszyckiej

Na zdjęciu: zabudowania w miejscowości Woźniki

Na zdjęciu: Dom Ludowy w Woźnikach

Woźniki




