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NASZA GMINA
Bezpłatny Informator

Gminy Wola Krzysztoporska

INWESTYCJE GMINNE

BUDOWA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W GOMULINIE DOBIEGA KOŃCA

W dniu  30 sierpnia 2011 roku uzyskano decyzję o pozwo-
leniu  na    użytkowanie  obiektu  oświatowego w Gomulinie. 
W  skład  kompleksu  wchodzi:  przedszkole,  rozbudowana 
szkoła podstawowa, pawilon zerówek, gimnazjum, sala gim-
nastyczna, zespół żywieniowy, nowoczesna kotłownia na olej 
opałowy z zamontowaną pompą ciepła, plac zabaw, parkin-
gi. W  budynku wykorzystano  część wyposażenia  ze  zlikwi-
dowanych szkół podstawowych w Woźnikach i Rokszycach. 
Dokonano również zakupu nowego wyposażenia  - głównie 

mebli  za  kwotę  130  tysięcy  złotych.  Jeszcze  w  tym  roku, 
w celu ułatwienia skomunikowania obiektu, planowana jest 
budowa kolektora deszczowego i chodnika wzdłuż ul. Szkol-
nej od strony zachodniej obiektu oraz budowa drogi asfalto-
wej w ul. Brzozowej (od strony północnej obiektu).
Mimo  że  trwają  jeszcze  końcowe  prace  przy  wykonaniu 

instalacji  teletechnicznych  (telefony,  telewizja  przemysłowa, 
sieć komputerowa), a  główny wykonawca robót zobowiązany 
jest usunąć wady ujawnione podczas czynności odbiorowych 
w hali gimnastycznej i przedszkolu, przygotowania do nowe-
go roku szkolnego są na ukończeniu.  
W związku z uruchomieniem nowej placówki oświatowej 

zostanie  przeorganizowany  również  system  dojazdów  do 
szkół gminnych. Prawidłowe zorganizowanie dojazdów jest 
niezwykle  skomplikowanym  procesem,  a  wiele  problemów 
związanych ze zmianami ujawni się zapewne dopiero po ich 
wprowadzeniu. Dlatego dzieci dojeżdżające do szkól oraz ich 
rodzice proszeni  są o wyrozumiałość,  szczególnie w pierw-
szych  dniach  roku  szkolnego,  kiedy  to  mogą  występować 
nieprawidłowości takie jak opóźnienia czy nieregularny ruch 
autobusów. Z doświadczenia wiadomo, że problemy te zo-
staną w  krótkim  czasie  pokonane,  a  nowe  rozwiązania  za-
czną funkcjonować należycie. Potrzebne na to będzie jednak 
trochę czasu.

Na zdjęciach: Kolejne etapy budowy nowego gimnazjum (od lewej): zdjęcie wykonane  w lipcu 2010 roku, następnie – w lutym 2011 i stan obecny

Zdjęcia pokazują wejście do bloku przedszkolnego w trakcie budowy i po zakończeniu prac

Zdjęcie szkoły przed rozbudową (wiosna 2008)



Lp ZAKRES ROBÓT
2011 ROK 2012 ROK

kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I  kwartał III kwartał IV
kwartał II

1. Budowa oczyszczalni ścieków        

 

2. Budowa pompowni ścieków w 
ul. Wesołej        

 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Woli Krzysztoporskiej       

 a)  ul. Północna       

 c)  ul. Zielona       

 d) ul. Mickiewicza       

 g) odcinek  ul. Ogrodowej       

 h) ul. Projektowana        

 j) ul. Polna        

 l) ul. Leśna        

 e) jezdnia żwirowa (od ul. 
Leśnej do końca drogij)        

 o) ul. Wesoła        

 c) jezdnia żwirowa za 
kościołem do ul. Wesołej        

 

4. Budowa kanalizacji deszczowej 
w Woli Krzysztoporskiej        

 - ul. Zielona        

 - ul. Północna        

 - ul. Polna        
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Na zdjęciach: : budowany reaktor biologiczny (po prawej) i zbiornik osadu nadmiernego oczyszczalni ścieków

proJEkTY uNIJNE z Efrr

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

BUDOWA NOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

Przedstawiamy wstępny harmonogram prac budowlanych w ramach inwestycji „Budowa kompleksowego systemu oczyszcza-
nia i odprowadzania ścieków dla Gminy Wola Krzysztoporska,  z zastrzeżeniem że może on ulegać zmianom na etapie realizacji.
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 -  ul. Leśna        

 - ul. Ogrodowa        

 - ul. Projektowana        

 - ul. Wesoła        

 - ul. Mickiewicza        

 - budowa zbiornika 
retencyjnego        

 

5.

Budowa kanalizacji 
sanitarnej na odcinku Wola 

Krzysztoporska-Siomki-
Krzyżanów-Glina

       

  

 a)
odcinek od Woli 
Krzysztoporskiej do 
Siomek

       

  - ul. Leśna        

  - jezdnia ziemna (za ul.Leśną)        

  - przewiert pod ul. Ogrodową
i wzdłuż ulicy        

  - prace na ul. Ogrodowej        

  -
 droga polna równoległa 
do Piotrkowskiej i do drogi 
kolejowej

       

  

 b) Siomki        

  - droga zjazd przy drodze 
krajowej nr 1        

  - przewiert po drogą krajowa 
nr 1        

  -  ul. Spacerowa        

  - ul. Piotrkowska        

  - ul. Wesoła        

  - ul. Długa        

  - ul. Niecała        

  

 c) Krzyżanów        

  

 d) Glina        

Na zdjęciach: prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siomki na ul. Spacerowej i ul. Wesołej

Mieszkańców i użytkowników terenów, na których prowadzone będą roboty budowlane 
prosimy o wyrozumiałość oraz przygotowanie się do ewentualnych utrudnień.
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W  czerwcu  dokonano  odbioru  robót  budowlanych  prowa-
dzonych od zeszłego roku w Domu Ludowym w Parzniewicach 
wykonywanych w ramach projektu pt. „Modernizacja i wyposa-
żenie domów ludowych w miejscowościach Krzyżanów i Parz-
niewice”. W zakresie prac mieściło się wykonanie kompletnego 
remontu budynku DL w Parzniewicach  oraz  jego przebudowa 
i rozbudowa. W budynku wykonano nowe fundamenty, ściany, 
podłogi, stolarkę okienną i drzwiową, konstrukcję i poszycie da-
chu. Budynek rozbudowano o pomieszczenia punktu komuni-
kacji społecznej i pomieszczenia sanitarne.  Natomiast  remont 
budynku  Domu  Ludowego  w  Krzyżanowie  zakończył  się  już 
w grudniu 2010, o czym pisaliśmy w lutowym numerze biulety-
nu.  Łączna wartość robót budowlanych  w obu domach ludo-
wych  wyniosła 1,3 mln złotych. Na  realizację  projektu Gmina 
Wola Krzysztoporska pozyskała środki unijne w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 0,5 mln złotych.

Zadania przewidziane do wykonania w  roku 2011 o wartości powyżej 14.000 euro  (objęte obowiązkiem przeprowadzenia 
przetargów  na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych):

NAZWA INWESTYCJI/REMONTU OPIS INWESTYCJI
Remont cząstkowy nawierzchni 
drogowych

Przedmiotem zamówienia  jest  remont nawierzchni drogowych   przeprowadzany za pomocą  remontera 
drogowego typu patcher.  Zamówienie obejmuje oczyszczenie uszkodzonych miejsc nawierzchni drogowej  
a  następnie  wbudowanie  w  tych miejscach mieszanki  emulsowo-grysowej.    Przetarg  przeprowadzono 
w UG w miesiącach marzec-kwiecień 2011 a umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę 
podpisano 15.04.2011 r.  za cenę jednostkową  457,56 zł brutto za wbudowanie 1 tony mieszanki. Ilość 
zamówionej mieszanki wynosi 250 ton. Termin realizacji umowy - do dnia 31.10.2011 r. Roboty związane 
z naprawą nawierzchni drogowych wykonywane są sukcesywnie wg potrzeb. Większa część umowy została 
zrealizowana zaraz po jej podpisaniu podczas naprawy dróg po okresie zimowym.

Modernizacja i wyposażenie 
Domu Ludowego w Jeżowie
– wymiana dachu z robotami 
towarzyszącymi

Roboty  budowlane  w  ramach  inwestycji  polegają  na  rozebraniu  starego  poszycia  z  płyt  azbestowo-
cementowych  oraz  starej  konstrukcji  dachu, wykonaniu wieńca  żelbetowego, wymurowaniu  kominów,  
wykonaniu  nowej  konstrukcji  i  pokrycia  dachu,  obróbek  blacharskich, wyłazu  dachowego,  rynien  i  rur 
spustowych  oraz  robót  towarzyszących.  Przetarg  na  wykonanie  ww.  robót  przeprowadzono  w  UG 
w miesiącach czerwiec-lipiec 2011. Umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę  zawarto 
w dniu 12.08.2011 r. za kwotę 154.000,00 zł. Termin wykonania wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy.

Modernizacja i wyposażenie 
Domu Ludowego w 
Bogdanowie - remont kotłowni

Zakres  robót  obejmuje  wydzielenie  pomieszczenia  na  kotłownię  węglową,  wykonanie  w  nim  tynków, 
glazury malowania,  stolarki okiennej  i drzwiowej oraz wykonanie  robót  instalacyjnych: kotła olejowego 
z  systemem  c.o.  instalacji  wodociągowej  ,  kanalizacyjnej,  wentylacji.  Przetarg  na  wykonanie  zadania 
odbył się w UG dwukrotnie  i dwukrotnie był unieważniany, ze względu na to, że cena najniższej oferty 
przekraczała  możliwości  finansowe  zamawiającego.  Obecnie  przetarg,  po  modyfikacji  projektu,  został 
ogłoszony po raz kolejny.

Modernizacja i wyposażenie 
Domu Ludowego w Pawłowie 
Górnym – ETAPIII                          

Zamówienie obejmuje wykonanie robót wykończeniowych w budynku tj. tynków , malowania , położenie 
glazury,  wykonanie  białego  montażu.  Przetarg  na  wykonanie  ww.  robót  przeprowadzono  w  UG 
w miesiącach czerwiec-lipiec 2011. Umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę  zawarto 
w dniu 03.08.2011 r.  za kwotę 78.767,79 zł. Termin wykonania wynosi 60 dni od daty zawarcia umowy

Budowa chodnika 
w miejscowości Bujny

Zamówienie  obejmuje  wykonanie  ciągu  pieszo-rowerowego,  w  Bujnach  przy  ul.  Piotrkowskiej  od 
wykonanego odcinka chodnika do ul. Granicznej w Piotrkowie Trybunalskim. Długości  735 m. Przetarg na 
wykonanie ww. robót przeprowadzono w UG w miesiącach lipiec-sierpień 2011. Zamówienie podzielono 
na dwie części i do realizacji zamówienia wybrano dwóch Wykonawców.
W dniu  12.08.2011  r.  podpisano  umowę  na  część  I  robót  za  kwotę  107  010,00  zł,  natomiast w  dniu 
18.08.2011 r. podpisano umowę na część II robót za kwotę 110 700,00 zł.  Termin wykonania wynosi 90 
dni od daty zawarcia każdej z umów. 

Remont drogi gminnej 
Kacprów - Kamienna

Remont  polega  na  profilowaniu  i  zagęszczeniu  istniejącej  podbudowy,  wyrównaniu  drogi  klińcem 
0/31,5mm- średnia warstwa po zagęszczeniu 5 cm, wykonanie warstwy betonu asfaltowego  o grubości 
4  cm na  jezdni  o  szerokości  4,1 m Długość odcinka 1615 m.  Przetarg ogłoszono w miesiącu  sierpniu. 
Wybór wykonawcy  i zawarcie z nim umowy planowane jest na  miesiąc wrzesień. Termin wykonania został 
określony na 10 dni od daty zawarcia umowy.

Remont drogi gminnej 
w Majkowie Dużym

Remont obejmuje odcinek drogi gminnej od ogrodzenia Bazy Prologis Park Piotrków II do granicy gminy 
Wola Krzysztoporska. Projektuje się stabilizację   piasku cementem     - grubość 15 cm oraz nawierzchnię 
z kruszywa łamanego - grubość 20 cm na  szerokości jezdni - 6 m. Długość remontowanego odcinka 343 
m. Przetarg ogłoszono w miesiącu sierpniu. Wybór wykonawcy              i zawarcie z nim umowy planowane 
jest na  miesiąc wrzesień. Termin wykonania został określony na 30 dni od daty zawarcia umowy.

Budowa nowoczesnego 
centrum edukacyjno-
sportowego w miejscowości 
Bujny – etap I Fundamenty.

Inwestycja  obejmuje  wykonanie  I  etapu  robót  związanych  z  budową    pawilonu  sali  gimnastycznej 
i  przedszkola  przy  Szkole  Podstawowej  w  Bujnach.    W  bieżącym  roku  planowane  jest  wykonanie 
fundamentów.  Przetarg  ogłoszono w miesiącu  sierpniu. Wybór  wykonawcy    i  zawarcie  z  nim  umowy 
planowane jest na  miesiąc wrzesień. Termin wykonania został określony na 60 dni od daty zawarcia umowy. 
Wykonanie fundamentów planowane było już w roku 2010. Ze względu na ujawnione podczas procesu 
inwestycyjnego błędy projektowe konieczne było wykonanie projektu zamiennego. Proces jego uzgadniania 
i wydawania zamiennego pozwolenia na budowie trwał prawie rok. Ze względu na występujące opóźnienie 
oraz zasadnicze zmiany w projekcie pierwotnym rozwiązano umowę z dotychczasowym wykonawca robót 
i ogłoszono nowy przetarg.

INforMaCJE bIEżąCE
MODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO W PARZNIEWICACH

PRZEGLĄD INWESTYCJI I REMONTÓW GMINNYCH
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VIII sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 
w dniu 27 czerwca 2011 r. w Urzędzie Gminy Wola Krzysz-
toporska. Wójt  złożył  sprawozdanie  z  wykonania  uchwał, 
z działalności między sesjami, z udziału w spotkaniach, na-
radach i imprezach okolicznościowych oraz z narady z soł-
tysami, w  trakcie której  jednogłośnie opowiedziano  się  za 
tym, by nie zapraszać sołtysów na sesje Rady gdyż wszyst-
kie  kwestie  omawiane  są  właśnie  na  naradach.  Jednym 
z pierwszych punktów obrad była dyskusja dotycząca m.in. 
• niewystarczającej  ilości miejsca pod parking przy obiek-
cie oświatowym w Gomulinie • terminu wykupienia działek 
pod  drogę w  Siomkach  •  robót  dodatkowych  sali  gimna-
stycznej  w  nowym  kompleksie  oświatowym  w  Gomulinie 
• likwidacji słupów przy ul. Szkolnej w Gomulinie • ogrze-
wania sali OSP w Bogdanowie • Następnie przedstawione 
zostały  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Rady  Gminy. 
Radna  Barbara  Torchalska,  przewodnicząca  Komisji  Rewi-
zyjnej, przedłożyła Radzie protokoły z kontroli przeprowa-
dzonych w Urzędzie Gminy w zakresie: należności podatko-
wych za 2010 r. i I kwartał 2011 r., wydatków poniesionych 
przez Ochotnicze Straże Pożarne w 2010 r. i I kwartale 2011 
r. Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z tych kontroli 
zostały  przyjęte  jednogłośnie.  Joanna  Sala,  przewodniczą-
ca  Komisji  Samorządowej, Oświaty,  Kultury  i  Sportu  poin-
formowała o posiedzeniach Komisji  oraz o dwóch wizyta-
cjach szkół. Przedstawiono spostrzeżenia Komisji dotyczące 
podmokłego terenu wokół przedszkola w Gomulinie, braku 
mebli  wewnątrz  placówki  i  innych  obserwacjach. W  toku 
dalszej dyskusji poruszono temat zmiany obwodu naucza-
nia  z  Bujen  na  Wolę  Krzysztoporską  dzieci  zamieszkałych 
w Woli Rokszyckiej. Wójt zaznaczył, że z uwagi na odległość 
i konieczność dowozu dzieci do szkoły, takiej zmiany nie bę-
dzie. Radna Sala przedstawiła plan pracy Komisji Rewizyjnej 
na II kwartał 2011 r., który przez Radę Gminy został przyjęty 
jednogłośnie.  Następnie  Przewodniczący  Komisji  Zdrowia, 
Spraw Socjalnych  i Porządku Publicznego oraz Komisji Bu-
dżetu, Finansów  i Rozwoju Gospodarczego poinformowali 
o odbytych posiedzeniach i przedstawili plany pracy Komisji 
na II kwartał 2011 r., które Rada Gminy przyjęła jednogło-
śnie.  W  dalszej  części  obrad  Skarbnik  Gminy  przedstawił 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r., po-
równał  też  rok  2005  z  rokiem  2010 w  zakresie  gminnych 
dochodów  i  wydatków.  Komisje  Rady  Gminy  pozytywnie 
zaopiniowały wykonanie budżetu za 2010 rok. Skarbnik od-
czytał też uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 
17.05.2011, która pozytywnie opiniuje  roczne sprawozda-
nie Wójta z wykonania budżetu za 2010  r. Radna Barbara 
Torchalska przedstawiła pozytywną opinię Komisji Rewizyj-
nej w zakresie wykonania budżetu gminy, a następnie wnio-
sek  Komisji  o  udzielenie  absolutorium Wójtowi  Gminy  za 
wykonanie budżetu i i uchwałę Regionalnej Izby Obrachun-
kowej  dot.  pozytywnej  opinii  wniosku  Komisji  Rewizyjnej 
Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi z wykona-
nia budżetu za 2010 r. Przewodnicząca Rady Gminy przed-
stawiła następnie projekty uchwał przyjęte większością gło-
sów  dotyczące:  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy oraz 
udzielenia absolutorium Wójtowi za 2010 r. Wójt podzięko-
wał radnym za akceptację jego pracy. Podsumował, że rok 
2010 był trudny, zrealizowano wiele inwestycji. Rada Gmi-
ny przyjęła też uchwały w sprawie: • udzielenia pomocy fi-
nansowej Powiatowi Piotrkowskiemu. Przeznacza się kwotę 
130 000 zł na dofinansowanie  remontu drogi powiatowej 
do miejscowości Miłaków. • Udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Piotrkowskiemu na dofinansowanie działalności 
Warsztatów Terapii zajęciowej w Sulejowie w ramach wspie-
rania  osób  niepełnosprawnych,  gmina  przeznacza  na  ten 
cel 5 000 zł. • Zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 
rok • Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola 
Krzysztoporska na lata 2011-2025 • Zgodności miejscowe-
go  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru 
położonego w  obrębie  geodezyjnym Wola  Krzysztoporska 

w Gminie Wola Krzysztoporska  ze Studium Uwarunkowań 
i  Kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  •  uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Wola 
Krzysztoporska,  plan  obejmuje  20  działek  budowlanych, 
tereny  zabudowy  usługowej,  parkowej  i  drogi  dojazdowe 
• Zgody na zawarcie umowy dzierżawy (działki w Siomkach 
nr 420/3, 291/3 i części działki w Mąkolicach nr 154) • Ko-
lejnym punktem obrad   były  interpelacje  i zapytania doty-
czące: utwardzenia drogi od wsi Praca w kierunku Szydłowa 
• naprawy drogi Bogdanów-Woźniki • uszkodzonego frag-
mentu ul. Wesołej  i w miejscowości  Bogdanów• pozosta-
wienia wyposażenia placu zabaw po zlikwidowanej  szkole 
w Woźnikach • podpisania porozumienia z Komendantem 
Posterunku  Policji  na  patrole  ponadnormatywne  i  ustale-
nia punktu ważenia pojazdów • badania  jakości kruszywa 
nawiezionego  na  drogi  •  poszerzenia  drogi  Kolonia  Krzy-
żanów • skargi na Wójta Gminy złożonej przez radną Tor-
chalską  i  propozycji  wyłączenia  jej  z  posiedzenia  Komisji 
Rewizyjnej w punkcie dotyczącym wydania opinii w sprawie 
tej skargi i poprowadzenia posiedzenia Komisji przez osobę 
wyznaczoną przez Przewodniczącą Rady Gminy • składania 
dokumentów kandydatów na ławników.

***

IX sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wola Krzysztoporska 
odbyła się w dniu 12  lipca 2011 r. w Urzędzie Gminy Wola 
Krzysztoporska-na  wniosek  Wójta  Gminy.  Wójt  wyjaśnił, 
że  sesja  zwołana  jest  w  związku  z  funduszami  przyznany-
mi przez Wojewodę na modernizację  i wyposażenie budyn-
ku  Domu  Kultury w Woli  Krzysztoporskiej  i  wnioskiem  jaki 
w ubiegłym roku złożyła Gmina na dofinansowanie zadania 
„Umacnianie  pozytywnego wizerunku Województwa  Łódz-
kiego poprzez modernizację i wyposażenie Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Woli Krzysztoporskiej oraz organizację imprezy 
kulturalnej „Smaki Królowej Bony”. Po pierwszej weryfikacji 
wniosków  nasza  gmina  znalazła  się  poza  lista  gmin,  które 
otrzymały dofinansowanie, ale po odwołaniu wniosek został 
zakwalifikowany do  realizacji. Dofinansowanie wynosi 50% 
wartości  inwestycji.  Pozostałe  50%  wartości  zadania  sta-
nowić muszą  środki własne  gminy.  Istnieje w  związku  tym 
konieczność wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na  lata 2011-2025. 
Zdaniem Wójta  należy  przeznaczyć  z  budżetu  tę  kwotę  na 
wykonanie  remontu budynku Domu Kultury,  zwłaszcza Sali 
kinowej. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Wola  Krzysztoporska  na  lata  2011-2025 
została podjęta większością głosów. Dalszą część posiedzenia 
wypełniły interpelacje i zapytania, które dotyczyły: wynajmu 
pomieszczeń w kawiarni GOK • zalewania pól we wsi Gomu-
lin  Kolonia-Dąbrówka  •  zagrożenia  w  postaci  wystającego 
z wodociągu hydrantu przy drodze od kościoła do cmenta-
rza w Gomulinie • budowy chodnika w Bujnach • naprawy 
krawężników przy ul. Letniej i Niecałej • zakupu nowej pom-
py pożarniczej na zawody sportowo-pożarnicze dla jednost-
ki  OSP Wola  Krzysztoporska,  która  zwyciężyła  w  ostatnich 
zawodach gminnych  i będzie brała udział w zawodach po-
wiatowych • zasypywania stawu w Bogdanowie • możliwo-
ści oświetlenia boiska sportowego w Kolonii Krężna • upo-
rządkowania  parku  w Woli  Krzysztoporskiej  •  podłączania 
sieci energetycznej do prywatnych działek • zainstalowania 
oświetlenia przy Sali OSP w Krzyżanowie • remontu drogi od 
wsi Praca w kierunku Szydłowa • sprawy mostu na granicy 
gmin Grabica  i Wola  Krzysztoporska.  Przewodnicząca  Rady 
Gminy poinformowała o terminie kolejnej sesji Rady Gminy 
oraz o planowanych gminnych uroczystościach. 

Wszystkie uchwały przechowywane są w Urzędzie Gmi-
ny pok. 18, osoby zainteresowane mają prawo wglądu do 
ich treści. Uchwały zamieszczane są również na stronie in-
ternetowej Urzędu oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń.

Z OBRAD RADY GMINY
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W 2010 r.  uchwalony został przez Radę Gminy Wola Krzysz-
toporska Plan Miejscowy dla obszaru położonego w obrębie  
geodezyjnym Siomki. Obszar ten stanowi atrakcyjny kom-
pleks działek przeznaczonych  pod zabudowę jednorodzin-
ną, tereny usług oraz sport i rekreację. Obszar ten jest do-
skonale skomunikowany z Piotrkowem Trybunalskim (dojazd 

ok. 10 min.), znajduje się w cichej , spokojnej okolicy, w nie-
wielkiej odległości od pobliskiego lasu, jest zelektryfikowany, 
zwodociągowany,  a  obecnie budowana  jest  tam kanalizacja 
sanitarna. Teren ten posiada więc wiele walorów, które mogą 
być powodem wybrania go do zamieszkania. Poniżej załącznik 
graficzny do Planu Miejscowego - Siomki Północ

Na  terenie  objętym planem miejscowym Gmina Wola  Krzysztoporska 
oferuje  do  sprzedaży  działki  pod  zabudowę mieszkaniową  –  na  Planie 
Miejscowym oznaczone jako działka 275, która została następnie podzie-
lona na działki mniejsze. Przetargi na ich sprzedaż odbędą się w paździer-
niku 2011 r.. Poniżej zamieszczono treść ogłoszenia o sprzedaży. 

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza drugie przetargi ustne 
nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości niezabudowanych 
położonych w obrębie Siomki, posiadających urządzoną księgę wieczy-
stą nr KW PT1P/00077614/3:
– dz. nr 275/5 o pow. 0,2673 ha, cena wywoławcza – 47 509,00 zł, wa-
dium – 4800; 

– dz. nr 275/6 o pow. 0,1611 ha, cena wywoławcza – 30 912,00 zł, wa-
dium – 3100;

– dz. nr 275/7 o pow. 0,1610 ha, cena wywoławcza – 30 891,00 zł, wa-
dium – 3100;
– dz. nr 275/8 o pow. 0,1610 ha, cena 
wywoławcza – 33 327,00 zł, wadium – 
3300;
– dz. nr 275/10 o pow. 0,1813 ha, cena wy-
woławcza – 37 709,00 zł, wadium -3800;
– dz. nr 275/11 o pow. 0,1812 ha, cena wy-
woławcza – 49 392,00 zł, wadium-4900;
– dz. nr 275/12 o pow. 0,1366 ha, cena wywo-
ławcza – 32 550,00 zł, wadium – 3300;
– dz. nr 275/13 o pow. 0,1366 ha, cena wywo-
ławcza – 32 550,00 zł, wadium – 3300;
– dz. nr 275/14 o pow. 0,1364 ha, cena wywo-
ławcza – 32 501,00 zł, wadium – 3300; 
– dz. nr 275/15 o pow. 0,1364 ha, cena wywo-
ławcza – 32 501,00 zł, wadium – 3300;
– dz. nr 275/16 o pow. 0,1364 ha, cena wywoław-
cza – 32 858,00 zł, wadium – 3300.

Do ceny netto uzyskanej w przetargu zosta-
nie doliczony podatek VAT 23%.
Są  to  nowo  utworzone  działki  budowlane,  obję-

te  planem miejscowym,  zatwierdzonym  Uchwałą  NR 
XLVI/417/10  Rady  Gminy  Wola  Krzysztoporska  z  dnia 
26 lipca 2010 roku. Zgodnie z załącznikiem graficznym 
oznaczone  symbolami  4MN  i  5MN-mieszkalnictwo  jed-
norodzinne z przeznaczeniem dopuszczalnym usług i in-

frastruktury technicznej. Działki  te znajdują się po 
zachodniej  stronie  drogi  asfaltowej  łączącej  ulicę 
Długą  z  ulicą  Wesołą.  Część  działek  znajduje  się 
przy drogach utwardzonych natomiast działki o nr: 
275/7, 275/6 i 275/10 mają zapewniony dostęp dro-
gowy przez projektowaną, ale obecnie nie wykona-
ną drogę wewnętrzną, dojazdową, nr dz. 275/9. Na 
działkach 275/6 i 275/7 wystąpi konieczność wyko-
nania  przejazdów przez występujący  na nich  rów 
melioracyjny oraz wszelkie  inne wjazdy na działki 
na  koszt  nabywców  nieruchomości.  Sieć  energe-
tyczna i wodociąg dostępne z ulicy Wesołej i ulicy 
Długiej. W terenie nie występuje sieć kanalizacyjna. 
Postąpienia nie mniejsze niż 1% cen wywoławczych 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek zło-
tych. Przetargi odbędą się w dniu 20 październi-
ka 2011 roku o godzinie 11-tej w Urzędzie Gmi-
ny w Woli Krzysztoporskiej pokój nr 5.

Po lewej mapka geodezyjna przedstawiająca działki 
przeznaczone do sprzedaży.

PRZETARG NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK W SIOMKACH

Zdjęcie satelitarne obrazujące położenie działek w sto-
sunku do pobliskich miejscowości
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Ochotnicza Straż Po-
żarna w Krzyżanowie 
w dniu 17.07.2011 r. 
świętowała 104 roczni-
cę powstania jednostki. 
Druhowie cztery lata 
czekali na tę chwilę, nie 
mogli celebrować okrą-
głego setnego jubileuszu 
ze względu na plano-
wany remont strażnicy. 
Cierpliwość strażaków 
została w końcu wyna-
grodzona, bo świeżo 
wyremontowany budy-
nek jednostki prezentuje 
się teraz wspaniale. 
W niedzielę po godzinie 

13:00 plac przed jednost-
ką  wypełnił  się  ludźmi, 
byli  wśród  nich  miesz-
kańcy  Krzyżanowa  i  oko-
lic,  przedstawiciele władz 
Gminy  Wola  Krzysztopor-
ska  i  goście,  m.in.:  Artur 
Ostrowski – Poseł na Sejm 
RP,  Marek  Mazur  –  Prze-
wodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Andrzej Czapla 
– zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Wicestarosta Piotr-
kowski – Grzegorz Adamczyk, Komendant Miejski Państwowej 
Straży Pożarnej st. bryg. Włodzimierz Kapiec, Prezes Zarządu 
Powiatowego OSP – Jan Sachrajda, Prezes Gminnego Zarządu 
OSP – Grzegorz Konecki  i Mirosław  Jakubczyk – Komendant 
Zarządu Gminnego Związku OSP w Woli Krzysztoporskiej. Na 
placu przed nową remizą odprawiona została uroczysta msza 

święta  podczas  której  ksiądz  poświęcił  nowy  budynek.  Po 
mszy nastąpiła  zbiórka pododdziałów OSP, meldunek  i pod-
niesienie flagi państwowej. Głos zabrali przedstawiciele gminy 
oraz zaproszeni goście, były podziękowania za ofiarną służbę 
na rzecz społeczeństwa i gminy oraz życzenia pomyślności na 
przyszłość. Odczytano historyczny rys Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Krzyżanowie, a zasłużonych dla jednostki strażaków 
uhonorowano odznaczeniami. Defilada pododdziałów zwień-
czyła całą uroczystość.

Dnia 3  lipca przedstawiciele  samorządu gminnego  z Woli 
Krzysztoporskiej wzięli udział w III Powiatowych Zmaganiach 
Gmin Powiatu Piotrkowskiego zorganizowanych przez Staro-

stwo Powiatowe. Była to impreza plenerowa, w której przed-
stawiciele 8 gmin biorących w niej udział  zmagali się w nastę-
pujących konkurencjach: przeciąganie liny, wbijanie gwoździa 

na  czas,  rzut  podkową,  konkurs piłowania 
drewna,  sztafeta  strażacka  i    pchanie  na 
czas załadowanej słomą furmanki.  Były też 
konkurencje  kulturalne,  w  których  zespoły 
mogły wykazać  się  kreatywnością w malo-
waniu karykatury burmistrza lub wójta,  pre-
zentacją utworu o własnej gminie, czy przy-
gotowaniem regionalnych potraw. Choć nie 
było  łatwo, bo wszystkie  drużyny walczyły 
nad wyraz  zaciekle  i  deptały  sobie po pię-
tach,  zespół  reprezentujący  naszą  gminę 
zajął  zaszczytne  II miejsce. Drużyna wystą-
piła w składzie: Marek Ogrodnik – Sekretarz 
Gminy, Maria  Głowacka  –  Przewodnicząca 
Rady  Gminy,  Grzegorz  Konecki  –  Zastępca 
Przewodniczącej Rady Gminy, Joanna Sala – 
radna, a także przedstawiciele OSP Majków 
Duży  i  zespołu  „Ludowe  Pasjonatki”  oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich ze Stradzewa.

W Gomulinie od 1 września    funkcjonować będzie dru-
gie na terenie gminy Wola Krzysztoporska gimnazjum. P.o. 
dyrektora Gimnazjum została  Irena Kasztelan. Dyrektorem 
Szkoły Podstawowej w Gomulinie jest Danuta Stępień. Na-
tomiast ze względu na zwiększenie liczby dzieci uczęszcza-
jących do szkoły powołano zastępcę dyrektora Szkoły Pod-

stawowej w Gomulinie w  osobie Małgorzaty  Kędzierskiej.  
Również  w  placówce  oświatowej  w Woli  Krzysztoporskiej 
doszło  do  zmian.  Od  1  września  2011  roku  stanowisko 
dyrektora  obejmie  Zbigniew  Ziemba.  Wicedyrektorem  ds. 
Szkoły Podstawowej będzie Lucyna Lasek, a ds. Gimnazjum 
Bogusława Bajerowska.

JUBILEUSZ OSP W KRZYŻANOWIE

III POWIATOWE ZMAGANIA GMIN POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

ZMIANY W GMINNEJ OŚWIACIE
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Dnia 10.07.2011 r. odbyły się Zawody Sportowo-Pożarni-
cze Gminy Wola Krzysztoporska,  w których uczestniczyło 20 
drużyn strażackich z terenu naszej gminy. Poszczególne OSP 
wystawiły swoje reprezentacyjne drużyny w kategoriach :
seniorzy : Blizin, Bogdanów, Bujny, Gomulin, Jeżów, Krężna,  y
Krzyżanów,  Majków  Duży,  Oprzężów,  Piekary,  Rokszyce, 
Woźniki,  Wola Krzysztoporska,
drużyny młodzieżowe  powyżej  15  lat:  Gomulin,  Krężna,  y
Oprzężów, Wola Krzysztoporska,
drużyny młodzieżowe do 15 lat: Wola Krzysztoporska, y
drużyny młodzieżowe żeńskie: Blizin, Wola Krzysztoporska.  y
Poza  konkursem,  pod  dowództwem  Wójta  Gminy  Wola 

Krzysztoporska, swoją drużynę wystawili też gminni samorzą-
dowcy oraz jednostka OSP z Woli Krzysztoporskiej w kategorii 
dzieci do lat 5-ciu. 
Po  uroczystej  defiladzie  z  udziałem  orkiestry  dętej  z  OSP 

w Bogdanowie, meldunek o gotowości  jednostek do udziału 
w zawodach od Komendanta Gminnego Mirosława Jakubczyka 
odebrał Wójt Roman Drozdek. Po uroczystej ceremonii otwar-
cia,  rywalizację  o  miano  najlepszej  drużyny  w  Gminie  Wola 
Krzysztoporska rozpoczęli najmłodsi uczestnicy zawodów.
Prezentowany poziom wyszkolenia przez poszczególne dru-

żyny był wysoki, bowiem uzyskiwały one nie tylko doskonałe 
wyniki ale też aplauz publiczności. Komisja sędziowska złożo-

na z członków Państwowej Straży Pożarnej pod dowództwem 
bryg. Marka Pryczka na bieżąco odmierzała czas i liczyła punk-
ty, by ostatecznie wyłonić zwycięzców. Zostali nimi:
w kategorii seniorów: I miejsce drużyna OSP z Woli Krzysz- y
toporskiej , II miejsce OSP Gomulin, III miejsce OSP Jeżów 
– ubiegłoroczny zwycięzca zawodów,
w kategorii drużyn młodzieżowych powyżej 15 lat: I miej- y
sce - OSP Wola Krzysztoporska, II miejsce – OSP Gomulin, 
III miejsce OSP Krężna,
kategorii drużyn młodzieżowych do 15 lat: Wola Krzyszto- y
porska,
w kategorii drużyn młodzieżowych żeńskich: Wola Krzysz- y
toporska, Blizin. 
W  zawodach  nie  było  przegranych.  Wszystkie  drużyny 

otrzymały podziękowania i pamiątkowe nagrody. Drużyny zaj-
mujące najwyższe lokaty otrzymały  puchary i talony na zakup 
niezbędnego sprzętu strażackiego ufundowane przez Gminę 
Wola  Krzysztoporska.  Zdobyte  trofea  odbierane  były  z  rąk 
przedstawicieli władz samorządowych. 
Tegoroczne  zawody  były  doskonałym  sprawdzianem  prak-

tycznych umiejętności strażackich ale też widowiskiem na miarę 
oczekiwań  licznie  zgromadzonej  publiczności  z  terenu gminy 
Wola Krzysztoporska, z Piotrkowa Trybunalskiego i okolic.



23 czerwca, w Dzień Bożego Ciała odbył się w Mzurkach 
festyn. Zgodnie  z  9-letną  tradycją,  rozpoczęła  go uroczysta 
msza święta. Festyn połączony z Przeglądem Pieśni i Tańców 
Ludowych  skupia  publiczność  z  sąsiednich miejscowości  jak 
również znacznie oddalonych od naszej gminy. W tegorocz-
nym przeglądzie wzięło  udział  7  zespołów.  Jury w  składzie: 
Krystyna Stępczyńska, Marek Doleciński, Piotr Wężyk podczas 
oceny wykonawców brało pod uwagę dobór  repertuaru,  in-
strumentację i czystość brzmienia, a także interpretację i wa-
lory  artystyczne.  W  kategorii  „Dzieci  i  Młodzież”  jury  przy-
znało  dwie  równorzędne  nagrody  Zespołowi  Pieśni  i  Tańca 
„Buczkowiacy” oraz Zespołowi Folklorystycznemu przy Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Drużbicach. W kategorii  „Dorośli 
–  Zespoły  Śpiewacze”  pierwsze  miejsce  zajął  Zespół  Pieśni 
Ludowych  z  Osjakowa,  na  drugim  znalazły  się  „Pasjonatki” 
z Woli Krzysztoporskiej, zaś na trzecim miejscu – zespół „Gra-
biczanie” z Grabicy. Nagrodę Specjalną Jury za profesjonalne 
wykonanie programu otrzymał zespół „Rajka” z Bełchatowa. 
Członkowie jury zgodnie przyznają, że powodem do zadowo-
lenia jest coraz większa liczba uczestników przeglądu oraz to, 

że z  roku na  rok  jego poziom artystyczny  jest coraz wyższy. 
Rodzi  to  nadzieję,  że  ludowa  tradycja  nie  pójdzie  w  zapo-
mnienie  i będzie kultywowana przez młodych. Tegorocznym 
„odkryciem” jurorów były dwie skrzypaczki grające w zespo-
łach z Orzku i Osjakowa. Należy zauważyć, że wśród stałych 
uczestników  przeglądu  są  laureaci  ogólnopolskich  festiwali  
należący do najwybitniejszych przedstawicieli  folkloru  trady-
cyjnego. Atmosfera festynu była serdeczna i ciepła. Poza kon-
kursem przygrywała rodzima kapela „Spod Dębu” i kapela „To 
i Owo” z Myszkowa. Festyn zorganizowano na terenie parku 
należącego do Grażyny i Józefa Stępniów, którzy zawsze bar-
dzo aktywnie angażują się w przygotowanie tego wydarzenia. 
Organizatorami imprezy byli: Gminny Ośrodek Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej oraz Fundacja Wspierania Folkloru. Obsługę 
oraz poczęstunek zapewniło Koło Gospodyń Wiejskich z Mzu-
rek. Na najmłodszych czekał plac zabawi i  karuzele. Amatorzy 
jazdy konnej mieli okazję pojeździć w siodle. Jednym słowem 
- atrakcji było mnóstwo. Organizatorzy dziękują uczestnikom 
przeglądu, solistom i zespołom ludowym oraz gościom i pu-
bliczności za tak liczne przybycie.

WYdarzENIa kulTuralNE
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IV PRZEGLĄD PIEŚNI I TAŃCÓW LUDOWYCH W MZURKACH

Na  zdjęciach 
uczestnicy prze-
glądu  na scenie 
i poza sceną, 
gospodarze i za-
proszeni goście 
(m.in. Antoni 
Macierewicz). 
Jak widać reper-
tuar przypadł 
do gustu rów-
nież najmłodszej 
publiczności
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Na zdjęciu: Kapela Spod Dębu wystąpiła w składzie (od prawej): Jacek Grynkiewicz – kontrabas, Andrzej 
Malicki – wokal, Józef Stępień – bęben, Mateusz Cieślak – klarnet, Marek Gabła – banjo, Krzysztof Smolarek 
– akordeon, Andrzej Woźnicki – trąbka

Uprzejmie informujemy, że w poprzednim numerze biulety-
nu „Nasza Gmina” zamieszczono błędne informacje na temat 
organizatorów festynu w Oprzężowie. Za zaistniałą pomyłkę 
przepraszamy. Poniżej zamieszczamy zweryfikowaną relację 
z tej imprezy.
Dnia 28 maja bieżącego roku odbył się w Oprzężowie Fe-

styn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez Koło 
Gospodyń  Wiejskich,  jednost-
kę Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz Sołtysa Oprzężowa. Ewa 
Lec  –  przewodnicząca  Koła 
Gospodyń Wiejskich  serdecz-
nie  powitała  przybyłych  na 
festyn  gości.  Dzieci  otrzy-
mały  wiele  ciepłych  życzeń 
i zachęcone przez organiza-

torów ruszyły do zabawy, do której niebawem przyłączyli się 
dorośli. Wspólne konkursy  i  rywalizacja bardzo zintegrowały 
uczestników  imprezy,  atmosfera była wesoła  i  rodzinna.  Pa-
nie  z  Koła Gospodyń Wiejskich  zatroszczyły  się  o  słodki  po-
częstunek  i  napoje,  natomiast  strażacy  zorganizowali  pokaz 
wyposażenia wozu strażackiego, potem zaś rozpalili ognisko 
przy którym zgromadzili się uczestnicy festynu by upiec kieł-
baski. Dzieci jeździły na kucyku, wzięły też udział w konkursie 
o Puchar Sołtysa oraz w licznych zawodach sprawnościowych. 
Sponsorzy  ufundowali  nagrody  i  dyplomy  dla  wszystkich 
dzieci.  O  oprawę  artystyczną  zadbali  pracownicy Gminnego 
Ośrodka Kultury w Krzysztoporskiej. W festynie uczestniczyły 
rodziny z Oprzężowa i okolicznych miejscowości, a także za-
proszeni goście, w tym poseł Artur Ostrowski i radny Andrzej 
Płosa z rodziną. Zabawa trwała do późnego wieczora. W fe-
stynie udział wzięło około 400 osób.

W dniach 13-14 sierpnia na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel 
Podwórkowych w Koronowie Kapela Spod Dębu z Mzurek zdo-

była trzecie miejsce. Wyjazd na przegląd sfinansowała Fundacja 
Wspierania Folkloru Wiejskiego i Miejskiego z Mzurek

FESTYN W OPRZĘŻOWIE – SPROSTOWANIE

KAPELA SPOD DĘBU NA FESTIWALU W KORONOWIE



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Woli Krzysztoporskiej w dniach od 11 do 24 lipca 
2011 r. zorganizowała obóz profilaktyczno-wypoczynkowy 
dla 43 dzieci z terenu gminy. Dzieci  spędziły  14 dni w Ko-
ścielisku, przepięknym zakątku Tatr Zachodnich. Wraz z prze-
wodnikiem dzielnie pokonywały tatrzańskie szlaki, m.in. Dolinę 
Kościeliska wraz  z  Jaskinią Mroźną  i Wąwozem Kraków, Halę 
Gąsienicową ze Schroniskiem Murowaniec, Gubałówkę i sąsia-
dujący z nią Butorowy Wierch, z którego na wyciągu krzeseł-
kowym podziwiały wspaniałą panoramę Tatr. Podczas pieszych 
wypraw  po  Zakopanem  dzieci  zwiedziły  Sanktuarium  Matki 
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, kościółek i cmentarz na Pęk-
sowym  Brzysku,  Krupówki,  Kaplicę  na  Jaszczurówce,  a  także 
skocznie narciarskie oraz Muzeum Tatrzańskiego Parku Narodo-
wego. Podczas słonecznej pogody dzieci spędzały czas na tere-
nie kąpieliska na Polanie Szymoszkowej, natomiast gdy aura nie 
sprzyjała spacerom po górach korzystały z atrakcji Aquaparku 
Zakopane. Młodzież była na wycieczce w Czorsztynie, gdzie zo-
baczyła tamę na Jeziorze Czorsztyńskim oraz Zamek w Niedzicy. 
W drodze powrotnej dzieci zwiedziły Wawel, Katedrę i sarkofag 

Pary Prezydenckiej. Według relacji zachwyconych wycieczkowi-
czów, wspomnienia z tego obozu pozostaną z nimi na zawsze. 
Jego celem była integracja młodzieży, promocja zdrowego stylu 
życia, zwiększenie świadomości na temat istoty uzależnienia od 
alkoholu i narkotyków oraz skutków tych nałogów.
 
Gminny Zespół Interdyscyplinarny wraz z  Komisją Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzyszto-
porskiej informują, iż od miesiąca sierpnia w Gminnym 
Ośrodku Kultury  można skorzystać z bezpłatnych porad 
psychologicznych, świadczonych przez  Psychologa Mar-
cina Leszczyka.

Bezpłatne Porady Psychologiczne
w Gminnym Ośrodku Kultury

w Woli Krzysztoporskiej ul. Południowa 2
pokój nr 11 w godz. 16:00-18:00
w każdy drugi czwartek miesiąca.

Psycholog: Marcin Leszczyk
kontakt: 691 200 865

Informujemy mieszkańców naszej gminy zainteresowanych 
podjęciem zatrudnienia poza rolnictwem, że Fundacja Q z sie-
dzibą  w  Łodzi  prowadzi  nabór  osób  dorosłych  ubezpieczo-
nych w KRUS do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach 
projektu  „Mój  pomysł  na  samozatrudnienie”.  Dokumenty 

rekrutacyjne  można  wypełnić  w  Urzędzie  Gminy  w  Woli 
Krzysztoporskiej pok. nr 13. Ostateczny termin przystąpienia 
do projektu upływa 30.09.2011 r. W przypadku zebrania gru-
py szkoleniowej, zajęcia odbywać się będą  na terenie Gminy 
Wola Krzysztoporska. Zapraszamy do udziału w projekcie.

proJEkTY uNIJNE z EfS

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW
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OBÓZ W KOŚCIELISKU

WOJEWÓDZKI 
URZĄD PRACY 

W ŁODZI



Po długim czasie starań Gminie Wola Krzysztoporska udało się po-
zyskać środki na realizację kolejnego projektu szkoleniowego – tym 
razem skierowanego do osób pozostających bez zatrudnienia z terenu 
Gminy Wola Krzysztoporska.
Rekrutacja  osób  zainteresowanych  udziałem  w  projekcie  trwała  od  24 

stycznia  do  19  lutego b.r.  Zainteresowanie  przeszło wszelkie  oczekiwania. 
W pierwszym dniu zgłosiło się ponad sto osób (na 70 miejsc szkoleniowych). 
Gmina, jako realizator projektów ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, ma już duże doświadczenie. Zawsze podejmowane są starania, aby 
oszczędności powstające w trakcie realizacji projektu przeznaczać na tworze-
nie dodatkowych miejsc szkoleniowych. Na temat możliwości objęcia szkole-
niami większej, niż założono w budżecie projektu, ilości osób będzie można 
wypowiedzieć się w sposób wiążący dopiero po rozstrzygnięciu przetargów 
i ustaleniu kosztów jednostkowych dla poszczególnych szkoleń.

Uczestnicy projektu „W drodze po nowe kwalifikacje” rozpoczęli swoje szkolenia zawodowe. Na początek ruszył kurs prawa 
jazdy kategorii C/C+E – pierwsze zajęcia odbyły się 22 lipca br. W następnej kolejności szkolić zaczęły się osoby zakwalifikowa-
ne na kurs przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat. B . Usługę szkoleniową w obu przypadkach świadczy wyłoniona 
w drodze przetargu nieograniczonego Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Kształcenia Kierowców „OLIMP”  z Piotrkowa Tryb. 
Z kolei 9 sierpnia ruszyło szkolenie księgowość od podstaw, w którym - co ciekawe - uczestniczy jeden mężczyzna. Księgowość 
prowadzi Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piotrkowie Tryb
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„MOJA SZANSA NA DOBRĄ PRACĘ”

„W DRODZE PO NOWE KWALIFIKACJE”

Na zdjęciach powyżej: uczestnicy kursu prawa jazdy kategorii C/C+E w pierwszym dniu szkolenia, po prawej prowadzący szkolenie 
pan Mariusz Korycki – jednocześnie właściciel firmy szkoleniowej OLIMP

Na zdjęciach powyżej: po lewej 4 uczestniczki kursu przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kategorii B, po prawej uczest-
nicy  szkolenia księgowość od podstaw

proJEkTY uNIJNE z EfS

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WOJEWÓDZKI 
URZĄD PRACY 

W ŁODZI

Na zdjęciu obok: uczestnicy szkolenia na kwalifikacje wstępną prowadzonego przez 
firmę Norbert-ADR Ośrodek Szkoleń Zawodowych Norbert Świderek z Bełchatowa



Koło Gospodyń Wiejskich w Glinie powstało w 1950 roku. 
Jego  pierwszą  przewodniczącą  została  Irena  Horęda,  zaś 
członkiniami były: Marianna Budzisz, Zofia Kulik, Julianna Ku-
lik,  Maria  Kulik,  Emilia  Balcerzak,  Sabina  Budzisz, Weronika 
Matyjaszczyk,  Janina  Adaszek,  Antonina  Matyjaszczyk,  Kle-
mentyna  Pisarek  i  Alicja  Kapusta. W  początkach  lat  60-tych 
XX w. funkcję przewodniczącej objęła Marianna Budzisz, a do 
KGW dołączyły: Krystyna Gaj, Celina Horęda, Emilia Harlejczyk, 
Wacława Budzisz, Helena Radziszewska, Zofia Budzisz, Lucyna 
Duk,  Zofia Górna, Alicja Górna.  Przez wiele  lat  kobiety  spo-
tykały się u siebie w domach, gdzie wymieniały się doświad-
czeniami. Przyjęło się,  że w domu przewodniczącej odbywały 
się kursy gotowania, kroju  i  szycia.  Jedna z gospodyń,  Irena 
Horęda  ukończyła  też  kurs  pielęgniarski  w  Katowicach,  na 

który została wytypowana przez pozostałe gospodynie z koła. 
W  tym  okresie  Koło  Gospodyń Wiejskich  ściśle  współpraco-
wało z Kółkiem Rolniczym w Glinie. Na miejscu dzisiejszego 
Domu  Ludowego  wybudowano  magazyny  na  nawozy  dla 
mieszkańców. W magazynach tych zaczęły odbywać się spo-
tkania  Koła  Gospodyń,  które wspólnie  z  Kółkiem  Rolniczym 
organizowało majówki na terenie Gliny oraz zabawy taneczne 
w wynajętych  salach w Longinówce  i w Siomkach.   Wszyst-
kie zarobione pieniądze Koło przeznaczało na budowę Domu 
Ludowego  i  świetlicy. Wspólnymi  siłami mieszkańców udało 
się wyburzyć magazyny a w ich miejscu wybudować Dom Lu-
dowy, który służy mieszkańcom do dziś. Bardzo dużą pomoc 
dla KGW Glina wniósł Franciszek Kulik, ówczesny prezes kó-
łek rolniczych w okręgu piotrkowskim. W połowie lat 60-tych 
KGW wzięło udział w konkursie „czystości obejść”. Nagrodą 
były pieniądze, które Koło Gospodyń przeznaczyło na budowę 
wodociągu dla mieszkańców.
W początkach lat 70-tych przewodniczącą KGW została Ali-

cja Kapusta. W  tym czasie  koło  zasiliły  też nowe członkinie: 
Teresa Michalak, Zuzanna Łukasik, Maria Budzisz, Henryka Ku-
lik,  Grażyna Wójtowicz,  Jolanta Gil,  Dominika Matyjaszczyk, 
Ewa Duk, Danuta Pisarek, Alina Gaj, Barbara Kaczmarek, Mał-
gorzata Wójcik, Elżbieta Budzisz, Elżbieta Dukowska, Danuta 
Jakubiak, Jagoda Wadowska. Zgodnie z tradycją KGW konty-
nuowało organizację zabaw tanecznych. Za pieniądze, które 
udało się przy tej okazji zarobić kupowano naczynia na wypo-
sażenie Domu Ludowego. W połowie lat 70-tych Koło zorga-
nizowało  kiosk  spożywczy.  Pierwszą  sprzedawczynią  została 
Alicja Kapusta. Prócz doskonalenia warsztatu kulinarnego czy 
krawieckiego  członkinie  dokładały wszelkich  starań,  by  spę-
dzić choć parę chwil we własnym gronie poza Gliną. W latach 

70-tych  panie  zwiedziły  Stolicę,  były  również  na  wycieczce 
w Górach Świętokrzyskich. W latach 80-tych przewodniczącą 
koła została Jolanta Gil. Nowa przewodnicząca zorganizowała 
podczas wakacji przedszkole zwane „dziecińcem” dla pociech 
miejscowych  rolników. Opiekę nad dziećmi  sprawowała wy-
kwalifikowana kadra. W przedszkolu organizowano dzieciom 
gry i zabawy, otrzymywały one także posiłek oraz możliwość 
odpoczynku  i  relaksu  na materacach.  Przy  Domu  Ludowym 
w  Glinie  zbudowano  ponadto  bardzo  dobrze  wyposażony 
plac  zabaw,  z  którego  dzieci  chętnie  korzystały.  Niezależnie 
od organizowania przedszkola i zwykłych działań koła, prze-
wodnicząca Gil zajęła się też rozprowadzaniem wśród miesz-
kańców kurcząt. Dzięki jej staraniom, w 1983 r. wybudowano 
za pieniądze zebrane od mieszkańców wioski nową kapliczkę 

która  stanęła  na miejscu  starej  na  początku wsi.  Po  śmierci 
Jolanty Gil rolę przewodniczącej przejęła w roku 2001 Elżbieta 
Budzisz. W okresie tym Koło zorganizowało bal karnawałowy 
oraz  bale  sylwestrowe.  Brało  też  aktywny  udział  w  spotka-
niach  z  innymi  kołami  gospodyń  wiejskich  organizowanych 
na  terenie gminy, m.in. w dożynkach,  konkursach na „Stoły 
Wielkanocne”, Dniu Kobiet,  Tłustym Czwartku,  a  także  kon-
kursach sprawnościowych dla pań oraz wielu innych. W latach 
2007-2010 przeprowadzony został remont Domu Ludowego 
w Glinie. Dzięki temu sala odzyskała dawny blask. Dzięki sta-
raniom ówczesnej przewodniczącej Dom Ludowy ma bardzo 
dobrze wyposażoną kuchnię. 
Obecnie do KGW Glina należy 30 pań:  Ewa Duk,  Elżbieta 

Budzisz,  Małgorzata  Kociołek,  Małgorzata  Piejek,  Edyta Mi-
chalak,  Zuzanna  Łukasik, Aldona  Sima, Marta Marchwińska, 
Agnieszka  Wilczek,  Halina  Gaj,  Jolanta  Kapusta,  Grażyna 
Odrzywół,  Barbara  Kaczmarek,  Aneta  Kostro,  Barbara  Mar-
chwińska,  Anna  Paubska,  Barbara  Paubska, Małgorzata Ma-
tyjaszczyk, Dominika Matyjaszczyk,  Beata Balczukiewicz, Da-
nuta  Pisarek,  Małgorzata  Wójcik,  Sylwia  Wójcik,  Agnieszka 
Wójtowicz,  Elżbieta  Dukowska,  Danuta  Jakubiak,  Ewa  Gaj, 
Marta Budzisz, Grażyna Górna, Beata Kaczmarek. Od grudnia 
2010  roku nową przewodniczącą  KGW  jest  Edyta Michalak. 
Dumą  Koła Gospodyń Wiejskich w Glinie  jest  to,  że  od  po-
nad 60-ciu lat działa ono prężnie i rozwija się pod skrzydłami 
kolejnych przewodniczących. Gospodynie z Gliny niezmiennie 
biorą aktywny udział w spotkaniach z  innymi kołami gospo-
dyń wiejskich, uzupełniają i wzbogacają wyposażenie kuchni, 
dbają o Dom Ludowy. Z  inicjatywy obecnej przewodniczącej 
KGW (w wyniku współpracy z młodzieżą) powstała w Glinie 
drużyna piłkarska.

z kroNIkI koŁa GoSpodYŃ WIEJSkICH

KGW GLINA
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Dożynki – rok 1951 Kurs rolniczy w Milejowie – 12 lipca 1962 roku
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Na zdjęciu zaprezentowały się przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Glinie (2011 rok). Od góry od lewej: Dominika Matyjasz-
czyk, Elżbieta Dukowska, Barbara Kaczmarek, Zuzanna Łukasik, Elżbieta Budzisz, Anna Paubska, Danuta Pisarek, Aldona Sima, Danuta 
Jakubiak, Edyta Michalak – przewodnicząca KGW, Barbara Paubska z córką Amelią i Aneta Kostro z córką Julitą.

Koło Gospodyń Wiejskich z miejscowości Laski zostało za-
wiązane dnia 23 listopada 2006 roku. Dziś liczy 12 członkiń, 
wśród  których funkcję przewodniczącej pełni Agata Jarek, za-
stępcą przewodniczącej jest Gabriela Pawlak, funkcję sekreta-
rza Koła sprawuje Sorina Robaszek, zaś skarbnika – Agnieszka 
Szczukocka. 
Od początku działalności Koła panie biorą aktywny udział 

we wszystkich konkursach i imprezach organizowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej. 
Do największych sukcesów można zaliczyć: 
zajęcie I miejsca w konkursie „Tłusty czwartek” w 2007  –
roku,
wyróżnienie w konkursie „Kapusta – królewskie warzywo  –
na polskim stole” – rok 2007
zajęcie II miejsca w konkursie „Danie z przyśpiewką”  –
w 2008 r.
wyróżnienie w konkursie „Stoły Wigilijne” w 2009 r., –

zajęcie I miejsca podczas festynu „Zakończenie Lata”  –
w Bujnach  w 2010 r.
Podczas swojej krótkiej działalności KGW LASKI reprezento-

wało Gminę Wola Krzysztoporska w Powiatowym Przeglądzie 
Stołów Wielkanocnych, który odbył się w Czarnocinie w roku 
2007,  a  także  podczas  Dożynek  Sejmowych  w  Warszawie, 
gdzie  uwagę  zwrócił  przygotowany  przez  KGW  dożynkowy 
kosz wręczony Marszałkowi Putrze. Gospodynie z Lasek repre-
zentowały ponadto naszą gminę na Powiatowych Dożynkach 
w Bujnach, zostały wyróżnione za wieniec przygotowany dla 
Andrzeja  Jarosa,  dwukrotnie  wręczały  też  wieniec  Wójtowi 
Romanowi  Drozdkowi  w  czasie  Gminnych  Dożynek  w Woli 
Krzysztoporskiej. Koło Gospodyń Wiejskich w Laskach działa 
bardzo  aktywnie:  organizuje  przeróżne  imprezy  okoliczno-
ściowe  dla mieszkańców  gminy,  takie  jak  bale  sylwestrowe, 
ostatki, andrzejki, dzień kobiet, dzień dziecka, grille, ogniska, 
choinki dla dzieci, spotkania integracyjne.

KGW LASKI

Zdjęcie Pań z KGW Laski w towarzystwie Elżbiety Radziszewskiej – posłanki na sejm RP oraz Romana Drozdka-Wójta Gminy Wola Krzysztoporska.
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Po prawej zdjęcie z Gminnych 
Dożynek Bujny 2010 – panie z Koła 

prezentują misternie wykonany 
wieniec dożynkowy, który następnie 

został przekazany na ręce Wójta 
Gminy – Romana Drozdka

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
Laski (od lewej): Henryka 
Gaborska, Jadwiga Robaszek, 
Marta Kozłowska, Kazimiera 
Krystek, Małgorzata Robaszek, 
Gabriela Pawlak, Agata Jarek 
i Zdzisława Robak – zdjęcie 
wykonane w 2011 roku w Domu 
Ludowym

Wyróżniony za obfitość potraw, oryginalność, smak i estetykę stół Koła Gospodyń Wiejskich z Lasek. Konkurs „Kapusta – królewskie 
warzywo na polskim stole”, 2007 rok. Na zdjęciu od lewej: Gabriela Pawlak, Mirosława Orska, Agata Jarek, Sorina Robaszek, Jadwiga 
Robaszek, Małgorzata Lauks oraz  Marta Kozłowska



W dniach 14 -15 maja 2011 roku w Gorzkowicach odbyły 
się Indywidualne Mistrzostwa LZS województwa łódzkiego 
w tenisie stołowym. Zawodnicy reprezentujący gminę Wola 
Krzysztoporska wyróżnili się w następujących kategoriach: 
juniorki indywidualnie: drugie miejsce Daria Kiereś - Bujny,  –
siódme miejsce Kinga Wszelaka - Wola Krzysztoporska,
gry deblowe juniorek: drugie miejsce Daria Kiereś/Kinga  –
Wszelaka,
gry mieszane: trzecie miejsce: Daria Kiereś/Michał  –
Banaszczyk,
gry indywidualne kadetów: dziewiąte miejsce Adam  –
Świątkowski – Wygoda,

gry deblowe kadetów: piąte miejsce Adam Świątkowski/ –
Marcin Retyk,
gry mieszane kadetów: dziewiąte miejsce Adam  –
Świątkowski/Kamila Ryś,
gry indywidualne żaczek: drugie miejsce Karolina  –
Dukowska – Piaski, dziewiąte miejsce Wiktoria Kuśmierska 
– Wola Krzysztoporska,
gry indywidualne młodzików: drugie miejsce Jakub  –
Kuśmierski - Wola Krzysztoporska.
W zawodach wzięło udział 152 zawodników wyłonionych 

po  eliminacjach  powiatowych  i  międzypowiatowych  (regio-
nalnych).

W rozegranych w Nysie w dniach 3 – 5 czerwca 2011 roku 
Drużynowych Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych 
„Licealiada”, zawodniczka z naszej gminy, Daria Kiereś z Bujen 
wraz z koleżankami – Klaudią Jagodzińską z Moszczenicy i San-
drą  Urbaniak  z  Gorzkowic,  reprezentując  I  Liceum  Ogólno-
kształcące  im. B. Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim, zdo-
były dla swej szkoły IV miejsce i brązowy medal. Dobrą passę 
przerwały  dziewczętom  liderki  z  Liceum  Ogólnokształcącego 
w Łomży (wśród których były zawodniczki z ekstraklasy na czele 
z Chinką w składzie). W mistrzostwach wzięło udział 16 najlep-
szych zespołów z całej Polski wyłonionych w drodze eliminacji 
powiatowych, regionalnych  i wojewódzkich. Na 11 100 szkół 
ponadgimnazjalnych w Polsce w Eliminacjach wzięło udział ok. 
1000 szkół. Daria Kiereś (z I klasy), najmłodsza w turnieju indy-
widualnym, zdobyła 8 miejsce.

W okresie wakacyjnym zapaśnicy z klubu LUKS 
„ATHLETIC” Wola Krzysztoporska przygotowywali się 
do nowego sezonu na obozach sportowych. Hubert 
Maczugowski trenował wspólnie z Kadrą Polski w Ra-
ciborzu i Poznaniu gdzie odbywały się przygotowania 
do mistrzostw europy i świata.
Na Zgrupowania Kadry Województwa Łódzkiego Ka-

detów do Giżycka pojechali Jacek Kowalski i Dawid Mal-
czyk,  a  do  Zakopanego  pojechali  Kowalski  i Malczyk, 
dołączył do nich Maczugowski.
Na  zgrupowania  Kadry  Województwa  Łódzkiego 

Młodzików w zapasach  styl  klasyczny w  Janowie  Lu-
belskim  i Giżycku  pojechali  bracia Michał  Jarek  i  Łu-
kasz Jarek.
Pozostali zawodnicy klubu brali udział w obozie spor-

towym w Janowie Lubelskim w terminie 15-26 sierpnia. 
Wspólnie na matach trenowało 37 zawodników klubów 
z Woli Krzysztoporskiej, Piotrkowa Trybunalskiego, Mosz-
czenicy, Brzozy i Gorzkowic. 
Zarząd Klubu LUKS „ATHLETIC” Wola Krzysztoporska 

dziękuje wszystkim instytucjom publicznym i sponsorom pry-
watnym  za  pomoc  przy  organizacji wyjazdu  dzieci  z  terenu 
Gminy Wola Krzysztoporska na obozy sportowe.
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MISTRZOSTWA LZS W TENISIE STOŁOWYM –- GORZKOWICE

LICEALIADA – NYSA 2011

PRACOWITE WAKACJE W LUKS „ATHLETIC”

Na zdjęciu: nasi medaliści: Daria Kiereś i Jakub Kuśmierski

Na zdjęciu: Uczestnicy obozu sportowego w Janowie Lubelskim
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