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DOŻYNKI GMINNE GOMULIN 2012
9 września w Gomulinie odbyły się Dożynki Gminy Wola 

Krzysztoporska. Głównym miejscem obchodów Święta Plo-
nów było boisko sportowe przy Domu Ludowym. Rozpoczęcie 
Dożynek miało miejsce w Kościele pod wezwaniem Św. Miko-
łaja Biskupa, gdzie odbyła się uroczysta msza święta w intencji 
rolników, celebrowana przez ks. Jan Cholewę, podczas której 
poświęcone zostały dożynkowe wieńce oraz bochny chleba. 
Oprawę muzyczną mszy zapewniła Orkiestra Dęta działają-
ca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej. 
Po mszy barwny korowód dożynkowy ruszył w kierunku sta-
dionu. W korowodzie na stadion wiezieni bryczką w asyście 
orkiestry dętej i strażackiej dotarli: gospodarz tegorocznych 
Dożynek Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, 
starostowie dożynkowi Anita Łuczyńska i Krzysztof Skupień, 
a następnie poczty sztandarowe, delegacje wieńcowe sołectw, 
dzieci ze SP w Gomulinie oraz Pasjonatki w ludowych strojach, 
zaproszeni goście, przede wszystkim zaś rolnicy, dla których 
dożynki są ukoronowaniem ich całorocznej pracy. Wszystkich 
przybyłych gości witała prowadząca imprezę Karolina Paras. 
Na scenie wystąpił Gospodarz Dożynek Wójt Gminy Roman 
Drozdek. Głos zabrała również Przewodnicząca Rady Gminy 
Maria Głowacka. Nadszedł czas na zwyczaje i obrzędy do-
żynkowe. Starostowie dożynkowi przekazali gospodarzom 
bochen chleba, którym następnie dzielono się z wszystkimi 

WYDARZENIA KULTURALNE

przybyłymi. Delegacje z KGW Piaski i KGW Pawłów Górny 
przekazały na ręce Wójta i Przewodniczącej Rady Gminy tra-
dycyjne wieńce dożynkowe. Bochny chleba otrzymali także 
zaproszeni goście. W części artystycznej Święta Plonów wystą-
pili: Zespół Pieśni i Tańca „Mali Piotrkowianie” z Przedszkola 
im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Piotrko-
wie Trybunalskim prezentując tańce narodowe i przyśpiewki 
piotrkowskie, dzieci i młodzież ze szkoły w Gomulinie, zespo-
ły taneczne reprezentujące Gminny Ośrodek Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej: Selenas i Cumbia, muzyczne: GOK Star i The 
Masters oraz grupa akrobatyczna Carawella. Zespół Pasjonatki 
w ludowych strojach z biesiadnym repertuarem podbił mę-
ską część licznie zgromadzonej widowni. Natomiast występ 
przystojnych, a zarazem utalentowanych muzycznie panów 
z kapeli podwórkowej Spod Dębu przyprawił o szybsze bicie 
serca wszystkie panie. W tym czasie na scenie trwały już przy-
gotowania gwiazdy wieczoru Andrzeja Rybińskiego. Koncert 
przyciągnął na miejsce uroczystości wielu fanów. Wokalista 
i kompozytor zaśpiewał swoje największe przeboje, wzbu-
dzając owacje wśród zgromadzonych. Na specjalne życzenie 
publiczności artysta bisował kilka razy. Tegoroczne dożynki 
zakończyła zabawa z DJ Kelvinem. Gminny Ośrodek Kultury 
w Woli Krzysztoporskiej dziękuje za udział oraz wszelką po-
moc wniesioną w organizację Dożynek.
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2 września 2012 roku odbyły się na Górach Borowskich uroczystości, poświęcone ob-
chodom 73 rocznicy napaści wojsk niemieckich na Polskę, organizowane jak co roku przez 
władze naszej Gminy oraz Bełchatowa. Uroczystość poprowadził kapitan Jarosław Guzin 
z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

Po uroczystym wystawieniu warty przed „Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 roku“ 
przemówienie wygłosił Wójt Gminy Wola Krzysztoporska – Roman Drozdek, który po po-
witaniu dostojnych gości, powiedział: „(…) jak każdego roku, regularnie w pierwszą 
niedzielę września, gromadzimy się tak licznie w tym szczególnym miejscu na Górach 
Borowskich by uczcić pamięć Żołnierza Polskiego, by przeżyć kolejną lekcję historii. To 
właśnie tu żołnierze 2. Pułku Piechoty Legionów na czele z dowódcą gen. Ludwikiem 
Czyżewskim stoczyli straszliwy bój z najeźdźcą hitlerowskim oddając życie za wolność 
i niepodległość tej ziemi i całej ojczyzny, której na imię Polska”. 

Głos zabrała również Barbara Lisowka-Paterek córka podkomendnego gen. Ludwika Czy-
żewskiego, która czytając fragmenty z pamiętników generała wprowadziła nas w nastrój 
tamtych tragicznych dni – rozpoczynających II wojnę światową.

Po przemówieniach została odprawiona msza święta koncelebrowana przez księdza dok-
tora Marka Kozerę – kapelana z Jednostki Strzeleckiej w Sandomierzu oraz księży z kościoła 
parafialnego w Bogdanowie. Oprawę muzyczną mszy 
św. wykonała Orkiestra Dęta z Gomulina. 

Salwę honorową oddała kompania reprezentacyj-
na z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, która 
uświetniła tegoroczne uroczystości. 

Na zakończenie zostały złożone kwiaty pod pomni-
kiem przez liczne delegacje władz z Piotrkowa Try-
bunalskiego, Bełchatowa, Sandomierza, organizacji 
kombatanckich z Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, 
Bełchatowa, Radomska, Grabicy i Woli Krzysztopor-
skiej, strzelców, harcerzy, uczniów szkół, jednostek 
OSP, organizacji KGW oraz organizacji społecznych.

Tegoroczne uroczystości na Górach Borowskich 
miały bardzo podniosłą atmosferę. Wpisały się one 
nie tylko w kalendarz lokalnych uroczystości – bo-
wiem wieść o ich niepowtarzalności zatacza coraz 
większe kręgi. Świadczą o tym liczne rzesze przyby-
łych tam osób. Jest to jednocześnie dowód na to, iż 
pamięć o poległych, którzy oddali życie za naszą Oj-
czyznę, jest dla większości Polaków bardzo istotnym 
aspektem.

2

UROCZYSTOŚCI NA GÓRACH BOROWSKICH

DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE
W dniu 23 września 2012 roku odbyły się w Piotrkowie Try-

bunalskim Drugie Dożynki Wojewódzkie zorganizowane na 
lotnisku Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej. Gminę Wola Krzyszto-
porska godnie reprezentowała grupa ,,Pasjonatek” w składzie: 
Maria Głowacka, Alina Lasota, Dorota Płosza, Krystyna Lauks, 
Halina Olczyńska i Krystyna Szulc, które są również przedsta-
wicielkami Kół Gospodyń Wiejskich z naszego terenu, przygo-
towując stoisko dożynkowe nr 19. Spośród 56 innych stoisko 
nasze wyróżniało się piękną dekoracją nawiązującą do trady-

cji ludowych. Kolorowe zapaski, pasiaki, serwetki, haftowane 
bluzki i obrusy, różnego rodzaju kwiaty z papieroplastyki oraz 
rozśpiewane i roztańczone gospodynie, stoiska ubrane w stro-
je ludowe, nie pozwoliły uczestnikom i gościom Dożynek obo-
jętnie przejść obok naszej wystawy. Na uwagę zasługiwały tak-
że rekwizyty nawiązujące do Święta Plonów. Ogromny bochen 
chleba z napisem „Dożynki Wojewódzkie 2012 r.”, zagroda 
chłopska wykonana z plonów ziemi oraz wózek wypełniony 
różnorodnymi warzywami i owocami pilnowany przez kukłę 
– chłopa przyciągały uwagę przechodniów, fotoreporterów 
i fotografów. Przy naszym stole można było skosztować wie-
le smacznych i prostych potraw kulinarnych, które kusiły nie 
tylko różnorodnością kolorów, estetyką, ale także zapachem 
i smakiem. Wśród bogato zastawionego stołu znalazły się takie 
potrawy jak: barszcz biały z kiełbasą, kapusta z grochem, goły 
z serem, kurczak nadziewany mięsem, kotlety mielone i zawi-
jańce, krokiety, kiełbasa zapiekana w cebuli, żeberka pieczone 
w miodzie. Nie zabrakło także tradycyjnego smalcu i ogórków 
małosolnych, wyprodukowanego własnoręcznie sera i masła, 
swojskiej wędliny, miodu z własnej pasieki, różnorodnych ciast 
i sałatek, a także rozmarynówki, pigwówki, cytrynówki – na-
lewek leczniczych przyrządzonych według własnych receptur 
przez gospodynie stoiska. Przy naszym stanowisku gościliśmy 
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska Romana Drozdka z mał-
żonką, parlamentarzystów i Posłów Dariusza Jońskiego i Artu-
ra Ostrowskiego, Wicestarostę Grzegorza Adamczyka z żoną, 
radnych powiatowych i gminnych oraz wiele innych osób, któ-
re zachwyciły się wystrojem i jadłem naszego stoiska.
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XXIII sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 
w dniu 22 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Gminy Wola Krzysztopor-
ska. Zaproszone na obrady przedstawicielki firm ILF Consulting 
Engineers Polska Sp. z o.o. i PGE GiEK S.A. omówiły prace przy-
gotowawcze w procesie budowy rurociągu transportowego CO2 
z Elektrowni Bełchatów do miejsca zatłaczania. Projekt dotyczy 
budowy instalacji wychwytywania, transportu i geologicznego 
składowania dwutlenku węgla, co zostanie zintegrowane z nowo 
wybudowanym blokiem 858 MW w Oddziale Elektrowni Bełcha-
tów. Zakres prac obejmuje wytyczenie trasy rurociągu z wpisa-
niem do studium uwarunkowań i kierunków oraz miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, a także przygotowania 
raportu oddziaływania na środowisko wraz z inwentaryzacją przy-
rodniczą. Prezentację uzupełniały pytania zadawane przez rad-
nych dotyczące szczegółów omawianego projektu. W następnej 
części obrad przewodniczący Komisji Gminnych złożyli sprawoz-
dania z odbytych posiedzeń. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Barbara Torchalska przedstawiła protokoły z przeprowadzonych 
kontroli w Urzędzie Gminy w zakresie realizacji uchwał Rady Gmi-
ny, zarządzeń Wójta, skarg i wniosków mieszkańców za I półro-
cze 2012 r., prawidłowości wydatkowania środków budżetowych 
w GOK, realizacji wydatków w ramach profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych. Uchwała w tej sprawie została 
podjęta jednogłośnie. Omówiono następnie protokół Komisji Re-
wizyjnej w zakresie realizacji zadania własnego gminy z zakresu 
gospodarki wodnej, uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania 
z realizacji ww. zadania przyjęto większością głosów. Skarbnik 
Gminy omówił m.in. projekty uchwał w sprawie zmian budżetu 
i w budżecie gminy na rok 2012 oraz w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej dla Miasta Piotrkowa Tryb. na poprawę bezpie-
czeństwa. Obie uchwały podjęto większością głosów. Natomiast 
jednogłośnie podjęto uchwały w sprawie zbycia w drodze sprze-
daży nieruchomości położonej w obrębie Siomki oraz zabudowa-
nej nieruchomości położonej w obrębie Budków. Sekretarz Gminy 
przedstawił projekty uchwał w sprawie: określenia przystanków 
komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom 
oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków, w spra-
wie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez 
przedszkole i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę 
Wola Krzysztoporska, w sprawie przekazania do SKO skargi zło-
żonej przez Wiesława Pędziwiatra – uchwały te podjęto większo-
ścią głosów. Zastępca Wójta omówił projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia regulaminu finansowania zadania z zakresu usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wola Krzysztopor-
ska. Tę uchwałę przyjęto większością głosów. W dalszej części 
obrad radni poruszyli następujące tematy: celu podziału działek: 
nr 57 w obrębie Bogdanów, nr 480/15 położonej w Woli Krzysz-
toporskiej, a także nabycia części działki nr 109 położonej w obrę-
bie Wygoda Wójt złożył także sprawozdanie z wykonania uchwał 
oraz informację z działalności między sesjami, poinformował 
również o udziale w spotkaniach, naradach i imprezach okolicz-
nościowych. Interpelacje i zapytania dotyczyły: dróg gminnych, 
czyszczenia rur kanalizacji deszczowej z piasku, nieprawidłowego 

osadzenia studzienek w drodze, utrzymania posterunku policji 
w Woli Krzysztoporskiej, rozbudowy Szkoły Podstawowej w Buj-
nach, braku kontenera na śmieci przy działkach. 

XXIV sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 
w dniu 27 września 2012 r. w Urzędzie Gminy Wola Krzysztopor-
ska. Zgodnie z protokołem z posiedzeń sprawozdania z działal-
ności złożyli przewodniczący: Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych 
i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformo-
wała o wnioskach po kontroli przeprowadzonej w Domach Ludo-
wych w zakresie wykorzystania i dbałości o powierzone mienie. 
Uchwała dotycząca przyjęcia sprawozdania w tej sprawie zosta-
ła przyjęta większością głosów. Skarbnik Gminy omówił projekt 
uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r. Wywiązała 
się dyskusja dotycząca rewitalizacji centrum miejscowości Bogda-
nów. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r. zo-
stała przyjęta większością głosów. Omówiono następnie kwestię 
wymiany posadzki i drzwi w OSP w Bujnach. Choć zdania były 
podzielone i radni dla przykładu wskazywali inwestycje, które ich 
zdaniem wymagają równie pilnej realizacji, uchwałę w tej spra-
wie podjęto większością głosów. Skarbnik Gminy omówił też pro-
jekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Wola Krzysztoporska oraz przedstawił sprawozdanie z wy-
konania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku. Następnie przed-
stawiono projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowi-
zny niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Wola 
Krzysztoporska oraz projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy najmu części nieruchomości położonej w Go-
mulinie przy ul. Szkolnej 2, zabudowanej budynkiem Przedszkola 
wchodzącego w skład Placówki Oświatowej w Gomulinie na czas 
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. Tę uchwałę podjęto 
jednogłośnie. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Danuta Markiewicz omówiła projekt uchwały w sprawie przy-
jęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Wola 
Krzysztoporska na lata 2012–2014. Celem programu jest wspie-
ranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich 
funkcji związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną 
dzieci, jak również profilaktyka środowiska lokalnego w zakresie 
promowania społecznie pożądanego modelu rodziny. Uchwała 
ta została podjęta jednogłośnie. Wójt Gminy złożył sprawozdanie 
z wykonania uchwał i działalności między sesjami a także poin-
formował o udziale w spotkaniach, naradach i imprezach okolicz-
nościowych. Zapytania i wolne wnioski zgłoszone przez radnych 
dotyczyły m.in. kwestii gospodarowania odpadami na terenie 
gminy, remontu dróg w kierunku Cisowej i Szydłowa, zamonto-
wania znaków informacyjnych, budowy sali gimnastycznej w Buj-
nach i połączenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gomulinie, 
postanowień Komisarza Wyborczego w sprawie podziału Gminy 
Wola Krzysztoporska na obwody głosowania i okręgi wyborcze.

Wszystkie uchwały Rady Gminy przechowywane są w Urzę-
dzie Gminy pok. 18, osoby zainteresowane mają prawo wglą-
du do ich treści. Uchwały zamieszczane są również na stronie 
internetowej Gminy oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń.
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Z OBRAD RADY GMINY

NARADA Z SOŁTYSAMI

INFORMACJE BIEŻĄCE

Narada z sołtysami odbyła się 4 października br. 
Podczas narady:
–  przedstawiono informację dotyczącą wykonania budżetu 

gminy za I półrocze 2012 roku oraz sprawozdanie z wyko-
nania planu dochodu i wydatków budżetowych, informa-
cję o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
jak również informację z wykonania planu finansowego za 
I półrocze 2012 roku instytucji kultury – GOK;

–  zapoznano zgromadzonych z inwestycjami realizowanymi 
w 2012 roku;

–  omówiono zmiany wprowadzone nowelizacją Ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

–  przekazano sołtysom pisemną informację dla mieszkańców 
dotyczącą obowiązku szkolnego – uczniowie zobowiązani są 
do 18 roku życia pobierać naukę, a niewypełnienie obowiąz-
ku skutkuje grzywną.
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Ogłoszono przetarg na sprzedaż 
działek pod budownictwo mieszka-
niowe w Woli Krzysztoporskiej.

O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu, z tym, że postąpie-
nie nie może wynosić mniej niż 1% ceny 
wywoławczej.

Cena nieruchomości uzyskana 
w przetargu podwyższona będzie 
o podatek VAT (23%).

Przedmiotowe nieruchomości są wol-
ne od wszelkich zobowiązań i obcią-
żeń. Stanowią kompleks działek pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną, objętą planem miejscowym. Nieru-
chomości położone są pomiędzy drogą 
powiatową (ul. Piotrkowska), a drogą 
gminną (ul. Szkolna) w sąsiedztwie par-
ku, na zachód tereny prywatne zabudo-
wane.

Dojazd do działek zapewniają: ulica 
Ogrodowa, ulica Szkolna, ulica Dział-
kowa, a także nowo wydzielona dział-
ka 433/11 stanowiąca drogę. W pasie 
ul. Ogrodowej i ul. Szkolnej występują 
media: sieć wodociągowa, sieć energe-
tyczna, sieć kanalizacji sanitarnej.

Sprzedaż działek oznaczonych nume-
rami: 433/19 będącej w użytkowaniu 
wieczystym Gminy Wola Krzysztopor-
ska i 478/1 będącej własnością Gminy 
Wola Krzysztoporska oraz 433/24 będą-
cej w użytkowaniu wieczystym Gminy 
Wola Krzysztoporska i 478/2 będącej 
własnością Gminy Wola Krzysztoporska 
odbędzie się łącznie gdyż po zakupie 
będą stanowiły całości gospodarcze. 
Prawo użytkowania wieczystego usta-
nowione jest do dnia 5 grudnia 2089 r. 
Nabycie prawa użytkowania wieczy-
stego związane jest z obowiązkiem 
uiszczania opłat rocznych na rzecz wła-
ściciela gruntu, tj. Skarbu Państwa – Sta-
rosty Powiatu Piotrkowskiego w kwocie 
3% aktualnej wartości nieruchomości. 
Opłata płatna jest z góry do 31 marca 
każdego roku. 

Przetargi odbędą się 20 listopada 
2012 ro  ku o godzinie 11-tej w Urzę-
dzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej 
pokój nr 5. W przetargu mogą brać 
udział osoby, które wpłaciły wadium 
w pieniądzu nie później niż do dnia 
15 listopada 2012 roku włącznie, na 
konto Bank Spółdzielczy oddział Wola 
Krzysztoporska 10 8973 0003 0010 
0200 1496 0012.

Ogłoszenie o przetargu znajduje 
się na stronie internetowej: http://
www.bip.wola-krzysztoporska.pl/
userfiles/ogl_15_10_2012.pdf. 

Szczegółowych informacji na temat 
sprzedaży działek udziela Joanna Ała-
szewska, pokój nr 9 UG, tel. 44 616 39 82. 

PRZETARG – DZIAŁKI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ 20.11.2012 R.

Lp. Nr ew. 
działki

Pow. 
działki 
w ha

Opis nieruchomości Cena 
wywoławcza

netto
Wadium

Rodzaj 
sprzedawanego 

prawaPrzeznaczenie w planie

 1 433/2 0,1833 niezabudowana 48 792,00 zł 4 900,00 zł Użytkowanie 
wieczyste2MN-ter.zab.mieszk.jednorodzinnej

 2 433/3 0,1656 niezabudowana 44 080,80 zł 4 500,00 zł Użytkowanie 
wieczyste2MN-ter.zab.mieszk.jednorodzinnej

 3 433/4 0,1788 niezabudowana 47 594,40 zł 4 800,00 zł Użytkowanie 
wieczyste2MN-ter.zab.mieszk.jednorodzinnej

 4 433/5 0,1457 niezabudowana 38 784,00 zł 3 900,00 zł Użytkowanie 
wieczyste2MN-ter.zab.mieszk. jednorodzinnej

 5 433/6 0,1276 niezabudowana 33 965,40 zł 3 400,00 zł Użytkowanie 
wieczyste2MN-ter.zab.mieszk. jednorodzinnej

 6 433/8 0,1272 niezabudowana 33 859,20 zł 3 400,00 zł Użytkowanie 
wieczyste2MN-ter.zab.mieszk. jednorodzinnej

 7 433/9 0,1189 niezabudowana 28 485,00 zł 2 900,00 zł Użytkowanie 
wieczyste2MN-ter.zab.mieszk. jednorodzinnej

 8 433/12 0,1010 niezabudowana 24 196,20 zł 2 500,00 zł Użytkowanie 
wieczyste1MN-ter.zab.mieszk.jednorodzinnej

 9 433/13 0,1224 niezabudowana 32 581,20 zł 3 300,00 zł Użytkowanie 
wieczyste1MN-ter.zab.mieszk.jednorodzinnej

10 433/14 0,1256 niezabudowana 33 433,20 zł 3 400,00 zł Użytkowanie 
wieczyste1MN-ter.zab.mieszk.jednorodzinnej

11 433/15 0,1255 niezabudowana 33 406,20 zł 3 400,00 zł Użytkowanie 
wieczyste1MN-ter.zab.mieszk.jednorodzinnej

12 433/16 0,1197 niezabudowana 31 863,00 zł 3 200,00 zł Użytkowanie 
wieczyste1MN-ter.zab.mieszk.jednorodzinnej

13 433/17 0,1250 niezabudowana 33 273,00 zł 3 400,00 zł Użytkowanie 
wieczyste1MN-ter.zab.mieszk.jednorodzinnej

14 433/18 0,1294 niezabudowana 34 444,80 zł 3 500,00 zł Użytkowanie 
wieczyste1MN-ter.zab.mieszk.jednorodzinnej

15 433/19 0,1026 niezabudowana 35 608,80 zł 3 600,00 zł Użytkowanie 
wieczyste 
i własność

478/1 0,0313 1MN-ter.zab.mieszk.jednorodzinnej

16 433/21 0,1202 niezabudowana 31 995,60 zł 3 200,00 zł Użytkowanie 
wieczyste1MN-ter.zab.mieszk.jednorodzinnej

17 433/22 0,1215 niezabudowana 32 341,80 zł 3 300,00 zł Użytkowanie 
wieczyste1MN-ter.zab.mieszk.jednorodzinnej

18 433/23 0,1296 niezabudowana 34 497,60 zł 3 500,00 zł Użytkowanie 
wieczyste1MN-ter.zab.mieszk.jednorodzinnej

19 433/24 0,0741 niezabudowana 41 889,00 zł 4 200,00 zł Użytkowanie 
wieczyste 
i własność

478/2 0,0629 1MN-ter.zab.mieszk.jednorodzinnej
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W niedzielę, 7 października, odbyły się obchody 90-lecia powstania Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Oprzężowie. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Ar-
tur Ostrowski – Poseł na Sejm RP, Grzegorz Adamczyk – Wicestarosta Powiatu, 
Paulina Dziadczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Marek Rakoczy – Czło-
nek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP, Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP 
w Piotrkowie Trybunalskim, st. bryg. Włodzimierz Kapiec – Komendant Miejski 
PSP w Piotrkowie Trybunalskim, Roman Drozdek – Wójt Gminy Wola Krzysztopor-
ska, Maria Głowacka – Przewodnicząca Rady Gminy, Mieczysław Warszada – Za-
stępca Wójta, Marek Ogrodnik – Sekretarz, Grzegorz Konecki – Prezes Zarządu 
Gminnego ZOSP, Mirosław Jakubczyk – Komendant Gminny ZOSP.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem pocztów sztandarowych i zaproszo-
nych strażaków z zaprzyjaźnionych jednostek OSP z terenu Gminy Wola Krzyszto-
porska. Następnie przed budynkiem Domu Ludowego w Oprzężowie odbyła się 
polowa msza święta, którą celebrował ks. Jan Cholewa – Proboszcz Parafii Gomu-
lin. Podczas mszy świętej odbyło się poświęcenie sztandaru i tablicy pamiątkowej 
ufundowanej przez mieszkańców Oprzężowa oraz figury św. Floriana ufundowa-
nej przez Wójta Gminy Wola Krzysztoporska. W dalszej części uroczystości, po 
wciągnięciu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu hymnu, nastąpiło przeka-
zanie sztandaru. Następnie młodzi Oprzężowianie odsłonili tablicę pamiątkową.

Odznaczono zasłużonych strażaków. Medale za zasługi dla pożarnictwa otrzy-
mali: Złoty – Zdzisław Piekut, Kazimierz Woźniak, Jan Robak; Srebrny – Krzysztof 
Gala, Roman Kowalski, Andrzej Mastalerz; Brązowy – Zygmunt Jagiełło, Kordian 
Kołaciński, Marek Mazerant, Piotr Pełka, Paweł Rabenda, Zygmunt Rybak, Adam 
Ulcyfer. Tytułem wzorowego strażaka zostali wyróżnieni: Krystian Gabryelczyk, 
Marcin Kowalski, Dariusz Serafin, Łukasz Szewczyk, Mateusz Włodarczyk, Jaro-
sław Wolski. Za wysługę lat medalem XXX-lecia OSP został odznaczony Jan Ro-
bak, XXV-lecia – Sławomir Ogrodnik, XX-lecia – Grzegorz Barczyk, Mariusz Robak, 
X-lecia – Artur Kowalczyk, Adam Kowalczyk, Henryk Gręda, Kamil Kuliberda. Tego 
dnia uczczono również jubileusz 60-lecia pracy w Orkiestrze Dętej z Gomulina 
druha Mariana Szczepki.

90-LECIE OSP W OPRZĘŻOWIE

Roman Drozdek – Wójt Gminy 
Wola Krzysztoporska dokonujący 
wpisu do księgi pamiątkowej

W czasie uroczystości oddziały jednostek OSO z terenu Gminy prowadził 
Mirosław Jakubczyk – Komendant Gminny OSP RP w Woli Krzysztoporskiej

W czasie uroczystości wyróżniono 
zasłużonych strażaków – wśród odznaczonych: 
Zygmunt Rybak – Naczelnik OSP Oprzężów

Zdjęcie strażaków z OSP Oprzężów przy odsłoniętej tablicy pamiątkowej

Marek Rakoczy – Członek Zarządu 
Wojewódzkiego, WIceprezes Zarządu 
Powiatowego OSP w Piotrkowie Trybunalskim 
oraz Jan Czubała – pracownik UG

Moment odsłonięcia tablicy pamiątkowej
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W dniu 08.09.2012 na Orliku w Woli Krzysztoporskiej od-
był się festyn sportowo-rekreacyjny „INTEGRACJA MIĘDZY-
POKOLENIOWA – OBIERZ KURS NA ORLIKA” dla dzieci, mło-
dzieży, rodzin oraz osób starszych. W festynie wzięło udział 
314 uczestników, zarówno w turniejach jak i w zmaganiach 
rekreacyjno-integracyjnych. Poza zmaganiami sportowymi 
uczestnicy festynu otrzymali ulotki od Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych w  Woli Krzysztopor-
skiej o tematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej. Zma-
gania uczestników trwały od godzin popołudniowych do 
wieczornych.

W I Turnieju Integracji Parafialnej Piłki Nożnej Gminy Wola 
Krzysztoporska spośród czterech drużyn z parafii znajdujących 
się na terenie Gminy zwyciężyła Parafia Świętego Wawrzyńca 
w Bujnach w składzie: Mateusz Piątek, Sebastian Wadowski, 
Artur Piwowarski, Radosław Włóka, Krystian Delipacy, Adrian 
Delipacy, Wiktor Kurosiewicz, Michał Kiełkiewicz, Roman Sta-
nikowski, Ryszard Kiereś,W Turnieju Mix Piłki Siatkowej 3-oso-
bowej wygrała drużyna „TIE-BREAK” Wola Krzysztoporska 
w składzie: Marcelina, Kajetan i Robert Brzozowscy (starto-
wało 7 drużyn),W Turnieju „Mocowania się na macie” 
startowało 35 uczestników – chłopców i dziewczynek, 
w swoich kategoriach wagowych wygrali:

–  do 30 kg I miejsce Kacper Robak, II miejsce Kacper 
Rek, III miejsce Kewin Antosik;

–  do 40 kg I miejsce Piotr Rek, II miejsce Adrian Kału-
ziński, III miejsce Maciej Krawczyk;

–  powyżej 40 kg I miejsce Kamil Podlecki, II miejsce 
Eryk Wawok, III miejsce Igor Jarek;

–  do 25 kg I miejsce Wiktoria Antosik, II miejsce Julia 
Czechorowska; 

–  do 35 kg I miejsce Natalia Mastalerz, II miejsce 
Aleksandra Szkudlara, III miejsce Patrycja Wochna;

6

INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA 
„OBIERZ KURS NA ORLIKA”

POWIATOWE ZAWODY W SPORTACH POŻARNICZYCH
Dnia 16.09.2012 r. w Rozprzy odbyły się zawody powiatowe OSP w sportach pożar-

niczych. Zaszczytne III miejsce zajęła nasza drużyna kobieca. Skład drużyny OSP Wola 
Krzysztoporska: Katarzyna Barczyk, Marcelina Brzozowska, Ola Dobrowolska, Kata-

rzyna Kowalczyk, Julia Mazerant, 
Natalia Piekarska, Kamila Płosza, 
Karolina Strzelczyk, Ola Tarnow-
ska, mechanik Maciej Grabowski. 
Miejsce VI zdobyła drużyna senio-
rów z OSP Rokszyce w składzie: Ma-
riusz Lasota, Jacek Lasota, Rafał 
Adamczyk, Przemysław Chudy, 
Sławomir Junicki, Dawid Pełka, 
Mateusz Owczarek, Przemysław 
Niezgoda oraz Damian Niezgoda.

–  powyżej 35 kg I miejsce Ada Adaszek; II miejsce Daria 
Chrząstek, III miejsce Patrycja Klajn

W teście rzutów do Kosza „OCZKO”, na 18 startujących kobiet 
najlepsza okazała się Patrycja Jarek, a wśród panów na 42 rzu-
cających, najcelniej i najszybciej rzucał Szymon Szczekociński.

W rzucie lotką spośród 41 kobiet najlepsza okazała się Anna 
Włodarczyk, a wśród 58 panów startujących w tej konkurencji 
najlepszy okazał się Paweł Szulc.

W rzucie ringo spośród 29 kobiet najlepsza okazała się po-
nownie Patrycja Jarek, a wśród panów na 38 startujących bez-
konkurencyjny okazał się Jerzy Pawłowski.

Na zakończenie festynu ulicami Woli Krzysztoporskiej od-
był się marsz integracyjny Nordic Walking. Nagrodę specjalną 
w wysokości 500 zł, ufundowaną przez Wójta Gminy Wola 
Krzysztoporska za największą ilość osób zgłoszonych do mar-
szu z rodziny, zdobyła rodzina Robaków z miejscowości Laski. 
Zarząd LUKS „ATHLETIC” Wola Krzysztoporska dziękuje współ-
organizatorom, sponsorom i wszystkim osobom, które przy-
czyniły się do zorganizowania festynu.

Poniżej fotorelacja z festynu.

Wola Krzysztoporska 05-2012 (31) kor 2.indd   6Wola Krzysztoporska 05-2012 (31) kor 2.indd   6 2012-10-31   09:20:022012-10-31   09:20:02



7

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Realizacja inwestycji definitywnie zmierza ku końcowi, a ostatnie 2 miesiące stały pod znakiem zintensyfikowanych robót dro-
gowych, mających na celu odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg i chodników. Utrudnienia drogowe definitywnie dobiegły 
końca. Większość dróg uzyskała nowe „dywaniki” asfaltowe na całej szerokości. Wykonano też nowe chodniki z kostki brukowej. 

Ukończono również budowę nowej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Woli Krzysztoporskiej – obecnie pro-
wadzony jest jej rozruch. Obiekt wygląda imponująco. Powstał jeden ciąg technologiczny o przepustowości 700 m/dobę. 
Podstawowymi elementami oczyszczalni są: – punkt zlewny ścieków dowożonych (szybkozłącze do odbioru ścieków, wstępne 
mechaniczne podczyszczanie ścieków, pomiar ilości ścieków dowożonych, moduł rejestracyjny, wydruk danych, zbiornik roz-
prężny ścieków dowożonych, równomierne dozowanie ścieków); – wstępne mechaniczne podczyszczanie ścieków (automa-
tyczna krata hakowa); – pompownia główna (stacja pomp zatapialnych); – docelowe mechaniczne podczyszczanie ścieków 
(automatyczne sito skratkowe, piaskownik pionowy); – oczyszczanie biologiczne ścieków połączonych (pięciokomorowy sektor 
beztlenowy, komora denitryfikacji/nitryfikacji, osadnik wtórny pionowy – separacja osadu od ścieków); – stacja dmuchaw; – za-
gęszczanie i dodatkowa stabilizacja osadu nadmiernego; – stacja mechanicznego odwadniania osadu; – stacja wapnowania 
osadu odwodnionego; – bioreaktor.

Działanie oczyszczalni opierać będzie się na następujących procesach: – pod-
czyszczaniu zgrubnym ścieków na kracie hakowej oraz podczyszczaniu wstępnym 
poprzez sita i piaskowniki; – rozpuszczaniu materii organicznej znajdującej się 
w ściekach metodą osadu czynnego; – dodatkowo istnieje możliwość oczyszczania 
ścieków poprzez układ komór w systemie nitryfikacji i denitryfikacji z chemicznym 
wspomaganiem strącania fosforu za pomocą roztworu PIX – Fe2(SO4)3.

W dalszym ciągu apelujemy do mieszkańców ulic w Woli Krzysztoporskiej, na 
których realizowany był projekt o jak najszybsze przełączanie swoich nierucho-
mości do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

Jednocześnie przypominamy, że do kolektorów deszczowych nie mogą być od-
prowadzane ścieki sanitarne i odwrotnie do sanitarnych deszczowe, ponieważ bę-
dzie to powodowało awarie systemów oczyszczania – zarówno oczyszczania wód 
deszczowych, jak i oczyszczania ścieków sanitarnych.

Na zdjęciu: nowa oczyszczalnia ścieków, okrągły budynek to bioreaktor, po lewej budynek techniczny, z prawej punkt zlewny ścieków 
dowożonych

BUDOWA KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU OCZYSZCZANIA I ODPROWADZANIA 
ŚCIEKÓW DLA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA – ETAP II

Na zdjęciach: roboty odtworzeniowe na ul. Wesołej w Woli 
Krzysztoporskiej, wnętrze bioreaktora oraz wybudowany w ramach 
projektu zbiornik retencyjny wód deszczowych w Woli Krzysztoporskiej
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Kapela Spod Dębu z Mzurek może znów poszczycić się suk-
cesem. W Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel Podwórkowych, 
który odbył się 5 sierpnia 2012 r. w miejscowości Łobez w woj. 
zachodniopomorskim wywalczyła III miejsce. Kapela wystąpiła 
w składzie: Józef Stępień – kierownik kapeli, Mateusz Cieślak, 
Andrzej Malicki, Tadeusz Leśniewski, Krzysztof Smolarek. Wy-
jazd sfinansowało Starostwo Piotrkowskie. 

Inne muzyczne wydarzenie – I Mzurkowski Festiwal Or-
kiestr Dętych im. Księdza Prałata Mariana Wiewiórowskiego, 
zorganizowany przez Fundację Wspierania Folkloru Wiejskie-
go i Miejskiego, odbył się dnia 15 sierpnia 2012 r. w parku 
Państwa Grażyny i Józefa Stępniów w Mzurkach. W Festiwalu 
wzięło udział osiem orkiestr dętych z terenu pięciu powiatów 

i dwóch województw. Jury w składzie: Daniel Baranowski, Mi-
chał Hoffman, Stanisław Kulbat i Sylwia Stelmach wyłoniło 
laureatów i przyznało następujące nagrody:

Wyróżnienie I-go stopnia i złoty medal dla Orkiestry OSP 
Dobrzelów i Orkiestry OSP Szczerców,

Wyróżnienie II-go stopnia i srebrny medal dla Orkiestry Dę-
tej „Suchcice i okolice”,

Wyróżnienie Specjalne oraz srebrny medal dla Swingującej 
Orkiestry z Rozprzy „Kasztelanie”,

Wyróżnienie III-go stopnia oraz brązowy medal dla Młodzie-
żowej Orkiestry z Gminy Grabica, Młodzieżowej Orkiestry przy 
OSP w Kamieńsku oraz Młodzieżowej Orkiestry z OSP Zawada. 
Tytuł Najlepszego Kapelmistrza oraz złoty medal otrzymał To-
masz Kozubowicz reprezentujący Orkiestrę Dętą OSP Szczer-
ców. Medalami uhonorowano też solistów, złote odznaczenie 
otrzymali Marcin Skuratowicz z Kleczewa oraz Milena Kiełtyk 
– solistka z orkiestry „Suchcice i okolice”. Srebrny medal otrzy-
mały solistki z tej samej orkiestry: Justyna Olszewska, Joanna 
Wojtasik oraz Justyna Piesik. Laureatem Grand Prix Festiwalu 
została Orkiestra Dęta M-GOK Kleczew, która by wziąć udział 
w festiwalu pokonała dystans 180 km, po odegraniu koncertu 
z okazji odpustu w swej rodzimej parafii.

Organizatorzy dziękują uczestnikom, jury i publiczności 
oraz wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu festiwalu, 
jak również sponsorom i darczyńcom za ufundowanie nagród. 
Już teraz Fundacja Wspierania Folkloru zaprasza wszystkich 
miłośników ludowej muzyki do spotkania za rok na II Festiwalu 
Orkiestr Dętych oraz VI Przeglądzie Pieśni i Tańca w Mzurkach.
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JEST W ORKIESTRACH DĘTYCH JAKAŚ SIŁA...

MODERNIZACJA GOK 
W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

KAPLICZKA W BLIZINIE ODNOWIONA
W dniu 19 sierpnia br. w Blizinie odbyło się uroczyste nabożeństwo połączone z poświę-

ceniem wyremontowanej kapliczki. Historia tej kapliczki sięga okresu sprzed II wojny świato-
wej. Ufundowali ją wówczas myśliwi. Kapliczka, choć stała w miejscu dzisiejszej, całkowicie 
się od niej różniła. W 1982 r. za pośrednictwem nieżyjącego już dziś ks. Proboszcza kano-
nika Stefana Bilewicza i przy współudziale mieszkańców wsi została wzniesiona kapliczka 
p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski. Do powstania kapliczki przyczynił się 
niemal każdy mieszkaniec Blizina, szczególnie zaangażowani w budowę byli jednak nieżyjący 
już dziś Marian Robaszek i Izydor Kaczorowski, natomiast śp. Helena Siewierska, ówczesna 
przewodnicząca KGW, poświęcając własny czas, niemal bez przerwy nadzorowała przebieg 
remontu. Dziś od tej chwili minęło 30 lat. Mieszkańcy Blizina, idąc śladami poprzedników, 
podjęli decyzję o konieczności wyremontowania wnętrza i elewacji kapliczki. Dzięki ofiarno-
ści mieszkańców sołectwa uzbierana została kwota 3 765,00 zł, za którą zakupiono materia-
ły i pomoce budowlane. Jak przed laty tak i teraz prace remontowe wykonywali mieszkańcy 
w czynie społecznym, szczególnie wytrwale pracowali: Jarosław i Włodzimierz Masiarek, 
Rafał Kaczorowski, Tomasz Turski, Tomasz Walas i śp. Anatol Krystek, głosem doradczym 
i nadzorcą prac był Marian Masiarek. Blizinianom zależało, by na Święto Matki Boskiej Częstochowskiej, które przypada dnia 
26 sierpnia mieszkańcy mogli pomodlić się przy nowej kapliczce patronki i opiekunki Blizina. Prace zakończono i uroczystą mszę 
świętą odprawiono tydzień wcześniej. Sołtys Blizina – Kamila Kaczorowska składa podziękowania wszystkim, którzy pomagali 
przy remoncie kapliczki a także darczyńcom za wsparcie finansowe.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Trwa realizacja projektu Umacnianie pozytywnego wizerunku Województwa Łódzkiego 
poprzez modernizację i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej 
oraz organizację imprezy kulturalnej „Smaki Królowej Bony”. Do końca września 2012 roku 
wykonano roboty budowlane za kwotę ponad 200 tys. zł.
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OBÓZ PROFILAKTYCZNO-WYPOCZYNKOWY DLA DZIECI

GRA MIEJSKA

FESTYN W PAWŁOWIE
Festyn na zakończenie realizacji projektu „Ruch w Pawło-

wie – samo zdrowie” (w ramach przyznanego przez Fundację 
„Aktywni w Regionie” Grantu na Projekt specjalny w kwocie 
55 tys. zł) odbył się 25 sierpnia br. W jego organizację włączyli 
się: Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej, Funda-
cja „Aktywni w Regionie” oraz mieszkańcy Pawłowa Górnego. 

Na wstępie miało miejsce poświęcenie nowoutworzonego 
miejsca spotkań dla okolicznych mieszkańców oraz przecięcie 
wstęgi. W programie znalazły się rozgrywki sportowe, wystę-
py dzieci i młodzieży, zagrał zespół RED DANCE. 

Poczęstunek dla zaproszonych gości przygotowały panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Pawłowie.

Moment przecięcia wstęgi, od lewej: Roman Drozdek 
– Wójt Gminy, Agnieszka Mikołajczyk – Sołtys, Jadwiga 
Szuba – Wiceprezes Zarządu Fundacji oraz Jacek 
Zalewski – Prezes Górażdże Kruszywa Sp. z o.o.

Mecz piłki plażowej rozegrany na nowym 
boisku

Zwycięzcy rozgrywek 
sportowych otrzymali 
puchary i nagrody rzeczowe

W terminie od 7 do 18 sierpnia 2012 r. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysz-
toporskiej zorganizowała 12-dniowy obóz profilaktyczno 
– wypoczynkowy do Kątów Rybackich. Celem obozu była in-
tegracja dzieci, promocja zdrowego stylu życia, zwiększenie 
świadomości na temat istoty uzależnień oraz skutków picia 
alkoholu i zażywania narkotyków.W obozie uczestniczyło 
45 dzieci w wieku 13–15 lat z terenu gminy Wola Krzyszto-
porska. Dzieci zakwaterowane zostały w 3-osobowych dom-
kach z węzłem sanitarnym, mogły korzystać z sali dyskote-
kowo-telewizyjnej, boiska sportowego, placu zabaw.Podczas 
trwania obozu został przygotowany dla dzieci bardzo bogaty 

program zajęć, który obejmował: konkursy, turnieje, zabawy 
i gry ruchowe, ogniska z pieczeniem kiełbasek i nauką pio-
senek obozowych oraz liczne dyskoteki. Dzieci uczestniczyły 
w wielu wycieczkach gdzie zwiedzały wraz z przewodnikiem 
najciekawsze miejsca i obiekty m.in. Stare Miasto w Toruniu, 
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Latarnię Morską 
oraz Wielbłądzi Garb w Krynicy Morskiej, Muzeum Stutthof 
w Sztutowie, Stare Miasto i Kościół Mariacki w Gdańsku, 
Molo w Sopocie, Pomnik Obrońców Wybrzeża na Westerplat-
te, Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich. Dzieci 
wypoczęte, zadowolone i zdrowsze wróciły 18 sierpnia do 
swoich rodzinnych domów.

13 października 2012 roku członkowie „Koła Miłośników 
Regionu” z Gimnazjum im. Obrońców Gór Borowskich 1939 ro-
ku w Woli Krzysztoporskiej wraz z opiekunkami koła: Marią 
Bartłomiejczyk, Emilią Chęcińską, Aleksandrą Kowalczyk i Jo-
anną Sala wzięli udział w Grze miejskiej organizowanej przez 
CIT Piotrków Trybunalski. Uczniowie wraz z nauczycielami po-
dzielili się na trzy drużyny i punktualnie o 14.00 rozpoczęli 
zabawę: poznali tradycje związane 
ze społecznością żydowską, która 
mieszkała przed II wojną Światową 
na terenie miasta, zakupili koszer-
ne ryby, targowali się z kwiaciarką, 
byli na ślubie żydowskim w Syna-
godze, poznali cmentarz żydowski. 
Zabawa miejska okazała się wyści-
giem z czasem, bo zadania należało 
ukończyć do godz. 17.00. Drużyny 
meldowały swój powrót na Dworcu 
Kolejowym – tam też nastąpił finał 
gry. Jedna z naszych drużyn w skła-
dzie: Joanna Sala, Kinga Krasoń, 
Aleksandra Wierzbicka i Weronika 
Szczegodzińska zajęły III miejsce 
(nagrody plecaki i gry komputero-
we), druga drużyna w składzie: Ma-

ria Bartłomiejczyk, Aleksandra Pielużek, Zuzanna Zajączkow-
ska i Daria Roksela – otrzymały wyróżnienie – w czasie gry 
jako pierwsze powiadomiły straż ogniową o pożarze w Kinie 
Casino (nagrody bilety do kina Helios). Ostatnia z drużyn wy-
śmienicie się bawiła i dotarła do końca zabawy (nie wszystkim 
udało się zaliczyć gry). Dodatkowo nagrodę za strój żydowski 
otrzymała Joanna Sala.
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W maju 2012 roku z inicjatywy Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej, Zbigniewa Ziemby i przy 
współpracy z 36 Drużyną Harcerską „Jantar” im. Zygmunta Kałużnego w Rozprzy powołana została w Woli Krzysztoporskiej Groma-
da Zuchowa. Opiekunowie: Iwona Blaźniak, Magdalena Krasoń, Zbigniew Ziemba. Najważniejszym celem pracy gromady zuchowej 
jest wszechstronny rozwój każdego zucha na miarę jego indywidualnych możliwości. Charakterystyczną formą aktywności zuchów 
jest zabawa „w coś” lub „w kogoś”, realizowana zespołowo w ramach spotkań i zdobywanie sprawności, które motywuje zuchy do 
działania i nauki. Zuch ma być pilny, odważny, odpowiedzialny i prawdomówny. Poznaje nowe zasady i utrwala już poznane prawi-
dła. Jednocześnie ma coraz więcej obowiązków i stawia mu się nowe wymagania. 
Zabawa w „bycie zuchem” powinna być szkołą charakteru dla wszystkich, nie tyl-
ko dla zuchów, ale też tych, którzy się z zuchami stykają. W trwającym roku szkol-
nym Gromada Zuchowa działająca przy Szkole Podstawowej w Woli Krzysztopor-
skiej uczestniczyła dnia 2 września w obchodach 20-lecia nadania szkole imienia 
gen. L. Czyżewskiego, odnowieniu sztandaru szkoły oraz uroczystym otwarciu 
Izby Pamięci. 15 września w Rozprzy wspólnie z 36 DH „Jantar”, patrolami i ape-
lem rozpoczęła nowy sezon harcerski. Najbliższe zadania do realizacji: organizacja 
harcówki – miejsca spotkań i zabaw, działalność charytatywna, niesienie pomocy 
i wsparcia potrzebującym, dalsza współpraca z DH „Jantar”.

11 października 2012 roku w Szkole Podstawowej im. gen. 
Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej był bardzo 
uroczysty. Uczniowie z klas szóstych z wychowawcami: Gra-
żyną Pielużek i Elżbietą Bednarek zorganizowali piękną akade-
mię z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ciepłe życzenia pełne 
wdzięczności i szacunku, wyśpiewały i wyrecytowały dzieci 
z Koła Recytatorskiego pod kierunkiem Iwony Blaźniak. Dyrek-
tor szkoły – Zbigniew Ziemba wręczył nagrody nauczycielom 
i pracownikom obsługi.

Bohaterami tego dnia byli jednak przede wszystkim ucznio-
wie klas pierwszych z wychowawcami: Iwoną Biegarczyk 
i Marzeną Tutą. W podniosłej atmosferze mali uczniowie wy-
powiedzieli słowa przyrzeczenia. Uczniowie, w odświętnych 
strojach, pełni dziecięcego uroku i wdzięku, urzekli swoim 
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GROMADA ZUCHOWA

PIERWSZAKI W ROLI GŁÓWNEJ

III PIESZY RAJD NA BOROWSKIE GÓRY
29 września odbył się III Pieszy Rajd na Góry Borowskie. Organizatorkami były pani Gra-

żyna Pielużek i pani Beata Wieczorek – miłośniczki pieszych wędrówek działające w PTTK. 
Trasa rajdu: Wola Krzysztoporska – Radziątków – Kamienna – Góry Borowskie, długość: 
ponad 10 kilometrów. W rajdzie wzięło udział 100 uczestników (starszych  i młodszych). 
Szli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bujnach z paniami Jolantą Banaszczyk i Agnieszką 
Warszadą, uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum z Woli Krzysztoporskiej – Emilia Chęcińska, 
Joanna Sala, Katarzyna Stawiak (z córką), Bogusława Bajerowska (z mężem i synami), Maria 
Bartłomiejczyk, Marta Kraszkiewicz (z sekretariatu gimnazjum), nauczyciele Szkoły Podsta-
wowej w Woli Krzysztoporskiej – Danuta Błaszczyk, Beata Tarczyńska, Gabriela Perek (z ko-
łem ekologicznym), Marta Ambrozik (z miłośnikami regionu) i członkowie PTTK. Gościem był 
pan Szymon Miazek. Najmłodszymi uczestnikami rajdu byli: Ola Stawiak, Paweł Bajerowski, 
Antek i Piotrek Warszada. Po cmentarzu wojennym z czasów I wojny światowej oprowadzała uczestników pani Beata Tarczyńska, 
a pod Pomnikiem Obrońców Gór Borowskich gość pan Szymon Cecotka opowiedział nam o walkach na Górach Borowskich. Gro-
chówkę, którą jedliśmy na miejscu, ugotowała pani Urszula Kozieja, a dofinansowała pani Sylwia Ścieglińska, chleb dostaliśmy od 
pani Moniki Danielak. Organizatorzy dziękują wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację Rajdu. 

2 września w Zespole Szkolno-Gimna-
zjalnym w Woli Krzysztoporskiej mia-
ło miejsce uroczyste otwarcie Szkolnej 
Izby Pamięci połączone z odnowieniem 
sztandaru szkoły i dwudziestą rocznicą 
nadania szkole imienia generała Ludwi-
ka Czyżewskiego. W ten sposób włączo-
no się w cykl uroczystości związanych 
z 73 rocznicą wybuchu II Wojny Świato-
wej zorganizowanych przez Urząd Gmi-
ny w Woli Krzysztoporskiej. Uroczystego 
poświęcenia sztandaru dokonał ksiądz 

kanonik Janusz Chylewski. Symboliczny gwóźdź do drzewca 
sztandaru przybili: reprezentant Związku Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Bronisław Galuś, Prezes Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej (okręg Piotrków Trybunalski) generał 
Stanisław Burza-Karliński, Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Ro-
man Drozdek, Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztopor-
ska Maria Głowacka, przedstawiciel Prezydium Rady Rodziców 
Izabela Kazub, przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Pod-
stawowej w Woli Krzysztoporskiej Halina Grzejda, długoletni Dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej Aleksander 
Książczak oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Woli 
Krzysztoporskiej Zbigniew Ziemba.

pierwszym występem zaproszonych gości, rodziców, nauczy-
cieli i całą społeczność szkolną.

Wicedyrektor szkoły – Lucyna Lasek wręczyła uczniom pa-
miątkowe dyplomy. Otrzymali również upominki od kolegów 
z klas drugich. Rada Rodziców przekazała pierwszakom nowy 
telewizor, a rodzice pierwszaków przy-
gotowali słodki poczęstunek.

Samorząd Uczniowski pod 
opieką Marty Ambrozik zaprosił 
wszystkich uczniów wraz z wy-
chowawcami na dyskotekę. Opra-
wę plastyczną uroczystości zapew-
niła Maria Książczak natomiast 
Emil Paszta – oprawę muzyczną. 

SZKOLNA IZBA PAMIĘCI
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O NIM WARTO NAPISAĆ

Ryszard Cieślak, syn Henryka i Leokadii, mieszkaniec Mzu-
rek, urodził się w roku 1957 w miejscowości Żądło gmina Gra-
bica, gdzie mieszkał do 1985 r. Ukończył Zasadniczą Szkołę 
Budowlaną, a po niej Liceum dla Pracujących w Piotrkowie 
Trybunalskim. Przez czternaście lat pracował w piotrkowskiej 
lokomotywowni. Od dziecka interesował się muzyką. Choć 
nigdy nie podjął edukacji w Szkole Muzycznej, dzięki pomo-
cy ówczesnego kapelmistrza PKP w Piotrkowie, Stanisława 
Kulbata, opanował czytanie z nut i grę na kilku instrumen-
tach dętych. Jako wielki sympatyk orkiestr i zespołów ludo-
wych 10 lat grał w Orkiestrze Dętej PKP, 10 w Orkiestrze FMG 
PIOMA i 5 w Orkiestrze OSP Gomulin. W roku 2001 założył 
orkiestrę „Suchcice i okolice”, w skład której weszła młodzież, 
w większości dziewczęta. Kapelmistrzem od 2011 r. jest w tej 
orkiestrze syn pana Ryszarda, Mateusz, który zamiłowanie do 
muzyki z pewnością odziedziczył po ojcu. Ryszard Cieślak miał 
też swój udział w zawiązaniu w 2005 r. Kapeli „Spod Dębu”, 
zespołu folklorystycznego, który odnosi wiele sukcesów i zdo-
bywa miejsca na podium w przeglądach kapel podwórko-
wych, również o zasięgu ogólnopolskim. 

Potrzeba rozpowszechniania polskiego folkloru, wyszuki-
wanie utalentowanych młodych ludzi poprzez organizowanie 
przeglądów pieśni i tańca ludowego to przesłanki dla których 
utworzona została z inicjatywy Ryszarda Cieślaka Fundacja 

RYSZARD CIEŚLAK
Wspierania Folkloru Wiejskiego i Miejskiego w Mzurkach, któ-
rej został wiceprezesem. Od roku 2003 Ryszard Cieślak jest soł-
tysem w miejscowościach Budków i Mzurki. Pełniąc tę funkcję 
bardzo angażuje się w sprawy swojego sołectwa. Zyskał w ten 
sposób wielu sprzymierzeńców i przyjaciół, także spoza terenu 
gminy. Dzięki pomocy darczyńców i sponsorów udaje mu się 
zrealizować wiele planów i przedsięwzięć. Jak, jednak twier-
dzi, przeciwników i krytyków jego poczynań też nie brakuje. 
Przy każdej okazji powtarza sobie wtedy to, co kiedyś usły-
szał od pewnego księdza: „są ludzie mądrzy i inni”. Te słowa 
dają mu siłę do pokonywania przeciwności losu i bodziec do 
aktywniejszego działania. Dzięki zaangażowaniu i życzliwości 
sołtysa Cieślaka udało się zorganizować wiele imprez i wyda-
rzeń kulturalnych, często przy nieocenionej pomocy Koła Go-
spodyń Wiejskich Budków-Mzurki i OSP Woźniki. 

Był wielkim orędownikiem powstania w Budkowie i w Mzur-
kach Domu Ludowego. Brał udział w budowie boiska sporto-
wego w roku 2005, był założycielem Komitetu Organizacyj-
nego odnowienia figury Św. Jana Nepomucena w Woźnikach 

– spełnił tym samym ostatnią wolę swej matki, śp. Leokadii. 
Od roku 2008 jest członkiem Komitetu Organizacyjnego Prze-
glądu Kolęd i Pastorałek w Drużbicach. Dzięki jego staraniom, 
w 2009 r. umożliwiono Kapeli Spod Dębu „pokazanie się” 

podczas występu w Telewizji Trwam w Toruniu. Od 
czasu kiedy Ryszard Cieślak został wybrany na sołty-
sa, za jego wstawiennictwem corocznie odbywają się 
w parku Państwa Grażyny i Józefa Stępniów z Mzu-
rek festyny oraz przeglądy pieśni i tańców ludowych. 
W latach 2005–2007 i 2011 odbywały się też tam 
Dożynki Gminne. W sierpniu br. Fundacja Wspierania 
Folkloru Wiejskiego i Miejskiego zorganizowała I Festi-
wal Orkiestr Dętych im. Księdza Prałata Mariana Wie-
wiórowskiego, który dla Ryszarda Cieślaka był wielkim 
autorytetem i przyjacielem. Pan Ryszard wspomina 
czas gdy dotknięty ciężką chorobą, otrzymał od prała-

ta bezinteresowną, szczerą 
pomoc, mimo iż nie należał 
do jego parafii. Ryszard Cie-
ślak przez wiele lat był ho-
norowym dawcą krwi, oddał 
jej w sumie ponad 40 litrów. 
Za swoje zasługi został od-
znaczony Odznaką Honoro-
wą IV Stopnia i Złotym Krzy-
żem Zasługi za osiągnięcia 
w Krwiodawstwie. Nigdy nie 
należał do żadnej partii po-
litycznej.

  Ryszard Cieślak
– zdjęcie 
wykonane 
w październiku 
2012 r.

  Zebranie 
stołtysów 
(21.12.2011 r.)
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Koło Gospodyń Wiejskich w Kozierogach zostało założone 
w 1970 r. Pierwszą przewodniczącą była Krystyna Członka, 
funkcję zastępcy przewodniczącej i jednocześnie sekretarza 
pełniła Halina Szewczyk. W skład Koła wchodziły panie: Helena 
Szewczyk, Lubomiła Haładaj, Janina Haładaj, Felicja Drozdek, 
Teresa Madejak, Natalia Madejak, Zofia Janiszewska, Jadwi-
ga Gajda, Wanda Grzejdziak, Teresa Członka, Anna Członka, 
Wacława Chojwa, Stanisława Kucharczyk, Halina Madejak, 
Teresa Olejnik, Kazimiera Kotas, Genowefa Matyjaszczyk, Kry-
styna Grygiel, Wacława Drążek. Tak jak w przypadku innych 
kół działających na terenie gminy, zakres jego działania był 
bardzo szeroki. Panie pielęgnowały ludową tradycję poprzez 
organizowanie kursów prowadzenia domu, szycia, gotowa-
nia, pieczenia. Wspólnie zbierały zioła i wiły wieńce, robiły 
dekoracje z płodów rolnych, urządzały biesiady ze śpiewem 
i tańcem. Przyjaźniły się, pomagały sobie wzajemnie i dbały 
o to, by w Kozierogach kwitło społeczno-kulturalne życie. Koło 
było dla każdej z kobiet miłą odskocznią od codziennej pra-
cy w domu, w polu i w gospodarstwie. Na każdym niemal 
spotkaniu, któremu towarzyszyła wesoła, rodzinna atmosfera, 
rodził się jakiś ciekawy pomysł czekający na realizację. Kursy 
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH KOZIEROGI

Z KRONIKI KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

kulinarne, cukiernicze często kończyła degustacja potraw po-
łączona z zabawą, w którą włączała się większość mieszkań-
ców. Kilkakrotnie organizowane były wycieczki. 

W 1973 r. zmienił się zarząd koła, przewodniczącą została 
Teresa Madejak, sekretarzem Felicja Drozdek, a po nich prze-

Konkurs Gminnego Ośrodka Kultury 
w Woli Krzysztoporskiej „Tradycja i sprawność 
fizyczna co w jednej idą parze”, Majków Duży, 
lipiec 2009 r. – panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
Kozierogi w konkurencji przewozu furmanką 
bali słomy na czas.

wodnicząca Teresa Olejnik z sekretarzem Stanisławą Ku-
charczyk. 

Pod koniec XX w. i w pierwszych latach XXI w  koło 
nie prowadziło działalności. Reaktywacja nastąpiła 
w styczniu 2008r. Funkcję przewodniczącej objęła Anna 
Matyjaszczyk, z-cy przewodniczącej Anita Szewczyk, 
sekretarza Ewa Drozdek a skarbnika Stanisława Ma-
dejak. W skład KGW wchodzą obecnie: Marzena Dry-
zek, Wiesława Cieślak, Teresa Madejak, Anna Członka, 
Stanisława Kucharczyk, Anna Matyjaszczyk, Balbina 
Dryzek, Wiesława Michalak, Stanisława Madejak, Anita 
Szewczyk, Ewa Drozdek, Agata Madejak, Justyna Jani-
szewska-Cejnóg, Jolanta Żarska, Małgorzata Stawicka, 
Monika Poryzała, Agnieszka Skóra, Bogusława Made-
jak, Krystyna Borowiec, Gabriela Olejnik, Edyta Gajda, 
Jolanta Poryzała. Gospodynie z Kozieróg bardzo chęt-
nie włączają się do udziału w konkursach kulinarnych 
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej, organizują imprezy okolicznościowe 
jak Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, bale karnawałowe, 
ostatki, Sylwester. Kolekcjonują przepisy i starodawne 
receptury tradycyjnych potraw regionalnych. Działal-
ność w Kole jest dla nich pasją i sposobem na cieka-

we i pożyteczne spędzanie wolnego czasu. 
W ostatnich latach w budynku Domu Lu-
dowego Gmina wola Krzysztoporska prze-
prowadziła remonty, dzięki którym KGW 
zyskało odpowiednią dla swej działalności 
siedzibę a przed członkiniami otworzyły się 
nowe możliwości.

Ważne dla KGW Kozierogi jest wzboga-
canie dorobku kulturalnego Gminy Wola 
Krzysztoporska i podtrzymywanie wiej-
skich, ludowych obyczajów i obrzędów po 
to, by przekazać je następnym pokoleniom. 

Dożynki Gminne rok 2009. W otoczeniu Skarbnika Gminy Wola 
Krzysztoporska Wiesława Jagiełły stoją (od lewej): Marzena Dryzek, 
Jolanta Żarska, Stanisława Madejak, Agnieszka Skóra, Balbina Dryzek, 
Ewa Drozdek, Anita Szewczyk, Anna Matyjaszczyk
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Tomasz Wiśniewski, prawnuk Wawrzyńca Wiśniewskiego wraz z żoną Grażyną 
przy grobie pradziada na Starym Cmentarzu w Piotrkowie w towarzystwie 
Wojciecha Kamińskiego

Z HISTORII GMINY

Biuletyn „Nasza Gmina” jest czytany nie tylko przez lokalną 
społeczność, ale również przez tych, których korzenie wywo-
dzą się z terenu Gminy Wola Krzysztoporska. Dowodem na 
to jest wizyta na terenie Gminy potomków Wawrzyńca Wi-
śniewskiego, dawnego właściciela majątku ziemskiego Go-
mulin. Wszystko zaczęło się przed rokiem. W drugim nume-
rze „Naszej Gminy” z roku 2011 ukazał się artykuł Wojciecha 
Kamińskiego pt: „100-lecie Kolonii Gomulin”. Umieszczono 
w nim wiele informacji historycznych dotyczących dworu 
w Gomulinie. Jak wiadomo, wszystkie numery naszego infor-
matora zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Wola 
Krzysztoporska. Właśnie dzięki sieci dotarł do tego tekstu To-
masz Wiśniewski, prawnuk Wawrzyńca. Zainteresowany te-
matem zatelefonował do naszej redakcji z prośbą o kontakt, 
owocem którego był przyjazd małżonków Grażyny i Tomasza 
Wiśniewskich do Gomulina. Tak rozpoczęła się historyczna 
podróż pana Tomasza szlakiem przodków. W rolę przewod-
nika podczas tej wędrówki wcielił się Wojciech Kamiński. Od-
wiedzili Gomulin, Woźniki, Krzepczów i Piotrków Trybunalski, 
a wizytę zakończyli w gomulińskiej bibliotece publicznej. Julia 
Karlińska, wieloletnia opiekunka biblioteki, znana jest jako lo-
kalny historyk. Przy herbacie trwały wielogodzinne rozmowy, 
w trakcie których znaleziono odpowiedź na szereg pytań do-
tyczących losów tej szlacheckiej rodziny. 

Kim był pradziad Tomasza Wiśniewskiego, Wawrzyniec?
Wawrzyniec Wiśniewski herbu Prus, urodzony w 1823 r. był 

synem Michała Wiśniewskiego z Wiśniewa Bajki pow. Ostro-

łęcki oraz Wiktorii z Dob-
kowskich. W 1855 r. kupił 
majątek ziemski Gomulin, 
Żachta i Żądło i na stałe za-
mieszkał w wiekowym dwo-
rze. Od razu dał się poznać 
jako dobrodziej parafii. Dbał 
o budynki kościelne, m.in. 
sfinansował odbudowę zruj-
nowanej zakrystii i kruchty 
w kościele parafialnym. Ufun-
dował kapliczkę w Woźni-
kach. Według lokalnej trady-
cji, założył w 1862 r. pierwszą 
we wsi szkołę elementarną. 
Udostępnił lokal i zakupił w Warszawie pierwsze podręczniki. 
Dziedzic Wiśniewski bohatersko zapisał się w historii Gomulina 
i całego regionu piotrkowskiego, czynnie uczestnicząc w Po-
wstaniu Styczniowym. Pełnił funkcję skarbnika powstańców 
w Piotrkowskiem. Działalność jego była na tyle aktywna, że zo-
stała uznana za przestępstwo polityczne. Rosyjski naczelnik wo-
jenny Powiatu Piotrkowskiego odezwą nr 4874 z dnia 2 sierpnia 
1864 r. skazał Wawrzyńca Wiśniewskiego na 15 lat katorgi na 
Syberii i konfiskatę całego majątku. W 1879 r. powrócił z ze-
słania i wykupił majątek Gomulin za łączną sumę 70 050 rubli 
srebrnych. Wawrzyniec Wiśniewski zmarł w Piotrkowie Tryb. 
w wieku 90 lat i spoczywa na Starym Cmentarzu piotrkowskim. 

POTOMEK WAWRZYŃCA WIŚNIEWSKIEGO
Z WIZYTĄ W GOMULINIE

Wawrzyniec Wiśniewski, rok 1900

... przy kapliczce Św. Jana Nepomucena
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Jednostka OSP Krężna została założona 15 marca 1922 roku. 
Powstała ona z inicjatywy Stanisława Kołacińskiego, który ob-
jął funkcję naczelnika jednostki, prezesem został Józef Krza-
czyński, skarbnikiem Leon Grelowski a gospodarzem Józef 
Lalek. W tym samym roku Zarząd wystąpił do mieszkańców 
z prośbą o pomoc w budowaniu drewnianej strażnicy. Wspól-
nymi siłami, dzięki ofiarności druhów i miejscowej ludności 
powstała strażnica, która była miejscem spotkań i rozrywki 
mieszkańców wsi Krężna i innych pobliskich miejscowości. 
Prężnie działający Zarząd w pierwszych latach działalności 
wzbogacił się o wóz konny, dwa beczkowozy i pompę ręcz-
ną, która zachowała się do chwili obecnej. Sygnałem ozna-
czającym pożar był wówczas dźwięk trąbki. Jednostka działała 
coraz prężniej a druhowie wyróżniali się odwagą i refleksem. 
Rozwój jednostki został zahamowany w 1939 r., ponieważ 
większość druhów została powołana do walki z hitlerowskim 
najeźdźcą i sowietami. Po wyzwoleniu jednostka wznowiła 
legalną działalność, którą uaktywnił ówczesny naczelnik Jan 
Kałużny. W latach 50-tych na prezesa wybrano Cyryla Stefa-
niaka. W tym okresie w pierwszych zawodach powiatowych 
jednostka z Krężnej zdobyła laur zwycię-
stwa, w nagrodę otrzymując motopom-
pę, dzięki której podniosła gotowość 
bojową i przyciągnęła w swe szeregi mło-
dzież. Owocem współpracy zarządu OSP 
i mieszkańców była rozbudowa zbiornika 
wodnego i pomoc przy elektryfikacji wsi. 
Nie ustając w działaniach zarząd, w skład 
którego wchodzili: Cyryl Stefaniak, Józef 
Wieczorek, Stanisław Wieczorek, Józef 
Alberciak, Stanisław Książek, utworzyli ko-
mitet budowy nowej strażnicy. Poprzed-
nia drewniana służyła 41 lat. Pierwsze 
prace przy budowie murowanej remizy 
rozpoczęto w 1963 r. W 1966 r. budy-
nek oddano do użytku. W pracach tych 
bardzo dużą pomoc i ofiarność okazała 
miejscowa ludność, a szczególnym zaan-
gażowaniem wyróżnili się: Cyryl Stefaniak, 
Wacław Płosa, Stanisław Wieczorek, Józef 
Alberciak, Marian Mielczarek, Leon Miel-
czarek, Stanisław Kupisz, Franciszek Kno-
pik, Józef Książek, Stefan Książek. Nowo 
powstała remiza była wizytówką wsi Kręż-
na i gminy Wola Krzysztoporska. Dochody z zabaw i wesel 
zostały wykorzystane do zagospodarowania placu ćwiczeń 
i wykonania elewacji zewnętrznej. W roku 1976 jednostka 
wzbogaciła się o pierwszy nowoczesny wóz bojowy marki Star 
20, dzięki temu była dysponowana w coraz odleglejsze miej-
scowości gminne. Odwagą i bojowością zyskała sobie uznanie 
w oczach mieszkańców gminy i szacunek w Państwowej Stra-
ży Pożarnej. Samochód służył do 1984 r., potem został oddany 
do kasacji, a w zamian przyznano jednostce samochód marki 
Żuk. W 1988 r. wykonano nową elewację budynku, powołano 
też do życia drużynę młodzieżową, która dwukrotnie zdoby-

14

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRĘŻNEJ
ła pierwsze miejsce 
w rejonowych za-
wodach sportowo-
-pożarniczych w Tu-
szynie i Ręcznie. 
W tym samym roku 
zarząd, który two-
rzyli: prezes Adam 
Famulski, naczelnik 
Mieczysław Bąkow-
ski, skarbnik Roman 
Zaor, wystąpił z ini-
cjatywą zorganizo-
wania jubileuszu 
70-tej rocznicy po-
wstania jednostki. Społeczeństwo wsi Krężna, Krężna Kolonia 
i częściowo wsi Gąski ufundowało z tej okazji strażacki sztan-
dar. W 1993 r. OSP Krężna po raz kolejny wymieniła strażacki 
samochód. Żuk został zastąpiony Starem 244, pozostającym 
na stanie WZPB „Organika”. W roku 1996 do zarządu weszli: 

prezes Kazimierz Sokołowski, naczelnik 
Robert Cieślik, skarbnik Roman Zaor. Na 
zebraniach strażackich i w porozumie-
niu z Urzędem Gminy podjęto decyzję 
o rozbudowie strażnicy, a konkretnie do-
budowaniu jej południowej części, któ-
rą realizowano w latach 1996–2002. Od 
tego czasu systematycznie prowadzono 
remonty poprawiające stan budynku. 
W roku 2005 samochód marki Star 244 
został oddany do kasacji, a jednostka 
pozyskała samochód Ford Transit, który 
eksploatowano do roku 2007. Środki na 
zakup tego samochodu wyłożyła Gmi-
na oraz WFOŚiGW w Łodzi, zaś kwotę 
25 000,00 zł pozyskano dzięki pomo-
cy ówczesnego posła Bogdana Bujaka. 
W 2006 r. do zarządu OSP weszli: prezes 
Robert Cieślik, naczelnik Tomasz Dymus, 
skarbnik Adam Famulski. W 2007 r. Ford 
został przekazany jednostce OSP z Bujen, 
zaś jednostka z Krężnej otrzymała Stara 
266 od OSP z Woli Krzysztoporskiej. Do 
2011 r. trwały prace remontowo-budow-

lane związane z przygotowaniem do obchodów tegoroczne-
go jubileuszu 90-lecia: wymieniona została stolarka okienna, 
drzwi wejściowe i garażowe, wykonane zostało ocieplenie 
i elewacja zewnętrzna, podbitki i cokoliki. 

Na przestrzeni lat funkcje prezesa Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Krężnej pełnili: Józef Krzaczyński, Cyryl Stefaniak, 
Mieczysław Bąkowski, Henryk Miśkiewicz, Adam Famulski, Ka-
zimierz Sokołowski, Robert Cieślik. Funkcję naczelnika pełnili: 
Stanisław Kołaciński, Antoni Książek, Jan Kałużny, Józef Wie-
czorek, Władysław Książek, Józef Kołaciński, Edward Płosa, 
Jan Cieślik, Andrzej Ryszpan, Robert Cieślik, Tomasz Dymus. 

Tomasz Dymus – Naczelnik OSP Krężna,
Robert Cieślik – Prezes OSP Krężna

Zdjęcia 
zrobione podczas 

obchodów jubileuszu 70-
i 90-lecia jednostki
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Grupa turystów reprezentująca powiat piotrkowski, w skład 
której weszli m.in. gimnazjaliści z Gomulina wzięła udział 
w XXIV Ogólnopolskim Rajdzie Pieszym „Szlakami kultury, szla-
kami cystersów” zorganizowanym na Ponidziu w dniach 14–16 
września 2012 r. Uczestnicy rajdu podziwiali piękno krainy Gór 
Świętokrzyskich symbolem której jest sanktuarium na Świętym 
Krzyżu – miejsce, z którego wzięło początek chrześcijaństwo 
na ziemiach polskich. Turyści zwiedzili osadę średniowiecz-
ną w Hucie Szklanej oraz Kadzielnię Kielecką – ścisły rezerwat 
przyrody nieożywionej. Przemierzając odcinek z Nowej Słupii 
do klasztoru Święty Krzyż poznawali urokliwy teren Puszczy 
Jodłowej. Program rajdu obejmował też sprawdzian z wiedzy 
historycznej i blok sportowy. W konkursie dotyczącym dziejów 
chrześcijaństwa w Polsce II i V miejsce zajęły gimnazjalistki z Go-
mulina: Kinga Białas i Patrycja Świerczek, zaś w konkursie wie-
dzy o kielecczyźnie na VI miejscu znalazła się Adrianna Kopeć. 
Każda z drużyn miała na trasie rajdu do wykonania 4 zadania 
turystyczne – tutaj drużyna z Gomulina wywalczyła II miejsce. 

ZE SPORTU

RAJD

MISTRZOSTWA ZRZESZENIA LZS

VII EDYCJA GMINNEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ

Reprezentacja gminy uczestniczyła w Mistrzostwach Zrze-
szenia LZS Województwa Łódzkiego w Piłce Nożnej Drużyn 
6-osobowych Działaczy LZS, które odbyły się dnia 2 września 
2012 r. na boisku w Rozprzy. Wiek uczestników mistrzostw 
to rocznik 1978 i starsi. Mistrzostwo województwa zdobyła 
reprezentacja Rozprzy, natomiast Gmina Wola Krzysztoporska 
znalazła się na IV miejscu przegrywając III miejsce na podium 
z reprezentacją z Zelowa 4:3. 

Nasza drużyna rocznik ’78 i starsi (na zdjęciu od lewej): 
Władysław Wawrzyńczak, Bartłomiej Kocałek, Sławomir Magiera, 
Jarosław Jurek, Paweł Zajączkowski, Tomasz Jakóbik, 
Robert Koszelak, Krzysztof Błaszczyk, Rafał Mańkowski, 
Jacek Pielużek, Tomasz Adamus, Wojciech Wieczorek.

Dobiegły końca rozgrywki VII edycji Gminnej Ligi Piłki Noż-
nej Mężczyzn Drużyn Niezwiązkowych 7-osobowych prowa-
dzonych przez Gminne Zrzeszenie LZS w Woli Krzysztoporskiej 
przy współudziale OZPN w Piotrkowie Tryb. Mecze finałowe 
rozegrane zostały na boisku sportowym w Blizinie, w finale 
wzięli udział mistrzowie 3 grup i gospodarz turnieju. W roz-
grywkach ligowych uczestniczyło łącznie 10 zespołów. Tytuł 
Mistrza Gminnej Ligi zdobyła drużyna LZS Kacprów, za co 
została uhonorowana Pucharem Wójta Gminy Wola Krzyszto-
porska Romana Drozdka. Królem strzelców finałowych rozgry-
wek został Karol Gniewaszewski z LZS Woźniki, zaś najlepszym 
bramkarzem Emil Gliesner z LZS Blizin. Na drugim miejscu zna-
lazła się drużyna LZS Woźniki, na trzecim LZS Blizin, natomiast 
na czwartym LZS Gomulin. Na rozgrywki Gminnej Ligi przybyli 
Prezes OZPN w Piotrkowie Tryb. Stanisław Sipa, Przewodni-
czący Koła Seniorów OZPN Tadeusz Dziubecki a także Janusz 
Szewczyk i Jacek Rogalski – członkowie zarządu Koła Senio-
rów OZPN, którzy 30 lat temu prowadzili podobne zawody 
w środowisku wiejskim. Spotkanie w Blizinie było więc okazją 
do wspomnień ale także punktem odniesienia do zmian jakie 
zaszły w organizacji sportowych imprez i poziomie rozgrywek. 
Na zakończenie spotkania Wójt Gminy Roman Drozdek wrę-
czył do rąk sołtys Blizina – Kamili Kaczorowskiej – piłki wraz 
z życzeniami by w jej miejscowości gra w piłkę nożną wciąż 
się rozwijała. Koło Gospodyń Wiejskich z Blizina przygotowa-

ło dla wszystkich niespodziankę w postaci pysznej grochówki. 
Organizatorzy gminnych rozgrywek ligowych dziękują za po-
moc okazaną przy realizacji turnieju finałowego, jak również 
zaproszonym gościom i kibicom za gorący doping. 

W ogólnej klasyfikacji drużyn szkół podstawowych i gimnazjal-
nych zespół z Gimnazjum z Gomulina zajął II i III miejsce, do 
czego przyczyniła się przygotowująca zawodników nauczyciel-
ka wychowania fizycznego, Agata Pawlak. 

Jacek Rogalski, Tadeusz Dziubecki, Andrzej Żabicki, kapitanowie 
drużyn z Blizina i Woźnik, Kamila Kaczorowska (sołtys Blizina), Wójt 
Roman Drozdek, Janusz Roksela (kapitan drużyny LZS Kacprów 
i Janusz Szewczyk (Wiceprzewodniczący Koła Seniorów OZPN 
Piotrków)
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Na strzelnicy w Radomsku odbyły się zawody strzeleckie, 
w których wzięła udział reprezentacja naszej gminy składająca 
się z trzech 3-osobowych drużyn. Rywalizacja indywidualna 
i drużynowa przebiegała w dwóch konkurencjach, tj. strzela-
nia z broni KBKS standard w pozycji leżąc z odległości 50 m 
oraz z broni krótkiej (pistoletu sportowego), w pozycji sto-
jąc z odległości 25 m. Reprezentacja nasza może poszczycić 
się zdobyciem mistrzostwa w kategorii indywidualnej kobiet 
przez Iwonę Ruś, czwartego miejsca w kategorii męskiej przez 
Roberta Wszelakiego, jak również czwartego miejsca w ka-
tegorii drużynowej (w składzie Iwona Ruś, Marcin Czerczak 
i Adam Al-Dorani – zawodnicy ZSRCKP w Bujnach)

SUKCESY W STRZELECTWIE

Pod takim hasłem 30 września 2012 r. na boisku „Orlik” 
w Bujnach rozegrano Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn drużyn 
niezwiązkowych 6-osobowych. Uczestniczyły w nim 4 zespo-
ły: LZS Kacprów, LZS Siomki, LZS Wygoda i reprezentacja 
Pawłowa Górnego, która pojawiła się z liczną grupą kibiców 
by po raz pierwszy wziąć udział w gminnych rozgrywkach. 
Pierwsze miejsce i tym samym Puchar Sołtysa Kacprowa Woj-
ciecha Wieczorka zdobyła drużyna LZS Siomki, która wystąpiła 
w składzie: Paweł Nowakowski, Błażej Majczyk, Łukasz Szma-
lec, Marcin Zbonikowski, Mateusz Pielużek, Kamil Bujacz, Jan 
Cisek, Kamil Drożdżyk, Maciej Pielużek, Piotr Kuciapiński. Tytuł 
króla strzelców otrzymał Janusz Roksela z LZS Kacprów. Orga-
nizatorami cyklu gminnych rozgrywek piłki nożnej są: Społecz-
na Sekcja Piłki Nożnej Gminnego Zrzeszenia LZS oraz Gminne 
Zrzeszenie LZS w Woli Krzysztoporskiej. 

SPORT TO ZDROWIE I SZKOŁA ŻYCIA

Na zdjęciu reprezentacja gminy Wola Krzysztoporska w składzie: 
Władysław Wawrzyńczak, Łukasz Owczarek, Sebastian Kukulski, 

Arkadiusz Swarbuła, Roksana Goszcz, Adam Al-Dorani, Dominika 
Świątczak, Łukasz Owczarek, Iwona Ruś, Marcin Czerczak

 

Na zdjęciu zwycięska drużyna rozgrywek – LZS Siomki

W dniach 21–23 września 2012 r. 34-osobowa grupa tury-
stów z powiatu piotrkowskiego reprezentująca jednocześnie 
Województwo Łódzkie, w skład której weszli m.in. turyści 
z Gimnazjum w Gomulinie i ZSR CKP w Bujnach uczestniczy-
ła w XIX Ogólnopolskim Pieszym Zlocie Turystycznym „Bory 
Tucholskie-2012” w Tleniu. Miejscowość ta stanowi centrum 
turystyczno-wypoczynkowe Borów Tucholskich. Nasi turyści 
świetnie zaprezentowali się w poszczególnych konkurencjach 
wiedzy, zadaniach turystycznych i sportowych:

● „Obraz krajoznawczo-turystyczny Borów Tucholskich”
● „Rzeki, jeziora i lasy w Polsce”
● „Rozpoznaję drzewa, rośliny i zwierzęta”
● „Zbieranie runa leśnego”
Drużyna zespołu ZSRCKP w Bujnach wywalczyła VIII miejsce 

w kategorii OPEN. Najwięcej emocji dostarczyła rywalizacja 
drwali. W bardzo wyrównanej walce 10 powiatów II miejsce 
zajęli drwale z powiatu piotrkowskiego: Jarosław Wieczorek 
i Władysław Wawrzyńczak przegrywając z powiatem Lipno 
różnicą zaledwie 0,1 sekundy. 

W klasyfikacji końcowej, tak powiatowej jak i wojewódzkiej 
turyści z powiatu piotrkowskiego wywalczyli I miejsce. Udział 
w zlocie był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Woje-
wódzkiego Zrzeszenia LZS oraz gmin: Wola Krzysztoporska, 
Moszczenica, Rozprza i Sulejów.

„Konkurencja 
drwali” 
– Władysław 
Wawrzyńczak 
i Jarosław 
Wieczorek
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