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Gminy Wola Krzysztoporska

Mieszkańcom  
Gminy Wola Krzysztoporska 
życzymy spokojnych, wolnych  
od codziennych trosk 
i pośpiechu Świąt Bożego 
Narodzenia. Niech magia 
wigilijnego wieczoru 
towarzyszy nam wszystkim 
w 2013 roku, tak, by był 
on szczęśliwy, przeżyty 
w zdrowiu i wzajemnej 
życzliwości. Niech 
obfituje w satysfakcję 
i sukcesy w życiu 
zawodowym oraz 
osobistym.

Rada Gminy, Wójt 
Gminy i pracownicy 
samorządowi



32

XXV sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 
w dniu 30 października 2012 r. w Urzędzie Gminy Wola Krzysz-
toporska. Zgodnie z protokołami posiedzeń sprawozdania 
z działalności złożyli przewodniczący Komisji Rady Gminy. Prze-
wodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół z kontroli 
przeprowadzonych w Urzędzie Gminy w zakresie: oceny reali-
zacji budżetu gminy za I półrocze 2012 r., analizy prawidłowo-
ści realizacji harmonogramów, płatności kredytów i pożyczek 
zaciągniętych przez Gminę oraz w zakresie rozliczenia dotacji 
unijnych. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 
z w/w kontroli został przyjęty jednogłośnie. Komisja Rewizyjna 
poinformowała także o kontroli zasad naliczania oraz ściągalno-
ści podatków i opłat, ich umarzania za II półrocze 2011 r. i I pół-
rocze 2012 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, 
że protokół z tej kontroli zostanie przedstawiony na kolejnej sesji 
Rady Gminy. Skarbnik Gminy omówił następnie projekt uchwały 
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r. Między radnymi 
wywiązała się dyskusja dotycząca zasadności przyznania dodat-
kowej dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury. Wójt Gminy zapo-
wiedział, że plan finansowy GOK na przyszły rok będzie zawierał 
szczegółowo rozpisane planowane wydatki. Omawiano również 
temat gminnych funduszy przeznaczanych na utrzymywanie 
zwierząt znajdujących się w trudnych warunkach. Wójt wyja-
śnił, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt Gmina ma obo-
wiązek rozwiązać sprawę opieki nad zaniedbanymi zwierzętami. 
Radny Józef Pilch zapytał o kwestię naprawy dróg gminnych, 
uszkodzonych chodników, wykopania rowów. Wójt potwierdził, 
że w/w prace są wykonywane systematycznie. Uchwała w spra-
wie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2012 została 
podjęta większością głosów. Jednogłośnie przyjęta została też 
uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Wola Krzysztoporska. Wójt przedstawił i omówił projekt 
uchwały Rady Gminy w sprawie zbycia w drodze zamiany nieru-
chomości położonych w obrębie Siomek i Rokszyc II. Planowana 
jest budowa boiska sportowego na działce w Rokszycach, przez 
którą przebiega ropociąg. Na wniosek radnych Urząd Gminy 
wystąpił do PERN „Przyjaźń” SA w Płocku o wydanie uzgodnień 
lokalizacyjnych. Jak wynika z pisma przesłanego w odpowie-
dzi przez to przedsiębiorstwo, boisko może być usytuowane 
na działce, za którą jej właściciel otrzyma jedną działkę w Rok-
szycach II i w Siomkach. (za dopłatą między stronami, wynikającą 
z różnicy wartości tych działek wycenionych przez rzeczoznaw-
cę). Radny Grzegorz Konecki zwrócił się w imieniu mieszkańców 
wsi Rokszyce o podjęcie uchwały w tej sprawie, zależy im bo-
wiem na wybudowaniu zarówno boiska jak i nowego Domu Lu-
dowego. Uchwała została podjęta większością głosów. W dalszej 
części obrad Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały w sprawie 
podziału Gminy Wola Krzysztoporska na okręgi wyborcze, ustale-
nia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym. Projekt tej uchwały został pozytywnie zaopi-
niowany przez Komisję Samorządową Oświaty, Kultury i Sportu. 
Uchwała była już podjęta, jednak radna Torchalska zaskarżyła 
ją do Komisarza Wyborczego, który skargę odrzucił. Przewod-
nicząca Komisji Rewizyjnej następnie złożyła skargę do Państwo-
wej Komisji Wyborczej, a stamtąd uchwała została skierowana 
do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. z prośbą o ponow-
ne przeanalizowanie zarzutów. Wydane zostało postanowienie, 
na mocy którego uznano, że podziały są niezgodne z Kodeksem 
Wyborczym i w związku z tym należy dokonać nowego podziału 
(zmiany dotyczą tylko okręgów 1, 2, 3 w Woli Krzysztoporskiej 
i okręgu 8, gdzie planuje się dopisanie miejscowości Kacprów). 
Wójt Gminy potwierdził, że podział na okręgi został dokonany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w poprzedniej uchwale 
natomiast nie zawarto precyzyjnego wyszczególnienia numerów 
posesji. Komisarz Wyborczy w postanowieniu stwierdził, że nie 
można łączyć jednostki pomocniczej z częścią innej jednostki po-
mocniczej. Uchwała w sprawie podziału Gminy Wola Krzyszto-
porska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów 

i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zo-
stała podjęta większością głosów. Sekretarz Gminy przedstawił 
następnie projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia 
„Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organiza-
cjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2012”. Uchwała została 
podjęta jednogłośnie. Sekretarz Gminy przedstawił sprawozda-
nie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012. 
Z badań wynika, że Gmina Wola Krzysztoporska w nakładach 
z budżetu na oświatę zajmuje drugie miejsce w powiecie, jeśli 
zaś chodzi o wyniki nauczania, nasza gmina znajduje się na koń-
cowych miejscach. Wójt uważa, że należy ustalić przyczynę zaist-
niałej sytuacji. W następnym punkcie obrad Sekretarz odczytał 
informację na temat podmiotów, w których wykonywana jest 
kara ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych 
i Opinię Prezesa Sądu w sprawie ilości skazanych. Realia po-
kazują, że prace wykonywane przez 15 skazanych w Referacie 
Gospodarki Komunalnej pozostawiają wiele do życzenia. Wójt 
Gminy złożył następnie sprawozdanie z wykonywania uchwał 
oraz informację o działalności Wójta między sesjami, poinfor-
mował również o udziale w spotkaniach, naradach i imprezach 
okolicznościowych, a także o udziale w rozprawach sądowych. 
Interpelacje i zapytania w ostatniej części posiedzenia Rady Gmi-
ny dotyczyły: sprzedaży budynków po byłych szkołach w Rok-
szycach i Woźnikach, wymiany pieca w sali OSP w Gomulinie, 
modernizacji linii kolejowej, projektu rewitalizacji Bogdanowa, 
podłączenia nowych obwodów oświetlenia ulicznego, likwida-
cji Komisariatu Policji w Woli Krzysztoporskiej, przygotowania 
do akcji zimowej, funkcjonowania bibliotek w Parzniewicach 
i Krzyżanowie, urządzenia placu zabaw w Bogdanowie i Parznie-
wicach, odbioru kanalizacji, zatrudnienia kapelmistrza orkiestry 
w Gomulinie, wypłaty ekwiwalentu za szkolenia strażaków, ko-
nieczności przeprowadzenia deratyzacji na osiedlu, zawierania 
umów na odprowadzanie ścieków, podłączenia do kanalizacji 
Domu Ludowego w Siomkach, wykonania wodociągu w Majko-
wie na granicy z gminą Grabica, złego stanu technicznego bu-
dynków komunalnych.

Wszystkie uchwały Rady Gminy przechowywane 
są w Urzędzie Gminy pok. 18, osoby zainteresowane 
mają prawo wglądu do ich treści. Uchwały zamieszczane 
są również na stronie internetowej Gminy oraz wywiesza-
ne na tablicy ogłoszeń.

informacje bieżące
z obrad radY GMINY

obCHodY ŚWIĘTa NIEPodLEGŁoŚCI W GoMULINIE

11 listopada 2012 roku w Kościele Parafialnym w Gomulinie uczniowie Gimnazjum wystąpili z uroczystą akademią upa-
miętniającą 94. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: przewodnicząca 
Rady Gminy Maria Głowacka, zastępca przewodniczącej Grzegorz Konecki, radny Józef Plich, dyrektor SP w Gomulinie Danuta 
Stępień, wicedyrektor Małgorzata Kędzierska, przedstawiciele Rady Rodziców, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy parafii. 
Młodzież gimnazjalna w niezwykle uroczysty sposób przybliżyła dzieje Polski od rozbiorów po 1918 rok. Występ, który był 
prawdziwą lekcją historii i patriotyzmu wywołał wzruszenie i owacje na stojąco. 

Mszę za Ojczyznę odprawił ks. proboszcz Jan Cholewa. Po mszy św. wiązanki kwiatów na grobach żołnierskich na cmentarzu 
w Gomulinie złożyły władze Gminy Wola Krzysztoporska oraz delegacja uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Gomulinie. Akade-
mia została przygotowana pod kierunkiem Ewy Maciołek, oprawę plastyczną zapewniła Joanna Sobutkowska. W organizację 
uroczystości włączył się również samorząd uczniowski pod opieką Małgorzaty Kowalskiej, przygotowując dla wszystkich koty-
liony. Inscenizacja została wzbogacona strojami udostępnionymi przez Katarzynę Piastę.

dNI PaPIESKIE W boGdaNoWIE

I Pieszy Rajd Śladem Zabytków Piotrkowskich zorganizowały dla uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Woli Krzysztoporskiej panie: Grażyna Pielużek, Beata Wieczorek (Szkolny 
Klub PTTK) i Marta Ambrozik (Koło Miłośników Regionu). Trasa rajdu: Cerkiew pod 
wezwaniem Wszystkich Świętych, gmach Sądu Rejonowego, Rynek Trybunalski, Mu-
zeum Regionalne i piotrkowskie nekropolie: cmentarz rzymskokatolicki, prawosławny 
i ewangelicko-augsburski. W planach kolejne spacery po wielokulturowym Piotrkowie 
i oczywiście następne piesze rajdy po terenie gminy Wola Krzysztoporska. 

ŚLadEM PIoTrKoWSKICH zabYTKÓW

W dniu 15 października 2012 
roku w Szkole Podstawowej im. 
Papieża Jana Pawła II w Bogda-
nowie obchodzony był XII Dzień 
Papieski pod hasłem: „Jan Paweł 
II – Papież Rodziny”. 

Uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością: Wójt Gminy Wola 
Krzysztoporska Roman Drozdek, 
proboszcz Parafii Świętej Trójcy 
ksiądz Wojciech Gonera, radny 
Gminy Wola Krzysztoporska Ry-
szard Olejnik, sołtys wsi Bogda-
nów Kazimierz Robak i fundator 
tablicy pamiątkowej poświęco-

nej patronowi szkoły, Mieczysław 
Frankiewicz.

Obchody XII Dnia Papieskiego rozpoczęto mszą św. w kościele parafialnym. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze pod 
pomnikiem Jana Pawła II. Minutą ciszy uczczono pamięć patrona. Młodzież szkolna pod kierunkiem księdza katechety i opie-

kunów samorządu uczniowskiego przygotowała montaż słowno-muzyczny. Montaż 
przypominał nauczanie Ojca Świętego o rodzinie i jej znaczeniu dla każdego człowieka. 
Pokazana została prezentacja multimedialna o najważniejszych wydarzeniach z życia 
papieża wraz z datami i zdjęciami. 

Wójt Roman Drozdek dokonuje wpisu w szkol-
nej Księdze Pamiątkowej.

Uczniowie z pocztem sztandarowym na czele 
przed budynkiem szkoły

Uczestnicy rajdu podczas spaceru po piotrkowskiej starówce.

Maria Głowacka 
- Przewodnicząca 
Rady Gminy Wola 
Krzysztoporska
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PaSoWaNIE Na UCzNIa W SzKoLE PodSTaWoWEJ  
W KrzYŻaNoWIE 

JESIENNY baL CHarYTaTYWNY

zaSadY odŚNIEŻaNIa drÓG

dzIEŃ oTWarTY W PrzEdSzKoLU

dzIEŃ NaUCzYCIELa W boGdaNoWIE

Rada Rodziców Przedszkola Samo-
rządowego w Woli Krzysztoporskiej 
była inicjatorem i organizatorem 
„Jesiennego Balu Charytatywnego”, 
który odbył się 13 października 2012 
roku. W organizację przedsięwzięcia 
aktywnie włączyli się: dyrektor przed-
szkola, rada pedagogiczna oraz dzieci. 
Bal odbył się w „Leśniczówce” w Wy-
godzie. Uroczystość rozpoczęła się 
występami dzieci w montażu słowno-
wokalno-tanecznym pt. „Pożegnanie 
lata - powitanie jesieni”. Dalszą część 
spotkania uatrakcyjnił zespół „Red 
Dance”. 

Dzieci wspólnie z rodzicami ba-
wiły się świetnie. Aukcja jesiennych 
prac plastycznych przedszkolaków 
cieszyła się dużym zainteresowa-
niem rodziców i zaproszonych go-
ści. Po godzinie 20.00 na parkiecie 
pozostali już sami rodzice. 

Dochód z balu przeznaczony zostanie na zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego dla dzieci przedszkolnych.
Dyrektor, rada pedagogiczna i dzieci Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej składają serdeczne podzięko-

wania radzie rodziców i rodzicom za aktywne zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu balu oraz wszystkim gościom za 
wspaniałą zabawę.

Dzieci pięknie prezentowały się w barwnych 
kostiumach 

Tuż po zakończeniu licytacji prac plastycznych:  
Agnieszka Sołtys – dyrektor przedszkola i Wal-
demar Siebiata – jeden z organizatorów balu 

Występy przedszkolaków w montażu słowno-wokalno-tanecznym pt. „Pożegnanie lata - powitanie jesieni”

Zajęcia otwarte dla rodziców odbyły się pod 
koniec listopada w grupie „Biedronek” Przedszko-
la Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej. Ich 
tematem były „Kłopoty Burka z podwórka”, a za-
jęcia prowadziła Aleksandra Broniś – wychowaw-
czyni grupy II. 

Tego dnia rodzice mogli przyjść do przedszkola 
razem ze swoimi dziećmi, żeby przyjrzeć się jak 
pracują i spędzają czas ich pociechy.

W Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie, podobnie jak w ca-
łym kraju, świętowano Dzień Edukacji Narodowej. Nauczyciele odebrali mnóstwo ser-
decznych życzeń i podziękowań od uczniów i Rady Rodziców a uroczysta akademia ob-
fitowała w niezliczone dowcipy … o nauczycielach.

Dzieci pilnie uczestniczyły w zajęciach 
świetnie się przy tym bawiąc

Rodzice przedszkolaków mogli zoba-
czyć swoje dziecko wśród innych 

Na terenie Gminy Wola Krzysztoporska występują 3 kate-
gorie dróg: drogi krajowe, powiatowe i gminne. Za od-
śnieżanie każdej kategorii dróg odpowiadają inne podmioty. 
Drogi krajowe: nr 1 (Katowice-Gdańsk) oraz nr 8 (Wro-
cław-Warszawa) odśnieżane są przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad. Drogi powiatowe odśnieża 
Powiat Piotrkowski, a drogi gminne - Gmina Wola Krzysz-
toporska. Najważniejsze dla sprawnej komunikacji Gminy są 
drogi powiatowe, które stanową główne ciągi komunikacyjne 
Gminy o łącznej długości przekraczającej 100 km. Najważniej-
sze z nich to: droga z Piotrkowa Trybunalskiego poprzez Wolę 
Krzysztoporską i Bogdanów do Bełchatowa, z Woli Krzyszto-
porskiej do Parzniewic, z Borowej poprzez Bogdanów i Woź-
niki do drogi krajowej nr 8 oraz z Woli Krzysztoporskiej przez 
Krężną i Oprzężów do Gomulina. Drogi powiatowe to także 
główne ulice Woli Krzysztoporskiej: ul. Piotrkowska, ul. Ogro-
dowa, ul. Wesoła, ul. Kościuszki na odcinku od ul. Wesołej 
do ul. Cmentarnej oraz ul. Cmentarna. Środkami na utrzyma-
nie dróg powiatowych, w tym na ich odśnieżanie dysponuje 
Powiat Piotrkowski. Zgłoszeń dotyczących stanu dróg powia-
towych można dokonywać u dyżurnego kierującego akcją zi-
mową pod całodobowym numerem telefonu 44 615 80 60. 
Natomiast zgłoszenia dotyczące dróg gminnych powinny być 
kierowane do pracownika zarządzającego z ramienia gminy 
ich odśnieżaniem pod nr tel. 665-140-551 lub do Referatu Bu-
downictwa UG Wola Krzysztoporska nr tel. 44 6163974.

12 października 2012 roku to pamiętna data dla pierw-
szoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie. Odbyło 
się wtedy uroczyste „Pasowanie na ucznia”. Punktualnie o go-
dzinie 11.00 na szkolną scenę uroczyście udekorowaną przez 
nauczycielkę plastyki Magdalenę Ryżewską tanecznym kro-
kiem i z odważnymi minami wkroczyła dwunastka maluchów 
z pierwszej klasy. Dziewczynki z kwiatami na rękach i chłopcy 
z kotylionami na piersiach z pełnym dostojeństwem zatańczyli 
rozpoczynającego uroczystość poloneza. Prowadzący uro-
czystość przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego powitali 
obecnych gości: dyrektor szkoły Iwonę Zapała, nauczycieli, 
pracowników, rodziców oraz uczniów. Szczególnie serdeczne 
słowa skierowali do pierwszoklasistów, życząc im pomyślnej 
prezentacji i powodzenia na nowym etapie szkolnej edukacji.

Maluchy z ogromnym przejęciem przyjęły na swoje gło-
wy birety zakładane im przez starszych kolegów, a następ-
nie przedstawiły program artystyczny pt. „W Krainie Szkolnej 
Szczęśliwości”  przygotowany przez wychowawcę klasy, Jago-
dę Dąbrowską. Pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki, 
maszerowały udowadniając Dobrej Wróżce, że są muzykal-
ne, pracowite, mądre, rozważne i kochające swoją Ojczyznę. 
Udowodniły, że są gotowe do złożenia na flagę narodową  
uroczystego przyrzeczenia: Będę zawsze dbał o dobre imię 
swojej szkoły. Będę się pilnie uczyć i dobrze zachowywać. 
Będę szanował nauczycieli, pracowników szkoły, koleżan-
ki i kolegów. Będę wywiązywać się z obowiązków i obiet-
nic. Będę dbać o porządek, ład i czystość w klasie, szkole 
i jej otoczeniu. Będę przyjacielem zwierząt i roślin. Swoją 
postawą zawsze będę się starał być powodem do dumy 
dla swoich rodziców i radości dla nauczycieli. Będę kochać 
swoją Ojczyznę – Polskę.

Pani dyrektor wielkim drewnianym ołówkiem dokonała pa-
sowania na ucznia, a wychowawczyni wręczyła dzieciom pa-

miątkowe dyplomy. Dopełnieniem ceremonii było wręczenie 
upominków zakupionych przez SU, gromkie brawa i serdeczne 
gratulacje potwierdzające przyjęcie pierwszaków do szkolnej 
braci. Na zakończenie uroczystości pełnoprawna pierwszokla-
sistka Marta Misztela oraz jej mama Anna Misztela odczytały 
listy będące deklaracją wzajemnej miłości, szacunku, zrozu-
mienia i oddania. Wzruszeni i dumni ze swych pociech rodzi-
ce uwiecznili te piękne chwile na fotografiach. W niezwykle 
serdecznej atmosferze odbył się słodki poczęstunek. Rodzice 
przygotowali takie ilości słodkości, że oprócz pierwszaków 
i zaproszonych gości wypieków mogli skosztować uczniowie 
całej szkoły. Miłe dla wszystkich chwile z pewnością pozosta-
wią ciepły i trwały ślad w pamięci, szczególnie pierwszaków, 
którzy taką „próbę” przechodzą tylko raz w życiu.

  drogi krajowe  - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

  drogi powiatowe – Powiat Piotrkowski tel. 44 6158060

  drogi gminne – Gmina Wola Krzysztoporska tel. 665-140-551, 44 6163974.
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GMINNY PrzEGLĄd GoToWoŚCI boJoWEJ JEdNoSTEK oSP c.d.

ModErNIzaCJa GoK W WoLI KrzYSzToPorSKIEJ

7

W dniach od 27.11.2012 r. do 28.12.2012 r. na podstawie 
Uchwały Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Woli Krzyszto-
porskiej z dnia 19.10.2012r. Komisja Gminna w składzie: Grze-
gorz Konecki - Prezes ZOG ZOSP RP; Robert Cieślik - Vice Pre-
zes ZOG ZOSP RP; Wojciech Kamiński - Wiceprezes ZOG ZOSP 
RP; Mirosław Jakubczyk - Komendant Gminny ZOG ZOSP RP; 
Marek Ogrodnik - Sekretarz Gminy Wola Krzysztoporska; 
Jan Czubała - Inspektor, przeprowadziła inspekcję gotowo-
ści bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z te-
renu Gminy Wola Krzysztoporska. Przedmiotem kontroli było 
dokonanie oceny formy, sposobu alarmowania i sprawności 
jednostek OSP, ocena gotowości operacyjnej, utrzymanie i stan 
techniczny posiadanego samochodu bojowego oraz sprzętu 
ppoż., wyposażenie w odzież specjalną i środki ochrony indy-
widualnej, utrzymanie i wygląd strażnicy. Inspekcji dokonano 
w 15 jednostkach OSP na terenu Gminy Wola Krzysztoporska. 
W zakresie sprawności strażaków i oceny gotowości bojo-
wej wyróżniły się w sposób znaczący następujące jednost-
ki: OSP Gomulin, alarmowanie selektywne, w czasie 1 minuty 
i 57 sekund jednostka osiągnęła gotowość bojową meldując 
do działania 12 druhów strażaków/ratowników, OSP Majków 
Duży, alarmowanie mechaniczne, gotowość bojową do działa-
nia jednostka osiągnęła w czasie 2 minut i 10 sekund, w kontroli 
uczestniczyło 6 druhów, OSP Krężna, alarmowanie selektywne, 
w czasie 2 minut i 17 sekund jednostka osiągnęła gotowość 
bojową meldując do działania 6 druhów, OSP Jeżów, alarmo-
wanie mechaniczne, w czasie 2 minut i 19 sekund osiągnęła 
gotowość bojową meldując do działania 8 druhów, OSP Wola 
Krzysztoporska - alarmowanie selektywne, w czasie 2 minut 
i 26 sekund jednostka osiągnęła gotowość bojową meldując do 
działania 12 druhów i 2 samochody. Na wyróżnienie zasługują 
też jednostki OSP które uzyskały bardzo dobre oceny ogólne 
i osiągnęły gotowość bojową w czasie poniżej 3 minut. Są to 
następujące jednostki: OSP Bujny – alarmowanie mechaniczne, 
gotowość bojowa osiągnięta w 2 minuty i 36 sekund, w prze-
glądzie uczestniczyło 6 druhów, OSP Rokszyce – alarmowanie 

mechaniczne, gotowość bojowa osiągnięta w czasie 2 minuty 
i 37 sekund, w przeglądzie uczestniczyło 5 druhów, OSP Pie-
kary – alarmowanie mechaniczne, gotowość bojowa osiągnięta 
w czasie 2 minuty i 40 sekund, w przeglądzie uczestniczyło 7 
druhów; OSP Krzyżanów - alarmowanie selektywne, gotowość 
bojowa osiągnięta w czasie 2 minuty 45 sekund, w przeglądzie 
uczestniczyło 8 druhów, OSP Woźniki – alarmowanie mechanicz-
ne, gotowość bojowa osiągnięta w czasie 2 minuty 48 sekund, 
w przeglądzie uczestniczyło 7 druhów, OSP Oprzężów – alar-
mowanie mechaniczne, gotowość bojowa osiągnięta w czasie 2 
minut i 55 sekund, w przeglądzie uczestniczyło 6 druhów, OSP 
Blizin – alarmowanie mechaniczne, gotowość bojowa osiągnię-
ta w czasie 2 minut i 56 sekund, w przeglądzie uczestniczyło 4 
druhów, OSP Mąkolice – alarmowanie mechaniczne, gotowość 
bojowa osiągnięta w czasie 2 minut i 58 sekund, w przeglądzie 
uczestniczyło 7 druhów, OSP Bogdanów – alarmowanie mecha-
niczne, gotowość bojowa osiągnięta w czasie 2 minut i 59 se-
kund, w przeglądzie uczestniczyło 5 druhów.

GMINNY PrzEGLĄd GoToWoŚCI boJoWEJ JEdNoSTEK oSP

OSP Gomulin

OSP KrężnaOSP Majków Duży

OSP Wola KrzysztoporskaOSP Jeżów

Jako jedyna na terenie Gminy Wola Krzysztoporska do działania nie była przygotowana jednostka OSP Parzniewice. Na miej-
sce zbiórki przybył jedynie Naczelnik OSP Parzniewice i po okresie oczekiwania ponad 5 minut od włączenia syreny alarmowej 
poinformował Komisję o odmowie przystąpienia do przeglądu gotowości bojowej jednostki. Podobna sytuacja miała miejsce 
również w roku ubiegłym. Nadmienić należy, że druhowie z tej jednostki nie biorą też udziału w Gminnych zawodach sportowo-
pożarniczych. Taki stan rzeczy wskazujący na brak czynnych członków mogących brać udział w akcji ratowniczo-gaśniczej, brak 
prowadzenia jakichkolwiek ćwiczeń sprawnościowych, brak możliwości sprawdzenia gotowości bojowej jednostki – przekreśla 
możliwość starania się jednostki OSP Parzniewice o przyjęcie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ponadto Zarząd 
Gminny ZOSP RP i Władze Samorządowe mogą rozważyć zmianę koncepcji zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gmi-
ny i przejęcie zadań jednostki OSP Parzniewice przez inne sprawne jednostki OSP. Za swoją postawę i zachowanie jednostka OSP 
Parzniewice otrzymała ocenę niedostateczną. Przeprowadzona w pozostałych 14 jednostkach OSP kontrola gotowości bojowej 
potwierdziła bardzo dobre przygotowanie jednostek do realizacji powierzonych im statutowych zadań operacyjnych. Podczas 
kontroli dokonano przeglądu powierzonych przez Gminę strażnic OSP, samochodów i sprzętu przeciwpożarowego. Ustalono, 
że powierzone wyposażenie użytkowane jest właściwie i zgodnie z przeznaczeniem.

Obecnie, w ramach projektu Umacnianie pozytywnego wizerunku Województwa Łódzkiego poprzez modernizację i wyposa-
żenie Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej oraz organizację imprezy kulturalnej ”Smaki Królowej Bony” trwają 
prace wewnątrz budynku GOK. W grudniu br. planuje się dokonanie kolejnego odbioru częściowego. Planowany termin zakoń-
czenia robót to kwiecień 2013 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Foyer przy wejściu do sali widowiskowo-kinowej Hol na piętrze budynku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SzKoLENIE rÓWNoŚCIoWE

Szkolenie w formie warsztatów poprowadziła doświadczona tre-
nerka – Jadwiga Kropidłowska

„Szansa na pokonanie trudności” to tytuł projektu realizo-
wanego przez gminę Wola Krzysztoporska, a współfinanso-
wanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Dzięki unijnemu wsparciu we wrześniu rozpoczęły się zajęcia 
dodatkowe dla dzieci z klas I-II szkół podstawowych z terenu 
Gminy.

W październiku br. odbyło się szkolenie dla całego zespołu 
projektowego na temat możliwości i sposobów zastosowania 
zasady równości płci w zależności od zdiagnozowanych po-
trzeb (w odniesieniu do projektu i jego grupy docelowej).



8 9

bUdoWa KoMPLEKSoWEGo SYSTEMU oCzYSzCzaNIa 
I odProWadzaNIa ŚCIEKÓW dLa GMINY WoLa 

KrzYSzToPorSKa – ETaP II

Realizowany w latach 2011-2012 projekt pn. „Budowa kompleksowego systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków 
dla Gminy Wola Krzysztoporska – Etap II”  dobiegł końca. Była to największa w dotychczasowej historii Gminy inwestycja w 
infrastrukturę techniczną. Wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum 4 firm: 1) - MOLEWSKI Sp. z o.o. ul. Kaliska 11, 
87-860 Chodecz – LIDER KONSORCJUM; 2) - P.W. HYDROBUD Sp. z o.o. Kamienica 47, 62-530 Kazimierz Biskupi; 3) - PROFITECT 
Sp. z o.o. ul. Lutomierska 8, 98-100 Łask; 4) - Firma Projektowo-Budowlana PROTEK Zakład Instalacji Sanitarnych Piotr Kłosiński 
ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz. Nadzór inwestorski sprawowała wyłoniona w drodze przetargu firma Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Wykonawcze „BIOPROJEKT” Grzegorz Jaśki z siedzibą ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica.

Inwestycja współfinansowana była przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Działanie II.1. Gospodarka 
wodno-ściekowa). Na jej realizację Gmina otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości 12 340 235,10 zł. Całkowita wartość 
robót budowlanych objętych wnioskiem o dofinansowanie 
projektu wyniosła blisko 24 mln zł brutto, natomiast wszystkie 
koszty związane z zadaniem inwestycyjnym, w tym niezbędne 
roboty uzupełniające i dodatkowe szacuje się na kwotę brut-
to około 25 mln zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała 
również niskooprocentowaną (1,5% w skali roku) pożyczkę 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Łodzi.

Zakres rzeczowy projektu obejmował następujące zadania:
1)  Budowa nowej oczyszczalni ścieków z częścią mechanicz-

ną, biologiczną i gospodarką osadową, gdzie układ bio-
logiczny wyposażony jest w reaktor biologiczny z osadem 
czynnym - powstał jeden ciąg technologiczny o przepu-
stowości do 700m3/dobę. Obiekt zlokalizowany jest na ob-
szarze starej oczyszczalni ścieków w Woli Krzysztoporskiej, 
teren został ogrodzony i zagospodarowany – wykonano 
drogi dojazdowe, chodniki i utwardzenie z kostki brukowej, 
wokół oczyszczalni powstał pas zieleni izolacyjnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

budynek techniczny oczyszczalni ścieków – widok z bioreaktora

główna rozdzielnia oczyszczalni z szafą sterowniczą

budynek bioreaktora z widocznym pasem zieleni izolacyjnej

2)  Budowa pompowni ścieków sanitarnych na ul. Wesołej 
w Woli Krzysztoporskiej, której zadaniem jest podawanie 
ścieków sanitarnych z części miejscowości  Wola Krzyszto-
porska (od strony ul. Wesołej - zlewnia nr 2) oraz z miejsco-
wości Siomki, Krzyżanów i Glina do węzła oczyszczania me-
chanicznego, skąd kierowane są do ciągu technologicznego 
oczyszczalni ścieków.

3)  Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miej-
scowości Wola Krzysztoporska (ulice: Wesoła – na odcin-
ku od kościoła w kierunku Bogdanowa), Leśna, Zielona, 
Mickiewicza, Północna, Polna, Projektowana i Ogrodowa 
(na odcinku od ul. Projektowanej w kierunku Krężnej) oraz 
równolegle do kanalizacji sanitarnej budowę kanalizacji 
deszczowej - z częściowym zaadoptowaniem istniejącej ka-
nalizacji ogólnospławnej. 

4)  Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych z se-
paratorem zanieczyszczeń ropopochodnych w Woli 
Krzysztoporskiej przy cieku wodnym Kózka.

5)  Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Wola Krzysztoporska-Siomki-Krzyżanów-Glina (od ul. Leśnej w Woli Krzyszto-
porskiej poprzez drogę polną równoległą do nasypu kolejowego i dalej przez miejscowości Siomki, Krzyżanów i Glinę). Na 
trasie kanalizacji wybudowano 7 tłoczni ścieków.

Łącznie na terenie Gminy powstało 14,55 km kanalizacji sanitarnej i 4,75 km 
kanalizacji deszczowej. Wybudowane zostały również odcinki kanalizacji sanitarnej 
od kolektora głównego do granic posesji lub pierwszych studzienek zlokalizowa-
nych na terenie prywatnych działek. Wszystkie te działania mają na celu stopnio-
we porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy. W wyniku realizacji 
inwestycji nastąpi wzrost poziomu skanalizowania Gminy Wola Krzysztoporska 
z 16,54% do 25,1%.Najważniejszy dla mieszkańców jest jednak pozytywny wpływ inwestycji na stan środowiska naturalnego 
w Gminie. Poprawi się szczególnie stan gruntów, a także jakość wód powierzchniowych poprzez zmniejszenie ilości zanieczysz-
czeń do nich wpływających.

Apelujemy do mieszkańców terenów, na których realizowany był projekt o jak najszybsze podłączanie swoich nierucho-
mości do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej. W najbliższym czasie służby gminne rozpoczną kontrole stanu zaawan-
sowania przełączeń. Przypominamy jednocześnie, że do kolektorów sanitarnych nie mogą trafiać wody deszczowe, a do 
kolektorów deszczowych ścieki sanitarne, ponieważ będzie to powodowało awarie systemów oczyszczania. Prawidłowe 
działania mieszkańców w tych kwestiach są niezwykle ważne.

pompownia ścieków sanitarnych ul. Wesoła w Woli Krzysztoporskiej

zbiornik retencyjny wód deszczowych w Woli Krzysztoporskiej 

tłocznia ścieków WK3 w Siomkach przy ul. Piotrkowskiej

odtworzona nawierzchnia drogowa  
ul. Wesoła w Siomkach 
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KGW KrzYŻaNÓW
Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Krzyżanowie zaczę-

ła się w roku 1930. Antonina Merk, znana we wsi społeczna 
działaczka zgromadziła wokół siebie grono gospodyń, aby 
wspólnie znaleźć pole do realizowania swych pasji i dzielenia 
się pomysłami. Charakter organizacji spodobał się kobietom 
w różnym wieku, które coraz liczniej zapisywały się w jego 
szeregi. Panie wyczekiwały każdego spotkania, podczas któ-
rego zaskakiwały siebie nawzajem posiadaną wiedzą, pod-
suwały rozwiązania problemów napotykanych przez każdą z 
nich „na własnym podwórku”. Na gruncie koła zawiązywały 
się przyjaźnie. Dobrą passę brutalnie przerwała wojna. Strach, 
głód, żałoba uniemożliwiły kontynuowanie beztroskiej dzia-
łalności. Upłynęło wiele lat nim Koło Gospodyń Wiejskich na 
powrót stanęło na nogi. Po latach zastoju ponowny rozkwit 
zanotowano w roku 1965. Kobiety z Krzyżanowa uznały, że 
poza życiem rodzinnym i codziennymi obowiązkami chcą mieć 
czas na rozwijanie zainteresowań, spotkania z innymi kobieta-
mi , pogawędki, ludową twórczość. Sięgając do różnych form 
swej działalności, KGW  chciało nadrobić stracony czas. Or-
ganizowane były wówczas kursy pieczenia ciast, gotowania, 
pielęgnacji kwiatów, uprawy warzyw, kursy szycia i szydełko-
wania, nawet kursy fryzjerskie. Spektrum działania Koła było 
więc bardzo szerokie. Przewodniczącą została wtedy Wiesła-
wa Goska, której kadencja trwała 17 lat. Z wielkim oddaniem 
pełniła swoją funkcję, dbając jednocześnie o umacnianie po-
zytywnych relacji pomiędzy mieszkankami swojej miejscowo-
ści, co zresztą doskonale się jej udawało. Od roku 1960 do lat 
osiemdziesiątych KGW organizowało kiermasze, wystawiało 
przedstawienia, dochód z których był przeznaczany na budo-
wę i wyposażenie Domu Ludowego. W latach 1982 – 1992 
kierowała Kołem Janina Stępień. Lata jej kadencji zapisały się 
bardzo miło w pamięci członkiń. Organizowanych było wów-
czas wiele imprez, pokazów i wycieczek. W kolejnych latach 
przewodniczącymi były: 1992 – 2005 – Małgorzata Gala; 2005 
– 2006 – Martina Sobieraj; 2006 – 2010 – Maria Świerczyńska; 
2010 – 2012 – Kinga Zacha. Za czasów jej kierowania kołem 
Dom Ludowy w Krzyżanowie wzbogacił się o nowe naczynia, 
zastawę, firanki. Odbyło się w tym czasie również wiele imprez 
i bali okolicznościowych jak np. Sylwester czy Dzień Kobiet. 
Zorganizowana została ponadto wycieczka do Kazimierza nad 
Wisłą. Od dnia 08.03.2012 
r. Zarząd Koła Gospodyń 
Wiejskich w Krzyżanowie 
ma następujący skład: 
Izabela Hyra – przewodni-
cząca, Angelika Jakubiak – 
zastępca, Mariola Kapusta 
– sekretarz, Monika Kulik 
– skarbnik. W tym czasie 
KGW zorganizowało Dzień 
Dziecka, w ramach któ-
rego zapewniło najmłod-
szym mieszkańcom swojej 
miejscowości wiele atrak-
cji, m.in. kąpiel w pianie, 
występy artystyczne, dmu-
chaną zjeżdżalnię, słodki 
poczęstunek. Od początku 
swojej działalności Koło 
Gospodyń Wiejskich anga-
żuje się w udział w uroczy-
stościach gminnych takich 
jak Dożynki, a także kon-
kursy organizowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury w 
Woli Krzysztoporskiej. 

Wycieczka KGW Krzyżanów do stolicy – rok 1982

Wójt Gminy – Roman Drozdek z paniami z KGW Krzyżanów pod-
czas Gminnych Dożynek w Mzurkach

Konkurs „Stoły Wielkanocne” – rok 2007

oSP bUJNY
Ochotnicza Straż Pożarna w Bujnach została założona z inicjatywy miej-

scowej społeczności w roku 1926. Na jej czele stanęli prezes Franciszek Biń-
czyk i naczelnik Stanisław Kołaciński. Strażnica była wówczas drewniana, 
wyposażona w ręczną pompę oraz wóz na żelaznych, a potem na gumowych 
kołach. Druhowie jednak rekompensowali skromne wyposażenie swoją za-
angażowaną postawą nie tylko podczas akcji pożarniczych ale też ćwiczeń, 
zbiórek i zawodów strażackich. To właśnie oni, wspierani przez miejscowe 
społeczeństwo, rozpoczęli w roku 1937 budowę nowej murowanej straż-
nicy, którą dwa lata później przerwał wybuch II wojny światowej. Mimo 
okupacji hitlerowskiej strażacy kontynuowali całodobowe dyżury i wyjazdy 
do akcji pożarniczych. Koniec wojny wprowadził ożywienie w działalności 
społecznej i samorządowej wsi, także w działalności przeciwpożarowej. 
Ambicją strażaków było podtrzymywanie pożarniczej tradycji i rozwijanie, 
zahamowanej przez wojnę, działalności. Dlatego już w 1945 r. jednostka 
wzbogaciła się o motopompę, a przez kolejne lata o nowe, coraz bogat-
sze elementy ratowniczego wy-
posażenia. W latach 1964-1968 
trwała budowa remizy strażac-
kiej, przedsięwzięcie to wsparły 
władze gminne i gromadzkie, 
Wojewódzki Związek OSP a także 
sami strażacy i mieszkańcy wsi. 
Budynek ten przetrwał i po ko-
lejnych remontach i rozbudowie 
służy mieszkańcom do dziś. Mie-
ści się w nim obecnie duża sala, 
w której odbywają się zebrania 
i imprezy, mniejsza sala ze skrom-
nym zapleczem, pomieszczenie przeznaczone na działalność handlową oraz 
przechowalnia sprzętu. Przy jednostce w Bujnach zaczęła działać Młodzieżo-
wa Sekcja OSP - wraz z nią jednostka odniosła wiele sukcesów w zawodach 
pożarniczych. Ochotnicza Straż Pożarna z Bujen przez lata służyła mieszkań-
com, nie tylko ratując od ognia ludzi i mienie ale też wspierając różne ini-
cjatywy społeczne służące wspólnemu dobru, np. budowę kościoła i domu 
parafialnego, chodnika, zbiornika p.poż. i itp. Od momentu powstania jed-
nostki aż do chwili obecnej naczelnikami byli: Stanisław Kołaciński, Józef Dy-
mus, Leon Adamczyk, Mieczysław Gruchała, Stanisław Szczepanik, Tadeusz 

Bińczyk, Józef Filip, Edward Szczepanik, Józef Królikowski, Wacław Jakub-
czyk, Józef Filip, Czesław Członka. Prezesi: Franciszek Bińczyk, Józef Grela, 
Władysław Matyjaszczyk, Józef Dymus, Władysław Matyjaszczyk, Zdzisław 
Matyjaszczyk, Stanisław Szustak, Tadeusz Bińczyk, Józef Królikowski, Stani-
sław Gaworczyk syn Piotra, Stanisław Gaworczyk syn Antoniego, Franciszek 
Dymus, Stanisław Rycerz. W roku 1996 OSP Bujny obchodziła jubileusz 70 
lat istnienia, aby upamiętnić tę ważną datę jednostka zakupiła pamiątkowy sztandar. Dzięki zaangażowaniu władz gminnych 
do roku 2007 zakończono rozbudowę strażnicy. W pracę przy budowie włączyło się wielu mieszkańców i druhowie z jednostki. 
Efektowna remiza, wyposażona w punkt konsultacji internetowej i zaplecza gospodarcze z dużą salą zabawową, stała się dumą 
strażaków z Bujen. W tym samym czasie jednostka otrzymała też od Gminy nowy samochód strażacki marki Ford z pompą 
oraz zbiornikiem na 400 l wody. Poświęcenie pojazdu zbiegło się z obchodami 80-lecia istnienia jednostki w dniu 23 września 
2007 r. W latach 2008 – 2010 jednostka OSP w Bujnach wzbogaciła się o nowe elementy wyposażenia Domu Ludowego: krze-
sła, stoły, zlewy, chłodnię, lodówkę, okapy. Pozyskała również nowy sprzęt pożarniczy i urządzenia do usuwania miejscowych 
zagrożeń: węże ssawne, węże tłoczne, piły spalinowe do drewna, drabinę pożarniczą, hełmy strażackie. W roku 2011 odbyło 
się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano nowy zarząd. Prezesem został Mirosław Jakubczyk, naczelnikiem – 
Dariusz Szczepanik, zaś skarbnikiem Stanisław Rycerz. W skład komisji rewizyjnej weszli: Mirosław Pietrus, Dariusz Pawłowski, 
Bogdan Jakubczyk i Cezary Gaworczyk. Tego samego roku w jednostce OSP w Bujnach przeprowadzone zostały wybory do 
Zarządu Gminnego ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej, w drodze których wybrano nowe władze. Strażacy z OSP Bujny znani są 
z zaangażowania w prace społeczne na rzecz swojej miejscowości jak również z osiąganych dobrych wyników w zawodach 

pożarniczych. 

Powyżej: archiwalne zdjęcia ze zbiorów OSP Bujny.

Obok: zdjęcie wykonane podczas Nawiedze-
nia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w 
parafii w Bujnach we wrześniu 2009 r., Miro-
sław Jakubczyk – Prezes OSP Bujny i Komen-
dant Gminny Zarządu Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Woli Krzysztoporskiej. 

o nim warto napisać... Z Historii GminY
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zESTaWIENIE bIbLIoGraFICzNE – GMINa WoLa 
KrzYSzToPorSKa

Przedstawione poniżej pozycje książkowe traktują o Gminie Wola Krzysztoporska, o wydarzeniach, które rozegrały się na jej 
terenie lub o losach jej mieszkańców. Zostały one udostępnione redakcji przez mieszkańca naszej Gminy – działacza społecz-
nego i pasjonata historii – pochodzą z jego podręcznej biblioteki. Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o naszej 
małej ojczyźnie zachęcamy do lektury. Część wymienionych pozycji jest dostępna w bibliotekach gminnych.

Katalog zabytków sztuki w Polsce 

Tom II, Województwo łódzkie, 
Zeszyt 7 Powiat piotrkowski,  
red. Jerzy Z. Łoziński,  
Warszawa 1953

Powojenny opis zabytków 
w powiecie piotrkowskim 
jak również miejscowości 
z terenu obecnej Gminy Wola 
Krzysztoporska.

Prosta droga Łukasza 

Seweryna Szmaglewska, 
Warszawa 1955

Znana pisarka w sposób 
przystępny ukazuje losy 
biednego chłopca z Piekar. 
W powieści tej autorka 
przedstawia ciężką dolę 
mieszkańców polskiej wsi na 
przełomie XIX i XX wieku.

Grupa „Michał” nadaje  

Jerzy Ziółkowski,  
Warszawa 1975

Konspiracyjna walka 
pierwszej polskiej grupy 
desantowo-wywiadow-
czej, która przez blisko 
rok prowadziła aktywną 
działalność wywiadow-
czą na terenie okupo-
wanej Polski. Początek 
działalności: Gomulin, 
sierpień 1941 rok.

Od Gór Borowskich do Zakroczymia 

Ludwik Czyżewski, 
Warszawa 1982

Generał Ludwik 
Czyżewski, obrońca 
Gór Borowskich, 
patron Szkoły Pod-
stawowej w Woli 
Krzysztoporskiej, 
opisuje przebieg 
działań wojennych 
na Borowej Górze.

Między młotem a swastyką 

Władysław 
Kołaciński, 
Warszawa 
1991

Wspomnienia 
urodzonego 
w Piekarach 
kapitana Żbika 
Kołacińskiego – 
żołnierza Armii 
Krajowej.

Dzieje wsi Ziemi Majkowskiej  
opisane wierszem  

Leszek Filipek, 
Majków 2009

Niezwykle uro-
kliwy poemat 
opiewający życie 
na majkowskiej  
wsi.

Dzieje ruchu liturgicznego  
w Polsce 

ks. Piotr Paweł Jura, Łódź 2009

Praca ks. Jury, pochodzącego z Gomuli-
na, stanowi bardzo 
cenną i szczegóło-
wą dokumentację. 
Jego poszukiwania 
uwidaczniają 
w jaki sposób litur-
gia stanowi funda-
mentalny element 
w celu zrozumienia 
tożsamości danego 
narodu.

Z gryfem i koroną w herbie
Gomulin – od założenia do 1939 r. 

Julia Karlińska, 
Wojciech Kamiński, 
Łukasz Politański, 
Gomulin 2009

W pierwszej części publi-
kacji przedstawiono za-
rys historii Gomulina od 
czasów najdawniejszych 
do połowy 2008 roku, 
natomiast w drugiej 
części – działania zbrojne 
w rejonie Gomulina we 
Wrześniu 1939 roku.

Rycerze św. Floriana
90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Gomulinie  

Julia Karlińska, 
Wojciech Kamiński, 
Gomulin 2007

Jest to jedyna, wydana 
w formie książkowej, 
monografia ochotniczej 
straży pożarnej w na-
szej Gminie.

Ludwik Danielak legenda tej ziemi 

Józef Wodziński, Bełchatów 2007

Autor książki, urodzony na Podlasiu, 
w sposób niezależny od osądów, które 
za sprawą komunistycznej 
propagandy pozostawiły 
w pamięci społeczeństwa 
czarną legendę o Ludwiku 
Danielaku, przedstawił 
jego działalność partyzanc-
ką. Bazując na archiwa-
liach odkrywa prawdziwą 
kartę historii.

Historiografia oświaty w gminie 
i wsi Szydłów na przestrzeni lat 

Nina Bąkowska, 
Piotrków 
Trybunalski 2008

Szczegółowo opra-
cowana historia 
szkół w byłej gminie 
Szydłów. Jest boga-
tym źródłem wiado-
mości dotyczących 
szkół w północnej 
części Gminy Wola 
Krzysztoporska.

Józef i Hana - Kronika rodziny Szpilfoglów 
z Krysztoporskiej Woli

Helena Szereszewska, 
Warszawa 1998

Pamiętnik literacki, w któ-
rym autorka urodzona 
w Woli Krzysztoporskiej 
opisuje dzieje swojej rodziny 
– żydowskich właścicieli 
uprzemysłowionego mająt-
ku. W sposób sugestywny 
odtwarza scenerię i atmosfe-
rę życia domu rodzinnego.

Piotrków 1939 

Wojciech Zalewski, 
Warszawa 2000

Przedstawia 
działania zbrojne 
z września 1939 
roku w powiecie 
piotrkowskim. Za-
wiera szczegółowy 
opis walk o Góry 
Borowskie.

Oprzężów (monografia miejscowości 
i częściowo okolic, relacje mieszkań-
ców napisane w formie opowiadań)

Julia i Grzegorz Karlińscy,  
Oprzężów 2002

Zarys historii Oprzężowa 
od powstania miejscowo-
ści do 1945 roku. Autorzy 
przedstawiają wielopoko-
leniowe relacje pomiędzy 
katolikami a ewangelikami, którzy 
przez dwa stulecia tworzyli społecz-
ność tej wsi.

700 lat Majkowa 1311-2011

Piotr Just, Jan Ratuszniak, Piotrków 
Trybunalski 2010

Publikacja wydana 
z okazji jubileuszu 
700-lecia powstania 
Majkowa. W sposób 
przystępny opisano 
dzieje wsi Majkow-
skich do czasów 
obecnych.

Działalność i myśl polityczna  
Aleksandra Bogusławskiego  

(1887-1963) polityka ruchu ludowego

Marcin Wichmanowski, Lublin 2010

Bogata publikacja 
przedstawiająca 
życie i działal-
ność urodzonego 
w Budkowie 
znanego działacza 
Ruchu Ludowego.

Odłamki czasu

Włodzimierz Dajcz, Warszawa 2011

Barwnie przed-
stawione życie 
mieszkańców 
Woli Krzyszto-
porskiej w XX 
wieku.

Tumawiec

Julia i Grzegorz 
Karlińscy,  
Oprzężów 2011

Pierwsza powieść 
historyczna w naszej 
Gminie. Akcja rozgry-
wa się w XVII stuleciu 
w miejscowościach 
Oprzężów, Rokszyce, 
Gomulin, Woźniki, 
Witów i na dalekiej 
Ukrainie.

Dzieje wsi szlacheckiej i parafii do 
1914 r. Gomulin

Anna Wolska-
Rój, Kielce 2011

Rekonstrukcja 
historii wsi parafii 
Gomulin oparta 
na materiałach 
przechowywanych 
w archiwach die-
cezjalnych w Łodzi 
i we Włocławku, 
parafialnych – 
w Gomulinie 
i Piotrkowie Trybu-
nalskim oraz w zbiorach państwowych.

Historyczny jubileusz

Leszek Filipek, Zdzisław Filipek, 
Majków 2012

Relacja z przebie-
gu uroczystości 
700-lecia Maj-
kowa. W części 
końcowej zostały 
wymienione 
sylwetki działa-
czy społecznych, 
członków komite-
tu obchodów ju-
bileuszu 700-lecia 
Majkowa.

Przemiany na wsi powiatu piotrkowskiego 
w latach 1793-1918

Jerzy Kukulski, 
Piotrków Trybunalski 
2005

Bogata publikacja 
poświęcona ponad 
stuletnim przekształce-
niom wsi w powiecie 
piotrkowskim. Stanowi 
cenne źródło wiadomo-
ści o miejscowościach 
z terenu naszej Gminy.

Ludowe Zespoły Sportowe w regio-
nie łódzkim w latach 1946-2006

Marek Mazur, 
Radomsko 2006

Książka przedsta-
wia działalność LZS 
w naszym regionie. 
Wśród opisów 
najlepszych dzia-
łaczy odnajdujemy 
postać Władysława 
Wawrzyńczaka. 

Dziewiętnastowieczne opisy  
wybranych wsi w powiecie  

piotrkowskim

Zbigniew 
Ziemba, Piotrków 
Trybunalski 2006

Stan demograficzny, 
własnościowy oraz 
struktura administra-
cyjna wiosek u schył-
ku XIX wieku z terenu 
obecnej Gminy Wola 
Krzysztoporska.
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zbIGNIEW GaLUŚ FINaŁ PIŁKarSKIEGo SEzoNU

WYbraNo NoWY zarzĄd SEKCJI TUrYSTYCzNEJ LUKS „GrYF”

Urodził się 1 marca 1950 roku w Żarowie koło Świdnicy. Jego rodzina wróciła na ojcowi-
znę matki i osiedliła się w Siomkach gdy Zbyszek miał 6 lat. Tam mieszkał do dwudziestego 
szóstego roku życia, a gdy założył rodzinę, osiadł w Woli Krzysztoporskiej. Mieszka tu do 
dziś. Jako 33-letni mężczyzna wstąpił w szeregi wolskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożar-
nej. Wcześniej przez kilka lat służył w zawodowej jednostce pożarniczej. Służba w wolskiej 
straży stała się jego prawdziwym zamiłowaniem.  W czasie sprawowania funkcji naczelnika, 
czyli od początku swej służby aż do roku 1994, a także w latach 1997-1998 wykazywał się 
ponadprzeciętnym zaangażowaniem w sprawy jednostki, a także inicjatywą i zdolnościami 
organizacyjnymi. Za punkt honoru postawił sobie zdobycie sztandaru dla swojej jednostki - 
stał się pomysłodawcą utworzenia i członkiem Komitetu Pozyskania Strażackiego Sztandaru. 
Walnie przyczynił się do tego, iż w roku 2006 OSP Wola Krzysztoporska doczekała się własnej 
chorągwi. W 2007 r., między innymi właśnie poprzez zabiegania pana Zbyszka, jednostka 
otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes. Natomiast w okresie jego 
prezesury, a więc w latach 2006-2010, należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego jednostka OSP w Woli Krzysztoporskiej, za dobre wyniki osiągane w swej dziedzinie zo-

stała nagrodzona przez Państwową Straż Pożarną w Piotrkowie Tryb. wozem stra-
żackim marki Renault, typowym dla ratownictwa drogowego. Okres ten zbiegł się 
również z jubileuszem 100-lecia jednostki, która przy tej okazji została uhonoro-
wana za całokształt Złotym Znakiem Związku OSP. Podczas trzydziestu lat służby 
i pełnienia różnych funkcji w zarządzie jednostki Zbigniew Galuś został uhonoro-
wany odznaką „Wzorowego Strażaka”, a także brązowym, srebrnym i złotym me-
dalem „Za Zasługi dla  Pożarnictwa”. Dziś w OSP pełni funkcję Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej, jest też członkiem Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Woli Krzysztoporskiej. Pan Zbigniew 
miał niemały wpływ na obecny wizerunek budynku jednostki strażackiej w Woli 
Krzysztoporskiej i jej otoczenia. Spędził wiele godzin wyrysowując wymarzony 
kształt siedziby strażaków, nawet litery tworzące wizytówkę na elewacji są wyko-
nane wg jego pomysłu. Powodem do dumy są też działania, które zaowocowały 
utworzeniem dziewczęcej drużyny strażackiej, funkcjonującej do dziś. Swoje przy-
wiązanie do strażackiego munduru przekazał swojemu wnuczkowi Grzesiowi, dziś 
13-letniemu gimnazjaliście, który dołączył do druhów jako 4-letni chłopiec. Nieza-
leżnie od aktywności pana Zbigniewa na polu związanym ze Strażą, realizował się 
on także w innych dziedzinach. W latach 2007-2011 zasiadał w radzie sołeckiej, 
był także inicjatorem reaktywacji Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Krzysztopor-
skiej, które dziś bardzo dynamicznie się rozwija. Zbigniew Galuś jest prezesem 
Klubu Honorowych Dawców Krwi w Woli Krzysztoporskiej. Jako prezes daje dobry 
przykład pozostałym członkom klubu - za oddanie 20 litrów cennego płynu ode-
brał odznaczenie I, II i III stopnia Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi.  Patrząc  
dziś przez pryzmat minionego czasu na jednostkę, z którą związał połowę swego 
życia, Zbigniew Galuś nie ukrywa satysfakcji i dumy z tego, jaka ona jest dzisiaj. 
Z podziwem przygląda się pracy młodego, lecz fachowego zarządu i wie, że roz-
wój OSP w Woli Krzysztoporskiej zmierza w dobrym kierunku. 

Zdjęcia u góry: 
Dwa pokolenia strażaków - Zbigniew Galuś 
wraz z wnuczkiem Grzesiem, rok 2005.
Poświęcenie figury Świętego Floriana w Koście-
le pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Woli 
Krzysztoporskiej, rok 2009. 
Obok: Wojewódzki Komendant Państwowej 
Straży Pożarnej w Łodzi odznacza Zbigniewa 
Galusia złotym medalem „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa”, 2009 r.

o nim warto napisać... Ze sportu

Z końcem roku szkolnego 2011/2012 szeregi Za-
rządu Sekcji Turystycznej LUKS „GRYF” Bujny opuści-
ło pięcioro absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych 
CKP w Bujnach. W listopadzie b.r. na zebraniu Sekcji 
Turystycznej dokonano wyboru nowych członków 
zarządu i tym samym jego skład został uzupełniony. 

W skład Zarządu wchodzą obecnie:
 y Kinga Kęsy – przewodnicząca
 y Olga Depo – zastępca przewodniczącego
 y Iza Stanikowska – sekretarz
 y Roksana Kuśmierek – skarbnik
 y Patrycja Markiewicz – kronikarz, fotograf
 y Anna Zając, Ewa Tomasik, Łukasz Budzyński,  

Dariusz Michalak – członkowie zarządu.
Sekcja turystyczna liczy 122 członków. Do pod-

stawowych kierunków jej działania należy: upo-
wszechnianie, rozwijanie turystyki i krajoznawstwa 
wśród młodzieży szkolnej, współpraca z organiza-
cjami młodzieżowymi oraz instytucjami i organi-
zacjami prowadzącymi działalność w zakresie tu-
rystyki, prowadzenie działalności na rzecz ochrony 
środowiska oraz dziedzictwa kulturowego, zabyt-
ków i pomników pamięci narodowej. Krajoznaw-
stwo i turystyka jak wiadomo sprzyjają rozwojowi 
zainteresowań oraz uzdolnień, uczą umiejętności 
samodzielnego i racjonalnego myślenia oraz są 
istotnym nośnikiem funkcji edukacyjnych. W pro-
gramie działalności turystyczno-krajoznawczej Sek-
cja uwzględnia właściwy dobór form i dyscyplin po-
tęgujących korzystny wpływ na stan zdrowia dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych. 

Zaśnieżone boisko – ORLIK w Bujnach Przewodnicząca KGW w Bujnach wręcza kapitanowi drużyny LZS 
Wygoda puchar za zajęcie I miejsca

Zarząd Sekcji Turystycznej LUKS „GRYF” Bujny

W ostatnią niedzielę października, na boisku ORLIK 2012 przy Szkole podstawowej w Bujnach, w zimowej aurze rozegrano 
XVI Turniej Piłki Nożnej Drużyn Niezwiązkowych 6-osobowych, którym zakończono piłkarski sezon 2012. Mimo trudnych, nie-
sprzyjających warunków atmosferycznych, 5 zespołów z terenu naszej gminy walczyło o główne trofeum – Puchar Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Bujnach, Beaty Winnickiej. Przypadło ono zespołowi LZS Wygoda, który wystąpił w składzie: Piotr Ma-
zerant, Damian Budzisz, Piotr Bogus, Kamil Kwieciński, Szymon Markiewicz, Rafał Manikowski, Łukasz Paradowski. Na drugim 
miejscu znalazł się LZS „Zorza” z Bujen, na trzecim reprezentacja Pawłowa Górnego, zaś na czwartym LZS Krzyżanów, który po 
trzydziestu latach przerwy w swej działalności sportowej zdobył pierwsze wyróżnienie. W przerwach rozgrywanego turnieju za-
wodnicy drużyn otrzymali gorącą herbatę z cytryną oraz ciasto przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Bujen wspólnie 
z sołtysem Agnieszką Robaszek-Pawlik. Organizatorem rozgrywek była Społeczna Sekcja Piłki Nożnej Gminnego Zrzeszenia LZS 
w Woli Krzysztoporskiej.
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Komisja Krajowa Zrzeszenia LZS  w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie 17 listopada 2012 roku 
oficjalnie podsumowała czwartą edycję Konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Obierz kurs na ORLIK 2012”. Do kon-
kursu w tym roku zgłoszono 91 inicjatyw z całego kraju, w tym 8 z województwa łódzkiego. Imprezy zgodnie z założeniami 
musiały się odbyć od 1 maja do 30 września bieżącego roku i spełniać określone kryteria. W finale ogólnopolskim znalazły się 
32 najciekawsze inicjatywy, które zostały zaprezentowane w siedzibie PKOL. Liderem województwa łódzkiego okazał się 
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ATHLETIC” Wola Krzysztoporska, zajmując zaszczytne III miejsce. Klub ten 8 wrze-
śnia br. zorganizował festyn sportowo – rekreacyjny dla dzieci,  
młodzieży i osób starszych ze środowisk wiejskich pod nazwą 
„Integracja Międzypokoleniowa” na boisku „Orlik” w Woli 
Krzysztoporskiej. Zamysł zorganizowania imprezy w takiej for-
mie zwrócił uwagę komisji, która postanowiła wyróżnić orga-
nizatorów za zaangażowanie i ciekawy, urozmaicony program 
festynu sportowego, w którym każdy mieszkaniec gminy mógł 
znaleźć coś dla siebie. 

Nagrodę z rąk przedstawicieli Rady Głównej Krajowego 
Zrzeszenia LZS i przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki 
odebrał Tomasz Woźniak, wiceprezes Klubu  LUKS ”Athletic” 
Wola Krzysztoporska i inicjator całego przedsięwzięcia. Pod-
czas uroczystej gali Rada Główna Krajowego Zrzeszenia LZS 
wręczyła również certyfikaty ukończenia kursu na „Animatora 
upowszechniania sportu w środowisku wiejskim”. Z terenu 
Gminy Wola Krzysztoporska takie szkolenie ukończył Rafał 
Manikowski, który odebrał w/w certyfikat z rąk wiceprzewod-
niczącego RG KZ LZS Wacława Hurko. Laureatom konkursu 
i wyróżnionym gratulujemy.

Tomasz Woźniak, 
wiceprezes Klubu  LUKS ”Athletic” Wola Krzysztoporska

Rafał Manikowski odbierający certyfikat „Animatora upowszechnia-
nia sportu w środowisku wiejskim” z rąk wiceprzewodniczącego RG 
KZ LZS Wacława Hurko

Tomasz Woźniak prezentujący dyplom za III miejsce w konkursie 
„Obierz kurs na ORLIK 2012” podczas uroczystej gali (pierwszy 
od prawej)


