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NR 1/2009 (09) II 2009 r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

NASZA GMINANASZA GMINA
Biuletyn InformacyjnyBiuletyn Informacyjny

Gminy Wola KrzysztoporskaGminy Wola Krzysztoporska

Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) to wyodręb-
niona, niezamieszkana część terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, w obrębie której działalność 

gospodarcza może być prowadzona na specjalnych, 
preferencyjnych zasadach, określonych w Ustawie 
o SSE i innych aktach prawnych, w szczególności 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów o łódzkiej spe-
cjalnej strefi e ekonomicznej. Łódzka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna została utworzona w 1997 roku w dro-
dze rozporządzenia Rady Ministrów, na okres 23 lat 
(do 2020 r.). Łódzka SSE oferuje inwestorom zarów-
no atrakcyjne tereny niezabudowane pod inwestycje 
typu „greenfi eld”, jak i budynki do zagospodarowania. 
Działający w  Strefi e inwestor ma możliwość skorzy-
stania z pomocy publicznej, umożliwiającej zwrot 
nawet 70% poniesionych nakładów inwestycyjnych. 

Od miesiąca  marca 2008 r.  trwały stara-
nia o włączenie nieruchomości gminnej 
- działka nr 480/95 o powierzchni 7,14 
ha położonej w obrębie geodezyjnym 
Wola Krzysztoporska - do Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Starania te za-
kończyły się powodzeniem. W dniu 
16 marca 2009 r. ukazało się rozporzą-
dzenie Rady Ministrów zmieniające roz-
porządzenie w sprawie łódzkiej specjal-

nej strefy ekonomicznej, mocą którego w miejscowości 
Wola Krzysztoporska utworzona została podstrefa 
ŁSSE. Obecnie trwają rozmowy z przedstawicielami 
ŁSSE dotyczące zawarcia umowy na przeprowadzenie 
przez nią przetargu łącznego na jednoczesną sprze-
daż nieruchomości oraz wydanie zwycięzcy przetargu 
zgody na prowadzenie działalności w strefi e. Celem 
takiego przetargu jest  przede wszystkim wyłonienie 
inwestora, który zamierza przystąpić do realizacji pro-
jektu przewidującego zatrudnienie określonej ilości 
osób oraz zainwestowania określonej kwoty środków 
fi nansowych. Utworzeniu Podstrefy Łódzkiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej w Woli Krzysztoporskiej 
daje szansę pozyskanie inwestora, który zatrudni  kil-
kadziesiąt osób. Oprócz wpływów za sprzedaży nie-
ruchomości oraz wpływów podatkowych, ewidentną 
korzyścią dla Gminy będzie zmniejszenie bezrobocia 
wśród jej mieszkańców.

ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA 
W NASZEJ GMINIE

Mieszkańcom Gminy
Wola Krzysztoporska

mile spędzonych świąt Wielkanocnych
smacznego jajka i wesołej zabawy

w lany poniedziałek
życzą

Wójt Gminy
Wola Krzysztoporska 

Roman Drozdek

Przewodnicz cy 
Rady Gminy

Ryszard Olejnik

Po lewej: mapa poglądowa wschodniej części województwa łódzkiego przedstawiająca lokalizację 
podstref ŁSSE.
Poniżej: zdjęcie lotnicze miejscowości Wola Krzysztoporska ze wskazaniem lokalizacji terenu 
Podstrefy ŁSSE w Woli Krzysztoporskiej
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PROJEKT BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ DLA BEZROBOTNYCH

Z początkiem roku 2009 rozpoczął się drugi etap organizowanych przez Gminę Wola Krzysztoporska bezpłatnych szkoleń dla osób bezrobotnych  w ramach projektu 
„Możesz mieć dobrą pracę – daj sobie SZANSĘ!”, współfi nansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kolejnych 50 osób wzięło udział w zajęciach z doradcami zawodowymi. Kontynuuje  szkolenie 19 osób uczestniczących w kursie 

języka angielskiego. W kwietniu szkolenie ukończyła 11-osobowa grupa uczestników szkolenia obsługa maszyn ciężkich w dwóch 
specjalnościach. Zajęcia odbywały się w Radomiu - wszyscy uczestnicy zdali egzaminy i otrzymali stosowne uprawnienia. Ponad-
to rozpoczęły  się następne edycje szkoleń: doradca handlowy z prawem jazdy kat. B dla 19 osób,  podstawy gospodarki magazy-
nowej z obsługą wózków jezdniowych dla 7 osób,  prawo jazdy kat. C z obsługą burt samowyładowczych dla 17 osób. Na realizację 

projektu Gmina pozyskała ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego kwotę 732 124,20 zł. W ramach 
projektu zapewnia się uczestnikom pakiet usług do-
radczych wspomagający rozwój i kształtowanie kariery 
zawodowej, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, fi nan-
sowanie badań lekarskich i egzaminów, ubezpieczenie 
od następstw nieszczęśliwych wypadków, poczęstunek 
i ciepły posiłek na zajęciach oraz stypendium szkole-
niowe. Podstawowym celem projektu jest podniesienie 
kwalifi kacji osób bezrobotnych oraz ich aktywizacja 
zawodowa a w konsekwencji zmniejszenie bezrobocia  
na terenie naszej Gminy.

Osoby biorące udział w projekcie jak i zaintereso-
wane jego przebiegiem mogą kontaktować się z Sylwią 
Nowak, która prowadzi Biuro Projektu (pokój nr 8 
w budynku Urzędu Gminy).

XXIX sesja Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej odbyła się 5 marca 2009 
roku w budynku Urzędu Gminy W Woli Krzysztoporskiej.  

Na posiedzenie zaproszono Lucynę Okońską – terapeutkę, która przedsta-
wiła informację na temat działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej. Członkowie Komisji Zdrowia, 
Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego wnioskowali o utworzenie jeszcze 
jednej świetlicy środowiskowej w Woźnikach, oprócz już działających w Woli 
Krzysztoporskiej, Gomulinie i Parzniewicach. Radni uważają, że działalność 
profilaktyczna winna być prowadzona poprzez organizowanie imprez dla 
większej ilości uczestników. Dyskutowano również na temat występującego 
w szkołach  zjawiska przemocy wśród uczniów. Ustalono, że będą organizowa-
ne lekcje profilaktyki dotyczącej przemocy dla dzieci i młodzieży.

Na sesji Marta Kędzierska omówiła Gminny Program Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2009, który po dyskusji został przyjęty jednogłośnie.

 Skarbnik Gminy - Wiesław Jagiełło przedstawił i omówił projekty 
uchwał Rady Gminy: zmiany uchwały Nr XXVII/255/2008 z dnia 29 grudnia 
2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 (wprowadzono 
dodatkowe upoważnienia dla Wójta Gminy) oraz w sprawie zmiany budżetu i 
w budżecie gminy na rok 2009. Zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne, 
m.in.: „Budowa Zintegrowanego systemu e-Usług Publicznych Województwa 
Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”, „Termomodernizacja i adaptacja 
budynku Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej”, „Wykona-
nie studni pomiarowych”, program „Moje boisko – Orlik 2012” oraz „Budowa 
domów ludowych w miejscowości Siomki oraz sołectwie Mzurki-Budków”.

Ponadto podjęto uchwały w sprawie
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu na dofinan-

sowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie w ramach 
wspierania osób niepełnosprawnych (kwota dotacji – 5 tys. zł);

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu na dofinanso-
wanie działalności kulturalnej (dotację w kwocie 3 tys. zł przeznaczono dla 

Zespołu Pieśni i Tańca działającego przy Zespole Szkół Rolniczych w Bujnach 
na wyjazd do Francji, gdzie  zespół będzie reprezentował również  Gminę 
Wola Krzysztoporska). 

Zastępca Wójta - Mieczysław Warszada omówił z kolei projekt uchwały 
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę.

Następnie Sekretarz Gminy Marek Ogrodnik przedstawił projekty uchwał 
w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie 
Woźniki i obrębie Piekary (działki niezabudowane) oraz w sprawie wyraże-
nia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki położonej w obrębie 
Mąkolice.

Rady Sołeckie miejscowości Siomki i sołectwa Mzurki-Budków podjęły 
uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Siomki oraz  Planu 
Odnowy Sołectwa Mzurki-Budków, co Rada Gminy zaopiniowała pozytywnie 
podejmując uchwałę w tej sprawie. Przygotowanie planów odnowy miejsco-
wości/sołectwa było podyktowane faktem ubiegania się Gminy o środki unijne 
na budowę domów ludowych w miejscowościach Siomki i Budków. Są to obo-
wiązkowe załączniki do wniosku o dofinansowanie.

Na posiedzeniu toczyła się debata dotycząca: 
- zamiany działek położonych przy oczyszczalni ścieków w Woli Krzyszto-

porskiej;
- uchwały Rady Powiatu określającej zasady współpracy z samorządami 

gminnymi przy realizacji inwestycji drogowych;
- uruchomienia przedszkola w Woźnikach;
- naprawy dróg;
- zamontowania barierek przy drogach;
- złej jakości kruszywa dostarczonego jako podbudowa na drogi gminne 

(Wójt Gminy – Roman Drozdek poinformował, że wykonano badania na 10 
odcinkach dróg i nie spełniło ono wymaganych parametrów, pobrano również 
kolejne próbki, w efekcie wykonawca zobowiązał się zabrać kruszywo złej ja-
kości i dostarczyć w to miejsce  nowe.

Z OBRAD RADY GMINY

KONTROLE CZYSTOŚCI NA PRYWATNYCH POSESJACH

Na początku roku odbyły się kontrole stanu czystości posesji prywatnych na terenie całej Gminy. W lutym, zarządzeniem Wójta Gminy, została powołana Ko-
misja do przeglądu stanu czystości i porządku nieruchomości, ciągów komunikacyjnych, ,,dzikich wysypisk odpadów”, parków, osiedli oraz posesji na terenie 
Gminy Wola Krzysztoporska. Kontroli dokonali pracownicy Urzędu Gminy w miejscowościach Bogdanów, Bogdanów Kol., Miłaków, Moników, Borowa, Ka-

mienna, Ludwików, Laski, Blizin, Parzniewice Małe, Parzniewice Duże, Pawłów Dolny, Pawłów Górny, Poraj, Parzniewiczki, Kacprów, Radziątków, Jeżów, Wygoda, 
Siomki, Koziorogi, Piekarki, Krzyżanów, Glina, Piaski, Gąski, Bujny, Krężna, Krężna Kol., Wola Rokszycka, Oprzężów, Rokszyce I, Rokszyce II - Kargał Las, Gomulin 
Kol., Gomulin, Praca, Majków Duży, Mzurki, Budków, Stradzew, Wożniki, Woźniki Kol., Mąkolice, Piekary i Wola Krzysztoporska. O udział w czynnościach popro-
szono również przedstawicieli policji i sanepidu. W efekcie kilkunastu mieszkańców Gminy zostało wezwanych do uprzątnięcia nieruchomości. W celu sprawdzenia, 
czy uprzątnięcie nastąpiło, odbędą się powtórne kontrole.

Na zdjęciu:  Uczestnicy szkolenia doradca handlowy z prawem jazdy kat. B 
podczas zajęć teoretycznych

Na zdjęciu:  Sylwia Nowak – osoba  odpowia-
dająca  za obsługę administracyjną  projektu
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Nie dziwi już nikogo widok psów spacerujących bez nadzoru po ulicach na-
szych miejscowości. Panuje ogólne przyzwolenie i tolerancja dla właścicieli, 
którzy nie wypełniają swych obowiązków wynikających z faktu posiadania 

psa. A fakt, że niektórzy boją się wypuścić dziecko z domu bez opieki w obawie przed 
pogryzieniem traktowany jest jako dziwactwo. Problem ten jest dostrzegany dopiero 
w przypadku gdy dojdzie do pogryzienia kogoś z naszego otoczenia. Z danych Policji 

wynika, że w ostatnim okresie zwiększyła sie ilość skarg oraz liczba mandatów wysta-
wianych właścicielom psów, którzy nie potrafi ą dostatecznie zadbać o swoich pupili. 
Przypominamy, że z art. 77 kodeksu wykroczeń wynika obowiązek szczególnej ostroż-
ności przy trzymaniu zwierzęcia: Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych 
środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo 
karze nagany. Najbardziej surowa odpowiedzialność za niedopilnowanie psa spotka 
jego posiadacza w przypadku, gdy w wyniku pogryzienia dojdzie do uszkodzenia ciała 
innej osoby. W zależności od rozmiarów takiego naruszenia funkcjonowania organów 
ciała – w grę może wchodzić odpowiedzialność z art. 156 lub 157 kodeksu karnego - 
nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Innym problemem związanym z brakiem nad-
zoru nad psami jest zjawisko psiego kłusownictwa. Wypuszczane bez opieki psy trze-
bią lasy ze zwierząt w sposób o wiele bardziej skuteczny niż wszystkie inne drapieżniki. 

W skrajnych przypadkach psy łączą się w watahy zagrażając nawet bezpieczeństwu 
ludzi. Odrębna kwestia to utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Należy 
pamiętać, że wymaga to zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na plano-
wane miejsce utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej pro-
wadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa. Najbardziej popularne rasy uznane 
za szczególnie niebezpieczne to: amerykański pit bull terrier, buldog amerykański, 
rottweiler, owczarek kaukaski. Nie należy zapominać również o obowiązku ochron-
nego szczepienie psów przeciwko wściekliźnie. Obowiązek ten nakłada na posiadaczy 
psów art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, 
badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999r. 
Nr 66, poz.752). Obok przepisów prawa powszechnie obowiązujących należy również 
stosować się do przepisów prawa miejscowego. Od dnia 11 kwietnia 2006 r. obowią-
zuje wprowadzony uchwałą Rady Gminy „Regulamin utrzymywania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Wola Krzysztoporska”. Zgodnie z art. 24 tego regulaminu 
utrzymujący psy zobowiązani są między innymi do prowadzenia psa na uwięzi, a psa 
rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającemu otoczeniu do nałożenia kagańca. 
Prowadzenie psa bez smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych, 
pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad 
jego zachowaniem. Sankcją za nie przestrzeganie tych przepisów jest opisana wyżej 
kara grzywny do 250 złotych albo kara nagany.

WIOSENNY SPACER DO WOLSKIEGO LASU

Wiosna! Wybieramy się na spacer do lasu w Woli Krzysztoporskiej tuż przy miejscowości Krężna. Oczekujemy, że nacie-
szymy oczy pięknem otaczającej przyrody, pooddychamy świeżym powietrzem, posłuchamy śpiewu ptaków… Jednym 
słowem: relaks. A tu co? Na skraju lasu: gruzowisko. Nic to, może dalej będzie lepiej. Niestety, wchodząc do lasu 

potykamy się o porzucone puszki po farbach i plastikowe wiaderka. Ale 
nie zrażamy się tym. Zawsze znajdzie się ktoś, kto nie zdążył się nauczyć, 
co się ze śmieciami robi. Idziemy dalej. Kolejnych kilka kroków… i co? 
Wyspy śmieci - musiały tu być przywożone całe ich przyczepy!!! Wydaje 
się, że wiosną las odwiedza się w jednym celu: żeby odpocząć. Okazuje 
się, że nie wszyscy są tego zdania. Są tacy, którzy udają się do lasu po to, 
żeby pozbyć się śmieci. Z naszej wycieczki robimy sobie kilka zdjęć…. 
Na pocieszenie dodam, że znaleźliśmy jednak kilka pięknych zakątków 
w wolskim lesie a mam nadzieję, że kiedyś nie będziemy szukać w nim  
miejsca nie zaśmieconego a przeciwnie trudno będzie znaleźć w nich 
chodź jedną wyrzuconą butelkę. To przecież zależy tylko od nas! Może-
my mieć piękną Gminę  - wymagajmy od siebie tylko trochę więcej.

OSIEDLOWE ŚMIETNIKI TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA

Niestety, nie tylko do lasu podrzucane są śmieci. Zatrzymajmy się przy śmietnikach na osiedlu przy ul. Kościuszki w Woli Krzysztoporskiej. Za wywóz śmieci opłaty 
ponoszą wspólnoty mieszkaniowe, a uiszczana przez nie kwota uzależniona jest od ilości odbieranych śmieci. Mieszkańcy osiedla od dłuższego czasu skarżą się 
na bardzo wysokie opłaty za wywóz śmieci (ok. 9 zł za osobę miesięcznie). Natomiast zaobserwowali, że do pojemników osiedlowych wrzucają śmieci także osoby 

nie zamieszkujące na osiedlu, które w ten sposób „oszczędzają” na opłatach za wywóz śmieci, robiąc przy okazji bałagan. Odbywa się to w ten sposób, że pod osiedlowy śmiet-
nik podjeżdża samochód, z którego wysiada osoba szybko wyrzucając, najczęściej obok pojemników lub nawet obok śmietnika, worki ze śmieciami.  Najczęściej zdarza się 
to przy śmietniku obok pawilonu handlowego przy ul. Kościuszki. Zdarza się nawet, że pod śmietnikiem zatrzymują się osoby podwożące dzieci do szkoły „po drodze” pozby-

wając się śmieci. Na ostatnich zebraniach wspólnot mieszkaniowych ustalono, 
że mieszkańcy będą zapisywać numery rejestracyjne samochodów podjeżdża-
jących pod śmietniki a informacja ta będzie przekazywana Dyrektorowi Zarzą-
du Nieruchomościami - Andrzejowi Krasuniowi, który z kolei dzięki uprzej-
mości Policji ustali dane personalne właściciela pojazdu. Należy wspomnieć, 
że ustalono już dane kilku osób podrzucających swoje śmieci na osiedle. Mu-
siały one za takie pozbycie się śmieci sporo zapłacić… Niezależnie od akcji 
ustalania danych personalnych osób wyrzucających śmieci na osiedlowe śmiet-
niki, na prośbę przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych apelujemy do wszyst-
kich tych, którzy upodobali sobie osiedlowe śmietniki do wywozu swoich śmie-
ci, żeby obowiązku, a przede wszystkim kosztów ich wywozu, nie przerzucali 
na barki mieszkańców osiedla. Znaczna część mieszkańców osiedla to osoby 
otrzymujące niewielkie emerytury i renty. Naprawdę nie wypada. 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW

Na zdjęciu: Psy beztrosko spacerujące po ul. Wesołej w Woli Krzysztoporskiej

Na zdjęciach: Osiedlowy śmietnik w Woli Krzysztoporskiej

Na zdjęciu: Psy na samodzielnej wyprawie do lasu
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ZADANIA OBRONY CYWILNEJ W CZASIE POKOJU OBEJMUJĄ:
- działalność planistyczną i prace organizacyjne,
- działalność szkoleniową i upowszechniającą w zakresie problematyki obrony 

cywilnej,
- przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie.
Organizacje obrony cywilnej w okresie pokoju mogą również współdziałać 

w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skut-
ków, organizowanym i prowadzonym przez inne organy.

SYSTEM ALARMOWY OBRONY CYWILNEJ
Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest organizacja systemów alarmo-

wych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem napadu 
z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym, a także o klęskach 
żywiołowych i zagrożeniu środowiska w celu umożliwienia jej odpowiedniego zare-
agowania. Do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się: syreny alarmo-
we, radiowęzły radiofonii przewodowej oraz zastępcze środki alarmowania (syreny 
ręczne, gongi, dzwony kościelne, pojazdy z urządzeniami nagłośniającymi itp.).

INFORMATOR O POWSZECHNEJ SAMOOBRONIE LUDNOŚCI CZ. II

Lp. Rodzaj komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu Sposób odwołania komunikatu

Akustyczny
system 

alarmowy
Środki masowego

przekazu

Akustyczny
system alar-

mowy
Środki masowego

przekazu

1. 
Uprzedzenie 
o zagrożeniu
skażeniami

Powtarzania trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie .…… około 
godz. …… min. …….
może nastąpić skażenie ………………….
(podać rodzaj skażenia)
 w kierunku ………………………………
(podać kierunek)

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie o zagrożeniu
………. (rodzaj skażenia)
dla ……………………

2. 

Uprzedzenie 
o zagrożeniu
zakażeniami

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu
zakażeniami ustalają organy
Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

3. 
Uprzedzenie o klęskach 
żywiołowych
i zagrożeniu środowiska

3 min 
ciągły

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkań-
ców

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję
alarm o klęskach ………….
dla …………………………

Lp. Rodzaj alarmu
Sposób ogłoszenia alarmów Sposób odwołania alarmów

Akustyczny system
alarmowy

Środki masowego
przekazu

Wizualny system
alarmowy

Akustyczny
system alarmowy

Środki masowego
przekazu

1. Alarm
powietrzny

- Ciągły, modulowany dźwięk syreny 
w okresie jednej minuty
- Następujące po sobie sekwencje długich 
dźwięków, sygnałów dźwiękowych 
pojazdów, gwizdków, trąbek lub innych 
przyrządów na sprężone powietrze, 
w stosunku 3:1; 
w przybliżeniu 3 sekundy dźwięku oraz 1 
sekunda przerwy

Powtarzana
trzykrotnie zapowiedź
słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Ogłaszam alarm
powietrzny dla
………………………
………………………

Znak czerwony, 
najlepiej w kształcie 
kwadratu Dźwięk ciągły

trwający 3 minuty

Powtarzana
trzykrotnie
zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga!
Uwaga!
Odwołuję alarm
powietrzny dla
…………………
……………………

2. Alarm o
skażeniach

Przerywany, modulowany
dźwięk syreny,
- Sekwencja krótkich sygnałów wydawa-
nych sygnałem dźwiękowym pojazdu lub 
innym
podobnym urządzeniem lub też uderzenia 
metalem, czy też innym przedmiotem 
w stosunku 1:1, w przybliżeniu 1 sekunda 
dźwięku oraz 1 sekunda przerwy.

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga!
Ogłaszam alarm o
skażeniach 
…………………
(podać rodzaj skażenia) 
dla ………………..

Znak czarny, 
najlepiej w kształcie 

trójkąta Dźwięk ciągły
trwający 3 minuty

Powtarzana
trzykrotnie
zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga!
Odwołuję alarm 
o skażeniach dla
………………
………………

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska, przypominamy, że 31 maja b.r. upływa termin wnoszenia II raty 
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Niedokonanie stosownej opłaty skutkuje wygaśnięciem zezwolenia (art. 18 ust. 12 pkt 5 Ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – Dz.U. 2007 nr 70 poz. 473). Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego 
zezwolenia, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13 ww. ustawy).

INFORMACJA ARiMR

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22.01.2009 r. w sprawie niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz.121) pomoc fi nansowa ARiMR na zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich od dnia 01.04.2009 r. jest udzielana 
pod warunkiem dokonania zgłoszenia padnięcia zwierzęcia gospodarskiego z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie i jego unieszkodliwienia zgodnie z przepisami 
o systemie identyfi kacji i rejestracji zwierząt. Oznacza to, że producent rolny, który nie zgłosił do ARiMR w terminie padnięcia swojego zwierzęcia nie będzie mógł skorzy-
stać z pomocy fi nansowej Agencji.

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE
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DZIEŃ KOBIET

W dniach 9 i 10 marca 
2009 w Gminnym 
Ośrodku Kultury 

w Woli Krzysztoporskiej oby-
ły się spotkania z okazji Dnia 
Kobiet, dla członkiń Koła Se-
niorów i członkiń Kół Gospo-
dyń Wiejskich z terenu gminy.

Obecny Wójt Gminy 
– Roman Drozdek złożył 
wszystkim kobietom serdecz-
ne życzenia i wręczył drobne 
upominki. Spotkania upłynę-
ły w miłej atmosferze, przy 
kawie i poczęstunku . 

Spotkanie z niezwykłą osobą – profesor Wandą 
Półtawską - odbyło się 19 marca 2009 w Gmin-
nym Ośrodku Kultury. Połączone zostało z po-

kazem biografi cznego fi lmu pt: „Duśka” w reżyserii 
Wandy Różyckiej - Zborowskiej.  Film powstawał 
przez trzy lata. Reżyserka podzieliła się z publicz-

nością uwagami i wspomnieniami z okresu jego re-
alizacji. W tym czasie towarzyszyła swej bohaterce w 
jej wędrówkach, spotkaniach, podróżach i pracy..

Bohaterką fi lmu jest Wanda Półtawska: doktor 
medycyny, specjalista w dziedzinie psychiatrii, wię-
zień obozu koncentracyjnego w Ravensbrűck, gdzie 
poddano ją okrutnym eksperymentom medycznym, 
matka czterech córek. uzdrowiona cudownie przez 
wstawiennictwo świętego Ojca Pio. Profesor Pół-
tawska jest autorką licznych publikacji naukowych 
i wielu książek, wykładowcą KUL-u, Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie, Uniwersytetu 
Laterańskiego w Rzymie, członkiem Papieskiej Rady 
Rodziny i Papieskiej Akademii Pro Vita w Rzymie. 
Była bliską przyjaciółką papieża Jana Pawła II, z któ-
rym współpracowała przez ponad 50 lat. Odznaczona 
Papieskim Medalem „Za zasługi dla Kościoła i pa-
pieża”, całe swoje życie poświęciła walce w obronie 
życia dzieci nienarodzonych i świętości rodziny. Pra-
cowała w poradniach młodzieżowych i małżeńskich. 
Mimo 86 lat nadal jeździ po całej Polsce.

Wanda Półtawska w swym wystąpieniu przekaza-
ła młodzieży piękne przesłanie: bądź wolny, wybieraj, 
wybieraj dobro i miłość, bo przecież nikt nie pragnie 
ani nie życzy dla siebie zła i nieszczęścia. Młodość 
jest krótka, lecz jest to czas, kiedy trzeba dokonywać 
wyborów decydujących o całym życiu. Dlatego waż-
ne jest, aby wybierać świadomie, korzystając ze swej 
prawdziwej wolności. Zrobiła niesamowite wrażenie 
na wszystkich obecnych. W świetle dokumentalnego 
fi lmu „Duśka” można było zobaczyć ją jako człowie-

ka, który niczego nie udaje, nie pozuje, nie szuka 
zaszczytów. Człowieka wybitnego, a jednocześnie 
skromnego, bez cienia pychy, człowieka głębokiej 
wiary. 

Organizatorami spotkania byli: Gminny Ośrodek 
Kultury oraz Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej.

NIEZWYKŁE SPOTKANIE W GOK-U
„Jeśli chcesz dojść do celu musisz iść pod prąd.” Wanda Półtawska

Na zdjęciu: Wanda Półtawska podpisująca książ-
ki „I boję się snów” - to świadectwo przeżyć z czasu 
pięcioletniego uwięzienia w Ravensbrűck, gdzie pseu-
dolekarze poddawali więźniarki eksperymentom me-
dycznym, traktując je jak króliki doświadczalne oraz 
drugą książkę, która ukazała się w lutym tego roku 
pt.: „Beskidzkie rekolekcje” - jest to zapis rozważań, 
przeżyć i poszukiwań pod duchowym przewodnictwem 
Jana Pawła II, to relacje duchowe, jakie łączyły papieża 
Jana Pawła II z rodziną Półtawskich.  

Na początku kwietnia w GOK-u w Woli Krzysztopor-
skiej dzieci z przedszkola samorządowego wystąpiły 
w programie artystycznym poprzedzającym Święta Wielkiej Nocy 

- pt. „Wielkanocne obrzędy i tradycje”. Na uroczystość przybyli m.in. ks. 
dziekan Janusz Chylewski oraz zastępca wójta - Mieczysław Warszada. 
Dzieci podczas występów wcieliły się w role „symboli wielkanocnych”. Zającz-
ki wesoło tańczyły zachowując chorografię układu, kurczaczki zachwyciły pub-
liczność swoim naturalnym wdziękiem, natomiast „w tańcu z palmami” dzieci 
zachowały powagę i skupienie dzięki temu taniec miał charakter podniosły 
i uroczysty. Solo w piosence „Pisanki, pisanki...” wystąpiły Asia Piotrkowska 
i Oliwka Oryńska. Daria Przerywacz i Ala Pielużek śpiewały piosenkę „Śmigus 
Dyngus” a rolę samego „Śmigusa Dyngusa” odegrał Mateuszek Godlewski, 
który zaskoczył publiczność polewając wszystkich wodą.

Na zakończenie zabrała głos dyrektor przedszkola pani Agnieszka Sołtys , 
która podziękowała małym artystom i złożyła świąteczne życzenia wszystkim 
zgromadzonym.

Na zdjęciu (od lewej): Wanda Różycka -Zborow-
ska  i Wanda Półtawska

Na zdjęciu: Wielkanocna inscenizacja w wykonaniu dzieci z Przedszkola Samo-
rządowego w Woli Krzysztoporskiej

WIELKANOC OKIEM 
PRZEDSZKOLAKA

Na zdjęciu: Wójt Gminy – Roman Drozdek wręcza upominki 
paniom z KGW

Na zdjęciu: Członkinie Koła Seniorów i KGW świętujące Dzień 
Kobiet
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Państwo Julia i Grzegorz Karlińscy miesz-
kają w Oprzężowie od urodzenia (pani 
Julia od trzydziestu trzech lat pracuje 

w bibliotece w Gomulinie). Pasją obojga jest hi-
storia. Z tej pasji w 2002 roku powstała napisana 
wspólnie książka „Oprzężów (monografi a miej-
scowości i częściowo okolic, relacje mieszkańców 
napisane w formie opowiadań)”. 

Pierwsza część monografii zawiera historię 
Oprzężowa i okolic, druga to zbiór wspomnień 
i opowieści przekazywanych z pokolenia 
na pokolenie przez mieszkańców wsi. Opra-
cowaniem archiwaliów zajęła się pani Julia, 
część beletrystyczną i wspomnieniową zreda-
gował pan Grzegorz. Analiza dokumentów, 
wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji 
oraz porządkowanie wysłuchanych od oprzę-
żowian historii wymagały od autorów bene-
dyktyńskiej wytrwałości i cierpliwości. Kilku-
letnia praca zaowocowała jedyną tego rodzaju 
publikacją na terenie naszej gminy. Monogra-
fia nie potrzebuje zresztą rekomendacji, gdyż 
od kilku lat jest dobrze znana mieszkańcom 
naszych okolic. Można ją wypożyczyć w każdej 
z gminnych bibliotek. Niestety, nie ma możli-
wości kupienia jej. Dwieście wydanych w 2002 
roku egzemplarzy zostało niemal natychmiast 
sprzedanych.  

W 2007 roku Julia Karlińska wspólnie z Wojciechem Kamińskim, młodym 
naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gomulinie, opublikowała 
monografi ę pt. „Rycerze  św. Floriana: 90 lat ochotniczej Straży Pożar-

nej w Gomulinie”. Praca oparta została na wspomnieniach strażaków i ich rodzin, 
pamiątkowych fotografi ach i starych dokumentach. Inspiratorem przedsięwzię-
cia był, nieżyjący już, jeden z najstarszych strażaków w Gomulinie, pan Antoni 
Zapała, który zgromadził część informacji dotyczących historii straży i przekazał 
je pani Julii i panu Wojciechowi. W gomulińskiej bibliotece odbył się cykl spotkań 
z miejscowymi strażakami, których opowieści pani Julia i pan Wojciech włączyli 
do  monografi i. Relacje mieszkańców uzupełniły poszukiwania w archiwach i stu-
diowanie ksiąg parafi alnych.

Biblioteka, którą prowadzi pani Julia, jest nie tylko wypożyczalnią książek. 
Odbywają się w niej spotkania z interesującymi ludźmi. Pani Julia przyjmowała 
u siebie takich gości jak: Andrzej Tymiński, Jerzy Kisson Jaszczyński, Jerzy An-
drzejewski, Andrzej Grabowski. 

Zainteresowania pani Julii związane z historią okolicy sprawiły, że gomuliń-
ska wypożyczalnia książek pełniła również funkcję małego muzeum regionalne-
go. Pani Julia sama gromadziła eksponaty i organizowała wystawy. Nie powstały-
by jednak one bez życzliwego udziału mieszkańców wsi. Większość eksponatów 
prezentowana na bibliotecznych wystawach to ich rodzinne pamiątki. Pod nazwą 
„Reymontowskie czasy” pani Julia pokazała  rękodzieło (wełniaki, chusty, swe-
try, hafty) Gomulina i okolic, wystawa dokumentów oraz czasopism rolniczych 
z XIX i XX wieku oparta została o posiadane przez gomulinian stare dokumenty, 
przede wszystkim z kolekcji pana Mirosława Kacperskiego, lektura  pamiętni-
ków Aleksandra Bogusławskiego (własność Wojciecha Kamińskiego) zaowoco-
wała prezentacją pt. „Znani ludzie związani z Gomulinem” zorganizowaną przy 
okazji uroczystości otwarcia Domu Strażaka w 1990 roku.

Pani Julia przygotowała również interesującą ekspozycję pod tytułem „Go-
mulin w starej fotografi i”. Wystawiony zbiór skompletowany został dzięki 
życzliwości mieszkańców wsi, którzy udostępnili bibliotekarce fotografi e z pry-
watnych zbiorów. Zafascynowana magią starych zdjęć pani Julia przygotowu-
je teraz, w oparciu o materiał z wystawy, album pod tym samym tytułem. Ma 
nadzieję, że życzliwi jak dotąd jej działalności, mieszkańcy Gomulina  i okolic 
wzbogacą jej zbiór o kolejne fotografi e.  

Pani Julia lubi pracować z dziećmi i młodzieżą. Organizuje spotkania czytel-
nicze i amatorskie przedstawienia kukiełkowe. O jej aktywności świadczy prowa-
dzona przez nią interesująca kronika biblioteki, w której oprócz pamiątkowych 
zdjęć, możemy znaleźć list napisany do pani Julii przez Sewerynę Szmaglewską 
(pisarkę, więźniarkę Oświęcimia, jedyną Polkę zeznającą w procesach norym-
berskich), autografy prezydentów Lecha Wałęsy i Ryszarda Kaczorowskiego 
(ostatniego prezydenta Polski na uchodźstwie) oraz  generała Stanisława Burzy 
– Karlińskiego.

Na zdjęciu: Państwo Julia i Grzegorz  Karlińscy

Na zdjęciu: Pani Julia Karlińska w swoim gabinecie

O NICH WARTO NAPISAĆ
JULIA I GRZEGORZ KARLIŃSCY
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Beletrystyka historyczna to hobby, któremu pan Grzegorz Karliński od-
daje się w wolnych chwilach. Jego ulubieni pisarze to Henryk Sienkie-
wicz, Józef Ignacy Kraszewski i Zofia Kossak. Pasją pana Grzegorza 

jest historia Polski XVI i XVII wieku. O siedemnastowiecznej Polsce opowia-
da jego „Tumawiec”, powieść historyczna, której akcja rozpoczynająca się nad 
nieistniejącym dziś oprzężowskim jeziorem, przenosi się do klasztoru w Wito-
wie,  Piotrkowa Trybunalskiego i wreszcie na Ukrainę. Bohaterowie „Tumaw-
ca” to postaci fikcyjne ale ich nazwiska pan Grzegorz zaczerpnął z Roczników 
Łódzkich, a tłem powieści są wydarzenia historyczne.

W „Tumawcu” udało się autorowi oddać przekonujący portret wielonaro-
dowościowej siedemnastowiecznej Rzeczpospolitej oraz stworzyć galerię bar-
wnych postaci takich jak Kozak Bogusz Dymus, dziedzic Brzuchalski, Jakub 
Broniszewski czy też  znachorka Marta zwana Gieruszą. 

Kompletując i opracowując materiał powieści, pan Grzegorz zadbał nie tyl-
ko o ścisłość faktów historycznych ale również o oddanie realiów życia, oby-
czajów i języka Polski czasów Zygmunta III Wazy. Pomogła w tym znajomość 
historii i lektura opracowań dotyczących obyczajów i kultury XVII wieku.

Z myślą o jak najwierniejszym sportretowaniu epoki, państwo Karlińscy 
wybrali się w podróż: odwiedzili kościół w Witowie, Koniecpol, Lwów i inne 
miejsca, które pan Grzegorz opisał w swojej powieści. Podróżując po Ukrainie 
z bliska przyjrzeli się pejzażom i ludziom, prowadzili rozmowy z zakonnikami 
wypytując o ich życie i klasztorne obyczaje, zwiedzali muzea i archiwa. 

Obecnie pan Grzegorz szuka sponsora do wydania „Tumawca” i pracuje 
nad nową powieścią, której akcja rozgrywa się na terenie gminy Łęki Szla-
checkie za czasów Stefana Batorego. Pocieszna Górka, Trzepnica, Tomawa 

to opisane przez oprzężowskiego pisarza miejsca.  
Państwo Karlińscy to ludzie zafascynowani historią naszego regionu i nie-

strudzenie ją propagujący. O tej najbliższej nam historii wiedzielibyśmy nie-
wiele gdyby nie ich praca. 

 Fragmenty powieści Grzegorza Karlińskiego Tumawiec. 

Antek Przybylak spoglądał kątem oka na ganek dworku namiestnika. Anie-
la wyszła z cebrzykiem, a w okienku kancelarii zabłysła świeca. 

- Acha, jegomości za stołem siedzą – pomyślał zadowolony, obuszek za pas 
wcisnął (…) i zamiast do domu, szybkim krokiem skierował się do karczmy. 
Moszek wiedział o budowie i bez oporów nalał szklanicę.

- Bogusz wrócił – rzekł półgłosem.
- Jaki Bogusz?
- Dymus.
- Matko Bosko, kiej?
- Cii…- uciszył go karczmarz – Tam siedzi – skinął głową. 
Pod ścianą siedział Kozak w szerokich hajdawerach i szarej świtce przepa-

sanej skórzanym paskiem. W blasku świec było widać zmęczoną twarz, a prawy 
policzek naznaczony był licznymi bliznami. Przed nim leżała na stole wysoka 
czapka z czarnej skóry baraniej.

- Jantoś! – zawołał – Co, tak żem się zmienił, że nie znajesz?
- Poznaję, jakżeby nie. Witej Bogusz. Tak długo cię nie było…za niebosz-

czyka my cie mieli.
- A widzisz, zdrowym jest. Ty z obuszkiem nadal chodzisz? Zajęcie 

masz?(…) Ale rozpowiadaj, jak moja Tekla, co na sio-
le? Gadaj Antoś!

- Dobrze Bogusz. Tekla zdrowo, to się zdziwuje, 
a dziecioki bystre niczym wiewiórki. Tyli szmat czasu 
cie nie było, kaj żeś bywał? 

Gdy przekroczyła próg, rozejrzała się po izbie Pana 
Jezusa pozdrawiając. Rozwiała obawy pani Krystyny. 
Po czym zabrała się od razu do zbadania chorej.

- Buzie otwórz szeroko, o tak Anulko – prosiła 
pieszczotliwie.

- Krwią nie pluła?  –  spytała rodziców.
- Nie – odpowiedziała matka.
- To dobrze. W cieple niech poleży, najlepiej na za-

piecku, dopóki drzewa nie przekwitną. 
Wyjęła z węzełka zioła, przyszykowała porcje, po-

mieszała je i podała gospodyni. Zioła jak zioła, lecz 
na flakonik Krystyna nieufnie spojrzała.

-  Kiedy choroba ustąpi? – spytała jednak z nadzie-
ją.

- Po kilku dniach przyjdę, winno się poprawić. Jak 
post się skończy, kurzy rosół by jej dawać, a na noc mle-
ko z masłem.

- Ot, uciacham tego pstrokatego – rzekł pocieszony 
ojciec.

- Czarnego tatku – odezwał się Waluś. 
- A to  czemu?
Waluś zadowolony z tego, że może się popisać przed 

zielarką odpowiedział.
- Trza wziąć czarnego koguta, w nocy na rozstaje 

dróg iść, tam dopiero zabić. Potem trzy razy splunąć 
za się, chyżo do domu wrócić, koguta ugotować i dać 
Anuli rosół i mięso. 

Książka państwa Karlińskich „Oprzężów (monogra-
fia miejscowości i częściowo okolic, relacje mieszkańców 
w formie opowiadań)” wydana została dzięki finansowej 
pomocy Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej i Staro-
stwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Wydanie monografii autorstwa Julii Karlińskiej 
i Wojciecha Kamińskiego „Rycerze świętego Floriana: 
90 lat Ochotniczej Straży pożarnej w Gomulinie” sfinan-
sowane zostało przez Ochotniczą Straż Pożarną w Go-
mulinie, Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej oraz 
indywidualnych sponsorów. 

Autorka tekstu: Marta Ambrozik - nauczycielka ję-
zyka polskiego i bibliotekarka w Szkole Podstawowej w 
Woli Krzysztoporskiej

Na zdjęciu: List napisany do Pani Julii przez Sewerynę Szmaglewską  
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Pierwszy kwartał 2009 roku był udany dla młodych zapaśników 
z naszej Gminy. Oto wyniki osiągnięte w przeprowadzonych zawo-
dach:

I Puchar Kadetów Województwa Łódzkiego – 21 lutego 2009 r. w Zgierzu

Kat. Miejsce Imię i nazwisko

54 VIII Emil Trzciński

58 III Piotr Orłowski

63 V Łukasz Krzyżanowski

69 III Jacek Kowalski

76 VII Dawid Adamski

W klasyfi kacji drużynowej LUKS „ ATHLETIC” Wola Krzysztoporska uplaso-
wał się na IV miejscu.

II Turniej Młodzików o Puchar Prezesa Łódzkiego Związku Zapaśniczego odbył się 4 
kwietnia 2009 r. w Radomsku

Kat. Miejsce Imię i nazwisko

38 II Hubert Maczugowski

47 II Dawid Trzciński

47 III Dominik Kaczorowski

66 III Piotr Jagusiak

73 III Jacek Kowalski

Drużynowo LUKS „ ATHLETIC”: IV miejsce

I Turniej Młodzieży Szkolnej o Puchar Prezesa Łódzkiego Związku Zapaśniczego 
28 lutego 2009 r. w Woli Krzysztoporskiej

Kat. Miejsce Imię i nazwisko

32 XII Jakub Kaczorowski

38 VIII Marcel Warzyński

38 X Hubert Maczugowski

47 III Bartłomiej Pijewski

47 III Michał Jarek

47 V Łukasz Jarek

47 V Kamil Kazub

47 VIII Dominik Kaczorowski

W klasyfi kacji drużynowej Szkoła Podstawowa w Woli Krzysztoporskiej zajęła 
V miejsce.

II Turniej Młodzieży Szkolnej Województwa Łódzkiego w zapasach styl klasyczny 
– 5 kwietnia 2009 r. w Gorzkowicach

Kat. Miejsce Imię i nazwisko

32 V Jakub Kaczorowski

38 VII Hubert Maczugowski

38 VIII Marcel Warzyński

42 VII Michał Jarek

47 I Dominik Kaczorowski

47 II Łukasz Jarek

47 III Bartłomiej Pijewski

59 VII Maciej Banasiak

Drużynowo: Szkoła Podstawowa w Woli Krzysztoporskiej: V miejsce

WYNIKI SPORTOWEJ RYWALIZACJI ZAPAŚNIKÓW

NIEDZIELA BEZ NUDY

Okazuje się, że walczyć z nudą można na sportowo. W niedzielę, 1 marca, w Szkole Podstawowej w Krzyżanowie 
odbył się festyn sportowo-rekreacyjny „Niedziela bez nudy”. W imprezie udział wzięli mieszkańcy Gminy Wola 
Krzysztoporska. Rywalizacja sportowa toczyła się w następujących konkurencjach:

- tenis stołowy (zwyciężyli: wśród kadetów – M. Pielużek, jako młodzik – A. Świątkowski, junior – B. Peryga; wśród pań 
wygrała A. Sima);

- warcaby (wśród chłopców zwyciężył M. Pielużek, drugi był M. Pielużek a trzecie miejsce zajął B. Brzozowski; wśród 
dziewcząt z kolei pierwsza była D. Matyjaszczyk, druga – M. Filipek a trzecia – W. Robaszek);

- rzut lotką (wśród chłopców na pierwszym miejscu uplasował się K. Bujacz, na drugim – M. Pielużek a na trzecim – B. 
Brzozowski; wśród dziewcząt zwyciężyła A. Sima, na drugim miejscu była M. Filipek, na trzecim – W. Robaszek);

- rzut ringo (wśród chłopców wygrał B. Brzozowski, drugi był M. Pielużek natomiast trzeci M. Olczyk; wśród dziewcząt 
najlepszą okazała się K. Kowalska, druga była M. Filipek a trzecia – W. Robaszek);

- hokejowy rzut karny (wśród chłopców pierwszy był D. Motylski, drugi – K. Bujacz a trzeci – A. Raczyński; wśród 
dziewcząt kolejno: K. Kowalska, M. Filipek i D. Matyjaszczyk).

MISTRZYNIE POWIATU

Koszykarki z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Bujnach wywalczy-
ły I miejsce w mistrzostwach powiatu piotrkowskiego w koszykówce dziewcząt, które odbyły się 26 marca w Wolborzu. 
Dziewczęta wygrały przewagą jednego punktu z rywalkami reprezentującymi Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształ-

cenia Ustawicznego w Wolborzu. Opiekunem grupy jest Jolanta Kordowiak.
Na zdjęciu: Koszykarki z ZSR CKP w Bujnach

Na zdjęciu: Wiesław Odrzywół – Prze-
wodniczący Komisji Samorządowej, 
Oświaty, Kultury i Sportu wręcza Kata-
rzynie Kowalskiej dyplom za zwycięstwo 
w rzucie ringo

WKRÓTCE FINAŁ

Zakończyły się eliminacyjne rozgrywki gminnej halowej piłki nożnej drużyn niezwiązkowych 
5-osobowych. Rozgrywki były prowadzone w trzech grupach po cztery zespoły. Zgodnie z re-
gulaminem dwa pierwsze zespoły z każdej grupy awansowały do rozgrywek finałowych. 

Niespodzianką w rozgrywkach eliminacyjnych była postawa drużyny LZS Blizin. Po pierwszej 
rundzie drużyna ta zajmowała  ostatnią  pozycję w swojej grupie. Mimo to awansowała do rozgrywek 
finałowych – wygrywając w rundzie rewanżowej wszystkie mecze.

W finałach, które zostaną rozegrane 19 kwietnia, drużyny walczyć będą w Woli Krzysztoporskiej. 
Walka o zwycięstwo będzie toczyła się pomiędzy: LZS „Zorza” Bujny (z największym dorobkiem 
punktowym), LZS Kacprów, LZS Siomki, LZS Blizin, LZS Parzniewice, LZS Mąkolice. 

Na zdjęciu: Drużyna LZS Blizin
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W dniu 21 marca Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne PTTK 
w Woli Krzysztoporskiej, przy współudziale O/PTTK z Żarnowa, zor-
ganizowało na swoim terenie rajd „Pierwszy dzień wiosny”. W gronie 

180 osób uczestniczących w imprezie znaleźli się uczniowie z gimnazjów z Żar-
nowa, Przedborza, Szczercowa, Dąbrowy n/Czarną i Klewa, szkół podstawowych 
z Aleksadrowa, Skotnik i Woli Krzysztoporskiej oraz ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno Wychowawczego z Radomska. 

Celem rajdu było promowanie walorów krajoznawczych okolic Woli Krzyszto-
porskiej, przypomnienie tradycji i obrzędów związanych z odejściem zimy, powi-
tanie kalendarzowej wiosny, a także popularyzowanie turystyki pieszej jako formy 
czynnego wypoczynku. Pogoda, ostatnio bardzo kapryśna, sprawiła miłą niespo-
dziankę – dzień był słoneczny 
i dość ciepły. 

Wiosenny korowód ruszył 
sprzed budynku szkoły pod-
stawowej. Trasa wiodła przez 
las w Wygodzie, a w wędrówce 
towarzyszył turystom leśniczy 
- Jarosław Idzikowski. Straż-
nik tutejszych lasów zapoznał  
wszystkich z atrakcjami tury-
styczno-krajoznawczymi tere-
nu. Pokazał uczniom paśniki 
służące dokarmianiu zwierząt, 
wspaniałe 300-letnie dęby, bór 
sosnowy, piramidy chroniące 
mrowiska, miejsca żerowania 
i niszczącej działalności bo-
brów i piękny staw, w które-
go wodzie rajdowicze  utopili 
palącą się Marzannę - symbol 
kończącej się zimy. 

W drodze powrotnej nie-
spodzianką dla gości spoza te-
renu okazał się marsz po kład-
ce dla pieszych prowadzącej 
nad trasą szybkiego ruchu. Po przebyciu 7-kilometrowej trasy, na mecie rajdu 
w Woli Krzysztoporskiej czekały na zmęczonych wędrowców gorąca herbata 
i pączki. Prezes O/PTTK z Żarnowa - Włodzimierz Szafi ński oraz gospodarze 
rajdu zadbali o miłe przyjęcie turystów i podsumowanie imprezy. Każdy uczestnik 

otrzymał znaczek rajdowy, a drużynom wręczono pamiątkowe dyplomy. Zwycięz-
cy konkursu plastycznego „Wiosenne inspiracje” (I – miejsce Gimnazjum z Przed-
borza, II – miejsce Gimnazjum z Żarnowa, III – miejsce Gimnazjum ze Szczer-
cowa) otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy którzy rozwiązali prawidłowo 
rajdową krzyżówkę wiosenną - po pełnej garści cukierków. 

Wicedyrektor Szkoły - Gabriela Perek przyjęła z rąk Prezesa O/PTTK z Żar-
nowa Dyplom Honorowy Zarządu Głównego PTTK w Warszawie. Szkoła Pod-
stawowa w Woli Krzysztoporskiej została nim wyróżniona w dowód uznania 
za współdziałanie z O/PTTK od 2001 roku. Z zainteresowaniem gości spotkała się 
prezentacja Woli Krzysztoporskiej i jej ciekawej historii, przygotowana i przedsta-
wiona przez gospodarzy imprezy. Dodatkową  atrakcję  stanowił pokaz udzielania 

pierwszej pomocy oraz sprzętu 
medycznego, zaprezentowany 
przez ratownika medycznego 
- Łukasza Twardowskiego 
z OSW z Radomska. 

Oddział PTTK w Żarnowie, 
nie bez przyczyny, wyznaczył 
w tym roku szkolnym Szkołę 
Podstawową im. gen. Lu-
dwika Czyżewskiego w Woli 
Krzysztoporskiej na organi-
zatora rajdu „Pierwszy dzień 
wiosny”. Szkolne Koło Kra-
joznawczo-Turystyczne dzia-
ła tu aktywnie od 2001 roku 
dzięki ogromnemu zaangażo-
waniu opiekuna - Aliny Bana-
szczyk oraz  współpracujących 
pań: Haliny Grzejdy, Grażyny 
Pielużek i Beaty Wieczorek. 
Alina Banaszczyk, opiekun 
koła, otrzymała złotą a Hali-
na Grzejda - srebrną odznakę 
„Zasłużony w pracy PTTK 
wśród młodzieży”. 

Dla działalności koła waż-
na jest przychylność dyrekcji i wsparcie finansowe ze strony  Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej oraz lokalnych firm, m.in.: Pie-
karni „Danielak”,  „Axel S.C.”, „Cermont Sp. z o. o.” i „Benefactor” z Piot-
rkowa Trybunalskiego.

ZARYBIANIE STAWU W WYGODZIE

W marcu b.r. wędkarze z Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Piotrków Trybunalski koło nr 35 w Woli Krzysztoporskiej dokonali zarybienia stawu w Wy-
godzie. Część środków na zarybianie pochodziło z dotacji udzielonej przez Gminę Wola Krzysztoporska (7.000,00zł), pozostałe koszty zostały pokryte 
ze składek  członkowskich. 

W zakresie działalności Związku jest organizowanie 
zawodów wędkarskich dla jego członków jak i nie zrze-
szonych osób w celu popularyzacji sportu wędkarskiego 
(szczególnie wśród młodzieży). Samo szkolenie członków 
koła odbywa się w zakresie etyki wędkarskiej, zasad i tech-
niki wędkowania, przekazywanie wiedzy o ochronie wód 
i gospodarce rybackiej. Ponadto koło dba m. in. o racjo-
nalne zarybianie wód będących w ich użytkowaniu oraz 
organizowanie sportu wędkarskiego na zasadach obowią-

SREBRNY MEDAL 
ZASŁUGI

Z przyjemnością informujemy, że panie Katarzyna Podwyso-
cka i Anna Rękorajska, nauczycielki nauczania początko-
wego Szkoły Podstawowej im. gen. Ludwika Czyżewskiego, 

za długoletnią pracę i osiągnięcia zawodowe otrzymały Srebrny Me-
dal Zasługi przyznany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. 

Na zdjęciach: Zarybianie stawu w Wygodzie

Na zdjęciu: Uczestnicy Rajdu Wiosna 2009

RAJD WIOSNA 2009 

Na zdjęciu (od lewej): Anna Rękorajska i Katarzyna Podwysocka pod-
czas uroczystego wręczania Srebrnego Medalu Zasługi Prezydenta RP

KONKURS WIEDZY 
O SZTUCE

Emil Kałużny - Uczeń klasy III f Gimnazjum 
im. Obrońców Gór Borowskich w Woli Krzy-
sztoporskiej został fi nalistą Wojewódzkiego 

Konkursu Wiedzy o Sztuce. Na etapie wojewódzkim, 
który odbył się w Łodzi, zajął III  miejsce. Serdecznie 
gratulujemy.
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W poniedziałek, 30 marca b.r., w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się 
fi nał Gminnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Europa Oby-
watelska = Moja Europa”. Konkurs zainicjowany został przez: Szkolny 

Klub Europejski “Wspólna Europa”, Gimnazjum im. Obrońców Gór Borowskich 
1939 r. w Woli Krzysztoporskiej, Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztopor-
skiej oraz Posła RP do Parlamentu Europejskiego - Janusza Wojciechowskiego. 
Koordynatorem konkursu był Tomasz Starzyński - wicedyrektor Gimnazjum 
w Woli Krzysztoporskiej.

Do ścisłego fi nału zakwalifi kowało się 14 uczniów z klas I-III naszego gimnazjum. 
W czasie jego trwania odpo-
wiadali na pytania z dziedzi-
ny geografi i, historii, języ-
ków krajów członkowskich. 
Oceniało ich jury w składzie: 
Tomasz Starzyński - wicedy-
rektor Gimnazjum (a także 
nauczyciel historii i wiedzy 
o społeczeństwie), Ewa Ma-
ciołek (nauczyciel historii 
i wiedzy o społeczeństwie) 
oraz Justyna Zawada (na-
uczyciel języka niemieckiego 
i opiekun  Szkolnego Klubu 
Europejskiego). Nad prze-
biegiem konkursu czuwali 
zaproszeni goście: Janusz 

Wojciechowski - poseł do Europarlamentu, Zbigniew Ziemba – Wicestarosta 
Powiatu Piotrkowskiego, Roman Drozdek - Wójt Gminy, Agnieszka Warzyńska 
- dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego oraz Jadwiga Kułak – Pełka - dyrektor 
GOK-u. Na widowni zasiedli nauczyciele gimnazjum oraz uczniowie. Rywalizacja 
była zaciekła, nagrody ciekawe a najważniejszą z nich – wyjazd do Brukseli. Nieste-
ty z 14-tu fi nalistów tylko dla ośmiu była nagroda w postaci wyjazdu. 

Ostatecznie do Brukseli już 13 kwietnia wyjadą laureaci konkursu: Patryk 
Matyjaszczyk uczeń klasy I, Adrianna Henc, Joanna Łaszek, Antonina Cie-
ślik, Krzysztof Michalak – uczniowie klas II, Izabela Banaszczyk, Magdalena 

Roksela i Ewelina Danie-
lak – uczennice klasy III. 
Do Brukseli pojedzie także 
jeden z uczniów, który był 
na widowni – odpowiedział 
na pytanie specjalne, które 
padło z ust Janusza Wojcie-
chowskiego, nagrodzonym 
okazał się Emil Kałużny 
z klasy III f. Wszyscy cze-
kają na wrażenia z wyjazdu 
do siedziby Parlamentu 
Europejskiego. W na-
stępnym numerze „Naszej 
Gminy” zamieścimy relację 
z wycieczki. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli 
Krzysztoporskiej informuje, że przy Szkole Podstawowej w Woźnikach 
z dniem 1 kwietnia 2009 r. otwarto nową świetlicę opiekuńczo – wycho-

wawczą. Wychowankowie będą mogli przebywać w świetlicy przez dwie godziny 
dziennie w godz. 14.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku. Zajęcia na świetlicy 
będą prowadzić panie: Aleksandra Czerwińska oraz Joanna Sobutkowska.

Jest to już czwarta tego typu placówka w Gminie, po działających od kilku lat 
świetlicach przy szkołach podstawowych w Parzniewicach i Gomulinie oraz przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztopotrskiej. 

Głównym zadaniem nowej świetlicy środowiskowej jest zapewnienie dzie-
ciom i młodzieży zorganizowanej opieki wychowawczej a także nauka samo-
dzielnego myślenia oraz udzielanie pomocy uczniom, którym nauka sprawia 
trudności. Ważnym celem działalności świetlicy będzie również organizowanie 
działań w zakresie profi laktyki uzależnień. Dzieci będą mogły korzystać z pra-
cowni komputerowej, sali gimnastycznej, boiska oraz placu zabaw.

KONKURS TWÓRCZOŚCI WŁASNEJ

Zgodnie ze szkolnym obyczajem pierwszego dnia wiosny w Szkole Pod-
stawowej w Woli Krzysztoporskiej odbył się Konkurs Twórczości Włas-
nej.  Uczniowie klas 0-3 wykonali pod kierunkiem wychowawczyń, prace 

plastyczne o tematyce wiosennej. Uczniowie klas IV – VI prezentowali krótkie 
scenki teatralne. Komisja konkursowa pierwszym miejscem nagrodziła ex aequo: 
miniaturę teatralną pt. „Miłość pastuszka w stu aktach” przygotowaną przez klasę 
VIa pod kierunkiem Aleksandra Książczaka i skecz pt. „You can dance” zapre-
zentowany przez uczniów klasy VIb pod kierunkiem Grażyny Pielużek. 

Na zdjęciu: Uczestnicy konkursu wraz z jurorami i zaproszonymi gośćmi

POJADĄ DO BRUKSELI

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W WOŹNIKACH

Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Krzysztoporskiej zorganizowała 
po raz pierwszy Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Bajkowe abecadło… 
a jak Andersen” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu 

powiatu piotrkowskiego. Celem konkursu było m.in.: propagowanie twórczości 
Hansa Christiana Andersena, pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, 
wyszukiwanie i promocja młodych twórców, rozwijanie fantazji i wyobraźni pla-
stycznej wśród dzieci oraz szerzenie kultury czytelniczej. Do  konkursu ostatecznie 
przystąpiło 9 szkół i 13 bibliotek powiatu piotrkowskiego. Wpłynęło 201 prac z cze-
go zakwalifi kowano 177. Prace podzielono na dwie kategorie wiekowe: I – od 7 
do 9 lat i II – od 9 do 13 lat. Najlepsi zostali wyróżnieni dyplomami i nagrodami 
książkowymi. Laureatami I przedziału wiekowego zostali: Jowita Pakowska - GBP 
w Wolborzu (I miejsce), Diana Wojnarska - GBP w Rozprzy (II miejsce), Daria 
Kaczorowska - SP w Parzniewicach (III miejsce), wyróżnienia zdobyły dzieci: Mag-
dalena Jargan - Biblioteka Publiczno – Szkolna w Srocku, Paulina Jagusiak - SP 
w Krzyżanowie, Jakub Wyderka - SP w Woźnikach, Karol Zieliński - Biblioteka SP w Moszczenicy. Laureaci II przedziału wieko-
wego to: Natalia Lauks - SP w Przniewicach (I miejsce), Martyna Gaj - SP w Krzyżanowie i Dominika Resel - Filia Biblioteczna 
w Bogdanowie (II miejce), Adrianna Dybała - Biblioteka SP w Moszczenicy oraz Radosław Małecki - SP w Woźnikach (III miejsce), 
wyróżnione zostały prace: Martyny Dziemdziora - Filia Biblioteczna w Gomulinie, Angeliki Kałużnej - Filia Biblioteczna w Mile-
jowscu, Karola Gajdy - SP w Woźnikach, Klaudii Luca - SP w Parzniewicach, Karoliny Olszewskiej - SP w Woźnikach, Aleksandry 
Pilarczyk - SP w Woźnikach i Roberta Wyderki - SP w Woźnikach.

Na zdjęciu (do lewej): Piotr Biegarczyk, Justyna Stępień, Anna Wojdal, Paulina Jure

Na zdjęciu: „Brzydkie kaczątko” Natalii 
Lauks ze Szkoły Podstawowej w Parzniewicach 
– laureatki I miejsca

Na zdjęciu: „Księżniczka 
na ziarnku grochu” Darii Kaczo-
rowskiej ze Szkoły Podstawowej 
w Parzniewicach (III miejsce)

SUKCESY W POWIATOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYCH
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URZĄD GMINY 
w Woli Krzysztoporskiej

ul. Kościuszki 5
www.wola-krzysztoporska.pl

email: 
sekretariat@ug.wola-krzysztoporska.pl

godziny urzędowania:
pn. 9.00 – 17.00
wt - pt 7.30 – 15.30

WŁADZA WYKONAWCZA GMINY:
WÓJT GMINY
Roman Drozdek
tel. 44 616-39-62

roman.drozdek@wola-krzysztoporska.pl

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
Mieczysław Warszada

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

krzysztoporska.pl

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

marek.ogrodnik@wola-krzysztoporska.pl

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

wieslaw.jagiello@wola-krzysztoporska.pl

WŁADZA UCHWAŁODAWCZA
PRZEWODNICZĄCY RADY 

GMINY
Ryszard Olejnik 

okręg wyborczy: Bogdanów, 
Bogdanów Kolonia, Borowa, 

Moników, Miłaków
tel. 44  616-35-88

ZASTĘPCA 
PRZEWODNICZĄCEGO

Janina Socha 
okręg wyborczy:  Krężna, Krężna 
Kolonia, Oprzężów, Oprzężów 

Kolonia
tel.  44  646-88-02

RADNI
Paulina Dziadczyk 

okręg wyborczy: Wola 
Krzysztoporska, Kacprów

tel. 44  616-31-64
Janusz Filipek 

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

Michał Gaworczyk 
okręg wyborczy: Bujny
tel. kom. 509-270-936

Maria Głowacka 
okręg wyborczy: Mąkolice, Koziorogi, 

Piekary, Stradzew
tel. 44 617-35-21

Ryszard Iskrzyński
okręg wyborczy: Glina, Piaski, 

Krzyżanów, Siomki, Wygoda, Jeżów
tel. 44 732-08-80

Grzegorz Konecki 
okręg wyborczy: Majków Duży, Praca, 

Rokszyce I
tel. 44 617-37-30 
Jerzy Krzesiński 

okręg wyborczy:  Pawłów, Parzniewice, 
Duże, Parzniewice Małe, Poraj, 

Parzniewiczki
tel. 44 616-30-97 
Aleksander Kulig 

okręg wyborczy:  Wola  
Krzysztoporska, Kacprów

tel. 44 616-36-25
Wiesław Odrzywół 

okręg wyborczy: Glina, Piaski, 
Krzyżanów, Siomki, Wygoda, Jeżów

tel. 44 732-10-02

Marcin Piekarski
okręg wyborczy: Woźniki, Woźniki 
Kolonia, Mzurki-Budków, Piekarki

tel. 44 732-11-48
Dariusz Pytka

okręg wyborczy: Gąski, Wola 
Rokszycka, Rokszyce II, Kargał Las

tel. 44  617-38-66
Piotr Turlejski

okręg wyborczy: Laski, Ludwików, 
Blizn, Radziątków, Kamienna

tel. 44 616-34-77
Karol Zawiślak

okręg wyborczy: Wola 
Krzysztoporska, Kacprów

tel. 44 616-36-39

URZĄD GMINY

REFERAT SPRAW 
OBYWATELSKICH

KIEROWNIK:
Anna Gąsior

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

Piotr Wojciechowski
- sprawy obrony cywilnej, reagowania 

kryzysowego, 
powszechnego obowiązku obrony, 

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

URZĄD STANU  CYWILNEGO
Anna Gąsior

- sprawy z zakresu USC
- wydawanie dowodów osobistych

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

REFERAT BUDOWNICTWA 
KIEROWNIK:

Małgorzata Ciesielska
- planowanie przestrzenne

tel. 44 616-39-74, pok. 6
Paweł Szulc

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

Michał Gwadera
- decyzje o warunkach zabudowy

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

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

Katarzyna Kowalska
- ochrona środowiska

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

-drogi
tel. 44 616-34-36, 

ul. Cmentarna 22 pok. 5

STANOWISKO DS. GOSPODARKI 
GRUNTAMI

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

STANOWISKO DS. ROLNICTWA
Bogusława Dziubecka

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

REFERAT GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ 

Wola Krzysztoporska 
ul. Cmentarna 22 

P.O. KIEROWNIKA:
Sławomir Wach
tel. 44 616-32-13

REFERAT FINANSÓW 
I BUDŻETU

KIEROWNIK:
Jadwiga Robak

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

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

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

Barbara Marusińska
- płace

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

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

Danuta Florczyk
Adela Adamczyk

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

REFERAT
PODATKÓW  I OPŁAT

KIEROWNIK
Monika Dybała

- wpisy do ewidencji działalności 
gospodarczej

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- dodatki mieszkaniowe
tel. 44 616-39-88, pok. 4

Robert Pielużek
- egzekucja należności

- podatek od środków transportu
tel. 44 616-39-87, pok. 4

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

- podatek od osób prawnych
- ewidencja zobowiązań pieniężnych

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

Bożena Ginglas
- podatek od osób fi zycznych

- wydawanie zaświadczeń
- umorzenia i odroczenia podatku
-  rozkładanie na raty  należności  

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

Elżbieta Świerk
- obsługa kasowa

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

Pn.  9.15 – 16.30
Wt – Pt   7.45 – 15.00

REFERAT FUNDUSZY 
UNIJNYCH, ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH
I PROMOCJI
KIEROWNIK:

Dominik Ambrozik
tel. 44 616-39-76, pok. 13

Anna Owczarek
- zamówienia publiczne

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

Mariola Toma
- fundusze unijne

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

REFERAT ORGANIZACJI I KADR
KIEROWNIK
Elżbieta Bijoch

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

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

Teresa Ulcyfer
- obsługa Rady Gminy

tel. 44 616-39-67, pok.12
Konrad Braun

- informatyk
tel. 44 616-39-79, pok. 7

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

STANOWISKO DS. EDUKACJI
Karolina Piotrkowska

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

RADCA PRAWNY
(CZWARTEK)

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

GMINNA KOMISJA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH
budynek GOK

Wola Krzysztoporska
ul. Południowa 2, pok.2

Marta Kędzierska
tel. 0691200865

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI
Wola Krzysztoporska

ul. Kościuszki 25
tel. 44 616-35-03

Dyrektor: Andrzej Krasuń

GMINNY OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZEJ

Wola Krzysztoporska
ul. Szkolna 5

tel. 44 616-32-84
KIEROWNIK:

Danuta Markiewicz
ŚWIADCZENIA RODZINNE:

- Urszula Roksela
- Balbina Saktura

- Małgorzata Krzyżanowska
POMOC SOCJALNA:
- Katarzyna Pielużek

- Zofi a Chuda
- Maria Kuśmierek

- Urszula Krakowiak
OBSUGA KASOWA:

Małgorzata Walas
KSIĘGOWOŚĆ:
Klaudia Gwadera

PRZEDSZKOLE 
SAMORZĄDOWE

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

Dyrektor: Agnieszka Sołtys

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

W  BOGDANOWIE
tel. 44 616-35-39

Dyrektor:
Joanna Wilhelm

SZKOŁA PODSTAWOWA
W  BUJNACH

tel. 44 649-74-50
Dyrektor:

Beata Winnicka

SZKOŁA PODSTAWOWA
W GOMULINIE
tel. 44 615-34-26

Dyrektor: Danuta Stępień

SZKOŁA PODSTAWOWA
W KRZYŻANOWIE

tel. 44 616-31-46
Dyrektor: Iwona Zapała

SZKOŁA PODSTAWOWA
W PARZNIEWICACH

Tel. 44 616-36-43
Dyrektor: Alina Wojdal

SZKOŁA PODSTAWOWA
W ROKSZYCACH

tel. 44 732-60-40
Dyrektor: Bogumiła Szulc

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. SEWERYNY

SZMAGLEWSKIEJ
W WOŹNIKACH
tel. 44 615-34-21

Dyrektor:  Irena Kasztelan
ZESPÓŁ SZKOLNO- 

GIMNAZJALNY
w Woli Krzysztoporskiej

Dyrektor: Agnieszka Warzyńska

SZKOŁA PODSTAWOWA  
IM.GEN.LUDWIKA 
CZYŻEWSKIEGO

w Woli Krzysztoporskiej
tel. 44 616-37-20

 Zastępca dyrektora:
Gabriela Perek

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

tel. 44 616-38-60
Zastępca Dyrektora: 
Tomasz Starzyński

GMINNY OŚRODEK KULTURY 
w Woli Krzysztoporskiej

ul. Południowa 2
tel. 44 616-31-85

Dyrektor: Jadwiga Kułak-Pełka

GMINNA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA 

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

Kierownik: Edyta Michalak

ZWIĄZKI I KLUBY SPORTOWE 
W GMINIE:

- LKS w Woli Krzysztoporskiej
- ULKS TYTAN

w Woli Krzysztoporskiej
- Gminne Zrzeszenie LZS
w Woli Krzysztoporskiej
- LUKS TENIS CLUB

w Woli Krzysztoporskiej
- LUKS GRYF w Bujnach

- Polski Związek Wędkarski Okręg 
w Piotrkowie Tryb. Koło nr 35 

w Woli Krzysztoporskiej
- LUKS  ATHLETIC

w Woli Krzysztoporskiej
- LUKS TIE-BREAK 

w Woli Krzysztoporskiej

GMINA W LICZBACH:
powierzchnia – 17.041 ha

mieszkańcy – 11,6 tys.
miejscowości – 48

sołectwa – 43
biblioteki, fi lie – 6

związki i kluby sportowe – 8
koła gospodyń wiejskich- 30

jednostki OSP – 15
orkiestry dęte – 3 

Biuletyn „NASZA GMINA”
Wydawca: Urząd Gminy
w Woli Krzysztoporskiej
tel. 44 616- 39-76(78,61)

Zespół redakcyjny:
Dominik Ambrozik – redaktor  

naczelny
Bogusława Gaworowska

Mariola Toma

Korespondencję prosimy kierować 
na adres Urzędu Gminy 
z dopiskiem „Biuletyn”

Druk: OFICYNA DRUKARSKA 
USŁUGI POLIGRAFICZNE 

Jacek Chmielewski 
ul. Sokołowska 12 
01-142 Warszawa

tel./fax 022 632 83 52
Nakład: 1500 egz.

INFORMATOR GMINNY
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W XIX w. znaczenie wsi było większe niż obecnie. Ówczesny Jeżów stanowił centrum rozległego klucza majątku 
składającego się z kilku folwarków. Nie była to ordynacja magnacka, ale w konfrontacji z sąsiednimi włościami szla-
checkimi jeżowski dziedzic mógł być uważany za bogacza. Dominium składało się z folwarków w Jeżowie, Kisielach 
i Siomkach oraz młyna w Jeżowie. Majątek zajmował ogólną powierzchnię 1215 mórg (ok. 679,18 ha), z czego 530 
mórg (ok.296,27 ha) stanowiła ziemia orna, na folwark w Jeżowie przypadało 287 mórg (ok.160,33 ha) ziemi ornej.

 W strukturze administracji terytorialnej wieś leżała w granicach gminy Krzyżanów, w odległości 14 wiorst 
(ok. 14,93 km) od powiatowego Piotrkowa. 

Dziewiętnastowieczne opisy sąsiednich wsi orientowa-
ły te miejscowości podając odległość od Jeżowa. Bogo-
bojna ludność należała do rzymsko – katolickiej parafi i 
pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w oddalonym 
o 5 km miasteczku Rozprza. W 1827 r. w Jeżowie było 
164 mieszkańców zajmujących 18 domów, natomiast ok. 
1882 r. w 28 domach mieszkały 343 osoby.

Obecnie  Jeżów zamieszkuje 317 osób.

Opisy miejscowości pochodzą z publikacji p.t. „Dziewiętnastowieczne opisy wybranych wsi w powiecie piotrkow-
skim” autorstwa Zbigniewa Ziemby (Piotrków Trybunalski 2006).

Pochodzenie nazwy wsi nie jest znane ale możliwe wydają się dwie hipotezy. W archaicznym języku polskim odnajdujemy słowo „gomóła” oznaczające bryłę miękkiej 
masy (ziemi, błota lub sera, masła) oraz jelenia po zrzuceniu poroża lub bezrogie bydło. Na przestrzeni wieków nazwa wsi zmieniała się, do XIX w. funkcjonowały nazwy 
„Gomolin” lub „Gomólin”.

Początki wsi sięgają epoki średniowiecza i są nierozerwalnie związane z rycerskim rodem Jelitczyków. Gniaz-
dem rodowym wspomnianej familii były Majkowice leżące w dolinie Pilicy na lewym brzegu , na południe od Su-
lejowa. Władający w początkach XV w. dziedzic Majkowic Żegota podzielił swe włości w 1410 r. między synów 
Żegotę pozostawionego na ojcowiźnie i Floriana, który otrzymał nadania w okolicach wsi Woźniki. Piotr, syn 
Floriana, w woźnickich lasach założył wieś Gomolin, dając początek gałęzi rodu, która od tej chwili zaczęła 
używać nazwiska Gomoliński.

Za najwybitniejszego z rodu można uznać, zmarłego w 1604 r., Stanisława który dostąpiwszy wysokich godności 
kościelnych brał udział w zawarciu unii brzeskiej w 1596 r. Jako biskup chełmski podpisał ofi cjalny akt fundacyjny 
Akademii Zamojskiej w 1600 r. oraz jako wysokiej rangi hierarcha kościelny zasiadał w senacie. 

W XIX w. Gomulin był wsią kościelną leżącą w powiecie piotrkowskim, w odległości 8 wiorst (ok.8,53 km) 
od stolicy powiatu na terenie gminy Szydłów. Choć w „wieku węgla i stali”  był epizod centrum administracji  lo-
kalnej gdy w 1866 r. utworzono gminę Gomulin lecz ta po kilkunastu latach została  włączona  do gminy Szydłów. 
W 1827 r. wieś liczyła 244 osoby zajmujące 28 domów. Mieszkańcy mogli się szczycić istnieniem we wsi kościoła 
parafi alnego p.w. św. Mikołaja. Pierwszy drewniany kościół w 1619 r. powstał z fundacji Mikołaja Tarnowskiego, 
początkowo była to fi lia piotrkowskiej fary a od 1631 r. świątynia stała się parafi alną. Murowany kościół wzniesio-

no w latach 1871-1874, budowę fi nansując ze składek parafi an. Gomulińska wspólnota liczyła 
ok. 1880 r. 970 wiernych zamieszkujących cztery wsie: Cisowa, Gomulin, Zaborów i Żachta. 

Dobra gomulińskie składały się z dwóch folwarków: Gomulin i Żądła o ogólnej po-
wierzchni 48 włók (ok.806,20 ha).Właściciele gomulińskiego majątku mieszkali w wy-
jątkowej urody drewnianym, modrzewiowym dworze. Budowla oprócz głównego korpusu 
posiadała także dwa pawilony boczne. Jeszcze w XIX w. w lokalnej tradycji wciąż żywe 
były wspomnienia minionej świetności rodu Gomolińskich h. Jelita, gdy w 1550 r., udając 
się na sejm do Piotrkowa, gościła w dworze, wraz ze swą przyboczną świtą, królowa Bona 
Sforza żona Zygmunta I Starego.  

Obecnie w Gomulinie mieszka 327 osób.

Nazwa miejscowa nawiązuje do rodzaju gleby, choć możliwa jest też prowe-
niencja od archaicznego imienia Giel lub Gil. Biorąc pod uwagę nazwę sąsiedniej 
wsi Piaski bardziej wiarygodna wydaje się pierwsza hipoteza.

Obecnie  miejscowość Glina zamieszkiwana jest przez  196 osób.

Wieś jest najmłodszą spośród wszystkich wsi w gminie Wola Krzysztoporska. 
Jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego teren, który współcześnie 
stanowi obszar wsi, był częścią majątku ziemskiego Niemca Olisa Wünsche 
właściciela folwarku w Bujnach. Po II wojnie światowej, gdy rozparcelowano 
bujnowski majątek, rolnicy z sąsiednich wsi otrzymawszy tam swe działki - za-
budowali je tworząc wieś Glina.

Na zdjęciu: Panorama miejscowości Glina

Na zdjęciu: Remontowany Dom Ludowy w Glinie

ALFABET HISTORII DZIEWIĘTNASTOWIECZNEJ

GLINA

GOMULIN

Na zdjęciu: Kościół p.w. Św. Mikołaja w Gomulinie

Na zdjęciu:  Budynek Domu Ludowego w miejscowości Gomulin

Na zdjęciu:   Panorama miejscowości Jeżów

Na zdjęciu:   Dom Ludowy w Jeżowie

JEŻÓW
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