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NR 4/2009 (12) VIII 2009 r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

NASZA GMINANASZA GMINA
Biuletyn InformacyjnyBiuletyn Informacyjny

Gminy Wola KrzysztoporskaGminy Wola Krzysztoporska

ROZPOCZYNAJĄ SIĘ BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW

Po raz czwarty Gminie udało się pozyskać pieniądze ze środków Unii Europejskiej na organizację bezpłatnych szkoleń – tym razem dla osób 
odchodzących z rolnictwa, tj. rolników lub ich domowników ubezpieczonych w KRUS (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 
1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników) z terenu Gminy Wola Krzysztoporska, którzy wykonują działalność rolniczą, ale mają zamiar 

podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą. Na realizację projektu „Nowy zawód – nowe możliwości!” Gmina otrzy-
mała kwotę 463.785 złotych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wsparciem w kierunku zdobycia nowego zawodu objętych zostanie 100 osób. Każdy uczestnik skorzysta z pomocy doradcy zawodowego i pod 
jego okiem stworzy swoje portfolio i indywidualny plan działania. Efektem zajęć będzie zwiększenie aktywności zawodowej, zmotywowanie do 
podjęcia zmian, umiejętność planowania rozwoju. 

Ze szkoleń zawodowych skorzysta 90 osób: 
1)  komputerowa obsługa hurtowni/magazynu z prawem spożywczym, obsługą kas fi skalnych i wag elektronicznych - 10 osób;
2)  obsługa wózka jezdniowego z prawem spożywczym - 10osób;
3)  prawo jazdy kategorii C (samochód ciężarowy) - 15 osób i kategorii C+E (samochód ciężarowy z przyczepą) - 10 osób - kursy obejmują ob-

sługę burt samowyładowczych, które coraz powszechniej stosuje się w transporcie;
4)  operator maszyn ciężkich - 20 osób ( dwie specjalności) – wyboru maszyny dokonana uczestnik projektu spośród m. in.: koparko-ładowarki, 

koparki jednonaczyniowej, ładowarki jednonaczyniowej, spycharki, równiarki i walca drogowego;
5)  pracownik biurowy/asystent/asystentka - 10 osób - szkolenie przygotowujące do pracy w biurze czy sekretariacie z uwzględnieniem kompu-

teryzacji prac biurowych;
6)  doradca handlowy z prawem jazdy kategorii B - 15 osób blok szkoleniowy będzie łączył zajęcia tematyczne z praktyką, aby zapewnić 

najbardziej efektywne przekazanie treści kursu.  

Wszyscy uczestnicy projektu zapewnione będą mieli: bezpłatne materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdów, fi nansowanie badań lekarskich 
i egzaminów, ciepły posiłek, ubezpieczenie NNW. Uczestnicy uzyskają kwalifi kacje poświadczone stosownym dokumentem.

Zapisy osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie prowadzone będą od 17.08.2009 r. (od godz. 7:30) w biurze projektu, mieszczącym 
się w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej ul. Kościuszki 5 - pokój nr 8. Rekrutacja będzie otwarta i jawna. W naborze uczestników obowią-
zywać będzie kolejność zgłoszeń (ważna data i godzina zgłoszenia). Osoba zapisująca się na szkolenie powinna okazać dowód osobisty i złożyć 
oświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS. Dla zapewnienia płynności realizacji projektu stworzona zostanie lista rezerwowa uczestników. 
Proces rekrutacji zakończony zostanie z chwilą wyczerpania limitu miejsc.

Projekt współfi nansowany ze środków  Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA DOŻYNKI GMINNE – CZYTAJ STR. 4
UROCZYSTOŚCI NA BOROWSKIEJ GÓRZE – CZYTAJ STR. 5
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– zwiększenia wydatków na zadań inwestycyjnych: adaptacja pomiesz-
czeń budynku gminnego w Gomulinie na potrzeby przedszkola niepublicz-
nego oraz termomodernizacja budynków  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Woli Krzysztoporskiej,

– zwiększenia wydatków bieżących na remont i modernizację dróg dojaz-
dowych do pól w miejscowości Borowa i Woźniki, remonty dróg gminnych 
w tym drogi Nr 3070106 Oprzężów – Rokszyce II – wykonywanej  w ra-
mach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Podjęte zostały także uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej – w zakresie spraw alimentacyjnych, zbycia w 
drodze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wygoda oraz wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Piekary). Uchylono natomiast 
uchwałę z 27 listopada 2003 roku, dotyczącą opłaty administracyjnej, ponie-
waż opłaty zawarte w tej uchwale zapisane są w ustawie o opłacie skarbowej.

Ostatnio Komisja Rewizyjna Rady Gminy przeprowadziła planową kon-
trolę w Urzędzie Gminy w zakresie wydatków poniesionych na oświatę w 
2008 roku i w I kwartale 2009 roku. Nie stwierdzono uchybień, środki wy-
datkowane były zgodnie z planem fi nansowym.

Przedmiotem obrad była sprawa wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 

budżecie Gminy. Po wyczerpującej dyskusji radni postanowili w tym roku 
nie podejmować uchwały w przedmiotowej sprawie. Ustalono, że w pierw-
szej kolejności należy doprecyzować statuty sołectw i obserwować funkcjo-
nowanie funduszu sołeckiego w innych gminach. Temat ten należy również 
poruszyć na zebraniu z sołtysami.

Na koniec sesji omawiano sprawy różne,  m.in. kwestie: wykaszania ro-
wów, naprawy chodników, ułożenia brakującej kostki przed salą w Mąko-
licach, remontu Domu Ludowego w Stradzewie, zbiornika na ścieki przy 
Domu Ludowym w Piekarach, nawiezienia ziemi na boisko w Majkowie 
Dużym, zasypania stawu w Bogdanowie, budowy drogi na odcinku od fi rmy 
Prologis do Majkowa Dużego oraz przebudowy drogi Żądło-Kobyłki, leżą-
cej na granicy gmin Wola Krzysztoporska i Grabica (w tej sprawie będzie 
wystosowane pismo do pani Edwardy Wójcik – Wójta Gminy Grabica).

Ponadto, radni pozytywnie zaopiniowali podział działki nr 476 w Woli 
Krzysztoporskiej (ul. Krzywa – za bankiem) z przeznaczeniem na powiększe-
nie działek przyległych oraz zapewnienie dojazdu do wydzielonych działek.

Wszystkie uchwały Rady Gminy przechowywane są w Urzędzie Gminy 
pok.12, osoby zainteresowane mają prawo wglądu do ich treści. Uchwały 
zamieszczane są również na stronie internetowej Urzędu.

Z OBRAD RADY GMINY
XXIII sesja Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej odbyła się w dniu 25 czerwca 2009 roku sali konferencyjnej   Urzędu Gminy w Woli Krzyszto-

porskiej. Na posiedzeniu radni dokonali zmian w budżecie Gminy na 2009 rok, m.in. w zakresie: 

Zasady przyznawania stypendium:
• stypendium przysługuje uczniowi, którego dochód w rodzinie na jedną osobę nie 

przekracza kwoty 351,00 zł netto
• do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu w 

miesiącu sierpniu 2009 r.
• wniosek na stypendium można pobrać ze strony internetowej urzędu gminy: 

www.ug.wola-krzysztoporska.pl lub w pokoju nr 16 urzędu gminy. 

• stypendium przyznaje się na pokrycie wydatków na cele edukacyjne: tj. zakup 
podręczników, przyborów szkolnych, stroju na wychowanie fi zyczne, biletu miesięcz-
nego, udział w zajęciach edukacyjnych odpłatnych, udział w wycieczkach szkolnych, 
zielonych szkołach itp. 

• do wniosku należy również załączyć potwierdzenia dokonania ww. wydatków tj. 
rachunki, imienne faktury wystawione na wnioskodawcę, bilety miesięczne, umowy 
kupna-sprzedaży.

STYPENDIA SZKOLNE
Od 1 do 15 września przyjmowne będą wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2009/2010.

NARADA Z SOŁTYSAMI
W dniu 21 lipca 2009 roku o godzinie 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej miało miejsce zebranie sołtysów i przedsta-

wicieli władz samorządowych Gminy, któremu przewodniczył Wójt Gminy Roman Drozdek. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej. Przedmiotem zebrania było:

• omówienie ważniejszych zadań inwestycyjnych do wykonania w 2009 
roku, do których należą m.in.: kompleksowa poprawa stanu infrastruktury 
drogowej w gminie, budowa kompleksowego systemu odprowadzania i 
oczyszczania ścieków, modernizacja i wyposażanie istniejących domów 
ludowych na terenie gminy oraz budowa nowych w miejscowości Siomki 
i sołectwie Mzurki-Budków, termomodernizacja i adaptacja budynku przed-
szkola samorządowego oraz szkoły podstawowej i gimnazjum w Woli Krzy-
sztoporskiej, remonty w pozostałych szkołach podstawowych, modernizacja 
sieci dróg oraz stanu oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Krzyszto-
prska, budowa boisk w ramach programu “Moje boisko – Orlik 2012”, czy 
budowa nowoczesnego wielofunkcyjnego kompleksu oświatowego w miej-
scowości Gomulin - sołtysi otrzymali załącznik do budżetu gminy, dotyczą-
cy inwestycji w 2009 roku;

• realizacja zobowiązań pieniężnych gminy – omówienie terminowości 
realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy.

Omawiano również sprawy bieżące m.in. organizacji Dożynek Gminnych, 
obchodów 700-lecia Majkowa czy kolejnego projektu szkoleniowego reali-
zowanego przez Gminę Wola Krzysztoporska ze środków Unii Europejskiej, 
tym razem skierowanego do rolników i ich domowników (opis na str.1). Na zdjęciu: Uczestnicy spotkania w sali widowiskowej GOK

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
Faktury  za paliwo wystawione od 01.03.2009r do 31.08.2009r upoważniają do ubiegania się o zwrot części akcyzy zapłaconej w cenie oleju napędowego zużywanego w 

produkcji rolniczej. Wniosek będzie można składać przez cały wrzesień . Pieniądze będą wypłacane w listopadzie. Tegoroczna stawka zwrotu cały czas nie ulega zmianie i 
wynosi 85gr/ 1 litr przy limicie 86 litrów /ha.

Wnioski z załączonymi fakturami będą przyjmowane w Urzędzie Gminy pokój nr 3. We wniosku należy wpisać nr rachunku bankowego, na który będą przekazane pieniądze.
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Przygotowanie lokali, budynków mieszkalnych i żywności do ochrony c.d.

2. Sposoby zabezpieczenia żywności
Gwarancją izolacji żywności od środowiska zewnętrznego jest zastosowa-

nie właściwych opakowań. Opakowania ochronne mogą być następujące:
- pyłoszczelne z materiałów twardych. Mogą to być puszki metalowe her-

metyczne, które można dokładnie i szybko zmyć lub odkazić. Opakowania 
szklane - słoje i butelki nie przepuszczające pary wodnej i gazu, umożli-
wiające przeprowadzenie ich sterylizacji. Opakowania drewniane (sklejka, 
płyta pilśniowa) - skrzynki wyłożone pergaminem lub kilkoma warstwami 
papieru pakowego, a także beczki drewniane, hermetyczne beczki metalowe 
i z tworzyw sztucznych, zabezpieczające w należyty sposób żywność przed 
działaniem środków promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych,

- pyłoszczelne z tworzyw miękkich - hermetyczne opakowania (worki, 
woreczki, torby itp.) z folii powlekanych, metalowych, tworzyw plastycz-
nych i innych,

- pyłoszczelne papierowe, wielowarstwowe z wkładką parafi nową lub z 
tworzyw sztucznych. Jeśli są umieszczone w pojemnikach zbiorczych, to w 
zasadzie spełniają swoje zadanie. W warunkach domowych bardzo dobrym 
opakowaniem zbiorczym jest lodówka. Hermetyczność lodówki można zwięk-
szyć za pomocą dodatkowych zasłon z folii lub ceraty na każdej półce. Można 
też do tego celu przystosować szafkę, kredens itp. lub szczelną piwnicę.

Wyjątkowo trwałego i hermetycznego opakowania wymagają takie pro-
dukty, jak: sól, cukier, kasza, mąka, przetwory owocowe i wszystkie produkty 
płynne, miękkie itp., gdyż w razie skażenia nie ma możliwości ich odkażenia.

3. Sposoby zabezpieczenia wody
Sieć wodociągową zabezpieczać się będzie przez odcięcie poboru wody na 

okres niebezpiecznego skażenia w miejscu jej czerpania. Ponowny jej pobór na-
stąpi po ustąpieniu niebezpiecznego skażenia. W związku z powyższym należy:

- przygotować indywidualne zapasy wody nie skażonej,
- zabezpieczyć indywidualne studnie kopane (szybowe) oraz ujęcia do-

mowych studni wierconych (głębinowych , artezyjskich). .
Wodę do celów konsumpcyjnych należy przechowywać w szczelnie za-

mkniętych szklanych, metalowych lub plastykowych pojemnikach np. w 
butelkach, słojach, bańkach itp.

Postępowanie w rejonach porażenia bronią jądrową, chemiczną i 
biologiczną oraz w przypadku wystąpienia innych zagrożeń.

1. W rejonie porażenia bronią jądrową
Największe zagrożenie życia ludzkiego występuje w tym rejonie bezpośred-

nio po wybuchu jądrowym. Jeżeli w momencie wybuchu ludzie znajdowali się 
w schronie, który nie został uszkodzony, powinni w nim pozostać do chwili 
otrzymania zezwolenia na wyjście. Po wyjściu ze schronu należy zwrócić uwa-
gę na znaki ostrzegawcze, które do tego czasu mogą zostać rozstawione.

Szczególną uwagę należy zwrócić na znaki informujące o skażeniu terenu.
Przebywając w terenie skażonym, należy przestrzegać następujących zasad:
- skrócić do niezbędnego minimum czas przebywania,
- nie wzniecać kurzu, a zimą nie wnosić śniegu do pomieszczeń 

nie skażonych,
- nie brać do rąk żadnych przedmiotów,
- omijać kałuże wody,
- nie pić skażonej wody i nie spożywać skażonych produktów żywnościowych,
- nie opierać się o drzewa, ściany budynków itp.,
- zwracać uwagę na to, by nie zabrudzić nie osłoniętych części ciała.

2. W rejonie porażenia bronią chemiczną
Po stwierdzeniu występowania bojowych środków trujących ludzie znajdu-

jący się w pomieszczeniach lub budowlach ochronnych, które nie są hermetycz-
ne, powinni założyć maski przeciwgazowe lub zastępcze środki ochrony dróg 
oddechowych. Osoby opuszczające te pomieszczenia lub osoby, które napad 
chemiczny zastał poza nimi, powinny założyć odzież ochronną lub zastępczą, 
W miarę możliwości należy jak najszybciej opuścić teren objęty skażeniami, 

w kierunku wskazanym przez odpowiednie organy obrony cywilnej i udać się 
do miejsca, gdzie przeprowadzone zostaną zabiegi sanitarne i specjalne przez 
formacje obrony cywilnej. Zwierzęta, które znalazły się w terenie skażonym 
środkami trującymi, muszą być poddane zabiegom weterynaryjnym.

3. W rejonie porażenia bronią biologiczną
W przypadku stwierdzenia skażenia bakteriologicznego określa się rejon 

skażenia, izoluje od otoczenia osoby przebywające w nim (kwarantanna), 
wprowadza stosowne ograniczenia i przystępuje do likwidacji skutków uży-
cia broni biologicznej.

Do podstawowych obowiązków obywateli znajdujących się w rejonie ob-
jętym kwarantanną należy ścisłe przestrzeganie zarządzeń lokalnych władz, 
a zwłaszcza dotyczących:

- przebywania i poruszania się w tym rejonie,
- utrzymywanie higieny,
-wykonywania podstawowych przedsięwzięć profi laktycznych,
- uboju zwierząt zakażonych i spożywania mięsa
-współdziałania zdrowej ludności z pododdziałami prowadzącymi likwi-

dację zakażeń.

4. W rejonie porażenia niebezpiecznymi środkami chemicznymi
Na terenie naszego miasta występują produkty chemiczne charaktery-

zujące się własnościami toksycznymi. Na skutek nieprzewidzianych awa-
rii, katastrof lub klęsk żywiołowych może nastąpić zagrożenie naturalnego 
środowiska człowieka, zagrożenie zdrowia lub życia mieszkańców. Ska-
żenie środowiska toksycznymi środkami przemysłowymi może nastąpić z 
obiektów stałych (zakłady przemysłowe) lub ruchomych (cysterny kolejowe 
i samochodowe). Należy wtedy zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać 
panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych. Stoso-
wać się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach, głównie 
środkami nagłaśniającymi umieszczonymi na samochodach.

Przebywając na terenie otwartym należy:
- zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, pary),
- opuścić zagrożony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosując się 

do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome 
środki nagłaśniające,

- udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych.
Przebywające w pomieszczeniach osoby, które z jakichkolwiek przyczyn 

przed wystąpieniem skażeń nie zdążyły wyjść z rejonu zagrożenia powinny:
- włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, 

zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń,
- pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem 

lub szmatami drzwi, okna otwory wentylacyjne, przebywać w miarę możli-
wości w pomieszczeniach środkowych,

- osoby wyposażone w maski przeciwgazowe zakładają je,
- do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać 

uszczelnionych pomieszczeń, nie przebywać w pobliżu okien i innych otwo-
rów wentylacyjnych,

- powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz prac wy-
magających wysiłku a więc dużego zapotrzebowania na tlen,

- wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia i telewizora), 
wygasić wszystkie płomienie,

- do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie lub w wod-
nym roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, tampon z gazy, ręcznik itp.

Przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do pole-
ceń kierownictwa.

5. W rejonie porażenia bronią klasyczną
W takim rejonie nie ma potrzeby stosowania środków ochrony dróg od-

dechowych, oczu i skóry. W czasie prowadzenia prac ratowniczych i udzie-
lania pomocy poszkodowanym w tym rejonie należy uważać na niewybu-
chy, miny, które stanowią duże zagrożenie dla życia i zdrowia pracujących 
tam ludzi. W razie ich wykrycia prace należy przerwać, powiadomić służby 
obrony cywilnej i postępować zgodnie z ich poleceniami.

INFORMATOR O POWSZECHNEJ SAMOOBRONIE LUDNOŚCI 
CZ. IV
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MZURKOWSKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM

DOŻYNKI GMINNE W PARZNIEWICACH

Wójt Gminy i Rada Gminy Wola Krzysztoporska
serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na DOŻYNKI GMINNE, które odbędą się

30 sierpnia 2009 roku Parzniewicach

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
14.00 Msza św. w kościele parafi alnym w Parzniewicach
15.00 Przejście korowodu dożynkowego na plac przy Szkole Podstawowej w Parzniewicach
15.30 Ceremoniał dożynkowy
17.00 Występ „Kapeli Spod Dębu” z Mzurek
17.20 Występ zespołu śpiewaczego „Pasjonatki” z Woli Krzysztoporskiej
18.00 Występ JANUSZA LASKOWSKIEGO z zespołem
19.30 Zabawa taneczna

Z A P R A S Z A M Y !!!

W dniu 11 czerwca 2009 roku odbył się w Mzurkach II Przegląd 
Pieśni i Tańców Ludowych „Mzurkowskie spotkania z folklo-
rem”, zorganizowany pod patronatem Wójta Gminy Wola Krzy-

sztoporska. Uczestników oceniało profesjonalne jury w składzie:
•  prof. Kazimierz Miler – etnomuzykolog - Przewodniczący Ogólnopol-

skiej Rady Zespołów Folklorystycznych Poznań
•  dr Aldona Plucińska - etnograf Muzeum Archeologicznego i Etnogra-
fi cznego w Łodzi

•  mgr Krystyna Stępczyńska – muzyk - emerytowany dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 47 w Bełchatowie.

Komisja oceniająca z przyjemnością zauważyła rosnący poziom zespołów 
zaproszonych do przeglądu, zarówno tych utytułowanych, jak i debiutują-
cych. Podkreślano także sprawność organizacyjną pomysłodawców przeglą-
du panów Ryszarda Cieślaka i Józefa Stępnia. Po obejrzeniu i wysłuchaniu 
programów konkursowych przyznano nagrody.

- w kategorii zespołów dziecięco- młodzieżowych:
I miejsce - Zespół „SKRZATY” z Woźnik
II miejsce - Zespół Folklorystyczny z Gminy Drużbice – debiutant
- w kategorii zespołów śpiewaczych:
 I miejsce - „Ludowe Pasjonatki” z Woli Krzysztoporskiej
II miejsce - zespół „Nad Wolbórką” z Wolborza
- w kategorii zespołów pieśni i tańca
I miejsce i nagroda „GRAND PRIXE” dla Zespołu Pieśni i Tańca „RAJ-

KA” z MCK Bełchatów
II miejsce Zespół Pieśni i Tańca „Wolborzanie”
Nagrody pieniężne dla zwycięzców ufundowali: Wójt Gminy Wola Krzy-

sztoporska Roman Drozdek oraz Starosta Piotrkowski Stanisław Cubała. 
Gościem „Mzurkowskich spotkań z folklorem” był eurodeputowany Janusz 
Wojciechowski. Przegląd Pieśni i Tańców Ludowych stał się także okazją do 
zabawy i wspólnego świętowania, dlatego towarzyszył mu festyn z licznymi 
atrakcjami. Dopisała pogoda, więc na zabawie tanecznej bawiono się znako-
micie. Oprawę muzyczną zapewnili: Zespół „Fayer”, Kapela Podwórkowa 
„Ferajny kwiat” z Widawy, Kapela „Spod Dębu” z Mzurek.

Z przyjemnością informujemy, że w organizację imprezy zaangażowało 
się wiele osób. Wsparcia fi nansowego udzielili: Sekretarz Gminy - pan Marek 
Ogrodnik , pan Marcin Piekarski - radny z Woźnik, Wójt Gminy Drużbice - pani 
Bożena Zielińska, państwo Maria i Władysław Dobrowolscy (piekarnia Gra-
bica), państwo Grażyna i Józef Stępniowie, GOK Wola Krzysztoporska. Buty 
dla akordeonisty z zespołu z Drużbic ufundował Przewodniczący Rady Gminy 
Drużbice - pan Tadeusz Wilczyński, a strój ksiądz proboszcz Marian Wiewió-
rowski z Gomulina. Poczęstunek był dziełem gospodyń z Mzurek oraz KGW z 
Woźnik. Opiekę medyczną sprawowała pani Ewa Bąk - pielęgniarka dyplomo-

wana z Suchcic. Mszę św. odprawił ksiądz Jerzy Wójcik z Suchcic. Nad bezpie-
czeństwem uczestników festynu czuwali strażacy z Woźnik, Huty i Suchcic.

Na zdjęciu: zespół „Ludowe Pasjonatki” z Woli Krzysztoporskiej, występujący w skła-
dzie: Zofi a Lisowska, Teresa Miśkiewicz, Halina Olczyńska, Zofi a Strzelecka, Krystyna 
Lauks, Antonina Ogrodnik, Danuta Jabłońska, Halina Kwapińska, Maria Głowacka, Alina 
Lasota, Halina Kurzydlak, Anna Matyjaszczyk, Halina Gniewaszewska, Dorota Płosza

Na zdjęciu: akordeonista Mateusz Cieślak (mieszkaniec Mzurek) z zespołem z 
Drużbic
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Piąte już spotkanie ogniskowe zostało zorganizowane w dniu 20 
czerwca 2009 roku z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka z inicjatywy 
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzy-

sztoporskiej oraz członków Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku 
Publicznego działającej przy Radzie Gminy w Woli  Krzysztoporskiej. Do 
wspólnej zabawy zaproszono 94 dzieci, wraz z mamami oraz władze sa-
morządowe. Na miejsce spotkania wybrano park w miejscowości Mzurki. 
Wszystkim mamom i dzieciom z okazji ich święta zostały złożone życzenia.  
Mieczysław Warszada - Zastępca Wójta Gminy w Woli Krzysztoporskiej, 
Ryszard Olejnik - Przewodniczący Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej 
oraz Dariusz Pytka – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i 
Porządku Publicznego wręczyli każdej zaproszonej mamie różę, a dzieciom 
słodkie upominki.

Zorganizowanie spotkania ogniskowego nie byłoby możliwe bez zaan-
gażowania i pomocy wielu życzliwych osób. Wszyscy otrzymali serdeczne 
podziękowania

Największą atrakcją było wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku  oraz 
obejrzenie wozu strażackiego. Jednostka strażacka zademonstrowała prze-
bieg akcji przeprowadzonej przez strażaków z upozorowanym pożarem.

OGNISKO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Z A P R O S Z E N I E
Wójt Gminy Wola Krzysztoporska oraz Prezydent Miasta Bełchatów

mają zaszczyt zaprosić na uroczystości 
poświęcone pamięci bohaterskich żołnierzy zgrupowania gen. Ludwika Czyżewskiego, 

które odbędą się w dniach 5-6 września 2009 roku

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
05 września 2009 r. /sobota/ Bełchatów-Grocholice

9.00  Rozpoczęcie X Regionalnego Marszu na Orientację „Borowskie 
Góry 2009” (org. RSSK ZS „Strzelec”)

17.00 
- Msza Święta w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Grocholicach
- Wręczenie statuetek „Rogatywka ppor. Zawilskiego”
18.00 
- Przemarsz na cmentarz
- Przemówienie okolicznościowe
-  Apel Poległych
- Złożenie kwiatów na kwaterach żołnierskich
- Zakończenie marszu i wręczenie nagród

06 września 2009 r. godz. 10.00 /niedziela/ Góry Borowskie 

10.00 
- Rozpoczęcie uroczystości pod Pomnikiem  Obrońców Gór Borowskich
-  Wystawienie warty honorowej przez Kompanię Honorową z Jednostki 

Wojskowej w Łasku
- Przemówienia okolicznościowe
- Apel Poległych
- Salwa honorowa
- Msza św. polowa
- Złożenie wieńców pod Pomnikiem Obrońców

Na zdjęciu: wspólne pieczenie kiełbasek

Na zdjęciu: Karolinka Suwart otrzymuje słodki upominek od Przewodni-
czącego Rady Gminy, a jej mama Aniela różę od Zastępcy Wójta
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100-LECIE OSP W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

W niedzielę 5 lipca odbyły się obchody 100-lecia powstania Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Woli Krzysztoporskiej.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem strażaków z obchodzącej jubi-
leusz jednostki, jednostek zaprzyjaźnionych i zaproszonych gości sprzed bu-
dynku remizy strażackiej do kościoła p.w. N.S.P.J. w Woli Krzysztoporskiej.

Wśród zaproszonych byli m.in.: Janusz Wojciechowski – poseł do Parla-
mentu Europejskiego, Antoni Macierewicz i Artur Ostrowski – posłowie na 
sejm RP, Marek Mazur - Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Woje-
wództwa Łódzkiego, Andrzej Jaros - Przewodniczący Rady Powiatu, Zbi-
gniew Ziemba – Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego, Grzegorz Adamczyk 
– Członek Zarządu Powiatu Piotrkowskiego, Roman Drozdek – Wójt Gminy, 
, Mieczysław Warszada – Zastępca Wójta, Ryszard Olejnik – Przewodniczą-
cy Rady Gminy, Marek Ogrodnik – Sekretarz, Wiesław Jagiełło - Skarbnik 
st. bryg. Andrzej Witkowski - Łódzki Komendant Wojewódzki PSP, druh 
Grzegorz Jasitczak - Prezes ZOG OSP RP w Woli Krzysztoporskiej, Zbi-
gniew Wiewióra – Komendant Gminny jednostek OSP, bryg. Paweł Kardas 
– Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Piotrkowie Trybunalskim oraz 
druh Jan Sachrajda – Prezes Powiatowego Związku OSP. Do Woli Krzyszto-
porskiej przyjechały także dwie zaprzyjaźnione jednostki OSP: delegacja z 
Moszczenicy oraz z miejscowości Bukowa (gmina Żarów) z druhem Stani-
sławem Wójcikiem – Komendantem Miejsko-Gminnym OSP na czele.

Na zdjęciu: zaproszeni goście

Na zdjęciu: prezes OSP Wola Krzysztoporska Zbigniew Galuś odbiera 
pamiątkową statuetkę od komendanta zaprzyjaźnionej jednostki OSP z Gmi-
ny Żarnów Stanisława Wójcika  

Po mszy świętej zgromadzeni udali się ponownie w okolice strażnicy 
OSP. Tam nastąpiła dalsza część uroczystości – przemówienia, gratulacje i 
podziękowania. Odznaczono zasłużonych strażaków.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Pre-
zydium Zarządu Głównego nadało Złoty Znak Związku OSP w Woli Krzy-
sztoporskiej za wieloletnią, ofi arną działalność w ochronie przeciwpożaro-
wej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyżej: pamiątkowe zdjęcie z uroczystości

Na zdjęciu: Grześ Koszelak najmłodszy strażak jednostki OSP Wola 
Krzysztoporska 

Na zdjęciu: dekoracja sztandaru OSP Wola Krzysztoporska Złotym Zna-
kiem Związku

Medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: złoty - Zbigniew Galuś, 
Zdzisław Filipczak, Krzysztof Błaszczyk i Franciszek Kuciapa, srebrny 
– Aleksander Kulig, Majewski Jakub i Zygmunt Kuciapa, brązowy – Jacek 
Radka, Marcin Stępień, Winnicki Krzysztof oraz Maciej Musiał.
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Tytułem wzorowego strażaka zostali wyróżnieni Marcin Olejnik, Błażej 
Strzelczyk, Michał Kowalczyk, Michał Góźdź, Dawid Gąsior, Marcin Pi-
woński, Marcin Kuciapa.

Jubileusz służby w jednostce obchodzili:
55-lecie: Franciszek Kuciapa, Władysław Krawczyk, Józef Migasiński,
40-lecie: Zdzisław Filipczak i Józef Turlejski,
25-lecie: Zbigniew Galuś, Stanisław Lauks oraz Jan Ambrozik, Jerzy 

Krakowiak, Tadeusz Drozdek.
W następnym numerze Biuletynu przybliżymy mieszkańcom Gminy hi-

storię jednostki OSP z Woli Krzysztoporskiej. 

Na zdjęciu: złoty medal za zasługi dla pożarnictwa z rąk Łódzkiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg. Andrzeja Witkowskiego otrzymuje 
Zbigniew Galuś

Na zdjęciu: dekoracja złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami za zasłu-
gi dla pożarnictwa, od prawej stoją: Maciej Musiał, Jakub Majewski, Alek-
sander Kulig, Franciszek Kuciapa, Krzysztof Błaszczyk, Zdzisław Filipczak 

Na zdjęciu: dokument z nadania Złotego Znaku Związku, po lewej stronie 
widoczne jest odznaczenie, którym udekorowano sztandar jednostki OSP z 
Woli Krzysztoporskiej

Na zdjęciu: okolicznościowe wystąpienie Wójta Romana Drozdka

PODZIĘKOWANIA
 

Zarząd OSP Wola Krzysztoporska
 wraz z druhnami i druhami strażakami 

składają
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

 za wsparcie fi nansowe i materialne
udzielone na organizację obchodów 100-lecia 

jednostki
 następującym fi rmom i osobom dobrej woli:

Zarządowi fi rmy KAUFLAND
Panu Grzegorz Krasoniowi

Panu Ryszardowi Cieślikowi
Panu Grzegorzowi Wojtala
Pani Małgorzacie Mikuła 

oraz Panu Piotrowi Burnantowi
Pani Halinie Węglarskiej

Panu Tomaszowi Felcenloben
Panom Krystianowi i Markowi Danielakom

Pani Aldonie Orłowskiej
Panu Bogdanowi Kazubowi

Pani Halinie Wnuk
ks. Pawłowi Lesiakowskiemu

oraz
Wójtowi i Radzie Gminy Wola Krzysztoporska



Imprezą inaugurującą obchody święta Gminy były zawody wędkarskie 
w Wygodzie. Rozpoczęły się w sobotę o 9.00 rano. Organizatorami byli 
GOK w Woli Krzysztoporskiej oraz Koło nr 35 PZW w Woli Krzyszto-
porskiej. W zawodach wzięło udział około 100 uczestników. Nagrodami 
były akcesoria wędkarskie. Wśród kobiet I miejsce zajęła Marzena Cin-
kowska, wśród mężczyzn zwyciężył Grzegorz Jarek, w kategorii dzieci i 
młodzież zwyciężył Andrzej Kiereś.

Na zdjęciu: Roman Drozdek – Wójt Gminy Wola Krzysztoporska witają-
cy zgromadzonych

Na zdjęciu: Uczestnicy obchodów chroniący się w namiocie przed 
ulewnym deszczem

Uroczyste obchody rozpoczęły się o godzinie 16.00 mszą świętą w 
kościele p.w. NSPJ w Woli Krzysztoporskiej. Po mszy nastąpił uroczy-
sty przemarsz delegacji poszczególnych sołectw i klubów sportowych 
Gminy Wola Krzysztoporska wraz z orkiestrami do miejsca obchodów 
- Gminnego Ośrodka Kultury. Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Roman 
Drozdek dokonał otwarcia Dni Gminy i powitał wszystkich przybyłych 
w deszczową pogodę. Głos zabrali także zaproszeni goście: Marek Mazur 
– Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Zbigniew Ziemba 
- Wicestarosta  Powiatu Piotrkowskiego oraz Ryszard Olejnik – Przewod-
niczący Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej.

Kolejnym punktem programu był koncert orkiestr dętych z terenu 
Gminy. Z powodu deszczu organizatorzy zaprosili wszystkich zgroma-
dzonych na salę widowiskową GOK, gdzie odbyły się występy małych 
artystów z przedszkola samorządowego, dzieci ze szkół podstawowych z 
terenu Gminy oraz młodzieży z zespołu szkolno-gimnazjalnego. 

Ewelina Pirek (II klasa) i Olga Piasta (III klasa) ze Szkoły Podstawo-
wej w Gomulinie  w duecie zaśpiewały piosenkę ,,Polskie kwiaty”. Wy-
stęp bardzo się podobał. Okazało się, że Olga jest też młodą skrzypaczką. 
Drobna dziewczynka zadziwiła wszystkich swoim talentem.

Na zdjęciu: Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Woźnikach oraz Zespo-
łu Szkół Rolniczych CKP w Bujnach reprezentujące LZS Wola Krzysztopor-
ska oraz przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy

Na zdjęciu: Występ Orkiestry Dętej z Gomulina

Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości w drugim dniu festynu

DNI GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA 2009

Uroczystości z okazji DNI GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA odbyły się 13 i 14 czerwca. Termin obchodów wiąże się z nadaniem herbu Gminie 
Wola Krzysztoporska, w tym roku obchodzono trzecią rocznicę tego wydarzenia. W sobotę festyn stał pod znakiem zapytania. Lało nieprzerwanie. 

Organizatorzy zdecydowali się zaprosić wszystkich przybyłych do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej.  Ale za to w 
niedzielę… pogoda wymarzona!
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Na zdjęciu: Olga Piasta ze Szkoły Podstawowej w Gomulinie

Jeden z pierwszych koncertów dały panie z niedawno utworzonego 
zespołu pieśni Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wola Krzyszto-
porska. Niesamowitych wrażeń dostarczył TEATR OGNIA. Pokaz moż-
na było obserwować po zmroku. Pierwszy dzień festynu zakończył się 
zabawą taneczną z towarzyszeniem zespołu Red Dance. 

Planowany na sobotni wieczór koncert zespołu DON WASYL I CY-
GANSKIE GWIAZDY, ze względu na złą pogodę, przeniesiono na nie-
dzielne popołudnie. Decyzja okazała się trafna. Artyści występowali w 
pełnym słońcu. Było rytmicznie, tanecznie i kolorowo. Prezentowane 
utwory cieszyły ucho, a niezwykły taniec i kolorowe stroje pięknych cy-
ganek – oko widzów.

Drugiego dnia wystąpiły również dzieci i młodzież ze szkół podstawo-
wych gminy oraz zespołu szkolno – gimnazjalnego.

Dodatkową atrakcją dla najmłodszych był klaun, który najpierw rozdawał 
dzieciom cukierki, a potem proponował zabawę z piłką. Była także maskot-
ka – pszczółka, z którą każde dziecko mogło się przywitać i zrobić zdjęcie.

Drugą gwiazdą tego dnia była MANDARYNA. Jej koncert przyciąg-
nął najwięcej widzów. Przy samej scenie panował tłok. 

Na zdjęciach: MANDARYNA pozuje do zdjęć i rozdaje autografy

Wszyscy świetnie się bawili. Artystka i towarzyszący jej tancerze 
wciągnęli widzów do zabawy. Po koncercie piosenkarka przez kilkana-
ście minut rozdawała autografy i pozowała do zdjęć.

Po MANDARYNIE wystąpiły równie przebojowe dzieci i młodzież z 
GOK: ciekawy pokaz dał zespół akrobatyczny JUMPER STEPS, po nim 
tańczył zespół PROJECT DANCE w motylich strojach. Dziewczynki z 
MINI PROJECT DANCE wdzięcznie zaprezentowały swój układ tanecz-
ny, za co zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Zgromadzonych bawiła też ”Kapela spod Dębu” z Mzurek. Warto 
wspomnieć, że kapela w maju b.r. zdobyła I miejsce w kategorii zespoły 
biesiadne na X Przeglądzie Twórczości Seniorów w Sieradzu.

Na znaczną poprawę humoru mógł liczyć każdy, kto przyszedł na wy-
stęp Kabaretu „PIGWA”. W dalszej części wieczoru mieszkańcy gminy 
i nie tylko tańczyli przy biesiadnych piosenkach w wykonaniu DARKA 
NOWICKIEGO, który zaśpiewał największe polskie przeboje.

Na zdjęciu: Występ zespołu MINI PROJECT DANCE z Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Woli Krzysztoporskiej
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Trwają przygotowania do obchodów  700-lecia Majkowa. W dniu 21 
maja 2009 roku odbyło się kolejne - trzecie  posiedzenie Społecznego 
Komitetu Organizacyjnego obchodów 700-lecia Majkowa.

Przewodniczący  Komitetu Włodzimierz Dryzek przedstawił informacje o 
dotychczasowym przebiegu realizacji zadań, jakie poszczególni członkowie 
mieli do wykonania. Zadania realizowane są zgodnie z planem przyjętym na 
poprzednim posiedzeniu. W ramach informowania społeczeństwa o bogatej 
choć  mało znanej historii tej ziemi opracowano i wydano FOLDER (w tle 
artykułu strona tytułowa folderu), który zawiera prócz informacji ogólnych 
ważniejsze wydarzenia w dziejach historii wsi Majkowskich. 

Folder zostanie przesłany do każdego domu, tak aby umożliwić każdemu 
mieszkańcowi społeczności Majkowa zapoznanie się z długą i ciekawą hi-
storią tych ziem.

Jednym z ważniejszych zadań, jakie Komitet przyjął do wykonania w 2009 
roku jest pozyskanie odpowiedniego kamienia na obelisk, który ma stanąć w 
miejscu, gdzie powstała historyczna osada, a później wieś Majków, a także za-
łatwienie formalności prawnych z tym związanych. Uroczyste odsłonięcie obe-
lisku nastąpi w czasie głównych obchodów 700-lecia Majkowa w 2011 roku.

Zastępca Przewodniczącego Komitetu Obchodów Leszek Filipek mieszkaniec 
Majkowa opisał dzieje wsi ziem Majkowskich wierszem i wydał w formie książkowej. 
Tomik zawiera 11 wierszy mówiących o historii i przemianach, jakie dokonały się w 
ciągu wieków na tych ziemiach. Oto pierwszy wiersz z tomiku wprowadzający w ob-
chody jubileuszu. Kolejne utwory opublikujemy w następnych wydaniach Biuletynu,  
przybliżymy też wszystkim postać ich autora. Już dziś zapraszamy do lektury!!!

„Jubileusz 700-lecia Majkowa

Rok dwutysięczny jedenasty,
to bardzo ważna data,
szczególnie dla każdego,
Majkowa rodaka.

Wtedy bowiem upływa
równe siedem wieków
od czasów jak powstała,
wieś królewska Majków.

Ten okrągły jubileusz, to dla
Majkowian historyczne wydarzenie,
bo stamtąd pochodzą
ich przodków korzenie.

W miejscu dawnej osady,
dla jubileuszu upamiętnienia,
mieszkańcy chcą postawić
obelisk z kamienia.

Na obelisku widniały będą,
same doniosłe słowa,
przypominające w skrócie,
długą historię Majkowa.

Obelisk ten na pewno sprawi,
że przyszłe pokolenia będą wiedziały,
gdzie wszystkie Majkowy
swą kolebkę miały.

Mieszkańcy pięciu wsi bratnich,
czują się dumni i zaszczyceni,
że ten piękny jubileusz, obchodzony
będzie na Majkowskiej Ziemi.”

JUBILEUSZ 700-LECIA MAJKOWA
PRZYGOTOWANIA DO OBCHODÓW

Według legendy pierwsza kapliczka z fi gurką św. Jana Nepomucena powstała w 
latach 1807- 1812r. Ufundowana została przez wojsko napoleońskie i umieszczona 
między granicami wsi Mzurki – Żądło – Woźniki, przy rozlewisku. Druga fundacja 
miała miejsce w 1900 r. z inicjatywy Wawrzyńca Wiśniewskiego - dziedzica Gomu-
lina. Kapliczkę poświęcił 21 maja 1900 r.  ks. Rajmund Kamiński proboszcz parafi i 
Gomulin. Niestety w 1940 r. kapliczka została usunięta decyzją okupacyjnych władz 
niemieckich. Dwaj miejscowi gospodarze uczestniczący w usunięciu drewnianej ka-
pliczki podzielili się drewnem, z którego była wykonana, wykorzystując je jako opał. 
Po kilku latach, jeden z nich zginął śmiercią tragiczną pracując w tartaku, drugi prze-
cięty został kosą na skutek nieszczęśliwego wypadku w swoim gospodarstwie.

Obecna kapliczka powstała z inicjatywy pani Leokadii Cieślak z domu Kotas. Ca-
łością działań organizacyjnych zajął się jej syn Ryszard Cieślak- sołtys wsi Mzurki.

W skład komitetu budowy weszli:
• Zbigniew Ziemba - przewodniczący (Wicestarosta Piotrkowski),
• Maria Bujakowska - mieszkanka Żądeł,
• Józef Stępień - właściciel Parku Mzurki
• Karol Dzieja - właściciel fi rmy „KONSTAK”  Sp. z o.o. w Mzurkach,
• Ryszard Cieślak- Sołtys wsi Mzurki.
Informacji o kapliczce z roku 1900 udzielił Wojciech Kamiński Komendant OSP z 

Gomulina. Wygląd i miejsce zniszczonej w 1940r. kapliczki określiła Maria Bujakow-
ska z Żądeł i Henryk Kluf z Woźnik.

Rzeźba ufundowana została przez państwa Ewę i Antoniego Bujakowskich z Żądeł.
Skład fundatorów uzupełnili:
• Andrzej Janowski z Suchcic,
• Karol Dzieja z fi rmy „KONSTAK”  Sp. z o.o. w Mzurkach,
• Grażyna i Józef Stępień - właściciele parku w Mzurkach,
• Zbigniew Ziemba – Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego, 
• Bożena Zielińska - Wójt Gminy Drużbice,
•  Karol Mielczarek
• Tadeusz Wilczyński - Przewodniczący Rady Gminy Drużbice,
• Teresa i Czesław Małeccy z Woźnik – kapliczkę wybudowano na ich gruntach.

Kapliczkę poświęcili 20 maja 2009 roku: ks. prof. Zdzisław Małecki, ks. kan. 
prob. Marian Wiewiórowski z Gomulina, ks. prob. Jerzy Wójcik z Suchcic, ks. dzie-
kan Antoni Kamiński, ks. prob. Wojciech Gonera, ks. wik. Grzegorz Kaszewski. Przed 
ceremonią prelekcję o św. Janie Nepomucenie wygłosiła Aldona Plucińska - doktor 
etnograf z Muzeum Archeologiczno - Etnografi cznego w Łodzi. 

Zdjęcie obok upamiętnia uroczystość  poświęcenia kapliczki.

KAPLICZKA ŚWIĘTEGO NEPOMUCENA
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Na zdjęciu: w konkursie na najlepszy dowcip była pełna dowolność

Konkurs składał się z trzech części:
Kulinarnej (przygotowanie jednej potrawy i jednego ciasta z własnych pro-

duktów według tradycyjnej receptury), sportowo-rekreacyjnej i występów sce-
nicznych (konkurs na najlepszy dowcip). W rywalizacji wzięło udział 19 kół.

W części kulinarnej najlepiej zaprezentowały się panie z KGW Wola 
Krzysztoporska, II miejsce zajęło KGW Borowa, III - KGW Piekary.

Za najlepszy dowcip I miejsce zdobyły członkinie KGW z Krzyżanowa, 
II miejsce KGW Stradzew, II – KGW Kozierogi.

W części sportowej rywalizacja odbywała się w trzech konkurencjach: 
sprawnościowym torze przeszkód, przewożeniu furmanką beli słomy i ro-
werowym torze przeszkód. Nie były to co prawda konkurencje olimpijskie, 
ale pełnego zaangażowania nie zabrakło nikomu. W sprawnościowym torze 
przeszkód I miejsce zajęła Joanna Socha z KGW Oprzężów, II miejsce Ewa 
Ceglarek z KGW Stradzew, a II Agata Jarek z KGW Laski. W przewożeniu 
furmanką beli słomy na czas bezkonkurencyjna okazała się  drużyna z KGW 
Gomulin, za nią uplasowały się KGW Oprzężów i KGW Stradzew. Rowe-
rowy tor przeszkód najszybciej pokonała Agnieszka Mikołajczyk z KGW 
Pawłów Górny, druga była Anna Danielak z KGW Wola Krzysztoporska, a 
trzecia Gabriela Wolankiewicz z KGW Piekary.

W punktacji końcowej zwyciężyło KGW z Oprzężowa, II miejsce przy-
padło w udziale KGW Stradzew, a III KGW Wola Krzysztoporska.

Uczestnikom konkursu czas umilała „Kapela spod Dębu” z Mzurek. 
Jedno jest pewne, następny taki konkurs dopiero za rok – a szkoda bo 

zabawa była wyśmienita.

Na zdjęciu: jedna z uczestniczek w rowerowym torze przeszkód

„TRADYCJA I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA, 
CO W JEDNEJ IDĄ PARZE”

Pod takim hasłem przebiegał tegoroczny konkurs dla członkiń kół gospodyń wiejskich z terenu naszej gminy z cyklu „Ocalić od zapomnienia”, zorgani-
zowany 18 lipca w Majkowie Dużym przez Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej. 

Kapela Spod Dębu z Mzurek 
zdobyła wyróżnienie na VII 
Ogólnopolskim Przeglądzie 

Kapel Podwórkowych GRAJEWO 
2009, który odbył się w dniach 27-
28 czerwca 2009 roku. Mamy więc 
na terenie naszej Gminy zespół, 
który wykonuje muzykę ludową na 
wysokim poziomie. Zresztą za swój 
kunszt artystyczny Kapela otrzymała 
już niejedną nagrodę. Będziemy mo-
gli posłuchać muzyków z Mzurek na 
zbliżających się Dożynkach Gmin-
nych – dobra zabawa GWARANTO-
WANA .

„CUDZE CHWALICIE, 
SWEGO NIE ZNACIE”

Na zdjęciu: konkurencja w powożeniu furmanką beli słomy
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W dniu 07.07.2009 r. rozpoczęto prace przy termomodernizacji budyn-
ków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej – etap 
II. Wartość robót to 640 tysięcy złotych. Zakres prac obejmuje docieplenie 
ścian i stropodachów, wykonanie robót blacharsko-dekarskich i instalacji od-
gromowej. Termin wykonania: 60 dni od daty zawarcia umowy.

Trwają prace przy przebudowie ulic, chodników i parkingów na osied-
lu mieszkaniowym przy ul. Kościuszki i Południowej w Woli Krzyszto-
porskiej. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 05.08.2009 r. na kwotę 
540.000,00 zł. Termin realizacji: 90 dni od daty zawarcia umowy. Zakres ro-
bót obejmuje przebudowę ciągów komunikacyjnych i parkingów w północ-
no-zachodniej części osiedla oraz wykonanie dwóch parkingów przy GOK ( 
do obsługi kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”). 

Trwa postępowanie przetargowe na budowę zespołu boisk sportowych 
o sztucznej nawierzchni w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 
2012” (plac przy budynku GOK w Woli Krzysztoporskiej). Planowany 
termin zawarcia umowy z wykonawcą to 17.08.2009 r. Termin realizacji 90 
dni od daty zawarcia umowy.

Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie inwestycji pt. „Poprawa 
atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez budowę nowoczesnego, 
wielofunkcyjnego kompleksu oświatowego w miejscowości Gomulin”. 

W postępowaniu złożono 11 ofert. Planowany termin zawarcia umowy 
21.08.2009 r. Planowany termin realizacji – do dnia 30.06.2011 r. 

Wykonywane są również roboty przy budowie domów ludowych w 
miejscowości Siomki oraz w sołectwie Mzurki-Budków. Wartość robót : 
1.260.000 zł . Planowany termin wykonania: 24.12.2010 r. 

Trwa realizacja robót drogowych polegających na położeniu nakładki 
bitumicznej (wraz z warstwą wyrównawczą klińca) na 19 odcinkach dróg 
na terenie Gminy. Termin realizacji 30.09.2009 r. Wartość robót 2.700.000 
zł. Roboty wykonywane są w następujących miejscowościach: Mąkolice 
(dwa odcinki), Jeżów, Wygoda, Rokszyce I , Woźniki Kolonia, Miłaków, 
Moników, Borowa, Parzniewice Duże, Parzniewice Małe, Gomulin Kolo-
nia, Laski, Woźniki, Krężna, Piaski, Borowa, Oprzeżów-Piekary, Oprzężów 
–Rokszyce.

Trwają roboty przy rozkładaniu kruszywa na podbudowę dróg na te-
renie Gminy. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 29.06.2009 r. Termin 
wykonania: 120 dni od daty zawarcia umowy. Wartość umowy 230.000 zł. 
W ramach wynagrodzenia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 5.000 
ton kruszywa. Roboty przy rozkładaniu kruszywa wykonują pracownicy 
Urzędu Gminy przy wykorzystaniu gminnego sprzętu.

Zdjęcie nr 2: Nowo wybudowana droga Kamienna - Borowa.

We wszystkich szkołach trwają wakacyjne remonty. Największy za-
kres prac przewidziano w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Woli Krzy-
sztoporskiej – częściowa wymiana posadzek – wartość robót 80.000 zł.

Trwają roboty remontowe w Przedszkolu Samorządowym w Woli 
Krzysztoporskiej. Remont obejmuje adaptację części pomieszczeń (użyt-
kowanych dotychczas przez Zarząd Nieruchomości) na sale przedszkolne. 
Wartość robót 98.000,00 zł. Termin wykonania 24.08.2009 r.

INWESTYCJE GMINNE 

Zdjęcie nr 1: budynek Zespołu Szkolno-Gimnazjalny w Woli Krzysztoporskiej - docieplenie ścian,
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Damian i Kamil Szczepanikowie to bracia mieszkający w Bujnach. 
Pod okiem trenera – Henryka Furmaniuka w 2005 roku rozpoczęli 
swoją przygodę z podnoszeniem ciężarów. Dziś ich ciężka praca,  

zaangażowanie i miłość do tej dyscypliny sportu przynoszą efekty.
W dniach 17-26 maja w Chiang Mai (Tajlandia) odbyły się I Młodzieżo-

we Mistrzostwa Świata w podnoszeniu ciężarów, które jednocześnie były 
kwalifi kacją do I Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Singapurze w 
2010 roku. Obaj bracia znaleźli się w kadrze narodowej chłopców, liczącej 
zaledwie 8 zawodników (taki był limit kadry). Rywalizowali z najlepszymi 
na świecie reprezentacjami juniorów do lat 17. W zawodach uczestniczyło 
51 państw oraz ok. 400 zawodników i zawodniczek z całego świata. Dla 
wszystkich polskich zawodników wyjazd do Chiang Mai był bardzo dużym 
wyzwaniem sportowym, ponieważ jeszcze nigdy w życiu nie startowali w 
tak ważnych zawodach jak mistrzostwa świata. Tym cenniejsze są doskonałe 
wyniki osiągnięte przez chłopców z Bujen. 

Wśród juniorów Kamil Szczepanik (l.16) w kat. 77 kg zajął IX miejsce 
– najwyższe ze wszystkich zawodników z Polski, uzyskując w dwuboju 
wynik 264 kg (rwanie 115 +podrzut 149) i bijąc swój rekord życiowy. 
Tym samym zakwalifi kował się do grona uczestników przyszłorocznych 
Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Singapurze. Natomiast starszy 
z braci – Damian (l.17) w kat. 85 kg zajął XV miejsce  z wynikiem 259 
kg (rwanie 116 i podrzut 148). W każdej z kategorii startowało ponad 30 
zawodników. 

Obaj chłopcy pojadą we wrześniu do Izraela na Mistrzostwa Europy Ju-
niorów do lat 17 i mają duże szanse, aby walczyć o medale.

Możliwości fi zyczne, poparte solidnymi treningami i dobrą współpracą z 
trenerem mogą przynieść jeszcze niejeden sukces tym młodym sportowcom. 
Jesteśmy przekonani, że są dopiero na początku swojej kariery sportowej. 
POWODZENIA!

Na zdjęciu po prawej: Damian Szczepanik w  towarzystwie pięknych ho-
stess

Damian i Kamil Szczepanikowie trenują w sekcji podnoszenia ciężarów 
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego GRYF w Bujnach. Zawod-
nicy Klubu  uczestniczą w zawodach i imprezach organizowanych przez 
Okręgowy Związek Podnoszenia Ciężarów oraz Polski Związek Podnosze-
nia Ciężarów, odnosząc sukcesy zarówno w mistrzostwach okręgu jaki i mi-
strzostwach Polski. Obecnie Klub zajmuje II miejsce w II lidze państwowej i 
ma duże szanse na awans do I ligi (awansują 2 pierwsze drużyny). 

CHŁOPCY Z BUJEN NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA

W dniu 29 czerwca 2009r. w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Buj-
nach odbył się dla kandydatów do klas mundurowych test spraw-
nościowy. Młodzież została poddana sprawdzeniu umiejętności 

i sprawności fi zycznej w takich konkurencjach jak: skok w dal, rzut piłką 
lekarską, bieg na 100 m oraz bieg na 800 m dziewcząt i bieg na 1000 m 
chłopców. 

Rywalizacja połączona z poczuciem humoru sprawiła, że  na boisku 
wszyscy dobrze się bawili. Wyniki osiągnięte przez młodzież są imponujące. 
Do boju, wzniecając ducha walki, zagrzewali członkowie Komisji Rekruta-
cyjnej. Toteż nie było pokonanych.

Na zdjęciu: skok w dal jednego z kandydatów

Na zdjęciu: Reprezentacja Polski na I Młodzieżowych Mistrzostwach 
Świata w podnoszeniu ciężarów Chiang Mai (Tajlandia)

Na zdjęciu po lewej: Kamil Szczepanik w towarzystwie zawodniczki z 
innego kraju

„TEST SPRAWNOŚCIOWY DLA PERWSZOKLASISTÓW”
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RUSZYŁA KOLEJNA LIGA PIŁKI NOŻNEJ 
DRUŻYN NIEZWIĄZKOWYCH

W niedzielę 21.06. 2009r. Rozpoczęła rozgrywki Gminna Liga Piłki Nożnej Mężczyzn Niezwiązkowych 7-osobowych.
Do rywalizacji ligowych przystąpi 13 zespołów z terenu gminy Wola Krzysztoporska.
Rozgrywki ligowe prowadzone będą w 4 grupach systemem turniejowym - eliminacje i fi nał. 

W poszczególnych grupach występują: 
GRUPA I LZS Woźniki, LZS Siomki, LZS Majków Duży i LZS Bogdanów
 boisko LZS Woźniki, początek turnieju godz. 14.30
GRUPA II LZS „Zorza” Bujny, LZS Kacprów i LZS Mzurki.
 boisko ZSRCKP w Bujnach, początek turnieju godz. 15.00
GRUPA III LZS Gomulin, LZS Mąkolice, OŚP „Ogniomistrz” Wola Krzysztoporska
 boisko w Gomulinie, początek turnieju godz. 15.00
GRUPA IV LZS Blizin, LZS Wygoda, LZS Parzniewice
 boisko LZS w Blizinie, początek turnieju godz. 15.00

Organizatorem ligi jest Gminne Zrzeszenie LZS w Woli Krzysztoporskiej przy współpracy i pomocy Okręgowego Związku Piłki Nożnej 
w Piotrkowie Trybunalskim. Serdecznie ZAPRASZAMY mieszkańców naszej Gminy na mecze – emocji nie zabraknie!

TURNIEJ GIER I ZABAW DLA KLAS I-III 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej w Woźnikach odbył 
się V Gminny Turniej Gier  i Zabaw Dla Klas  I-III Szkół Pod-
stawowych. W rywalizacji udział wzięło 6 szkół podstawowych z 

terenu gminy Wola Krzysztoporska. Najmłodsi sportowcy gminy startowali 
w pięciu konkurencjach tj. : bieg z pałeczką sztafetową, rzut piłką lekarską 
1kg w tył za głowę, skok w dal z miejsca, tor przeszkód, podawanie piłki 
lekarskiej górą.

Punktacja prowadzona była indywidualnie i drużynowo.
W poszczególnych konkurencjach zwyciężali:
Skok w dal z miejsca:
I miejsce  dziewcząt -  Małgorzata Siła SP Bujny
I miejsce  chłopców -  Wiktor Kurasiewicz SP Bujny

Rzut piłką lekarską  1 kg w tył za głowę:
I miejsce  dziewcząt- Martyna Wieczorek SP Parzniewice
I miejsce  chłopców- Dominik Mastalerz  SP Parzniewice

Podawanie Piłki  lekarskiej 1 kg górą:
I miejsce SP Woźniki
II miejsce SP Parzniewice
III miejsce SP Rokszyce

Tor przeszkód
I miejsce SP Gomulin 
II miejsce SP Woźniki
II miejsce SP Parzniewice

Bieg z pałeczką sztafetową
I miejsce SP Gomulin
II miejsce SP Bujny
II miejsce SP Woźniki

Punktacja ogólna:
I miejsce SP Gomulin 45 pk. - Puchar Wójta Gminy Romana Drozdka
II miejsce SP Woźniki 42 pkt - Puchar Przewodniczącego Rady Gminy 

Ryszarda Olejnika
III miejsce SP Bogdanów 41 pkt - Puchar Dyrektora SP w Woźnikach 

Ireny Kasztelan
Zwycięska drużyna SP Gomulin walczyła w składzie: Magdalena Łu-

czyńska, Karolina Malicka, Wiktoria Adamczyk, Dawid Staszek, Sebastian 
Filipczak i Krystian Pielużek. Opiekunka grupy- nauczycielka Bogusława 
Rajska. 

Poszczególne konkurencje sportowe sędziowali: Katarzyna Leśniewska, 
Kamila Dylak, Katarzyna Kowalska- członkowie Sekcji Turystycznej LUKS 
„GRYF”, pod kierownictwem nauczycielki wychowania fi zycznego  w ZSR 
CKP w Bujnach  Jolanty Kordowiak i wiceprezesa LUKS „GRYF”  przy 
ZSR CKP w Bujnach Władysława Wawrzyńczaka. Sędzią głównym była pani 
Agata Pawlak - nauczycielka wychowania fi zycznego w SP w Woźnikach.

Na zdjęciu: Ryszard Olejnik - Przewodniczący Rady Gminy w towarzystwie 
uczniów ze SP w Woźnikach, od lewej: Patrycja Bednarek, Lukasz Świerczek, 
Michał Lacheta, Arkadiusz Krawczyk, Wiktoria Wójcik, Paulina Sierant

Na zdjęciu: uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Parzniewicach z opie-
kunką Lidią Nicińską i uczennicami z ZSRCKP w Bujnach
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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.

Korespondencję prosimy
kierować na adres

Urzędu Gminy
z dopiskiem „Biuletyn”

INFORMATOR GMINNY
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ALFABET HISTORII DZIEWIĘTNASTOWIECZNEJ

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

Na zdjęciu: Dom Ludowy w Krężnej

Krężna

Na zdjęciu: Zabudowania miejscowości Krężna

Wieś leżała na terenie gminy Krzyżanów, w powiecie piotrkowskim w odległości 8 wiorst (ok. 8,53 km) na południowy zachód od stolicy powiatu, za wsią Bujny Milejowskie. 
We wsi znajdował się folwark o ogólnej powierzchni 305 mórg (ok.170,49 ha), z czego 207 mórg (ok.115,71 ha) stanowiła ziemia orna. Folwark był częścią dóbr Wola Krzy-
sztoporska.

W 1827 r. w Krężnej było 18 domów oraz 129 mieszkańców, a ok. 1883 r. liczba ta wzrosła do 191 osób zajmujących 21 domów wiejskich oraz 2 domy z 24 osobami zamiesz-
kującymi folwark.

Obecnie w miejscowości Krężna mieszka 216 osób.

Na zdjęciu: Zabudowania w miejscowości Krzyżanów. 

Krzyżanów

Na zdjęciu: Dom Ludowy w Krzyżanowie 
Wieś oraz folwark o tej nazwie istniały wówczas już od kilku stuleci. Granice administracyjne powiązały Krzyżanów z powiatem piotrkowskim i parafi ą w Milejowie. Dziewiętna-

stowieczne opisy lokowały tę wieś pomiędzy Siomkami i Milejowem w odległości 8 wiorst (ok.13,34 km) od stolicy powiatu.
W roku 1827, gdy wieś była własnością rządową, liczyła 241 mieszkańców oraz 41 domów. W połowie lat 80-tych XIX wieku odnotowano wzrost demografi czny, liczba mieszkań-

ców sięgała ponad pół tysiąca, gdyż w 72 domach mieszkało 509 osób. Do wsi należało 1450 mórg (ok.810,55 ha) ziemi, z czego 956 mórg (ok. 534,40 ha) stanowiła ziemia orna. Krzy-
żanowski folwark, w którym mieszkały 24 osoby w 2 domach, były w posiadaniu 262 mórg (ok.164,45 ha) ziemi. Przylegająca do wsi osada karczemna nie imponowała powierzchnią. 
Były to jedynie 2 morgi (ok.1,11 ha) ziemi uprawnej przez 10 osób mieszkających w 1 domu.

Wieś była siedzibą urzędu gminy, w której na obszarze 10639 mórg (ok. 5947,20 ha / ok. 59,9 km2) mieszkało 3850 osób. Gmina należała do powiatu piotrkowskiego oraz obwodu 
sądu gminnego okręgu V z siedzibą w Rozprzy. Najbliższa stacja pocztowa znajdowała się w Piotrkowie.

Obecnie Krzyżanów zamieszkuje 322 ludzi.

Laski

Na zdjęciu: Dom Ludowy w Laskach Na zdjęciu: Zabudowania w miejscowości Laski
Pod tą nazwa istniał folwark oraz wieś w powiecie piotrkowskim, na terenie gminy i parafi i Rozprza. W latach 80-tych XIX wieku wieś liczyła 12 domów zamieszkałych przez 

102 osoby. Informacje na temat folwarku podają, że w 2 domach zamieszkiwało 10 osób, a ogólna powierzchnia ziemi należącej do miejscowego dworu wynosiła 256 mórg 
(ok.143,1 ha). Teraz w miejscowości Laski mieszka 177 osób.




