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�0 października b.r. 75-osobo-
wa grupa przedstawicieli Gminy 
Wola Krzysztoporska na czele 
z Wójtem  Romanem Drozdkiem, 
udała się do Warszawy na Dożynki 
Sejmowe. Najliczniej reprezen-
towane były koła gospodyń wiej-
skich z całej Gminy. W delegacji 
uczestniczyli również sekretarz 
gminy, radni, muzycy z kapeli 
„Spod Dębu” i młodzież z Zespo-
łu Szkół Rolniczych CKP w Buj-
nach. Panie z KGW przygotowały 
dla Marszałka i wicemarszałków 
Sejmu RP dorodny chleb, piękny 
wieniec dożynkowy i bogate kosze 
z darami.  W gmachu sejmu grupę 
przywitała Sekretarz Stanu Elżbie-

ta Radziszewska w pięknym stroju opoczyńskim. Na sali obrad w imieniu całej grupy wręczyła Wicemarszałkowi Krzysztofowi 
Putrze kosz z chlebem wypieczonym z tegorocznych zbiorów. Wszyscy uczestnicy mieli okazję przysłuchiwać się obradom, 
dotyczącym  sytuacji w polskim rolnictwie. Delegacja została  przyjęta przez Marszałka Sejmu RP. Gospodynie z KGW Pie-
karki wręczyły marszałkowi wieniec z herbem Gminy Wola Krzysztoporska. Przyśpiewki zaprezentowane przez KGW z Woli 
Rokszyckiej, choć dosadne i trzeba przyznać często złośliwe, zostały przyjęte z humorem przez Marszałka Komorowskiego, 
Wicemarszałka Niesiołoskiego i Wicepremiera Schetynę. Zespół pod kierunkiem pana Krzysztofa Turały zamienił gabinet 
Marszałka w salę taneczną.... Marszałek na ręce Wójta Gminy złożył serdeczne podziękowania. Przekazał także życzenia 
dla mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska. Na spotkanie czas znaleźli także Wicemarszałek Jarosław Kalinowski, a 
w imieniu Wicemarszałka Szmajdzińskiego delegację przyjął poseł Wojciech Olejniczak. Pobyt w Warszawie zakończył się 
obiadem na Starym Mieście, gdzie uczestnicy podziękowali pani Elżbiecie Radziszewskiej za zaproszenie do Sejmu RP 
i gościnne przyjęcie. Organizatorem wyjazdu był Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej. Trzeba podkreślić, 
że wizyta delegacji Gminy w sejmie to ważny element promocji Gminy Wola Krzysztoporska. W sytuacji gdy Gmina ubiega 
się o wielomilionowe dotacje na rozwój m.in. oświaty  oraz budowę kanalizacji każda szansa zaistnienia Gminy na arenie 
regionu a  nawet kraju, powinna być wykorzystana.  

Na cmentarzu płomyki złote 
i groby w chryzantemach. 

Ludzie przyszli tu z myślą o tych,
których już nie ma.

Wspominają drogie imiona, 
 zasłaniają lampki przed wiatrem, 
 dla tych bliskich wieńce zielone 

 i bukiety jesienne pełne kwiatów.

 Zdjęcie na górze strony - delegacja Gminy Wola Krzysztoporska na dziedzińcu sejmowym,  
zdjęcia na dole strony - w budynku sejmu.

DOżYNKI SejMOWe

„Święto Zmarłych” H. Bechler
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XXIII sesja Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej odbyła się w dniu 4 września 2008 roku w budynku Urzędu Gminy w Woli 
Krzysztoporskiej. Najważniejsze uchwały dotyczyły:

• zmiany  budżetu i w budżecie gminy na rok 2008;
• udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzkowice;
• udzielenia pomocy finansowej Gminie Rozprza;
•  udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej Opieki Św. Józefa w Milejowie dotacji celowej na roboty budowlane przeprowadzane 

w zabytkowym kościele;
•  udzielenia pomocy Powiatowi Piotrkowskiemu poprzez wykonanie podbudowy z tłucznia na drodze powiatowej nr �9�4 E 

na odcinku około 545 m.b. w latach 2008 – 2009;
• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
Radni wnioskowali m. in. o przeprowadzenie remontów dróg oraz remontu budynku po byłej bibliotece w Woźnikach.
Kolejna – XXIV – sesja Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej odbyła się w dniu 7 października b.r., na której podjęto 

uchwały w sprawie:
• zmiany  budżetu i w budżecie gminy na rok 2008;
• sprzedaży działki nr 634/2 obręb Jeżów;
• sprzedaży działki nr 649/7 obręb Wola Krzysztoporska;
• zmiany statutu Sołectwa Wola Krzysztoporska w Gminie Wola Krzysztoporska;
• wydzierżawienia działki nr �0�/3 obręb Mąkolice.
Ponadto poruszono kwestię dowozu dzieci do szkół i ponoszonych z tego tytułu opłat, dyskutowano o możliwości organizacji 

zbiórki odpadów wielkogabarytowych, padło zapytanie o wykonanie prace udrażniających przydrożne rowy. Wnioskowano również 
o bieżące naprawy nawierzchni dróg.

Koła gospodyń wiejskich z Gomulina i Lasek reprezentowały naszą Gminę na Do-
żynkach Powiatowych, które odbyły się w Bujnach 2� września b.r. na terenie Zespołu 
Szkół Rolniczych CKP im. Wincentego Witosa. Gospodynie  z Gomulina, przy or-
ganizacyjnym wsparciu strażaków z Bujen, przygotowały stoisko gminne. Ekspozycji 
dopełniła prezentacja wyrobów piekarniczych „Piekarni Danielak”, z której dochód 
przeznaczono na rzecz koła. 

Należy się pochwalić, że stoisko Gminy Wola Krzysztoporska zostało nagrodzone 
w konkursie na najlepsze stoisko dożynek ( II miejsce!). 

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Laski przygotowały oryginalny wieniec do-
żynkowy (na zdjęciu obok) dla Przewodniczącego Rady Powiatowej - Andrzeja Jaro-
sa, który osobiście podziękował paniom za włożony trud.

W miesiącu wrześniu i październiku podpisano kolejne umowy na wykonanie następujących zadań budżetowych: 
a) wymiana dachu budynku Domu Ludowego w Kozierogach, 
b) rozbudowa wodociągów w miejscowościach Bogdanów i Rokszyce, 
d) przebudowa oraz remont dróg, parkingów i ciągów pieszych na osiedlu mieszkaniowym w Woli Krzysztoporskiej, 
e) budowa drogi w miejscowości Majków Folwark, 
f) wymiana dachu budynku Domu Ludowego w Stradzewie, 
g) utwardzenie kostką brukowa placów przy domach ludowych w Blizinie i Mąkolicach,

Ogłoszono również  przetarg na wykonanie: 
a) remontu domu ludowego w Laskach, 
b) remontu domu ludowego w Woli Rokszyckiej, 
c) adaptacji pomieszczeń budynku gminnego w Gomulinie na potrzeby przedszkola niepublicznego, 
d) adaptacji pomieszczeń budynku gminnego w Woli Krzysztoporskiej na potrzeby przedszkola niepublicznego.

Ww. roboty powinny zostać wykonane do końca 2008 roku. 
W dniu �3 października 2008 roku zawarto również umowę na wykonanie projektów planów miejscowych dla terenów po-

łożonych w miejscowościach Rokszyce I, Rokszyce II, Gomulin, Gomulin Kolonia, Majków Duży, Wola Krzysztoporska, Bujny 
i  Siomki. Plany miejscowe będą wykonane dla gruntów inwestycyjnych jak i gruntów przeznaczonych pod budownictwo jedno-
rodzinne.

Trwają prace przy utwardzaniu dróg gminnych kruszywem dolomitowym. Od miesiąca marca do października 2008 roku 
kruszywo rozłożono na następujących drogach gminnych: dwa odcinki w Mąkolicach – łącznie ok. 2,5 km, dwa odcinki w Ko-
lonii Gomulin – łącznie ok. 2 km, trzy odcinki w Bujnach – blisko 2,5 km, Gomulin – �,5 km, Stradzew – �,5 km, dwa odcinki 
w Kamiennej – łącznie ok. �,2 km, Rokszyce I – 0,5 km, Piaski – ok. �,5 km, dwa odcinki w Kolonii Woźniki – łącznie ok. � km, 
Krężna – ok. 0,3 km, Wola Rokszycka – 0,5 km, Siomki – ponad 0,3 km.

W dniu 24 września b.r. dwadzieścia par małżeńskich z terenu Gminy zostało odzna-
czonych „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie”. Wójt Gminy Wola Krzysztopor-
ska, pan Roman Drozdek, wręczył odznaczenia nadane przez Prezydenta RP. Otrzymały 
je pary, które uwieczniono na zamieszczonym zdjęciu: Krystyna i Henryk Banaszczyk, 
Kazimiera i Zdzisław Cieślak, Genowefa i Eugeniusz Desput, Sabina i Władysław Fi-
lip, Marianna i Jan Jarosińscy, Irena i Henryk Kaczmarek, Anna i Stanisław Kołacińscy, 
Maria i Mieczysław Kubiak, Zofia i Franciszek Kuciapa, Janina i Józef Lauks, Marianna 
i Mirosław Migasińscy, Krystyna i Jan Misztela, Zenona i Kazimierz Odrzywół, Teres 
i Józef Pielużek, Stefania i Zdzisław Rożniatowscy, Kazimiera  i Wacław Sierant, Monika 
i Zenon Sobala, Helena i Mirosław Sztajkowscy, Krystyna i Zygmunt Wieczorek, Teresa 
i Józef Wnuk. Serdeczne gratulacje składa  również redakcja biuletynu „Nasza Gmina”

WŁADZA 
UCHWAŁODAWCZA

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY
Ryszard Olejnik 

okręg wyborczy: Bogdanów, 
Bogdanów Kolonia,  

Borowa, Moników, Miłaków
tel. 44  6�6-35-88

ZASTĘPCA 
PRZEWODNICZĄCEGO 

RADY GMINY
janina Socha 

okręg wyborczy: Krężna, 
Krężna Kolonia, Oprzężów, 

Oprzężów Kolonia
tel. 44  646-88-02

RADNI
Paulina Dziadczyk 

Członek Komisji Rewizyjnej 
oraz Komisji Samorządowej, 

Oświaty, Kultury i Sportu
okręg wyborczy: Wola  

Krzysztoporska, Kacprów
tel. 44 6�6-3�-64

janusz Filipek 
Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej
okręg wyborczy: Gomulin 

– Żachta, Gomulin Kolonia
tel. 44 6�5-3�-�3

Michał Gaworczyk 
Członek Komisji Rewizyjnej 

oraz Komisji Budżetu 
Finansów i Rozwoju 

Gospodarczego
okręg wyborczy: Bujny
tel. kom. 509-270-936

Maria Głowacka 
Z-ca Przewodniczącego 
Komisji Zdrowia, Spraw 
Socjal. i Porządku Publ. 

Członek Kom.Rewizyjnej
okręg wyborczy: Mąkolice, 

Koziorogi, Piekary Stradzew
tel. 44 6�7-35-2�

Ryszard Iskrzyński
Z-ca Przewodniczącego 
Komisji Samorządowej, 

Oświaty, Kultury i Sportu 
Członek Komisji Budżetu 

Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego

okręg wyborczy: Glina, 
Piaski, Krzyżanów, Siomki, 

Wygoda, Jeżów
tel. 44 732-08-80

Z OBRAD RADY GMINY

DOżYNKI POWIAtOWe W BUjNACH

MeDAle DlA MAŁżONKóW

INWeStYCje GMINNe – AKtUAlNOśCI  
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Grzegorz Konecki 
Z-ca Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej, Członek 
Komisji Zdrowia Spraw 
Socjalnych i Porządku 

Publicznego
okręg wyborczy: Majków 
Duży, Praca, Rokszyce I

tel. 44 6�7-37-30 

Jerzy Krzesiński 
Członek Komisji Samorzą-

dowej, Oświaty, Kultury 
i Sportu oraz Komisji Zdrowia, 

Spraw Socjalnych i Porządku 
Publicznego

okręg wyborczy:  Pawłów, 
Parzniewice, Duże, 

Parzniewice Małe, Poraj, 
Parzniewiczki

tel. 44 6�6-30-97 

Aleksander Kulig 
Członek Komisji  Budżetu, 
Finansów i Rozwoju Go-
spodarczego oraz Komisji 

Zdrowia, Spraw Socjalnych  
i Porządku Publicznego
okręg wyborczy:  Wola  

Krzysztoporska, Kacprów
tel. 44 6�6-36-25 

Wiesław Odrzywół 
Przewodniczący Komisji 
Samorządowej, Oświaty, 

Kultury i Sportu
okręg wyborczy: Glina, 

Piaski, Krzyżanów, Siomki, 
Wygoda, Jeżów
tel. 44 732-�0-02 

Marcin Piekarski
Członek Komisji Budże-
tu Finansów i Rozwoju  

Gospodarczego, Członek 
Komisji Samorządowej, 

Oświaty, Kultury i Sportu
okręg wyborczy: Woźniki, 
Woźniki Kolonia, Mzurki-

Budków, Piekarki
tel. 44 732-��-48

Dariusz Pytka
Przewodniczący Komisji

Zdrowia, Spraw Socjalnych 
i Porządku Publicznego
okręg wyborczy : Gąski, 

Wola Rokszycka, Rokszyce 
II, Kargał Las

tel. 44  6�7-38-66

Od kilku lat trwają prace związane z kompleksowym rozwiązaniem problemów oraz zagospodarowaniem terenu osiedla 
domów wielorodzinnych w Woli Krzysztoporskiej. Zgodnie z przyjętą strategią postępowania problemy zaczęto rozwiązywać 
u podstaw. Pierwszy problem, z którym się uporano to gospodarko wodno-ściekowa. Od października 2006 r. do czerwca  2007 
r. wymieniono na osiedlu wszystkie przyłącza oraz sieć wodociągową. Od podstaw wykonano też przyłącza oraz sieć kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej. Łącznie wydatkowano na to zadanie ponad 700.000,00 zł. Równocześnie zlecono wykonanie projektu 
oświetlenia ulicznego, projektu drogowego oraz projektu zagospodarowania terenów o charakterze rekreacyjno-sportowym. To 
właśnie ten etap prac okazał się najtrudniejszy do realizacji. Opóźnienia w przekazywaniu przez projektantów dokumentacji 
oraz błędy w projektach, które powodowały kilkakrotny ich zwrot  do poprawy, w znaczny sposób wpłynęły na przesuwanie daty 
rozpoczęcia kolejnych etapów prac. W rezultacie roboty, które miały rozpocząć się na początku 2008 r.  rozpoczęły się dopiero 
w drugiej jego połowie. W lipcu rozpoczęły się prace związane z wykonaniem oświetlenia ulicznego. Do września wykonano na 
osiedlu nowe ozdobne lampy zlokalizowane przy planowanych do wykonania alejkach osiedlowych. Całkowita wartość tych prac 
to �20.000,00 zł. 

W sierpniu ogłoszono przetarg na wykonanie pierwszego odcinka drogi wraz z chodnikami i parkingami (droga od Gmin-
nego Ośrodka Kultury do ośrodka zdrowia  a następnie do wyjazdu z osiedla przy kapliczce na ul. Kościuszki). W przetargu 
wyłoniono do realizacji zadania firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A. Wartość robót to 580.000,00 zł.           

Oprócz wymienionych wyżej najpilniejszych prac przygotowano projekty zagospodarowania terenów rekreacyjno-sporto-
wych. Obok Gminnego Ośrodka Kultury  w Woli Krzysztoporskiej ma powstać zespół boisk o sztucznej nawierzchni. W ramach 
tego kompleksu zaprojektowano do wykonania boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka, piłka 
ręczna) oraz boisko do tenisa ziemnego oraz plac zabaw. Wykonano też projekt oświetlenia oraz ogrodzenia tego terenu. W 
kosztorysach inwestorskich kwotę tego zadania oszacowano na ponad � mln. zł. O dofinansowanie budowy tego kompleksu 
Gmina Wola Krzysztoporska stara się w Urzędzie Marszałkowskim w Łodziw ramach programu „Orlik 20�2” . Program ten 
zakłada wybudowanie do roku 20�2 w każdej gminie w Polsce zespołu boisko sztucznej nawierzchni. Wysokość dofinansowania 
może wynieść do 66 % wartości inwestycji. Natomiast na działce gminnej w południowo-zachodniej części osiedla (za pawilonem 
handlowym) planuje się budowę niewielkiego skate-parku oraz placu zabaw dla dzieci. Projekty są już gotowe. Również budy-
nek Gminnego Ośrodka Kultury może doczekać się w końcu modernizacji. Zakończono prace projektowe związane z remon-
tem i przebudową budynku. We własnym zakresie Gmina zamierza wykonać termomodernizację budynku oraz będzie starać 
się o dofinansowanie ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na wykonanie  
modernizacji sali widowiskowo-kinowej wraz 
z pełnym jej wyposażeniem. Prace te będą 
kosztowały ponad 2 mln złotych. Opisane 
wyżej zadania ujęte są w Planie Rozwoju 
Lokalnego Gminy Wola Krzysztoporska na 
lata 2007-20�3. Należy mieć na względzie to, 
że zakres prac do wykonania jest tak duży, 
że Gmina nie ma możliwości finansowych do 
zrealizowania go w krótkim czasie. W roku 
2009 planowane jest wykonanie  kolejnego 
etapu budowy dróg i chodników. Również w 
przyszłym roku możliwe jest rozpoczęcie prac 
przy modernizacji sali widowiskowo-kinowej 
oraz budowie zespołu boisk przy budynku 
GOK, ale jedynie w przypadku uzyskania 
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Zdjęcie u góry strony przedstawia osiedle domów wielorodzinnych przy ul. Kościuszki w Woli Krzysztoporskiej z lotu ptaka.
Na zdjęciu u dołu strony -  prace budowlane na osiedlu związane z budową dróg i chodników - X 2008 r.

ZAGOSPODAROWANIe teReNU OSIeDlA  
PRZY Ul. KOśCIUSZKI  

W WOlI KRZYSZtOPORSKIej
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We wrześniu zakończono remont budynku zabytkowego 
Kościoła w Milejowie p.w. Opieki św. józefa (zdjęcie wykonane 
w październiku 2008 r.). Kościół w swoim obecnym kształcie zo-
stał zbudowany w latach �897-�902 w stylu neogotyckim, konse-
kracja nastąpiła 22 lipca �903 roku (natomiast pierwszy kościół 
założony przez sulejowskich cystersów powstał w tym miejscu 
już w roku �282). Kościół  wpisano do rejestru zabytków. W koś-
ciele znajduje się szereg cennych zabytków ruchomych, w tym 
obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z ołtarza głównego (późny 
gotyk, rok �468). Kościół w Milejowie, obok kościoła w Bog-
danowie, jest najważniejszym obiektem sakralnym o oddziały-
waniu lokalnym. Ma istotne znaczenie zarówno historyczne, jak 
i artystyczne oraz kulturowe dla mieszkańców Gminy. Jest m.in. 
miejscem do którego udają się wycieczki szkolne uczniów 
ze szkół z terenu Gminy. 

 Od kilku lat, dzięki staraniom księdza proboszcza 
Piotra Szubskiego, w Kościele przeprowadzono szereg prac re-
montowych. W 2003 roku nastąpiła konserwacja zabytkowych 
organów z �902 roku, w 2004 roku konserwacja zabytkowego 
portalu, w 2005 – konserwacja wieży północnej a w 2006 – po-
łudniowej, w roku ubiegłym dokonano remontu naw bocznych, 
a w bieżącym – nawy tylnej  oraz remontu pokrycia dachowego 
prezbiterium, kaplicy, nawy bocznej i skarbca. 

W sierpniu b.r. ksiądz. proboszcz Piotr Szubski złożył 
do Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej wniosek o przy-
znanie dotacji celowej na remont pokrycia dachowego Koś-
cioła. Dotacja w kwocie 20.000,00 zł udzielona została na mocy 
uchwały Rady Gminy Wola Krzysztoporska  z dnia 4 września 
i stanowi blisko 50% kosztów remontu dachu. Parafia Milejów obejmuje swoim obszarem cztery miejscowości z terenu Gminy Wola 
Krzysztoporska: Siomki, Krzyżanów, Glina i Piaski, w których zamieszkuje ok. �200 osób. Do Kościoła w Milejowie uczęszcza zatem 
znaczna część mieszkańców Gminy, stąd też decyzja o przyznaniu dotacji na prace remontowe. Odbiór wykonanych prac nastąpił 30 
września. W czynnościach odbiorowych brali  udział m.in.Kierownik Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Piotrkowie Trybunal-
skim – pan Zygmunt Błaszczyk oraz przedstawiciel Gminy Wola Krzysztoporska - specjalista ds. budowlanych pan Paweł Szulc. 

Na zdjęciu Kościół  p.w. Opieki św. Józefa w Milejowie (zdjęcie wykonano w październiku 2008 r .po zakończeniu prac remontowych)

Od � lipca 2008 roku Gmina  realizuje projekt bezpłat-
nych szkoleń dla  osób pozostających bez zatrudnienia pod 
tytułem  „Możesz mieć dobrą pracę – daj sobie SZANSĘ!”, 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.�.� 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnikom projek-
tu zapewnia się bezpłatny pakiet usług doradczych oraz szko-
lenie, zwrot kosztów dojazdu, finansowanie badań lekarskich 
i egzaminów, ubezpieczenie NNW uczestników, poczęstunek 
i ciepły posiłek oraz wypłatę dodatku szkoleniowego. Pierwsza 
grupa uczestników (89 osób) zakończyła już zajęcia z doradcą 
zawodowym. Obecnie trwają następujące szkolenia: kompute-
rowa obsługa hurtowni/magazynu, doradca handlowy ze znajo-
mością języka obcego, pracownik biurowy/asystent/asystentka 
ze znajomością języka obcego, kierowca wózka jezdniowego 
z prawem spożywczym, prawo jazdy kat. C z obsługą burt sa-
mowyładowczych, prawo jazdy kat. C+E z obsługą burt samowyładowczych, obsługa maszyn ciężkich w 2 specjalnościach (kopar-
ki, koparko-ładowarki itp.), pracownik ochrony. Informujemy również, że dalej przyjmowane są zapisy na następujące szkolenia, 

które odbędą na początku przyszłego roku: doradca handlowy 
z prawem jazdy kat. B, podstawy gospodarki magazyno-
wej z obsługą wózków jezdniowych, prawo jazdy kat. C 
z obsługą burt samowyładowczych, obsługa maszyn cięż-
kich w 2 specjalnościach . Osoby zainteresowane proszone 
są o zgłaszanie się do Biura Projektu w Urzędzie Gminy w Woli 
Krzysztoporskiejul. Kościuszki 5, 97-37� Wola Krzysztoporska 
- pokój nr 8. Informacje telefoniczne można uzyskać pod nu-
merem telefonu: 044 61-63-984. 

Zdjęcie powyżej: Zajęcia z języka angielskiego w budyn-
ku Urzędu Gminy prowadzone przez lektora z Centrum Ję-
zyków Obcych „COGITO”.    

Zdjęcie po prawej: Zajęcia: „pracownik ochrony”  prze-
prowadzane przez firmę INWEMER OCHRONA Sp. z o. o. 
w Piotrkowie Trybunalskim.

ReMONt ZABYtKOWeGO  
KOśCIOŁA W MIlejOWIe

PROjeKt BeZPŁAtNYCH SZKOleń DlA OSóB 
POZOStAjĄCYCH BeZ ZAtRUDNIeNIA 

Piotr turlejski
Z-ca Przewodniczącego 

Komisji Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego, 

Członek Komisji Samorządo-
wej, Oświaty, 

Kultury i Sportu
okręg wyborczy: Laski, 

Ludwików, Blizn, Radziątków, 
Kamienna

tel. 44 6�6-34-77

Karol Zawiślak
Przewodniczący Komisji 

Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego

okręg wyborczy: Wola Krzy-
sztoporska, Kacprów

tel. 44 6�6-36-39

URZĄD GMINY
REFERAT SPRAW 
OBYWATELSKICH

KIEROWNIK:
Anna Gąsior

tel. 44  6�6-39-80, pok.�,2
Zdzisława Szymczyk
- ewidencja ludności
- sprawy wojskowe

tel.. 44 6�6-39-8�, pok. �
Piotr Wojciechowski

- sprawy obrony cywilnej, 
reagowania kryzysowego, 
powszechnego obowiązku 

obrony, OSP
tel. 44 6�6-39-8�, pok. �

URZĄD STANU
CYWILNEGO

Anna Gąsior
- sprawy z zakresu USC
- wydawanie dowodów 

osobistych
tel. 44 6�6-39-80, pok.�,2

REFERAT 
BUDOWNICTWA 

KIEROWNIK:
Małgorzata Ciesielska

- planowanie przestrzenne
tel. 44 6�6-39-74, pok. 6

Paweł Szulc
- inwestycje, drogi

tel. 44 6�6-39-73, pok. 7
Michał Gwadera

- decyzje o warunkach 
zabudowy

tel. 44 6�6-39-74, pok. 7
Wanda Podleska

-inwestycje
tel. 44 6�6-39-73, pok. 7

tomasz Szustkiewicz
-drogi

tel. 44 6�6-39-73, pok. 7
Katarzyna Kowalska
- ochrona środowiska

tel. 44 6�6-39-73, pok. 7

STANOWISKO DS. GO-
SPODARKI GRUNTAMI

joanna Ałaszewska
Tel. 44 6�6-39-83, pok. 9
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W niedzielę, �4 września 2008 roku, do Woli Krzysztoporskiej licznie zjechali mieszkańcy z całej okolicy na Dożynki Gminne. Dożynki rozpoczęły 

się uroczystą mszą dziękczynną, którą uświetniła Orkiestra Dęta z Bogdanowa. Po mszy wszyscy mogli skosztować poświęconego chleba z miodem. 
Zaprzęgami konnymi na dożynki przybyli pan Jarosław Denys z Jeżowa i pan Janusz Kacperczyk z Piotrkowa Trybunalskiego. Ich powozy uświetniły 
korowód dożynkowy, który przemaszerował od kościoła parafialnego do GOK przy ul. Południowej. W zaprzęgu konnym trasę tę przebyli starostowie 

dożynek, wójt oraz przewod-
niczący rady gminy wraz 
z małżonkami Tutaj rozpo-
częła się druga część obcho-
dów dożynkowych w duchu  
zabawy i wytchnienia od co-
dziennych obowiązków. Sa-
morządowcy zostali obda-
rowani przez panie z kół 
gospodyń wiejskich prze-
pięknymi wieńcami i przy-
śpiewkami. Towarzyszyła im 
kapela „Spod Dębu” z Mzu-
rek. W części artystycznej 
wystąpiły zespoły „Project 
Dance”, „Skrzaty” ze Szkoły 
Podstawowej w Woźnikach 
oraz młodzież z zespołu wo-

kalnego. W konkursie  „Los szczęścia”  wygrana główna, czyli rower, przypadł Dawidowi Woź-
niakowi, który wylosował szczęśliwą „trzynastkę”. W przygotowania dożynkowe zaangażowały się 
panie z kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy. Na dożynki gminne �8 Kół Gospodyń Wiejskich 
z całej Gminy przygotowało prezentację i poczęstunek z tradycyjnych potraw; wspaniale podane 
kusiły zapachem, barwami i smakiem. Symboliczne opłaty jakie złożyli na ręce gospodyń uczestnicy 
dożynek zostały, decyzją KGW z dnia �6 września 2008 roku, przekazane na rzecz poszkodowa-
nych przez nawałnicę w Starej Wsi, Gmina Rozprza. W sumie zebrano blisko �.300 zł. Za ten 
gest solidarności serdecznie podziękowała Pani Halina Filipek - Zastępca Wójta Gminy Rozprza. 
Aplauz publiczności wywołał występ gwiazdy wieczoru zespołu TOP ONE. Zespół dał z siebie 
wszystko a publiczność - zwłaszcza młodzież - bawiła się świetnie. Prawdziwym hitem okazał się 
wieczorny pokaz fajerwerków.  Od czasów hucznie świętowanego przed laty Dnia Chemika takich 
pokazów w Woli Krzysztoporskiej nie widziano…

Organizatorzy Dożynek Gminnych Wola Krzysztoporska 2008 składają w imieniu własnym 
i w imieniu uczestników serdeczne podziękowania sponsorom: panu Grzegorzowi Jaśki (Przedsię-
biorstwo Projektowo - Wykonawcze BIOPROJECT z siedzibą w Moszczenicy) - firma ufundowała 
nagrodę główną w konkursie „Los szczęścia” i sponsorowała występ gwiazdy wieczoru, zespołu 
TOP ONE; panu Grzegorzowi Krasoniowi (Gospodarstwo Ogrodnicze Grzegorz Krasoń, Piaski); 
Zarządowi firmy Kaufland Polska Centrum Dystrybucyjne Kaufland, Rokszyce I; Zarządowi firmy 
Voight Polska Sp z o.o., Majków Duży; panu Karolowi Dzieja (Konstakt Sp. z o.o., Mzurki); panu 
Sylwestrowi Dziadczykowi (AXEL - Usługi Transportowe, Wola Krzysztoporska); państwu Ur-
szuli i Zdzisławowi Fałek (Gospodarstwo Rolniczo – Sadownicze Rokszyce II); panu Mariuszowi 
Bukowskiemu (BUK MAR, Nowe Kozuby); panu Czesławowi Książkowi (Zakład Usług Gastronomicznych RUBIN, Wola Krzysztoporska); panom 
Markowi i Krystianowi Danielakom - właścicielom „Piekarni Danielak” w Woli Krzysztoporskiej, pani Marcie Kapusta i panu Jerzemu Owczarkowi (Re-
gionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej).

Nastepne strony biuletynu zawierają fotorelację z dożynek gminnych. Niestety ze względu na niweielką ilość miejsca jakim dysponujemy nie było 
możliwe zamieszczenie większej ilości zdjęć...

Zdjęcia powyżej przedstawiają: u góry po lewej stronie - wójt wraz z małżonką przemierzają w dorożce tresę z kościoła do budynku GOK; zdjęcie pierwsze 
i drugie po prawej stronie - uczestnicy dożynek w namiotach ustawionych przy GOK w Woli Krzysztoporskiej; zdjęcie na dole po prawej stronie - występ 
zespołu  „Project Dance”.

Przypomnijmy: w połowie sierpnia bieżącego roku przeszła przez nasz region nawałnica, która wiele rodzin pozbawiła dorobku życia. W obliczu tragedii 
w działania ratownicze i pomoc osobom poszkodowanym zaangażowali się strażacy. Pomagali z wielką ofiarnością, za co doczekali się podziękowań. Na uro-
czystości uhonorowania strażaków biorących udział w likwidacji skutków nawałnicy reprezentanci jednostek OSP z Gomulina, Krzyżanowa, Parzniewic  
i Woli Krzysztoporskiej  otrzymali podziękowania i dyplomy. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach. W uroczystości wzięła udział 
posłanka z naszego regionu Pani Elżbieta Radziszewska. 

Redakcja biuletynu przyłącza się do podziękowań i ciepłych słów skierowanych do naszych strażaków. 
 Zdjęcia wykonane przez pracowników Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej podczas szacowana  szkód po sierpniowej wichurze.  

DOżYNKI GMINNe  
WOlA KRZYSZtOPORSKA 2008

PODZIĘKOWANIA DlA NASZYCH StRAżAKóW
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Dożynki 2008
Koło Gospodyń Wiejskich z Oprzężowa

Koło Gospodyń Wiejskich z Pawłowa Górnego

Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Rokszyckiej

Wieniec Koła Gospodyń Wiejskich w Bujnach
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Nasza fotorelacja
Koło Gospodyń Wiejskich Budków - Mzurki

Zespół “Project Dance” 

Koło Gospodyń Wiejskich z Krężnej

Koło Gospodyń Wiejskich z Woźnik
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Od � lipca 2008 roku funkcję nowego dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej 
objęła pani jadwiga Kułak-Pełka (na zdjęciu). 

Pani Jadwiga Kułak-Pełka posiada bogate doświadczenie pedagogiczne: pracowała m.in. jako nauczy-
ciel języka polskiego i języka francuskiego, jako doradca metodyczny dla nauczycieli języka francuskiego 
i łacińskiego, a także nauczyciel języka polskiego dla młodzieży francuskojęzycznej (Szkoła Polska w Paryżu 
z filią w Lyonie). Była lektorem Departamentu Języków Obcych na Uniwersytecie Katolickim w Lyonie. 
Jako Kontraktor uczestniczyła w Europejskim Programie TEMPUS Kształcenie w zawodach językowych 
– trzyletnim projekcie realizowanym z uczelniami z Francji (UCO w Angers), Belgii (ISTI w Brukseli) 
i Wielkiej Brytanii (Uniwersytet w Southampton). Wykładała na Wydziale Nauk Humanistycznych Aka-
demii Polonijnej w Częstochowie. Ostatnio pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Akademia 
Dyplomatyczna w Warszawie.

Pani dyrektor współpracuje również z francuskimi stowarzyszeniami zajmującymi się wymianą kultu-
ralną: Stowarzyszenie Rodzin z Saint-laurent sur Sevre, Stowarzyszenie Z’ANIMAVILLE z Le May sur 
Eyre. Bierze udział w wymianie grup młodzieży polskiej i francuskiej. Udziela się społecznie poprzez 
członkostwo w organizacjach jako: Członek Zwyczajny Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicz-
nych, Prawniczych i Sądowych TEPIS; Członek Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francu
 skiego PROF.-EUROPE oraz Sekretarz Stowarzyszenia Mieszkańców Niechcic (gdzie obecnie mieszka) 
Przyjazne Otoczenie.

Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej na rok szkolny 2008/2009 przygotował bogatą ofertę kulturalną skierowaną dla dzieci i młodzieży. 
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić czas wolny rozwijając swoje pasje i zainteresowania.

- pracownia sztuk plastycznych proponuje m.in.: rysunek, malarstwo sztalugowe, collage, modelowanie (czwartki �6.00 - 20.00) – sala nr �4
- sekcja tańca w ramach, której działa zespół „Project Dance”, mile widziane dzieci 
w wieku 7-8 lat, (środa �5.30 – �9.�5) – sala widowiskowa 
- sekcja teatralna - zajęcia teatralne, przygotowywanie spektakli scenicznych (wtorki �5.30 – �9.�5) – sala widowiskowa

- sekcja muzyczna - nauka gry na instrumentach strunowych i klawiszowych  (czwartki �5.30 – �9.�5) – pracownia muzyczna I piętro
- sekcja gimnastyczno-akrobatyczna - (wtorki i czwartki �6.30 – �8.00) – sala widowiskowa
- orkiestry: 
Orkiestra Dęta w Bogdanowie (soboty �5.00 – �8.00; niedziele �5.00 – �7.00) – próby w sali na plebanii parafii Bogdanów
Orkiestra Dęta w Gomulinie (piątki �7.00 – 20.00; soboty 9.00 – �2.00) – próby w sali parafialnej w Gomulinie
Orkiestra Dęta w Woli Krzysztoporskiej (poniedziałki �7.00 – 20.00) – próby w sali widowiskowej GOK
                                         
Zapisy: Sekretariat GOK od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – �8.00 (Gminny Ośrodek Kultury, ul. Południowa 2, Wola Krzysztoporska)  

tel.: 044 6� 63 �85, tel. kom.: 0 5�9 �02 6�6,  e-mail: gok-wola@neostrada.pl 

Nazwa 
Godziny otwarcia

Oferta
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Gminna Biblioteka 
Publiczna 
w Woli Krzysztoporskiej
(044) 6�6 30 7�

9.00-�7.00 9.00-�7.00 9.00-�7.00 9.00-�700 9.00-�7.00 książki, prasa, 
Internet, ksero

Filia Bogdanów ��.00-�7.00 ----------- �0.00-�7.00 ----------- �0.00-�7.00 książki, prasa, 
Internet

Filia Bujny 9.00-�7.00 ----------- �4.00-�8.00 ----------- 9.00-�7.00 książki, prasa, 
Internet, ksero

Filia Gomulin �0.00-�7.30 �0.00-�7.30 ---------- �0.00-�7.30 �0.00-�7.30 książki, prasa, 
Internet

Filia Krzyżanów ----------- ---------- �3.00-�7.00 �3.00-20.00 �3.00-20.00 książki, prasa, 
Internet

Filia Parzniewice 9.00-�6.00 9.00-�6.00 ---------- 9.00-�5.00 ---------- książki, prasa, 
Internet

Filia Woźniki --------- 9.00-�700 9.00-�3.00 9.00-�7.00 ------------ książki, prasa, 
Internet, ksero

WYDARZeNIA KUltURAlNe

PRZeDStAWIAMY NOWeGO DYReKtORA GOK

GMINNY OśRODeK KUltURY W WOlI KRZYSZtOPORSKIej ZAPRASZA

GMINNA BIBlIOteKA PUBlICZNA
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STANOWISKO 
DS. ROLNICTWA

Bogusława Dziubecka
tel. 44 6�6-39-83, pok. 9

REFERAT GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ 

Wola Krzysztoporska
ul. Cmentarna 22 

kierownik:
jan Mędoń

tel. 44 6�6-32-�3

REFERAT FINANSÓW  
I BUDŻETU

kierownik:
jadwiga Robak

tel. 44 6�6-39-89, pok. �0
Halina Wnuk
Marzena lec

tel. 44 6�6-39-89, pok. �0
joanna Kiereś

tel. 44 6�6-39-90, pok. �0 
Stanisława Zelcer

Barbara Marusińska
- płace

tel. 44 6�6-39-7�, pok. �7
jolanta Łasek

- rozliczanie wody
tel. 44 6�6-39-77, pok. �4

Danuta Florczyk
Adela Adamczyk

tel. 44 6�6-39-75, pok. �4

REFERAT
PODATKÓW I OPŁAT

kierownik
Monika Dybała

- wpisy do ewidencji działal-
ności gospodarczej

- zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu

- dodatki mieszkaniowe
tel. 44 6�6-39-88, pok. 4

Robert Pielużek
- egzekucja należności
- podatek od środków 

transportu
tel. 44 6�6-39-87, pok. 4

Beata Piecyk
  - egzekucja należności
  tel. 446�6-39-87, pok. 4 
Małgorzata Grabowska

- podatek od osób prawnych
- ewidencja zobowiązań 

pieniężnych
tel. 44 6�6-39-70, pok. 3

Monika Wiśniewska
Bożena Ginglas

- podatek od osób
fizycznych

- wydawanie zaświadczeń
- umorzenia i odroczenia 

podatku
-  rozkładanie na raty  należ-

ności  podatkowych
tel. 44 6�6-39-69, pok. 3

elżbieta świerk
- obsługa kasowa

tel. 44 6�6-39-70,  pok. 3

KASA czynna
Pn.  9.�5 – �6.30

Wt – Pt   7.45 – �5.00

Góry Borowskie podczas kampanii wrześniowej �939 roku spełniły rolę ważnego punktu oporu wojsk polskich powstrzymu-
jących napór niemiecki w kierunku  Piotrkowa Trybunalskiego, a potem Warszawy. Ciężar obrony przyjęli na siebie żołnierze 2 
Pułku Piechoty Legionów dowodzeni przez płk Ludwika Czyżewskiego. 

Zmobilizowani 27 sierpnia �939 roku w Sandomierzu, już 2 września �939 zostali przydzieleni do dyspozycji grupy opera-
cyjnej ,,Piotrków”. Wówczas 2  pułk  zajął stanowiska w pasie obrony w rejonie miejscowości Księży Młyn – Góry Borowskie 
– Jeżów. Mimo �2-krotnej przewagi liczbowej nieprzyjaciela żołnierze płk Czyżewskiego odparli kilka szturmów i do 5 września 
�939 roku skutecznie powstrzymywali wroga. 

W czasie walk 2. Pułk Piechoty Legionów stracił 663 żołnierzy, w tym: �6 oficerów, 67 chorążych i podoficerów oraz 580 
szeregowych. Stąd 
miejsce to okre-
śla się często jako 
„ p i o t r k o w s k i e 
Termopile”. Choć 
przybyli z daleka, 
wielu z nich spoczę-
ło w naszej ziemi: 
w Parzniewicach, 
w Grocholicach 
i w Milejowie.

W �972 roku 
odsłonięto pomnik 
ze stali wykonany 
przez Fabrykę Ma-
szyn Górniczych 

„Pioma” w Piotrkowie Trybunalskim, a zaprojektowany przez Tadeusza Nowakowskiego, Adama Piątka i Eugeniusza Nowary-
cza. Na pomniku znajdują się emblematy Krzyża Walecznych i Odznaki Pułkowej oraz tablica pamiątkowa. Nieopodal pomnika 
upamiętniającego Żołnierzy Września �939 znajduje się także Cmentarz Wojenny z lat �9�4-�9�8. Góry Borowskie były bowiem 
punktem strategicznym także w czasie walk pierwszej wojny światowej. Na tym cmentarzu we wspólnych mogiłach spoczywa-
ją żołnierze narodowości węgierskiej, austriackiej, polskiej i rosyjskiej. Pomimo upływu dziewięćdziesięciu lat na zbiorowych 
mogiłach można jeszcze zobaczyć autentyczne tablice z nazwiskami żołnierzy różnych narodowości. Opiekę nad cmentarzem 
sprawuje Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej, szkoły i okoliczni mieszkańcy. Dziś okolice Borowej to liczący 2250 ha obszar 
chronionego krajobrazu. Najwyższe wzniesienie liczące 276 m n.p.m. znajduje się na wprost pomnika - obecnie jest zalesione.

W dniu 7 września 2008 roku, aby oddać hołd obrońcom Gór, Borowskich, pod pomnik  przybyli licznie mieszkańcy, komba-
tanci, przedstawiciele władz, kompania reprezentacyjna z JW w Łasku, straż pożarna, strzelcy, harcerze, młodzież szkolna, koła 
gospodyń wiejskich i delegacje innych organizacji społecznych (zdjęcie powyżej).  Przybyły również rodziny poległych żołnierzy. 
Wśród obecnych byli: pani Barbara Lisowska-Poterek, pani Maria Klimecka, pani Beata Wosik, pan Zbigniew Czyżewski, syn 
gen. Ludwika Czyżewskiego pan Stanisław Wyrzycki, pan Zbigniew Wyrzycki, mjr dr nauk med. Halina Kępińska-Bazylewicz 
ps. „Kora”, gen. bryg. Stanisław Karliński ps. „Burza”. 

Uroczystość została zorganizowana wspólnie przez samorządy Sandomierza, Bełchatowa i Woli Krzyszoporskiej.  
Nie zabrakło osobistości życia politycznego. Przybyli  posłowie na Sejm RP pani Elżbieta Radziszewska, pan Artur Os-
trowski, pan Dariusz Seliga. Licznie reprezentowane były wojewódzkie, powiatowe i gminne władze samorządowe.  
Uroczystość uświetniło przybycie licznej reprezentacji młodzieży z Sandomierza: orkiestry, harcerzy i strzelców. 
W obchodach wzięli udział oficerowie Wojska Polskiego z  32 Bazy Lotniczej w Łasku, z 7 Dywizjonu Lotniczego Nowy Glinnik 
i Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. 

Najważniejszym punktem uroczystości wpisanej w ceremoniał wojskowy była msza św. odprawiona przez ks. Przemysława 
Wesołowskiego z Bogdanowa. Dalszą część uroczystości prowadził mjr Andrzej Liberek z JW w Łasku.

Pan Roman Drozdek - Wójt Gminy Wola Krzysztoporska, w swym wystąpieniu podkreślił  potrzebę uczenia się patriotyzmu 
od bohaterów września oraz poszanowania służby Ojczyźnie w czasach współczesnych 
– służby w imię dobra wspólnego. 

Gen. bryg. Stanisław „Burza” Karliński (zdjęcie po prawej), wezwał młode pokolenie 
do pamięci o tamtych wydarzeniach. Wobec odchodzenia ostatnich świadków wydarzeń 
sprzed 69 lat ważnym jest, aby młodzi ludzie poznali ich świadectwo i mogli z niego czer-
pać nie tylko poczucie dumy narodowej ale i poczucie odpowiedzialności za Ojczyznę. 

Po uroczystości organizatorzy zaprosili żołnierzy i strażaków na solidną, wojskową gro-
chówkę do Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej, gdzie mieli okazję obejrzeć 
wystawę zorganizowaną z okazji obchodów 69 rocznicy wybuchu wojny wystawę pt. „Społe-
czeństwo polskie pod okupacją niemiecką”. Organizatorzy, Gminny Ośrodek Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej i Urząd Miasta Bełchatowa wspólnie z przyjaciółmi z  Sandomierza przyjęli 
już pierwsze ustalenia odnośnie przebiegu 70 rocznicy obrony Gór Borowskich w roku 2009. 

Na zdjęciu po lewej: 
Wójt Gminy Wola Krzy-
sztoporska – Roman 
Drozdek, ppłk Piotr 
Wojtczyk - JW Łask; 
na zdjęciu po prawej: 
członkowie Związku 
Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Po-
litycznych Koło w Woli 
Krzysztoporskiej

OBCHODY 69 ROCZNICY OBRONY 
GóR BOROWSKICH
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REFERAT FUNDUSZY 
UNIJNYCH, ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 
I PROMOCJI

kierownik:
Dominik Ambrozik

tel. 44 6�6-39-76, pok. �3
Anna Owczarek

- zamówienia publiczne
- dotacje

tel. 44 6�6-39-78, pok. �3
Bogusława Gaworowska

 Mariola toma
- fundusze unijne

- promocja
tel. 44 6�6-39-78, pok. �3

REFERAT 
ORGANIZACJI I KADR

kierownik
elżbieta Bijoch

tel. 44 6�6-39-86, pok. ��
Monika Rudzka

- obsługa sekretariatu
tel. 44 6�6-39-6�, pok. ��

teresa Ulcyfer
- obsługa Rady Gminy

tel.. 44 6�6-39-67, pok.�2
Błażej ligęza
- informatyk

tel. 44 6�6-39-79, pok. 7
Zbigniew Galuś

- pracownik administracji
tel. 44 6�6-39-73, pok. 7

STANOWISKO DS. 
EDUKACJI

Karolina Piotrkowska
tel. 44 6�6-39-68, pok. �6

RADCA PRAWNY
(CZWARTEK)

Magdalena Łopusiewicz
tel. 44 6�6-39-67, pok. �2

GMINNA KOMISJA 
ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH

budynek GOK
Wola Krzysztoporska 

ul.Południowa 2, pok.2
Anna Walas

tel. 069�200865
godziny urzędowania:

pn   8 – �6
śr    8 – �6
czw 8 – �2

ZARZĄD 
NIERUCHOMOŚCIAMI

Wola Krzysztoporska
ul. Kościuszki 25
tel. 44 6�6-35-03

Dyrektor:
Andrzej Krasuń

GMINNY OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZEJ

Wola Krzysztoporska
ul. Szkolna 5

tel. 44 6�6-32-84
KIEROWNIK -

Danuta Markiewicz

ŚWIADCZENIA 
RODZINNE:

Urszula Roksela
Balbina Saktura

Małgorzata Krzyżanowska

lKS Wola Krzysztoporska po raz drugi był gospodarzem turnieju 
„Szukamy talentów – MAŁe eURO 2012” o Puchar Marszałka Woje-
wództwa Łódzkiego i Prezesa PZPN, który na stałe wpisał się w kalendarz 
imprez piłkarskich organizowanych na terenie województwa łódzkiego. 
Impreza odbyła się �2 września bieżącego roku. Zorganizowana została 
przy współpracy Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Try-
bunalskim. Celem turnieju było propagowanie piłki nożnej wśród naj-
młodszych i wyłonienie najzdolniejszych piłkarzy. II Turniej „Szukamy 
talentów – MAŁE EURO 20�2” rozegrany został w dwóch kategoriach 
wiekowych: rocznik �997 oraz rocznik �998 i młodsi na zasadach „każ-
dy z każdym”. W zawodach wzięło udział �6 zespołów reprezentujących 
powiat piotrkowski – grodzki i ziemski. W powiecie grodzkim I miejsce 

zajął KS „Piotrcovia” SP�2 natomiast w ziemskim – drużyna GLKS „WŁÓKNIARZ” Moszczenica. Gospodarze – LKS Wola 
Krzysztoporska – w swojej grupie wiekowej (9 drużyn) ostatecznie zajęli IV miejsce. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pa-
miątkowe dyplomy, każda drużyna – piłki do nogi. Zwycięskim drużynom zostały wręczone puchary przez pana Stanisława Sipę 
- Prezesa OZPN w Piotrkowie Trybunalskim, pana Grzegorza Adamczyka – Wiceprezesa OZPN w Piotrkowie Trybunalskim 
oraz pana Mieczysława Warszadę – Zastępcę Wójta Gminy Wola Krzysztoporska.

Na zdjęciu: reprezentanci Klubu LKS Wola Krzysztoporska  (zawodnicy rocznika 1997) trener pan Tomasz Jagiełło, zawodnicy: 
Cieślik Krystian, Błaszczyk Jarosław, Magiera Dawid, Jędrych Kacper, Banasiak Maciej, Banasiak Łukasz, Świątkowski Adam, 
Cieślik Bartłomiej, Kaczorowski Dominik.

jak co roku, we wrześniu, w Woźnikach odbył się festyn sportowo-rekreacyjny „Pożegnanie lata 2008”. 
Impreza jest organizowana jest w Woźnikach od wielu lat i stała się tradycją dla lokal-

nego środowiska. Uczestnicy żegnają lato rywalizując w konkurencjach sportowych. Or-
ganizatorzy: Koło Gospodyń Wiejskich w Woźnikach, Gminne Zrzeszenie LZS w Woli 
Krzysztoporskiej, OSP w Woźnikach, LZS przy Szkole Podstawowej w Woźnikach, Sek-
cja Turystyczna LUKS „GRYF” przy ZSR CKP w Bujnach, Rada Powiatowa Zrzeszenia 
LZS w Piotrkowie Trybunalskim pod patronatem Wójta Gminy Wola Krzysztoporska 
– Romana Drozdka, zapewnili uczestnikom szereg atrakcji. Wystąpili orkiestra dęta „Suchcice i okolice”, zespół taneczny 
„Skrzaty” (zdjęcie po prawej) ze Szkoły Podstawowej w Woźnikach, kapela podwórkowa „Spod Dębu” z Mzurek (zdjęcie 
po lewej). Strażacy z miejscowej OSP zorganizowali loterię fantową (każdy los wygrany), która stanowiła dodatkową atrak-
cję. Nie zabrakło tradycyjnego stołu wiejskiego i dyskoteki. Na festynie bawili się uczniowie i młodzież oraz mieszkańcy Woź-

nik i okolic a także zaproszeni goście – uczniowie ze szkół podstawowych z Parzniewic, 
Bogdanowa   i Gomulina. W przeciąganiu liny I miejsce zdobyła S.P. Parzniewice, drugie 
przypadło S.P. Woźniki a trzecia była drużyna S.P. Gomulin. W rywalizacji zespołowej 
szkół podstawowych wygrała S.P. Bogdanów zdobywając puchar przewodniczącego Sejmi-
ku Wojewódzkiego - Marka Mazura, II miejsce i puchar Wójta Gminy – Romana Drozd-
ka zdobyła S.P. Woźniki a za miejsce III S.P. Parzniewice otrzymała puchar Dyrektora 
S.P. w Woźnikach – Ireny Kasztelan. Wszyscy zawodnicy za zajęcie miejsca na podium 
otrzymali dyplomy oraz upominki ufundowane 
przez  Wójta Gminy Wola Krzysztoporska.

Na zdjęciu po lewej: Wójt Gminy wręcza dyplom 
i upominki Ewie Kurzydlak, Magdalenie Madejak  i Ani-
cie Michalak.

Zdjęcie po prawej: kapitanowie drużyn od lewej S.P. 

Bogdanów, S.P. Woźniki, S.P. Parzniewic, S.P. Gomulin.

konkurencja I miejsce II miejsce III miejsce

rzut lotką dziewcząt Ewa Kurzydlak, 
S.P. Parzniewice

Magdalena Madejak,
 S.P. Bogdanów

Anita Michalak,
S.P. Woźniki

rzut lotką chłopców Piotr Haładaj, 
S.P. Bogdanów

Kacper Komorowski, 
S.P. Bogdanów

Robert Gajda,                       
S.P. Woźniki

tor przeszkód dziewcząt Marta Bugajska, 
S.P. Bogdanów

Aleksandra Pilarczyk,
S.P. Woźniki

Karolina Olszewska, 
S.P. Woźniki

tor przeszkód chłopców Adam Tarnecki,
 S.P. Parzniewice

Dariusz Olszewski,
S.P. Woźniki

Mateusz Mielczarek, 
S.P. Bogdanów

Do rywalizacji przystąpili też dorośli. W otwartym konkursie w rzucie lotką pań zwyciężyła pani Katarzyna Leśniewska przed 
panią Janiną Socha oraz panią Janiną Bauer. Wśród panów najlepszym okazał się pan Michał Gaworczyk przed panem Kacprem 
Komorowskim i panem Dariuszem Gajdą. W rzucie podkową wśród pań I miejsce zdobyła pani Halina Olczyńska wyprzedzając panią 
Agnieszkę Warszadę oraz panią Martynę Miśkiewicz. Wśród panów zwycięzcą okazał się pan Władysław Wawrzyńczak przed panem 
Sławomirem Piętakiewiczem i panem Michałem Gaworczykiem. W konkursach sportowo-rekreacyjnych wzięły udział �73 osoby.

Ze SPORtU
M A Ł e  e U R O  2 0 1 2

 „POżeGNANIe lAtA 2008”

WYNIKI RYWAlIZACjI INDYWIDUAlNej DZIeCI Ze SZKóŁ PODStAWOWYCH :
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Na początku października ponad pięćdziesięcioosobowa 
grupa turystów z powiatu piotrkowskiego, reprezentująca 
gimnazja z Gorzkowic, Ręczna, Moszczenicy i Rozprzy oraz 
Szkołę Podstawową w Woźnikach i LUKS „GRYF” przy 
CKP w Bujnach, uczestniczyła w XV Ogólnopolskim Pie-
szym Zlocie Ekologicznym „Bory Tucholskie 2008”, który 
odbył się w Tleniu. 

 Nasi turyści, podobnie jak w latach poprzed-
nich, świetnie zaprezentowali się w konkursach. W konkur-
sie wiedzy „Obraz krajoznawczo-turystyczny Borów Tuchol-
skich”  najlepsza okazała się Katarzyna Kowalska z LUKS 
„GRYF” Bujny a trzecie miejsce zajęła Joanna Chojwa 
ze S.P. w Woźnikach (startowały 52 osoby z �7 powiatów). 
W konkursie drwali zwyciężyli pan Władysław Wawrzyńczak  

prezes GZ LZS Wola Krzysztoporska i pan Jerzy Gąsior – nauczyciel w Gimnazjum w Rozprzy. Obaj reprezentowali powiat 
piotrkowski i pokonali  reprezentacje �7 powiatów z 6 województw. W klasyfikacji drużyn szkół podstawowych i gimnazjalnych  
S.P. w Woźnikach zajęła IV miejsce. W klasyfikacji końcowej drużyn OPEN II miejsce zajęła drużyna ZSR CKP w Bujnach.W 
klasyfikacji końcowej powiatów I miejsce zdobył Piotrków Trybunalski (�56 pkt), II – Gryfino (�47 pkt) a na miejscu III uplasował 
się Szczecin (�43 pkt). W rywalizacji uczestniczyło �7 powiatów. W klasyfikacji województw I miejsce zajęło województwo zachod-
niopomorskie, II - łódzkie, III a kujawsko-pomorskie. Wyjazd na zlot turystyczny był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Rady 
Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Łodzi i Rady Powiatowej LZS w Piotrkowie Trybunalskim oraz gminom Gorzkowice, Ręczno, 
Rozprza, Moszczenica i Wola Krzysztoporska.

Na zdjęciu: pani Agata Pawlak (nauczyciel ze S.P. Woźniki) odbiera puchar z rąk Wiceprzewodniczącego Krajowego Zrze-
szenia LZS – Wacława Hurko.

W dniach 2�-23 września turyści ze Szkoły Podstawowej w Woźnikach i LUKS „GRYF” przy ZSR CKP w Bujnach uczestniczyli 
w XX Ogólnopolskim Rajdzie Pieszym „Szlakami kultury – szlakami cystersów” . Rajd odbył się na terenie Ponidzia z metą w Piń-
czowie – sercu Ponidzia. Uczniowie z naszej Gminy w ramach rajdu brali udział w różnych konkurencjach indywidualnie i zespoło-
wo. W konkursie wiedzy o chrześcijaństwie I miejsce zajęła Joanna Chojwa ze S.P. w Woźnikach, II miejsce przypadło Katarzynie 
Kowalskiej z LUKS „GRYF”. Wielkim sukcesem dla naszych reprezentantów zakończyły się zmagania w ramach konkursu wiedzy 
o kielecczyźnie: Katarzyna Leśniewska z LUKS „GRYF” Bujny zajęła I miejsce, II miejsce zajęła Agata Pawlak i III Piotr Gozdek 
ze S.P. w Woźnikach. W sprawnościowym torze przeszkód Hu-
bert Malinowski ze S.P. w Woźnikach zajął IV a Tomasz Dukat 
z LUKS „GRYF” Bujny – V miejsce. Drużyna LUKS „GRYF” 
Bujny w składzie: Katarzyna Leśniewska, Katarzyna Kowalska 
i Mariusz Zawada, zajęła II miejsce w zawodach turystycznych. 
W klasyfikacji szkół podstawowych i gimnazjalnych pierwsze 
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Woźnikach, natomiast 
w kategorii OPEN zwyciężyła drużyna LUKS „GRYF” Bujny.  
W klasyfikacji powiatowej I miejsce zajął Piotrków Trybunalski 
(�48 pkt) przed Pińczowem (�22 pkt) i Buskiem Zdrój (93 pkt).

Na zdjęciu obok: grupa turystów ze Szkoły Podstawowej 
w Woźnikach i LUKS „GRYF” Bujny reprezentująca Gminę, po-
wiat i województwo na ogólnopolskiej imprezie.

Zawodnicy LUKS „TENIS-CLUB” przystąpili do rozgrywek Łódzkiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w IV 
lidze męskiej. Ich przeciwnikami będą m.in. „Warta” Sieradz, „Prosna” Wieruszów, „Opoka” Zduńska Wola, ULKS Mosz-
czenica, GUKS Gorzkowice, ULKS „Orzeł” Dobryszyce, „Burza” Pawlikowie i LKS Bychlew/Pabianice. Zawodnicy Adrian-
na Dzwonek i Jakub Kuśnierski zakwalifikowali się do finałów Wojewódzkiego Turnieju Tenisa Stołowego. Daria Kiereś 
(uczennica  Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej) zakwalifikowała się do Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego w Ka-
zimierzy Wielkiej (woj. świętokrzyskie). 

Informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy , że lUKS „teNIS-ClUB” prowadzi nabór do sekcji 

tenisa stołowego. Kontakt: pan Ryszard Kiereś, nr tel.:  0501152258.
lUKS „AtHletIC” Wola Krzysztoporska ogłasza nabór chłopców urodzonych   w latach 1999-

1996 do SeKCjI ZAPAśNICZej. 

Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki od godz. �6.00 w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 
w Woli Krzysztoporskiej (ul. Kościuszki 32). Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się w tych godzi-
nach do z-cy prezesa klubu  pana Tomasza Woźniaka.

Z DZIAŁAlNOśCI lUKS „teNIS ClUB” 

tURYśCI NA ZlOCIe

RAjD NA PONIDZIU

tReNUjMY ZAPASY

POMOC SOCJALNA:
Katarzyna Pielużek

Zofia Chuda
Maria Kuśmierek

Urszula Krakowiak

OBSUGA KASOWA:
Małgorzata Walas

KSIĘGOWOŚĆ:
Klaudia Gwadera

PRZEDSZKOLE 
SAMORZĄDOWE

w Woli Krzysztoporskiej
ul. Kościuszki 25
tel. 44 6�6-36-68

Dyrektor:
Agnieszka Sołtys

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. PAPIEŻA JANA 

PAWŁA II
w bogdanowie

Bogdanów
ul. Ks. Kozakowskiego 3

tel. 44 6�6-35-39
Dyrektor:

joanna Wilhelm

SZKOŁA PODSTAWOWA
W BUJNACH

Bujny, ul. Piotrkowska �04
tel. 44 649-74-50

Dyrektor:
Beata Winnicka

SZKOŁA PODSTAWOWA
W GOMULINIE

Gomulin 42
tel. 44 6�5-34-26

Dyrektor:
Danuta Stępień

SZKOŁA PODSTAWOWA
W KRZYŻANOWIE

Krzyżanów 55
tel. 44 6�6-3�-46

Dyrektor:
Iwona Zapała

SZKOŁA PODSTAWOWA
W PARZNIEWICACH

Parzniewice 3�
Tel. 44 6�6-36-43

Dyrektor:
Alina Wojdal

SZKOŁA PODSTAWOWA
W ROKSZYCACH

Rokszyce II �2
tel. 44 732-60-40

Dyrektor:
Bogumiła Szulc

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. SEWERYNY

SZMAGLEWSKIEJ
W WOŹNIKACH
Woźniki Kolonia �
tel. 44 6�5-34-2�

Dyrektor: 
Irena Kasztelan

ZESPÓŁ SZKOLNO- 
GIMNAZJALNY

w Woli Krzysztoporskiej
ul. Kościuszki 32

Dyrektor: 
Agnieszka Warzyńska
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Dotarliśmy do „Kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach”. Zawiera ona ciekawy opis historii powstania 
i pierwszych lat działalności OSP. Przenieśmy się zatem w przeszłość…

„Zorganizowania i działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach gminy Woźniki powiatu Piotrków Tryb. województwo Łódź. 
Kronikę, którą niżej zebrał i zanotował strażak i sekretarz OSP Kołaciński Stanisław syn Wojciecha urodzony w 1929 roku w Pieka-
rach. 

Dokładne dane o powstaniu i działalności tej organizacji zacząłem zbierać już od 1958 roku, wpisywać do księgi zaczą-
łem dopiero w roku 1960, po poświęceniu motopompy. Najwięcej wiedzy o powstaniu i działalności tej organizacji udzie-
lił mi Filipek Stanisław syn Kacpra zamieszkały w Piekarach, który był współorganizatorem tej organizacji w naszej wiosce wraz 
z Biegańskim Stefanem i kierowniczką szkoły w Piekarach nauczycielką Panią Ostrowską Stefanią (…) zamieszkiwała ona u Członki 
Józefa a szkoła znajdowała się w mieszkaniach Kołacińskiego Wojciecha. Było to wszystko w roku 1925. Więc budynków szkolnych 
jeszcze nie było aż dopiero postawiono szkołę (dom) i stodółkę wraz z obórką 1929 roku. Otóż w roku 1925 zaczęto organizować 
tą straż. Pierwszą imprezą jaka była zorganizowana na cel straży było zorganizowane przedstawienie przez kierowniczkę szkoły (…). 
W przedstawieniu tym brało udział 18 osób z młodzieży piekarskiej. Na przedstawienie to przyjechali goście i młodzież z dalekich 
okolic, tak że zysk z tej imprezy wynosił 500 zł, co równało się wartości morgi dobrej ziemi lub 5 sztuk świń dobrze wytuczonych. Po-
siadając tak dużą sumę pieniędzy młodzież (…) postanowiła zorganizować zebranie całej gromady, na którym zorganizowano Straż 
Pożarną w Piekarach. Co zaraz został wybrany zarząd, w którego skład weszli: 

Prezes – Filipek Józef syn Mateusza, Zastępca Prezesa – Filipek Józef syn Kacpra, Sekretarz – nauczycielka Pani Ostrowska 
Stefania, Skarbnik – Łuczyński Józef syn Walentego, Gospodarz – Kołaciński Wojciech, Naczelnik – Biegański Stefan, Zastępca 
Naczelnika – Filipek Stanisław syn Kacpra.

Członków strażaków było 24 osoby. Pierwsi strażacy byli: Cichecki Jan, Filipek Stefan, Olejnik Józef (s. Franciszka), Lacheta 
Józef, Tomecki Józef, Członka Stefan, Tokarek Stanisław, Drobik Antoni, Adamczyk Ignacy, Filipek Józef, Tomecki Ignacy, 
Król Michał, Cieślak Józef, Łuczyński Józef, Majewski Franciszek, Tokarek Ignacy, Filipek Franciszek (s. Kacpra), Król Józef 
(s. Szczepana), Król Józef (s. Piotra), Indrzejczyk Ignacy, Łuczyński Leon, Filipek Władysław. 

Powyższa straż i zarząd nie posiadali żadnych narzędzi ni ubiorów. Pierwszą odznaką strażaka była kupiona czapka, tak 
zwana maciejówka z lampasami zrobionymi z wełny koloru czerwonego z białym orzełkiem strażackim. 

Pierwszym narzędziem strażackim była sikawka ręczna wraz z bosakami zakupiona w �925 roku za sumę 800 zł z czego 
zarząd OSP wpłacił 400 zł (…) resztę kosztów pokrył sejmik (czyli Rada Powiatowa). Sejmik ten dał OSP w Piekarach beczkę 
konną w nagrodę za zdobycie pierwszego miejsca w zawodach, które odbyły się w Piekarach z całego rejonu. Później w roku �925 
kupiono drugą beczkę konną, która kosztowała 200 zł a na którą składała się cała gromada Piekary (…). 

Materiały budowlane zaczęto organizować w �928 roku. Budowę zakończono i oddano do użytku w �932 roku. Budynek ten 
zwany „remizą” został wybudowany w środku wioski (…).  Po działaniach wojennych od �946 roku pomagały władze gminne 
i powiatowe. Umożliwiły nam zakup motopompy i częściowo pomagały finansowo. W takich warunkach i już lepszym sprzę-
tem zajmowaliśmy pomieszczenie w starej remizie strażackiej do �984 roku. Pod nadzorem i przy pomocy władz województwa 
piotrkowskiego została wybudowana i oddana do użytku OSP w Piekarach. Nowa budowla została nazwana „Dom Strażaka 
w Piekarach”. (…) Budynek (…) wykonano z białej cegły, pokryty papą. (…) Stary budynek strażacki został sprzedany.”

Ochotnicza Straż Pożarna w Piekarach działa dalej i ma się dobrze. Dysponuje wyremontowanym w latach 2006-2008                 ze środków 
Gminy  Wola Krzysztoporska  budynkiem oraz zakupionym w 2007 r. specjalnym samochodem pożarniczym marki Gazela (za kwotę 
��2.000,00 zł - z tego 40 % uiścił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi , a 60 % Gmina Wola 
Krzysztoporska. Obecnie Prezesem jednostki jest pan Czesław Matuszewski a Naczelnikiem pan Krzysztof Głowacki. 

Organizatorami obchodów VIII Dni Papieskich w Gminie Wola Krzysztoporska byli: 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bogdanowie, Gminny Ośrodek Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej oraz Parafia Bogdanów. Z tej okazji przygotowano bogaty program ar-
tystyczny. Składały się na niego, oprócz uroczystości liturgicznych, wystawa o Janie Paw-
le II w kościele w Bogdanowie, montaż słowno - muzyczny przygotowany przez młodzież, 
występ Sekcji Teatralnej z GOK w Woli Krzysztoporskiej a także konkurs plastyczny 
i konkurs wiedzy o papieżu dla uczniów szkół podstawowych. W niedzielę, �2 paździer-
nika 2008 miała miejsce inauguracja wystawy o podróżach Jana Pawła II, którą otworzył 
pan Roman Drozdek – Wójt Gminy. Zo-
stała ona opracowana w Instytucie Polskim 

w Rzymie, gdzie wystawiono ją po raz pierwszy. Przekazana do GOK w Woli 
Krzysztoporskiej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych była udostępnio-
na dla zwiedzających w pięknym wnętrzu bogdanowskiej świątyni. Wystawę 
można było oglądać przez dwa tygodnie. Z okazji VIII Dnia Papieskiego 
młodzież zaprezentowała program słowno-muzyczny poświęcony pamięci 
naszego wielkiego rodaka. Po uroczystościach księża wspólnie z paniami 
z Kół Gospodyń Wiejskich zaprosili uczestników na wspaniały piknik pod 
namiotem. Datki zbierane „do puszki” zasiliły fundusz stypendialny „Papie-

skie dzieło tysiąclecia”. W finale 
konkursu wiedzy o Janie Pawle 
II, który miał miejsce �5 paź-
dziernika b.r. zwyciężyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobiecinie, II miej-
sce przypadło dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Gomulinie, a III - w Krzy-
żanowie. Uczestnicy konkursu wykazali się bogatą wiedzą i rozstrzygnięcie 
konkursu musiało dokonać się przez dogrywkę. 

Na zdjęciu powyżej:  p. Zbigniew Ziemba – wicestarosta i p. Maria Głowacka, 
radna,  Przewodnicząca KGW w czasie otwarcia wystawy o podróżach Jana Pawła II. 

Na zdjęciu po prawej: młodzież, która pod kierunkiem ks. Przemysława 
Wesołowskiego przygotowała program poświęcony papieżowi.

HIStORIA POWStANIA OCHOtNICZej 
StRAżY POżARNej W PIeKARACH

VIII DZIeń PAPIeSKI W BOGDANOWIe

SZKOŁA PODSTAWO-
WA  IM.GEN.LUDWIKA 

CZYŻEWSKIEGO
w Woli Krzysztoporskiej

tel. 44 6�6-37-20
Wicedyr.:Gabriela Perek

GIMNAZJUM
IM. OBROŃCÓW GÓR 
BOROWSKICH �939R.
w Woli Krzysztoporskiej

tel. 44 6�6-38-60
Wicedyr.:tomasz Starzyński

GMINNY OŚRODEK 
KULTURY 

w Woli Krzysztoporskiej
ul. Południowa 2,
tel. 44 6�6-3�-85

Dyr.:jadwiga Kułak-Pełka
GMINNA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA 
w Woli Krzysztoporskiej

ul. Kościuszki 25
tel. 44 6�6-30-7�

Kier.:edyta Michalak

ZWIĄZKI I KLUBY 
SPORTOWE W GMINIE:

- Ludowy Klub Sportowy
w Woli Krzysztoporskiej

- Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy TYTAN

w Woli Krzysztoporskiej
- Gminne Zrzeszenie Ludo-

we Zespoły Sportowe
w Woli Krzysztoporskiej

- Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy TENIS CLUB
w Woli Krzysztoporskiej

- Ludowy Uczniowski Klub
 Sportowy GRYF w Bujnach
- Polski Związek Wędkarski 
Okręg w Piotrkowie Tryb. 

Koło nr 35 w Woli 
Krzysztoporskiej

- Ludowo Uczniowski Klub
Sportowy  ATHLETIC

w Woli Krzysztoporskiej
 GMINA W LICZBACH:
powierzchnia – �7.04� ha, 

mieszkańcy – ��.689
miejscowości – 48

sołectwa – 43
biblioteki, filie – 6

związki i kluby sportowe – 7
koła gospodyń wiejskich- 30

jednostki OSP – �5  
orkiestra dęta – 3 
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