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Zakończył się pierwszy etap organizowanych przez Gminę Wola Krzysztoporska bezpłatnych szkoleń dla osób bezrobotnych 
w ramach projektu „Możesz mieć dobrą pracę – daj sobie SZANSĘ!”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Ostatnie szkolenia przewidziane do zrealizowania w roku 2008 zakończyły się w drugiej połowie grudnia. Ogółem w 2008 
roku wsparcie w ramach projektu otrzymało 89 osób - mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska. Wszystkie te osoby wzięły 
udział w zajęciach z doradcą zawodowym. Z grupy tej 73 osoby uczestniczyły w następujących szkoleniach zawodowych: 
komputerowa obsługa hurtowni/magazynu - 12 osób, doradca handlowy ze znajomością języka obcego - 9 osób, pracownik 
biurowy/asystent/asystentka szefa ze znajomością języka obcego - 10 osób, kierowca wózka jezdniowego z prawem 
spożywczym - 10 osób, prawo jazdy kat. C z obsługą burt samowyładowczych - 12 osób, prawo jazdy kat. C+E z obsługą 
burt samowyładowczych - 3 osoby, obsługa maszyn ciężkich w 2 specjalnościach (do wyboru koparko-ładowarki, ładowarki, 
koparki) - 8 osób, pracownik ochrony - 9 osób.

Z grupy 89 osób rozpoczynających udział w projekcie tylko jedna przerwała go ze względów zdrowotnych, pozostałe 
systematycznie uczęszczały na zajęcia, zdały egzaminy wewnętrzne i uzyskały stosowne certyfikaty.

Z początkiem roku 2009 rozpocznie się drugi etap projektu. Kolejnych 50 osób weźmie udział w zajęciach z doradcą 
zawodowym. Kontynuować szkolenia będzie 19 osób uczestniczących w kursie języka angielskiego. Ponadto rozpoczną się 
następne edycje szkoleń, w których udział weźmie 48 osób: doradca handlowy z prawem jazdy kat. B - 15 osób, podstawy 
gospodarki magazynowej z obsługą wózków jezdniowych - 10 osób, prawo jazdy kat. C z obsługą burt samowyładowczych 
- 15 osób, obsługa maszyn ciężkich w 2 specjalnościach (koparki, koparko-ładowarki itp.) - 8 osób.

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na szkolenia organizowane od początku 2009 r. Osoby zainteresowane pro-
szone są o zgłaszanie się do Biura Projektu w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej (ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola 
Krzysztoporska - pokój nr 8). Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem: 044 61-63-984 u pani Sylwii Nowak 
- osoby prowadzącej zapisy.

Na realizację projektu Gmina pozyskała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 732 124,20 zł. 
W ramach projektu zapewnia się uczestnikom pakiet usług doradczych wspomagający rozwój i kształtowanie kariery zawodowej, 
zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, finansowanie badań lekarskich i egzaminów, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wy-
padków, poczęstunek i ciepły posiłek na zajęciach oraz stypendium szkoleniowe. Podstawowym celem projektu jest podniesienie 
kwalifikacji osób bezrobotnych oraz ich aktywizacja zawodowa a w konsekwencji zmniejszenie bezrobocia  na terenie naszej Gminy.

SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH

Na zdjęciu po lewej:  
Jeden z uczestników 
szkolenia  prawo 
jazdy kat C+E  
podczas zajęć 
praktycznych
Na zdjęciu 
po prawej: 
Uczestniczki szkole-
nia doradca handlo-
wy ze znajomością  
języka angielskiego
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XXV sesja Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej odbyła się w dniu 18 listopada 2008 roku w budynku  Urzędu Gminy w Woli Krzy-
sztoporskiej. Podjęto na niej szereg uchwał, m.in. w sprawie:

•  aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wola  Krzysztoporska na lata 2007 – 2013”;
• przyjęcia „Strategii Rozwoju Systemu Oświatowego Gminy Wola Krzysztoporska”;
• zmiany  budżetu i w budżecie gminy na rok 2008;
• określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zastosowania zwolnień i określenia inkasentów;
• określenia wysokości podatku od środków transportowych;
• obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Wola Krzysztoporska;
• zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
•  zagwarantowania środków na realizację robót drogowych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”;
•  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów geodezyjnych: 

1) Rokszyce I, Rokszyce II; 2) Rokszyce I, Gomulin Kolonia, Majków  Duży; 3) Majków  Duży; 4) Majków Duży; 5) Bujny;  
6) Gomulin; 7) Wola Krzysztoporska, Siomki; 8) Siomki, Krzyżanów;

• zmiany uchwały Nr VII/44/2007 Rady Gminy w Woli   Krzysztoporskiej z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska;

• upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej;
•  zmiany uchwały Nr XXIV/215/2008 Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej z dnia 7 października 2008 roku w sprawie sprzedaży 

nieruchomości położonej w obrębie Wola Krzysztoporska;
• zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Mąkolice;
• zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Siomki;
•  nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej nr działki 568/15 o powierzchni 1,1631 ha położonej w obrębie 

Wola Krzysztoporska.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie
Cena/Stawka [zł/m3]

netto z VAT

1.

GRUPA I
Dotyczy wszystkich odbiorców Gminy 
Wola Krzysztoporska tj. rozliczanych w oparciu o pomiary 
wodomierzowe oraz odbiorców ryczałtowych rozliczanych 
w oparciu o przeciętne normy określone w R.M.I z dnia 
14.01.2002 (Dz.U. Nr 8 poz.70) w tym gospodarstwa do-
mowe i przemysłowi odbiorcy usług.

1. Cena za 1m3 dostarczonej wody
2.Stawka opłaty abonamentowej - niezależna od ilości 
dostarczonej wody, płacona za każdy rozpoczęty mie-
siąc bez względu na rozmiar dokonanego poboru wody 
lub przy całkowitym jej braku

2,10
3,20

2,25
3,42

 
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie
Cena/Stawka [zł/m3]

netto z VAT

1.

GRUPA I
Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków okre-
śloną w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie 
wskazań wodomierza bądź w rozliczeniach ryczałtowych 
zgodnych z przeciętnymi normami zużycia wody

1. Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków 2,44 2,61

Wysokość opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów 
przeprowadzenia prób technicznych przyłączenia wybudowanego przez odbiorcę usług wynosi - 89,00 zł netto, opłata z VAT (brutto) - 108,58 zł.

Lp. Wyszczególnienie Kwota podatku 
od nieruchomości

1. od gruntów:  

 a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków - od 1 m2 powierzchni,

0,61 zł

 b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni, 3,50 zł

 c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni,

0,23 zł

2. od budynków lub ich części:  

 a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,51 zł

 b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej,

16,50 zł

 c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 
m2 powierzchni użytkowej,

8,50 zł

 d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej

3,50 zł

 e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni użytkowej,

4,60 zł

3. od budowli - od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2%

Obniżona została cena skupu żyta ustalona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 
2008 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku (M.P. z 2008 r. Nr 81, poz.717) 
z kwoty 55,80 zł za 1q do kwoty 44,00 zł za 1 q.

WŁADZA 
UCHWAŁODAWCZA

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY
Ryszard Olejnik 

okręg wyborczy: Bogdanów, 
Bogdanów Kolonia,  

Borowa, Moników, Miłaków
tel. 44  616-35-88

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. 44 616-31-64

Janusz Filipek 
Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej
okręg wyborczy: Gomulin 

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

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. 44 617-35-21

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

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2009 ROKU

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WODĘ W 2009 ROKU

CENA SKUPU ŻYTA



Grzegorz Konecki 
Z-ca Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej, Członek 
Komisji Zdrowia Spraw 
Socjalnych i Porządku 

Publicznego
okręg wyborczy: Majków 
Duży, Praca, Rokszyce I

tel. 44 617-37-30 

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. 44 616-30-97 

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

Zdrowia, Spraw Socjalnych  
i Porządku Publicznego
okręg wyborczy:  Wola  

Krzysztoporska, Kacprów
tel. 44 616-36-25 

Wiesław Odrzywół 
Przewodniczący Komisji 
Samorządowej, Oświaty, 

Kultury i Sportu
okręg wyborczy: Glina, 

Piaski, Krzyżanów, Siomki, 
Wygoda, Jeżów
tel. 44 732-10-02 

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. 44 732-11-48

Dariusz Pytka
Przewodniczący Komisji

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

Wola Rokszycka, Rokszyce 
II, Kargał Las

tel. 44  617-38-66

7 listopada w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Bełchatowie odbył 
się Festiwal Piosenki Ekologicznej. Przedszkole Samorządowe w Woli 
Krzysztoporskiej reprezentowała czteroletnia Asia Piotrkowska z grupy 
„Motylki”. Do występu przygotowywała ją pani Elżbieta Wardęga. 

W konkursie brało udział około 20 dzieci, w większości 5-6 letnich.  
Asia pięknie zaśpiewała piosenkę „Nasza planeta”. Swoim występem 
zachwyciła wszystkich i zajęła wysokie - III miejsce. W nagrodę otrzyma-
ła piękne książki oraz dyplom, a Przedszkole w Woli Krzysztoporskiej 
otrzymało w prezencie komplet książek o tematyce ekologicznej oraz 
puchar.

 Na zdjęciach (od lewej): 1. Asia Piotrkowska – laureatka Festiwalu Piosenki 
Ekologicznej w Bełchatowie wraz z panią Agnieszką Sołtys – dyrektor Przedszkola Sa-
morządowego w Woli Krzysztoporskiej; 2. Występ Asi

W październiku dzieci i młodzież ze świetlic środowiskowych z terenu Gminy Wola Krzysztoporska odwiedziły Malbork i Toruń. 
Była to swego rodzaju lekcja historii… Malborski przewodnik zapewnił uczestnikom wycieczki ciekawie spędzony w murach  zamku 
dzień. Jest to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie naprawdę można poczuć średniowieczną atmosferę, a nawet spotkać ducha 
rycerza. Wszyscy do dziś wspominają niezwykłe uroki komnat, sal i wznoszące się ku niebu wieże. Gotycki zamek w Malborku wznie-
siony przez Krzyżaków w latach 1274-1457 jest jedną z największych twierdz średniowiecznej Europy i przykładem średniowiecznej 
architektury obronnej. Zamek niszczony, odbudowywany i przebudowywany w trakcie kilku stuleci zachował się do dziś i jest wielką 
atrakcją tej części Europy. Podczas zwiedzania Muzeum Zamkowego uczestnicy wycieczki mogli zachwycać się wachlarzem wartoś-
ciowych eksponatów i wystaw. Dzieci widziały tam największy w Polsce i znany w świecie zbiór bursztynu, szereg wystaw tematycznych 
pokazujących życie w dawnych wiekach, kolekcję broni i wiele, wiele innych. W drodze powrotnej dzieci zwiedzały piękne i bogate 
w zabytki miasto – Toruń. Podziwiały obiekty gotyckiego budownictwa mieszczańskiego. Centralnym punktem odwiedzin był pomnik 

słynnego astronoma Mikołaja Kopernika.
Organizatorem wycieczki była Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Opiekunkami grupy były pani Agniesz-
ka Kałuża, pani Lidia Brzozowska oraz pani Lidia Dudek. Na wy-
cieczce były również obecne pani Klaudia Gwadera – Przewodni-
cząca GKRPA oraz pani Marta Kędzierska – p.o. Pełnomocnika 
GKRPA.

Na zdjęciu: Pomnik Mikołaja Kopernika  w Toruniu

ROZŚPIEWANE PRZEDSZKOLAKI

PRAKTYCZNA LEKCJA HISTORII

DANIE Z PRZYŚPIEWKĄ

3

W Naszej Gminie działa aktywnie 28 kół gospodyń wiejskich. Najstar-
sze koło powstało w 1920 roku w Gomulinie. Kilkudziesięcioletnią trady-
cję mają również koła z Mąkolic, Bujen i Borowej. Pozostałe  powstały 
i rozwinęły się po roku 2000. Łącznie działa w nich 450 osób. 

Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej ogłosił kolejny kon-
kurs dla kół gospodyń wiejskich z terenu całej gminy. Konkurs pod hasłem 
„Danie z przyśpiewką” odbył się 18 listopada b.r. Panie z KGW zaprosiły 
gości: m.in.: Sekretarz Stanu - panią Elżbietę Radziszewską a także przed-
stawicieli samorządu: Wicestarostę Powiatu - pana Zbigniewa Ziembę, 
Wójta Gminy – pana Romana Drozdka, Przewodniczącego Rady Gminy 
- pana Ryszarda Olejnika oraz pozostałych radnych.

Do konkursu przystąpiło łącznie 25 kół. Gospodynie ze wszystkich kół 
przygotowały po dwa dania sporządzone według tradycyjnych receptur 
z naturalnych produktów. Daniom towarzyszył oryginalny wypiek. Jury 
konkursu oceniało danie i ciasta pod względem walorów smakowych, 
zapachowych i estetyki podania. Ponadto, aż dwadzieścia kół przystąpiło 
do drugiej części konkursu, która polegała na prezentacji krótkiego pro-
gramu artystycznego. 

Przed licznie zebraną publicznością, panie zaprezentowały róż-
norodne występy. Pierwsze miejsce w konkursie i nagrodę pieniężną  
w wysokości 1.100 zł zdobyły panie z KGW Mąkolice. Występ tej gru-
py zachwycił zarówno jury konkursowe jak i publiczność. Kolejne były  
KGW Laski – II miejsce (nagroda 1000 zł), KGW Wola Krzysztoporska 
i KGW Woźniki – III miejsce (nagrody po 900 zł). Laureatki zadeklarowa-
ły, że pieniądze przeznaczą na zakup sprzętu potrzebnego do działalności 
kół w poszczególnych wsiach. Trzy zespoły zdobyły również wyróżnienia 
i nagrody ufundowane przez wicestarostę powiatu piotrkowskiego. 

Podczas konkursu okazało się, że nasze gospodynie potrafią nie tylko 
świetnie gotować i pięknie podać do stołu smakowite danie, ale potrafią 
również dobrze śpiewać, tworzyć własne teksty i zaprezentować się na sce-
nie. Stąd zrodził się zamysł, aby aspiracje i talenty pań z KGW zaowocowały 
utworzeniem zespołu. Zaangażowanie w działalność zespołu utworzonego 
przy Gminnym Ośrodku Kultury umożliwiłby dalszy rozwój artystyczny 
paniom, którym śpiew sprawia radość i chcą się nią podzielić z innymi. 

Na zdjęciach: Panie z kół gospodyń wiejskich  
z terenu Gminy podczas konkursu
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Poza kwotą 732 124,20 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację bezpłatnych szkoleń dla osób bezro-
botnych, Gmina pozyskała w 2008 roku następujące środki:

1) z Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, którym dysponuje Urząd Marszałkowski w Łodzi, kwota 146.300,00  zł na budowę 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych (ze środków tych wybudowano drogę o długości 1,62 km w miejscowości Mąkolice, drogę 
o długości 0,85 km w miejscowości Bujny oraz drogę o długości 1,6 km w miejscowości Kolonia Gomulin).

2) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
- na zakup lekkiego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Gomulinie (184.000,00 zł);
- na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Rokszycach (48.000,00 zł);
- na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Jeżowie (48.000,00 zł).

INWESTYCJE GMINNE – II PÓŁROCZE 2008 R.
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. 44 616-34-77

Karol Zawiślak
Przewodniczący Komisji 

Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego

okręg wyborczy: Wola Krzy-
sztoporska, 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

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

Tomasz Szustkiewicz
-drogi

tel. 44 616-34-36, pok. 7  
ul. Cmentarna 22 pok. 5

Katarzyna Kowalska
- ochrona środowiska

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

STANOWISKO DS. GO-
SPODARKI GRUNTAMI

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

DOTACJE UZYSKANE W 2008 ROKU

Na zdjęciu 
po lewej:  
„Dziady” w reżyserii 
Jerzego Hojdy 

Na zdjęciu 
po prawej:  
Montaż słowno-mu-
zyczny w wykonaniu 
dzieci i młodzieży 
z terenu Gminy

90 LAT OD ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada mieszkańcy Gminy Wola Krzysztoporska uczcili 90 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Na uroczystość, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury, przybyli z pocztem sztandarowym przedstawiciele Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Pan Roman Drozdek – Wójt Gminy w swym wystąpieniu przypomniał o ogromnej cenie wolności zdobytej przed 90 
laty przez pokolenie, które doświadczyło zaborów. Zaznaczył także, że wolność nie jest dobrem danym raz na zawsze, lecz 
wartością, o którą trzeba zabiegać niezależnie od czasu i miejsca. 

Z okazji 90 rocznicy odzyskania niepodległości GOK zaprosił mieszkańców na program artystyczny, którego najważ-
niejszym punktem był spektakl teatralny. W nastrój spektaklu wprowadziła publiczność swą grą na skrzypcach pani Mag-
dalena Wilhelm. Zespół Teatru „Norma” z Krakowa przedstawił publiczności „Dziady” w reżyserii Jerzego Hojdy. Uro-
czystość uświetnił także montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Woźnikach i młodzieży 
z zespołów artystycznych działających przy GOK. Dzieci słowem, muzyką i tańcem opowiedziały widzom o czasach trudnej 
„.....drogi do niepodległości”. 

W ramach modernizacji dokonano docieplenia ścian budynku Szkoły 
Podstawowej w Krzyżanowie, wymieniono okna oraz opaskę betonową 
wokół budynku. Wykonano również remont schodów zewnętrznych. 

Głównym celem inwestycji było docieplenie budynku i poprawa wa-
runków nauczania. Oprócz tego nastąpiła niewątpliwa poprawa walorów 
estetycznych szkolnego budynku.

Łączny koszt wykonanych robót zamknął się w kwocie blisko 200 tys. zł.

Na zdjęciu obok:  
Budynek Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie

Modernizacja Domu Ludowego w Wygodzie polegała na dociepleniu 
ścian zewnętrznych budynku i wykonaniu elewacji. Wybudowano  również 
przyłącze wodno-kanalizacyjne i bezodpływowy zbiornik na nieczystości 
ciekłe. 

Budynek służy integracji lokalnej społeczności (zebrania wiejskie, orga-
nizacja uroczystości). 

Roboty te kosztowały budżet gminy ponad 73 tys. zł

Na zdjęciu obok:  
Ocieplony, estetycznie wyglądający budynek Domu Ludowego w Wygodzie

W październiku 2008 roku zakończono remont zewnętrznych ścian 
fundamentowych w budynku Szkoły Podstawowej w Woźnikach. Prace po-
legały na wykonaniu izolacji pionowych fundamentów budynku, odtworze-
niu instalacji odprowadzenia wód opadowych z dachu oraz odtworzeniu 
opaski betonowej wokół budynku. Powyższe roboty mają  na celu rozwią-
zanie problemu wilgoci występującej na najniższej kondygnacji budynku.

Łączny koszt inwestycji wyniósł blisko 69 tys. zł.

Na zdjęciu obok:  
Budynek Szkoły Podstawowej w Woźnikach

Również w październiku zakończono prace termomodernizacyjne w budynkach Domu Ludowego w Wygodzie  
i Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie.



Na zdjęciu: Strażacy z jednostek OSP z terenu Gminy podczas oceny ćwiczeń sprawdzających gotowość bojową 
 
Ćwiczenia, mające na celu sprawdzenie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Wola Krzysztoporska, odbyły się 28 listopada b.r. na Bo-

rowskich Górach. Aura sprzyjała przeprowadzeniu takiej akcji.
Organizatorami ćwiczeń był pan Roman Drozdek - Wójt Gminy Wola Krzysztoporska wraz z panem Zbigniewem Wiewióra - Komendantem Gmin-

nym OSP i panem Grzegorzem Jasitczakiem - Prezesem ZOG ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej. Obserwatorami ćwiczeń byli pan Marek Ogrodnik 
- Sekretarz Gminy, bryg Paweł Kardas - Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim oraz kpt. Piotr 
Kazimierczak - Zastępca Naczelnika ds. Służby Operacyjnej KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim.

Organizatorzy przyjęli założenie, iż na Borowskiej Górze wystąpił pożar lasu. Do jego zwalczenia przewidziano wezwanie wszystkich jednostek OSP 
z terenu Gminy. Jednym z założeń było zbudowanie 240 m linii do podania wody na szczyt góry. Ćwiczenia rozpoczęto o godz. 11: 00, kiedy to stanowisko 
kierowania KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim poinformowało o wybuchu pożaru jednostki OSP: Gomulin, Wola Krzysztoporska, Bogdanów, Krzyża-
nów, Woźniki, Parzniewice i Krężna. Jednostki OSP dysponujące lekkimi samochodami pożarniczymi wezwane zostały telefonicznie z miejsca zdarzenia 
miedzy godziną 11:05 a godziną 11:20.

Pierwsza na miejsce zdarzenia przybyła jednostka OSP z Woli Krzysztoporskiej o godz. 11:13, następne w kolejności były jednostki: OSP Bogdanów 
– godz.11:15, OSP Parzniewice – godz. 11:16, OSP Gomulin – godz. 11:22, OSP Krzyżanów – godz. 11:25, OSP Woźniki – godz. 11:27, OSP Mąkolice 
– godz. 11:28, OSP Jeżów – godz.11:35, OSP Bujny – godz. 11:36, OSP Piekary – godz.11:38, OSP Rokszyce – godz. 11:39, OSP Oprzężów – godz. 11:41. 

Rozwijanie linii do podania wody z odcinków W – 75 rozpoczęto o godz. 11:40, podanie wody nastąpiło o godz. 11:45.
Kolejnym punktem ćwiczeń było sprawdzenie sprawności sprzętu pożarniczego wszystkich przybyłych jednostek OSP przez przedstawicieli Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim.
Po zakończeniu ćwiczeń nastąpiło ich podsumowanie. Komendant Gminny OSP wyjaśnił zebranym cel i założenia ćwiczeń, podziękował straża-

kom za sprawne działanie. Kpt. Piotr Kazimierczak omówił operacyjne elementy podjętych działań i wskazał uchybienia, które należy poprawić 
a bryg. Paweł Kardas – dokonał oceny wykonania ćwiczeń. Mimo drobnych niedociągnięć ćwiczenia zostały dobrze ocenione. Obecny Sekretarz Gminy – 
pan Marek Ogrodnik – wskazał na konieczność cyklicznego organizowania szkoleń i dziękując za udział w akcji zaprosił wszystkich na gorącą grochówkę.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z ćwiczeń  na stronach 6 i 7 Biuletynu.

W listopadzie Gmina Wola Krzysztoporska przekazała dwa specjalne samochody pożarnicze marki Gazela jednostkom ochotniczej straży pożarnej 
w Rokszycach i Jeżowie. Samochody typu GRK 27057 – 047 zostały dodatkowo wyposażone m.in. w drabinę aluminiową trzyprzęsłową o długości 8 m, 
wysokociśnieniowy wodny agregat gaśniczy (wodno-pianowy) AW 80 /40, zbiornik na wodę o pojemności 300 l a także wyciągarkę linową o napędzie 
elektrycznym. Samochody posiadają napęd 4x4, silnik wysokoprężny o mocy 115 KM, 6 miejsc siedzących w układzie 1+2+3, zabudowę wewnętrzną 
wykonaną ze stali nierdzewnej w formie półek i podestów pokrytych aluminiową blachą z mocowaniami na sprzęt pożarniczy, dach wykonany w formie 
podestu roboczego, pokrytego blachą aluminiową. Na dachu znajdują się mocowania do przewozu długich przedmiotów i mocowania drabiny. Przedział 
sprzętowy został wyposażony w silnik czterosuwowy, linię szybkiego natarcia, prądownicę pistoletową, dozownik środka pianotwórczego, osłonę rurową 
i wyciągarkę elektryczną. Cena jednego pojazdu wyniosła 125 489,60 zł.

Dotychczas  jednostki te korzystały z 20-letnich samochodów marki ŻUK. OSP Jeżów i OSP Rokszce to zasłużone organizacje, działające na rzecz 
społeczeństwa, z długoletnią tradycją. Jednostka OSP Jeżów powstała w 1917 roku a powstanie OSP Rokszyce datuje się na rok 1957. Obecnie Preze-
sem OSP Jeżów jest druh Marian Pielużek, zaś OSP Rokszyce kieruje jako prezes druh Rafał Adamczyk, który kontynuuje rodzinne tradycje (funkcje 
przejął po swoim ojcu).

NOWE WOZY STRAŻACKIE

OCENA GOTOWOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTEK OSP

Na zdjęciu: 
Pan Wacław Kubik, OSP Jeżów

Na zdjęciu:
Pan Piotr Skupień, OSP Rokszyce

Na zdjęciu: Wyposażenie  
samochodu pożarniczego
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FOTORELACJA 

Na zdjęciu: Jednostka OSP z Woli Krzysztoporskiej, 
która  pierwsza przybyła na miejsce akcji

Na zdjęciu: Kolejne jednostki przybywają na 
miejsce zdarzenia

Na zdjęciu: Akcja doprowadzania wody na szczyt 
wzniesienia

Na zdjęciu (od lewej): Pan Marek Ogrodnik 
– Sekretarz Gminy, kpt. Piotr Kazimierczak 
– Zastępca Naczelnika ds. Służby Opera-
cyjnej KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim, 
pan Grzegorz Jasitczak – Prezes ZOG ZOSP 
RP w Woli Krzysztoporskiej, pan Zbigniew 
Wiewióra – Komendant Gminny OSP

Z ĆWICZEŃ SPRAWDZAJĄCYCH GOTOWOŚĆ BOJOWĄ 
JEDNOSTEK OSP  

Z TERENU GMINY 



Na zdjęciu (od lewej): Pan Grzegorz 
Jasitczak – Prezes ZOG ZOSP RP, pan 
Wojciech Kamiński – Naczelnik OSP 
w Gomulinie, bryg Paweł Kardas – 
Zastępca Komendanta Miejskiego PSP,  
pan Piotr Wojciechowski – pracownik 
urzędu gminy, pan Zbigniew Wiewióra 
– Komendant Gminny OSP, pan Marek 
Ogrodnik – Sekretarz Gminy

Na zdjęciu: Wozy strażackie jednostek OSP z terenu gminy podczas ćwiczeń sprawdzających gotowość bojową

Na zdjęciu: Strażacy z jednostek OSP podczas podsumowania akcji
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WYDARZENIA KULTURALNE

Gmina Wola Krzysztoporska była miejscem dwudniowej wizyty gości z Francji, którzy przyjechali do Polski z zamiarem nawiązania kontak-
tów w ramach „partnerstwa gmin”. Goście przyjechali z miasta Le May sur Evre, które jest sercem gminy o tej samej nazwie w departamencie 
Maine et Loire. 

W spotkaniu 10 listopada wzięli udział przedstawiciele samorządu: pan Mieczysław Warszada – Zastępca Wójta i pan Ryszard Olejnik - 
Przewodniczący Rady Gminy oraz pan Wiesław Odrzywół – radny. Z Francji przyjechał pan Thomas Brochard - pracownik merostwa le May sur 
Evre i troje przedstawicieli Stowarzyszenia Kulturalnego Z’ANIMAVILLE: pan Ludovic Vincent, pan David Rivereau i pani Yolaine Besier. 
W trakcie spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury gospodarze i goście mieli okazję podyskutować o sposobie funkcjonowania samorządów 
na poziomie gminy wiejskiej we Francji i w Polsce. Głównym przedmiotem zainteresowania obu stron były sposoby organizowania i finansowa-
nia aktywności kulturalnej i sportowej ludności wiejskiej. Thomas Brochard przedstawił różne rodzaje imprez kulturalnych, które odbywają się 
cyklicznie w Le May sur Evre. Merostwo realizuje to zadanie wspólnie z 12 różnymi stowarzyszeniami, których członkami są mieszkańcy gminy. 
Do dyspozycji mają dużą salę widowiskową, dwie małe sale widowiskowe ze sceną kabaretową i trzy obiekty sportowe do zajęć sportowych dla 
różnych grup wiekowych. Praktycznie co czwarty mieszkaniec gminy czynnie uprawia jakąś dziedzinę sportową. Goście z zainteresowaniem 
zapoznali się z działalnością kulturalną różnych grup w gminie Wola Krzysztoporska: zespołów artystycznych w GOK, kół gospodyń wiejskich, 
a także orkiestr przy OSP. 

W czasie dwudniowego pobytu goście zebrali materiały o naszej gminie i nakręcili reportaż, który przedstawią komisji kultury merowstwa 
Le May. Odwiedzili między innymi Szkołę Podstawową w Bogdanowie, gdzie zostali bardzo gościnnie przyjęci przez dyrektor Joannę Wilhelm 
i grono pedagogiczne, a także przewodniczącego Rady Gminy pana Ryszarda Olejnika. Szczególne wrażenie zrobiła na Francuzach kameral-
ność szkoły i dobre warunki do nauki dla dzieci młodszych. Ich podziw wzbudził fakt, że taka szkoła funkcjonuje w małej miejscowości. 

Obie strony wyraziły nadzieję, że w czerwcu przyszłego roku będzie można zorganizować pierwszą wymianę zespołów artystycznych. 
Jadwiga Kułak-Pełka
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Woli Krzysztoporskiej

GOŚCIE Z FRANCJI W NASZEJ GMINIE

Na zdjęciach:  XII-wieczny kościół w Le May sur Evre w bożonarodzeniowej szacie.

Na zdjęciach powyżej (od lewej): 1. Wręczenie medalu miasta Le May sur Evre na ręce pana Mieczysława Warszady – Zastępcy Wójta. 2. Delegacja 
z Francji podczas wizyty w naszej Gminie. 3. Tradycyjne święto kulinarne Fressure w Le May sur Evre. To dwudniowe święto ma 28 letnią tradycję i jest ob-
chodzone corocznie w pierwszy weekend października.



STANOWISKO 
DS. ROLNICTWA

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

REFERAT GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ 

Wola Krzysztoporska
ul. Cmentarna 22 

kierownik:
Jan Mędoń

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 działal-
ności 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
fizycznych

- wydawanie zaświadczeń
- umorzenia i odroczenia 

podatku
-  rozkładanie na raty  należ-

ności  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
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ZE SPORTU

20 listopada 2008 roku w Gorzkowicach odbyły się mistrzostwa powiatu piotrkowskiego szkół gimnazjalnych w tenisie sto-
łowym dziewcząt i chłopców. W zawodach tych 
nie zabrakło również reprezentantów naszego 
gimnazjum. Dziewczęta w składzie Daria Kiereś 
i Kinga Wszelaka zajęły drugie miejsce premio-
wane awansem do finału rejonowego, chłopcy 
zaś w składzie Bogumił Peryga i Dawid Wsze-
laki zajęli miejsce trzecie. Tydzień później, 27 
listopada, również w Gorzkowicach dziewczyny 
w finale rejonu pokazały dużą klasę i zdobywając 
drugie miejsce wywalczyły awans do finału woje-
wódzkiego. Finał odbył się 4 grudnia w Wieru-
szowie, gdzie po emocjonujących spotkaniach 
ostatecznie zajęły siódme miejsce. 

W dniach 29 i 30 listopada w Łodzi, odbyły 
się wojewódzkie turnieje kwalifikacyjne do mi-

strzostw Polski, w których Daria Kiereś wśród 
kadetek zajęła wysokie 2 miejsce, natomiast Ja-
kub Kuśmierski wśród młodzików był 21.

T E N I S  S T O Ł O W Y

Na zdjęciach: m.in.: Kinga Wszelaka (trze-
cia od lewej) i Daria Kiereś (czwarta od lewej)  
– zawodniczki LUKS „TENIS CLUB”

Na zdjęciach:  
Daria Kiereś – zdobywczyni 
srebrnego medalu

Od września do grudnia Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „TYTAN”, działający przy Gimnazjum w Woli Krzysztopor-
skiej, przeprowadził kilka imprez sportowych dla uczniów w wieku gimnazjalnym: 

- we wrześniu odbyły się Mistrzostwa Gimnazjum w Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców, w których udział wzięło 
290 uczniów (160 chłopców i 130 dziewcząt);

-  w październiku rozpoczęły się rozgrywki BASKET LIGI dziewcząt i chłopców, której ostatnie spotkania odbywały się do  
6 grudnia;

-  w listopadzie rozpoczęły się Mistrzostwa Gimnazjum w Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców. Ich zakończenie przewi-
dujemy na koniec grudnia 2008 r.

Nasi młodzi sportowcy w tym roku szkolnym wzięli udział w szeregu zawodach sportowych z dużymi sukcesami:
- II miejsce chłopców – Powiatowe Biegi Przełajowe w Wolborzu;
- II miejsce chłopców – Powiatowe Zawody w Unihokeja w Łękach Szlacheckich;
- III miejsce dziewcząt – Powiatowe Zawody w Unihokeja w Łękach Szlacheckich;
- II miejsce dziewcząt – Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym w Gorzkowicach;
- III miejsce chłopców – Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym w Gorzkowicach.

U L K S  T Y T A N

Na zdjęciu: Pan Sławomir Piętakiewicz – Prezes Po-
wiatowego SZS wręcza dyplom za zajęcie II miejsca Prze-
mysławowi Niezgodzie – kapitanowi zwycięskiej drużyny

Na zdjęciu obok (od lewej): Weronika Kopeć, 
Izabela Łuczyńska, Karolina Wróblewska 
i Martyna Tarnecka – dziewczęta  
z reprezentacji Gimnazjum  
w Woli Krzysztoporskiej

Na zdjęciu: Wicemistrzowie powiatu  
w drużynowych biegach przełajowych
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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
Błażej Ligęza
- 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
Anna Walas

tel. 0691200865
godziny urzędowania:

pn   8 – 16
śr    8 – 16
czw 8 – 12

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

SUKCES OLIMPIJCZYKÓW Z WOŹNIK! 
57-osobowa grupa turystów z powiatu piotrkowskiego, w skład której wchodzili gimnazjaliści i uczniowie szkół podsta-

wowych z gmin Gorzkowice, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Wola Krzysztoporska oraz turyści LUKS „GRYF” przy ZSR 
CKP w Bujnach uczestniczyła w Centralnym Finale XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej 
p.n. „Polska – Rumunia – Unia Europejska”, który odbył się w listopadzie w Zakopanem.

W imprezie uczestniczyło ponad 300 turystów z 10 województw. Finał centralny odbywał się w dwóch kategoriach wieko-
wych, tj. młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz open (młodzież szkół ponadgimnazjalnych i pozostali). Wśród 
tak dużej konkurencji doskonale wypadli reprezentanci naszej Gminy – uczniowie  Szkoły Podstawowej w Woźnikach.

Finał odbywał się dwuetapowo: eliminacje i ścisły finał.
Zakres ścisłego finału obejmował:
- eliminacje pisemne (zestaw krajoznawczy - 60 pytań: wiedza o Unii Europejskiej i procesie integracji europejskiej, 

o walorach krajoznawczych Polski, Karpat i Tatr, wiedza o Rumunii, jej historii i walorach turystyczno-krajoznawczych; ze-
staw topograficzny – 15 pytań; udzielanie pierwszej pomocy – 4 pytania; kreślenie profilu terenu i marszrut wg azymutu);

- eliminacje praktyczne (rowerowy tor przeszkód i ocena odległości w terenie).
Do ścisłego finału w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych zakwalifikowali się: Emilia Łaszek, Joanna Chojwa         

i Piotr Gozdek – wszyscy ze Szkoły Podstawowej w Woźnikach. Finał zakończył się ogromnym sukcesem dla reprezentan-
tów naszej Gminy: Emilia Łaszek zajęła I miejsce, czego nie udało się do tej pory osiągnąć nikomu z województwa, Joanna 
Chojwa zajęła wysokie VIII a Piotr Gozdek - IX miejsce. 

Szkoła Podstawowa w Woźnikach w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych w punktacji ogólnej zajęła I miejsce, 
co zdecydowanie nie przyszło łatwo. 
Dzieci musiały się wykazać nieprze-
ciętną wiedzą i sprawnością, żeby 
zajść tak wysoko. Należy podkreślić, 
że młodych turystów przygotowała 
pani Agata Pawlak – nauczycielka 
wychowania fizycznego w Szkole 
Podstawowej w Woźnikach, gdzie 
dyrektorem jest pani Irena Kasztelan. 
Kierownikiem grupy turystycznej był 
pan Zdzisław Wawrzecki.

Uczestnikom olimpiady serdeczne 
gratulacje i życzenia dalszych sukce-
sów składa redakcja Biuletynu „Na-
sza Gmina”.Na zdjęciu od lewej: Joanna Chojwa, Piotr Gozdek 

i Emilia Łaszek – uczestnicy olimpiady
Na zdjęciu: Dzieci ze S. P. 

w Woźnikach w Zakopanem

Z DZIAŁALNOŚCI LUKS „ATHLETIC”
Listopad był pracowitym miesiącem dla trenera – pana Tomasza Woźniaka jak i zawodników LUKS „ATHLETIC”. 
Turniej Młodzików o Puchar Prezesa Łódzkiego Związku Zapaśniczego w Zapasach w Stylu Klasycznym odbył się 

8 listopada b.r. w Radomsku. Nasi zawodnicy odnieśli spory sukces: w kat. 47 kg – Dawid Trzciński wywalczył III miejsce, w kat. 
66 kg – Jacek Kowalski – III miejsce, w kat. 85 kg – Dawid Adamski – III miejsce, w kat. 59 kg – Łukasz Krzyżanowski zajął 
V miejsce. Drużyna LUKS „ATHLETIC” uplasowała się na V miejscu.

Kolejne zawody to  Turniej Młodzieży Szkolnej o Puchar Prezesa Łódzkiego Związku Zapaśniczego w Zapasach w Stylu 
Klasycznym, które odbyły się 22 listopada w Piotrkowie Trybunalskim. Zawody zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 16 
w Piotrkowie Trybunalskim. Startowało 87 zawodników z całego województwa łódzkiego. Wśród dużej konkurencji chłopcy 
z LUKS „ATHLETIC” wywalczyli wysokie pozycje. W kat. 29 kg – Jakub Kaczorowski zajął X miejsce, w kat. 38 kg – Hubert 
Maczugowski – II miejsce, w kat. 42 kg – Dominik Kaczorowski – III miejsce, Łukasz Jarek – V miejsce, Kamil Kazub – VII 
miejsce, w kat. 47 kg – Michał Jarek uplasował się na III miejscu, Maciej Banasiak –  na V, w kat. 66 kg – Michał Szelka zdobył 
III miejsce. 

W Międzynarodowym Turnieju UKS-ów w Zapasach w Stylu Klasycznym, który odbył się w Warszawie w dniach 28-30 listo-
pada, młodzi zapaśnicy z Naszej Gminy konkurowali w grupie 149 zawodników z 35 klubów z Polski, Norwegii i Ukrainy. Wśród 
tak dużej konkurencji udało im się wywalczyć wysokie pozycje: w kat. 53 kg – Piotr Orłowski zajął X miejsce, Emil Trzciński 
– XXI miejsce, w kat. 66 kg – Jacek Kowalski – IX miejsce, w kat. 85 kg – Dawid Adamski – XI miejsce.

Podczas roku szkolnego 2007/2008 zawodnicy reprezentujący Szkołę Podstawową w Woli Krzysztoporskiej zajęli III miejsce            
w punktacji drużynowej szkół podstawowych Województwa Łódzkiego w zapasach w stylu klasycznym. I miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim, II – Szkoła Podstawowa nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim.

Na zdjęciu: Zwycięska walka o III miejsce, od lewej 
Michał Jarek z kolegą klubowym Maciejem Banasiakiem 
w kat.47 kg  (22.11.2008 r.)

Na zdjęciu: Walka o III miejsce,  
Dominik Kaczorowski po prawej  
w kat. 42 kg (22.11.2008 r.)



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. 44 616-36-68

Dyrektor:
Agnieszka Sołtys

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. PAPIEŻA JANA 

PAWŁA II
w bogdanowie

Bogdanów
ul. Ks. Kozakowskiego 3

tel. 44 616-35-39
Dyrektor:

Joanna Wilhelm

SZKOŁA PODSTAWOWA
W BUJNACH

Bujny, ul. Piotrkowska 104
tel. 44 649-74-50

Dyrektor:
Beata Winnicka

SZKOŁA PODSTAWOWA
W GOMULINIE

Gomulin 42
tel. 44 615-34-26

Dyrektor:
Danuta Stępień

SZKOŁA PODSTAWOWA
W KRZYŻANOWIE

Krzyżanów 55
tel. 44 616-31-46

Dyrektor:
Iwona Zapała

SZKOŁA PODSTAWOWA
W PARZNIEWICACH

Parzniewice 31
Tel. 44 616-36-43

Dyrektor:
Alina Wojdal

SZKOŁA PODSTAWOWA
W ROKSZYCACH

Rokszyce II 12
tel. 44 732-60-40

Dyrektor:
Bogumiła Szulc

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. SEWERYNY

SZMAGLEWSKIEJ
W WOŹNIKACH
Woźniki Kolonia 1
tel. 44 615-34-21

Dyrektor: 
Irena Kasztelan

ZESPÓŁ SZKOLNO- 
GIMNAZJALNY

w Woli Krzysztoporskiej
ul. Kościuszki 32

Dyrektor: 
Agnieszka Warzyńska

W odległych czasach orkiestry strażackie spełniały bardzo ważną rolę w upowszechnianiu muzyki. Początki ich działalności przypa-
dają na lata osiemdziesiąte XIX wieku, a największy ich rozwój nastąpił po 1905 roku. Orkiestra strażacka towarzyszyła mieszkańcom 
w uroczystościach państwowych, kościelnych, umilała czas podczas majówek czy porywała muzyką w czasie zabaw tanecznych. 

Orkiestra Dęta w Gomulinie została założona w 1894 roku przez jednego z mieszkańców folwarku Żądło, który był Kozakiem 
w służbie pogranicznej Cesarstwa Rosyjskiego (jego nazwisko pozostaje nieznane). Był on nie tylko założycielem, ale także jej ka-
pelmistrzem do 1912 roku. Pierwszymi uczniami byli m.in. Jan Tuchowski, Józef Senderecki, Antoni Kacperski i Antoni Socha. 
Wszyscy walczyli w czasie I wojny światowej. Kolejnymi uczniami byli Józef Dryzek, Ludwik Magiera, Wojciech Senderecki, Emil 
Chrzanowski, Feliks Mlonka, Wawrzyniec Senderecki, Ignacy Wojciechowski, Feliks Wężyk, Franciszek Michalski i Józef Głowacki. 
Od 1905 roku pieczę nad orkiestrą przejął ksiądz Bronisław Świerzewski, a następnie ksiądz Marcin Kochański. Warto podkreślić, 
że na przełomie dziesięcioleci działalność gomulińskiej orkiestry wspierali kolejni proboszczowie.

Początkowo orkiestra organizowała majówki na dawnym kościelnym parku, który na początku XX wieku należał do rodziny Bo-
gusławskich. Dochód z zabaw tanecznych przeznaczano na zakup nowych instrumentów. Orkiestra otrzymywała także instrumenty 
od proboszczów i bogatych gospodarzy, właścicieli ziemskich, a także od straży pożarnej z parafii Gomulin.

Podczas I wojny światowej orkiestra zawiesiła swą działalność, a wszystkie instrumenty ukryto w skarbcu kościelnym.
W 1919 roku do orkiestry wstąpili: Antoni Żabicki, Kazimierz Owczarek, Józef Kwapisz z Pracy, Antoni Just z Majkowa Śred-

niego, Stanisław Szczepka i Jan Kacperski. W latach 1920-1926 dyrygentem orkiestry był Feliks Wężyk a od 1926 roku orkiestrę 
poprowadził Antoni Socha. 

W kolejnych latach do orkiestry dołączyli: Feliks Michalski (1926 r.), Józef Kluf (1929 r.), Ludwik Kartasiński (1927 r.), Antoni 
Mlonka (1928 r.), Józef Piotrkowski (1928 r.), Stanisław Kluf (1929 r.), Konstsnty Szczepka (1929 r.), Władysław Cieślak (1930 r.), 
Franciszek Kluska (1930 r.), Jan Senderowicz (1930 r.), Jan Surlet (1930 r.), Stefan Kosacki (1932 r.), Józef Cieślak (1932 r.- uczeń 
orkiestry wojskowej w Piotrkowie Tryb.), Stanisław Senderowicz (1932 r. uczeń orkiestry wojskowej w Piotrkowie Tryb.) i Bronisław 
Jabłoński (1933 r.). W tym samym czasie grali: Józef Blonka, Stanisław Kluska, Jan Kowalski, Wacław Adamczyk i Roman Sende-
rowicz. W latach 1920-1939 w Zarządzie Orkiestry byli: Jan Tuchowski, Ludwik Magiera, Jan Dryzek, Jóżef Kluska. W 1939 roku 
orkiestrę zasilili młodzi chłopcy: Wacław Tuchowski (Gomulin), Jerzy Kowalski (Gomulin), Czesław Senderecki (Zaborów), Edward 
Michalski (Gomulin), Marian Dryzek (Gomulin), Józef Dryzek (Gomulin), Bronisław Wocheń (Zaborów), Jan Adamczyk (Gomu-
lin), Ryszard Kuśmierek (Żądło), Witold Szczepka (Gomulin), Stefan Kluf (Praca), Zenon Kowalski (Gomulin), Stanisław Adamus 
(Zaborów).

Podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945 orkiestra po raz kolejny przerwała swą działalność. Część instrumentów człon-
kowie zabrali ze sobą, część schowano w domu Jana Dryzka. W styczniu 1945 roku, po zakończeniu wojny, muzycy zostali powiado-
mieni przez Antoniego Sochę o wznowieniu prób. Swój pierwszy występ zagrali w kwietniu 1945 roku w Piotrkowie Trybunalskim 
na zbiorowym pogrzebie rozstrzelanych w 1944 roku Polaków. W 1948 roku został postawiony pomnik na cześć żołnierzy polskich 
poległych we wrześniu 1939 roku, którzy spoczywają na cmentarzu w Gomulinie. Pomnik powstał dzięki orkiestrze, na czele z kasje-
rem Franciszkiem Kluską.

W latach 1945-1960 członkami orkiestry byli: Józef Cieślak, Feliks Michalski, Konstanty Szczepka, Józef Kluf, Józef Głowacki, An-
toni Mlonka, Bronisław Jabłoński, Roman Senderowicz, Władysław Cieślak, Józef Mlonka, Stefan Kosacki, Edward Michalski, Józef 
Kwapisz, Czesław Senderecki, Jan Senderowicz, Franciszek Kluska, Ludwik Kartasiński, Wacław Tuchowski, Czesław Mlonka, Jerzy 
Kowalski, Czesław Wojtana, Ryszard Socha, Jan Żabicki, Stanisław Piotrkowski, Lucjan Szewczyk, Zenon Szewczyk, Stefan Kluf, Ma-
rian Owczarek, Józef Żabicki, Józef Szewczyk, Jan Mlonka, Józef Braun, Władysław Kluf, Władysław Cieślak (syn Władysława), Sta-
nisław Kluf, Marian Szczepka, Zygmunt Maślanka, Jan Kacperski, Zdzisław Michalski i Waldemar Żabicki. Od 1963 roku orkiestrę 
prowadził Zygmunt Maślanka, a jej członkami do 1970 roku byli: Zygmunt Maślanka, Czesław Kluf, Józef Żabicki, Józef Głowacki, 
Stanisław Piotrkowski, Jan Mlonka, Władysław Cieślak, Edward Michalski, Stefan Kluf, Stefan Kosacki, Czesław Wojtania, Zdzisław 
Michalski, Józef Kwapisz, Maria Szczepka, Władysław Kluf, Jan Kacperski, Józef Braun, Tadeusz Dryzek i Stanisław Kluf. W latach 
1970-1980 orkiestra praktycznie zaprzestała działalności a instrumenty poniewierały się na strychach i starej plebanii. Dopiero w roku 
1981, dzięki Stanisławowi i Władysławowi Cieślakom z Gomulina Kolonii, w porozumieniu z księdzem Janem Kozakiem, wszystkie 
instrumenty zostały pozbierane i zawiezione do naprawy. W tym samym roku podpisano umowę z kapelmistrzem Tadeuszem Kosi-
niakiem (prowadził orkiestrę jeszcze do 1987 roku, rezygnując ze względu na podeszły wiek) i ogłoszono nabór młodzieży do nauki gry 
na instrumentach. Zgłosiło się 20 chłopców. W 1982 roku orkiestra ponownie zagrała na Wielkanocnej procesji rezurekcyjnej. Było 
to wielkie wydarzenie i radość dla okolicznych mieszkańców. W latach 1987-1990 orkiestrę prowadził Stanisław Kulbat, a od 1990 
do 1993 roku Mikołaj Krogulski z Pabianic.

Członkami orkiestry w latach 1980-1990 byli: Stanisław Cieślak, Władysław Cieślak (senior), Władysław Cieślak (junior), Marian 
Szczepka, Jan Mlonka, Stanisław Piotrkowski, Edward Michalski, Zdzisław Michalski, Andrzej Żabicki, Józef Żabicki, Marcin Cie-
ślak, Kazimierz Kluf, Stanisław Żabicki, Czesław Wojtania, Cezary Domagała, Piotr Kozioł, Grzegorz Lauks, Zbigniew Michalski, 
Krzysztof Skupień, Sławomir Pirek, Marta Pirek, Szymon Kwapisz, Janusz Filipek, Michał Gaworczyk, Adam Cieślak, Katarzyna 
Owczarek, Tomasz Szczepka, Janusz Cieślak, Jolanta Domagała, Andzrzej Malicki, Leszek Dura i Ryszard Cieślak. 

Od 1993 roku pracę z orkiestrą rozpoczął Włodzimierz Grochulski z Piotrkowa Trybunalskiego. Jego pierwszymi uczniami byli: 
Leszek Dura, Michał Gaworczyk, Szymon Kwapisz, Marcin Krasiński, Robert Krasiński, Wojciech Michalski, Krzysztof Michalski, 
Marcin Owczarek i Bogumiła Owczarek. Od 1982 do 2002 roku orkiestrą kierował Zdzisław Michalski. 

Od początku swojego istnienia, czyli od ponad stu lat, Orkiestra Dęta w Gomulinie uczestniczyła prawie we wszystkich uroczystoś-
ciach państwowych i kościelnych. Bogata historia została uwieczniona w kronice orkiestry.  

Informacje zaczerpnięto z publikacji „Rycerze Św. Floriana – 90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Gomulinie” Julii Karlińskiej 
i Wojciecha Kamińskiego (Gomulin 2007).

ORKIESTRA Z GOMULINA

11

Na zdjęciu: Muzycy z Orkiestry Dętej w Gomulinie Na zdjęciu: Orkiestra Dęta z Gomulina  
podczas obchodów jej 100-lecia
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Blizin  - Nazwa wsi prawdopodobnie wywodzi się od archaicznego, używanego w XVIII i XIX w., słowa „blizin” lub „bliźny”. 
Słowa te oznaczały bliskość, podwójność lub bezpośrednie stykanie się. Wieś istniała już w początkach XV w. gdy wśród imion piot-
rkowskich wójtów pojawia się Mikołaj z Blizina.   

Dziewiętnastowieczne opisy niosą informację, że wieś znajdowała się na terenie powiatu piotrkowskiego, w granicach nieistniejącej 
współcześnie gminy Parzniewice. Administracja kościelna przypisała tę wieś do parafii w Bogdanowie.

 W 1827 r. mieszkało w Blizinie 140 osób zajmujących 21 domów. W XIX- wiecznych opisach można odnaleźć informację, że wieś 
leży w odległości 3 wiorst (ok. 3,2 km) od  sąsiedniego majątku we wsi Jeżów.  W 1933 r. wieś zamieszkiwało 277 osób a ostatnim 
właścicielem miejscowego folwarku była Wanda Lazarew.     

Współcześnie Blizin zamieszkuje 186 osób.

Bogdanów  - Wieś, znaną już w XIV w., można zaliczyć do najstarszych w gminie Wola Krzysztoporska. Już przed rokiem 
1386 istniała tu świątynia parafialna p.w. Świętej Trójcy, następne fundacje miały miejsce w XVI w. - w roku 1541 przebudowy 
dokonano dzięki hojności Piotra, a w 1590 r. z fundacji Jana Krzysztoporskiego. W XVI w. Bogdanów, jako wieś szlachecka, był 
własnością kasztelana poznańskiego Łukasza Górki, pochodzącego z możnego wielkopolskiego rodu. 

Dziewiętnastowieczny opis wsi jest stosunkowo obszerny. Podaje, obok informacji podstawowych, takich jak przynależność 
terytorialna i liczba mieszkańców, także szczegółowy opis stanu ziemi użytkowanej przez okoliczne folwarki.

Wieś leżała na terenie gminy Woźniki w odległości 14 wiorst (ok. 14,9 km) od powiatowego Piotrkowa. Przez teren wsi 
przepływała rzeka Bogdanówka. Do posesjonatów Bogdanowa należała ziemia o łącznej powierzchni 1561 mórg (ok. 872,59 ha), 
która podzielona była na dwa folwarki w Bogdanowie i Radziątkowie. Większym folwarkiem był Bogdanów, który posiadał 991 
mórg (ok. 553,96 ha) ogólnej powierzchni podzielonej wg następującej klasyfikacji: 196 mórg (ok. 109,56 ha) stanowiła ziemia 
orna, 63 morgi (ok. 35,21 ha) łąki, 140 mórg (ok. 78,26 ha) pastwiska. Do folwarku należał także sad o powierzchni 3 mórg 
(ok. 1,67 ha), las o powierzchni 520 mórg (ok. 290,68 ha), 2 morgowy (ok. 1,11 ha) staw rybny oraz zajmująca 16 mórg (ok. 

8,94 ha) osada karczemna. W 1864 roku dominium 
bogdanowskie zostało uszczuplone o 656 mórg 
(ok. 366,7 ha) ziemi rozparcelowanej pośród 
90 okolicznych rolników. Ostatnim dziedzicem 
Bogdanowa był Józef Makólski.  

We wsi istniała, sięgająca swymi początkami 
średniowiecza, parafia rzymsko-katolicka p.w. Świę-
tej Trójcy należąca do dekanatu piotrkowskiego: po-
siadała murowaną świątynię oraz drewniany kościół 
filialny w Postękalicach. Wiernymi bogdanowskiej 
parafii były 6402 osoby natomiast liczba mieszkań-
ców wsi w 1880 r. sięgała 218 osób zajmujących 
21 domów. Liczba mieszkańców Bogdanowa stale 
wzrastała a w 1933 r. sięgnęła 625 osób. 

Stan ludności  
w Bogdanowie na mie-
siąc grudzień b.r. wynosi  
261 osób.

ALFABET HISTORII DZIEWIĘTNASTOWIECZNEJ
SZKOŁA PODSTAWO-

WA  IM.GEN.LUDWIKA 
CZYŻEWSKIEGO

w Woli Krzysztoporskiej
tel. 44 616-37-20

Wicedyr.:Gabriela Perek
GIMNAZJUM

IM. OBROŃCÓW GÓR 
BOROWSKICH 1939R.
w Woli Krzysztoporskiej

tel. 44 616-38-60
Wicedyr.:Tomasz Starzyński

GMINNY OŚRODEK 
KULTURY 

w Woli Krzysztoporskiej
ul. Południowa 2,
tel. 44 616-31-85

Dyr.:Jadwiga Kułak-Pełka
GMINNA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA 
w Woli Krzysztoporskiej

ul. Kościuszki 25
tel. 44 616-30-71

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 – 17.041 ha, 

mieszkańcy – 11.689
miejscowości – 48

sołectwa – 43
biblioteki, filie – 6

związki i kluby sportowe – 7
koła gospodyń wiejskich- 30

jednostki OSP – 15  
orkiestry dęte – 3 
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Korespondencję prosimy 
kierować na adres  

Urzędu Gminy  
w Woli Krzysztoporskiej
z dopiskiem „Biuletyn”

e-mail sekretariat@ug.wola-
krzysztoporska.pl

Powyższe opisy miejscowości zostały zamieszczone dzięki uprzejmości pana Zbigniewa Ziemby - pochodzą one z jego publi-
kacji p.t. „Dziewiętnastowieczne opisy wybranych wsi w powiecie piotrkowskim” (Piotrków Trybunalski 2006).

Na zdjęciu: Panorama Bogdanowa

Na zdjęciu: Szkoła Podstawowa w Bogdanowie

Na zdjęciu: Panorama miejscowości Blizin


