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URZĄD GMINY
w Woli Krzysztoporskiej

97-371 Wola Krzysztoporska
ul. Kościuszki 5

Tel. 044  616-39-61
Fax 044  616-39-60

strona internetowa:
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e-mail:
sekretariat@ug.wola

-krzysztoporska.pl

godziny urzędowania:
pn. 9.00 – 17.00

wt.-pt. 7.30 – 15.30

WŁADZA 
WYKONAWCZA 

GMINY

WÓJT GMINY
Roman Drozdek
tel. 44 616-39-62

roman.drozdek@wola
-krzysztoporska.pl

Z-CA WÓJTA GMINY
Mieczysław Warszada

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

-krzysztoporska.pl

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

marek.ogrodnik@wola
-krzysztoporska.pl

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

wieslaw.jagiello@wola-krzy-
sztoporska.pl

Gmina Wola Krzysztoporska znalazła się 
na liście gmin, które otrzymają w 2009 r. 
dofi nansowanie realizacji projektu budo-

wy zespołu boisk w ramach programu „Moje Boi-
sko – Orlik 2012”. Gmina zamierza wybudować 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzy-
sztoporskiej zespół boisk sportowych o sztucznej 
nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Powstać ma m.in. boisko do piłki nożnej, boisko 
wielofunkcyjne oraz zespół sanitarno-szatniowy 
z siłownią (w budynku GOK). Cały obiekt ma być 
ogrodzony i posiadać sztuczne oświetlenie. Ko-
rzystanie z obiektu będzie bezpłatne i dostępne 
dla wszystkich mieszkańców gminy. W godzinach 
dopołudniowych obiekt ma być wykorzystywany 
na potrzeby dzieci i młodzieży szkolnej. W go-
dzinach popołudniowych służyć ma wszystkim 
mieszkańcom. Gmina zatrudni trenera środowiskowego, który zajmie się organizacją zajęć na obiekcie w szczególności zajęć dla 
dzieci i młodzieży. Starania o otrzymanie dofi nansowania realizacji projektu podejmowane były już od początku 2008 r. W końcu 
udało się! Gmina Wola Krzysztoporska znalazła się w gronie gmin, które otrzymają dofi nansowanie w 2009 r. Kwota dofi nanso-
wania wynosi 666 000 zł. (333 000 zł. z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 333 000 zł. od marszałka województwa łódzkiego). 
Całkowita wartość wykonania obiektu będzie znana po przeprowadzeniu postępowań przetargowych. „Orliki” budowane w 2008 r. 
w innych gminach i powiatach kosztowały średnio ok. 1 300 000,00 zł. Szacuje się, że Gmina Wola Krzysztoporska będzie musiała 
do projektu wnieść wkład własny w kwocie ok. 600 000 tysięcy złotych. Na terenie obiektu, ale już w 100% ze środków własnych, 
Gmina planuje wykonać plac zabaw oraz siłownię - ta część inwestycji uzależniona jest jednak od zapewnienia w budżecie gminy 
dodatkowych środków. W związku z otrzymaniem dofi nansowania Wójt Gminy Roman Drozdek, został zaproszony na konfe-
rencję poświęconą „Orlikowi” pod hasłem „Wygrajmy Razem”. Konferencja odbyła się 18 lutego 2009 r. w Centralnym Ośrodku 
Sportu Hali Torwar przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie. Podczas spotkania Mirosław Drzewiecki – Minister Sportu i Turystyki 

przedstawił założenia programu „Moje Boisko – Orlik 2012” na rok 2009 oraz dokonał podsumowania edycji 2008 r. Na konfe-
rencji omówiono także projekt typowego kompleksu boisk sportowych oraz zasady przeprowadzenia przetargu na wykonanie 
„Orlika”. Teraz czeka pracowników Urzędu Gminy żmudna praca. Należy w ekspresowym tempie wybrać projektanta do zaadop-
towania projektu typowego, przygotować niezbędne dokumenty do zawarcia umów z Ministrem Sportu i Turystyki oraz Urzędem 
Marszałkowskim, po wykonaniu projektu przeprowadzić przetarg na wykonanie robót budowlanych, a potem przeprowadzić sam 
proces budowy…. Na każdym etapie tych prac występuje szereg zagrożeń a harmonogram realizacji jest napięty. Obiekt zgodnie 
z założeniami projektowymi powinien powstać do końca 2009 r. - jest na to szansa!

Zdjęcie na górze strony: od lewej Mirosław Drzewiecki – Minister Sportu i Turystyki oraz Roman Drozdek – Wójt Gminy 
Wola Krzysztoporska, na konferencji poświeconej realizacji programu „Moje boisko - Orlik 2012”.

Zdęcie poniżej: teren przeznaczony pod budowę zespołu boisk sportowych o sztucznej nawierzchni przy GOK w Woli Krzy-
sztoporskiej

JEST SZANSA NA „ORLIKA” JUŻ W 2009 R.
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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
XXVI sesja Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej odbyła się w dniu 18 grudnia 2008 roku w budynku GOK w Woli Krzy-

sztoporskiej. Rada podjęła uchwały w sprawie:
- zmiany budżetu i w budżecie na rok 2008, która dotyczyła zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne: drogi (zakup kru-

szywa) modernizacji i wyposażenia domów ludowych w Blizinie, Mąkolicach i Stradzewie, oświetlenie uliczne (w miejscowości 
Wola Krzysztoporska) oraz zwiększenia wydatków bieżących;

- procedury uchwalania uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 
uchwale budżetowej;

- zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wola Krzysztoporska oraz zbycia w drodze zamiany nieru-
chomości położonej w obrębie Władysławów (miejscowość Blizin).

Dyskusja dotyczyła:
- organizowania zawodów sportowo-pożarniczych; 
- naprawy przystanków;
- ustawienia znaków drogowych na drogach gminnych.

XXVII, sesja Rady Gminy miała miejsce 29 grudnia 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Radni podjęli uchwały 
w sprawie:

- zmiany budżetu i w budżecie na rok 2008, która dotyczyła zwiększenia wydatków na inwestycje: wykonanie podbudowy 
drogi powiatowej Parzniewice – Bukowa oraz modernizacji domu ludowego w Kacprowie - podjęto dyskusję w sprawie przecią-
gającego się remontu i działań podejmowanych przez Urząd Gminy w celu jak najszybszego rozwiązaniu problemu (inwestycja 
opóźnia się ze względu na występujące błędy w projekcie);

- uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

- ustalenia wysokości diet dla radnych (wniosek w tej sprawie złożyli członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Go-
spodarczego Rady Gminy, ustalono wysokość diet procentowo w stosunku do diety Przewodniczącego);

- uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009 (Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię pozytywną, również członkowie Komisji 
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt zgłaszając jednocześnie 
wniosek o obniżenie dotacji dla Gminnego ośrodka Kultury z 450 tys. na 420 tys., proponując przeznaczyć pozostałe 30 tys. zł na kul-
turę fi zyczną i sport np. udział dzieci w zawodach sportowych (28,5 tys. zł) oraz na potrzeby honorowych dawców krwi (1,5 tys. zł);

- remontu dróg (Piekary, Siomki, Bujny, Parzniewice, Poraj).
Ponadto radni dyskutowali na temat odnowienia grobów w Bogdanowie, Kacprowie i Bujnach.

XXVIII sesja Rady Gminy odbyła się 14 stycznia 2009 roku w budynku Urzędu Gminy. Podjęto uchwały w sprawie:
- zmiany budżetu na rok 2009 (zmieniły się nazwy dwóch zadań inwestycyjnych i dokonano przesunięć wydatków pomiędzy 

zadaniami inwestycyjnymi);
- aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2007-2013;
- zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Krężna i obrębie Parzniewiczki.
Radni podjęli dyskusję na temat jakości kruszywa rozłożonego na drogach gminnych. Wójt Gminy poinformował obecnych, 

że ze względu na podejrzenia co do jakości dostarczonego kruszywa wykonano badania kruszywa na drodze w miejscowości 
Pawłów Górny. Wyniki badań potwierdziły, że kruszywo nie spełnia wymagań normy, dlatego ustalono z dostawcą, że na własny 
koszt usunie on z drogi kruszywo wadliwej jakości a dostarczy kruszywo o jakości odpowiadającej treści zamówienia. Jednocześnie 
wstrzymano dostawcy wypłatę części wynagrodzenia i zlecono wykonanie badań jakości kruszywa na kolejnych odcinkach dróg.

Radni zabrali również głos w sprawie skarg właścicieli działek położonych obok Firmy Kaufl and, którzy zgłaszają, że kie-
rowcy parkujący auta w zatoczce dla samochodów dostawczych zanieczyszczają teren. W tej sprawie mają być przeprowadzone 
rozmowy z przedstawicielami fi rmy Kaufl and.

RADA SPORTU DZIAŁA

Pierwsze zebranie Gminnej Rady Sportu, która została powołana zarządzeniem Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w dniu 
29 stycznia 2009 roku, odbyło się 12 lutego br. w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej. W Radzie reprezentowane 
są kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fi zycznej działające na terenie gminy – jest to organ opiniodawczy i doradczy 

Wójta w zakresie kultury fi zycznej i sportu.
Rada składa się z 10 członków i są to: Marek Ogrodnik – Sekretarz Gminy Wola Krzysztoporska; Piotr Wojciechowski - pra-

cownik Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej; Wiesław Odrzywół – Przewodniczący Komisji Samorządowej, Oświaty, Kultury 
i Sportu; Władysław Wawrzyńczak – reprezentujący Gminne Zrzeszenie LZS w Woli Krzysztoporskiej; Sylwester Perek – repre-
zentujący LKS w Woli Krzysztoporskiej; Anetta Mielczarek – reprezentująca LUKS „ GRYF” Bujny; Sławomir Piętakiewicz – 
reprezentujący ULKS „TYTAN” Wola Krzysztoporska; 
Tomasz Woźniak – reprezentujący LUKS „ATLETIC” 
w Woli Krzysztoporskiej; Ryszard Kiereś – reprezentu-
jący LUKS „TENIS CLUB” Wola Krzysztoporska oraz 
Lidia Brzozowska z LUKS „TIE-BREK” Wola Krzy-
sztoporska.

Do zadań Rady należeć będzie tworzenie progra-
mów upowszechniania kultury fi zycznej w Gminie Wola 
Krzysztoporska, wspieranie inicjatyw społecznych w za-
kresie sportu i rekreacji, współpraca z towarzystwami, 
stowarzyszeniami i związkami prowadzącymi działal-
ność w zakresie kultury fi zycznej, współpraca ze szko-
łami z terenu Gminy oraz współorganizowanie imprez 
sportowych i rekreacyjnych .

Członkowie Rady na pierwszym zebraniu doko-
nali wyboru władz. Przewodniczącym Gminnej Rady 
Sportu wybrany został Piotr Wojciechowski, Zastępcą 
Przewodniczącego - Wiesław Odrzywół a Sekretarzem 
- Sylwester Perek.

Wiesław Odrzywół - Zastęp-
ca Przewodniczącego Gminnej 
Rady Sportu (Przewodniczący 
Komisji Samorządowej, Oświa-
ty, Kultury i Sportu Rady Gmi-
ny w Woli Krzysztoporskiej)

Piotr Wojciechowski - Prze-
wodniczący Gminnej Rady 
Sportu (pracownik Urzędu 
Gminy w Woli Krzysztopor-
skiej)
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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. 44 617-37-30 

Jerzy Krzesiński 
Członek Komisji 

Samorządowej, 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 
Gospodarczego 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 Budżetu 

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

CHOINKA DLA DZIECI 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Tradycyjnie, w ostatnią sobotę stycznia, w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej odbyła się choinka dla 
dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Wola Krzysztoporska. Impreza na stałe wpisała się w tradycje naszej Gminy 
– pierwsza odbyła się w 1996 roku. Spotkania świąteczno - noworoczne są organizowane co roku dla dzieci niepełno-

sprawnych i ich rodziców z inicjatywy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej oraz 
członków Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej. Całe rodziny 
na spotkanie dotarły bez problemów, ponieważ miały zapewniony bezpłatny transport.
Dzieci, rodziców oraz zaproszonych gości ze sceny sali widowiskowej przywitała Danuta Markiewicz - Kierownik GOPS w Woli Krzysz-
toporskiej, Dariusz Pytka - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy oraz Zastępca 
Wójta – Mieczysław Warszada.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gomulinie przygotowali przedstawienie o Bożym Narodzeniu przypominając wszystkim magię świąt 
i opowieść o narodzeniu Dzieciątka. Potem była zabawa z klaunem, w którego rolę wcielił się pan Sylwester Wiśniewski. Jego wesołość 
udzieliła się wszystkim: dzieciom i towarzyszącym im rodzicom. Zwłaszcza maluchy dzielnie włączyły się w zabawę. Na zakończenie 
przybył święty Mikołaj, który wręczył dzieciom paczki wypełnione słodyczami i maskotkami. Był też smaczny poczęstunek, a do zabawy 
zachęcało mocne uderzenie zespołu Efekt. 

Danuta Markiewicz i Dariusz Pytka Dzieci ze S. P. w Gomulinie Mieczysław Warszada – Zastępca Wójta

Zabawa choinkowa z klaunem (w roli klauna Sylwester Wiśniewski)

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Rodzice chorych dzieci zwrócili się z prośbą o zamieszczenie informacji o możliwości 
przekazania 1% podaku na ich leczenie i rehabilitację. 
Martynka Plich (ma 2 latka, mieszka w Gomulinie) choruje na mózgowe porażenie dziecięce. 

Dzięki leczeniu i rehabilitacji ma szansę na godne życie! Dziewczynka może uzyskać wsparcie dzięki 
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” (http://www.dzieciom.pl/1procentopp.html) 
KRS:0000037904 (wpisz ten numer oraz imię i nazwisko MARTYNA PLICH w swoim zeznaniu po-
datkowym - przekażesz tym samym 1% podatku). Możesz także przekazać darowiznę dla małej Mar-
tynki. Wpłaty prosimy kierować na konto: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, nr konta: 41 1240 
1037 1111 0010 1321 9362 tytułem: darowizna na leczenie i rehabilitację Plich Martyna Zofi a. Więcej 
informacji na stronie: http://www.dzieciom.pl/6871.
Filipek Niedzielski (ma 9 lat i mieszka w Piotrkowie Trybunalskim) choruje na nowotwór. Przed nim 
długie i trudne leczenie. Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi KRWINKA (http://
www.krwinka.org/podatek.php) KRS: 0000165702 (wpisując ten numer oraz imię i nazwisko FILIP 
NIEDZIELSKI 1% podatku zostanie przekazany na leczenie i rehabilitację chłopca).

SPROSTOWANIE

Uprzejmie informujemy, że w artykule „Orkiestra z Gomulina” opublikowanym w numerze 6/2008 Biuletynu omyłkowo 
zapisano nazwisko kapelmistrza, który prowadził orkiestrę z Gomulina do 1987 roku jako „Kosiniak”. Orkiestrę pro-
wadził Pan Tadeusz Kociniak. Za pomyłkę przepraszamy.
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Piotr Turlejski
Z-ca Przewodniczącego 

Komisji Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego, 
Członek Komisji Samorzą-

dowej, Oświaty, 
Kultury i Sportu

okręg wyborczy: Laski, Lu-
dwików, Blizn, Radziątków, 

Kamienna
tel. 44 616-34-77

Karol Zawiślak
Przewodniczący Komisji Bu-
dżetu, 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
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

INFORMATOR O POWSZECHNEJ 
SAMOOBRONIE LUDNOŚCI CZ. I 

Szanowni Państwo,
Jednym z ważniejszych zadań stojącym przed władzami Gminy Wola Krzysztoporska jest zapewnienie bezpieczeństwa jej mieszkań-

com. Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że zarówno w czasie wojny, jak i w czasie pokoju mogą wystąpić na znacznych obszarach 
poważne zagrożenia dla życia i zdrowia ludności.

W czasie ewentualnej wojny zagrożenie wynikać może ze skutków użycia przez przeciwnika broni masowego rażenia: jądrowej, che-
micznej, biologicznej, a także broni klasycznej. W czasie pokoju zdarzają się czasem awarie w zakładach przemysłowych lub katastrofy 
transportowe, w wyniku których do atmosfery przedostają się substancje promieniotwórcze, trujące i inne, groźne dla życia i zdrowia 
ludności będącej w zasięgu ich oddziaływania. Podobną groźbę stwarzają klęski żywiołowe.

Wymienione zagrożenia są niewątpliwie ważne. Ale czy możemy się przed nimi obronić lub przynajmniej zminimalizować ich skutki? 
Trzeba zdecydowanie odpowiedzieć tak! 

Działający pod kierownictwem władz gminy system ochrony ludności przed zagrożeniami życia i zdrowia oparty na zintegrowanym 
zespole służb ratowniczych, właściwym zorganizowanym zarządzaniem kryzysowym, a także grupie specjalistów jest w stanie zapewnić 
mieszkańcom taką ochronę, pod warunkiem właściwego przygotowania całego społeczeństwa do powszechnej samoobrony. Stąd pomysł 
rozpowszechnienia „Informatora o powszechnej samoobronie ludności” wśród mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska w celu przy-
pomnienia ważnych dla potrzeb bezpieczeństwa wiadomości nabytych w szkole i na różnych szkoleniach.

Znajdą w nim Państwo informacje, propozycje i porady jak należy postępować w przypadku zaistnienia zagrożenia, co i kiedy powin-
niśmy zrobić, jak w ramach potrzeby w trudnej sytuacji pomóc sobie, rodzinie lub sąsiadom.

Żywię nadzieję, iż zawarte w informatorze „dobre rady” zdefi niowane jako powszechna samoobrona wraz z systemem ochrony lud-
ności gminy przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa życia mieszkańców.

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska
Szef Obrony Cywilnej
Roman Drozdek

OBRONA CYWILNA
Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, za-
kładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, 
dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy po-
szkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie 
w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środo-
wiska oraz usuwaniu ich skutków.
Obowiązek obywateli w zakresie obrony cywilnej 
polega na:
1. odbywaniu:
- służby w obronie cywilnej,
- przysposobienia obronnego młodzieży szkolnej
- szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony 
ludności.
2. wykonywaniu innych zadań przewidzianych 
w ustawie.
Art. 137 oraz art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 21 li-
stopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416, z późn. zm.)

POWSZECHNA SAMOOBRONA LUDNOŚCI
Osoby posiadające obywatelstwo polskie, podlegają obowiązkowi szko-
lenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony (zdolne ze względu 
na stan zdrowia).
Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony ma na celu 
przygotowanie do samoobrony przed środkami masowego rażenia oraz 
innymi działaniami nieprzyjaciela.
W ramach przygotowania do samoobrony osoby posiadające obywatel-
stwo polskie mogą być zobowiązane do:
1) przygotowania ochrony budynku lub lokalu mieszkalnego oraz mie-
nia osobistego i indywidualnego;
2) zabezpieczenia własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych 
przed zanieczyszczeniem lub skażeniem;
3) utrzymywania i konserwacji posiadanego oraz przydzielonego sprzę-
tu i środków ochrony;
4) utrzymywania i konserwacji domowych pomieszczeń ochronnych;
5) wykonywania innych przedsięwzięć mających na celu ochronę włas-
nego życia, zdrowia i mienia oraz udzielania pomocy poszkodowanym.
Art. 168 ust. 1 i 2 oraz art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416, z późn. zm.)

ZADANIA OBRONY 
CYWILNEJ

Zadania obrony cywilnej obejmują w szczegól-
ności: wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie 
i alarmowanie, organizowanie ewakuacji lud-
ności, przygotowanie budowli ochronnych, za-
opatrywanie ludności w sprzęt i środki ochro-
ny indywidualnej, zaciemnianie i wygaszanie 
oświetlenia, organizowanie i prowadzenie 
akcji ratunkowych, udzielanie poszkodowa-
nym pomocy medycznej, walkę z pożarami, 
przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji 
skażeń i zakażeń, ochrona żywności i innych 
dóbr niezbędnych do przetrwania, organizo-
wanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia 
dla poszkodowanej ludności, zabezpieczenie 
dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicz-
nej, ważnej dokumentacji, doraźne przywra-
canie działania niezbędnych służb użytecz-
ności publicznej, w tym pomocy w budowie 
i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej, 
doraźną pomoc w przywracaniu i utrzymaniu 
porządku w strefach dotkniętych klęskami, 
doraźną pomoc w grzebaniu zmarłych. 

Imienny skład osobowy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w Woli Krzysztoporskiej:

Lp. funkcja imię i nazwisko miejsce pracy tel. służbowy

1 Przewodniczący Roman
DROZDEK Urząd Gminy 44 616-39-62

605-738-309

2 Z-ca 
Przewodniczącego

Marek
OGRODNIK Urząd Gminy 44 616-39-64 

602-182-308

3 Członek Wiesław 
JAGIEŁŁO Urząd Gminy 44 616-39-65

4 Członek Zbigniew 
WIEWIÓRA

Komendant Gminny
ZOSP w 

Woli Krzysztoporskiej
44 615-32-06

5 Członek Piotr
WOJCIECHOWSKI Urząd Gminy 44 616-39-81

6 Członek Sławomir 
WACH Urząd Gminy 697-607-647

7 Członek Paweł
SZULC Urząd Gminy 44 616-39-73

8 Członek Małgorzata
MIKUŁA

NZOZ w 
Woli Krzysztoporskiej 44 616-30-09

9 Członek Danuta 
MARKIEWICZ GOPS 44 616-32-84

10 Członek Radosław
MERK Lekarz weterynarii 507-365-759
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O NIM WARTO NAPISAĆ
JÓZEF MIGASIŃSKI - PSEUDONIM „JAKUB” 

Na terenie naszej Gminy mieszkają osoby, które brały czynny udział w walkach II wojny światowej. Jedną z ta-
kich osób jest Pan Józef Migasiński - mieszkaniec Woli Krzysztoporskiej.

Józef Migasiński urodził się 12 lutego 1920 roku w Woli Krzysztoporskiej. W 1940 roku wywieziony został na przy-
musowe roboty do Niemiec, w okolice Turyngii, gdzie pracował w przedsiębiorstwie budowlanym „Lorenz” przy budo-
wie mostów. Po roku przesiedlony został na Wileńszczyznę do miejscowości Ostrowiec. Pracował w administrowanym 
przez Niemców tartaku. W 1943 roku partyzanci Armii Krajowej przeprowadzili udaną akcję dywersyjną na tartak. 
Wtedy Pan Józef wstąpił w szeregi akowców do 6 Brygady Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego pod dowództwem 
mjr Adama Boryczki ps. Tońko, jednego z pierwszych cichociemnych. Otrzymał pseudonim Jakub. Komendantem 
Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej był generał Aleksander Krzyżanowski ps. Wilk. 

6 Brygada pod dowództwem Tońki stoczyła 
wiele bitew (Józef Migasiński brał udział w bi-
twach pod Woronianami, Murowaną, Osznian-
ką, Gudogajem). 7 lipca 1944 roku żołnierze 
Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego w ramach 
planu „Burza” rozpoczęli akcję zbrojną „Ostra 
Brama” mającą na celu wyswobodzenie Wilna 
z rąk Niemców. Żołnierzy AK wspierała Armia 
Czerwona. Po zajęciu Wilna żołnierze AK pod 
dowództwem Aleksandra Krzyżanowskiego 
zostali zmuszeni przez Rosjan do opuszczenia 
miasta. Wycofali się do Puszczy Rudnickiej. 
Kiedy Rosjanie aresztowali Krzyżanowskiego 
i dowódców w czasie pertraktacji, walka była 
już niemożliwa i oddziały rozwiązano, a żołnie-
rzy puszczono do domów. 

Wychodzących z lasów akowców wyłapy-
wali Rosjanie. Ci, którzy uniknęli rozbrojenia 
i wracali do swoich rodzin byli poszukiwani prze 
NKWD. Dowództwo zostało aresztowane, a żoł-
nierze wywiezieni do Związku Radzieckiego. Józef Migasiński trafi ł do Lidy, miasta pierwotnie 
litewskiego, obecnie białoruskiego, po wybuchu wojny objętego strefami wpływów ZSRR. Stam-
tąd udał się do Białegostoku gdzie trafi ł do Ludowego Wojska Polskiego. Po trzymiesięcznym 
szkoleniu przydzie-
lono go do 28 Pułku 
9 Dywizji Piechoty 

na stanowisku dowódcy plutonu. Dywizję zaprzysiężono 29 października 1944 
roku we wsi Hryniewicze i nadano jej nazwę „Drezdeńska”. W styczniu 1945 
roku dywizja znalazła się w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego i Józef Migasiń-
ski mógł odwiedzić matkę w Woli Krzysztoporskiej. Następnie przemaszerowa-
ła do Poznania, Wrocławia, sforsowała Nysę Łużycką i doszła pod Drezno. 

22 kwietnia 1945 roku 9 Dywizja odpierała silne ataki Niemców na przed-
mieściach Drezna. Dwa dni później sytuacja była tak trudna, że wydany został 
rozkaz odwrotu. Wycofująca się w chaosie dywizja poniosła ogromne straty. 

Po wojnie Józef Migasiński nie mógł wrócić do domu. Skierowano go, 
a właściwie zesłano, jak większość żołnierzy jego dywizji, na Ukrainę. W ra-
mach Operacji Wisła żołnierze 28 Pułku Piechoty walczyli z UPA (Ukraińską 
Powstańczą Armią). Józef Migasiński wrócił do domu dopiero w 1946 roku. 

Pan Migasinski za odwagę i bohaterstwo, które wykazał w walkach otrzy-
mał szereg wyróżnień. Został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, Odznaką Pamiątkową Akcji Burza, Krzyżem Armii Krajowej, 
Odznaką Grunwaldzką, Medalem za Odrę, Nysę, Bałtyk, Medalem za Udział 
w Walkach o Berlin. 

PRZETARGI

Od początku 2009 roku w wyniku prowadzonych postępowań przetargowych zostały zawarte następujące umowy:
- na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wola Krzysztoporska (obręb geodezyjny: Rokszyce II na kwotę 
28.792,00 zł, Siomki – 24.888,00 zł, Bujny – 29.768,00 zł, Gomulin – 22.814,00 zł oraz Gąski – Bujny – Wola Rokszycka – 39.406,00 zł) z fi rmą 

Q7 Grupa Projektowa S. C. z Wrocławia;
- na dostawę węgla kamiennego kostki w ilości 340 t oraz węgla kamiennego orzech w ilości 10 t za kwotę 261.568,00 zł ze Składnicą Artykułów 

Masowych „WEGLOPASZ” spółka jawna z siedzibą w Żołędowie;
- na dostawę wyrobów metalowych na potrzeby wodociągów na kwotę 52.939,46 zł z fi rmą PPH „INSTMET” z Tuszyna;
- na dostawę wyrobów instalacyjnych na potrzeby wodociągów, wartość umowy 42.153,39 zł – fi rma ART.-BUD spółka jawna z Łodzi;
- na dostawę wodomierzy na potrzeby wodociągów z fi rmą MROMETR Sp. z o. o. na kwotę 78.385,00 zł;
- na wykonanie badań jakości wody w związku z eksploatacją ujęć wody i eksploatacją oczyszczalni ścieków z Zakładem Inżynierii Środowiska 

EKO-PROJEKT (Pszczyna) na kwotę 14.274,00 zł.
Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Kompleksowa poprawa stanu zwodociągowania Gminy Wola 

Krzysztoporska – modernizacja ujęć wody.”
Informujemy, że sesje otwarcia ofert we wszystkich przetargach są jawne i odbywają się w pok. nr 5 Urzędu Gminy. Każdy ma prawo uczestniczyć 

w takiej sesji. Informacje o terminach otwarcia ofert zamieszczane są na stronie internetowej gminy www.wola-krzysztoporska.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Józef Migasiński (20 lutego 2009 r.)
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TERENY INWESTYCYJNE

W miesiącu marcu planowane jest ogłoszenie przetargu na zbycie nieruchomości gminnej - działka nr 480/95 o powierzchni 7,14 ha położonej 
w obrębie geodezyjnym Wola Krzysztoporska. Nieruchomość jest niezabudowana – ma korzystny kształt, zbliżony do prostokąta o długości 
około 400 m i średniej szerokości 175 m. Teren przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele przemy-

słowo – składowe i położony w sąsiedztwie drogi krajowej A1 Warszawa – Katowice oraz drogi krajowej nr 8 Piotrków Trybunalski – Wrocław, jak 
również w pobliżu linii kolejowej Piotrków Trybunalski – Bełchatów. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny przemysłowe po byłych zakładach 
chemicznych WZPB „Organika”, gdzie obecnie działalność gospodarczą prowadzi kilkadziesiąt fi rm. Przez działkę przebiega linia energetyczna, istnieje 
możliwość podłączenia wszystkich niezbędnych mediów. Nieruchomość posiada szereg walorów, które czynią ją niezwykle atrakcyjną dla inwestorów. 

ODBIÓR PADŁYCH ZWIERZĄT 
– CENNIK NA 2009 R. 

Rodzaj zwierzęcia Kwota płacona przez rolnika ryczałtowego [zł] Kwota płacona przez rolnika - płatnika VAT [zł]

bydło powyżej 24 m-ca bezpłatnie 18,76

bydło 12-24 m-ce 43,34 59,26

bydło poniżej 12 m-ca 12,84 22,78

konie powyżej 12 m-ca 43,34 59,26

konie poniżej 12 m-ca 12,84 22,78

owce, kozy powyżej 12 m-ca bezpłatnie 10,78

owce, kozy poniżej 12 m-ca 12,84 22,78

świnie powyżej 110 kg 12,84 22,01

świnie 51-110 kg 7,06 12,11

świnie 21-50 kg 3,21 5,50

świnie do 20 kg 0,64 1,10

Odbioru padłych zwierząt od rolników z terenu Gminy dokonuje Zakład Przetwórstwa Rolnego Danielów Sp. z o. o., Gmina Kamieńsk, tel. 044 681 
75 86, w terminie nie później niż w ciągu 2 dni od dokonania zgłoszenia w okresie jesienno-zimowym oraz 1 dzień w okresie wiosenno-letnim. 
Rolnik przy odbiorze padłego zwierzęcia powinien dostarczyć odbiorcy niezbędne informacje na jego temat tj.: wiek i masa padłej sztuki, numer 

kolczyka i skierowanie padłej sztuki do ZU – wystawione przez lekarza weterynarii (w przypadku bydła), numer identyfi kacyjny stada, oświadczenie 
producenta rolnego. Brak wymienionych informacji i dokumentów będzie skutkował obciążeniem rolnika dodatkowymi kosztami w kwocie 0,80 zł 
+ 7% VAT za 1kg padłej sztuki.

Na zdjęciu: usytuowanie działki nr 480/95 w Woli Krzysztoporskiej (na zdjęciu lotniczym)
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TŁUSTY CZWARTEK W KRZYŻANOWIE

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Krzyżanowie zaprosiły 19 
lutego pozostałe koła gospodyń z terenu gminy na Tłusty Czwar-
tek. Zgodnie z tradycją ostatni czwartek przed Wielkim Postem 

gospodynie uświetniły wspaniałymi wypiekami: faworkami, różami i pącz-
kami o przeróżnych smakach. 
Na spotkanie przybyły także władze samorządowe gminy: Roman Droz-
dek – Wójt Gminy, Mieczysław Warszada – Zastępca Wójta oraz Marek 
Ogrodnik - Sekretarz. Obecny był także Ryszard Olejnik – Przewodniczący 
Rady Gminy oraz liczna reprezentacja radnych. 
Gospodynie z Krzyżanowa są powszechnie znane ze swej gościnności. Tak 
było i tym razem. Obok tradycyjnych wypieków tłustoczwartkowych przy-
gotowanych przez wszystkie koła, na stołach pojawiły się pyszne sałatki 
i dania na ciepło. Do zabawy przygrywał zespół muzyczny zaprzyjaźniony 
z KGW Krzyżanów. Na uwagę zasługuje fakt, że panie stanowią tutaj licz-
ną, prężnie zorganizowaną grupę. Podkreślić należy fakt, że praca członkiń 
koła jest pracą społeczną. KGW Krzyżanów jest znane z organizacji wspa-
niałych zabaw karnawałowych i okazjonalnych. 
Obecna na spotkaniu Jadwiga Kułak-Pełka – Dyrektor GOK zaprosiła 
gospodynie do udziału w próbach Zespołu Śpiewaczego KGW z terenu 
Gminy Wola Krzysztoporska. Inicjatywa jego utworzenia pojawiła się 
po listopadowym konkursie Danie z przyśpiewką. Panie z KGW będą się 
spotykać w GOK w każdą środę o godz. 16.30. Zajęcia poprowadzi kierow-
nik zespołu – Krzysztof Turała.

FINALIŚCI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 

Uczniowie klas trzecich Gimnazjum im. Obrońców Gór Borowskich w Woli Krzy-
sztoporskiej przeszli przez szkolny i powiatowy etap konkursów przedmiotowych 
i dotarli do szczebla wojewódzkiego. 

Piotr Orłowski (kl. IIIa) przygotowywany przez panią Joannę Szulc, nauczycielkę biologii, 
14 marca przystąpi do wojewódzkich eliminacji Konkursu Przedmiotowego z Biologii dla 
Uczniów Gimnazjów. 
Gimnazjaliści z koła plastycznego: Weronika Ambrozik (IIIb), Emil Kałużny i Magdalena 
Roksela (klasa IIIf) - 9, 10 i 11 marca wezmą udział w Wojewódzkim Konkursie Przedmio-
towym Wiedzy o Sztuce w Łodzi. Opiekunem koła jest nauczycielka plastyki pani Katarzyna 
Michalak. W przygotowanie uczniów do konkursu zaangażowały się społecznie panie: Beata 
Tarczyńska (nauczycielka historii w gimnazjum) oraz Renata Toma (nauczycielka plastyki 
II LO w Piotrkowie Trybunalskim).

Na zdjęciu 
po lewej: We-
ronika Ambro-
zik, Magdalena 
Roksela i Emil 
Kałużny – gim-
nazjaliści, którzy 
wezmą udział 
w Wojewódzkim 
Konkursie Przed-
miotowym Wiedzy 
o Sztuce w Łodzi

Na zdjęciu 
po prawej: Piotr 
Orłowski, fi na-
lista Konkursu 
Przedmiotowego 

Na zdjęciach:. Uczestnicy zabawy zorganizowanej prze Koło Gospodyń 
Wiejskich w Krzyżanowie
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WYDARZENIA KULTURALNE
FERIE ZIMOWE W GOK-u

Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej zaprosił dzieci i młodzież szkolną na dwutygodniowy cykl zajęć FERIE ZIMOWE W GOK-u. 
Zajęcia odbywały się od 26 stycznia do 6 lutego.

Wśród propozycji znalazły się warsztaty teatralne, taneczne, plastyczne i muzyczne, aerobik, a także turniej szachowy, tenisowy i inne kon-
kursy sportowe. Warsztaty teatralne, w ocenie uczestników miały jedną wadę: trwały za krótko i zawsze za szybko się kończyły. Sportowcom szczególnie 
przypadł do gustu robo-pong, z którym można do perfekcji wytrenować mocne uderzenia rakietką do tenisa stołowego. 

28 stycznia, na deskach Sali widowiskowej, miał wystąpić teatr „Pozytywka” ze spektaklem „Och, Tośka!”. Niestety epidemia grypy powaliła Tośkę 
i musiała przełożyć spotkanie z dziećmi na inny termin. W zastępstwie przyjechał z Krakowa Teatr Nikoli, który przedstawił program „Country show”. 
Przedstawienie było adresowane do młodszych dzieci, ale dobrze bawili się i starsi.

Kino zaproponowało cykl fi lmów Piorun, High School 3, Kung Fu Panda, a zakończyło ferie fi lmem Madagaskar 2, który zgromadził najliczniejszą 
publiczność. Ferie zakończyły się konkursem karaoke Każdy śpiewać może... 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ GOK-u
Zajęcia Imię i nazwisko 

instruktora poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

Szkółka muzyczna 
Zespół wokalny Andrzej Góral 15.30-19.15       

Zajęcia plastyczne Stanisława Kocuj    15.30-19.15    

Zajęcia taneczne Izabela Obszarny   
15.00-16.00 gr. 
młodsza 16.00-
17.30 gr. starsza

    

Zajęcia teatralne Ewa Tarnowska    
16.00-17.30 
gr. młodsza 
( 6-10 lat) 

15.00-16.00 gr. 
młodsza ( 6-10 

lat) 16.00-17.30 gr. 
starsza (11-16 lat) 

  

Zajęcia akrobatyczne Sylwester Wiśniewski  17.00-18.30  17.00-18.30    

Orkiestra Dęta 
Wola Krzysztoporska Robert Fijałkowski 15.30-19.15       

Orkiestra Dęta 
w Gomulinie 

Włodzimierz Gro-
chulski     

17.00-20.00 
salka parafi alna 

Gomulin

9.00-12.00 
salka parafi alna 

Gomulin 
 

Orkiestra Dęta 
w Bogdanowie Tadeusz Paździej    

19.00-22.00 
salka parafi alna 

Bogdanów 
  

15.00-17.00 
salka parafi alna 

Bogdanów 

Zespół Śpiewaczy KGW Krzysztof Turała 16.30

NOWY INSTRUKTOR ZAJĘĆ TEATRALNYCH

Od 02.01.2009 zajęcia teatralne w GOK prowadzi NOWY instruktor: Ewa 
Tarnowska - polonista, dziennikarz, absolwentka studium aktorskiego. 
Prowadzi zajęcia teatralne dla dwóch grup wiekowych. Sekcja proponu-

je zajęcia recytatorskie, teatralne, przygotowywanie spektakli scenicznych, udział 
w konkursach i festiwalach.

Warsztaty teatralne niektórym mogą kojarzyć się z nudą i powtarzaniem w kół-
ko tych samych kwestii. Nic bardziej mylnego. Nie trzeba mieć nadzwyczajnych 
zdolności aktorskich. Okazuje się, że to wspaniała zabawa i sposób na aktywne 
spędzenie wolnego czasu. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w zajęciach.

Zapraszamy dzieci i młodzież, która chce poradzić sobie 
na scenie jak i podczas wystąpień publicznych.

Ćwiczenia teatralne pomogą w życiu – nauczą autoprezentacji, 
dodadzą śmiałości.

Przyjdź po zastrzyk pozytywnego myślenia.

Na warsztatach poznasz siebie, odkryjesz nieznane pokłady 
wrażliwości i zaczniesz myśleć twórczo. 

Teatr wzbogaca wyobraźnię, pobudza emocje i intelekt.

Teatr Nikoli z Krakowa „Contry Show” z udziałem widzów
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STANOWISKO 
DS. ROLNICTWA

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

REFERAT GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ 

Wola Krzysztoporska
ul. Cmentarna 22 
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
fi zycznych

- 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

ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE W GOK-u
– Klub Seniora, Przewodnicząca: Donna Walus 
– Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Przewodnicząca: Maria Głowacka 
– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Kontakt: Marta Kędzierska, pokój nr 2, tel. 0691200865
– LZS, przewodniczący: Władysław Wawrzyńczak
– Polski Związek Wędkarski – Zarząd Koła nr 35 w Woli Krzysztoporskiej, prezes: Paweł Majewski 
– Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi, przewodnicząca: Danuta Włodarczyk 
– Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, pokój nr 11, pierwsza i ostatnia środa miesiąca, godz. 10.00-13.00
– Punkt Informacji Samorządowej, pokój nr 11, każda środa, godz. 17.00-18.00, Radny Powiatu - Zbigniew Ziemba 

STRONA GOK-u
W budowie jest strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej: www.gok-wolakrzysztoporska.yoyo.pl. 

Na stronie, oprócz aktualności, znajdą się informacje dotyczące m.in.: zespołu instruktorskiego, kół gospodyń wiejskich, or-
kiestr, sekcji artystycznych oraz bibliotek gminnych. Wkrótce każdy będzie mógł śledzić bieżącą działalność GOK-u. Dzięki 
temu więcej osób będzie mogło skorzystać z coraz bogatszej oferty kulturalnej.

MOŻESZ ODDAĆ KREW
Akcja krew 

w 2009 roku jest zaplanowana na: 22 marca, 21 czerwca, 13 września, 13grudnia.
W tych dniach (jest to zawsze niedziela) można oddać krew w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej 

w godzinach od 9.00 do 13.00.

ZMIANA GODZIN PRACY BIBLIOTEK
Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kościuszki 25, Wola Krzysztoporska
Kierownik: Edyta Michalak, Bibliotekarz: Marta Kędzierska
Tel.: + 44 / 616 30 71, e-mail: gok-wola@neostrada.pl
FILIE GBP: 
- w Bogdanowie, Budynek OSP w Bogdanowie, ul. Strażacka 1, tel. 660 53 75 92, bibliotekarz: Beata Resel 
- w Bujnach, Budynek OSP w Bujnach, Bujny 29, tel. 44 733 60 61, bibliotekarz: Joanna Robak
- w Gomulinie, Budynek OSP w Gomulinie, Gomulin 78, tel. 505 39 17 48, starszy bibliotekarz: Julia Karlińska
- w Krzyżanowie, Budynek OSP w Krzyżnowie, Tel. 44 732 01 95, bibliotekarz: Ewa Mark 
- w Parzniewicach, Budynek Szkoły Podstawowej w Parzniewicach, tel. 44 616 36 43 lub 606 692 755, bibliotekarz: Mariola Walus
- w Woźnikach, Budynek OSP w Woźnikach, Woźniki 37, tel. 44 732 52 94, bibliotekarz: Joanna Robak

Biblioteki pn wt śr cz pt oferta

GBP w Woli Krzysztoporskiej 900-1700 900-1700 900-1700 900-1700 900-1700 książki, prasa, ksero, Internet

Filia Bogdanów 1100-1700 ------ 1000-1700 ------ 1000-1700 książki, prasa, ksero, Internet

Filia Bujny 900-1700 ------ 1400-1800 ------ 900-1700 książki, prasa, ksero, Internet

Filia Gomulin 1000-1700 1000-1700 ------ 1000-1700 1000-1700 książki, ksero, prasa

Filia Krzyżanów ------ ------ 1300-1900 1300-2000 1300-2000 książki, prasa, Internet

Filia Parzniewice 900-1600 900-1600 ------ 900-1500 ------ książki, prasa

Filia Woźniki ------ 900-1700 900-1300 900-1700 ------ książki, prasa, ksero, Internet

DZIAŁANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Z dniem 1 stycznia uległy zmianie godziny pracy podinspektora ds. profi laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
i działania Punktu Konsultacyjnego. 

Dyżury odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej. Podinspektor ds. profi laktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych - Marta Kędzierska dyżuruje:

Punkt Konsultacyjny, w którym porad udziela Lucyna 
Okońska jest otwarty w poniedziałki od 16.00 do 18.00 i środy 
od 9.00 do 12.00.

dzień tygodnia godziny pracy:
poniedziałek 9.00 - 13.00

wtorek 13.00 - 17.00
środa 13.00 - 17.00

czwartek 9.00 - 13.00
piątek 9.00 - 13.00
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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
Konrad Braun

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

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

STANOWISKO DS. 
EDUKACJI

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

RADCA PRAWNY
(CZWARTEK)

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

GMINNA KOMISJA 
ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH

budynek GOK
Wola Krzysztoporska 

ul.Południowa 2, pok.2
Marta Kędzierska

tel. 0691200865
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

Z DZIAŁALNOŚCI LKS WOLA KRZYSZTOPORSKA

Zawodnicy LKS Wola Krzysztoporska w sezonie rozgrywkowym 2008/2009 rozpoczęli przygotowanie do rundy wiosennej. 
Głównym założeniem działaczy i trenerów jest szkolenie dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Drużyna seniorów 
i juniorów przygotowuje się do sezonu od 15 stycznia. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu a w soboty - mecze 

sparingowe (zaplanowanych jest 6 spotkań sparingowych). Przygotowania młodzieży odbywają się w hali Gimnazjum w Woli 
Krzysztoporskiej pod kątem zawodów organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim, jak 
również LKS Wola Krzysztoporska. 

W dniu 24 stycznia w Rozprzy odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców z rocznika 1993, którego głównym celem była 
popularyzacja halowej piłki nożnej. 8 lutego w Rozprzy drużyna LKS Wola Krzysztoporska uczestniczyła w Halowym Turnieju 
o Mistrzostwo Powiatu. Natomiast 15 lutego LKS Wola Krzysztoporska, wspólnie z Gminnym Zrzeszeniem LZS, organizował 
III Memoriał im. Mieczysława Jędrzejczyka. Drużyna LKS zajęła IV miejsce. Głównym celem turnieju było zachowanie pamięci 
o zasłużonym działaczu sportowym oraz wychowawcy dzieci i młodzieży. Poza tym rywalizacja sportowa przyczyniła się do popu-
laryzacji halowej piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, podniesienia ich sprawności fi zycznej oraz zapewniła czynny wypoczynek 
w czasie wolnym od zajęć szkolnych. 

28 lutego, z okazji 100-lecia Klubu „Concordia” Piotrków Trybunalski, drużyna rocznika 1991 i młodsi została zaproszona 
do wzięcia udziału w Turnieju Piłki Nożnej. W dniu 7 marca z kolei zawodnicy LKS Wola Krzysztoporska wezmą udział w Tur-
nieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego. 15 marca rozpocznie się runda rewanżowa o mistrzostwo 
klasy okręgowej prowadzonej przez OZPN Piotrków Trybunalski.

Obecnie trwają zapisy do grupy rocznika 2000-2001 (chłopcy 8-9 lat). Chętnych zapraszamy!!!

ZE SPORTU

BEZPIECZNE FERIE 

Festyn sportowo-rekreacyjny „Bezpieczne Zimowe Ferie 2009” obył się 4 lutego 
w GOK. Dzień sportowy należy do jednych z atrakcji zimowych ferii, który dzieci 
i młodzież bardzo lubią i chętnie w nim uczestniczą. Jak co roku, organizatorem był 

GOK, Gminne Zrzeszenie LZS i Sekcja Turystyczna LUKS „GRYF” przy Zespole Szkół 
Rolniczych w Bujnach.

Dzieci i młodzież mogły sprawdzić swoje umiejętności uczestnicząc w zawodach 
w tenisie stołowym (I m-ce dziewcząt - Ola Tarnowska, chłopców - Mateusz Pielużek,), 
szachach (I m-ce - Mateusz Pielużek), warcabach (I m-ce dziewcząt - Paula Marusińska, 
chłopców - Piotr Barczyk), rzucie lotką (I m-ce dziewcząt - Kinga Stępniewska, chłopców 
- Paweł Stus) i rzucie ringo (I m-ce dziewcząt - Marta Gładysz, chłopców - Stus Paweł). 
Wszystkie dzieci za udział otrzymały słodycze a za zajęcie I-III miejsce przewidziano do-
datkowe czekoladki oraz dyplomy.

Na zdjęciu po lewej: komitet 
organizacyjny i sędziowski, od le-
wej pierwszy plan: Kowalska Ka-
tarzyna, Władysław Wawrzyń-
czak, Katarzyna Leśniewska, 
drugi plan: Emilia Chęcińska, 
Ryszard Kiereś, Marlena Danie-
lak, Ryszard Piekarski, Jadwiga 
Kułak-Pełka, Włodzimierz Gór-
czak, Tadeusz Marcinkowski

PIŁKA NOŻNA

Bardzo dobrze spisali się zawodnicy Gimnazjum w Woli Krzy-
sztoporskiej w eliminacyjnym Halowym Turnieju Piłki Nożnej 
Chłopców do lat 16 o mistrzostwo LZS powiatu piotrkowskie-

go zdobywając I miejsce – tym samym drużyna awansowała do fi nału, 
który odbędzie się w sali gimnastycznej Gimnazjum w Rozprzy. W tur-
nieju uczestniczyły 4 zespoły: Sulejów, Moszczenica, Czarnocin i Wola 
Krzysztoporska. Drużyna Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej poko-
nała Czarnocin 7:2, Moszczenicę 2:0 i uległa drużynie Sulejowa 1:2.

Na zdjęciu obok od lewej: Władysław Wawrzyńczak – Przewodni-
czący GZ LZS, Hubert Zawiślak – opiekun drużyny, Maciej Kędzier-
ski, Krzysztof Krawczyk, Michał Stępień, Konrad Cejnóg, Przemysław 
Pawlak, siedzą: Cezary Robak, Mateusz Turlejski, Krystian Cejnóg, 
Radosław Chojnacki, Krzysztof Kupisz, Kasjan Błaszczyk, Kajetan 
Brzozowski

DZIEWCZĘTA TEŻ GRAJĄ W NOGĘ

Podczas ferii zimowych w Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej rozegrany został 
I Zimowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt. Rywalizowały ze sobą 4 dru-
żyny systemem „każdy z każdym”. Zwyciężczyniami turnieju zostały dziewczęta 

z klasy IIb. Drużyna wystąpiła w składzie: Marta Błaszczyk, Martyna Szwalska, Karolina 
Cieślik, Joanna Piasta i Martyna Kulig. Turniej zorganizowały i przeprowadziły Marlena 
Danielak i Emilia Chęcińska. Zawody sędziował Władysław Wawrzyńczak.

Na zdjęciu obok: Władysław Wawrzyńczak (były sędzia klasy okręgowej) oraz dziew-
częta zwycięskiego zespołu.
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POMOC SOCJALNA:
Katarzyna Pielużek

Zofi a Chuda
Maria Kuśmierek

Urszula Krakowiak

OBSUGA KASOWA:
Małgorzata Walas

KSIĘGOWOŚĆ:
Klaudia Gwadera

PRZEDSZKOLE 
SAMORZĄDOWE

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

Dyrektor:
Agnieszka Sołtys

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. PAPIEŻA JANA 

PAWŁA II
w bogdanowie

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

KANAPKA DLA ZWIERZAKA

Młodzież z Sekcji Turystycznej LUKS „GRYF” Bujny w składzie: Anna Filipczak, Justyna Gołąbczak, Sylwia Gorgoń, Matra 
Haładaj, Jolanta Kordowiak, Oliwia Kucharska, Monika Łaszczyk, Jakub Popławski, Marta Ślęzak, pod opieką pana Wła-
dysława Wawrzyńczaka, 17 stycznia wzięła udział w XV Rajdzie „PUCHOWY ŚNIEGU TREN” „Kanapka dla Mieszkań-

ców Lasu”. Celem Rajdu było dokarmianie zwierzyny leśnej podczas zimowego spaceru poza mury Trybunalskiego Grodu. Uczestni-
cy zabierali ze sobą kilka marchewek, liście kapusty, kilka garści ziarna owsianego oraz inną karmę dla leśnych głodomorów. 

Po tym, jak młodzież dożywiła zwierzęta leśne, przyszedł czas by sama posiliła się kiełbaską i ogrzała przy ognisku.

Sylwia Gorgoń odbiera dyplom za udział w rajdzie od Prezesa 
PTTK Piotrków Trybunalski

Zakończenie rajdu – pieczenie kiełbasek

Z DZIAŁALNOŚCI LUKS „TENIS-CLUB” 

Wysokie, II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Województwa Łódzkiego LZS seniorów i seniorek zdobyła uczen-
nica naszego Gimnazjum - Daria Kiereś wraz z Patrycją Wiktor (z Moszczenicy). Dziewczęta uległy dopiero w fi nale 
zawodniczkom ULKS Moszczenica: Katarzynie Gieryń i Klaudii Jagodzińskiej. 

Firma AUO OSK OLIMP S.C. z Piotrkowa Tryb. zakupiła dla klubu robo-ponga. Sprzęt ten niezbędny jest do szkolenia 
dzieci i młodzieży w tenisie stołowym.

Wsparcie Firmy przyczyni się do uzyskiwania coraz lepszych wyników przez zawodników klubu i podniesie jakość szkolenia. 
Władze i członkowie LUKS „TENIS–CLUB” Wola Krzysztoporska składają serdeczne podziękowania na ręce właścicieli fi rmy.

Trening z robo-pongiem, zakupionym przez Firmę OLIMP 
z Piotrkowa Trybunalskiego

Aleksandra Dobrowolska, Marta Gładysz, Maciek Tarnowski, 
Bogumił Peryga, Bartosz Borciuch, Bartosz Brzozowski, Adrian Ra-
czyński, Mikołaj Raczyński, Klaudia Góźdź, Aleksandra Tarnowska

2008 ROK PODSUMOWANY

Powiatowa Rada Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe podsumowała miniony rok sportowo-turystyczny podczas uroczy-
stego spotkania w Ośrodku Sportowo-Szkoleniowym LZS w Ręcznie. Nasza Gmina ma się czym pochwalić.

Wśród „NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW LZS POWIATU PIOTRKOWSKIEGO” znaleźli się dwaj zawodnicy LUKS 
„GRYF” Bujny trenujący podnoszenie ciężarów: Grzegorz Furmaniuk (V miejsce w mistrzostwach Polski do lat 20 w kat. do 85 kg, 
i Rafał Leśniewski (I miejsce w mistrzostwach Zrzeszenia LZS). Laureatami w kategorii „TRENERZY – WYCHOWAWCY MŁO-
DZIEŻY” zostali: trener odnoszących duże sukcesy ciężarowców z LUKS „GRYF” Bujny – Henryk Furmaniuk, Jolanta Kordowiak 
z Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bujnach (gry zespołowe, lekkoatletyka) oraz Agata Pawlak z LZS Woźniki. „WYRÓŻNIENIA 
SPORTOWE” otrzymali ciężarowcy z LUKS „GRYF” Bujny: Damian Szczepanik i Kamil Szczepanik – zdobywcy V miejsca w mi-
strzostwach Polski do lat 17 oraz członkowie kadry narodowej do lat 17. W rankingu na „NAJLEPSZE RADY GMINNE” II miejsce 
zajęła Wola Krzysztoporska a wśród „SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH” Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bujnach zajął I miej-
sce. Nagrodę w kategorii „TURYSTYKA” zajęła Emilia Łaszek ze Szkoły Podstawowej w Woźnikach (zajęła I miejsce w XXV Fi-
nale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej Mieszkańców Wsi pn. „Polska – Rumunia – Unia Europejska”). 
W „SEKCJI TURYSTYCZNEJ” I miejsce zajęło Gminne Zrzeszenie LZS w Woli Krzysztoporskiej. Rada Wojewódzka Zrzeszenia 
LZS w Łodzi przyznała Srebrne Honorowe Odznaki LZS Katarzynie Kowalskiej i Katarzynie Leśniewskiej z Woli Krzysztoporskiej.

Ryszard Olejnik – Przewodniczący Rady Gminy 
odbiera dyplom i puchar za zajęcie II miejsca 
w kategorii „NAJLEPSZE RADY GMINNE”

Katarzyna Kowalska odbiera Srebrną Odznakę 
Honorową Zrzeszenia LZS za prace społeczne 
i osiągnięcia sportowe

Sławomir Piętakiewicz – dyrektor ZSR CKP 
w Bujnach odbiera dyplom i puchar za zajęcie 
I miejsca wśród szkół ponadgimnazjalnych
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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
- LUKS TIE-BREK

w Wola Krzysztoporska

GMINA W LICZBACH:
powierzchnia – 17.041 ha

mieszkańcy – 11.689
miejscowości – 48

sołectwa – 43
biblioteki, fi lie – 6

związki i kluby sportowe – 7
koła gospodyń wiejskich- 30

jednostki OSP – 15
orkiestry dęte – 3

Biuletyn „NASZA GMINA”
Wydawca: Urząd Gminy
w Woli Krzysztoporskiej

ul. Kościuszki 5
tel. 44 616- 39-76,78,61

Zespół redakcyjny:
Dominik Ambrozik

– red.nacz.
Bogusława Gaworowska

Mariola Toma
Druk: OFICYNA 

DRUKARSKA USŁUGI 
POLIGRAFICZNE 
Jacek Chmielewski 
ul. Sokołowska 12 
01-142 Warszawa

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

Korespondencję prosimy 
kierować na adres e-mail 

sekretariat@ug.wola-krzy-
sztoporska.pl

z dopiskiem „Biuletyn”

ALFABET HISTORII DZIEWIĘTNASTOWIECZNEJ

BOROWA
Wieś w XIX-wiecznej strukturze podziału administracyjnego znajdowała się w granicach powiatu piotrkowskiego na terenie 

gminy Łękawa. W strukturze administracji kościelnej należała do parafi i rzymsko-katolickiej w Bogdanowie. Znamy liczbę mieszkań-
ców z pierwszej połowy XIX w., która w 1827 r. wynosiła 144 osoby. Wieś liczyła wówczas 15 drewnianych domów.

Współcześnie miejscowość Borowa zamieszkują 193 osoby.

Panorama miejscowości Borowa Na zdjęciu: Pomnik Obrońców Gór Borowskich

BUJNY
W XIX w. wieś funkcjonowała w dwuczłonowej nazwie Bujny Milejowskie. Drugi człon nazwy wskazywał na związek wsi 

z parafi ą rzymsko-katolicką p.w. św. Józefa w odległym o kilkanaście kilometrów Milejowie. Liczba mieszkańców na przestrzeni 
kilku dziesięcioleci zwiększyła się prawie dwukrotnie. W 1827 r. w Bujnach Milejowskich w 15 domach mieszkało 107 osób, nato-
miast ok. 1880 r. liczba ta wzrosła do 284 mieszkańców w 31 domach. Wieś leżała w granicach powiatu piotrkowskiego, na terenie 
nieistniejącej współcześnie gminy Krzyżanów. Do lat dwudziestych XX w. istniał we wsi rozległy majątek ziemski należący do Niemca 
Olisa Wünsche. Po II wojnie światowej folwark rozparcelowano a w pałacyku i dworskim parku swą siedzibę znalazł zespól szkół 
rolniczych. 

Teraz w Bujnach mieszka 814 osób. 

Ulica Piotrkowska w Bujnach Szkoła Podstawowa w Bujnach ZSR CKP w Bujnach

GĄSKI
Wieś Gąski wraz z folwarkiem o tej nazwie leżała w gminie Krzyżanów, w granicach parafi i p.w. św. Józefa w Milejowie. 

Od powiatowego Piotrkowa dzieliła ją odległość 6 wiorst (ok.6,4 km). 
W pierwszej połowie XIX w. w Gąskach było 12 domów oraz 92 mieszkańców. Pod koniec stulecia liczba ta wzrosła do 199 osób 

zajmujących 16 domów. Powierzchnia folwarku wynosiła: 481 mórg (ok.286,87 ha) ziemi ornej, 329 mórg (ok.183,91 ha) ogrodów, 
18 mórg (ok.10,06 ha) łąk, 33 morgi (ok.18,44 ha) pastwisk, 88 mórg (ok.49,19 ha) lasu, 30 mórg (ok.16,77 ha) stanowiły nieużyt-
ki.

Obecnie w Gąskach mieszka 300 osób.

Panorama miejscowości Gąski

Opisy miejscowości pochodzą publikacji p.t. „Dziewiętnastowieczne opisy wybranych wsi w powiecie piotrkowskim” Zbi-
gniewa Ziemby (Piotrków Trybunalski 2006).




