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Mieszkańcom Gminy Wola Krzysztoporska

życzenia zdrowia i spokoju, samych pogodnych dni,
spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności

w Nowym 2015 roku składają

władze oraz pracownicy samorządowi 
Gminy Wola Krzysztoporska
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INFORMACJE BIEŻĄCE I KULTURALNE

WYBORY WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

Wybory wójta na kadencję 2014-2018 miały interesujący 
przebieg. W I turze zmierzyła się trójka kandydatów: 
Roman Drozdek, Jolanta Kabzińska oraz Sławomir Ogrodnik. 
Urzędującemu wójtowi Romanowi Drozdkowi, który zdobył 
2534 głosy do zwycięstwa w I turze czyli zdobycia większości – 
ponad 50% głosów zabrakło zaledwie siedemdziesięciu głosów 
(suma głosów pozostałych dwóch kandydatów wyniosła 2603). 
Ostatecznie zdobył on 49,33% głosów i koniecznym okazało 
się przeprowadzenie II tury wyborów, gdzie zmierzyć się miał 
z kandydatem, który zdobył drugą największą liczbę głosów.

O drugie miejsce w I turze toczyła się również zażarta walka. 
Sławomir Ogrodnik z liczbą 1368 głosów 26,63 % pokonał 
Jolantę Kabzińską 24,04 % liczbą 133 głosów i to on znalazł 
się w II turze wyborów. 
Rywalizacja o fotel wójta w II turze wyborów zakończyła 
się zwycięstwem Romana Drozdka. Uzyskał on 2396 głosów 
51,24% podczas gdy jego rywal Sławomir Ogrodnik 2280 
głosów 48,76 %. Frekwencja wyborcza wyniosła w I turze 
wyborów 54,96%, a II turze 50,28 %.

L.p.

I TURA 
WYBORÓW

Siedziba Komisji Wyborczej

ROMAN
DROZDEK

JOLANTA
KABZIŃSKA

SŁAWOMIR
OGRODNIK Suma 

oddanych 
głosówLiczba 

głosów % Liczba 
głosów % Liczba 

głosów %

1 URZĄD GMINY
W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ 284 40,40% 207 29,45% 212 30,16% 703

2 GMINNY OŚRODEK KULTURY W WOLI 
KRZYSZTOPORSKIEJ 137 20,79% 412 62,52% 110 16,69% 659

3 PARZNIEWICE 323 52,01% 153 24,64% 145 23,35% 621

4 KRZYŻANÓW 365 53,36% 148 21,64% 171 25,00% 684

5 BOGDANÓW 275 62,64% 78 17,77% 86 19,59% 439

6 WOŹNIKI 298 45,50% 131 20,00% 226 34,50% 655

7 BUJNY 424 62,44% 58 8,54% 197 29,01% 679

8 GOMULIN 428 61,41% 48 6,89% 221 31,71% 697

SUMA 2534 49,33% 1235 24,04% 1368 26,63% 5137

L.p.
II TURA WYBORÓW

Siedziba Komisji Wyborczej

ROMAN
DROZDEK

SŁAWOMIR
OGRODNIK Suma 

oddanych 
głosów

Liczba głosów % Liczba głosów %

1 URZĄD GMINY
W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ 256 39,69 389 60,31 645

2 GMINNY OŚRODEK KULTURY W WOLI 
KRZYSZTOPORSKIEJ 130 20,57 502 79,43 632

3 PARZNIEWICE 263 51,47 248 48,53 511

4 KRZYŻANÓW 346 55,45 278 44,55 624

5 BOGDANÓW 265 68,83 120 31,17 385

6 WOŹNIKI 294 49,49 300 50,51 594

7 BUJNY 435 68,18 203 31,82 638

8 GOMULIN 407 62,91 240 37,09 647

SUMA 2396 51,24% 2280 48,76% 4676

DROZDEK Roman - 2534 głosów

OGRODNIK Sławomir - 1368 głosów

KABZIŃSKA Jolanta - 1235 głosów

26,63%

24,04%

49,33%

DROZDEK Roman - 2396 głosów

OGRODNIK Sławomir - 2280 głosów

WYNIKI I TURY WYBORÓW 16.11.2014 R.

WYNIKI II TURY WYBORÓW 30.11.2014 R.

51,24%

48,76%

b.gaworowska
Notatka
zmiana strony
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 „NOWA” RADA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

WYNIKI KANDYDATÓW NA RADNYCH W POSZCZEGÓLNYCH 
OKRĘGACH WYBORCZYCH

W wyniku przeprowadzonych wyborów na radnych Gminy Wola 
Krzysztoporska ukonstytuował się jej nowy skład na kadencję 
2014–2018.

Radni Gminy Wola Krzysztoporska:

1. Monika Czarczyńska

2. Feliks Gałkowski

3. Michał. Gaworczyk 

4. Beata Gawryszczak

5. Maria Głowacka

6. Małgorzata Gniewaszewska

7. Grzegorz Konecki

8. Jerzy Krzesiński

9. Edyta Michalak

10 Marcin.Olejnik

11. Ryszard Olejnik

12. Dariusz Pytka

13. Barbara Torchalska

14. Beata Wieczorek

Ze względu na to, że mimo wygrania wyborów w okręgu 
13 Ewa Rabenda zrezygnowała z pełnienia funkcji radnej, 
w okręgu tym odbędą się powtórne wybory.

OKRĘG NR 1

1. MROCZKOWSKA-CHRZĄSTEK JOANNA MARTA, zgłoszona 
przez KOMITET WYBORCZY PSL – liczba głosów – 78 

2. BUGAJSKI BARTŁOMIEJ PIOTR, zgłoszony przez KW 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – liczba głosów – 61

3. WIECZOREK BEATA TERESA, zgłoszona przez KWW 
ROMANA DROZDKA – liczba głosów – 117

4. KULIG ALEKSANDER ANDRZEJ, zgłoszony przez KWW 
PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE – liczba głosów – 60

OKRĘG NR 2 

1. SALA JOANNA KATARZYNA, zgłoszona przez KOMITET 
WYBORCZY PSL – liczba głosów – 97

2. BŁASZCZYK WIESŁAW JULIAN, zgłoszony przez KWW 
ROMANA DROZDKA – liczba głosów – 44

3. TORCHALSKA BARBARA HELENA, zgłoszona przez 
KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE – liczba głosów 
– 135

OKRĘG NR 3 

1. BAJEROWSKI KRZYSZTOF STANISŁAW, ZGŁOSZONY 
PRZEZ KOMITET WYBORCZY PSL – liczba głosów – 56

2. OLEJNIK MARCIN PIOTR, ZGŁOSZONY PRZEZ KW 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – liczba głosów – 131

3. JĘDRYCH KAMIL JÓZEF, ZGŁOSZONY PRZEZ KWW 
ROMANA DROZDKA – liczba głosów – 31

4. KOSZELAK MARIUSZ ZENON, ZGŁOSZONY PRZEZ KWW 
MONIKI CZARCZYŃSKIEJ – liczba głosów – 67

5. LASOTA ROBERT MARIAN, ZGŁOSZONY PRZEZ KWW 
PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE – liczba głosów – 79

OKRĘG NR 4 

1. WALAS TOMASZ PIOTR, zgłoszony przez KOMITET 
WYBORCZY PSL – liczba głosów – 46

2. KACZOROWSKA KAMILA MAGDALENA, zgłoszona przez 
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – liczba głosów – 96

3. PAWLAK GABRIELA DANUTA, zgłoszona przez KWW 
ROMANA DROZDKA – liczba głosów – 38

4. CZARCZYŃSKA MONIKA ALINA, zgłoszona przez 
KWW MONIKI CZARCZYŃSKIEJ – liczba głosów – 167

5. BARCZYK MAREK MARIAN, zgłoszony przez KWW 
PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE – liczba głosów – 28

OKRĘG NR 5 

1. NOWAKOWSKI ADRIAN PRZEMYSŁAW, zgłoszony przez 
KOMITET WYBORCZY PSL – liczba głosów – 42

2. KRZESIŃSKI JERZY WŁADYSŁAW, zgłoszony przez 
KWW ROMANA DROZDKA – liczba głosów – 138

3. MACZUGOWSKA JOLANTA WIESŁAWA, zgłoszona przez 
KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE – liczba głosów – 67

OKRĘG NR 6 

1. GÓRNA Grażyna Katarzyna, zgłoszona przez KOMITET 
WYBORCZY PSL – liczba głosów – 74

2. ZACHA Paweł Adam, zgłoszony przez KW PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ – liczba głosów – 30

3. MICHALAK Edyta Elżbieta, Glina zgłoszona przez 
KWW ROMANA DROZDKA – liczba głosów – 98

4. ODRZYWÓŁ Wiesław Grzegorz, zgłoszony przez KWW 
PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE – liczba głosów – 86

OKRĘG NR 7 

1. GAŁKOWSKI Feliks, zgłoszony przez KOMITET 
WYBORCZY PSL – liczba głosów – 82

2. KUCIAPA Katarzyna Teresa, zgłoszona przez KW PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ – liczba głosów – 63

3. MALIK Paweł Grzegorz, zgłoszony przez KWW ROMANA 
DROZDKA – liczba głosów – 72

4. KARNEL Julita Kinga, zgłoszona przez KWW MONIKI 
CZARCZYŃSKIEJ – liczba głosów – 81

5. GĄSIOR Paweł Tadeusz, zgłoszony przez KWW 
PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE – liczba głosów – 80

Na zdjęciu w górnym rzędzie od lewej: Roman Drozdek, 
Wiesław Jagiełło, Marek Ogrodnik, Michał Gaworczyk, 
Dariusz Pytka, Jerzy Krzysiński, Grzegorz Konecki, Ryszard 
Olejnik, Feliks Gałkowski, Marcin Olejnik, w dolnym 
rzędzie od lewej: Monika Czarczyńska, Michalak Edyta, 
Głowacka Maria, Gawryszczak Beata, Barbara Torchalska, 
Beata Wieczorek, Gniewaszewska Małgorzata.

b.gaworowska
Notatka
usunąć cudzysłów
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I SESJA NOWEJ RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

II SESJA RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA 

OKRĘG NR 8 

1. OLEJNIK Ryszard Andrzej, zgłoszony przez KOMITET 
WYBORCZY PSL – liczba głosów – 181

2. KAŁCZ Stanisław Stefan, zgłoszony przez KW PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ – liczba głosów – 97

3. JARZĄBEK Krzysztof Wiktor, zgłoszony przez KWW 
ROMANA DROZDKA – liczba głosów – 116

4. MAŁACHOWSKI Adam Michał, zgłoszony przez KWW 
PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE – liczba głosów – 52

OKRĘG NR 9 

1. LACHETA Agnieszka Iwona, zgłoszona przez KOMITET 
WYBORCZY PSL – liczba głosów – 83

2. GŁOWACKA Maria Bogumiła, zgłoszona przez KWW 
ROMANA DROZDKA – liczba głosów – 128

3. OLEJNIK Gabriela Zofia, zgłoszona przez KWW 
PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE – liczba głosów – 17

4. MATYJASZCZYK Patryk Tomasz, zgłoszony przez KWW 
PATRYKA MATYJASZCZYKA – liczba głosów – 82

OKRĘG NR 10 

1. GRUSZCZYŃSKA Bożena Wioletta, zgłoszona przez 
KOMITET WYBORCZY PSL – liczba głosów – 98

2. GNIEWASZEWSKA Małgorzata Elżbieta, zgłoszona 
przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE – liczba 
głosów – 141

3. STASIAK Mariusz Tomasz, zgłoszony przez KWW - 
MARIUSZA STASIAKA – liczba głosów - 93

OKRĘG NR 11 

1. KRÓLIKOWSKA Justyna Małgorzata, zgłoszona przez 
KOMITET WYBORCZY PSL – liczba głosów – 106

2. GAWORCZYK Michał Marcin, zgłoszony przez KWW 
ROMANA DROZDKA – liczba głosów – 186

3. CEJNÓG Renata Katarzyna, zgłoszona przez KWW 
PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE – liczba głosów – 82

OKRĘG NR 12 

1. KOSTRZEWA Mariusz Krzysztof, zgłoszony przez KKW SLD 
LEWICA RAZEM – liczba głosów – 53

2. PYTKA Dariusz Jan, zgłoszony przez KWW ROMANA 
DROZDKA – liczba głosów – 155

3. TOMCZYK Renata Elżbieta, zgłoszona przez KWW 
PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE – liczba głosów – 83

OKRĘG NR 13 

1. CIESIELSKI Ireneusz, zgłoszony przez KOMITET 
WYBORCZY PSL – liczba głosów – 95

2. PŁOSA Andrzej, zgłoszony przez KWW ROMANA DROZDKA 
– liczba głosów – 127

3. RABENDA Ewa Joanna, zgłoszona przez KWW 
PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE – liczba głosów – 148

OKRĘG NR 14 

1. PLICH Józef Andrzej, zgłoszony przez KOMITET 
WYBORCZY PSL – liczba głosów – 83

2. GAWRYSZCZAK Beata Maria, zgłoszona przez KWW 
ROMANA DROZDKA – liczba głosów – 283

3. SKOWRONEK Arkadiusz Adam, zgłoszony przez KWW 
PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE – liczba głosów – 40

OKRĘG NR 15 

1. GRABOWSKI Piotr Marian, zgłoszony przez KOMITET 
WYBORCZY PSL – liczba głosów – 79

2. KONECKI Grzegorz Lucjan, zgłoszony przez KWW 
ROMANA DROZDKA – liczba głosów – 149

3. DRYZEK Ewelina Sylwia, zgłoszona przez KWW 
PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE – liczba głosów – 64

I sesja odbyła się w dniu 01.12.2014 roku. Porządek 
posiedzenia przebiegał zgodnie z postanowieniem Komisarza 
Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 listopada 
2014 roku:
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy:

a) zgłaszanie kandydatów;
b) wybór komisji skrutacyjnej;
c) przeprowadzenie głosowania – przewodniczącą 
została Maria Głowacka.

4. Przejęcie obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady 

a) ustalenie liczby wiceprzewodniczących;
b) zgłaszanie kandydatów;
c) wybór komisji skrutacyjnej;
d) przeprowadzenie głosowania – wiceprzewodniczącym 
został Grzegorz Konecki.

6. Zamknięcie sesji.

II sesja odbyła się w dniu 08.12.2014r. Porządek posiedzenia 
zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Piotrkowie 
Trybunalskim z dnia 3 grudnia 2014 roku.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Złożenie ślubowania przez Wójta. 
Wójt Gminy złożył ślubowanie o następującej treści: 
"Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że 
dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować 
będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców 
gminy" oraz dodał „Tak mi dopomóż Bóg”.
Po złożeniu ślubowania Wójt powiedział, że jest to dla niego 
bardzo ważny, wzruszający dzień. Podziękował społeczeństwu 
za wybór. Przyrzekł wykonywać dalszą pracę rzetelnie. 

Postanowił ulepszyć swoje działania poprzez przekazywanie 
mieszkańcom więcej informacji dotyczących prowadzonych 
inwestycji. Prosił radnych o dobrą współpracę. Pan Wójt życzył 
radnym owocnej współpracy i sukcesów. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby, nazw 
i przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Skład Komisji Rewizyjnej:
 Gawryszczak Beata    Przewodniczący
 Gałkowski Feliks   Członek
 Gniewaszewska Małgorzata   Członek
 Michalak Edyta   Członek
 Torchalska Barbara   Członek
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W dniu 18.12.2014 r. W Gminnym Ośrodku Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej odbyło się spotkanie władz wykonawczych 
gminy Wola Krzysztoporska z sołtysami. Cykliczne spotkania 
służą wzajemnemu przekazywaniu informacji o potrzebach 
pojawiających się w sołectwach i planowanych działaniach 
Gminy. Spotkanie miało wyjątkowy charakter z kilku powodów. 
Było to pierwsze takie spotkanie po wyborach samorządowych. 
Sołtysi pogratulowali więc Wójtowi Romanowi Drozdkowi 
i Przewodniczącej Rady Gminy Marii Głowackiej ponownego 
objęcia funkcji.
Podczas spotkania sołtysi podziękowali kwiatami za wieloletnią 
i miłą współpracę Teresie Ulcyfer, pracownikowi Urzędu Gminy 
odpowiadającemu za organizowanie wzajemnej współpracy 
władz z sołtysami. Pani Teresa po 38 latach pracy w Urzędzie 
Gminy odchodzi na emeryturę. Chwila więc była wzruszająca. 
Nie zabrakło wspomnień i refleksji….
Spotkanie było ostatnim spotkaniem w roku 2014. Skończyło 
się wzajemnymi życzeniami wesołych świąt i szczęśliwego 
nowego roku. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych 
stałych Komisji Rady Gminy.

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Gaworczyk Michał  Przewodniczący
Czarczyńska Monika  Członek
Gałkowski Feliks   Członek
Michalak Edyta   Członek
Olejnik Ryszard   Członek
Torchalska Barbara  Członek

Komisja Samorządowa, Oświaty, Kultury i Sportu
Wieczorek Beata   Przewodnicząca
Czarczyńska Monika  Członek
 Gniewaszewska Małgorzata Członek
 Krzesiński Jerzy   Członek
Olejnik Marcin    Członek

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego
Pytka Dariusz    Przewodniczący
Krzesiński Jerzy   Członek
Olejnik Marcin   Członek
Olejnik Ryszard   Członek

7. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja 
o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

8. Interpelacje i zapytania.

III SESJA RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

SPOTKANIE WŁADZ GMINY Z SOŁTYSAMI

Na zdjęciu: Ślubowanie wójta Gminy Wola Krzysztoporska.

Na zdjęciu: Podziękowania za współpracę dla Teresy Ulcyfer.

III sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 
w dniu 10.12.2014 r. Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu 

i w budżecie gminy na rok 2014.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 

dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy 
Wola Krzysztoporska.

7. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja 

o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
8. Interpelacje i zapytania. 
9. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Gminy przechowywane są w Urzędzie Gminy 
pok. 18, osoby zainteresowane mają prawo wglądu do ich 
treści.

Uchwały zamieszczane są również na stronie internetowej 
Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w UG.
Obrady Rady Gminy są rejestrowane, a nagrania są 
zamieszczane na stronie internetowej 
www.wola-krzysztoporska.pl

b.gaworowska
Notatka
zmiana zdjęcia
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ROZMOWA Z ROMANEM DROZDKIEM – WÓJTEM GMINY

– To już Pana czwarte zwycięstwo wyborcze. Czy było 
łatwe? 

Odpowiadając na to pytanie szczerze i uczciwie powiem, że 
czwarte zwycięstwo wyborcze było bardzo trudne. Wynikało 
to z konieczności odpierania nieprawdziwych zarzutów 
kierowanych pod moim adresem dotyczących zarządzania 
sprawami Gminy. Próbowano wmówić wyborcom, że 
dotychczasowe zarządzanie i obecna kondycja budżetu jest 
najgorsza z najgorszych. A tymczasem jak pokazują rankingi 
(ostatni w Dzienniku Łódzkim z dnia 15.12.2014 r.) wyniki 
osiągane przez Gminę Wola Krzysztoporska są najlepsze 
w Powiecie Piotrkowskim. Dlatego cieszę się z kolejnego 
czwartego zwycięstwa, ponieważ większość społeczeństwa 
oparła się tej manipulacji i dostrzegła dobre zarządzanie 
Gminą oraz ogrom wykonanej pracy. W kolejnej kadencji 
2014–2018 po raz kolejny dołożę wszelkich starań, by dalej 
Naszą Gminę rozwijać.

– Jaka więc była kampania wyborcza w Gminie Wola 
Krzysztoporska?

Przykro to mówić, ale z mojego punktu widzenia bardzo 
brutalna. To, co mnie jako katolika szczególnie wzburzyło, to 
publiczne głoszenie przez część moich oponentów oczywistych 
kłamstw, nieprawd, niedomówień…

– Przykłady?

Zarzucono mi, że wybudowano podczas mojego urzędowania 3 
placówki oświatowe za 23,5 mln złotych tj. sale gimnastyczne 
i przedszkola w Bujnach, Parzniewicach i Gomulinie, ale 
nie pozyskano na ten cel środków z Unii Europejskiej. Nie 
pozyskanie tych środków – dokładnie kwoty 20 mln złotych, to 
główny stawiany mi zarzut. Natomiast fakty są takie, że Gmina 
wnioskowała o te środki, ale ich nie otrzymała. W ramach 
funduszy unijnych na całe województwo łódzkie na inwestycje 
w edukację przeznaczonych było zaledwie 43 mln złotych. 
W całym powiecie piotrkowskim dofinansowanie uzyskała 
tylko jedna gmina – 2 mln złotych. Nie pozyskał też ani grosza 
na ten cel powiat piotrkowski. Nie było możliwym, żeby z puli 
43 mln na województwo łódzkie, na które składa się 176 gmin, 
24 powiaty i 44 miasta, Gmina Wola Krzysztoporska dostała 
20 mln złotych? Moi oponenci sugerowali, że pieniądze z UE 
leżały na ulicy i wystarczyło się tylko po nie schylić i je wziąć. 
Nie mogę się zgodzić z takim stawianiem sprawy, bo jest to 
zwykłe wprowadzanie wyborców w błąd. 

Gdyby nie to, że część osób w to uwierzyła, to za żart 
można byłoby wziąć również zarzut nie pozyskiwania przez 
Gminę środków unijnych…. Moi oponenci zapomnieli nagle 
o dofinansowaniu uzyskanym podczas mojego urzędowania 
ze środków UE na modernizację Gminnego Ośrodka 
Kultury w Woli Krzysztoporskiej, na modernizację stacji 
uzdatniania wody w Jeżowie, na modernizację kilkunastu 
domów ludowych, na budowę oczyszczalni ścieków Woli 
Krzysztoporskiej, na budowę kanalizacji rozdzielczej w Woli 
Krzysztoporskiej, na budowę kanalizacji sanitarnej w Bujnach, 
w Siomkach, w Krzyżanowie i Glinie, na termomodernizację 
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej, na 
projekty szkoleniowe dla mieszkańców, czy dodatkowe zajęcia 
dla uczniów. Podczas ostatniej kadencji było to ponad 20 mln 
złotych, a od początku funkcjonowania funduszy unijnych 
ponad 30 mln złotych. Naprawdę niewiele jest gmin mających 
takie wyniki w tej dziedzinie – tym bardziej bolą nieprawdziwe 
zarzuty.

Inne nieprawdziwe stwierdzenia dotyczyły budowy dróg 
lokalnych. Moi oponenci sugerowali że na drogi lokalne, które 

wybudowano w tym roku – prawie 20 odcinków dróg za 3 
mln złotych – można było pozyskać 50 % dofinansowania, 
tylko ja z jakiś względów z niego nie skorzystałem. I to 
też jest nieprawda. Na te drogi dofinansowania nie można 
było pozyskać. Istnieje znany wszystkim program tzw. 
schetynówek, gdzie dofinansowanie wynosi 50%, ale szansę 
na dofinansowanie mają tam jedynie drogi budowane 
z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem ulicznym, 
najlepiej dochodzące do dróg powiatowych – za te elementy 
otrzymuje się punkty. Czy nasze inwestycje mogły więc 
uzyskać dofinansowanie? Nie, dlatego, że Gmina posiada inną 
strategię budowy dróg gminnych – najpierw zapewnić drogi 
asfaltowe i wygodną komunikację w podstawowym zakresie 
wszystkim mieszkańcom na całym ogromnym terenie. 
Później będziemy myśleć o ścieżkach rowerowych…. Wśród 
gmin miejskich i wiejskich całego województwa Łódzkiego 
w ramach tego programu w 2014 r. dofinansowanie uzyskało 
21 odcinków dróg, a średni koszt budowy 1 km takiej 
drogi wyniósł 1,4 mln zł. Za 3 mln złotych mogliśmy więc 
wybudować piękne drogi z chodnikami, pasami dla pieszych 
i ścieżkami rowerowymi, ale nawet przy dofinansowaniu 50 
% byłyby to 3, może 4 odcinki. W to miejsce mamy prawie 20 
odcinków wygodnych dróg asfaltowych położonych na terenie 
całej Gminy, co prawda bez ścieżek rowerowych … ale ja i tak 
uważam to rozwiązanie za lepsze.

Nieprawdziwe też podawano informacje dotyczące budynków 
gminnych, które z uwagi na to, że w Gminie nie znaleziono 
dla nich przeznaczenia, zostały sprzedane. Każdy może 
sprawdzić w Referacie Gospodarki Komunalnej, że budynek 
w Rokszycach został sprzedany za kwotę 484.410,00 zł., 
zaś budynek w Woźnikach za 305.000,00 zł. Moi oponenci 
publicznie podawali nieprawdziwe kwoty, znacznie zaniżone, 
aby wykazać mój brak gospodarności…

– A jak to jest z tym zadłużeniem Gminy?

Gmina realizując ogromne przedsięwzięcia musiała wspomóc 
się kredytami, ale nie jest to - jak twierdzili moi oponenci – 
prawie 16 mln złotych. Zadłużenie to wynosi na koniec 2014 
r. dokładnie 12,2 mln złotych i ma dwojaki charakter. 

Pierwsza część zadłużenia została zaciągnięta na budowę 
przy wsparciu unijnym systemu kanalizacji sanitarnej w Woli 

Na zdjęciu: Wójt Roman Drozdek.

a.prochon
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Dziennik Łódzki w wydaniu z dnia 15.12.2014 r. opublikował 
wyniki DZIENNIKOWEJ LIGI GMIN – rankingu gmin wiejskich 
województwa łódzkiego, w którym dokonano kompleksowej 
oceny wyników osiąganych przez samorządy gmin w latach 
2011–2013. Na 132 sklasyfikowane w województwie łódzkim 
gminy wiejskie, Gmina Wola Krzysztoporska znalazła się na 
13 miejscu. Wśród gmin powiatu piotrkowskiego zajęła 
1 miejsce. Gminy oceniano na wielu płaszczyznach. Najlepiej 
Gmina Wola Krzysztoporska wypadła w następujących 
dziedzinach: 
WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ – 3 miejsce 
w województwie łódzkim (oznacza to, że tylko 2 gminy 
w województwie łódzkim są oszczędniejsze w wydatkach na 
administrację na głowę mieszkańca),
DOCHODY – 14 miejsce w województwie łódzkim,
WYDATKI MAJĄTKOWE (WYDATKI NA INWESTYCJE) – 
7 miejsce w województwie łódzkim,
WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ 
KOMUNALNĄ – 3 miejsce w województwie łódzkim.
W rankingu oceniono też bezrobocie, mieszkania, ilość firm, 
pozyskane środki z UE, zadłużenie gminy oraz migrację 
mieszkańców. Bardzo ciekawym wskaźnikiem jest ten 
ostatni. Dziedzina MIGRACJA MIESZKAŃCÓW (31 miejsce 
w województwie łódzkim, ale już 1 w powiecie piotrkowskim 
wśród gmin wiejskich) oznacza różnicę pomiędzy liczbą osób 

które opuściły teren naszej gminy a liczbą osób, które na 
jej terenie się osiedliły. I ocena ta wypadła dla nas bardzo 
dobrze. Podczas ostatnich 4 lat na terenie Gminy Wola 
Krzysztoporska przybyło 166 osób. O analizę tej sytuacji 
pokusił się portal ePiotrkow.pl, gdzie w artykule pt. Ubywa 
nas wskazał, że są gminy, które potrafiły poradzić sobie 
z ogromnym problemem wyludnienia i do gmin takich należy 
Gmina Wola Krzysztoporska. W jaki sposób wg tego 
portalu poradziliśmy sobie z problemem wyludnienia? 
Stawiając na rozwój infrastruktury: nowe szkoły, sale 
gimnastyczne, boiska, kanalizacja – to wszystko ma 
zatrzymać, a nawet przyciągnąć młodych ludzi, którzy 
będą chcieli tu żyć.
Analiza danych wskazuje też, że w Naszej Gminie dzięki 
niewielkim wydatkom na administrację (pensje urzędników) 
i utrzymywanie wysokich dochodów (profesjonalne 
zarządzanie finansami) możliwe stało się przeprowadzenie 
wielu inwestycji, na które nie stać innych gmin. Dziennik 
Łódzki dokonał oceny gmin na podstawie informacji 
statystycznych. Wykluczono w ten sposób dowolność oceny, 
dając miarodajne posumowanie działalności samorządów 
w gminach wiejskich. Ku naszemu zadowoleniu okazało się, 
że Nasza Gmina znalazła się w czołówce gmin wiejskich 
województwa łódzkiego, pozostawiając w tyle pozostałe 
gminy powiatu piotrkowskiego.

LICZBY NIE KŁAMIĄ 
GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKA NAJLEPSZA W POWIECIE

Krzysztoporskiej (z oczyszczalnią) w Siomkach, Krzyżanowie 
i Glinie oraz w Bujnach. Wartość tych inwestycji wyniosła 
ponad 30 mln złotych. Zaciągnięto na ten cel pożyczki 
na udział własny, który wyniósł 9 mln złotych. Natomiast 
łącznie zwrot VAT-u i otrzymane środki unijne wyniosły 
ponad 21 mln złotych. Można więc powiedzieć, że każda 
wydana złotówka w ramach tych inwestycji przyniosła 
ponad 2 złotych dofinansowania z zewnątrz. Nie ma zresztą 
gminy wiejskiej, może poza Kleszczowem, która mogłaby 
wyłożyć na jakąkolwiek inwestycję 9 mln złotych „od ręki” 
nie zaciągając kredytu. Gmina więc zrealizowała za 9 mln 
złotych (pozyskane z pożyczek) inwestycje warte 30 mln 
złotych. W ich ramach oprócz uporządkowania kanalizacji 
w Woli Krzysztoporskie i budowy tam nowej oczyszczalni 
ścieków, systemem kanalizacji sanitarnej objęto prawie 
900 mieszkańców Siomek, Krzyżanowa i Gliny oraz 
ok. 800 mieszkańców Bujen. Czy było warto? Według 
moich oponentów nie, ja przekonuję że tak, a Ci co mają 
kanalizację, wiedzą jakie to dobrodziejstwo. Tym bardziej, że 
część pożyczek już spłacono, a do spłaty pozostało 6,7 mln 
złotych. Nie bez znaczenia jest także to, że zaciągnięte na 
kanalizację pożyczki z WFOŚiGW z Łodzi oprocentowane są 
bardzo korzystnie tj. ok. 1,5% w skali roku. 

Druga część zadłużenia związana jest z rewolucją 
w oświacie jaka dokonuje się na terenie Naszej Gminy na 
naszych oczach. Za ponad 23,5 mln złotych wybudowano 
zespół szkolno-gimnazjalny w Gomulinie, salę gimnastyczną 
i przedszkole w Bujnach, trwa budowa sali gimnastycznej 
i przedszkola w Parzniewicach. Realizując w okresie ostatniej 
kadencji te przedsięwzięcia Gmina musiała wesprzeć się 
kredytami. W przeciwnym przypadku należało te inwestycje 
rozłożyć na co najmniej kilkanaście lat. Obecne zadłużenie 
z tego tytułu wynosi 5,5 mln złotych. Jak widać Gmina 
wygospodarowała lwią część własnych środków na budowę 
tych obiektów. Pozyskała też 2 mln złotych z Ministerstwa 
Sportu. Z nowych obiektów w Bujnach i Gomulinie dzieci już 
korzystają, w Parzniewicach będą korzystać od nowego roku 
szkolnego. I znów pojawia pytanie: czy było warto? I znowu 

odpowiedź jest twierdząca. Dobrze wiedzą to rodzice dzieci 
korzystających z nowych hali sportowych, którzy nie chcieliby 
powrotu w-fu na korytarze szkolne. Należy pamiętać, że 
przedtem prawdziwa sala gimnastyczna była tylko w Woli 
Krzysztoporskiej.

Mamy więc przy budżecie bliskim 40 mln złotych zadłużenie 
na poziomie 12,2 mln złotych, które jak widać nie 
zostało przejedzone, ale przyczyniło się do zrealizowania 
bezprecedensowych w dziejach Naszej Gminy przedsięwzięć, 
które w najbliższym czasie będą owocować, co przełoży się 
na wzrost strony dochodowej budżetu. Spłata powyższego 
zadłużenia została precyzyjnie określona i zapisana 
w stosownych uchwałach Rady Gminy, a nad ich realizacją 
czuwa Skarbnik Wiesław Jagiełło – były doświadczony 
bankowiec, i dlatego jestem o realizację tych uchwał 
spokojny. Należy podkreślić, że Gmina najważniejsze 
inwestycje infrastrukturalne już zrealizowała, dlatego 
w najbliższych latach możliwe będzie znaczne zmniejszenie 
zadłużenia. Już w przyszłym roku spadnie ono poniżej 10 mln 
złotych, co stanowi ok. 25 % dochodów, a zgodnie z ustawą 
o finansach publicznych samorządy mogą zadłużać się do 60% 
własnych dochodów. Stąd nasze zadłużenie należy nazywać 
bezpiecznym. A zatem przedstawianie zadłużenia Gminy 
Wola Krzysztoporska w tonie wielkiego zagrożenia , co miało 
miejsce w kampanii wyborczej było ewidentną manipulacją 
opinii publicznej.

– Jakie ma Pan pomysł na czwartą kadencję?

Plany działania na nową kadencję są tak samo ambitne 
jak w minionym okresie. Zamierzam przy wykorzystaniu 
fachowości pracowników Urzędu Gminy pozyskać jak najwięcej 
środków z funduszy unijnych na lata 2014–2020. Planowane do 
wykonania inwestycje obejmowały będą wszystkie sołectwa, 
w których będziemy chcieli wykonać prace mające wpływ na 
poprawę codziennego bytu mieszkańców. Szczegółowy zakres 
planowanych na nową kadencję prac postaram się na bieżąco 
przybliżyć mieszkańcom w kolejnych wydaniach biuletynu 
Nasza Gmina.

b.gaworowska
Notatka
zmiana strony
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OTWARCIE EKOPRACOWNI W ZESPOLE 
SZKOLNO-GIMNAZJALNYM W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ 

OTWARCIE EKOPRACOWNI 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUJNACH

W dniu 14 XI 2014 roku w Gimnazjum odbyło się otwarcie 
nowopowstałej ekopracowni. Projekt pn. "Moja wymarzona 
ekopracownia" polegał na modernizacji i wyposażeniu 
istniejącej już pracowni biologicznej w pomoce dydaktyczne, 
sprzęt informatyczny, meble i kwiaty. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się między innymi:

• Wiceprezes WFOŚiGW w Łodzi Andrzej Czapla,

• Wójt Gminy Roman Drozdek,

• Ks. proboszcz Janusz Chylewski,

• przedstawiciele Urzędu Gminy,

• przedstawiciele rodziców i młodzieży.

Gości powitał dyrektor Zbigniew Ziemba. Następnie odbyło się 
symboliczne przecięcie wstęgi oraz dokonane przez proboszcza 
tutejszej parafii poświęcenia nowej pracowni. W części 

artystycznej pt. "Pamiętajmy o ogrodach" zaprezentowanej 
przez młodzież szkolną podkreślono rolę ekologii we 
współczesnym świecie.

Program edukacyjny oraz projekt do konkursu opracowała 
nauczycielka biologii Joanna Szulc. Całkowity koszt 
projektu wyniósł 43. 293,93 zł w tym dofinansowanie 
z WFOŚiGW to kwota 39.500,00 zł. Pozostałe środki 
wyłożyła Gmina Wola Krzysztoporska. Pracownia 
zyskała nowoczesne wyposażenie. Na uwagę zasługują mi. 
m: tablica interaktywna, rzutnik multimedialny, komputer, 
wizualizer oraz mikroskopy, akwarium z rybkami oraz wiele 
okazów roślin również egzotycznych. Dyrektor Zbigniew 
Ziemba, dziękując za wsparcie finansowe WFOŚiGW w Łodzi 
i Gminie Wola Krzysztoporska, wyraził nadzieję, że pracownia 
przyczyni się do kształtowania wśród uczniów świadomości 
ekologicznej i postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły 
stan środowiska.

W dniu 19 listopada 2014 roku w Szkole Podstawowej 
w Bujnach otwarto nowoczesną pracownię edukacji 
ekologicznej powstałą w wyniku udziału szkoły w konkursie 
„Moja wymarzona ekopracownia”. W ramach realizacji 
projektu szkoła otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
w kwocie 26.121,00 zł, całkowity koszt realizacji 
zadania 34.443.95 zł.

W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy - Roman Drozdek, 
Wiceprezes WFOŚiGW w Łodzi – Andrzej Czapla, przedstawiciele 
Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, Ks. Kazimierz Szmuc – 
reprezentujący Proboszcza Parafii Św. Wawrzyńca w Bujnach 
oraz Prezydium Rady Rodziców wraz z Przewodniczącą – 
Renatą Tomczyk.

Uczniowie szkoły zaprezentowali humorystyczne i pouczające 
przedstawienie, którego tematem była oczywiście ekologia 

i dbałość o naturalne środowisko przyrodnicze. Po części 
artystycznej nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi w progach 
pracowni ekologicznej. Ks. Kazimierz Szmuc poświęcił 
nowoczesną izbę lekcyjną, a goście mogli obejrzeć wszystkie 
wyeksponowane pomoce dydaktyczne i wyposażenie. 
Zgromadzonym zademonstrowano działanie tablicy 
interaktywnej i wizualizera, natomiast uczennica klasy V 
dokonała eksperymentu pokazowego z wykorzystaniem 
walizki ekobadacza. 

Dyrektor szkoły Elżbieta Przybył w imieniu własnym 
i społeczności szkoły dziękuje zarządowi WFOŚiGW w Łodzi 
za pozytywną ocenę wniosku i przyznanie dofinansowania, 
Wójtowi Gminy Romanowi Drozdkowi za wsparcie inicjatywy 
i rozumienie potrzeb szkoły, a rodzicom za współtworzenie 
modelu szkoły, który odpowiada wyzwaniom i wymaganiom 
teraźniejszości.

Na zdjęciach: Ekopracownia w Woli Krzysztoporskiej

Na zdjęciach: Ekopracownia w Bujnach

b.gaworowska
Notatka
niepotrzebna spacja
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BOGDANOWSKI APEL - DZIEŁO POLSKI PODZIEMNEJ

DNI PAPIESKIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOGDANOWIE

Przed 75 laty, 27 września 1939 roku rozpoczęto tworzenie 
struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Było ono fenomenem 
na skalę światową. Tajne struktury państwa polskiego, podległe 
Rządowi RP na uchodźstwie nie miały swojego odpowiednika 
w żadnym innym kraju. Rozbudowane piony wojskowy i cywilny 
pozwalały na zachowanie ciągłości struktur państwowych. 
Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie 
otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, której 
70. rocznicę również w tym roku obchodzimy, ale stworzenie 
siły moralnej, niepodległościowej tradycji, która pozwoliła 
przetrwać także czas komunistycznej dyktatury.

Obowiązkiem wolnego społeczeństwa jest, by we wrześniu 
2014 roku przypomnieć o Polskim Państwie Podziemnym, 
o dziedzictwie, którego jesteśmy spadkobiercami. Warto, by 
młodzi Polacy, którzy wchodzą w dorosłe życie w XXI wieku 
wiedzieli jak najwięcej o tych, którzy walczyli o wolność także 
dla nich. Warto, byśmy wszyscy oddali cześć tym, którzy oddali 

swoje życie za wolność, tym, którzy tej wolności nie doczekali, 
a przede wszystkim tym, którzy wciąż żyją wśród nas. Wszak 
ideały Polskiego Państwa Podziemnego ziściły się w wolnej 
Polsce.

Instytut Pamięci Narodowej wraz ze Światowym Związkiem 
Żołnierzy Armii Krajowej zainicjował zorganizowanie w całej 
Polsce lokalnych obchodów rocznicy utworzenia Polskiego 
Państwa Podziemnego pod wspólnym hasłem „My z niego 
wszyscy…”.

26 września 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana 
Pawła II w Bogdanowie, nauczycielka historii Agnieszka Nicińska, 
przygotowała uroczysty apel oraz wystawę przypominające 
o wielkim dziele Polski Podziemnej i zasługach jej przywódców. 
Złożono kwiaty na grobach żołnierzy poległych w czasie II 
wojny światowej i przy tablicy pamiątkowej na murach kościoła 
pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Bogdanowie.

W ramach obchodów XIV Dnia Papieskiego pod hasłem 
„Świętymi bądźcie” uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie uczcili swojego patrona 
odwiedzając po raz kolejny miejsca związane z Jego osobą 
i szczególnie Mu bliskie. Szkoła we współpracy z parafią 
zorganizowała wycieczkę – pielgrzymkę dla uczniów oraz 
ich rodzin do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Plan 
wycieczki obejmował wejście na Golgotę, zwiedzanie 
terenu sanktuarium, uczestnictwo we mszy św. w Bazylice 
Najświętszej Maryi Panny oraz spacer po lesie Grąblińskim. 
Licheń to mała wieś w województwie wielkopolskim, 16 km 
od Konina, stanowiąca ośrodek kultu maryjnego. Inicjatorem 

powstania Bazyliki Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski był 
ks. Eugeniusz Makulski – ówczesny kustosz Sanktuarium. 
Obiekt zaprojektowała architekt Barbara Bielecka. Świątynia, 
konsekrowana 12 czerwca 2004 roku, stanowi wotum Kościoła 
Katolickiego na Wielki Jubileusz Narodzenia Chrystusa. Jest 
to obecnie największa świątynia w Polsce. Znajduje się 
tu 15-tonowy dzwon ton oraz największe w kraju organy. 
Przepiękną okolicę można podziwiać z wysokości 130 metrów 
z tarasu widokowego umieszczonego na wieży Bazyliki. Na 
terenie Sanktuarium wznosi się 25-metrowa, kamienna góra - 
Golgota. Na jej szczycie widnieje krzyż oraz figury Matki Bożej 
i św. Jana. 

Na zdjęciach: 

Na zdjęciu: 

a.prochon
Sticky Note
Złożenie kwiatów przez uczestników apelu

a.prochon
Sticky Note
Uczestnicy wycieczki do Lichenia
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Odejdźmy od żłóbka Bożej dzieciny
w codzienny Trud z nowymi siłami,
z rozjaśnionym i uciszonym sercem
i otuchą w duszy.

18 grudnia 2014 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych śpiewem 
kolęd i recytacją wierszy wprowadziły świąteczny nastrój 
w Szkole Podstawowej w Gomulinie. Zaś 19 grudnia, zgodnie 
z długoletnią tradycją, ks. proboszcz, przedstawiciele władz 
gminy, radni, rodzice, nauczyciele i uczniowie uczestniczyli 
w spotkaniu wigilijnym. Uroczystość uświetniły jasełka 
przygotowane przez Małgorzatę Tosiek i uczniów kl. Va.
Przedstawienie zatytułowane Jasełka w szkole miało 
zwrócić uwagę na problem komercjalizacji świąt. Mali aktorzy 
rozważali tajemnicę Nocy Bożego Narodzenia z punku 
widzenia dzisiejszego zapracowanego, zabieganego człowieka, 
zwracając uwagę na to, że pochłonięci codziennością 
zapominamy o tym, co w czasie świąt najważniejsze – 
prawda o przyjściu na świat Zbawiciela. Maleńka miłość, 
która narodziła się w Betlejem przyszła do ludzi, by tę miłość 
rozdawać, by w jej blasku spojrzeć na siebie, na swoje życie, 
a także na cały świat, który nas otacza.
Akcentem mikołajkowym – na zakończenie spotkania – było 
wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu 
Literackiego pt. Krzywy Las – Tropem Historii Niezwykłej (II 
m. Natalia Łuczyńska ucz. kl. Va, III m. Kacper Galicki ucz. 
kl. Va, wyróżnienia dla Błażeja Alberciaka ucz. kl. Va i Kamila 

Stępnia ucz. kl. VIa) oraz laureatom konkursu ortograficznego 
– Szkolne Dyktando 2014 (Mistrz Ortografii – Agata Plich ucz. 
kl. VIb, I m. Angelika Malicka ucz. kl. Va, II m. Szymon Kauc 
ucz. Kl. VIb, III m. Ewelina Cieślak ucz. kl. VIb). Wszyscy 
uczniowie obdarowani zostali cukierkami przez Sekretarza 
Gminy Marka Ogrodnika wraz z serdecznymi życzeniami 
bożonarodzeniowymi. 

W dniu 11 listopada 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbył 
się patriotyczny koncert poetycko-muzyczny pn.„ Ojczyzno 
pamiętam...”, poświęcony 96 rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 
W koncercie wystąpili artyści scen krakowskich, z Januszem 
Blecharzem oraz zespół „Pasjonatki” wraz z instruktorem 
Łukaszem Borkiem. Dzięki formie poetycko – muzycznej, 
koncert ten przypomniał jego odbiorcom wydarzenia z historii 
Polski, dzięki którym nasz kraj po 123 latach niewoli odzyskał 
niepodległość. Widzowie usłyszeli również wiele wzruszających 
utworów patriotycznych, często w zaskakujących aranżacjach.
Podczas tego ważnego dla nas wszystkich święta 
szczególnie wyróżniony został włodarz naszej Gminy 
Wójt Roman Drozdek. Otrzymał on, bowiem medal za 
wybitne zasługi dla kombatantów przyznany przez 
Urząd Ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 
w Warszawie na wniosek Związku Kombatantów 
w Piotrkowie Trybunalskim. Wójtowi naszej Gminy 
odznaczenie to wręczyli kpt Włodzimierz Motyl oraz 

zastępca prezesa Związku Kombatantów w Piotrkowie 
Trybunalskim Bronisław Galuś. 

W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU

11 LISTOPADA W GOK

Na zdjęciu: 

Na zdjęciu: 

JASEŁKA BETLEJEMSKIE W GIMNAZJUM W GOMULINIE

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 19 grudnia 
2014 r. w Gimnazjum w Gomulinie można było zobaczyć 
wystawione przez uczniów Jasełka Betlejemskie. Na scenie 
pojawili się Maria i Józef, trzej królowie, pasterze i anioł. Prócz 
tych bohaterów wystąpiły również pełne humoru postacie 
mieszczek przygotowujących się do świąt, herold obwieszczający 
początek Bożego Narodzenia, kronikarz opisujący życie 
krzątających się ludzi, Herod i diabły. Klimatyczne sceny, 
dobrze znane dźwięki muzyki – czasem lirycznej, czasem 
pełnej radości, a czasem nawet mrocznej, kiedy to na scenie 
pojawiły się czarty, przepiękna scenografia w postaci „lasu” 
urokliwie oświetlonych choinek, stajenki, świątecznego kramu 
i sterty siana, barwne kostiumy i wiele, wiele innych elementów 
w cudowny sposób wprowadziło widzów w świąteczny nastrój. 
Młodzi aktorzy wzruszali i bawili zarówno społeczność szkolną, 
jak i zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: ks. 
dziekan Jan Cholewa, Karolina Piotrkowska, Małgorzata 
Gniewaszewska, Beata Gawryszczak, Kazimiera Dryżek, 
Julia Karlińska, Agnieszka Adamczyk i Paweł Rozpędek. 
Dyrektor gimnazjum Irena Kasztelan podziękowała gościom 
za przybycie i złożyła wszystkim obecnym życzenia świąteczne 
i noworoczne. Na zdjęciu: Uczestnicy Jasełek Betlejemskich.

a.prochon
Sticky Note
Uczestnicy jasełek w Szkole Podstawowej w Gomulinie

b.gaworowska
Notatka
Artyści koncertu "Ojczyzno pamiętam ..."
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Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Parzniewicach mają 
nowy plac zabaw, który powstał w ramach programu 
rządowego „Radosna szkoła”. Całkowity koszt inwestycji 
to kwota 130.000 zł, z czego 70.000 wyłożyła Gmina Wola 
Krzysztoporska, a 60.000 zł otrzymano z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. W ramach inwestycji wykonano projekt 
techniczny placu zabaw, podbudowę pod nawierzchnię, 
sztuczną nawierzchnię amortyzującą, urządzenia – zabawki 
wysokiej jakości spełniające wymagane norm bezpieczeństwa 
oraz infrastrukturę terenu. Nie obyło się bez komplikacji. 
Wyłoniona do budowy w przetargu w m-cu sierpniu 2014 
firma, nie wywiązała się z umowy. Gmina zmuszona była od 
umowy odstąpić i wyłonić kolejnego wykonawcę . Udało się. 
W miesiącu listopadzie wybrano nowego wykonawcę – firmę 
INTER –FLORA , który podszedł do budowy profesjonalnie i już 
na początku grudnia oddał do użytkowania nowy obiekt. 

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej 
w Parzniewicach był obchodzony bardzo uroczyście. W tym 
dniu odbyła się akademia i uroczystość ślubowania uczniów 
klasy pierwszej.
Uroczystość rozpoczęła dyrektor Paulina Dziadczyk 
witając nauczycieli, uczniów oraz przybyłych rodziców. 
Część artystyczną rozpoczęto odśpiewaniem "Mazurka 
Dąbrowskiego". Następnie uczniowie zaprezentowali 
przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
przygotowane pod kierunkiem Marka Rękorajskiego. Występy 
młodych artystów zostały nagrodzone gromkimi brawami. 
Przedstawiciele braci uczniowskiej oraz Rady Rodziców 
podziękowali nauczycielom i pracownikom administracji za ich 
trud i codzienną pracę. Następnie odbyło się ślubowanie klasy 
pierwszej. Zaprzysiężeni już uczniowie zaprezentowali przed 
publicznością szkolną swoją inscenizację, przygotowaną pod 
kierunkiem Doroty Grabowieckiej. Pierwszoklasiści recytowali 
wiersze, śpiewali i tańczyli, ich popisy sceniczne przyjęto 
wielkimi brawami. Występom młodych artystów towarzyszył 

szkolny zespół wokalny "Iskierki" pod kierunkiem Lidii 
Nicińskiej. O stosowną do okoliczności dekorację zadbała Lidia 
Brzozowska. 

NOWY PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W PARZNIEWICACH

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W PARZNIEWICACH

Na zdjęciu: Nowy plac zabaw.

Na zdjęciu: 

REWALORYZACJA PARKU W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

W dniu 03.12.2014 roku zawarto umowę o dofinansowanie 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: 
"Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania 
prac rewaloryzacji parku w Woli Krzysztoporskiej".

Wartość ogólna zadania: 60 000 zł.

Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 47 900 zł.

Proponowany zakresy dokumentacji:

1. Projekt rewaloryzacji parku w Woli Krzysztoporskiej. 

1.1 Inwentaryzacja terenu i szaty roślinnej z oceną zachowania 
i wytycznymi konserwatorskimi. 

1.2 Projekt gospodarki drzewostanem. 

1.3 Projekt zagospodarowania parku:

• projekt zieleni,

• projekt małej architektury, 

• projekt oświetlenia, 

• projekt układu wodnego, 

• projekt układu komunikacyjnego. 

Wykonanie dokumentacji rewaloryzacji parku w Woli 
Krzysztoporskiej umożliwi Gminie prowadzenie prac 
rewaloryzacyjnych na tym terenie oraz umożliwi pozyskanie 
środków finansowych. W dalszym etapie przyczyni się to do 
ożywienia terenu, poprawy jego funkcjonalności i użyteczności 
oraz estetyki przy jednoczesnym zachowaniu ukształtowania 
terenu, ciągów komunikacyjnych wraz z cennym starodrzewiem. 
Zostanie podniesiona atrakcyjność terenu.

a.sek
Sticky Note
Uczestnicy akademii
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JASEŁKA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM 

MIKOŁAJKOWA OFERTA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY

WIZYTA GOSPODARSKA W PARZNIEWICACH

„Znowu minął rok, znów za oknem pada śnieg. 
Blask choinki w domu lśni, bo świąteczne idą dni.
Kolędnicy już odwiedzą każdy dom
Dzwonią sanie pośród zasp, bo kolędy nadszedł czas”. 

Tymi słowami dzieci z Przedszkola Samorządowego w Woli 
Krzysztoporskiej rozpoczęły tegoroczne jasełka. W specjalnie 
przygotowanych przez rodziców kostiumach oraz w pięknej 
scenografii nawiązującej do Betlejem przedstawili sceny 
narodzin Chrystusa. Mali aktorzy z dużym przejęciem 

i poświęceniem wiernie odtwarzali swoje role. Jasełka zostały 
przygotowane przez nauczycielki Katarzynę Przerywacz 
i Dorotę Litych. Kiedy część artystyczna dobiegła końca 
wszyscy występujący na scenie dostali gromkie brawa oraz 
łakocie z rąk Sekretarza Gminy Wola Krzysztoporska Marka 
Ogrodnika, które były uznaniem za piękne przygotowanie 
przedstawienia jasełkowego. Dyrektor przedszkola Agnieszka 
Sołtys zaproszonym gościom, licznie zgromadzonym rodzicom 
i wychowankom przedszkola złożyła świąteczno - noworoczne 
życzenia. 

W pierwszym tygodniu grudnia Gminny Ośrodek Kultury 
w Woli Krzysztoporskiej odwiedziło kilkuset widzów, za 
sprawą przygotowanych specjalnie dla nich filmów i widowiska 
muzycznego. W środę 3 grudnia najmłodsi obejrzeli bajkę pt. „7 
krasnoludków ratuję śpiącą królewnę”, natomiast dla starszych 
widzów został wyświetlony film biograficzny „Bogowie”, 
o życiu i niezwykłych osiągnięciach wybitnego kardiologa prof. 
Zbigniewa Religi. Natomiast w piątek 5 grudnia odbyło się 
widowisko muzyczne pn. „Przygody Wilka i Zająca”, w którym 
wystąpili artyści z Łódzkiej Agencji Koncertowej i Teatru 
Edukacji. Na widowni zasiadły dzieci wraz z opiekunami ze 
Szkół i Przedszkola Samorządowego z terenu naszej gminy. Mali 
widzowie byli zachwyceni przygodami bajkowych bohaterów, 
którzy nieustannie zachęcali do wspólnej zabawy przy 
dźwiękach muzyki. W związku z tym, że przedstawienie odbyło 
się dzień przed mikołajkami, każdy mały uczestnik otrzymał 
symboliczny upominek. Licznie zgromadzonym małym i dużym 
widzom dziękujemy za przybycie a wszystkich mieszkańców 
i sympatyków naszej gminy serdecznie zapraszamy na kolejne 
artystyczne wydarzenia do Gminnego Ośrodka Kultury.

W dniu 12 grudnia 2014 Wójt Roman Drozdek i jego 
zastępca Mieczysław Warszada odbyli wizytę gospodarką 
w Parzniewicach. Obejrzeli piękny dopiero co oddany do 
użytkowania dzieciom szkolnym plac zabaw. Doglądali też 
trwającej budowy przedszkola oraz sali gimnastycznej. 

Ku zadowoleniu włodarzy naszej gminy budowa postępuje 
zgodnie z planem. Budynki są już przykryte i trwają 
prace wewnętrzne. Planowany termin oddania obiektów 
dzieciom i młodzieży tj. wrzesień 2015 r. wydaje się być 
niezagrożony.

Na zdjęciach: Uczestnicy jasełek.

Na zdjęciach: 

Na zdjęciu: Na zdjęciu: 

a.sek
Sticky Note
Spotkanie dzieci ze Świetym Mikołajem i wilkiem

a.sek
Sticky Note
Wójt i przedstawiciele Wykonawcy w jednym z pomieszczeń przedszkola

a.sek
Sticky Note
Wójt z Zastępcą na placu zabaw przy Szkole w Parzniewicach
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RELACJA Z RAJDÓW 
W sobotę 15 listopada 2014r. grupa 25 turystów 
ze szkolnego koła SKKT-PTTK działającego przy Szkole 
Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej z opiekunami Beatą 
Wieczorek, Grażyną Pielużek, Agnieszką Gniewaszewską oraz 
Danutą Błaszczyk wzięło udział w 45 Rajdzie Parasolowym. 
Przygotowując się do rajdu uczniowie wykonali ekologiczny 
parasol, z którym radośnie pomimo chłodu przemaszerowali 
na trasę rajdu. W rajdzie brali udział również uczniowie 
oddziałów wczesnoszkolnych oraz rodzice Agnieszka Jagiełło 

i Karolina Piotrkowska. 22 listopada 2014r. niestrudzona 
grupa turystów wyruszyła na szlak Questu w ramach 
realizowanego programu „Szlakiem Questów województwa 
łódzkiego” tym razem do Moszczenicy. Uczniowie zostali 
zapoznani z historią i ciekawostkami Moszczenicy przez 
prekursorkę Questu Halinę Derech. Towarzyszyła nam 
Karolina Piotrkowska. Przejazdy podczas rajdów 
ufundowała firma CERMONT – dziękujemy. 

Fundacja „Piekarnia dobrych uczynków” zorganizowała 
zabawę andrzejkową dla mieszkańców wsi Woźniki i pobliskich 
miejscowości. W programie był występ kabaretu działającego 
w fundacji pn. „Bez grosza przy duszy” oraz występ taneczny 
- Wiktorii Matyja. Odbyła się również biesiada woźnicka oraz 
zabawa taneczna do północy. Każdy uczestnik mógł sobie 
powróżyć u wspaniałych wróżbitów i wróżek otrzymując 
ciastko z wróżbą. Fundacja dziękuje wszystkim za udział 
w zabawie i wszystkim tym którzy przyczynili się do 
organizacji zabawy. Szczególne podziękowania dla Pań z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Woźnikach.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej jak corocznie 
zorganizowała Gminny Konkurs Literacko – Plastyczny 
o tematyce antyalkoholowej, skierowany do III grup wiekowych: 

I grupa – uczniowie klas I – III szkół podstawowych;

II grupa – uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych;

III grupa – uczniowie klas I – III Gimnazjum. 

Konkurs skierowany był do wszystkich szkół z terenu Gminy 
Wola Krzysztoporska.

Celem konkursu było zainspirowanie uczniów do działania 
w zakresie profilaktyki alkoholizmu, przybliżenie wiedzy na 
temat negatywnych skutków picia alkoholu, umiejętność 
wyrażania własnych przemyśleń i spostrzeżeń na temat 
alkoholizmu i jego zagrożeń, propagowanie zdrowego, 
wolnego od nałogów stylu życia, a co najważniejsze szerokie 
włączenie dzieci i młodzieży w akcję antyalkoholową. 

Uroczyste podsumowanie konkursu i nagrodzenie zwycięzców 
odbyło się w dniu 16 grudnia 2014 r. w budynku Gminnego 

Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej. Nagrody wręczali: 
Roman Drozdek – Wójt Gminy oraz Maria Głowacka – 
Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska. 

Na zakończenie uroczystości wystąpili uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Parzniewicach w programie artystycznym 
o tematyce antyalkoholowej, który został przygotowany pod 
kierownictwem Lidii Brzozowskiej. 

ZABAWA ANDRZEJKOWA W WOŹNIKACH

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY

Na zdjęciu: 

Na zdjęciu: Uczestnicy rajdu.

Na zdjęciu: Uczestnicy konkursu.

Na zdjęciu:

a.sek
Sticky Note
Uczestnicy rajdu z opiekunami

a.sek
Sticky Note
Uczesnicy rajdu z opiekunami

a.sek
Sticky Note
Zmienic opis zdjęcia na; Wróżby andrzejkowe.
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Z KRONIKI KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Koło Gospodyń Wiejskich w Piaskach powstało w połowie 
lat 60-tych. Pierwszą i długoletnią przewodniczącą koła 
była Wacława Horęda. W tamtym czasie panie ściśle 
współpracował z Kółkiem Rolniczym. Organizowano 
wycieczki m.in. do Krakowa, Warszawy, Wieliczki, 
W domach odbywały się kursy gotowania, pieczenia ciast. 

W latach 90-tych przewodniczącą Koła została Barbara 
Witkowska (Zych). Organizowane wtedy były zabawy 
taneczne w sąsiednich miejscowościach (Krzyżanów, 
Glina). Z pozyskiwanych funduszy zakupiono naczynia, 
które były wypożyczone mieszkańcom. 

Po kilku latach działalność Koła została zawieszona 
i dopiero 10 marca 2012 roku kobiety zorganizowały Dzień 
Kobiet połączony z reaktywowaniem KGW.

Powołano nowy zarząd w składzie: 

Przewodnicząca - Dorota Grącik

Zastępca - Dorota Kołodziejczyk

Sekretarz - Ewa Kauc

Skarbnik - Małgorzata Łachman.

W miejscowości Piaski nie ma Domu 
Ludowego dlatego członkinie Koła spotykają 
się w pomieszczeniach firmy lokalnego 
przedsiębiorcy Grzegorza Krasonia. 
Korzystając z jego życzliwości organizowane 
są tam Dni Kobiet, spotkania Opłatkowe oraz 
Andrzejki z udziałem większości mieszkańców. 
Okres letni słynie ze spotkań ogniskowych 
w otoczeniu przyrody oraz licznych wycieczek, 
w których udział biorą również mieszkańcy 

innych miejscowości. Paniom udało się zwiedzić 
Licheń, Wrocław, Warszawę, Oświęcim, 
Pszczynę, Góry Świętokrzyskie, Sandomierz. Dla 
najmłodszych z okazji Dnia Dziecka zorganizowano 
niezapomniany pobyt w Dinoparku w Kołacinku. 
W planach jest zamiar zobaczenia jeszcze wielu 
innych ciekawych miejsc.

Działalność Koła finansowana jest ze składek 
członkowskich oraz nagród otrzymywanych za 
udział w konkursach organizowanych przez GOK.

Koło chętnie bierze udział w majówkach. 
Uczestniczyło w Smakach Królowej Bony, Stole 
Wigilijnym i innych imprezach.

Życzymy, aby wytrwałość i entuzjazm zawsze 
towarzyszyły członkiniom KGW Piaski.

KGW PIASKI

Na zdjęciu: Wycieczka do Wieliczki 1979 r.

Na zdjęciu: 

Na zdjęciu: 

a.prochon
Sticky Note
Wycieczka do Sandomierza 2014 rok

a.prochon
Sticky Note
podpis do zdjęcia będzie: Majówka w Glinie, 2012 rokale zmieniamy zdjęcie
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ZE SPORTU

III GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MĘŻCZYZN

FINAŁ XXXI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ

ZAKOŃCZENIE SEZONU PIŁKARSKIEGO

W niedzielę 26.10.2014 roku na boisku „ORLIK” w Woli 
Krzysztoporskiej rozegrano II Gminny Turniej Piłki Nożnej 
Mężczyzn Drużyn Niezwiązkowych 6-cioosobowych o Puchar 
Sołtysa Kacprowa Wojciecha Wieczorka – byłego wieloletniego 
kapitana drużyny KS „Wolanka” Wola Krzysztoporska.
W turnieju uczestniczyły 4 zespoły z terenu gminy Wola 
Krzysztoporska t.j. LZS Parzniewice, LZS Pawłów Górny, LZS 
Kacprów i LZS Woźniki.
Wyniki poszczególnych spotkań:

LZS Woźniki- LZS Pawłów Górny 0:2
LZS Kacprów – LZS Parzniewice 5:0
LZS Parzniewice – LZS Pawłów Górny 1:4
LZS Woźniki – LZS Kacprów 1:0 
LZS Kacprów – LZS Pawłów Górny 2:1
LZS Parzniewice – LZS Woźniki 0:7

Końcowa tabela turnieju:
I miejsce LZS Pawłów Górny 6:3 7:3 
II miejsce LZS Kacprów  6:3 7:2
III miejsce LZS Wożniki  6:3 8:2
IV miejsce LZS Parzniewice 0:9 1:16

Za zajęcie I-ego miejsca kapitan drużyny LZS Pawłów Górny 
odebrał z rąk Sołtysa Kacprowa Wojciecha Wieczorka piękny 

okazały Puchar. Zwycięska drużyna LZS Pawłów Górny wystąpiła 
w składzie:
Ostrowski Jarosław, Biegański Kamil, Chojnacki Radosław, 
Zajda Robert, Chojnacki Mateusz, Grzybowski Przemysław, 
Mikołajczyk Mateusz. Kierownikiem drużyny jest Mikołajczyk 
Józef. Najlepszym bramkarzem turnieju został Gajda Dariusz 
z LZS Woźniki. Królem strzelców turnieju został Ostrowski 
Jarosław z LZS Pawłów Górny.

Ośmioosobowa grupa turystów z ZSR CKP gm. Wola 
Krzysztoporska weszła w skład reprezentacji województwa 
łódzkiego, która uczestniczyła w Centralnym Finale XXXI 
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno – Krajoznawczej 
LZS p.n. „Polska – Łotwa – Estonia – Unia Europejska”.

Finał Olimpiady odbył się w Zakopanem w dn. 7–9.11.2014 
r. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną oraz 
sprawnością fizyczną. W ogólnej punktacji województwo łódzkie 
zajęło 4 miejsce.

W skład grupy turystów weszli: Kuśmierek Roksana, 
Radziszewska Agnieszka, Klimczak Michał, Maczugowski 
Hubert, Badek Jaromir, Wieczorek Wojciech, Grela Artur, 
Wawrzyńczak Władysław.

Na zakończenie sezonu piłkarskiego 2014 r. gminnych 
rozgrywek „ORLIKOWYCH” w dniu 22.11.2014 r. na boisku 
„ORLIK” w Bujnach odbył się turniej piłki nożnej mężczyzn, 
drużyn niezwiązkowych 6-osobowych o Puchar Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Bujnach Elżbiety Przybył. Końcowa 
tabela turnieju przedstawiała się następująco:

I MIEJSCE - LZS WYGODA 

II MIEJSCE - LZS OLDBOY WOLA KRZYSZTOPORSKA

III MIEJSCE - LZS SIOMKI

Organizatorzy i uczestnicy turnieju serdecznie dziękują paniom 
z KGW Bujny i pani sołtys Agnieszce Robaszek–Pawlik za pomoc 
przy organizacji turnieju. Na zdjęciu: Uczestnicy turnieju.

Na zdjęciu: Zwycięska drużyna oraz działacze sportowi.

Na zdjęciu: Turyści z Bujen.
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ISTRZ POLSKI MŁODZIKÓW W STYLU KLASYCZNYM

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MITRZOSTWA MŁODZIKÓW REGION "C"

MAŁY MISTRZ

OTWARTE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW

Zawodnik LUKS "ATHLETIC" Wola Krzysztoporska Mariusz 
Ciesielski został Mistrzem Polski Młodzików w zapasach styl 
klasyczny w kategorii do 42 kg, a jego kolega Muszalak Artur 
w kategorii do 100 kg został Wicemistrzem Polski Młodzików. 
Turniej odbył się w dniach 28–30.11.2014 r. w Janowie Lubelskim
Wyniki zawodników LUKS "ATHLETIC" Wola Krzysztoporska:
kat. 42 kg - Ciesielski Mariusz I miejsce / Kwapiński Szymon - 
VII miejsce / Kawiński Maciej - XXIV miejsce
kat. 100 kg - Muszalak Artur - II miejsce
kat. 47 kg - Ciesielski Marcin - V miejsce
kat. 35 kg - Adamski Wiktor - XVI miejsce
kat. 66 kg - Głowacki Szymon - XVII miejsce
Drużynowo: LUKS "ATHLETIC" Wola Krzysztoporska - V miejsce. 
Startowało 209 zawodników z 45 klubów.

W Staszowie (Woj. Świętokrzyskie) w dniu 26.10.2014 r. 
odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Region 
"C".
Wyniki zawodników LUKS "ATHLETIC" Wola Krzysztoporska:
kat. 100 kg - Artur Muszalak I miejsce,
kat. 47 kg - Marcin Ciesielski I miejsce, Mariusz Ciesielski X 
miejsce, Bartosz Kroczyński XIII miejsce,
kat. 42 kg - Szymon Kwapiński II miejsce, Maciej Kawiński XI 
miejsce,
kat. 59 kg - Szymon Głowacki V miejsce,
kat. 35 kg - Wiktor Adamski - VIII miejsce,
kat. 53 kg - Jakub Walas XIV miejsce.
Drużynowo: LUKS "ATHLETIC" - V miejsce

W dniu 14.11.2014 r. w Woli Krzysztoporskiej odbył się 
"Turniej Zapasy w Każdej Szkole" w ramach ogólnopolskiego 
programu "Mały Mistrz" pod patronatem Akadami Sportu 
Andrzeja Suprona, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Do turnieju przystąpiło 6 szkół Powiatu Piotrkowskiego 
i zajęły następujące miejsca:
SP Wola Krzysztoporska - I miejsce
SP Gomulin - II miejsce
SP nr 5 Piotrków Tryb. - III miejsce
SP nr 16 Piotrków Tryb. - IV miejsce
SP Bujny - V miejsce
SP Parzniewice - VI miejsce.
Każdy uczestnik dostał medal i koszulkę promującą 
w/w program i program "STOP zwolnieniom z WFu" oraz 
z podpisami Medalistów Olimpijskich w zapasach Andrzejem 
Supronem i Piotrem Stępniem. Pierwsze trzy szkoły dostały 

puchary, a najlepsza szkoła matę zapaśniczą i prawo 
uczestnictwa w turnieju finałowym w Warszawie.

W Piotrkowie Trybunalskim 8 listopada 2014 r. odbyły się 
Otwarte Mistrzostwa Województwa Młodzików o Puchar Wice 
Mistrza Olimpijskiego Piotra Stępnia.
Wyniki zawodników LUKS "ATHLETIC" Wola Krzysztoporska: 

kat. 100 kg - Artur Muszalak I miejsce, kat. 66 kg - Szymon 
Głowacki II miejsce, kat. 42 kg - Maciej Kawiński III miejsce, 
kat. 47 kg - Mariusz Ciesielski III miejsce, Marcin Ciesielski 
V miejsce, Szymon Kwapiński V miejsce, kat. 35 kg - Wiktor 
Adamski V miejsce i Miłosz Kowalski IX miejsce.

Na zdjęciu: 

Na zdjęciu: 
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