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STOŁÓWKA 
PRZEDSZKOLE 
 

 

BUDOWA KOMPLEKSU OŚWIATOWEGO W BUJNACH

INFORMUJEMY, IŻ 2 WRZEŚNIA BR. ODBĘDĄ SIĘ UROCZYSTOŚCI NA GÓRACH BOROWSKICH, 
NATOMIAST 9 WRZEŚNIA BR. – DOŻYNKI GMINNE W GOMULINIE.

Fundamenty pod rozbudowę szkoły w Bujnach

Wizualizacja kompleksu oświatowego w Bujnach

W dniu 12.06.2012 r. podpisano umowę na wykonanie ro-
bót budowlanych w ramach inwestycji pod nazwą: BUDOWA 
NOWOCZESNEGO CENTRUM EDUKACYJNO-SPORTOWEGO 
W MIEJSCOWOŚCI BUJNY. Umowę zawarto z firmą MAKSEL 
STYL SP. Z O.O. która w przeprowadzonym w UG postępowa-
niu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę – za kwotę 
5,4 mln złotych, przy kosztorysie inwestorskim opiewającym na 
kwotę 7,1 mln złotych. Prowadzona inwestycja stanowi kolejny 
etap realizacji przyjętej przez Radę Gminy w roku 2008 Stra-
tegii Rozwoju Systemu Oświatowego Gminy Wola Krzysz-
toporska. Pierwszym głównym zrealizowanym w ramach Stra-
tegii zadaniem było wykonanie TERMOMODERNIZACJI ORAZ 
KOMPLEKSOWEGO REMONTU OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKOL-
NO-GIMNAZJALNEGO W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ ORAZ 
WYBUDOWANIE PRZY SZKOLE PLACU ZABAW. Kolejnym zre-
alizowanych zadaniem była zakończona w bieżącym roku inwe-
stycja polegająca na ROZBUDOWIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 
W GOMULINIE, gdzie rozbudowano szkołę podstawową, wy-
budowano przedszkole, salę gimnastyczną oraz budynek gim-
nazjum, wykonano również nowe zagospodarowanie terenu 
w tym plac zabaw i nowy układ komunikacyjny.

Inwestycja w Bujnach stanowi kontynuację przeprowadzo-
nych w poprzednich latach robót, kiedy to wykonano obok 
szkoły zespół boisk o sztucznej nawierzchni oraz fundamenty 
pod nowopowstający obiekt. W ramach zawartej umowy fir-
ma MAKSEL STYL SP. Z O.O zobowiązana jest wykonać do dnia 
30.04.2013 r. następujące roboty:

–  remont istniejącego budynku szkoły podstawowej, w tym 
termomodernizację budynku,

–  nowy budynek, w którym mieścić się będzie nowoczesna 
sala gimnastyczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
stołówka szkolna oraz przedszkole,

–  zagospodarowanie terenu, w tym: plac zabaw dla dzie-
ci, bieżnie lekkoatletyczne, parkingi, oświetlenie terenu, 
ławki i nowe ogrodzenie. 

Na realizację inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 450.000,00 zł.

INWESTYCJE GMINNE
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XIX sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 
w dniu 23 marca 2012 r. w Urzędzie Gminy Wola Krzyszto-
porska. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Torchal-
ska poinformowała o przeprowadzonej kontroli w Urzędzie 
Gminy. Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Re-
wizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska 
w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta 
Gminy, skarg i wniosków za II półrocze 2011 r., sprzedaży 
mienia gminnego w 2011 r., ilości zużytego paliwa przez 
wszystkie jednostki OSP oraz wszystkie pojazdy będące na 
wyposażeniu Gminy, karty eksploatacyjne za 2011 rok. Za-
proponowano zaktualizowanie zarządzenia poprzez dopi-
sanie nowych jednostek sprzętowych będących na wypo-
sażeniu jednostek. W trakcie głosowanie przyjęty został też 
wniosek, wg którego na kolejną sesję przełożone zostało 
rozpatrzenie sprawozdania z kontroli w zakresie inwestycji 
gminnych w 2011 r. – I etap kanalizacji. Na następną se-
sję przełożono także przedstawienie sprawozdania z kon-
troli przeprowadzonej w zakresie wydatków na utrzymanie 
i eksploatację gminnej oczyszczalni ścieków. Przewodniczą-
cy Komisji Budżetu oraz Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych 
i Porządku Publicznego omówili przedmiot odbytych posie-
dzeń. W dalszej części obrad głos zabrał Skarbnik Gminy, 
który omówił następujące projekty uchwał: w sprawie zmia-
ny budżetu gminy na 2012 rok, w sprawie wyrażenie zgody 
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy. 
Omawiana jako pierwsza została podjęta większością gło-
sów, zaś drugiej uchwały nie podjęto. W trakcie głosowania 
Rada Gminy większością głosów zadecydowała nie wyod-
rębniać w 2013 r. w budżecie gminnym funduszu sołec-
kiego. Zastępca Wójta omówił projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków, wg którego cena 1 m3 dostarcza-
nej wody wynosiła 2,20 zł plus VAT, stawka opłaty abona-
mentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągo-
wych na odbiorcę za 1 miesiąc – 3,30 plus VAT, zaś stawka 
opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanaliza-
cyjnych – 93,00 zł plus VAT. Za podjęciem ww. uchwały gło-
sowała większość radnych. Następnie Sekretarz przedstawił 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udziela-
nia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restaurator-
skie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru 
zabytków. Uchwała ta została podjęta większością głosów. 
Przez Zastępcę Wójta omówiony został projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Wola Krzysztoporska. Przyczyną podjęcia tej 
uchwały jest stwierdzone i udokumentowane istnienie złóż 
kopalin w miejscowości Parzniewiczki, jak również potrze-
ba zamieszczenia w studium lokalizacji turbin wiatrowych. 
Uchwała w tej sprawie została podjęta zwykłą większością 
głosów. Jednogłośnie podjęte zostały uchwały w spra-
wie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
położonej w obrębie Oprzężów na rzecz użytkownika wie-
czystego tej nieruchomości • przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w 2012 ro-
ku • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Nar-
komanii na 2012 rok • Rodzice dzieci uczęszczających do 
Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej przy-
byli na sesję chcąc uzyskać informację na temat pogłosek 
o likwidacji przedszkolnej stołówki. Wójt uspokoił, że gmina 
nie prowadzi żadnych działań zmierzających do likwidacji 
stołówki. Interpelacje i zapytania dotyczyły: propozycji an-
gażowania na sesje Rady Gminy radcy prawnego • koniecz-
ności informowania mieszkańców o obowiązku sprzątania 

posesji • powołania komitetu obchodów Dni Woli 2012 
• stanowiącego zagrożenie pustostanu w miejscowości Gą-
ski • prośby o pomoc w sfinansowaniu dojazdu uczestni-
ków do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sulejowie • XX sesja 
Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się w dniu 09 maja 
2012 r. w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska. Na sesję 
przybyło 12 uczniów Szkoły Podstawowej w Gomulinie 
wraz z nauczycielem wiedzy o społeczeństwie, p. Maciołek. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Torchalska po-
informowała o wynikach kontroli dokonanej przez Komisję 
w Urzędzie Gminy w zakresie wydatków rzeczowych w ad-
ministracji za 2011 rok. Uchwała w sprawie przyjęcia spra-
wozdania z przeprowadzonej kontroli została podjęta jed-
nogłośnie. Następnie odczytano projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli w za-
kresie inwestycji gminnych realizowanych w 2011 r. – I etap 
kanalizacji, a także przedstawiono treść protokołu z kontro-
li realizacji zadania własnego gminy z zakresu gospodarki 
wodnej. Sprawozdania z działalności złożyli też Przewodni-
czący: Komisji Samorządowej Oświaty, Kultury i Sportu oraz 
Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego 
a także Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu, Fi-
nansów i Rozwoju Gospodarczego. Ważniejsze punkty jakie 
wypełniły dalszą część posiedzenia: Zastępca Wójta omówił 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu sfinan-
sowania zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu Gminy Wola Krzysztoporska, który zo-
stał przez radnych przyjęty jednomyślnie. Sekretarz Gminy 
przedstawił projekt uchwały w sprawie akceptacji realizacji 
przez Gminę projektu współfinansowanego z EFS „Szansa 
na pokonanie trudności”. Projekt tej uchwały został przy-
jęty jednogłośnie. Zastępca Wójta omówił projekt uchwały 
w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania 
o udzielenie i sposobu rozliczania dotacji celowej ze środ-
ków budżetu gminy dla spółki wodnej zawartych w regu-
laminie stanowiącym załącznik do ww. uchwały. Uchwała 
została podjęta większością głosów. Interpelacje i zapytania 
dotyczyły: rozstrzygnięcia kwestii łączenia placówek oświa-
towych w Gomulinie • rozliczenia kanalizacji za I kwartał 
• zakupu destruktu z przeznaczeniem na nawierzchnię 
w miejscowości Rokszyce II • budowy drogi w miejscowości 
Piaski.
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INWESTYCJE BIEŻĄCE

Z OBRAD RADY GMINY

Wszystkie uchwały przechowywane są w Urzędzie Gminy 
pok. 18, osoby zainteresowane mają prawo wglądu do ich treści. 
Uchwały zamieszczane są również na stronie internetowej Gminy 
oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń.
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Droga Pawłów–Poraj stała się przedmiotem sporu po-
między Gminą Wola Krzysztoporska a firmą „KOMERS” 
s.c., właścicielem kopalni piasku w Poraju. Drogę tą spółka 
wykorzystywała do przewożenia żwiru wielkotonażowymi 
samochodami i w krótkim czasie jej nawierzchnia uległa 
zniszczeniu. Spór polegał na tym, że przedsiębiorca uwa-
żał, iż droga jest własnością Gminy i to Gmina powinna 
dokonać jej remontu. Gmina natomiast stała na stanowi-
sku, że droga Poraj–Pawłów została doprowadzona przez 
służby gminne do stanu umożliwiającego korzystanie z niej 
przez okolicznych mieszkańców. Natomiast poprawianie na 
koszt Gminy jej parametrów ze względu na to, że jeden 
przedsiębiorca prowadzi w okolicy działalność polegającą 
na wydobyciu i sprzedaży kruszyw nie jest uzasadnione.

Ostatecznie w dniu 23.05.2012 r. podpisane zostało po-
rozumienie, na mocy którego spółka zobowiązała się do 
wykonania korytowania drogi, przygotowania podłoża pod 
budowę i wykonania podbudowy o grubości warstwy kru-
szywa 30 cm w pasie drogi o szerokości 420 cm. Gmina z kolei na swój koszt zobowiązała się wykonać niezbędną dokumentację 
techniczną i uzyskać pozwolenie na rozpoczęcie wymienionych robót zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Gmina 
ponadto poniesie koszty związane z zatrudnieniem inspektora nadzoru budowlanego. Po wykonaniu robót przez spółkę gmina 
zobowiązuje się do niezwłocznego wykonania projektu organizacji ruchu dopuszczającego ruch pojazdów o nacisku 8 ton na 
oś pojazdu.
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14 maja br. w Filii Bibliotecznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Gomulinie odbyło 
się spotkanie z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy zawodowej Julii Karlińskiej. Zajmuje 
ona stanowisko starszego bibliotekarza. Bibliotekarką jest z wykształcenia i z zami-
łowania. Pracuje w tym samym miejscu od początku swojej drogi zawodowej, czyli 
od 1972 roku.

Tak zacny jubileusz nie mógł zostać nie dostrzeżony przez władze gminy. W uroczy-
stym spotkaniu w bibliotece w Gomulinie uczestniczył Wójt Gminy – Roman Drozdek, 
Przewodnicząca Rady Gminy – Maria Głowacka, Kierownik GBP – Edyta Michalak oraz 
Dyrektor GOK – Jolanta Kołacińska.

Wójt złożył szanownej jubilatce serdeczne gratulacje i podziękowania za wkład 
pracy włożony w rozwój i szerzenie czytelnictwa na terenie naszej gminy, a że spo-
tkanie jubileuszowe wypadło akurat podczas obchodów „Tygodnia Bibliotek”, był to 
bardzo miły akcent podsumowujący całą działalność biblioteczną Pani Julii – uhono-
rowaną nagrodą. Warto dodać, że Julia Karlińska jest nie tylko bibliotekarką, anga-
żująca się w upowszechnianie kultury czytelniczej na terenie naszej Gminy, ale też 
zdolną pisarką czego dowodem są dwie książki: monografia historyczna pt. „Oprzę-
żów” i powieść historyczna „Tumawiec” napisane wspólnie z mężem (obie dostępne 
w bibliotekach naszej Gminy).

JUBILEUSZ JULII KARLIŃSKIEJ

„SZYMBORSKA I PRZYJACIELE”

POROZUMIENIE W SPRAWIE DROGI PAWŁÓW–PORAJ

1 lutego br. zmarła Pierwsza Dama Poezji Polskiej, na-
sza noblistka, autorka niezliczonej ilości wierszy – Wisława 
Szymborska. Po jej śmierci w mediach ukazało się o niej 
wiele wspomnień, filmów i archiwalnych nagrań.

Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Krzysztoporskiej 
także postanowiła przypomnieć postać znakomitej poetki, 
oryginalnej starszej pani, organizując koncert poezji śpie-
wanej jej autorstwa pod nazwą „Szymborska i Przyjaciele”, 
który odbył się 24.05.2012 r. w Gimnazjum im. Obrońców 
Gór Borowskich 1939 r. w Woli Krzysztoporskiej, a później 
w Gimnazjum w Gomulinie.

Koncerty skierowane do uczniów miały też na celu przy-
bliżenie twórczości Szymborskiej w mniej konwencjonalny 
sposób niż na lekcjach języka polskiego. Celem koncertu 
było też zachęcenie młodzieży do odwiedzenia biblioteki 
i sięgnięcia po tomik wierszy nie tylko Wisławy Szymbor-
skiej, bowiem artyści zaprezentowali również poezję innych polskich autorów. Utwory wykonywał Jacek Telus – muzyk, kom-
pozytor i autor tekstów, z akompaniamentem Jarosława Strzały na skrzypcach, klawiszach i akordeonie.

Artyści skupili na sobie uwagę publiczności ciekawie interpretując utwory Szymborskiej i innych poetów, wzbogacając kon-
cert anegdotami wtrącanymi przed każdym utworem. 

Koncerty bardzo się podobały czego dowodem były gromkie oklaski.
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Uroczyste otwarcie Hali Sportowej przy Kompleksie Oświa-
towym w Gomulinie odbyło się 1 czerwca 2012 roku. Na uro-
czystość przybyli ks. prałat Marian Wiewiórowski, Wójt Gminy 
Roman Drozdek, Przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowac-
ka, Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego Grzegorz Adamczyk, 
Zastępca Wójta Mieczysław Warszada, Sekretarz Gminy Ma-
rek Ogrodnik, główny specjalista ds. oświaty Karolina Piotr-
kowska, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorz 
Konecki, Radni: Józef Plich, Mariusz Stasiak, Błażej Strzelczyk, 
Artur Płosa, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy Wola 
Krzysztoporska: Danuta Stępień, Małgorzata Kędzierska, Zbi-
gniew Ziemba, Beata Winnicka, Alina Wojdal, Iwona Zapała, 
Joanna Wilhelm, Agnieszka Sołtys, Marlena Szajder, zarządy 
Rady Rodziców z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Gomu-
linie.

Otwarcie obiektu zainaugurowała p.o. dyrektora Gimna-
zjum w Gomulinie Irena Kasztelan. Później nastąpiło poświę-
cenie hali sportowej przez księdza proboszcza Mariana Wie-
wiórowskiego. 

Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna za-
wierająca scenki kabaretu o tematyce sportowej, pokaz gim-
nastyczny i akrobatyczny oraz układ taneczny w wykonaniu 
gimnazjalistów. Scenki kabaretowe przedstawili uczniowie 
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UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA HALI SPORTOWEJ W GOMULINIE

Uczennica klasy IIId Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej Adrianna Budzisz otrzymała wyróżnienie w VIII Międzygimnazjalnym 
Konkursie „Gdybym był radnym...” organizowanym pod patronatem Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. 

Przedstawiła własną wizję funkcjonowania swojej „małej ojczyzny” – Gminy Wola Krzysztoporska. Być może w przyszłości 
zostanie radną i będzie mogła zrealizować przedstawiony w pracy konkursowej program.

Gimnazjalistka pisała pracę pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Anny Otwinowskiej.

GDYBYM BYŁ RADNYM...

Ks. Prałat Marian Wiewiórowski 
dokonaujący poświęcenia 
nowego obiektu sportowego

z klasy II B, przygotowani przez pedagoga szkolnego Annę 
Siekańską. Układ taneczny i pokaz gimnastyczny zaprezento-
wały dziewczęta z klas pierwszych, przygotowane przez na-
uczycielkę wychowania fizycznego Agatę Pawlak, natomiast 
pokaz akrobatyczny – chłopcy z klas I–III, przygotowani przez 
nauczyciela wychowania fizycznego Przemysława Szulca. 

Chęć zdrowej rywalizacji, siły, woli walki i zwycięstwa wpro-
wadziły w mury szkoły boginie ubrane w białe szaty i w wień-
cach na głowach. Płonąca pochodnia została przekazana 
przedstawicielowi gimnazjalistów, który w imieniu wszystkich 
uczniów złożył przyrzeczenie poszanowania zasad uczciwej 
rywalizacji i uczestnictwa w zawodach w duchu rycerskim dla 
chwały sportu i honoru szkoły. 

Piosenki „Wszystkie dzieci nasze są”, „Tak mało trzeba 
nam”, „Gomulin oszalał” wykonały Ada Filipek, Ania Biniek, 
Olek Kwiecień i Sławek Fresel. 

Finałem uroczystości był mecz otwarcia w piłkę ręczną 
uczniów szóstych klas Szkoły Podstawowej i pierwszych klas 
Gimnazjum z Gomulina. 

Drugi mecz otwarcia w piłkę siatkową rozegrali „Samo-
rządowcy” (Roman Drozdek, Mieczysław Warszada, Marek 
Ogrodnik, Grzegorz Konecki, Mariusz Stasiak, Błażej Strzel-
czyk, Artur Płosa, Marcin Łaszek) z nauczycielami Gimnazjum 
(Agata Pawlak, Anna Siekańska, Paulina Strąkowska, Przemy-
sław Szulc, Marek Mika i Rafał Pietras). 

Wynik meczu piłki ręcznej uczniów gimnazjum i szkoły pod-
stawowej: 5:4 dla gimnazjalistów. Wynik meczu piłki siatkowej 
„Samorządowcy” kontra „Nauczyciele”: 3:2 dla „Samorządow-
ców”. W przerwie między meczami układ taneczny zaprezen-
towały dziewczęta z szóstych klas Szkoły Podstawowej w Go-
mulinie. 

Scenariusz uroczystości przygotowała nauczycielka języka 
polskiego Joanna Murat, oprawę muzyczną zapewnił nauczy-
ciel muzyki Dariusz Głowacki, dekoracje wykonała nauczy-
cielka plastyki Joanna Sobutkowska. Nad przygotowaniami 
i przebiegiem uroczystości czuwała p.o. dyrektora gimnazjum 
Irena Kasztelan.

Przypomnijmy: budowa zespołu sportowego była dofinan-
sowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Całkowita wartość budowy 
hali sportowej wyniosła blisko 3 mln zł, z czego dofinansowa-
nie stanowiło około 600 tys. zł.

Zagrywa Wójt Gminy 
– Roman Drozdek

Mecz piłki siatkowej „Samorządowcy” kontra 
„Nauczyciele”

Zaproszeni goście oraz dzieci i młodzież zespołu 
szkolno-gimnazjalnego
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Śpiewać każdy może... Pod takim hasłem 27 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Parzniewi-
cach odbył się szkolny konkurs piosenki „IDOL”. Celem konkursu było przełamanie nieśmiałości 
uczniów, promowanie talentów i integracja dzieci o podobnych zainteresowaniach. W imprezie 
udział wzięli zaproszeni goście : dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej 
Jolanta Kołacińska, Mariusz Wieczorek, oraz przedstawiciele Rady Rodziców: Żaneta Wieczorek, 
Kamila Kaczorowska, Renata Herbuś. 

W kategorii klas I–III pierwsze miejsce 
zajęła Wioletta Pawlikowska, II Aleksan-
dra Motylska, III Igor Jarek.

Z klas IV–VI najlepsza była Marta Zaj-
da, II miejsce zajął Tomasz Mikołajew-
ski, a III – Weronika Kwiatkowska.

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplo-
my i nagrody. 

Gościnnie dla uczniów szkoły zagrał 
młodzieżowy zespół RED DANCE dzia-
łający przy GOK Wola Krzysztoporska.

ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE

Dnia 24 maja 2012 r. na przejeździe kolejowym w miejscowości Glina zosta-
ła przeprowadzona symulacja wypadku kolejowego. Akcja została przeprowa-
dzona w ramach kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd „Zatrzymaj się i żyj!”, 
którą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizuje od 2005 r. Celem kampanii jest 
uświadomienie zagrożeń będących skutkiem niezachowania szczególnej ostroż-
ności na przejazdach kolejowo-drogowych. Intencją pomysłodawców jest przede 
wszystkim ugruntowanie właściwych zachowań kierowców, respektowanie zna-
ków ostrzegawczych, znaku STOP i sygnałów świetlnych przed przejazdem i tym 
samym ograniczenie liczby wypadków. W samochodzie osobowym, który wg 
upozorowanego wypadku wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy znajdowa-
ły się trzy manekiny: kierowca, ciężarna kobieta i dziecko. Nadjeżdżająca z pręd-
kością ok. 40 km/h lokomotywa spalinowa uderzyła w pojazd. Choć prędkość 
nie była duża, siła uderzenia spowodowała niemal całkowite zniszczenie pojaz-
du. Okazało się, że pasażerowie mają niewielkie szanse na przeżycie. Na miejscu 
wypadku niezwłocznie zjawiło się sześć jednostek straży pożarnej, w tym jako 
pierwsza – jednostka OSP z Krzyżanowa, a po niej dwa wozy strażackie z OSP 
w Woli Krzysztoporskiej. Obecna była też Policja i służby ratunkowe. Strażacy 
w profesjonalny sposób przeprowadzili akcję, wydobywając ofiary z wraku sa-
mochodu i udzielając im pomocy. Koordynujący akcję dyrektor Zakładu Linii Ko-
lejowych w Łodzi, Marek Olkiewicz pozytywnie ocenił przebieg akcji ratowniczej. 
Pozytywnie sprawność strażaków ocenili również przyglądający się ćwiczeniom 
Wójt Gminy Wola Krzysztoporska, Roman Drozdek wraz z Markiem Ogrodnikiem 
– Sekretarzem Gminy.

SZKOLENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

ZATRZYMAJ SIĘ I ŻYJ – SYMULACJA WYPADKU W GLINIE

Uczestnicy szkolenia zorganizowanego przez LGD „BUD-UJ 
RAZEM” dla mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska

Mieszkańcy Gminy Wola Krzysztoporska mieli okazję wziąć 
udziału w ciekawym szkoleniu pt. Zarządzanie i realizacja projektu 
w ramach działania „Małe projekty”, które odbyło się 19 kwietnia 
b.r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej. Miało 
ono na celu przygotowanie potencjalnych beneficjentów do wnio-
skowania o środki finansowe oraz prawidłowej realizacji projek-
tów unijnych w ramach PROW 2007–2013. 

Podczas szkolenia omówione zostały następujące tematy:
–  PROW na lata 2007–2013 – działania wdrażane podejściem 

LEADER („Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierun-
ku działalności nierolniczej”)

–  procedury stosowane przez LGD w naborze i ocenie wniosków
–  zarządzanie projektami unijnymi (zarządzanie, realizacja, ewa-

luacja i monitoring)
–  „małe projekty” (zasady aplikacji, zakres, dokumentacja, fi-

nansowanie)
–  wzory wniosków aplikacyjnych związanych z „małymi projek-

tami” – omówienie sposobu wypełniania wniosku oraz najczę-
ściej popełniane błędy.
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„Ruch w Pawłowie – samo zdrowie” to projekt, dzięki któremu po-
wstanie nowy plac zabaw w Pawłowie Górnym. Na realizację inwestycji 
Gmina Wola Krzysztoporska uzyskała środki finansowe w ramach pro-
gramu grantowego Fundacji „Aktywni w Regionie” w kwocie 55 tys. zł.

 Fundacja „Aktywni w Regionie” została utworzona przez Grupę 
Górażdże i zajmuje się wspieraniem inicjatyw lokalnych w miejscach 
gdzie firma ta prowadzi działalność.

Grant Fundacji Grupy Górażdże otrzymała również jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Krzysztoporskiej (3 tys. zł) na po-
prawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie.

6

GRANTY FUNDACJI 
GRUPY GÓRAŻDŻE

O NIM WARTO NAPISAĆ

Grzegorz Krasoń
Grzegorz Krasoń jest przedsiębiorcą, którego nazwisko zna 

chyba każdy mieszkaniec naszej gminy. Wraz z żoną i dziećmi 
prowadzi firmę zajmującą się produkcją rozsad warzyw w miej-
scowości Piaski. Jest też udziałowcem w spółce Złotowskie 
Przedsiębiorstwo Ogrodnicze, będącej producentem rozsad 
ogórków i pomidorów szklarniowych. Pan Grzegorz jest ab-
solwentem Technikum Ogrodniczego w Widzewie, pochodzi 
z rodziny rolniczej. Przed laty, tak jak wielu miejscowych rolni-
ków uprawiał warzywa w tunelach foliowych. Na początku lat 
90-tych nawiązał współpracę z dzisiejszą firmą Syngenta. Dzięki 
tym kontaktom rodzina Krasoniów zaczęła produkować pomi-
dora szczepionego metodą japońską. Syngenta zachęciła też 
Państwa Krasoniów do rozpoczęcia produkcji rozsad. W roku 
1996 pan Grzegorz wraz z rodziną zbudował szklarnię o po-
wierzchni 0,5 ha, w której wysiano pierwsze rozsady. Syngen-
ta okazała początkującej firmie państwa Krasoniów ogromną 
pomoc w pro mocji i debiucie na polskim rynku producentów 
rolnych. Rozsady warzyw okazały się strzałem w dziesiątkę. 
W pierwszym roku działalności wyprodukowano 2,5 mln sadzo-
nek pomidorów i warzyw kapustnych. Firma zaczęła się dyna-
micznie rozwijać. Dziś na 6 hektarach szklarni produkuje 180 mln 
sztuk sadzonek. W ubiegłym roku Gospodarstwo Ogrodnicze 
Krasoń przekształciło się w Grupę Producentów Rozsad Kra-
soń Spółka z o.o. Zmiana ta podyktowana była koniecznością 
usprawnienia logistycznego firmy i chęcią ubiegania się o środki 
unijne. Teraz funkcjonuje jeden centralny punkt zamówień i dys-
trybucji, z którego obsługiwani są odbiorcy z kraju i zza granicy, 
m.in. Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Rosji i Niemiec. Produkcja 
trwa od października do połowy sierpnia. W rozsady od pań-
stwa Krasoniów zaopatruje się wiele znanych na rynku marek 
np. Bonduelle czy D’aucy. Stali klienci stanowią 90% wszystkich 
odbiorców. Nowych wciąż przybywa. Grupa Producentów Roz-
sad Krasoń jest największym tego typu gospodarstwem w Pol-
sce, obecnie członkowie Grupy zatrudniają ok. 200 osób. Firma 
posiada nowoczesny park maszynowy i kilkanaście samocho-
dów, z których każdy jest w stanie przetransportować 450 tysię-

Grzegorz Krasoń – przedsiębiorca 
z Piasek (zdjęcie wykonane w jednej 
z nowoczesnych szklarni)

Zbiór pucharów, 
statuetek i dyplomów, 
które gospodarstwo 
ogrodnicze zgromadziło 
na przestrzeni 
kilkunastu lat

Zdjęcia lotnicze gospodarstwa ogrodniczego Państwa Krasoniów

cy rozsad. Mimo tego w gorącym okresie Grupa musi posiłko-
wać się wynajmowaniem samochodów dostawczych, bowiem 
nie nadąża z obsługą odbiorców. Wtedy do niektórych miast 
np. Bydgoszczy, Torunia czy Inowrocławia, wysyłane są nawet 
2 transporty dziennie. Zamówień na rozsady jest coraz więcej, 
pan Grzegorz prognozuje, że rodzinna firma nadal będzie się 
rozrastać. Obecnie firma Grzegorza Krasonia przygotowuje pro-
jekt, dzięki któremu w przyszłym roku rozpocznie się budowa 
gospodarstwa na miarę jednego z najnowocześniejszych w Eu-
ropie. Dziś do gospodarstwa państwa Krasoniów przyjeżdżają 
studenci i wykładowcy uczelni rolniczych z Warszawy, Poznania 
i Skierniewic, aby praktycznie poznawać sztukę uprawy rozsad. 
Firma Państwa Krasoniów na przestrzeni ostatnich kilkunastu 
lat została uhonorowana wieloma prestiżowymi wyróżnieniami 
i nagrodami, z których najważniejsze to:
  tytuł Mistrza Województwa Łódzkiego w konkursie „Agroli-

ga 2001”,
  tytuł Mistrza Krajowego „Agroliga 2001”,
  nominacja do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w latach 

2002 i 2003,
  tytuł „Agrobiznesmen Roku 2004”,
  tytuł „Złoty Rolnik 15-lecia 1990–2005”,
  nominacja do Nagrody Przedsiębiorca Roku w latach 2004, 

2006 i 2008,
  medal „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznawany przez Mini-

stra Rolnictwa,
  Brązowy Krzyż Zasługi od Prezydenta RP,
  tytuł „Przedsiębiorca Roku 2011” przyznawany przez Regio-

nalną Izbę Gospodarczą w Piotrkowie Trybunalskim.
Panu Grzegorzowi i jego rodzinie gratulujemy dotychcza-

sowych osiągnięć i życzymy dalszych zawodowych sukcesów.
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Prowadzona od zeszłego roku inwestycja wkracza w fazę końcową, zakończenie prac budowlanych nastąpić ma w paź-
dzierniku 2012 r. Obecnie Gmina przygotowuje się do kolejnych odbiorów częściowych robót o wartości ok. 6 mln zł netto. Po 
zamknięciu II kwartału br. projekt zrealizowany będzie już w 80%. Najważniejszą jednak informacją dla mieszkańców terenów, 
na których prowadzone są prace jest to, że wykonawca przystąpił już do naprawiania uszkodzonych nawierzchni drogowych. 
Jest to istotne zwłaszcza w przypadku miejscowości Wola Krzysztoporska, gdzie natężenie ruchu jest bardzo duże. Jako pierw-
szy w Woli Krzysztoporskiej odtworzony został odcinek ul. Ogrodowej, kolejnym ma być ul. Wesoła.

W dniu 29.06.2012 r. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej podpisano umowę na wykonanie modernizacji 
i wyposażenia budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej za kwotę 2,8 mln zł. Gmina Wola Krzysztoporska 
pozyskała na realizację inwestycji dofinansowanie w wysokości 50% jej wartości ze środków unijnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę i rozbudowę oraz kapitalny remont wewnętrzny budynku GOK z wykonaniem in-
stalacji elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych, oraz zakupem wyposażenia dla sali widowiskowej (m.in. nowe fotele, nagło-
śnienie, oświetlenie). W ramach zadania planowane jest też wykonanie remontu drenażu opaskowego, remontu zadaszenia 
schodów po stronie południowej budynku oraz wykonanie izolacji i ocieplenia ścian fundamentowych budynku. Zakończenie 
robót planowane jest na 30.05.2013 r.

Na zdjęciu: panorama nowej oczyszczalni ścieków

BUDOWA KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU OCZYSZCZANIA I ODPROWADZANIA 
ŚCIEKÓW DLA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA – ETAP II

UMACNIANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 
POPRZEZ MODERNIZACJĘ I WYPOSAŻENIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 
W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ ORAZ ORGANIZACJĘ IMPREZY KULTURALNEJ 

„SMAKI KRÓLOWEJ BONY”

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Gmina Wola Krzysztoporska od września realizowała będzie projekt „Szansa na pokonanie trudności” współfinansowany 
w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wartość projektu wynosi ponad 200 tys. zł.

Z pomocy skorzystają dzieci z klas I–III ze szkół podstawowych z terenu Gminy. W projekcie przewidziano zakup pomocy 
dydaktycznych oraz organizację dodatkowych zajęć stanowiących wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów dostosowane do 
zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz ich możliwości psychofizycznych.

Uzyskanie dofinansowania możliwe było dzięki zaangażowaniu w przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze strony dyrek-
torów szkół, kadry nauczycielskiej oraz pracowników UG.
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W tym roku Dni Gminy Wola Krzysztoporska były obchodzone w dniach 
16–17 czerwca. Organizatorem tej plenerowej imprezy był Gminny Ośrodek 
Kultury w Woli Krzysztoporskiej. Patronat nad uroczystością objęli Wójt oraz 
Rada Gminy Wola Krzysztoporska.

W sobotę przed południem odbyły się zawody wędkarskie na Wygodzie. 
Następnie, już na „Orliku” przy GOK-u, rozpoczął się blok sportowo-rekreacyj-
ny. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach i turniejach zaprezentowała 
się w innych barwach. Na boisku zrobiło się kolorowo i gwarno. Na wstępie 
odbył się turniej piłki nożnej dziewcząt MINI EURO 2012 o puchar Emilii Chę-
cińskiej, gdzie zwycięstwo przypadło drużynie GKS (Krzyżanów, Glina, Siomki 
i Piaski). Drugim z kolei był turniej piłki siatkowej o puchar dyrektora Gminne-
go Ośrodka Kultury, w którym wygrała drużyna z LZS-u Wolbórz.

Wieczorem odbyły się mecze piłki nożnej mężczyzn. Mecze rozgrywały 
drużyna z firmy Cermont z zaprzyjaźnionymi amatorskimi zespołami oraz 
drużyna oldbojów Wolanki z samorządowcami o Puchar Wójta Gminy Wola 
Krzysztoporska, gdzie zwycięstwo wywalczyła drużyna samorządowa. Było 
wiele konkursów sportowych m.in. rzut do kosza, rzut do celu, żonglerka, 
skoki na skakance, tor przeszkód oraz gra w piłkarzyki.

Koordynacja zmagań sportowych należała do dwójki animatorów: Lidii 
Brzozowskiej i Piotra Jagiełło. Nieoceniona okazała się pomoc radnego 
– Błażeja Strzelczyka. 

Wieczorem dzieci świetnie bawiły się w sztucznej pianie. Tę frajdę zrobili 
im strażacy z PSP w Piotrkowie Trybunalskim. Zainteresowanie było ogrom-
ne, wszyscy dobrze się bawili o czym świadczy fakt, iż do późnych godzin 
popołudniowych boisko tętniło życiem.

W niedzielę mieszkańcy naszej Gminy zgromadzili się na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury aby oglądać występujących 
artystów i wspólnie świętować przy rytmach muzyki tanecznej. Dopisała pogoda. Licznie przybyli zaproszeni goście. 

O godzinie 14.00 Maria Głowacka – Przewodnicząca Rady Gminy wraz z Romanem Drozdkiem – Wójtem Gminy Wola 
Krzysztoporska powitali przybyłych gości i wszystkich uczestników imprezy. Zgromadzonych przywitała również – Jolanta Ko-
łacińska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Po uroczystym otwarciu przyszedł czas na występy. 

W tym roku jako pierwsze wystąpiły dzieci z Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej. Wystąpiły też reprezen-
tacje szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy oraz wszystkie grupy działające przy Gminnym Ośrodku Kultury. Przed-
stawienie dała również Kapela Podwórkowa z Moszczenicy oraz zespół „Pasjonatki”. W bogatym repertuarze każdy znalazł coś 
dla siebie. Odbyły się występy taneczne grup Selenas oraz Cumbia. Zagrały dwa zespoły wokalno – instrumentalne Gok Star 
i The Masters, odbyły się niesamowite pokazy akrobatyczne w wykonaniu grupy Carawella oraz pokaz sztuki walki aikido w wy-
konaniu dzieci ze SP w Woli Krzysztoporskiej. Pojawiali się wokaliści i kabarety. Odbył się pokaz sztuki walki aikido w wykonaniu 
dzieci ze SP w Woli Krzysztoporskiej poprowadzony przez trenerów – Martę i Michała Wąs.

Młodsza grupa taneczna Cumbia działająca w Gminnym Ośrodku Kultury zaprezentowała interesujące układy tańca Bollywood. 
Na scenie było wesoło, kolorowo i radośnie, również ze względu na oryginalne i barwne stroje wykonawców.

Bardzo dobrze układająca się współpraca Gminnego Ośrodka Kultury z lokalnym przedszkolem i szkołami oraz różnorodny 
dorobek artystyczny GOK-u zaowocowały prezentacją bogatego programu. Wokół sceny utworzyła się sympatyczna „Strefa 
rodzica”, gdzie zgromadziła się najbliższa rodzina młodych artystów głośno oklaskując występy dzieci. Podczas krótkiej przerwy 
w występach zostały wręczone nagrody i puchary dla drużyn walczących w rozgrywkach sportowych o puchar Przewodniczącej 
Rady Gminy i Wójta Gminy. Odznaczenia otrzymali również honorowi dawcy krwi: Agnieszka Jagusiak, Zbigniew Galuś, Krzysz-
tof Miller i Jan Mielczarek.

O godz. 21.00 na scenie pojawiła się długo oczekiwana gwiazda wieczoru Krystyna Giżowska. Płynące z głośników słowa 
niezapomnianych przebojów sprawiły, że cała publiczność bawiła się doskonale śpiewając razem z gwiazdą. Całą imprezę 

8

DNI GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA 2012

Gwiazda wieczoru – Krystyna Giżowska otrzymuje 
kwiaty i podziękowania za udany występ 
od Romana Drozdka – Wójta Gminy Wola 
Krzysztoporska

Jolanta Kołacińska – Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Woli Krzysztoporskiej 

Roman Drozdek – Wójt Gminy Wola 
Krzysztoporska i Maria Głowacka 
– Przewodnicząca Rady Gminy

WYDARZENIA KULTURALNE

Bogaty program i piękna pogoda przyciągnęły tłumy. 
Na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej zapanowała piknikowa atmosfera.
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profesjonalnie poprowadziła Karolina Paras. Wśród dodatkowych atrakcji można wymienić wesołe miasteczko dla dzieci, quiz 
o Euro 2012, dmuchane zjeżdżalnie dla najmłodszych, malowanie twarzy i ogródek gastronomiczny. Pogoda nie zawiodła, 
a wszyscy zgromadzeni bawili się do północy na zabawie tanecznej pod gwiazdami przy muzyce zespołu Red Dance. Impreza, 
zorganizowana na wysokim poziomie, należała do wyjątkowo udanych. Warto podkreślić, że jest to efekt wytężonej pracy 
zatrudnionych w GOK-u pracowników oraz instruktorów. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wkład pracy oraz ogromne 
zaangażowanie Mariusza Wieczorka. Podziękowania należą się również instruktorkom Karolinie Paras i Ewie Wiśniewskiej, 
a także animatorom Lidii Brzozowskiej i Piotrowi Jagiełło. 

Jolanta Kołacińska jako organizator kieruje również podziękowania w stronę władz naszej Gminy, gości, występują-
cych zespołów i sekcji artystycznych, wędkarzy, sportowców, nauczycieli, strażaków (szczególnie z PSP Piotrków Trybu-
nalski, OSP Jeżów i Wola Krzysztoporska), sołtysów, członkiń KGW, Koła Seniorów oraz wszystkich, którzy w jakikolwiek 
sposób pomagali w przygotowaniach i organizacji imprezy. Gorąco dziękuje wszystkim sponsorom za wsparcie finan-
sowe i rzeczowe, firmom: PHU „TOM-AL”, FHU „AMBASADOR”, Kopalnia Kruszywa Naturalnego „JAN-MAR”, Centrum 
Dystrybucji „KAUFLAND”, „ CERMONT” Sp. z o.o., Cukiernia „JAGIEŁŁO” s.c., SKOK Jaworzno, Firma „HERMES”, Wywóz 
Nieczystości – Wiesław Strach, Klub Aikido „AIKIKAI”. Dziękuje również wszystkim mieszkańcom i sympatykom naszej 
gminy, którzy tak licznie zgromadzili się, aby wspólnie świętować obchody Dni Gminy Wola Krzysztoporska.

Zespół RED-DANCE Karolina Paras – prowadząca
uroczyste obchody Dni Gminy

Jedną z atrakcji dla dzieci było 
malowanie buziek

Grupa akrobatyczna Carawella: 
Kornelia Łasek, Julia Sala, Milena 
Jaworska i Zuzanna Zajączkowska

Pokaz sztuki walki aikido 
w wykonaniu dzieci ze SP 
w Woli Krzysztoporskiej

Występ dziewcząt z grupy Selenas

Dziewczynki z zespołu Cumbia w tańcu Bollywood Anna Koszelak i Kamil Witkowski 
(grupa Carawella)

Julia Sala i Łukasz Michalak
(grupa Carawella)
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Dnia 19 maja 2012 r. w ramach obchodów Dnia Ziemi 
Piotrkowskiej odbyły się w Moszczenicy IV Powiatowe Zma-
gania Gmin. Delegacja Gminy Wola Krzysztoporska wystąpiła 
w składzie: Wójt Gminy Roman Drozdek, Przewodnicząca Rady 
Gminy Maria Głowacka, Sekretarz Gminy Marek Ogrodnik, 
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy i jednocześnie Prezes 
Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Woli Krzysztoporskiej Grzegorz Konecki oraz Mirosław 
Jakubczyk – Komendant Gminny OSP RP w Woli Krzysztopor-
skiej. Wokół stadionu rozstawiono namioty, w których Koła 
Gospodyń Wiejskich z całego powiatu eksponowały przygo-
towane potrawy regionalne. Naszą gminę reprezentowało 
KGW Woźniki. Nie zawiedli też twórcy ludowi i szkoły po-
nadgimnazjalne z terenu powiatu. Gminy miały szanse poje-
dynkować się w bloku sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym 
w następujących konkurencjach: przeciąganie liny, przewóz 
furmanki i wbijanie gwoździa na czas, był też konkurs drwa-
li, rzut podkową i zawody na najlepszą karykaturę wójta lub 
burmistrza. Licznie zgromadzona na trybunach publiczność 
zagrzewała do rywalizacji poprzez gorący doping, zaś efekty 
sportowych i artystycznych poczynań wywoływały salwy śmie-
chu widzów. Zmaganiom towarzyszyła muzyka w wykonaniu 
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IV POWIATOWE ZMAGANIA GMIN – MOSZCZENICA 2012

KOKO GLINA SPOKO

Na zdjęciach od góry: 1. Organizatorzy obchodów, przedstawiciele gmin powiatu 
piotrkowskiego i zaproszeni goście,2. Rozbawiona publiczność dopinguje zawodników 
3. Wójt Gminy Wola Krzysztoporska odbiera odznaczenie za działalność na rzecz 
OSP z rąk Starosty Powiatu Piotrkowskiego Stanisława Cubały.

W dniu 26 maja br. w Domu Ludowym w miejscowości 
Glina odbył się kolejny konkurs z nagrodami zorganizowany 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej dla kół 
gospodyń wiejskich.

Z inicjatywą organizacji tego wydarzenia wyszła sołtys i za-
razem przewodnicząca KGW w Glinie – Edyta Michalak. Na im-
prezę dotarli zaproszeni goście: Wójt Gminy – Roman Drozdek, 
Przewodnicząca Rady Gminy – Maria Głowacka, Zastępca Prze-
wodniczącego Rady Gminy – Grzegorz Konecki oraz radni: Bar-
bara Torchalska, Andrzej Płosa, Paweł Malik i Wiesław Odrzywół.

Konkurs kulinarno-rekreacyjny polegał na przygotowaniu 
sałatek i ciast, a następnie wzięciu udziału w konkurencjach 
typu: pokaz mody sportowej, rzut kaloszem oraz bieg w wor-
kach. Celem konkursu była zarówno wymiana doświadczeń, 

przepisów kulinarnych oraz popularyzacja sportu i integracja 
społeczna. Panie ze wszystkich 20 kół biorących udział w kon-
kursie wykazały się jak zwykle ogromnym zaangażowaniem 
i pomysłowością. Na szczególną uwagę zasługują różnorod-
ne i bardzo pomysłowe kreacje zaprezentowane na pokazie 
mody. Po konkursie gościnni mieszkańcy Gliny poczęstowali 
wszystkich przybyłych gości zakupionymi przez siebie, pyszny-
mi kiełbaskami, które zostały upieczone nad ogniskiem.

Rozstrzygnięcie konkursu wyglądało następująco: I miejsce 
i nagrodę w wysokości 650 zł zdobyło KGW w Radziątkowie, 
II miejsce i nagrodę w wysokości 550 zł przypadło KGW Stra-
dzew, III miejsce i kwotę 450 zł – KGW Rokszyce I. Pozostałe 
17 kół otrzymało nagrody za udział w zawodach w wysokości 
350 zł.

Kapeli Tolka Gałązki, były też koncerty grupy POTEM z Wol-
borza oraz zespołu BAŁAGAN z Łowicza. W podsumowaniu 
najlepiej wypadła gmina Moszczenica, tuż za nią – Wolbórz, 
zaś trzecie miejsce przypadło gminie Sulejów. Gmina Wola 
Krzysztoporska znalazła się tuż za podium zajmując czwarte 

miejsce. Powiatowe Zmagania Gmin połą-
czone były z obchodami jubileuszu dwu-
dziestolecia istnienia Państwowej Straży 
Pożarnej w Piotrkowie Tryb i Powiatowego 
Dnia Strażaka. Strażacką brać naszej gminy 
reprezentowała drużyna Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej z Woli Krzysztoporskiej. Z tej 
okazji wręczono odznaczenia i służbowe 
awanse druhom, którzy na przestrzeni lat 
wyróżnili się wzorową postawą. Za działal-
ność na rzecz Ochotniczych Straży Pożar-
nych uhonorowany został Wójt Gminy Wola 
Krzysztoporska Roman Drozdek. 

Dobra atmosfera i emocje towarzyszące 
rywalizacji drużyn sprawiły, że tegoroczne 
Zmagania Gmin z pewnością można zaliczyć 
do udanych.
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Z HISTORII GMINY

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Blizinie sięga czasów 
okupacji hitlerowskiej. Okres II Wojny Światowej i dzieje po-
wstawania strażackiej jednostki pamięta mieszkaniec Blizina 
i dzisiejszy druh honorowy OSP – Adam Nowakowski urodzony 
w 1929 r., który wstąpił w szeregi OSP w wieku dziewiętnastu 
lat. Pan Adam przywołuje we wspomnieniach postać dziedzica 
o nazwisku Wince z Wronikowa. To właśnie on w roku 1943 
założył w Blizinie jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzie-
dzic przekazał jednostce w darowiźnie drewniany konny wóz 
strażacki z pompą ręczną i wyposażeniem oraz 12 mosiężnych 
hełmów i sprzęt strażacki w postaci bosaków, łopat, wideł itp. 
W roku 1944 została zbudowana przez strażaków z Blizina 
drewniana remiza. Pierwszym komendantem OSP Blizin był 
młynarz z Ludwikowa, Mieczysław Szymański. W 1948 roku 
Stanisław Nowak, krawiec z miejscowości Laski, uszył straża-
kom mundury, za które druhowie zapłacili z własnej kiesze-
ni. Kolejnym komendantem został Walenty Filipek. W 1948 r. 
w pałacyku dziedzica w Blizinie powstał Wojewódzki Ośrodek 
Szkolenia OSP, w którym odbywały się kursy dla komendan-
tów straży. Pałacyk miał być też miejscem magazynowania 
sprzętu strażackiego, z którego korzystałyby jednostki OSP 
z całego województwa. Planów tych jednak nie zrealizowano. 
W latach 50-tych Wojewódzki Ośrodek Szkoleniowy podaro-
wał Ochotniczej Straży Pożarnej w Blizinie pierwszą moto-
pompę PO-01, zaś stara pompa ręczna została przekazana wsi 
Poraj. W latach 70-tych jednostka OSP z Blizina wzbogaciła się 
o nowszy model motopompy PO-03, która jest użytkowana 
do dziś. W 1983 roku została wybudowana w Blizinie remi-
za strażacka, był to okres, gdy komendantem jednostki był 
Sylwester Siwik. Wzniesienie nowego budynku było nie lada 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BLIZINIE

Na zdjęciach od góry: 
rok 1943
– strażacy 
na koniowozie 
otrzymanym 
od dziedzica, 
biesiady strażackie 
w latach 50-tych, 
Dariusz Madejczyk 
i obecny prezes OSP 
Grzegorz Zajda 
przy samochodzie 
bojowym Gazela, 
Zdzisław Szkodziński
– Skarbnik i Dariusz 
Kraszkiewicz 
– Naczelnik OSP Blizin

poświęceniem i ciężką pracą, w którą zaangażowało się wie-
lu mieszkańców Blizina i Ludwikowa. Od rana aż po wieczór 
przez wiele tygodni całe rodziny pracowały przy budowie nie 
szczędząc czasu ani wylanego potu. Z sali tej miejscowa spo-
łeczność i strażacy korzystają do dziś. W ostatnich latach Gmi-
na przeprowadziła szereg remontów budynku, który obecnie 
służy nie tylko strażakom ale tez lokalnej społeczności do or-
ganizacji uroczystości i imprez lokalnych. W roku 2007 Gmina 
zakupiła dla jednostka OSP z Blizina samochód bojowy marki 
Gazela, który został poświęcony w roku 2008. Funkcję komen-
danta jednostki kolejno od roku 1950 pełnili: Stefan Siwik, 
Piotr Siwik, Izydor Kaczorowski, Henryk Haładaj, Sylwester Si-
wik, Tadeusz Siwik, Dariusz Madejczyk, Dariusz Kraszkiewicz.
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W czasie okupacji szkoła nie pracowała normal-
nym trybem. Jej pomieszczenia były przez kilka 
miesięcy w roku zajmowane przez niemieckie woj-
ska. Została w pełni uruchomiona dopiero 1 lutego 
1945 roku. Wtedy też uzupełniono wyposażenie 
i przeznaczono hektar ziemi na szkolne boisko. Od 
1947 roku szkoła była ośmioklasowa. Ponieważ po 
wojnie wiele rodzin wyjechało na Ziemie Odzyska-
ne bardzo zmniejszyła się liczba uczniów. 

W roku szkolnym 1963/1964 w skład rady pe-
dagogicznej szkoły wchodziły: Irena Baranowska, 
Barbara Dróżdż, Maria Dzwonek, Irena Gajda, 
Krystyna Lalek, Jadwiga Milewicz, Kazimiera Młu-
dzik, Kazimiera Stefańska, Ewa Szefer i Cecylia 
Wawrzynkowska. Kierownikiem szkoły był Mie-
czysław Reczulski. Z czasem do grona nauczyciel-
skiego dołączyły Anna Ochota, Danuta Barczyk, 
Anna Grochulska i Halina Bugajska. W szkole były 
dwie woźne – Zofia Czarczyńska i Janina Przybyl-
ska, kucharka Janina Jagiełło i sekretarka Anna 
Lalek. 

Szkoła pracowała systemem dwuzmianowym, 
prowadzono zajęcia pozalekcyjne: chór, kółko 
sprawnych rąk, kółko malarskie, biologiczne i fi-
zyko-chemiczne. Zorganizowana została drużyna 
harcerska, działały SKS, PCK i TPPR, SKO, założo-
no zespoły mandolinistów i akordeonistów. Istniał 
również amatorski zespół teatralny, według kronik 
popularny w Woli Krzysztoporskiej i okolicy. Nie ma 
jednak informacji kto do niego należał i jaki reper-
tuar wystawiano. Bardzo aktywnie działały drużyny 
harcerska i zuchowa prowadzone przez Stanisława 
Darula. W 1968 roku istniały zastępy „Wikingów”, 
„Zawiszaków” i „Czwartaków” dla chłopców oraz 
„Amazonek” i „Mohikanek” dla dziewcząt. Funkcje 
drużynowej pełniła Ewa Darul, a przybocznymi byli 
Marek Kłos i Grażyna Pieprzowska.

Kronika szkolna kolejnych lat koncentruje się 
głównie na opisach uroczystości szkolnych, były to 
m.in.: wieczór andrzejkowy zorganizowany przez 
22 Drużynę Harcerską im. Janka Krasickiego, Mię-
dzynarodowy Dzień Kobiet, Dni Lasu, obchody 
1 Maja, rocznice powstania PPR, wybuchu Rewo-
lucji Październikowej, bitwy pod Lenino, 750-lecie 
Piotrkowa Trybunalskiego, Dni Oświaty Książki 
i Prasy, Tydzień PCK, Dzień Wojska Polskiego.

W 1966 roku hucznie obchodzono Dni Oświa-
ty Książki i Prasy połączone z obchodami Tysiącle-
cia Państwa Polskiego. Zorganizowano przemarsz 
wszystkich uczniów szkoły przebranych za boha-
terów książek ulicami Woli Krzysztoporskiej. Nie-
siono kolorowe transparenty i hasła propagujące 
czytelnictwo, wznoszono okrzyki zachęcające do 
czytania, śpiewano piosenki o książkach. Korowód 
wywołał niezwykłą sensację (...) Na ulicach zgroma-
dzili się liczni mieszkańcy, którzy przyjęli korowód 
z wielkim aplauzem. W ramach tych uroczystości 
odbyły się okręgowe, a później powiatowe elimi-
nacje zespołów artystycznych, w których pierwsze 
miejsce zdobył szkolny zespół mandolinistów. Ży-
cie szkolne nie było jednak sielanką. W 1968 roku 
jeden z członków grona pedagogicznego zapisał 
w kronice szkolnej: W szkole nic się nie zmienia. 
Wre ciągła i trudna praca. Uczniowie i nauczyciele 
starają się by było coraz lepiej. Jednak trzeba ze 
smutkiem stwierdzić, że ze strony uczniów przyby-
wa coraz więcej kłopotów...

Opracowała na podstawie kroniki szkolnej 
Marta Ambrozik.
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HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ – CZ. II

Zastęp „Wikingów” i „Zawiszaków” (maj 1968 r.)

Uczniowie szkoły z upominkami od Rady Zakładowej WZPB (listopad 1970 r.)

Zastęp „Amazonek” i „Mohikanek” z drużynową E. Darul (maj 1968 r.)
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Z KRONIKI KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

KGW BUJNY

Koło Gospodyń Wiejskich w Bujnach zostało założone w 1966 roku z ini-
cjatywy Kółka Rolniczego w Bujnach, pod patronatem Wojewódzkiego 
Związku Kółek Rolniczych w Piotrkowie Trybunalskim. Opiekunkami Koła były 
wówczas: inż. Wanda Hołubek i Kazimiera Kowalska. Pierwszą przewodniczą-
cą KGW Bujny była Maria Domińczyk, sekretarzem Jolanta Miziołek, a skarb-
nikiem Teresa Merk. Koło w tym czasie liczyło 65 członkiń i działało bardzo 
prężnie. Przy różnych okazjach urządzano spotkania i zabawy taneczne, któ-
re prawie zawsze odbywały się przy pełnej sali. Dzięki temu budżet koła był 
zasobny, za pieniądze ze sprzedaży biletów kupowano sprzęt gospodarstwa 
domowego, zaś KGW stać było na wspólne wycieczki krajoznawcze i orga-
nizowanie kulinarnych prezentacji. W międzyczasie zmieniały się przewod-
niczące: Marianna Gruchała, Julia Gaworczyk, Barbara Balcerzyk i Wacła-
wa Gruchała, która pełniła funkcję przewodniczącej przez 30 lat. W latach 
80-tych, właśnie za czasów kierowania Kołem przez Wacławę Gruchałę, ko-
biety z KGW podjęły działania zmierzające do utworzenia parafii w swej miej-
scowości, gdyż do tej pory niedzielne msze święte odprawiane były w Sali 
OSP. Zaczęto organizować zabawy taneczne, zaś zysk z biletów przeznaczać 
na wybudowanie nowej świątyni. Do akcji tej przyłączyli się wkrótce i straża-
cy, angażując się chętnie do pracy społecznej. Pod przewodnictwem Księdza 
Kanonika Jerzego Wiśniewskiego powstała w 1990 roku nowa parafia w Buj-
nach oraz kościół z plebanią, zasięg nowej parafii obejmował: Bujny, Gąski 
i Wolę Rokszycką.

 Obecnie KGW Bujny liczy 22 członkinie. Od 2004 r. do dziś przewodniczą-
cą jest Krystyna Chrząstek. Każdego roku odbywają się tu dożynki, na które 

Archiwalne zdjęcia KGW Bujny z wycieczek krajoznawczych
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panie z Koła Gospodyń Wiejskich zawsze wiją wieńce. KGW 
z Bujen corocznie zajmuje się organizacją sylwestra i Dnia Ko-
biet. W niedalekiej perspektywie planuje też zorganizowanie 
wycieczki. W lutym b.r. za pośrednictwem wicedyrektor Anny 
Frymus i absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych w Bujnach 
zorganizowane zostało spotkanie pod hasłem „Mam haka na 
raka” z udziałem Poseł Elżbiety Radziszewskiej, pań z piotr-
kowskiego stowarzyszenia „Amazonki” jak również członkiń 
Koła Gospodyń Wiejskich w Bujnach. Pogadanka dotyczyła 
istotnych aspektów dotyczących naszego zdrowia i znaczenia 
okresowego poddawania się badaniom profilaktycznym. Ko-
biety, które wygrały walkę z rakiem opowiadały o tym, w jaki 
sposób choroba zmieniła życie każdej z nich. KGW z Bujen ak-

tywnie udziela się podczas wszelkich gminnych uroczystości 
i w konkursach organizowanych przez GOK w Woli Krzyszto-
porskiej, kierowany przez dyrektor Jolantę Kołacińską. Gospo-
dynie korzystają z kuchni mieszczącej się w Domu Ludowym, 
która wyposażona jest w zastawę stołową dla 250 osób, tam 
też organizowana jest większość imprez. Wyposażeniem 
kuchni zajmuje się Maria Karkocha. Z udanych konkursów 
gminnych koło otrzymuje talony pieniężne, za które naby-
wany jest sprzęt gospodarstwa domowego. Koło Gospodyń 
Wiejskich w Bujnach za 2 lata będzie obchodzić „Złoty Jubile-
usz” pięćdziesięciu lat istnienia. Już teraz życzymy więc Dro-
gim Paniom zdrowia, sił i niesłabnącego zapału wkładanego 
w pracę na rzecz środowiska lokalnego.

14

Na zdjęciach powyżej: Gminne Dożynki Gomulin 1990 r. Na fotografii od lewej: Maria Domińczyk, Anna Jakubczyk, Wacława Gruchała, 
Maria Kopyciel. Gminne Dożynki Mzurki 2005 r.: dyrektor GOK Jolanta Kabzińska, członkinie: Małgorzata Matyjaszczyk, Małgorzata 
Kubik, Krystyna Chrząstek, Mariola Mucha, Elżbieta Matyjaszczyk, Maria Karkocha, Agnieszka Pawlik. Poniżej: efekt pracy Koła 
Gospodyń Wiejskich w Bujnach – konkurs „Kapusta – królewskie warzywo na polskim stole” – rok 2007.
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Zakończyła się szósta edycja rozgrywek Gminnej Ligi Halowej Piłki 
Nożnej Mężczyzn Drużyn Niezwiązkowych 5-osobowych. W fazie elimi-
nacyjnej rozgrywek ligowych uczestniczyło 8 zespołów z terenu Gminy 
Wola Krzysztoporska. Do finału zakwalifikowały się 4 najlepsze druży-
ny: LZS Gomulin, LZS Kacprów, LZS Woźniki i LZS Wygoda. I miejsce 
i Puchar Wójta Gminy Wola Krzysztoporska wywalczył LZS Kacprów, 
II miejsce i Puchar Prezesa OZPN Stanisława Sipy otrzymał LZS Wygo-
da, III miejsce i Puchar Wiceprzewodniczącego Powiatowego Zrzeszenia 
LZS w Piotrkowie Tryb. Grzegorza Adamczyka – LZS Woźniki, zaś miejsce 
IV i tym samym Puchar Przewodniczącego Społecznej Sekcji Piłki Nożnej 
Gminnego Zrzeszenia LZS w Woli Krzysztoporskiej Rafała Mańkowskie-
go zdobyła drużyna LZS Gomulin. Królem Strzelców za zdobycie 10 bra-
mek został reprezentant drużyny z Woźnik – Karol Gniewaszewski. 
Rozgrywki ligowe prowadziła Społeczna Sekcja Piłki Nożnej Gminnego 
Zrzeszenia LZS w Woli Krzysztoporskiej przy współudziale Gminnego 
Zrzeszenia LZS w Woli Krzysztoporskiej oraz Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.

ZE SPORTU

PODSUMOWANIE GMINNEJ LIGI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

Mistrzowie Gminnej Ligi Halowej Piłki Nożnej Mężczyzn 
Drużyn Niezwiązkowych 5-osobowych, LZS Kacprów. 
Skład drużyny: W. Wieczorek (kierownik), J. Roksela, 
K. Kiereś, M. Wieczorek, M. Cieślik, P. Banaszczyk, 
K. Haładaj, K. Mielczarek, D. Motylski, P. Witkowski, 
M. Kulbat, M. Wieczorek, K. Renosik, M. Stępień

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ NA „ORLIKU” W BUJNACH

„WOLANKA” W OKRĘGÓWCE!!!

OSIĄGNIĘCIA GIMNAZJALISTÓW

Społeczna Sekcja Piłki Nożnej Gminnego Zrzeszenia LZS 
w Woli Krzysztoporskiej przy współudziale Gminnego Zrzesze-
nia LZS w Woli Krzysztoporskiej zorganizowała dwa turnieje piłki 
nożnej mężczyzn drużyn 6-osobowych na boisku „ORLIK 2012” 
w Bujnach:
  dnia 1 maja 2012 r. rozegrano mecze o Puchar Sekretarza Po-

wiatowego Zrzeszenia LZS w Piotrkowie Tryb. Zdzisława Waw-
rzewskiego. W rozgrywkach wzięły udział drużyny: LZS Gomu-
lin, LZS Mąkolice, LZS Siomki, LZS Woźniki. Wyniki: I miejsce 
LZS Mąkolice, II miejsce LZS Woźniki, III miejsce LZS Gomu-

lin, IV LZS Siomki. Królem strzelców został zawodnik zwycię-
skiej drużyny, Łukasz Wolankiewicz. 

  dnia 6 maja 2012 r. z okazji 67 rocznicy zakończenia II Wojny Świa-
towej rozegrano turniej o Puchar Radnego Gminy Wola Krzyszto-
porska Michała Gaworczyka, w którym wzięły udział drużyny: LZS 
Glina, LZS Rokszyce, LZS Stradzew, LZS Wygoda. I miejsce i Pu-
char Radnego otrzymał LZS Wygoda, na kolejnych miejscach 
znaleźli się: LZS Rokszyce, LZS Stradzew, LZS Glina. W tym tur-
nieju najwięcej bramek dla swych drużyn zdobyli: Damian Niezgo-
da (LZS Rokszyce) i Bartek Woszczyk (LZS Wygoda).

Sezon 2011/2012 okazał się dla piłkarzy LKS Wola Krzyszto-
porska bardzo udany. Drużyna zdobyła mistrzostwo Klasy A 
i awansowała do klasy okręgowej. W każdej formacji prze-
wyższała rywali. To nasz zespół strzelił najwięcej bramek w lidze 
zarazem tracąc najmniej. Królem strzelców, z 30 bramkami na 
koncie, został Bartosz Błaszczyk. Na sukces zespołu złożyło się 
kilka ważnych czynników: ciężka praca na treningach, dobra 
atmosfera w zespole, talent i chęci. Drużyna oparta jest na za-
wodnikach z terenu gminy.

Skład drużyny stanowią: Jakub Majewski, Krzysztof Wiernicki 
(kapitan zespołu), Filip Gąsior, Dawid Gąsior, Łukasz Motylski, 
Michał Czarczyński, Piotr Krasoń, Błażej Strzelczyk (trener), Ka-
sjan Błaszczyk, Maciej Rutkowski, Piotr Rutkowski, Tomasz Mi-
ler, Bartosz Błaszczyk, Łukasz Mastalerz, Adam Lis, Łukasz Łęgo-
wiak, Kamil Błaszczyk, Krystian Fryś, Hubert Famulski.

Obszerniejszy artykuł na temat „WOLANKI” zamieścimy
w kolejnym wydaniu „Naszej Gminy”.

W maju bieżącego roku uczniowie Gimnazjum 
w Woli Krzysztoporskiej wielokrotnie reprezentowali 
szkołę i Gminę w zawodach sportowych na szczeblu re-
jonowym i powiatowym, zdobywając czołowe miejsca.

10 maja w Moszczenicy odbyły się Mistrzostwa Po-
wiatu w Piłce Nożnej, gdzie nasi gimnazjaliści zmierzyli 
się z reprezentacją z Wolborza, Szydłowa i Moszcze-
nicy, zajmując II miejsce. Nasza reprezentacja grała 
w składzie: Michał Sośnia, Tomasz Siwik, Kacper Łasek, 
Piotr Drzewiecki, Krzysztof Bujacz, Radosław Misztela, 
Tomasz Cieślik, Adam Tarnecki, Artur Piwowarski, Pa-
tryk Pawlak i Rafał Haładaj. 11 maja 2012 roku w Zelo-
wie odbyły się Drużynowe Sztafetowe Biegi Przełajowe 
Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego. Zawodnicy z Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej wywalczyli III miejsce dziewcząt i taką 
samą pozycję chłopców, zdobywając tytuł Brązowych Medalistów. Drużyna dziewcząt wystąpiła w składzie: Justyna Siła, Justyna 
Turniak, Daria Matyjaszczyk, Julia Mazerant, Magdalena Warzyńska, a drużynę chłopców reprezentowali: Krzysztof Bujacz, Patryk 
Matyjaszczyk, Piotr Haładaj, Krystian Płosa, Norbert Jagusiak. 15 maja w Moszczenicy odbyła się Liga Lekkoatletyczna, z której nasi 
lekkoatleci przywieźli dwa puchary za zdobyte II miejsce dziewcząt i chłopców. Gratulujemy młodym sportowcom.

Reprezentacja lekkoatletyczna Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej
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Miłą niespodziankę sprawili mieszkańcom STRAŻACY Z WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ organizując w budynku domu ludowego 
STREFĘ KIBICA. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Wspólne kibicowanie odbywało się w każdy dzień rozgrywania me-
czów na EURO, często przy pełnej sali. 
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8 maja w Szkole Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej zo-
stał rozegrany Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny. Do walki 
o tytuł najlepszej szkoły w lekkiej atletyce przystąpiły 4 druży-
ny z terenu Gminy. Uczestnicy czwórboju musieli się wykazać 
umiejętnościami w biegu na 60 m, w skoku wzwyż, rzucie pi-
łeczką palantową oraz w biegu na 600 m dziewczęta i 1000 m 
chłopcy. Współzawodnictwo drużynowe było prowadzone 
osobno dla dziewcząt i chłopców. W tym roku warunki atmos-
feryczne sprzyjały do osiągania dobrych wyników. 

Awans do udziału w igrzyskach powiatowych wśród dziew-
cząt wywalczyła reprezentacja SP z Gomulina w składzie: 
Klaudia Matyja, Dorota Pilarczyk, Wiktoria Wójcicka, Kinga 
Żabicka, Marta Olszewska, Karolina Malicka. Trenerką drużyny 
jest Lidia Dudek.

 W poszczególnych konkurencjach wśród dziewcząt naj-
lepsze wyniki osiągnęły:

– bieg na 60 m – Daria Marusińska (SP Bujny) – 9,16 s;
–  skok w wzwyż – Klaudia Matyja, Dorota Pilarczyk (SP Go-

mulin) – 120 cm;
–  rzut piłką palantową – Klaudia Matyja (SP Gomulin) – 36 m; 
–  bieg na 600 m – Aleksandra Kowalska (SP Wola Krzyszto-

porska) – 2:15,99 min.

Indywidualnie w czwórboju dziewcząt zwyciężyła Klau-
dia Matyja (SP Gomulin) – 200 pkt, wyprzedzając Aleksandrę 
Kowalską (SP Wola Krzysztoporska) – 163 pkt i Dorotę Pilar-
czyk (SP Gomulin) – 146 pkt.

Wśród chłopców najlepsze wyniki w poszczególnych 
konkurencjach osiągnęli:

– biegu na 60 m – Wiktor Kurusiewicz (SP Bujny) – 7,96 s;
–  skoku w wzwyż – Wiktor Kurusiewicz (SP Bujny), Jakub 

Dzwonek (SP Wola Krzysztoporska) – 130 cm;
–  rzut piłką palantową – Dominik Chwaliński (SP Wola 

Krzysztoporska) – 47,30 cm; 
–  biegu na 1000 m – Wiktor Kurusiewicz (SP Bujny) – 3:28,09 

min.
Indywidualnie w czwórboju chłopców zwyciężył Wik-

tor Kurusiewicz (SP Bujny) – 261 pkt, wyprzedając Marcina 
Cieślaka (SP Gomulin) – 166 pkt i Damiana Markiewicza (SP 
Bujny) – 150 pkt.

Awans do udziału w igrzyskach powiatowych wywal-
czyła reprezentacja chłopców ze SP w Bujnach w składzie: 
Wiktor Kurusiewicz, Markiewicz Damian, Bartosz Laskowski, 
Amadeusz Tomczyk, Jakub Drozdek, Artur Marusiński, Daniel 
Cejnóg. Trenerką drużyny jest Agnieszka Warszada.

GMINNY TURNIEJ W CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM

5 czerwca br. na boisku „Orlika” w Woli Krzysztopor-
skiej odbył się turniej piłki nożnej drużyn mieszanych o pu-
char dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Inicjatorami 
rozgrywek byli animatorzy sportowi obsługujący boisko: 
Lidia Brzozowska oraz Piotr Jagiełło, którzy w związku z mi-
strzostwami Europy „Euro 2012” postanowili podkreślić rów-
nież w naszej Gminie rolę popularyzacji piłki nożnej wśród 
dzieci i młodzieży. Do rozgrywek zgłosiły się cztery szkoły 
podstawowe (Gomulin, Krzyżanów, Bujny oraz Wola Krzysz-
toporska).

W każdej drużynie grali zarówno chłopcy jak i dziewczyn-
ki, które doskonale radziły sobie z piłką. Większość zawodni-
ków zaprezentowała nie tylko wysoki poziom gry, ale przede 
wszystkim sportową postawę w myśl zasad fair play. 

W rozgrywkach I miejsce zajęła drużyna SP Bujny, II miejsce 
SP Gomulin, III miejsce należało do SP Wola Krzysztoporska, 
natomiast IV do SP w Krzyżanów.

Organizatorzy gratulują wygranym, dziękują za udział oraz 
zapraszają do indywidualnego korzystania z kompleksu spor-
towego przy Gminnym Ośrodku Kultury.

TURNIEJ NA „ORLIKU” W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
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