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Gminy Wola Krzysztoporska

ZŁOTE GODY PAR MAŁŻEŃSKICH

Jubilaci o najdłuższym stażu małżeńskim to Państwo Stefania 
i Stanisław Tutowie z Majkowa Dużego, którzy miłość, wierność 
i uczciwość małżeńską przyrzekali sobie ponad 57 lat temu – 13 
września 1955 roku.

Uroczystość miała bardzo ciepły, rodzinny i wzruszający cha-
rakter. Odnawiając przysięgę małżeńską i  słuchając przebojów 

z  lat młodości, powracały wspomnienia wspólnie przeżytych 
chwil. Spotkanie zakończył uroczysty obiad i biesiada przy stole. 
Wszystkim Jubilatom gratulujemy, życząc dużo zdrowia i wielu 
radości w każdym dniu.

 Poniżej pamiątkowe zdjęcie z uroczystości, w której uczestni-
czyło 10 par spośród 16 obchodzących jubileusz Złotych Godów.

5 kwietnia br. kolejne pary z terenu naszej Gminy świętowały 
swoje Złote Gody. Uroczystość wręczenia medali „Za długolet-
nie pożycie małżeńskie” zorganizowana została przez Wójta Ro-
mana Drozdka w  restauracji ARKADIA w Woli Krzysztoporskiej. 
Podczas ceremonii Wójtowi towarzyszyła Przewodnicząca Rady 
Gminy Maria Głowacka, Sekretarz Marek Ogrodnik oraz Zastęp-
ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Monika Dybała. Oprawę 

muzyczną przygotował zespół instrumentalno-wokalny działają-
cy przy GOK w Woli Krzysztoporskiej w składzie: Mariusz Wieczo-
rek i Łukasz Borek.

Odznaczenia przyznawane są corocznie postanowieniem Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jako uhonorowanie 50-tej rocz-
nicy pozostawania w związku małżeńskim. Wśród tegorocznych 
Jubilatów, którym udało się przetrwać próbę czasu znaleźli się:

1.   Jadwiga i Jan Cieślakowie
2.   Krystyna i Józef Danielakowie
3.   Barbara i Stanisław Kasprzykowie
4.   Alina i Stanisław Kaudzowie
5.   Łucja i Stanisław Konieczni

6.   Bronisława i Jan Krawcowie
7.   Marianna i Adam Lisowie
8.   Jadwiga i Jan Lebiodowie
9.   Maria i Jan Łaskowie
10. Ewa i Zygmunt Nowakowie
11. Stefania i Kazimierz Pastusikowie

12. Maria i Tadeusz Perygowie
13. Eugenia i Jan Reslowie
14. Zofia i Ewaryst Strzeleccy
15. Stefania i Stanisław Tutowie
16. Genowefa i Stefan Wojtczykowie

Od lewej: Z-ca Kierownika USC Monika Dybała, Genowefa i Stefan Wojtczykowie, Krystyna i Józef Danielakowie, , Stefania i Stanisław Tuto-
wie, Jadwiga i Jan Cieślakowie, Stefania i Kazimierz Pastusikowie, Zofia i Ewaryst Strzeleccy, Eugenia i Jan Reslowie, Ewa i Zygmunt Nowako-
wie, Bronisława i Jan Krawcowie, Maria i Tadeusz Perygowie, Wójt Roman Drozdek, za jubilatami stoją: Przewodnicząca Rady Gminy Maria 
Głowacka, Sekretarz Gminy Marek Ogrodnik
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1. Od 1 lipca 2013 r. w  obowiązywać będę nowe zasady go-
spodarowania odpadami komunalnymi. Celem wprowadzonych 
zmian jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ob-
jęcie systemem wszystkich nieruchomości zamieszkałych. Go-
spodarkę odpadami komunalnymi przejmą gminy i  one będą 
odpowiadać za odebranie i  zagospodarowanie odpadów ze 
wszystkich nieruchomości zamieszkałych, a wszyscy mieszkańcy 
zamieszkujący daną gminę objęci będą z tego tytułu opłatą. Dla-
tego mieszkańcy powinni rozwiązać dotychczasowe umowy 
na odbiór odpadów najpóźniej z dniem 30.06.2013 r.

2. W miesiącu marcu przeprowadzono w Urzędzie Gminy w Woli 
Krzysztoporskiej procedurę przetargową na wyłonienie firmy, 
która będzie obsługiwać Gminę w zakresie gospodarki odpada-
mi komunalnymi w  okresie 12 m-cy od dnia 01.07.2013 r. do 
dnia 30.06.2014 r. W toczącym się postępowaniu najkorzystniej-
szą ofertę złożyła firma EKO-REGION z Bełchatowa za kwotę 
720.000,00 zł. 

3. W dniu 4 kwietnia 2013 r. odbyła się sesja Rady Gminy Wola Krzysz-
toporska, na której debatowano nad wysokością i sposobem nalicza-
nia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tak aby za-
pewnić samofinansowanie się systemu (opłaty powinny wystarczy na 
uregulowanie płatności za usługę oraz pokryć koszty administracyjne 
związane z obsługą systemu) i wprowadzić możliwie najsprawiedliw-
szy system poboru opłat. Rozważano dwie przedłożone propozycje. 
Pierwsza z jednakową stawką od każdej osoby zamieszkującej Gminę. 
Druga propozycja zakładała wprowadzenie opłaty progresywnej tj. 
wyższej stawki od osoby na posesji zamieszkiwanej przez mniejszą 
liczbę osób a niższych stawek od osób na posesjach zamieszkałych 
przez większą liczbę osób (im więcej osób na posesji tym stawka od 
osoby niższa). Ostatecznie Rada Gminy podjęła uchwałę, w której 
wysokość opłaty została ustalona na poziomie 6,80 zł od każdej 
osoby zamieszkującej teren Gminy segregującej odpady i 10,00 zł 
od osób, które nie będą odpadów segregować. 
 
4. W kwocie opłaty realizowane będą na rzecz mieszkańców 
niżej wymienione świadczenia.

A. W terminie do dnia 10.06.2013 r. wszystkie posesje zamiesz-
kałe zostaną wyposażone w zestawy pojemników na odpady 
komunalne. Zestaw pojemników na nieruchomości zamieszkałej 
przez od 1 do 5 osób będzie obejmował: 
-  pojemnik 0,24 m3 – na papier, tekturę, metale, tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
- pojemnik 0,12 m3 – na szkło bezbarwne i kolorowe,
- pojemnik 0,12 m3 – na pozostałości z segregowania.
W  przypadku nieruchomości zamieszkałej przez większą liczbę 
mieszkańców objętość pojemników będzie odpowiednio zwięk-
szona - na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy. Należy 
mieć na względzie, że pojemniki będą własnością firmy odbiera-

jącej odpady. Osoby otrzymujące pojemniki powinny utrzymywać 
je w należytym stanie technicznym oraz dbać o ich czystość i es-
tetyczny wygląd.

B. Odpady będą odbierane z posesji raz w miesiącu, za wyjąt-
kiem szkła, które będzie odbierane raz na 3 miesiące. Z terenu 
osiedla domów wielorodzinnych w Woli Krzysztoporskiej odpady 
będą odbierane 2 razy w miesiącu.

C. Wybrana w przetargu firma zorganizuje w Woli Krzysztopor-
skiej przy ul. Cmentarnej 22 (przy oczyszczalni ścieków) Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do któ-
rego mieszkańcy Gminy bez dodatkowych opłat będą mogli prze-
kazywać posegregowane odpady komunalne w postaci:
-  przeterminowanych leków, 
-  bioodpadów, 
-  zużytych baterii i akumulatorów, 
-  zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego (w  tym 

wszelkiego rodzaju lampy, żarówki i świetlówki), 
-  zużytych opon, 
-  odpadów wielkogabarytowych, 
-  opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach,
-  odpadów budowlanych (po remontach w budynkach miesz-

kalnych).
PSZOK czynny będzie w okresie od 1 kwietnia do 31 października 
każdego roku w każdą sobotę w godzinach 8:00 – 18:00, natomiast 
w bieżącym roku rozpoczyna funkcjonowanie od miesiąca lipca.

D. Szkoły zostaną wyposażone w pojemniki do zbiórki baterii 
a punkty apteczne w pojemniki do zbiórki przeterminowanych 
lekarstw. W ramach świadczonej usługi firma zobowiązana będzie 
do systematycznego opróżniania zlokalizowanych tam pojemników.

E. Firma wyłoniona w przetargu odbierze odpady również z nie-
ruchomości o utrudnionym dojeździe (tam gdzie brak utwar-
dzonych dróg dojazdowych) nawet jeśli będzie wiązało się to 
z koniecznością zapewnienia specjalistycznych pojazdów.

F. Raz w roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych zostanie 
przez wyłonioną w przetargu firmę zorganizowana w terenie (od-
pady należy wystawić przed posesją na drodze głównej, skąd fir-
ma zobowiązana będzie je w wyznaczonych terminach odebrać).

5. Należy podkreślić, że nowe zasady dotyczą wyłącznie odpadów 
komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszka-
łych. Przez określenie odpady komunalne należy rozumieć odpady 
z  gospodarstw domowych. Odpady powstające poza gospodar-
stwami domowymi np. związane z procesami wytwórczymi w prze-
myśle, usługach czy rolnictwie nie są objęte systemem, a ich odbiór 
i zagospodarowanie odbywać się będzie na dotychczasowych zasa-
dach (indywidualne umowy z firmami odbierającymi odpady). 

NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW OD 1 LIPCA 2013

Śmietnik osiedlowy w Woli Krzysztoporskiej
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Segregacja śmieci i odpowiednio zorganizowany odbiór odpadów to dbałość o środowisko naturalne. Pozwala zachować piękno otaczającej 
nas przyrody – bez dzikich wysypisk. Na zdjęciu malowniczy staw w Wygodzie.

6. Wdrożenie nowych przepisów niesie ze sobą również nega-
tywną i  najbardziej dotkliwą dla mieszkańców konsekwencję 
w  postaci konieczności poniesienia kosztów funkcjonowania 
nowego systemu, które, jak się okazuje, dla większości miesz-
kańców będą wyższe niż koszty ponoszone dotychczas. Całko-
witej zmianie uległa filozofia naliczania opłat – opłaty nie 
będą naliczane tak jak dotychczas robiły to firmy odbiera-
jące odpady - od wielkości otrzymanych pojemników, lecz 
w zależności od ilości zamieszkujących posesje osób. O ile 
dla osób zamieszkujących samotnie lub we dwoje koszt opła-
ty będzie na podobnym poziomie do poprzednich stawek po-
bieranych przez firmy odbierające odpady (lub nawet niższy), 
o tyle koszty dla pozostałych mieszkańców znacznie wzrosną. 
Jest to związane z poszerzeniem zakresu świadczonych usług 
i koniecznością sfinansowania kosztów obsługi administracyj-
nej systemu. Duże znaczenie ma tutaj również nowy rodzaj 
obowiązków jaki został nałożony na gminy w zakresie pozio-
mów recyklingu odpadów oraz ograniczenia masy odpadów 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 
Zgodnie z  założeniami znowelizowanej ustawy o  utrzymaniu 
czystości i  porządku, w  przypadku nieosiągnięcia założonych 
poziomów, na gminy będą nakładane znaczne kary finansowe, 
dlatego też by uniknąć tych konsekwencji przedsiębiorca, który 
w imieniu gminy zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem 
odpadów musi uwzględnić, przy wykonywaniu usługi, ciężar 
sprostania nowym wymogom. Świadczona przez firmę usłu-
ga ma więc mieć charakter kompleksowy (odebranie i  zago-
spodarowanie wszystkich powstających na nieruchomościach 
zamieszkałych odpadów komunalnych) a  stworzony system 
ma być szczelny tak, aby wszystkie wyprodukowane na tere-
nie Gminy odpady komunalne trafiały do pojemników. System 
w  założeniu ma rozwiązać problem nielegalnego pozby-
wania się odpadów, zaśmiecania lasów, czy powstawania 
dzikich wysypisk. Ponoszona przez wszystkich mieszkań-
ców opłata nie jest więc tylko opłatą za wywóz z posesji 
odpadów, ale obejmuje całokształt czynności zarówno po 

stronie firmy wyłonionej w  przetargu jak i  pracowników 
Urzędu Gminy, zmierzających do utrzymania należytego 
stanu środowiska naturalnego.

7. Wszyscy właściciele/posiadacze zamieszkałych nieruchomości 
zobowiązani są do złożenia deklaracji o  ilości zamieszkujących 
posesje osób. Deklaracje należy dostarczyć do Urzędu Gminy 
w Woli Krzysztoporskiej do dnia 31 maja 2013 r. Niezłożenie 
deklaracji nie zwalnia z  obowiązku uiszczania opłat, może 
natomiast spowodować, że opłaty będą naliczone z opóźnie-
niem wraz z karnymi odsetkami oraz według stawki podsta-
wowej wynoszącej 10 zł od osoby, dlatego posiadacze nieru-
chomości proszeni są o terminowe składanie deklaracji. Druk 
deklaracji oraz instrukcje jej wypełnienia można będzie pobie-
rać od początku maja w Urzędzie Gminy. Dostępne one będą 
również u wszystkich sołtysów oraz w formie elektronicznej 
na stronie internetowej gminy www.wola-krzysztoporska.pl.

8. Zasady gospodarki odpadami uregulowane są uchwałami 
Rady Gminy tj.:
-  Uchwałą nr XXXI/262/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska 

z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie sposobu i  zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

-  Uchwałą nr XXVI/223/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska 
z  dnia 29 listopada 2012 r. w  sprawie regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie Gminy Wola Krzysztopor-
ska oraz Uchwałą nr XXVIII/241/13 z dnia 17 stycznia 2013 r. 
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wola Krzysztoporska 
z dnia 29 listopada 2012 r. Nr XXVI/223/2012 w sprawie regu-
laminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wola 
Krzysztoporska.

Więcej informacji na temat odbioru i  zagospodarowania od-
padów na nowych zasadach można uzyskać w  Urzędzie Gmi-
ny w  Woli Krzysztoporskiej lub na stronie internetowej Gminy  
www.wola-krzysztoporska.pl.
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informacje bieżące i kulturalne

XXVIII sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 
17.01.2013 r. w Urzędzie Gminy. Przedmiotem obrad były następują-
ce kwestie: 1) Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy, 
w tym sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewi-
zyjną Rady Gminy w zakresie realizacji inwestycji gminnych za 10 m-cy 
2012 roku, przetargów ogłoszonych w I półroczu 2012 roku oraz wy-
datkowania dotacji udzielonej Gminnej Spółce Wodnej na konserwację 
rowów melioracyjnych. 2) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramo-
wego planu pracy Rady Gminy Wola Krzysztoporska na 2013 rok. 3) 
Wprowadzenie zmian do uchwały nr XXVI/223/12 z dnia 29.11.2012 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmi-
ny Wola Krzysztoporska. 4) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru poło-
żonego w obrębie geodezyjnym Pawłów Górny i Parzniewice Duże. 5) 
Wprowadzenie zmian do uchwały dotyczącej Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2011-
2014, uchwała została podjęta 27.09.2012 r., obecnie wprowadzono 
do programu wskaźniki oraz wyznaczono koordynatora - będzie nim 
kierownik GOPS. 6) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomo-
ści niezabudowanej w obrębie Bogdanów (pod drogę). 7) Dyskusja 
dotycząca umożliwienia prowadzenia Szkoły Podstawowej w Krzyża-
nowie przez Stowarzyszenie „Działamy Razem” z Krzyżanowa, na sesję 
przybyła grupa rodziców dzieci uczęszczających do szkoły. 8) Z porząd-
ku obrad wycofano głosowanie nad uchwałą budżetową gminy na 
2013 rok oraz uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

XXIX sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 
28.01.2013 r. w Urzędzie Gminy. Tematyka obrad obejmowała: 1) 
Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy. 2) Podję-
cie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok. 3) 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Gorzkowice w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na likwidację 
skutków pożaru Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach, jaki miał 
miejsce 13.11.2012 r. 4) Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Wola Krzysztoporska. 5) Wprowadzenie zmian do 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pie-
niężnego za udział członków OSP w  działaniu ratowniczym lub 
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną lub Gminę Wola Krzysztoporska (uchwała została podjęta 
29.11.2012 r., obecnie wprowadzono zapis, że ekwiwalent należy 
się za każdą godzinę prowadzenia akcji, czy udział w szkoleniu).

XXX sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 
25.02.2013 r. w Urzędzie Gminy. Przedmiotem obrad były następu-
jące kwestie: 1) Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyj-
nej Rady Gminy, w tym sprawozdania z kontroli przeprowadzonej 
przez Komisję Rewizyjną w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy, 
zarządzeń Wójta, skarg i wniosków za II półrocze 2012 roku. 2) Pod-
jęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok. (m.in. 
z uwagi na wprowadzenie inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Bujny, Gąski, Glina). W ślad za tym 
dokonano zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. 3) 
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 
z WFOŚiGW w Łodzi oraz uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (w związ-
ku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej w Bujnach, Gąskach 
i Glinie). 4) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu 
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubie-
gający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie Gminy. 5) Podjęcie uchwały w sprawie wzoru 
deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. 6) Podjęcie uchwały w  sprawie zawarcia porozumie-
nia międzygminnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
(chodzi o  korzystanie przez mieszkańców wsi Adolfinów i  Longi-
nówka należących do Gminy Rozprza z wodociągu naszej Gminy). 
7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej naby-

wania urządzeń kanalizacyjnych. 8) Podjęcie 3 uchwał dotyczących 
zbycia w drodze sprzedaży: 

 – nieruchomości zabudowanej położonej w  obrębie Kolonia 
Woźniki,

 – nieruchomości położonej w  obrębie Władysławów, - nieru-
chomości położonych w obrębie Wola Krzysztoporska (działki 
pod garażami). 9) Wyrażenie stanowiska Rady Gminy w spra-
wie odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia „Działamy Razem” 
dotyczące Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie.

XXXI sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 
11.03.2013 r. w Urzędzie Gminy. Przedmiotem obrad było wprowadze-
nie zmian w uchwale z dnia 25.02.2013 r. w  sprawie szczegółowego 
sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości cie-
kłych na terenie Gminy. Ponadto, z uwagi na zmianę przepisów, skory-
gowano zapisy uchwały z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

XXXII sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 
26.03.2013 r. w Urzędzie Gminy. Tematyka omawianych spraw była 
następująca: 1) Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gmi-
ny, w tym sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy 
w zakresie poniesionych kosztów na wykonanie projektów i ich zmian 
przy realizacji inwestycji gminnych w 2012 roku oraz zużycia paliw 
płynnych i ich rozliczenia za 2012 rok. 2) Podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany budżetu Gminy na 2013 rok (zmniejszyła się subwencja oświa-
towa), w ślad za tym dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej. 3) Wprowadzenie zmiany w uchwale dotyczącej zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej z  WFOŚiGW w  Łodzi (wskazane zostały 
źródła spłaty pożyczki). 4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków (od 01.05.2013 r. obowiązywać będą nowe stawki: za 
1m³ wody – 2,26 zł netto zamiast 2,20 zł, a za 1m³ ścieków – 2,78 zł 
netto zamiast dotychczasowych 2,60 zł). 5) Podjęcie uchwały w spra-
wie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego 
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach/
przedszkolach prowadzonych przez Gminę (zmniejszono kwoty dodat-
ku). 6) Uchwalenie 3 programów: - Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok, - Gminne-
go Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok, - Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w 2013 roku. 7) Roz-
patrzenie skarg na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Parzniewicach i na 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzyszto-
porskiej – po dyskusji ustalono, że skargi zostaną rozpatrzone przez Ko-
misję Rewizyjną Rady Gminy. 8) Wyrażono zgodę na zbycie w drodze 
sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kac-
prów, a także na sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej 
nieruchomości i udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości – chodzi 
o działkę i budynek po byłej szkole podstawowej w Rokszycach. 9) Po 
długiej dyskusji nie wyrażono zgody na wyodrębnienie funduszu sołec-
kiego w budżecie Gminy na 2014 rok. 10) Na wniosek radnego Józefa 
Plicha z porządku obrad wycofano głosowanie nad uchwałą w sprawie 
nadania imienia Szkole Podstawowej w Gomulinie.

XXXIII sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 
04.04.2013 r. w Urzędzie Gminy. Obrady zwołane zostały na okolicz-
ność podjęcia ostatecznej uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej 
opłat. Radni ustalili, że na terenie naszej Gminy opłata za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn liczby miesz-
kańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki:

 y 6,80 zł/os. miesięcznie - jeżeli prowadzona będzie segregacja 
odpadów,

 y 10,00 zł/os. miesięcznie w pozostałych przypadkach.

Z OBRAD RADY GMINY
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SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI
27 marca w Woli Krzysztoporskiej odbyło się spotkanie z sołty-

sami. Była to również okazja, aby uczcić 30-lecie pełnienia funk-
cji sołtysa miejscowości Wola Krzysztoporska przez Antoniego 
Mroczkowskiego. Roman Drozdek - Wójt Gminy pogratulował 
wytrwałości i  podziękował za wiele lat współpracy, wręczając 
bukiet kwiatów oraz upominek. Pan Antoni podczas uroczystości 
bardzo miło wspominał wydarzenia sprzed wielu lat. Sołtys jest 
osobą wyjątkowo zaangażowaną w działalność rolniczą. Swoje 
gospodarstwo prowadzi w Woli Krzysztoporskiej. Chętnie odwie-
dza miejsca, w których można obejrzeć rolnicze nowinki i podzie-
lić się doświadczeniami. W 2010 roku pojechał w  tym celu do 
Danii na Międzynarodowe Targi Rolnicze ”AGROMEK”, corocznie 
uczestniczy w krajowych targach rolniczych, które odbywają się 
w Bednarach, Poznaniu i Kielcach. Od 15 lat jest członkiem Pol-
skiego Związku Producentów Ziemniaków i  Nasion Rolniczych. 
W  październiku 2011 roku został uhonorowany odznaczeniem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zasługi dla rolnictwa oraz 
długoletnią działalność na rzecz związku.

W dalszej części spotkania Wójt omówił sprawy bieżące do-
tyczące Gminy m.in. inwestycje, kontynuacja kolejnego etapu 
kanalizacji od miejscowości Glina do Bujen, budowy i remontów 
dróg, budowy sali gimnastycznej w Bujnach, remontów i moder-
nizacji domów ludowych. Omówiono tematy związane z fundu-
szem sołeckim. Po dyskusji sołtysi wypowiedzieli się, że nie widzą 
potrzeby wyodrębniania funduszy sołeckich – są zdania aby kwo-

ta w całości była przeznaczona na budowę dróg. Dyskutowano 
również na temat coraz większych wydatków na wyłapywanie 
i utrzymywanie bezpańskich psów (rocznie ok. 100 tys. zł). Rada 
Gminy podjęła uchwałę dotyczącą adopcji psów i zwrotu kosz-
tów sterylizacji (50%). Mieczysław Warszada – Zastępca Wójta 
omówił podjęte uchwały Rady Gminy dotyczące gospodarki od-
padami oraz zatwierdzenia odpłatności za pobór wody (2,26 zł 
netto) i odprowadzanie ścieków (2,78 zł netto).

Fundacja Wspierania Folkloru Wiejskiego i Miejskiego w Mzurkach zaprasza na VI Przegląd Pieśni i Tańców Ludowych 
który odbędzie się 30 maja 2013 roku w parku w Mzurkach (rozpoczęcie o godz. 15.00). Po występach konkursowych 
zagra koncert Kapela „Spod Dębu” oraz kapela „Gęsty Kożuch Kurzu”. 

W pierwszym kwartale 2013 roku w ramach projektu wykonano prace wewnątrz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej na wartość blisko 750 tys. zł. Obecnie trwają intensywne prace w sali widowiskowej. Poniżej zdjęcia sali wykonane 
w kwietniu 2013 roku.

ZAPROSZENIE 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

MODERNIZACJA GOK W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
Projekt: Umacnianie pozytywnego wizerunku Województwa Łódzkiego poprzez modernizację i wyposażenie Gminnego Ośrodka 

Kultury w Woli Krzysztoporskiej oraz organizację imprezy kulturalnej ”Smaki Królowej Bony”
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ROZBUDOWA SZKOŁY W BUJNACH
Trwa realizacja inwestycji „Budowa nowoczesnego cen-

trum edukacyjno-sportowego w miejscowości Bujny”. Za 
kwotę 5,4 mln złotych wyłoniona w przetargu firma MAK-
SEL-STYL Sp. z o.o. wykona na terenie placówki oświatowej 
w Bujnach salę gimnastyczną, budynek przedszkola z zaple-

czem oraz placem zabaw, budynek stołówki, zagospodaro-
wanie terenu, remont istniejącego budynku szkoły podsta-
wowej. Uruchomienie wybudowanych obiektów planowane 
jest od nowego roku szkolnego 2013/2014. Poniżej zamiesz-
czono zdjęcie placówki wykonane w kwietniu 2013 roku.

DANE STATYSTYCZNE O NASZEJ GMINIE
Informujemy, że na stronie internetowej www.stat.gov.pl/lodz w zakładce Statystyczne vademecum samorządowca dostępne są 

różne informacje statystyczne charakteryzujące gminy województwa łódzkiego. Poniżej podajemy link do strony, na której osoby 
zainteresowane znajda informacje o Gminie Wola Krzysztoporska:
http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lodzkie/portrety_gmin/piotrkowski/gmina_wola_krzysztoporska.pdf

KONKURS PLASTYCZNY

7 marca 2013 roku w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska od-
był się etap gminny konkursu pod hasłem „Twoja wiedza i czuj-
ka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu!”. 
Na konkurs wpłynęły 33 prace w trzech kategoriach wiekowych. 
Jury w składzie Aleksander Książczak, Katarzyna Michalak i Karo-
lina Piotrkowska wyróżniło prace następujących uczniów:
I grupa – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

1. Aleksandra Skalska (SP Wola Krzysztoporska)
2. Natalia Motyl (SP Gomulin)
3. Marta Malicka (SP Gomulin) – wyróżnienie

II grupa - uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
1. Aleksandra Kozłowska (SP Wola Krzysztoporska)
2. Natalia Toma (SP Wola Krzysztoporska)
3. Weronika Gozdek (SP Wola Krzysztoporska)
4. Aleksandra Wiśniewska (SP Wola Krzysztoporska)

5. Sebastian Szymański (SP Bogdanów)
III grupa - uczniowie gimnazjum

1. Milena Jaworska (Gimnazjum Wola Krzysztoporska)
2. Szymon Włoch (Gimnazjum Wola Krzysztoporska)
3.  Natalia Fiodor (Gimnazjum Wola Krzysztoporska) – wyróżnienie
Wszystkie wyróżnione prace zostały przekazane do etapu po-

wiatowego konkursu, który odbył się 14 marca 2013 roku. Tam 
również zostały wyróżnione prace naszych uczniów:
Grupa II 

I miejsce – Weronika Gozdek
II miejsce – Aleksandra Wiśniewska
V miejsce – Sebastian Szymański

Grupa III
II miejsce - Milena Jaworska

SUKCES WERONIKI SZCZEGODZIŃSKIEJ
Uczennica klasy IIIa Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej Wero-

nika Szczegodzińska została finalistką Wojewódzkiego Kon-
kursu Języka Polskiego organizowanego przez Kuratora Oświa-
ty w Łodzi. 

GRATULUJEMY!
W konkursie wzięli udział uczniowie z powiatów: tomaszow-

skiego, rawskiego, kutnowskiego, łowickiego, łódzkiego, ra-
domszczańskiego, zgierskiego i  piotrkowskiego. Do eliminacji 

rejonowych zakwalifikowało się 156 
uczniów, a  do eliminacji wojewódz-
kich już tylko 19. Wśród tej nielicznej 
grupy znalazła się Weronika Szczego-
dzińska - jedyna finalistka z  powiatu 
piotrkowskiego. Do konkursu przy-
gotowywała się pod kierunkiem polo-
nistki Anny Otwinowskiej.
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KINGA BIAŁAS FINALISTKĄ KONKURSU FILOZOFICZNEGO

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

ZAJĘCIA OTWARTE W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM

Uczennica klasy II a Gimnazjum w Gomulinie - Kinga Białas 
(na zdjęciu), została finalistką Wojewódzkiego Konkursu 
Filozofii Klasycznej W  poszukiwaniu prawdy o  człowieku, 
organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli i Kształcenia Praktycznego, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Filozofii KERYX, Młodzieżową Akademię Filozoficzną w Łodzi, 
Łódzkiego Kuratora Oświaty, Wydział Edukacji Urzędu Miasta 
Łodzi. Konkurs wpisany jest na listę tematycznych konkursów 
Kuratorium Oświaty w Łodzi. Jego celem jest zainteresowanie 
uczniów filozofią, jako „umiłowaniem mądrości”, przybliżenie 
młodzieży wiedzy o  człowieku w  perspektywie filozofii kla-
sycznej. Kinga w pierwszym etapie napisała pracę dotyczącą 
encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio”. W następnych etapach 

wykazała się szeroką wiedzą 
z zakresu filozofii Sokratesa, 
Platona, Arystotelesa, sto-
ików, epikurejczyków, św. 
Augustyna, św. Tomasza, 
Jana Pawła II. Uczennica do 
konkursu przygotowywała 
się pod kierunkiem p. Ewy 
Maciołek, nauczycielki hi-
storii i  wiedzy o  społeczeń-
stwie. GRATULUJEMY i  ży-
czymy dalszych sukcesów!

14 marca br. w  Gimnazjum w  Gomulinie odbył się Gminny 
Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. Młodzież zapobiega pożarom. 
Otwarcia dokonała dyrektor Irena Kasztelan, która powitała or-
ganizatorów: przedstawicieli Urzędu Gminy Wola Krzysztopor-
ska: Marka Ogrodnika - Sekretarza i Jana Czubałę, przedstawicie-
li Zarządu Gminnego Związków Ochotniczych Straży Pożarnych: 
Wojciecha Kamińskiego, Mateusza Maślankę i Łukasza Wojtczyka 
oraz nauczycieli przygotowujących gimnazjalistów do udziału 
w turnieju Ewelinę Kacperską i Justynę Zawada. 

Uczniowie rozwiązywali testy pisemne i  odpowiadali na py-
tania finałowe. Gimnazjaliści musieli wykazać się znajomością 
przepisów przeciwpożarowych oraz umiejętnościami w zakresie 
ochrony ludności, ratownictwa, zasad postępowania na wypa-
dek pożaru oraz w zakresie praktycznego posługiwania się pod-
ręcznym sprzętem gaśniczym.

Wyniki turnieju, ogłoszone przez sekretarza Marka Ogrodnika, 
przedstawiały się następująco: I  miejsce - Katarzyna Piasecka 
(Gomulin), II miejsce - Irena Fresel (Gomulin), III miejsce - Ka-
rol Gajda (Gomulin), IV miejsce - Natalia Lauks (Wola Krzyszto-
porska). Wyróżnienie otrzymał Grzegorz Koszelak z Gimnazjum 
w  Woli Krzysztoporskiej, który był najmłodszym uczestnikiem 
turnieju.

Laureatka konkursu Katarzyna Piasecka w turnieju powiato-
wym, który odbył się 20 marca 2013 roku w Wolborzu, zajęła 
V miejsce.

Przy tematyce zapobiegania pożarom warto również wspo-
mnieć o sukcesie ucznia Gimnazjum w Gomulinie Karola Gajdy, 
który w  Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Zapobiegajmy 
pożarom w eliminacjach powiatowych zajął II miejsce, a w elimi-
nacjach wojewódzkich zdobył wyróżnienie.

Po raz kolejny już w  Przedszkolu Samorządowym w  Woli 
Krzysztoporskiej zorganizowano zajęcia otwarte dla rodziców. 
Tym razem tematem lekcji pokazowej były zbliżające się Święta 
Wielkiej Nocy. Zajęcia pod hasłem „Wielkanocne pisanki” prze-
prowadzone zostały 27 marca br. w grupie II - „Biedronki”, której 
wychowawcą jest Aleksandra Broniś. 

Podczas lekcji dzieci uważnie wysłuchały informacji o zwycza-
jach i  tradycjach wielkanocnych, a  następnie aktywnie uczestni-
czyły w różnych zabawach związanych z tematyką spotkania. Na 
koniec przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności manual-
ne – wspierane przez mamy musiały wykonać wielkanocne pisan-
ki. W ruch poszły farby, koraliki, piórka, wycinanki i wiele innych 
gadżetów – słowem wszystko, co mogło przydać się w ozdobie-
niu styropianowych jajek i  króliczków. Zabawa była wyśmienita, 
a uśmiechy i głośne okrzyki radości nie schodziły z ust dzieci. 

Laureatka turnieju - Katarzyna PiaseckaJury konkursowe
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PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY I DZIEŃ TEATRU
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUJNACH

KONKURS NA EKOLOGICZNĄ MARZANNĘ W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

Zgodnie z  tradycją 21 marca 2013 r. uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Bujnach świętowali nadejście kalendarzowej wiosny. 
Dzieci z  klas młodszych przygotowały kolorowe stroje. „Bocia-
ny”, „żabki”, „motylki” i „ zajączki” przemierzały szkolne koryta-
rze. Wszyscy czekali na pierwsze oznaki wiosny. Niestety, w tym 
roku przyroda pierwszego dnia wiosny spała jeszcze głębokim 
zimowym snem.

W tym roku pierwszy dzień wiosny połączono z Dniem Te-
atru. W związku z tym klasa II pod kierunkiem Doroty Nowak 
wystawiła dwie wersje sztuki pt. „ Jaś i Małgosia” - tradycyjną 
i  współczesną. Starannie przygotowana dekoracja pozwoliła 
oglądającym przenieś się do bajkowego lasu, a aktorskie umie-
jętności dzieci wzbudzały prawdziwe emocje. Obie historie 
miały pozytywne zakończenie - na szczęście zwyciężyło dobro 
a zło zostało ukarane. 

Szkoła Podstawowa w Woli Krzysztoporskiej z kolei połą-
czyła obchody pierwszego dnia wiosny z edukacją ekologicz-
ną. Uczniowie powitali wiosnę konkursem na najzabawniejszą 
ekologiczną marzannę. I chociaż za oknem panowała zimowa 
aura, to nastroje dzieci były zdecydowanie wiosenne. 

Oto wyniki konkursu:
KLASY I -III
I miejsce: KLASA IIIA, KLASA IIIB
II miejsce: KLASA IA, KLASA IB, KLASA IIA, KLASA IIB
KLASY IV -VI
I miejsce: KLASA IVB, KLASA VA
II miejsce: KLASA IVA, KLASA VB, KLASA VIB
III miejsce: KLASA VIA
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2 kwietnia 2013 r. w  Zespole Szkolno – Gim-
nazjalnym w  Woli Krzysztoporskiej w  sposób 
szczególny wspomniano Jana Pawła II. W  ósmą 
rocznicę Jego odejścia do wieczności zebrali się 
uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy Gminy 
Wola Krzysztoporska podczas wieczornicy. 

Przypomniany został papież wiary, papież nauki 
i  kultury, papież pielgrzym, który opieką otaczał 
każdego człowieka. W dłoniach Jana Pawła II spo-
czywał cały glob. Nadal jesteśmy objęci Jego czułą 

modlitwą i dlatego w czasie spotkania odwzajem-
niono tę modlitwę.

W montażu słowno – muzycznym, dedykowa-
nym pamięci Jana Pawła II, udział wzięli ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Woli 
Krzysztoporskiej. Na zakończenie w  odśpiewa-
nie „Barki” włączyła się publiczność.

Uroczystość przygotowana została przez 
Annę Ziembę, ks. Marcina Felczuka oraz Emila 
Pasztę.

Kategoria Szkoła Podstawowa - kl. I-III
I miejsce - Joanna Kluf
II miejsce - Marta Parteka
III miejsce - Angelika Malicka
Wyróżnienie specjalne - Zofia Drzynicka
Wyróżnienia: Angelika Sadurska,  
Maja Budzisz

Kategoria Szkoła Podstawowa - kl.IV-VI
I miejsce - Ewelina Pirek
II miejsce - Natalia Toma
III miejsce - Justyna Drzynicka
Wyróżnienie specjalne: Oliwia Skrzypczyk, 
Michał Kauc
Wyróżnienia: Klaudia Miskiewicz, Patrycja 
Dyko, Julia Michalska

Kategoria Gimnazjum
I miejsce -  Magdalena Rogozińska  

i Adrianna Filipek
II miejsce - Rafał Litych
III miejsce- Karolina Błaszczyk
Wyróżnienie specjalne: Paulina Mazerant
Wyróżnienia: Edyta Pewniak, Magdalena 
Braun, Patrycja Półrolnik

WSPOMNIENIE O JANIE PAWLE II

MŁODZI I UZDOLNIENI WOKALNIE
Rozstrzygnięty został II Przegląd Piosenki Anny Jantar pod patronatem Wójta Gminy Wola Krzysztoporska „Piosenka - Muzyka - 

Miłość”. Jury w składzie: Maria Głowacka, Marek Doleciński, Jacek Grynkiewicz, Paweł Filipek wyłoniło laureatów:

Kategoria Duety wokalne - Szkoła Podstawowa
Wyróżnienie - Weronika Kostro i Martyna Mizera

Kategoria Duety - Gimnazjum
Wyróżnienie specjalne - Aleksandra Michalak  
i Katarzyna Szczepka

Zespoły - Szkoła Podstawowa 
Wyróżnienie specjalne dla Zespołu ze Szkoły Podstawowej  
w Woli Krzysztoporskiej
Zespoły -Gimnazjum
Grand Prix II Przeglądu Piosenki Anny Jantar Wola Krzysztoporska 
2013 dla zespołu „CANTABILE”

Koncert z udziałem Laureatów II Przeglądu Piosenki Anny Jantar odbył się 17 marca 2013 r. w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Woli 
Krzysztoporskiej. W wydarzeniu wzięli udział: Wójt Gminy Roman Drozdek oraz przedstawiciele Fundacji Wspierania Folkloru Wiejskiego i 
Miejskiego – Janusz Stus oraz Ryszard Cieślak.
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SZKOLENIE LGD „BUD-UJ RAZEM”

I KONKURS PIEŚNI WIELKOPOSTNYCH

KONCERT ZESPOŁU „JASNA STRONA MOCY”

FERIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” 
było organizatorem dwóch szkoleń, które odbyły się w  mar-
cu w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska. Pierwsze dotyczyło 
prawidłowego rozliczania operacji w  ramach działania „małe 
projekty”. Jego celem było przygotowanie beneficjentów do pra-
widłowego rozliczania projektów w ramach PROW 2007-2013. 
Omówione zostały następujące tematy: ogólne zasady realizacji 
projektów i ich rozliczania, formy dokumentacji dowodowo-księ-
gowej, zasady przygotowania wniosków o płatność oraz załącz-
niki do wniosku o płatność. 

Kolejne szkolenie pn. „Zarządzanie i realizacja projektu w ra-
mach działania małe projekty” miało na celu przygotowanie po-
tencjalnych beneficjentów do prawidłowej realizacji projektów 
w ramach PROW. Zaprezentowano następujące tematy: fundu-
sze UE - podstawowe pojęcia i definicje, legislacja krajowa i UE; 
„małe projekty” – zakres tematyczny, procedury wdrażania i re-
alizacji; przykłady zrealizowanych projektów współfinansowa-
nych z funduszy UE (Polska, Niemcy, Włochy); zarządzanie pro-
jektami – „metodą 3 kroków” (planowanie, realizacja, trwałość 

projektu); wniosek o  płatność – elementy wniosku, rozliczenia 
finansowe, niezbędne załączniki; najczęściej popełniane błędy 
przy realizacji projektów; warsztat tematyczny przykładowe wy-
pełnienie wniosku.

I Konkurs Pieśni Wielkopostnych na instrumentach dętych pod 
patronatem ks. Proboszcza Mariusza Staszczyka odbył się 17 mar-
ca b.r. w kościele parafialnym św. Ignacego Loyoli w Suchcicach. 
Udział w nim wzięło 13 solistów i 7 zespołów (duety, kwartety). 

W kategorii solistów do lat 14 zwyciężył Przemysław Olszewski 
(Suchcice), II miejsce zajęła Justyna Robak (Witów), III miejsce - 
Edyta Pewniak (Suchcice), wyróżnienie specjalne – Aleksander Ła-
będziński (Sulejów).

Kategoria zespoły (duety, kwartety): I  miejsce – duet Maria 
Kuwerska i Malwina Kopertowska (Grabica), II miejsce – kwartet 

Paulina Dendek, Patrycja Kochanowska, Marta Kuwerska i Miko-
łaj Szulc (Grabica), wyróżnienie specjalne – duet Joanna Dobro-
wolska i Mikołaj Szulc (Grabica).

Wykonawców oceniało jury w składzie: Justyna Piesik – prze-
wodnicząca, Michał Hofman – członek jury. Organizatorem 
była Parafia Suchcice oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
Budków-Mzurki, które przygotowały poczęstunek dla artystów 
w Domu Ludowym w Budkowie. 

Na zaproszenie księdza Tomasza Chrzęstka z kościoła w Bog-
danowie oraz księdza Janusza Krakowiaka z parafii pod wezwa-
niem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie grupa 
Jasna Strona Mocy, działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Woli Krzysztoporskiej, wystąpiła z krótkim koncertem 27 mar-
ca 2013 roku w bełchatowskim kościele na zakończenie rekolek-
cji wielkopostnych, które poprowadził ksiądz Chrzęstek.

Zespół występował dwa razy - po mszach świętych dla licealistów. 
Wykonano utwory: Matka, która pod krzyżem stała, Nie zdejmę krzy-
ża, Rozpięty na ramionach, Matko z  pociętym obliczem, Golgoto, 
Golgoto. Między kolejnymi utworami czytane były fragmenty książ-
ki „Katolik frajerem”, dotyczące wiary znanych osób, m. in. Muńka 
Staszczyka czy rapera O.S.T.R. Na koniec występu grupa Jasna Strona 
Mocy bisowała z utworem Matka, która pod krzyżem stała.

W okresie ferii zimowych tj. od 11 do 22 lutego 2013 roku 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za-
oferowała dzieciom możliwość spotkań w świetlicy środowisko-
wej. Zajęcia odbywały się w budynkach szkół w Parzniewicach, 
Gomulinie i Woli Krzysztoporskiej od poniedziałku do piątku w 
godzinach 10.00 – 13.00. 

W ramach pracy świetlic środowiskowych zorganizowany 
został blok sportowo – rekreacyjny, plastyczny, a także zabawy 
ruchowe i zręcznościowe. Dzieci miały do dyspozycji pracownię 

komputerową z dostępem do Internetu, salę gimnastyczną wy-
posażoną w sprzęt sportowy. Przeprowadzone były zajęcia pro-
filaktyczne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zorga-
nizowano również  wyjazd do kina w Piotrkowie Trybunalskim.

Spotkania stanowiły ciekawą propozycję spędzania czasu wol-
nego oraz wpłynęły na integrację dzieci. Dzięki różnorodnej ofer-
cie każde dziecko mogło znaleźć coś dla siebie, wyrabiając przy 
tym nawyk aktywnego spędzania czasu.
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MIKROFON DLA CIEBIE

NA STYKU KULTUR

KRAJOBRAZY NASZEJ GMINY

W piątek 12 kwietnia w Gimnazjum w Gomulinie, odbyła 
się ll Edycja Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
,,Mikrofon dla Ciebie”, którego organizatorem jest Gmin-
ny Ośrodek Kultury w  Woli Krzysztoporskiej. Celem impre-
zy jest promocja młodych talentów i wspieranie aktywności 
artystycznej dzieci i  młodzieży działających w  placówkach 
kultury, szkołach i  przedszkolach na terenie naszej Gminy. 
W konkursie wzięło udział prawie 50 osób, które podzielo-
ne zostały na trzy kategorie wiekowe. Konkursowe zmaga-
nia rozpoczęły się o  godz. 9.00. Ze względu na dużą ilość 
uczestników każdy zaśpiewał tylko jedną wybraną przez sie-
bie piosenkę.

Najbardziej liczną i prezentującą ciekawy poziom artystyczny 
była grupa dzieci w wieku przedszkolnym i 6-latków. W tej kate-
gorii jury potrzebowało najwięcej czasu na werdykt i przyznało 
najwięcej nagród.
I miejsce: Iga Kozub - Przedszkole Samorządowe w Woli Krzysz-
toporskiej
II miejsce: Julia Gudajczyk - Oddział Przedszkolny w Gomulinie 
III miejsce: Zuzanna Krawczyk - Oddział Przedszkolny w Go-
mulinie.

Druga kategoria wiekowa - szkoły podstawowe. Jurorzy pod-
kreślali dojrzałość interpretacji i ciekawy dobór repertuaru. Doce-
nili również umiejętności wokalne,przyznając: 
I miejsce: Ewelina Pirek – Szkoła Podstawowa w Gomulinie
ll miejsce: Angelika Malicka - Szkoła Podstawowa w Gomulinie
III miejsce: Patrycja Dyko - Szkoła Podstawowa w Gomulinie

Trzecia kategoria - uczniowie szkół gimnazjalnych, była naj-
mniej liczna ze względu na problemy zdrowotne poszczególnych 
wykonawców. Przyznano I  miejsce Patrycji Półrolnik, a  także 
w kategoriach:
Zespoły wokalne: l miejsce dla zespołu wokalnego Cantabille 
z Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej
Zespół wokalno - instrumentalny: l miejsce dla zespołu muzyczne-
go GOK Star z Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej.

Konkurs przebiegał w miłej atmosferze, przy dużym aplauzie 
ze strony publiczności. Każdy z uczestników otrzymał dyplom 
oraz pamiątkowy kubek z logo imprezy, natomiast laureaci na-
grody rzeczowe. W jury zasiedli: Krystyna Szulc (przewodniczą-
ca), Włodzimierz Grochulski i Jerzy Krzesiński.

Wszystkim laureatom i uczestnikom życzymy sukcesów pod-
czas przygotowań do kolejnej edycji konkursu. 

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Pawłowa Górnego re-
prezentowały Gminny Ośrodek Kultury, Gminę Wola Krzyszto-
porska oraz Lokalną Grupę Dzialabia „BUD-UJ RAZEM” podczas 
XIX Targów – Regiony Turystyczne Na Styku Kultur, które od-
były się 24 lutego br. w Łodzi. Panie zaprezentowały potrawy 
przygotowane z  naturalnych produktów według tradycyjnych 
receptur. W czasie targów zwiedzający mieli okazję do skoszto-
wania m.in.: „Prażucha w powijakach”, „Gołąbków postnych” 
i „Pieczonej Kaczki”.

15 marca w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Woli Krzysztopor-
skiej rozstrzygnięty został konkurs pn. „Krajobrazy naszej gminy” 
zorganizowany przez działające przy szkole Koło Miłośników Gminy 
Wola Krzysztoporska, którym opiekują się nauczycielki: Marta Am-
brozik, Maria Bartłomiejczyk, Joanna Sala, Aleksandra Kowalczyk, 
Emilia Chęcińska. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 72 prace – 
nagrodzonych zostało 16 młodych twórców, a 12 zgłoszonych prac 
znalazło się w specjalnym kalendarzu na 2013 rok.

Oto wyniki konkursu: PRACE PLASTYCZNE KLASY I–III SP: 
I miejsce - Mikołaj Lasota, Marcel Mielczarek, Mateusz Galicki, II 
miejsce - Jakub Mikołajewski, Klaudia Klimczak, Angelika Malic-
ka, Joanna Kluf, III miejsce - Magdalena Pielużek, Natalia Krupa; 
KLASY IV–VI SP: I miejsce - Bartłomiej Kwapiński, II miejsce - Justy-
na Cecotka, Justyna Szkatulnik, GIMNAZJUM: nagroda dla Alek-
sandry Cieślik. FOTOGRAFIA KLASY IV - VI SP: I miejsce - Patrycja 
Zglińska, GIMNAZJUM: nagrody dla Martyny Filipczak i  Benity 
Pielużek. Organizatorzy dziękują za udział w konkursie uczniom 
Gimnazjum w Gomulinie oraz szkół podstawowych z Bogdano-
wa, Gomulina, Krzyżanowa, Parzniewic i Woli Krzysztoporskiej.

Na zdjęciu kilka prac zgłoszonych do konkursu: w ołówku praca Ka-
roliny Jakubczyk (Gimnazjum w Gomulinie) umieszczona na kalen-
darzu, obok nagrodzone prace: Marcela Mielczarka, Natalii Krupy 
i Justyny Cecotki – wszyscy z SP Wola Krzysztoporska
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HISTORIA OSP KRZYŻANÓW

Ochotnicza Straż Pożarna w  Krzyżanowie została założona 
w dniu 5 sierpnia 1907 roku. Założycielami i członkami pierwszego 
zarządu byli Konstanty Kostrzewa oraz Błażej Tręda. Pierwsza nazwa 
tej organizacji w tym czasie to Straż Ogniowa Ochotnicza w Krzy-
żanowie. W dokumentach z 1927 roku odnalezionych w Central-
nym Archiwum Państwowym w Warszawie istnieją zapisy, że w tym 
czasie naczelnikiem był Antoni Kałużny, a  jego zastępcą Edward 
Dawidowicz. Zarząd był dwuosobowy, z  tym że naczelnik pełnił 
jednocześnie funkcję skarbnika, a jego zastępca sekretarza. Pierw-
sza drewniana remiza wybudowana została w 1908 roku na placu 
Antoniego Kałużnego. Podstawowym sprzętem gaśniczym w tym 
czasie były wiadra i beczki na wodę. Następnie jednostka otrzyma-
ła sikawkę ręczną wraz z wężami, która chociaż jest już nieczynna 
do dziś stoi w  garażu. W  czasie okupacji hitlerowskiej jednostka 
w Krzyżanowie nie zaprzestała działalności. Jak wynika w zapisów 
w starych księgach, prowadzone były całodobowe dyżury ogniowe, 
w skład których wchodziło trzech strażaków. W 1942 roku wybu-
dowana została nowa murowana remiza na placu Józefa Cecotki 

i Stanisława Budzisza. W 1943 roku jednostka otrzymała pierwszą 
motopompę, zakupiony został również wóz konny. W latach 1968-
1979 został powołany społeczny komitet budowy nowej strażnicy, 
rozpoczęto gromadzenie funduszy oraz materiałów budowlanych. 
Środki finansowe w większości pochodziły z organizowanych za-
baw tanecznych. Po kilku latach żmudnych starań i zmagań przy 
pomocy Urzędu Gminy nowo wybudowana remiza oddana zosta-
ła do użytku. Był to rok 1982.

W  1985 roku jednostka w  Krzyżanowie otrzymała samochód 
marki „Żuk” z przeznaczeniem do celów pożarniczych. Natomiast 
w 1987 roku - w 80-tą rocznicę powstania OSP – w dowód uzna-
nia za dotychczasową działalność społeczną, mieszkańcy wsi Krzy-
żanów ufundowali jednostce sztandar. W  1996 roku jednostka 
wzbogaciła się o średni samochód gaśniczy „STAR 244”. Był to dar 
posłów Ziemi Piotrkowskiej ówczesnej kadencji. Samochód pozyska-
no z Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach. Był eksploatowany 
do 2008 r., a następnie został przekazany do OSP w Bogdanowie. 
W tym samym czasie jednostka w Krzyżanowie otrzymała wóz stra-

żacki „STAR 244” z OSP Gomulin, który wykorzystywany jest do dziś.
W czerwcu 2010 r. doszło do długo oczekiwanej moderniza-

cji strażnicy. Remont został zakończony wiosną 2011 roku, a 17 
lipca jednostka obchodziła 104 rocznicę swojego powstania. 
Podczas uroczystości jubileuszowych dokonano poświęcenia od-
nowionej remizy.

Na przestrzeni 105 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Krzyżanowie funkcję naczelników pełnili: Konstanty Kostrzewa, 
Edward Dawidowicz, Józef Bałata, Władysław Jakubiak s. Francisz-
ka, Kazimierz Bugajski, Leszek Jakubiak, Grzegorz Pająk. Natomiast 
funkcję prezesów pełnili: Błażej Tręda, Józef Rycerz, Stefan Goska, 
Władysław Jakubiak s. Błażeja, Bronisław Panek, Józef Cecotka, 
Henryk Blaźniak, Henryk Kulik, Zygmunt Dudek, Zdzisław Siwy.

Obecny Zarząd jednostki OSP w Krzyżanowie stanowią: Prezes 
- Eugeniusz Jakubiak; naczelnik - Robert Maczugowski; wicepre-
zes - Leszek Jakubiak; z-ca naczelnika - Grzegorz Pająk; skarbnik 
- Wiesław Odrzywół; gospodarz - Henryk Blaźniak; sekretarz - Syl-
wester Świstak; członek - Mariusz Cejnóg.

Oddział Straży w Krzyżanowie – lata 30. ubiegłego stulecia

Zdjęcia z otwarcia nowowybudowanej strażnicy w Krzyżanowie – rok 1982

Zdjęcie z uroczystości obchodów 104 rocznicy istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowie

z historii osp
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z kroniki koŁa GospoDYŃ Wiejskich
KGW PIEKARKI

Dożynki powiatowe – Bujny 2011

Konkurs „Tradycje Stołów Wielkanocnych” (2011 rok) 
– Koło otrzymało I miejsce za „Rozmarynówkę”

Reprezentacja KGW na jednym z konkursów kulinarnych

Piekarki to wieś typowo rolnicza a w sołectwie o  tej nazwie 
znajdują się obecnie 23 gospodarstwa. Z  opowiadań najstar-
szych mieszkanek koło gospodyń istniało w tej miejscowości już 
przed wojną. Oficjalnie jednak mówi się, że powstało w  1967 
roku. Jego pierwszą przewodniczącą była Joanna Jończyk, która 
swą funkcję pełniła 16 lat. W tamtych czasach było 18 członkiń, 
które prowadziły odchów i sprzedaż kurcząt, wypożyczały naczy-
nia i szatkownicę do kapusty, organizowały wycieczki i zabawy 
taneczne dla okolicznych mieszkańców.

W  1983 roku funkcję przewodniczącej przejęła Krystyna 
Lauks, która niedługo obchodzić będzie 30-lecie swej działalno-

ści. Obecnie działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Piekarkach 
skupia się wokół organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Woli Krzysztoporskiej pokazach i uroczystościach. Jest to oka-
zja by panie zaprezentowały swoje kulinarne i artystyczne umie-
jętności. Koło liczy dziś 11 aktywnie działających członkiń: Hele-
na Filipczak, Zofia Kaucz, Edyta Biniek, Zofia Cieśla, Agnieszka 
Cieśla (sekretarz), Małgorzata Bauer, Halina Balińska, Zdzisława 
Stępień, Agnieszka Lauks (skarbnik), Iwona Kwiecińska, Krystyna 
Lauks (przewodnicząca). 
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ze sportu
RAJD PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

RUSZA GMINNA LIGA HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

ROZSTRZYGNIĘTO KONKURSY NA DOTACJE  
DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

Turystyczne powitanie wiosny oraz piesza wędrówka po terenie 
Gminy Wola Krzysztoporska miały miejsce 23 marca podczas rajdu 
„Pierwszy Dzień Wiosny” zorganizowanego przez Szkołę Podstawo-
wą w Bujnach, oddział PTTK w Żarnowie i Gminną Komisję Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej. Celem 
wydarzenia było popularyzowanie odznaki turystyki kwalifikowa-
nej, promowanie turystyki pieszej jako formy czynnego wypoczynku 
zapobiegającej problemom patologii społecznych.

Rajd rozpoczął się w miejscowości Kolonia Krężna. Jego trasa wio-
dła przez Wolę Rokszycką do Miejsca Pamięci Narodowej, a zakoń-
czyła się w Szkole Podstawowej w Bujnach. Honorowy Patronat nad 
rajdem objął Roman Drozdek – Wójt Gminy Wola Krzysztoporska. 

Pogoda dopisała i na trasę wyruszyło 80 uczniów oraz 25 opieku-
nów ze szkół: SP Białaczów, SP Bujny, SP Miedzna-Drewniana, Gim-
nazjum Żarnów, SOSW w Radomsku, Publiczne Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Przedborzu, SP Żarnów, SP Przedbórz, SP Wola Krzyszto-
porska. Na mecie czekała gorąca herbata i ognisko z kiełbaskami. 
Uczestnicy mogli rywalizować w różnych konkursach.

GKRPA w  Woli Krzysztoporskiej przygotowała do rozwiązania 
krzyżówkę o tematyce antyalkoholowej. Laureatami zostali: Paulina 
Kaczmarczyk – SOSW w Radomsku, Kamil Gonałczyński – SP Biała-
czów, Mateusz Dąbrowski – SP Bujny, Paulina Jabłońska – SP Miedz-

na Drewniana, Mateusz 
Kubinewski – Gimnazjum 
Żarnów.

W programie znalazł się 
konkurs plastyczny „Wio-
sna w  moich oczach”. 
I  miejsce przyznano pra-
cy zbiorowej (SOSW 
w  Radomsku), II miejsce 
otrzymała Julia Piasta (SP 
Bujny), III miejsce Ewa 
Sommerfeld (Publiczne 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Przedborzu).

Młodzież mogła wykazać się swoją spraw-
nością rywalizując w rzucie ringo. W tej konku-
rencji nie miały sobie równych dwie szkoły – SP 
Bujny i SP Białaczów. I miejsce ex aequo zajęli 
Jakub Drozdek i Mateusz Dąbrowski (SP Bujny), 
II miejsce Mateusz Łukasik (SP Białaczów), III 
miejsce – Maciej Łukasik, Dominika Kochanowska, Klaudia Ko-
łodziejczyk (SP Białaczów), Marcin Danielak, Jakub Budzisz (SP 
Bujny).Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali upominki.

11 marca br. rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofert na 
realizację zleconych zadań publicznych z  zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i  sportu, jak również krajoznawstwa 
i  turystyki. Dotacje z  budżetu Gminy na realizację zleconych 
zadań publicznych w  2013 roku otrzymały następujące kluby 
sportowe:
1) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „TYTAN” w  Woli 
Krzysztoporskiej
- dotacja w kwocie 8.000,00 zł na zadanie: szkolenie, organizo-
wanie zawodów i udziału w zawodach sportowych dla uczniów 
w  wieku gimnazjalnym w  zakresie m.in: halowej piłki nożnej, 
tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, 
nożnej, lekkiej atletyki,
2) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” Bujny
- dotacja w kwocie 5.500,00 zł na zadanie szkolenie, organizo-
wanie zawodów i udziału w zawodach sportowych dla uczniów 
w wieku ponadgimnazjalnym w zakresie m.in: halowej piłki noż-
nej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcz-
nej, nożnej, lekkiej atletyki,
- dotacja w kwocie 31.000,00 zł na zadanie: szkolenie, organizo-
wanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszyst-
kich kategoriach wiekowych w zakresie podnoszenia ciężarów,
3) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TENIS CLUB” w Woli 
Krzysztoporskiej
- dotacja w kwocie 9.000,00 zł na zadanie: szkolenie, organizo-
wanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszyst-
kich kategoriach wiekowych w zakresie tenisa stołowego,
4) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TIE-BREAK” w  Woli 
Krzysztoporskiej

- dotacja w kwocie 10.000,00 zł na zadanie: szkolenie, organizo-
wanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszyst-
kich kategoriach wiekowych w zakresie piłki siatkowej,
5) Ludowy Klub Sportowy w Woli Krzysztoporskiej
- dotacja w kwocie 55.000,00 zł na zadanie: szkolenie, organizo-
wanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszyst-
kich kategoriach wiekowych w zakresie piłki nożnej,
6) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ATHLETIC” w  Woli 
Krzysztoporskiej
- dotacja w kwocie 13.000,00 zł na zadanie: szkolenie, organi-
zowanie zawodów i udziału w zawodów sportowych we wszyst-
kich kategoriach wiekowych w zakresie zapasów,
7) Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Ludowe w  Woli 
Krzysztoporska
- dotacja w  kwocie 20.000,00 zł na zadanie: szkolenie, orga-
nizowanie zawodów i  udziału w  zawodach sportowych we 
wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie m.in: halowej piłki 
nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, 
ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki,
- dotacja w  kwocie 4.500,00 zł na zadanie z  zakresu krajo-
znawstwa i turystyki: wspieranie aktywnego wypoczynku dzieci 
i młodzieży z terenu Gminy Wola Krzysztoporska poprzez orga-
nizowanie ich udziału w  imprezach o  charakterze turystyczno-
-krajoznawczym,
8) Polski Związek Wędkarski Okręg w Piotrkowie Tryb. Koło 
Nr 35 w Woli Krzysztoporskiej
- dotacja w kwocie 4.000,00 zł na zadanie: szkolenie, organizo-
wanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszyst-
kich kategoriach wiekowych w zakresie wędkarstwa.

14 kwietnia br. ruszyła VII 
edycja Gminnej Ligii Halowej Pił-
ki Nożnej Mężczyzn Drużyn Nie-
związkowych Pięcioosobowych 
„SEZON – 2013”. Rozgrywki 
odbywają się w sali sportowej 
Gimnazjum w Gomulinie. Elimi-
nacje prowadzone są jednorun-
dowo w trzech grupach, każda 

z grup liczy 5 zespołów. Do finału awansują mistrzowie poszcze-
gólnych grup oraz  druga drużyna z grupy, która zdobędzie naj-
więcej punktów. Przy równej ilości zdobytych punktów o awansie 
do finału decydować będzie ilość zdobytych bramek. Współorga-
nizatorami imprezy są: GZS LZS w Woli Krzysztoporskiej i OZPN w 
Piotrkowie Tryb. Swój udział w rozgrywkach zgłosiły LZS-y: „ZO-
RZA” Bujny, Glina, Gomulin, Wygoda, Siomki, „OLDBOY” Wola 
Krzysztoporska, Parzniewice, Krzyżanów, Blizin, Kacprów, Rokszy-
ce, Bogdanów, Woźniki, Mąkolice, Pawłów Górny.
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AKTYWNI TURYŚCI Z LUKS „GRYF” Z BUJEN
Rajd Turystyczny „TOPIENIE MARZANNY – POWITANIE WIO-

SNY” odbył się 23 marca 2013 roku na terenie Piotrkowa Trybu-
nalskiego. Organizatorem był PTTK o/Piotrków Trybunalski. Wzię-
ła w nim udział grupa turystów z LUKS „GRYF” Bujny (Katarzyna 
Kabzińska, Anna Misztela, Dominika Fidala, Katarzyna Marczyń-
ska, Urszula Tręda, Jolanta Kordowiak – nauczycielka wychowa-
nia fizycznego i Władysław Wawrzyńczak).

Celem rajdu było kultywowanie tradycji ludowych i powitanie 
Wiosny 2013. W programie znalazł się konkurs na najciekawszą 
kukłę Marzanny i ognisko turystyczno-ekologiczne.

41 ZIMOWY RAJD PIESZY „GORĄCEGO CZAJU ŁYK” został 
zorganizowany na terenie Piotrkowa Trybunalskiego 2 lutego 
2013 roku w 150. rocznicę Powstania Styczniowego. Uczest-
nicy rajdu złożyli kwiaty i  zapalili znicze pod pomnikiem po-
wstańców. 

 Reprezentacja LUKS „GRYF” BUJNY bardzo dobrze spisała 
się w zadaniu, które polegało na odnalezieniu grobów boha-
terów powstania styczniowego na starym cmentarzu rzym-
skokatolickim w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Cmentarnej. 
Każda drużyna otrzymała plan starego cmentarza oraz numery 
kwater, które były do odnalezienia. Należało odczytać nazwi-
sko powstańca. Turyści z naszej gminy w tym zadaniu zajęli II 
miejsce.

Dziewięcioosobowa grupa turystów LUKS „GRYF” Bujny uczestniczyła w XVIII OGóLNOPOLSKIM  
PODHALAńSKIM RAJDZIE NARCIARSKIM W  BIAŁYM DUNAJCU, który odbył się w  dniach  
28.02 – 03.03.2013r. Program rajdu przewidywał następujące konkurencje: 

1. Konkurs wiedzy o regionie Podhala i Tatr.
2. Sprawnościowy bieg narciarski.
3. Śniegowy tor przeszkód.
4. Promocja „zagrody turystycznej” w Białym Dunajcu.
5. Rajd Narciarski na trasie ok. 4-5 km.
 W rajdzie stratowali turyści z 11 województw. Nasi reprezentanci w punktacji ogólnej zajęli 6 miejsce. 
 W konkurencji mającej na celu promocję „zagrody turystycznej” najlepsza praca promocyjna, 

wykonana pod kierunkiem Władysława Wawrzyńczaka, należała do LUKS „GRYF” Bujny.

Na zdjęciu (od lewej) grupa turystów LUKS „GRYF” Bujny:  Jolanta 
Kordowiak, Katarzyna Kabzińska, Anna Misztela, Dominika Fidala, 
Urszula Tręda, Katarzyna Marczyńska i Władysław Wawrzyńczak

Na zdjęciu (od lewej) Justyna Adamczyk, Aleksandra Poprawska, 
Władysław Wawrzyńczak, Agnieszka Gwarda, Mirosław Ratajski – 
Prezes PTTK, Klaudia Makarska, Jolanta Kordowiak

Dyplom za zajęcie I miejsca w kon-
kurencji Promocja „zagrody tury-
stycznej” w Białym Dunajcu

Strona folderu reklamowego - nagro-
dzona praca zespołu „LUKS GRYF” 
Bujny

Grupa turystów LUKS „GRYF” Bujny uczestniczących w XVIII 
Ogólnopolskim Podhalańskim Rajdzie Narciarskim Biały Duna-
jec 2013 
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WIOSENNE STARTY ZAPAŚNIKÓW
Miesiące marzec i kwiecień dla 

zawodników LUKS „ATHLETIC” 
stały pod znakiem kolejnych sta-
rów w ważnych dla tej dyscypli-
ny imprezach sportowych. Tym 
razem młodzi zapaśnicy z naszej 
Gminy stanęli do walki na szcze-
blu ogólnopolskim i  wojewódz-
kim. W  dniach 22-23 marca 2 
zawodników Klubu zadebiuto-
wało w  Mistrzostwach Polski 
Juniorów w  zapasach w  stylu 
klasycznym, rozegranych w Kar-
tuzach, zajmując miejsca: kat. 96 
kg – Kowalski Jacek - V miejsce 
oraz kat. 74 kg – Malczyk Dawid 
- XVI miejsce. W imprezie starto-
wało ogółem 192 zawodników 
z 35 klubów. 

Nieco wcześniej, bo 16 marca br., nasi zapaśnicy brali z kolei udział w I Tur-
nieju Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Szkół Podstawowych Województwa 
Łódzkiego w zapasach styl klasyczny, zorganizowanym w Radomsku. Na po-
dium w różnych kategoriach wagowych znalazło się aż 7 zawodników Klubu:
kat. 35 kg  - Ciesielski Mariusz - I miejsce 

- Kwapiński Szymon – II miejsce 
- Ciesielski Marcin – III miejsce

kat. 42 kg - Kupisz Mariusz – III miejsce
kat. 47 kg - Alberciak Kacper – III miejsce
kat. 53 kg - Błaszczyk Patryk – III miejsce
kat. 59 kg  - Czaja Bartłomiej – III miejsce 

- Błaszczyk Sebastian – VII miejsce.
Startowało 80 zawodników z  16 szkół woj. Łódzkiego. Drużynowo re-

prezentacja SP Wola Krzysztoporska zajęła 2 miejsce tuż za Radomskiem, 
a przed Bełchatowem, Pabianicami, czy Piotrkowem Tryb.

NASTĘPNY TURNIEJ O  MISTRZOSTWO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJE-
WÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 18 MAJA w WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ. 

JUŻ DZIŚ SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Ostatnim sprawdzianem były Mistrzostwa Województwa Łódz-
kiego Młodzików i  Młodzieżowców rozegrane 6 i  7 kwietnia br. 
w Pabianicach w ramach XXI Memoriału Tadeusza Wnuka, w któ-
rych wystartowało 10 młodzików i 3 młodzieżowców z LUKS „ATH-
LETIC”. Miejsca na podium wywalczyło 8 zawodników Klubu:
młodzicy
kat. 35 kg  - Ciesielski Marcin - II miejsce 

- Kwapiński Szymon - V miejsce
kat. 38 kg - Ciesielski Mariusz – III miejsce
kat. 42 kg - Kupisz Mariusz – III miejsce
kat. 47 kg - Kołaciński Dawid – V miejsce
kat. 53 kg - Błaszczyk Patryk – XIII miejsce
kat. 59 kg - Famulski Adrian – III miejsce
kat. 66 kg  - Pijewski Karol – III miejsce 

- Kafkowski Bartosz – VIII miejsce
kat. 73 kg  -  Pisarek Norbert – II miejsce 

młodzieżowcy
kat. 66 kg – Maczugowski Hubert – II miejsce
kat. 74 kg – Malczyk Dawid – III miejsce
kat. 96 kg – Kowalski Jacek – V miejsce
W mistrzostwach startowało 110 zawodników z 6 klubów województwa łódzkiego.

W pierwszym rzędzie w niebieskich dresach stoją reprezentancii LUKS ATHLETIC - z lewej Dawid Malczyk, 
obok Jacek Kowalski

Zwycięzcy kat. 35 kg (od prawej): Mariusz Ciesielski 
(I  miejsce), Szymon Kwapiński (II miejsce) i  Marcin 
Ciesielski (III miejsce)

Walka grupowa Jacka Kowalskiego z  LUKS „ATHLETIC” (czerwony 
strój) z Łukaszem Konerą z AKS Piotrków Tryb. 




