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Medal  „Za długoletnie pożycie małżeńskie”  to polskie 
cywilne odznaczenie państwowe ustanowione jako 
nagroda dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym 
związku małżeńskim. Odznaczenia są przyznawane 
corocznie postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej.

24 kwietnia br. świętowano Złote Gody par małżeńskich 
zamieszkujących na terenie naszej gminy. Uroczystość, 
na której wręczono medale „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie” zorganizowana została w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej.

Medale wręczał Wójt Gminy Roman Drozdek, 
a towarzyszyli mu Przewodnicząca Rady Gminy Maria 
Głowacka, Sekretarz Gminy Marek Ogrodnik, oraz 
Z-ca Kierownika USC w Woli Krzysztoporskiej Monika 
Dybała. Oprawę muzyczną przygotował Zespół Ludowy 
Pasjonatki. 

Minęło 50 lat – pół wieku od kiedy jubilaci stanęli na 
ślubnym kobiercu, kiedy przysięgali sobie wierność 
i miłość.

Wśród tegorocznych Jubilatów, którym udało się 
przetrwać próbę czasu znaleźli się: 

• Marianna i Wacław Cecotkowie
• Bronisława i Piotr Frączkowscy
• Anna i Józef Goździkowie
• Anna i Edward Jędrzejczykowie
• Zofia i Zdzisław Kawczyńscy
• Teresa i Jerzy Krasoniowie
• Stanisława i Zygmunt Łopatowscy
• Teresa i Wiesław Merkowie
• Jadwiga i Zdzisław Michalscy
• Marianna i Kazimierz Sobierajowie
• Alicja i Bronisław Wieczorkowie
• Jadwiga i Henryk Wojtasikowie
• Stanisława i Tadeusz Rejniakowie
• Stanisława i Władysław Dróżdżowie
• Genowefa i Czesław Członkowie

Szczególnie wyróżnione  zostało małżeństwo  Wacławy 
i Jana Chojwa, którzy w tym roku obchodzili 65 
rocznicę ślubu. 

Wszystkim Jubilatom gratulujemy, życząc dużo zdrowia, uśmiechu i wiele radości każdego dnia.  
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INFORMACJE BIEŻĄCE I KULTURALNE

Z OBRAD RADY GMINY

SPOTKANIE WŁADZ GMINY  Z SOŁTYSAMI

XLIII sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się w dniu 31 marca 2014 roku w Urzędzie Gminy w Woli 
Krzysztoporskiej.

Na sesji zostały  podjęte  uchwały w sprawie:
• przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola 

Krzysztoporska w zakresie:
- realizacji inwestycji gminnych w 2013 roku – pod względem finansowym oraz wykonania i jakości;
- realizacji uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta Gminy, skarg i wniosków mieszkańców za II półrocze 2013 roku;
- działalności statutowej i wykonania planu finansowego za 2013 rok Gminnego Ośrodka Kultury, bibliotek, 
  Kół Gospodyń Wiejskich, orkiestr;

• zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2014 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy; 
• niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wola Krzysztoporska na rok 2015;
• zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Sulejowie w ramach wspierania osób niepełnosprawnych;
• zmiany uchwały Nr XXV/218/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału 

Gminy Wola Krzysztoporska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym;

• zmiany uchwały Nr XXVI/227/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy 
Wola Krzysztoporska na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

• przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Majków Duży;
• uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok;
• przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

XLIV sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się w dniu 31 marca 2014 roku w Urzędzie Gminy w Woli 
Krzysztoporskiej.

Na sesji zostały  podjęte  uchwały w sprawie: 
• przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola 

Krzysztoporska w zakresie wydatków poniesionych na Ochotnicze Straże Pożarne w 2013 roku i w I kwartale 2014 roku; 
• zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2014;
• zaciągnięcia kredytu długoterminowego na inwestycję „Budowa nowoczesnego centrum edukacyjno – sportowego 

w Parzniewicach”;
• zaopiniowania podziału Powiatu Piotrkowskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
• zmiany uchwały Rady Gminy Wola Krzysztoporska Nr XLII/338/14 z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wola Krzysztoporska;
• zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Blizin i Mąkolice  na lata 2014 – 2024;
• oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wola Krzysztoporska;
• uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy 

Wola Krzysztoporska na lata 2014 – 2016;
• nadania nazwy ulicy w miejscowości Bogdanów;
• zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Kacprów; 
• nabycia nieruchomości położonej w obrębie Wygoda.

Uchwały Rady Gminy przechowywane są w Urzędzie Gminy pok. 18, osoby zainteresowane mają prawo wglądu  do ich  
treści. Uchwały zamieszczane są również na stronie internetowej Gminy oraz  na tablicy ogłoszeń w UG.
Obrady Rady Gminy są rejestrowane, a nagrania są zamieszczane na stronie internetowej www.wola-krzysztoporska.pl

W dniu  27.03.2014 r. odbyło się spotkanie władz gminnych 
z sołtysami. Cyklicznie odbywające się spotkania służą 
wzajemnemu przekazywaniu informacji. Biorący udział 
w spotkaniu Wójt,  jego Zastępca, Sekretarz i Skarbnik gminy 
informują sołtysów o działalności  Gminy Wola Krzysztoporska,  
zadaniach przez nią realizowanych, jej  budżecie, o planowanych 
kierunkach rozwoju i inwestycjach. Z drugiej strony sołtysi mają 
okazję przekazać swoje postulaty oraz zadawać szczegółowe 
pytania dotyczące realizacji zadań gminnych na terenie ich 
sołectw. Jak zwykle frekwencja na spotkaniu była niemal 
stuprocentowa.

Na zdjęciu: Sołtysi  obecni na zebraniu.
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ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

KONCERT PROFILAKTYCZNY LECHA DYBLIKA 

27 kwietnia na placu Św. Piotra w Rzymie odbyła się wyjątkowa 
uroczystość, podczas której dwóch papieży, Jan Paweł II i Jan 
XXIII zostali ogłoszeni świętymi. Papież Polak zyskał miano  
świętego kilkanaście dni po dziewiątej rocznicy śmierci, a na 
chwilę tę z niecierpliwością czekali wierni na całym świecie. 

W nawiązaniu do tego niezwykle ważnego wydarzenia, w dniu 
25 kwietnia o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej odbył się koncert poświęcony pamięci Papieża 
Polaka, na którym wystąpiła grupa artystyczna Jasna Strona 
Mocy. Widzowie przed wejściem na salę widowiskową mogli 
obejrzeć wystawę zdjęć Papieża Jana Pawła II z różnych okresów 
jego pontyfikatu. Występ artystów stanowił wprowadzenie do 
projekcji filmu  dokumentalnego pt. „Jan Paweł II. Szukałem 
Was...”. Ten niezwykle prawdziwy obraz Ojca Świętego wywołał 
w widzach wiele emocji, a przede wszystkim wzruszenie 

i dumę. Jan Paweł II jest w nim przedstawiony jako człowiek 
charyzmatyczny, kochający wszystkich ludzi i mający również 
dystans do samego siebie. Dokument zawiera wiele unikatowych 
zdjęć i materiałów, które utwierdzają nas w przekonaniu, 
że był on człowiekiem niezwykłym, posiadającym łatwość 
nawiązywania kontaktu z ludźmi wszystkich wyznań. Jest w nim 
również zawarty przekaz mówiący o doświadczaniu cierpienia 
i wybaczaniu, nawet kiedy wydaje nam się to niemożliwe. 
Piątkowy koncert i projekcja filmu, kolejny raz uświadomiły 
nam jak wielkim człowiekiem był Jan Paweł II, a jego słowa za 
każdym razem skłaniają do refleksji i pomagają trwać w wierze.

Dyrektor i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej dziękują wszystkim obecnym, z nadzieją że 
w przyszłości podczas tak ważnych wydarzeń spotkamy się  
w jeszcze szerszym gronie.

Gimnazjum w Gomulinie w dn. 29 IV 2014 r. gościło Pana Lecha 
Dyblika - aktora Teatru Narodowego w Warszawie, znanego 
również z filmów i ról w serialach telewizyjnych.

Aktor wprowadził gimnazjalistów i uczniów szóstych klas 
szkoły podstawowej w świat uzależnienia od alkoholu i walki 
z tą często śmiertelną, nieuleczalną chorobą. W  przystępny 
i zrozumiały sposób przekazywał treści trudne dla młodzieży. 
Pan Lech Dyblik w swoich opowieściach podkreślał znaczenie 

rodziny, okazywanie szacunku drugiemu człowiekowi, 
konieczność budowania i doskonalenia wzajemnych relacji, 
wiary w wartość Bożych Przykazań. Opowieści z własnego życia 
przeplatane pieśniami Okudżawy miały na celu pomóc młodym 
ludziom dokonywać właściwych wyborów życiowych, wolnych 
od uzależnień.

Koncert odbył się z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej.  

Na zdjęciu: Występ grupy Jasna Strona Mocy.

Na zdjęciu: Aktor Lech Dyblik podczas rozdawania autografów. Na zdjęciu: Aktor Lech Dyblik podczas koncertu.
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TOPIENIE MARZANNY

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY – 21 III

Gimnazjaliści z Woli Krzysztoporskiej, członkowie „Koła 
Miłośników Regionu” wraz z opiekunami w sobotę 22 marca 
wzięli udział w rajdzie organizowanym przez PTTK Piotrków 
Trybunalski pod hasłem „Topienie Marzanny”. Jak przystało 
na coroczną tradycję zima została pożegnana, symboliczna 
Marzanna utopiona, a gimnazjaliści jak zwykle mile spędzili 
czas.  

Samodzielnie wykonali Marzannę, ułożyli piosenkę o powitaniu 
wiosny i wraz z innymi uczestnikami przeszli w korowodzie 
przez Piotrków Trybunalski od Gimnazjum nr 5 do Zamku. 
Pogoda sprzyjała witaniu wiosny, pięknie świeciło słoneczko 
i było bardzo ciepło. Następne spotkanie na rajdowym szlaku 
już niebawem.

Z tej właśnie okazji zuchy i harcerze ze Szczepu Drużyn Ósmych 
HARC wzięli udział w Rajdzie Topienia Marzanny w miejscowości 
Wygoda. O godzinie 9.30 spotkali się wszyscy na starcie rajdu 
i z uśmiechami na buziach udali  się w drogę ku wiośnie. Na 
każdej z dwóch tras czekały inne zadania. Zuchy miały okazję 
bawić się w grę zręcznościową z użyciem makaronu spaghetti 
i precelków. Nauczyły się również, rozpoznawania symboli 
wiosny tj. przebiśniegów, krokusów, żonkili itd. Harcerzy na 
trasie czekały liczne punkty dodatkowe – za spostrzegawczość, 
za spryt i za dobrą pamięć. Podczas wędrówki uczestnicy mieli 
za zadanie zdobyć materiały potrzebne do zrobienia marzanny. 
Jedne mogli zdobyć na punktach, a inne musieli znaleźć z lesie. 
Obładowani słomą, bibułą, kijkami i dobrymi humorami po 
przyjściu na metę zabrali się za budowanie najpiękniejszych 
marzann. Do dyspozycji mięli sznurki, balony, stare ubrania 
i dary lasu. Wszyscy mieli motywacje, gdyż w powietrzu unosił 
się zapach ogniska i kiełbasek. Podczas gdy zuchy i ci mniejsi 
harcerze pląsali, reszta podziwiała piękny widok, jakim tego 
dnia obdarowało nas słońce, las i staw. Przyszedł czas na apel 
i ogłoszenie zwycięzców. Pierwsze miejsce w kategorii zuchy 

zajęły "Motylki", a w kategorii harcerze "Tygryski". Po apelu, 
każdy z patroli miał za zadanie wymyślić okrzyk żegnający 
srogą zimę. Podczas ogniska cały Szczep miał okazję brać udział 
w niecodziennym wydarzeniu, jakim jest Obietnica Zucha.  
Aby ostatecznie zakończyć zimę zgodnie z tradycją uczestnicy 
podpalili i wrzucili marzanny do stawu krzycząc zimie "ŻEGNAJ". 
Jako, że niespodzianek nie było końca tego dnia, w kręgu dh 
Katarzyna Michalak dostąpiła zaszczytu otrzymania chusty 
„TROP” – najważniejszego elementu naszych ósemkowych 
barw. Kręgiem i iskierką zakończyliśmy tegoroczny Rajd 
Topienia Marzanny. Bogatsi o nowe znajomości, doświadczenia 
i jeszcze lepsze humory uczestnicy rajdu rozeszli się do domów.

W przygotowanie rajdu włączyli się: Nadleśnictwo Piotrków 
z siedzibą w Łęcznie, Koło PZW w Woli Krzysztoporskiej, 
piekarnia "Danielak" oraz rodzice: Pan Nowakowski oraz Pan 
Idzikowski. Za bezinteresowną pomoc dziękujemy!!! Więcej 
informacji na www.8trop.pl oraz www.harc.com.pl. Autor: 
Aleksandra Drozdek - drużynowa Próbnej Drużyny w Woli 
Krzysztoporskiej.

Na zdjęciu: Uczestnicy rajdu w Piotrkowie Trybunalskim.

Na zdjęciu: Uczestnicy rajdu wraz z opiekunami.

Na zdjęciu: Uczestnicy Topienia Marzanny w miejscowości  
Wygoda.

 Na zdjęciu: Uczestnicy Topienia Marzanny w miejscowości 
Wygoda.
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OSTATKI 2014

ZABAWA OSTATKOWA W WOŹNIKACH 

PRZEBIERAŃCY W URZĘDZIE GMINY

W dniu 4 marca 2014 roku odbyła się „Zabawa Ostatkowa 
2014”, zorganizowana przez „Fundację Piekarnia Dobrych 
Uczynków", KGW z Woźnik oraz Panią Sołtys. 

Na zabawię bardzo licznie przybyli przebrani w stroje 
ostatkowo-karnawałowy mieszkańcy Woźnik oraz okolic jak 
i zaproszeni Goście. Uczestnicy  spędzili  6 godzin dobrej 
zabawy prowadzonej przez DJ Karola Ozgę. Dla wszystkich 
również czekał darmowy poczęstunek: wszelkiego rodzaju 
ciasta, ciasteczka, tradycyjny smalec z ogórkami, sałatki, 
kanapki i wiele innych oraz gorąca herbatka - ponadto wszyscy 
kosztowali dania gorącego przygotowanego przez KGW. 

Na  zabawie odbyła się „Biesiada Woźnicka”, w której wszyscy 
z sympatią i tanecznym krokiem wzięli udział. Kolejnym 
punktem  zabawy był występ taneczny młodej artystki z Woźnik  
Wiktorii Matyji. 

Wyłoniono również Króla i Królową „Balu Ostatkowego 2014”. 
Królowymi balu zostały Pani Maria Kauc oraz Pani Magdalena 
Magiera. Natomiast Królami zostali: Pan Andrzej Wasik i Pan Jan 
Kauc. Zarząd Fundacji „Piekarnia Dobrych Uczynków” dziękuje 
wszystkim darczyńcom oraz wolontariuszom którzy przyczynili 
się do zorganizowania zabawy. 

W dniu 04.03.2014 r., tradycyjnie  Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej  odwiedzili przebierańcy ….

 Na zdjęciu: Uczestnicy zabawy ostatkowej.

 Na zdjęciu: Przebierańcy z Milejowca.

 Na zdjęciu: Uczestnicy zabawy ostatkowej.

 Na zdjęciu: Przebierańcy z Woźnik z Wójtem i pracownikami 
Urzędu Gminy.
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KONKURS WOKALNO-INSTRUMENTALNY PIEŚNI WIELKOPOSTNYCH 
POD PATRONATEM KS. PROBOSZCZA MARIUSZA STASZCZYKA

ZABYTKOWA KAPLICZKA W MZURKACH

W sobotę 05.04.2014 r. w sołectwie Mzurki-Budków 
odbył się przegląd pieśni wielkopostnych. Zgłosiło się 17 
młodych solistów. Konkurs przewidziano dla wokalistów 
i instrumentalistów. Uczestników konkursu oceniało Jury 
w składzie: przewodnicząca  Ewa Szymkiewicz – solistka Teatru 
Wielkiego w Łodzi, Sławomir Bartkiewicz – muzyk, kompozytor, 
dyrygent, pedagog, Radosław Blonka - student V roku kierunku 
wokalno-aktorskiego w AM w Gdańsku.   
 

Po wzięciu pod uwagę ogólnych kryteriów zawartych 
w regulaminie konkursu w  kategorii instrumentaliści w wieku 
od 8 do 13 lat jury przyznało:

• wyróżnienia: Wiktoria Kuśmierska, Szymon Staszek, 
Kinga    Zalepa

• II miejsce Olga Kotas
• II miejsce Natalia Osicińska
• I miejsce Weronika Sęk
• I miejsce Marika Szczepańska

W kategorii instrumentaliści w wieku od 13 do 18 lat jury 
przyznało:

• III miejsce Michał Tuta  
• III miejsce Kacper Wysmyk
• II miejsce Weronika Pietras
• I miejsce Justyna Robak
• Grand Prix Przemysław Olszewski

W kategorii wokaliści jury przyznało:
• II miejsce Weronika Sęk
• I miejsce Marta Parteka
• I miejsce Martyna Wojtasik
• Grand Prix Joanna Kluf

Poczęstunek dla gości przygotowało KGW Budków- Mzurki 
i Piekarnia Grabica.

Nagrody ufundował Ks. Proboszcz Mariusz Staszczyk, sponsorzy 
i darczyńcy.

Koncert laureatów odbył się 06.04.2014 roku w pięknym 
drewnianym zabytkowym kościele w Suchcicach.

Kapliczkę ufundował dziedzic Zaleski  w 1887 r. 
W czasie wojny została  ona zdemontowana i ukryta przez 
mieszkańców  Mzurek, którzy pracowali w majątku dziedzica. 
Po wojnie ponownie została postawiona.

W 2007 roku obecny właściciel Parku Józef Stępień 
wyremontował kapliczkę, a w roku 2014 ufundował ogrodzenie 
o metalowej konstrukcji. 

Przez cały okres powojenny Panie z Mzurek pielęgnują i dbają 
o kapliczkę, a w miesiącu maju śpiewają przy niej codziennie. 

Na zdjęciu: Zabytkowa kapliczka.

Na zdjęciu: Joanna Kluf z tatą.

Na zdjęciu: Ewa Szymkiewicz – solistka Teatru Wielkiego
w Łodzi

Na zdjęciu: Przemysław Olszewski.
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ZAADOPTUJ PIESKA! AZBEST 2014

GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 

Rada Gminy Wola Krzysztoporska podjęła uchwałę mającą na 
celu otoczenie opieką bezdomne zwierzęta z terenu naszej 
gminy i przeznaczyła na ten cel odpowiednie środki finansowe.
Gmina Wola Krzysztoporska poszukuje nowych właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt. W zamian oferuje wsparcie finansowe 
w wysokości 800,00 zł na zakup karmy, akcesoriów czy opiekę 
weterynaryjną. 

Wszelkie informacje dotyczące adopcji dostępne są 

na stronie internetowej Gminy Wola Krzysztoporska 

oraz w pokoju nr 14 w Urzędzie Gminy 

(tel. 44 616 39 83).

Informujemy, że Gmina Wola Krzysztoporska będzie ubiegała 
się o środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację 
zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest. W terminie od 26 maja do 16 czerwca 2014 roku 
mieszkańcy Gminy Wola Krzysztoporska mogą składać wnioski 
o sfinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających 
azbest. UWAGA: Nie podlega sfinansowaniu koszt demontażu 
eternitu. Więcej informacji na www.wola-krzysztoporska.pl lub  
w pokoju nr 14 oraz pod nr tel. 44 616 39 83 (w poniedziałki 
od 9:00 do 17:00, w pozostałe dni tygodnia od 7:30 do 15:30).

W dniu 26.02.2014r w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej odbyły się eliminacje do finału gminnego  
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom" (OTWP) jak też finał ustny w trakcie, 
którego wyłoniono finalistów eliminacji gminnych i finalistów 
którzy będą reprezentować Gminę na eliminacjach 
powiatowych. Organizacja Turnieju ma na celu popularyzowanie 
przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony 
ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. 
W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży 
znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania 
na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności 
posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką 
pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony 
przeciwpożarowej. Organizatorem TWP na szczeblu gminnym 
był: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska i Zarząd Gminny ZOSP 
RP w Woli Krzysztoporskiej przy aktywnej współpracy wszystkich 
szkół podstawowych z terenu Gminy Wola Krzysztoporska, 
Gimnazjum w Gomulinie i Woli Krzysztoporskiej, ZSR w Bujnach, 
jednostek OSP w Rokszycach i Woli Krzysztoporskiej . W skład 
Gminnej Komisji Organizacyjnej TWP zgodnie z Zarządzeniem 
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska zostali powołani: 1. 
Przewodniczący Komisji - Marek Ogrodnik Sekretarz Gminy, 
2 Grzegorz Konecki- Prezes ZOG ZOSP RP – członek komisji, 
3 Mirosław Jakubczyk Komendant Gminny ZOSP RP - członek 
komisji, 4. Jolanta Kołacińska - Dyrektor GOK - członek komisji, 
5 Mirosław Jakubczyk Komendant Gminny ZOG ZOSP RP - 
członek komisji, 6 Karolina Piotrkowska - członek komisji, 7. 
Jan Czubała – członek komisji. 

Jury przeprowadziło Turniej Wiedzy Pożarniczej w 2 etapach. 

W pierwszym etapie odbyły się eliminacje pisemne, w drugim 
etapie eliminacje ustne i praktyczne. W trakcie drugiego 
etapu wyłoniono także finalistów gminnych, którzy będą 
reprezentować Gminę Wola Krzysztoporska w eliminacjach 
powiatowych.

Na zdjęciu: Wójt Gminy Wola Krzysztoporska wita uczestników 
turnieju.

Na zdjęciu: Uczestnicy turnieju.
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Po eliminacjach pisemnych do etapu ustnego z największą 
liczbą punktów zostali zakwalifikowani:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)   
II grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1.Natalia Danielczyk
1.Roksana Sęderecka
2.Patrycja Dyko 
2.Kinga Białas 
3.Dawid Zaor
3.Grzegorz Koszelak 

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1.Oliwia Łuczyńska
2.Sławomir Fresel
3.Irena Fresel

Po eliminacjach ustnych i praktycznych największą liczbę 
punktów zdobyli i zajęli miejsca w poszczególnych kategoriach 
wiekowych:

I grupa wiekowa 
( szkoły podstawowe) 
II grupa wiekowa 
(szkoły ponadgimnazjalne) 
1. Dawid Zaor
1.Grzegorz Koszelak
2. Patrycja Dyko
2.Kinga Białas 
3. Natalia Danielczyk
3.Roksana Sęderecka

III. Grupa Wiekowa 
(szkoły ponadgimnazjalne)
1.Sławomir Fresel
2.Oliwia Łuczyńska
3.Irena Fresel

Do eliminacji Powiatowych TWP 
zakwalifikowano:

1.Dawid Zaor
2.Grzegorz Koszelak
3.Sławomir Fresel

Podczas eliminacji pisemnych odbył się pokaz działań 
przedmedycznych i prezentacja sprzętu ratowniczego 
przygotowana przez jednostkę OSP z KSR-G w Woli 
Krzysztoporskiej, a także wystąpiły dzieci z Przedszkola 
Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej w strażacko-
karnawałowym przedstawieniu okolicznościowym.

Gośćmi Honorowymi, którzy wręczali nagrody i wyróżnienia 
byli: 

Wójt Gminy – Roman Drozdek , Przewodnicząca Rady Gminy 
Maria Głowacka Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Piotrkowie 
Tryb. bryg . Paweł Kardas, Prezes Zgm ZOSP RP – Grzegorz 
Konecki, Komendant Gminny ZOSP RP – Mirosław Jakubczyk 
Wśród licznie zgromadzonej publiczności oprócz uczniów byli 
także dyrektorzy i nauczyciele ze szkół przygotowujących 
młodzież, mieszkańcy Woli Krzysztoporskiej, rodzice finalistów, 
Radni Rady Gminy Wola Krzysztoporska a także Prezesi, 
Naczelnicy i przedstawiciele jednostek OSP z terenu Gminy 
Wola Krzysztoporska.

Na zdjęciu: Laureaci konkursu.

Na zdjęciu: Występ dzieci z Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej.

GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ C.D.
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SUKCES ADRIANNY KOPEĆ Z GIMNAZJUM W GOMULINIE

MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS HISTORYCZNY 
„SŁAWIMY MĘŻNYCH KRÓLÓW DZIEJE…”

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W GOMULINIE

Uczennica klasy III a Gimnazjum w Gomulinie Adrianna 
Kopeć została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy 
o Społeczeństwie organizowanego przez Kuratora Oświaty 
w Łodzi. W konkursie wzięli udział uczniowie z województwa 
łódzkiego. Do eliminacji rejonowych zakwalifikowało się 129 
uczniów, a do eliminacji wojewódzkich tylko 36, a wśród 
nich Adrianna Kopeć. Została jedyną finalistką konkursów 
kuratoryjnych z terenu naszej gminy. Do konkursu 
przygotowywała się pod kierunkiem nauczycielki wiedzy 
o społeczeństwie Ewy Maciołek.

Na zdjęciu: Adrianna Kopeć.

Drużyna z Gimnazjum w Gomulinie w składzie Magdalena 
Cieślik, Patrycja Orłowska i Michał Rabenda wzięła udział 
w międzygimnazjalnym Konkursie Historycznym „Sławimy 
mężnych królów dzieje…”, zorganizowanym przez Gimnazjum 
nr 4 w Piotrkowie Tryb. i zajęła II miejsce. Każdy zespół 
musiał rozwiązać test i przygotować krótką inscenizację 
przybliżającą życie króla. Uczniowie wykazali się szeroką 
wiedzą o Rzeczypospolitej za panowania Władysława Jagiełły 
oraz życiu samego władcy. Do konkursu uczniów przygotowała 
nauczycielka historii, Ewa Maciołek. Gratulujemy!

Na zdjęciu: Zwycięzcy konkursu historycznego.

W dniu  22 marca 2014 r. Szkolne Koło Krajoznawczo - 
Turystyczne  PTTK z Gimnazjum w Gomulinie przy współudziale 
Oddziału PTTK w Żarnowie zorganizowało na swoim terenie 
Rajd „Pierwszy dzień wiosny”. Patronat honorowy  nad  imprezą 
objął  Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek. 
Wśród 150 przybyłych gości znaleźli się uczniowie wraz 
opiekunami ze szkół podstawowych i gimnazjów z Żarnowa, 
Białaczowa i Gomulina, szkół podstawowych z Aleksandrowa, 
Bujen, Petrykóz, Przedborza i Woli Krzysztoporskiej, ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z Radomska   
oraz przedstawiciele Koła Terenowego z Żarnowa. Celem 
rajdu było promowanie walorów krajoznawczo-turystycznych 
naszej gminy, kultywowanie polskich zwyczajów związanych 
z nadejściem wiosny, a także popularyzowanie turystyki pieszej, 
jako formy czynnego wypoczynku.

Na zdjęciu: Uczestnicy Rajdu.
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W  Szkole Podstawowej w Krzyżanowie odbyły się szkolne 
eliminacje do „Gminnego konkursu piosenki Anny Jantar 
i Bogusława Meca”, które poprowadziła nauczycielka muzyki 
Małgorzata Sacińska. Jak wiadomo wszystkim konkursom 
towarzyszą wielkie emocje. Już podczas przygotowań słychać 
było głosy podśpiewujących, spacerujących po korytarzach 
uczniów. Chętnych do śpiewania było wielu. Zgłosili się 
zarówno soliści, duety, jak i zespoły. Uczniowie ci pod bacznym 
okiem wychowawców oraz rodziców ćwiczyli wcześniej wybrany 
repertuar. Największe emocje rozgorzały tuż przed występem, 
kiedy trzeba było zaśpiewać przed szkolną publicznością. 
Nagrodą za najlepszy występ był udział w eliminacjach 
gminnych. Etap szkolny wygrała uczennica klasy III Amelia 
Pałubska, śpiewająca piosenkę Anny Jantar „Żeby szczęśliwym 
być” oraz duet Julia Snochowska i Martyna Balczukiewicz 
z piosenką „Najtrudniejszy pierwszy krok”. Wszystkie wystąpiły 
w konkursie gminnym. Sukcesem okazał się występ Amelii 
Pałubskiej, która w eliminacjach gminnych zajęła I miejsce 
w kategorii klas I-III. Na szkolnym podsumowującym apelu 
dyrektor szkoły Iwona Zapała, wyraziła słowa uznania 
i pogratulowała uczennicy zdobycia I miejsca.

Na zdjęciu: Laureatka konkursu Amelia Pałubska.

WYNIKI SZKOLNEJ AKCJI "GÓRA GROSZA 2013" 
W SP WOLA KRZYSZTOPORSKA

KONKURS  „WESOŁA NOWINA”

SZKOLNY KONKURS PIOSENKI ANNY JANTAR 
I BOGUSŁAWA MECA

I miejsce - klasa II a (wychowawca pani Iwona Biegarczyk) 
II miejsce - klasa I a (wychowawca pani Danuta Motyl) 
III miejsce - klasa I b ( wychowawca pani Anna Rekorajska) 

Klasa II a zebrała również największą ilość karmy w akcji 
"Wigilia dla Zwierząt". 
Karmę przekazaliśmy Schronisku dla zwierząt w Piotrkowie 
Trybunalskim. Gratulacje!

Na zdjęciu: Dzieci z klasy Ib  z wychowawcą.

Grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej 
prowadzona przez Iwonę Blaźniak, Magdalenę Krasoń oraz 
Krystynę Koszelak uczestniczyła w IV Miejsko - Powiatowym 
Konkursie Artystyczno – Religijnym „Wesoła Nowina”. 
Przedstawiła spektakl pt: „Betlejem polskie” i otrzymała 
I nagrodę Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego!

Na zdjęciu: Uczestnicy konkursu.
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Z KRONIKI KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

KGW SIOMKI

Koło Gospodyń Wiejskich w Siomkach powstało już na 
samym początku lat pięćdziesiątych. Założycielką Koła była 
Genowefa Krystyna Nalepa, ówczesna mieszkanka wsi Siomki. 
Przewodniczącymi były m.in. Weronika Drozdek, Teodozja 
Hemer. 

KGW Siomki prężnie działało organizując zabawy taneczne 
w nowo wybudowanej przez mieszkańców wsi Siomki świetlicy 
wiejskiej oraz szereg wycieczek, czego dowodem jest mnóstwo 
zdjęć z tamtego okresu. 

Panie z Koła uczęszczały na  kursy gotowania, kroju szycia. 
Zajmowały się wypożyczaniem naczyń, hebla do kapusty oraz 
magla. W okresie letnim prowadziły letnie przedszkole dla 
dzieci  tzw. dzieciniec.

Koło zaprzestało swojej działalności w latach dziewięćdziesiątych.

Po długiej przerwie 29 września 2009 roku Koło Gospodyń 
Wiejskich w Siomkach ponownie wznowiło swoją działalność. 
Odbyło się wówczas zebranie założycielskie nowego Koła, na 
które przybyło 31 gospodyń ze wsi Siomki. W zebraniu brał 
również udział  sołtys wsi Paweł Malik. Pod jego okiem odbyło 
się głosowanie, w wyniku którego wyłoniony został nowy zarząd 
Koła w składzie:

• Przewodnicząca - Maria Danielak
• Zastępca  - Romana Wlazłowska
• Skarbnik – Teresa Kos
• Sekretarz – Julita Karnel

Zarząd w tym składzie pełni funkcję do dnia dzisiejszego. 
Obecnie Koło liczy 32 członkinie.

Niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu Koła była uroczystość 

Na zdjęciu: Założycielka Koła Gospodyń Wiejskich.

Na zdjęciu: Wycieczka do Gdyni w 1969 r.

Na zdjęciu: Wycieczka do Warszawy 1975 r.

Na zdjęciu: KGW lata 50.
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otwarcia Domu Ludowego w Siomkach, która odbyła się 15 
maja 2010 roku. KGW Siomki wraz z sołtysem Pawłem Malikiem 
i Radnym Ryszardem Iskrzyńskim pełniło obowiązki gospodarza 
tej uroczystości. Zaproszono wielu ważnych gości w tym 
Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczącą 
wszystkich Kół z terenu gminy, Księdza Proboszcza z parafii 
Milejów i  Radnych. Panie z Koła na tę okoliczność przygotowały 
pyszny poczęstunek oraz zorganizowały oprawę muzyczną.

Od tamtego czasu panie z Koła spotykają się w Domu Ludowym 
na comiesięcznych zebraniach, gdzie omawiają sprawy bieżące 
Koła, organizację uroczystości i różnych imprez.

Trzeba również wspomnieć, że dbają  one o wyposażenie Domu 
Ludowego oraz o porządek wewnątrz jak i wokół budynku.

Działalność Koła polega także na organizowaniu imprez 
typu Dzień Kobiet, Andrzejki, Tłusty Czwartek. Szczególnie 
podtrzymywana jest tradycja ostatkowa. Wówczas kilka Pań 
przebiera się i ze śpiewem odwiedza mieszkańców wsi.
Obchodzone są również popularne imieniny członkiń Koła.

KGW Siomki organizuje wiele wycieczek krajoznawczych, 
wyjazdy do teatru, ogniska. Członkinie zwiedziły m.in. Kraków, 
Wieliczkę, Zakopane, Oświęcim, Kazimierz Dolny. W najbliższym 
czasie planowana jest wycieczka do Trójmiasta.

Panie z Koła udzielają się w pokazach, konkursach kulinarnych 
i sportowych oraz w uroczystościach organizowanych przez 
GOK i Gminę Wola Krzysztoporska.

KGW Siomki brało czynny udział w ostatnich dożynkach 
gminnych we wrześniu 2013 roku wręczając wieniec dożynkowy 
Wójtowi oraz prezentując swój występ wokalny.

Finansowanie działalności Koła odbywa się głównie ze 
składek członkowskich i nagród pieniężnych otrzymywanych 
w konkursach organizowanych przez GOK.

W Kole Gospodyń Wiejskich w Siomkach panuje miła 
i rodzinna atmosfera. Spotkania i udział w różnych imprezach 
i uroczystościach to miła odskocznia od codziennych 
obowiązków.

Na zdjęciu: Otwarcie Domu Ludowego w Siomkach w 2010 r.

Na zdjęciu: Tłusty czwartek 2012 r.

Na zdjęciu: Dożynki w Bogdanowie 2013 r.Na zdjęciu: Uczestnicy wycieczki do Wieliczki.

KGW SIOMKI C.D.



13

SPORT

W dniu 06.04.2014 r. w sali sportowej Gimnazjum w Gomulinie 
rozegrano finał VII edycji Gminnej Ligi Halowej Piłki Nożnej 
Mężczyzn drużyn niezwiązkowych 5-cioosobowych.
W fazie rozgrywek eliminacyjnych uczestniczyło 12 zespołów 
z terenu Gminy Wola Krzysztoporska. Rozgrywki o wejście do 
finału odbyły się turniejowo w trzech grupach po 4 zespoły.
Do finału awansowali mistrzowie grup oraz drużyna z najlepszym 
dorobkiem punktowym t.j. LZS Gomulin, LZS „OLBOY” Wola 
Krzysztoporska, LZS Siomki oraz LZS Kacprów.
• I miejsce i Puchar Wójta Gminy Wola Krzysztoporska 

Romana Drozdka wywalczył LZS Kacprów.                                            
• II miejsce i Puchar Prezesa OZPN w Piotrkowie Tryb. 

Stanisława Sipy otrzymał LZS Gomulin
• III miejsce i Puchar V-ce Starosty Powiatu Piotrkowskiego 

Grzegorza Adamczyka wywalczył LZS „OLBOY” Wola 
Krzysztoporska.

• IV miejsce zajął LZS Siomki i otrzymał Puchar od 
Przewodniczącego Społecznej Sekcji Piłki Nożnej GZ LZS 
w Woli Krzysztoporskiej Rafała Mańkowskiego.

Drużyna zwycięska, mistrz gminy ligi halowej piłki nożnej 
w sezonie w 2014 r. LZS Kacprów wystąpił w składzie: 
Krawczyk Mariusz, Kulbat Michał, Roksela Janusz, Cieślik 
Marcin, Roksela Paweł, Renosik Bartłomiej, Renosik Kamil, 

Witkowski Przemysław, Wieczorek Maciej, Malicki Przemysław, 
Płosa Krystian, Paszta Konrad i Kołaciński Dawid. Kierownikiem 
drużyny jest Wojciech Wieczorek. Gratulujemy sukcesu!

GMINNA LIGA HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ MĘŻCZYZN

OGÓLNOPOLSKIE "DNI OLIMPIJCZYKA" 
W WOLBORZU

SUKCES WARCABISTÓW

Reprezentacja Gminy Wola Krzysztoporska wzięła udział 
w wiosennych masowych biegach przełajowych zrzeszenia 
LZS województwa łódzkiego w ramach ogólnopolskich „DNI 
OLIPMIJCZYKA”, które odbyły się 11.04.2014 r., w Wolborzu. 
Duży sukces w kategorii szkół gimnazjalnych odniósł Marcin 
Cieślak z Gimnazjum w Gomulinie zajmując II miejsce na 72 
startujących zawodników.

Na zdjęciu: Reprezentacja Gminy Wola Krzysztoporska.

Duży sukces odniosły warcabistki ze Stradzewa na 
INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTWACH ZRZESZENIA LZS 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W WARCABACH 64-POLOWYCH, 
które odbyły się 13.04.2014 r. w Drużbicach.
W kategorii kobiet do lat 19: Aleksandra Pilarczyk II miejsce, 
powyżej 35 lat; Aneta Chojwa III miejsce, Monika Kaczmarek 
IV miejsce, w kategorii do lat 16 Dorota Pilarczyk XIII miejsce. 

Wyniki Mężczyzn do lat 10: Wiktor Kaczmarek VIII miejsce, do 
lat 19: Adam Romas z ZSR CKP Bujny IV miejsce, powyżej lat 
35: Ryszard Piekarski z ZLS Wola Krzysztoporska IX miejsce. 

Na zdjęciu: Reprezentacja warcabistów Gminy Wola 
Krzysztoporska.

Na zdjęciu: Mistrz - Drużyna LZS Kacprów.
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Dnia 15.03.2014 r. w Moszczenicy odbył się II Turniej Młodzieży 
Szkolnej o Mistrzostwo Szkół Podstawowych Województwa 
Łódzkiego w zapasach styl klasyczny. W zawodach wystartowało 
72 zawodników z 19 Szkół Podstawowych z Województwa 
Łódzkiego.

Wyniki zawodników LUKS "ATHLETIC" Wola Krzysztoporska

kat. 32 kg.
Adamski Wiktor - III miejsce

kat. 35 kg.
Szczegodziński Wiktor - V miejsce

kat. 42 kg.
Kawiński Maciej - V miejsce

kat. 47 kg.
Kroczyński Bartosz - III miejsce
Kiereś Jakub - VII miejsce

kat. 53 kg.
Walas Jakub - V miejsce

kat. 66 kg.
Głowacki Szymon - I miejsce

Drużynowo:
Klasyfikacja Szkół Podstawowych
SP Wola Krzysztoporska III miejsce
Klasyfikacja klubowa
LUKS "ATHLETIC" Wola Krzysztoporska - IV miejsce.

MISTRZOSTWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 
W ZAPASACH STYL KLASYCZNY

Na zdjęciach: Uczestnicy turnieju.

Sekcja Turystyczna LUKS GRYF w ZSR CKP w Bujnach 
reprezentując Gminę Wola Krzysztoporska, Powiat Piotrkowski 
i Województwo Łódzkie okazała się najlepsza w Polsce.
W dniach  06-09.03.2014 r.  LUKS GRYF pokonał województwa:  
zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, 
świętokrzyskie, lubelskie, mazowieckie i śląskie.
Na wynik składały się sukcesy w:

1. konkurs wiedzy o „Podhalu” - V miejsce Marczyńska 
Katarzyna; VI miejsce Tręda Urszula

2. Śniegowy tor przeszkód - I miejsce Badek Jaromir; VII 
miejsce Stępień Piotr

3. Sprawnościowy bieg narciarski- III miejsce Strojny 
Krystian, VII Siewiera Dominik

4. Konkurs promocji „Zagroda” - I miejsce Poprawska 
Aleksandra; III Kęsy Kinga

Skład drużyny: ZSR CKP Bujny gmina Wola 
Krzysztoporska:Kinga Kęsy, Katarzyna Marczyńska, Tręda 
Urszula, Orłowska Ewelina, Aleksandra Poprawska, Krasoń 
Anna, Jaromir Badek, Piotr Stępień, Dominik Siewiera, Krystian 
Strojny, Grzyb Bartłomiej, opiekun Anetta Mielczarek.

XIX OGÓLNOPOLSKI PODHALAŃSKI RAJD NARCIARSKI LZS 
W BIAŁYM DUNAJCU

Na zdjęciu: Reprezentacja Gminy Wola Krzysztoporska.
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Powiatowe Zrzeszenie LZS w Piotrkowie Tryb. dnia 20.01.2014 
w Ręcznie  podsumowało działalność sportowo-turystyczną 
za rok 2013. Nagrody i wyróżnienia wręczono najlepszym 
sportowcom, trenerom, gminnym radom LZS, szkołom. Laureaci 
usłyszeli życzenia kolejnych sukcesów sportowych i utrzymania 
jak najlepszej formy od starosty powiatu piotrkowskiego 
Stanisława Cubały i Zbigniewa Sarleja Przewodniczącego 
Powiatowej Rady LZS. W spotkaniu wzięli udział wyróżnieni 
sportowcy, władze gmin powiatu piotrkowskiego, dyrektorzy 
szkół, działacze sportowi. Bardzo dobrze wypadła Gmina Wola 
Krzysztoporska.

W DZIESIĄTCE NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW  
LZS POWIATU PIOTRKOWSKIEGO  SEZON 2013
III miejsce zajęła Justyna Zawada LUKS „Gryf” Bujny - 
podnoszenie ciężarów 
IV miejsce zajęła Katarzyna Ordzińska LUKS „Gryf” Bujny – 
podnoszenie ciężarów

W kategorii NADZIEJE SPORTOWE
Karolina Hyla LUKS „Gryf” Bujny – podnoszenie ciężarów
Łukasz Hyla LUKS „Gryf” Bujny – podnoszenie ciężarów

W DZIESIĄTCE NAJLEPSZYCH KLUBÓW SPORTOWYCH
II miejsce LUKS „Gryf” Bujny - podnoszenie ciężarów
VI miejsce LUKS „ATHLETIC” –zapasy styl klasyczny

W kategorii TRENERZY – WYCHOWAWCY MŁODZIEŻY
Tomasz Woźniak LUKS „ATHLETIC” Wola Krzysztoporska - 
Zapasy styl klasyczny
Henryk Furmaniuk - LUKS „Gryf” Bujny - Podnoszenie ciężarów                                                                               

WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWE:
NAJLEPSZE RADY GMINNE LZS
II miejsce Wola Krzysztoporska
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I miejsce ZSR CKP w Bujnach
SZKOŁY GIMNAZJALNE
II miejsce Publiczne Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej
SEKCJE TURYSTYCZNE 
I miejsce Gminne Zrzeszenie LZS w Woli Krzysztoporskiej.

PODSUMOWANIE SPORTOWO - TURYSTYCZNE ZA ROK 2013 
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO 

Na zdjęciach: Uczestnicy spotknia.

Chłopcy z Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej zostali  
wicemistrzami Województwa LZS w Halowej Piłce Nożnej. 
Dobra passa zaczęła się w fazie grupowej eliminacji do Finału 
Powiatowego gdzie nasi chłopcy ze stratą zaledwie 2 goli 
zdobywając 10 zwyciężyli drużyny z Gomulina 4:0, Gorzkowic 
3:1, Wolborza 3:1 tym samym awansowali z I miejsca do 
Finału Powiatowego. Wygrywając z Moszczenicą 4:1, Rozprzą 
3:1, Wolborzem 3:2, Dąbrową nad Czarną 3:1 tym samym 
awansując do rozgrywek Rejonowych, które rozegrane 
zostały w Działoszynie. Turniej ten układał się dla chłopców 
pomyślnie, gdyż wygrali pierwsze trzy mecze z Opocznem 
2:1, Domiechowicami 1:0, Sulmierzycami 3:0 ulegając jedynie 
Kamieńskowi 0:3 i zostali mistrzami Rejonu awansując do Finału 
Wojewódzkiego, który odbył się 13.03.2014r. w Gorzkowicach. 
Tam nasza drużyna wygrała z Kutnem 3:1, Białą Rawską 4:0, 
zremisowała z Gorzkowicami 2:2 ulegając dopiero w finale 
drużynie z Opoczna przegrywając 1:2 i zajęła II miejsce. 
Trenerem drużyny jest Marcin Przybył. 

Opiekunami podczas zawodów byli Chęcińska Emilia, Danielak 
Marlena, Hubert Zawiślak. Gratulujemy!!!

SUKCES CHŁOPCÓW Z GIMNAZJUM 
W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

Na zdjęciu: Wicemistrzowie z Woli Krzysztoporskiej.
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W dniach 28-29.03.2014 r. w Olsztynie odbył się XLIII 
Międzynarodowy Turniej o Puchar Warmii i Mazur 
w zapasach.W tych zmaganiach wystartowali reprezentanci 
LUKS "ATHLETIC" WOLA KRZYSZTOPORSKA zajęli następujące 
lokaty: 
kat. 100 kg - Artur Muszalak - II miejsce / kat. 38 kg - Mariusz 
Ciesielski - III miejsce Szymon Kwapiński - VIII miejsce / kat. 
42 kg - Marcin Ciesielski - VIII miejsce / kat. 59 kg - Szymon 
Głowacki - IX miejsce.
W zawodach wzięły 23 kluby w tym 2 reprezentacje zagraniczne  
z Białorusi i Litwy. Drużynowo: LUKS "ATHLETIC" - X miejsce.

Na zdjęciu: LUKS "ATHLETIC" Wola Krzysztoporska.

RAJD BAB

ZAPROSZENIE DO WĘDKOWANIA

TURNIEJ O PUCHAR WARMII I MAZUR 
W ZAPASACH

8 marca 2014 roku uczniowie Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego, 
członkowie „Koła Miłośników Regionu” wzięli udział w XXXIX 
Pieszym Rajdzie Bab – zorganizowanym przez PTTK Końskie. 
Do pokonania uczniowie mieli trasę 13 km, a na trasie 
czekały na drużyny konkurencje – zręcznościowe (skakanie 
na skakance, rzuty krążkami czy lotkami do celu), należało 
zagrać z przeciwnikiem w karty czy rzucić kostkami, wykazać 
się znajomością bajek oraz na jednym z punktów wybudować 
szałas w ciągu 15 minut bez użycia jakichkolwiek narzędzi.  
Drużyny poradziły sobie z wszystkimi zadaniami, jakie 
przygotowali organizatorzy. Finał rajdu odbył się u Strażaków 
w Proćwinie. Na uczestników rajdu czekała gorąca herbata, 
ognisko na którym należało sobie upiec kiełbaskę oraz dyplomy. 
Uczniów  w drużynach wspierali nauczyciele z gimnazjum: 
Maria Bartłomiejczyk, Ewa Berner Zawada, Marlena Danielak, 
Aleksandra Kowalczyk, Joanna Sala, a ze Szkoły Podstawowej 
Danuta Błaszczyk, Grażyna Pielużek i Beata Wieczorek.

W związku z rozpoczęciem sezonu wędkarskiego w Kole nr 35 
PZW, działającym na terenie naszej gminy trwały intensywnie 
prace. Do zbiorników wodnych w Wygodzie został wpuszczony 
materiał zarybieniowy. Wędkarze w ramach czynów społecznych 
posprzątali tereny wokół wszystkich zbiorników i harcówki 
w miejscowości Wygoda. Członkowie koła wizytowali i sprzątali 
również tereny rzeki Bogdanówki, które leżą na terenie naszej 
gminy.
Należy wspomnieć, że Koło nr 35 prężnie się rozwija. Do koła 
wstępują młodzi mieszkańcy gminy. Najmłodszy wędkarz to 
11-letni kolega Nigel Ściegliński, a najstarszy 81-letni  kolega  
Antoni Kopertowski. W 2014 roku dołączyła do koła pierwsza 
w historii kobieta koleżanka Dorota Drozdek.  
Zarząd koła życzy wszystkim wędkarzom udanego sezonu, 
dużych, pięknych złapanych okazów i odpoczynku na łonie 
natury. Tych, którzy nie są zrzeszeni w strukturach PZW 
zapraszamy na konkursy otwarte, które będziemy organizować,  
jak co roku, a o ich terminach poinformujemy w ogłoszeniach.     

Na zdjęciach: Uczestnicy rajdu.

Na zdjęciach: Antoni Kopertowski. Na zdjęciach: Zarybianie.


