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Na zdjęciach: Uczestnicy imprezy "Smaki Królowej Bony".
W dniach 18 i 19 października br. w Woli Krzysztoporskiej odbyła
się druga odsłona imprezy związanej z projektem „ Umacnianie
pozytywnego wizerunku Województwa Łódzkiego poprzez
modernizację i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Woli
Krzysztoporskiej oraz organizację imprezy kulturalnej „Smaki
Królowej Bony”. Projekt był współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
a jego zakres obejmował m.in. kapitalny remont budynku.
Temat projektu powstał w Urzędzie Gminy i połączył dwa fakty
dotyczące wniesienia przez Królową Bonę ogromnego wkładu
w rozwój polskiej kultury oraz jej przebywania w roku 1550
na terenie miejscowości Gomulin położonej w gminie Wola
Krzysztoporska. W nawiązaniu do obydwu faktów w dniu 18
października został zorganizowany przez Panie Beatę Wieczorek
i Grażynę Pielużek z Koła PTTK działającego przy ZSZ-G w Woli
Krzysztoporskiej II pieszy rajd „Szlakiem Królowej Bony”.
W rajdzie wzięło udział aż 180 uczestników wraz z opiekunami
ze szkół w Gomulinie, Woli Krzysztoporkiej, Bogdanowie,
Bujnach oraz Krzyżanowie. Trasa rajdu przebiegała na odcinku
12 kilometrów z miejscowości Gomulin do GOK w Woli
Krzysztoporskiej. W trakcie marszu uczestnicy brali udział
w konkursach historycznych z nagrodami oraz wysłuchali
bardzo ciekawej legendy na temat przebywania Królowej Bony
na dworze szlacheckim w Gomulinie, którą przedstawił parający
się historią Pan Wojciech Kamiński. U kresu wędrówki w Woli
Krzysztoporskiej uczestników rajdu przywitał Wójt Gminy Pan
Roman Drozdek wraz z czternastoma dworzanami i rycerzami
ubranymi w stroje z epoki renesansu. Odważniejsi uczestnicy
mieli możliwość spróbowania swoich sił w walkach rycerskich.

Na zdjęciach: KGW Krzyżanów, KGW Oprzężów, KGW Jeżów.

Dla wszystkich biorących udział, rajd był nie tylko wędrówką
ale i pouczającą lekcją historii.
Natomiast w niedzielę 19 października odbyło się na przepięknej
sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury ciekawe
przedstawienie historyczne pt. „Na dworze Zygmunta Starego
i Królowej Bony” przygotowane przez artystów działających
przy Muzeum Regionalnym w Piotrkowie Tryb. Tego wieczoru
dla wszystkich zebranych wystąpił również zespół Pasjonatki
wraz z instruktorem Łukaszem Borkiem. Integralną jednak
częścią niedzielnych uroczystości był konkurs kulinarny,
w którym udział wzięło 130 pań z 24 Kół Gospodyń Wiejskich
działających na terenie naszej gminy. Bohaterka naszych
uroczystości zrewolucjonizowała przecież w XVI wieku kuchnię
polską wprowadzając do jadłospisów warzywa, przyprawy
korzenne oraz makarony. Dlatego nie obyło się bez degustacji
potraw. Na suto zastawionych i przepięknie ubranych stołach
znalazły się: lazanie, sałatki, tiramisu i wiele innych potraw
oraz ciast. Królowała jednak kapusta, kalafiory i brokuły.
Była to uczta nie tylko dla podniebienia ale i dla oka. Panie
jak zwykle wykazały się ogromnym kunsztem kulinarnym
i pomysłowością. Oprócz walorów smakowych oceniane były
również walory estetyczne, czyli wygląd poszczególnych stołów
oraz sposób podania potraw. Główną nagrodę zdobyło KGW
Krzyżanów, II miejsce przypadło dla KGW Krężna, III miejsce
zdobyły panie z miejscowości Siomki. Przyznano również cztery
wyróżnienia. Nikt tego wieczoru nie wyszedł przegrany, gdyż
wszystkie KGW zostały nagrodzone. Tegoroczne dwudniowe
uroczystości dobiegły końca, jednak ich niezapomniany smak
i duch Królowej Bony pozostanie z nami na długo.

INFORMACJE BIEŻĄCE I KULTURALNE
Z OBRAD RADY GMINY
XLVII sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła
się w dniu 02.09.2014 roku w budynku Urzędu 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 uchwał Rady Gminy,
zarządzeń Wójta Gminy, skarg i wniosków mieszkańców
za I półrocze 2014 roku oraz wybranych inwestycji
gminnych zrealizowanych w minionej kadencji,
•
zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2014,
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola
Krzysztoporska, udzielenia pomocy finansowej dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Piotrkowie Trybunalskim, udzielenia pomocy rzeczowej
Powiatowi Piotrkowskiemu na wykonanie przepustu
i kolektora krytego oraz konserwacji rowu w pasie drogi
powiatowej w miejscowości Kolonia Oprzężów na terenie
Gminy Wola Krzysztoporska, likwidacji filii biblioteki
w Bogdanowie prowadzonej przez Gminną Bibliotekę
Publiczną wchodzącą w skład Gminnego Ośrodka Kultury
w Woli Krzysztoporskiej, zmiany uchwały Nr XLVI/387/14
Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 czerwca 2014
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów
położonych w obrębie geodezyjnym Wola Krzysztoporska
w Gminie Wola Krzysztoporska, wyboru przedstawiciela

do Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zespole
Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim.
XLVIII sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła
się w dniu 02.10.2014 roku w budynku Urzędu 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
administrację w I kwartale 2014 roku, zmiany budżetu
i w budżecie gminy na rok 2014, zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska,
ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,
•
rozpatrzenia skargi na Kierownika GOPS w Woli
Krzysztoporskiej.
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

SPOTKANIE WŁADZ GMINY Z SOŁTYSAMI
W dniu 08.10.2014 r. W Gminnym Ośrodku Kultury w Woli
Krzysztoporskiej odbyło się spotkanie władz gminnych
z sołtysami. Cykliczne spotkania służą wzajemnemu
przekazywaniu informacji. Biorący udział w spotkaniu Wójt,
jego Zastępca, Sekretarz i Skarbnik informują sołtysów

o działalności Gminy, realizowanych zadaniach, budżecie
i inwestycjach. Spotkanie było jednocześnie doskonałą okazją
do uhonorowania pani Teresy Magiera z okazji 30-lecia
pełnienia funkcji sołtysa we wsi Praca.

Na zdjęciu: Wójt wręcza kwiaty p. Teresie Magiera.

Na zdjęciu: Uczestnicy spotkania.

INFORMACJA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
Informujemy, że nastąpiła zmiana godzin pracy biblioteki
w Parzniewicach. Od września 2014 r. Filia Biblioteczna

2

w Parzniewicach jest czynna we wtorki w godz. 15.00 – 20.00.
Wszystkich czytelników, i nie tylko, serdecznie zapraszamy.

KOMENTARZ WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA W SPRAWIE
ELEKTROWNI WIATROWEJ W KRZYŻANOWIE
Wiele osób zadaje sobie pytanie o co chodzi z tą budową
elektrowni wiatrowej w Krzyżanowie. Często pojawiające się
sprzeczne i co należy podkreślić często nieprawdziwe informacje
utrudniają wyrobienie sobie jednoznacznego poglądu na ten
temat. W prasie przez różne osoby podnoszone jest twierdzenie,
że elektrownia wiatrowa w Krzyżanowie stanowi zagrożenie dla
bezpieczeństwa samolotów startujących i lądujących na lotnisku
w Piotrkowie Trybunalskim, że decyzję zezwalającą na realizację
inwestycji podjął Wójt Gminy Wola Krzysztoporska i to z rażącym
naruszeniem prawa…. Postaram się czytelnikom przybliżyć to
zagadnienie i wyjaśnić, że stwierdzenia te są nieprawdziwe.

Kolejne
więc
powtarzane
publicznie
twierdzenie
przedstawicieli Areoklubu Ziemi Piotrkowskiej, że
decyzja o warunkach zabudowy wydana przez wójta
Gminy Wola Krzysztoporska została wydana z rażącym
naruszeniem prawa okazało się być nieprawdziwe.
Również skierowane w tej sprawie doniesienie do
Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Tryb. sugerujące
niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień
przez wójta jest niedopuszczalne i nosi znamiona
szkalowania pomawiania i oczerniania organu gminy
jakim jest wójt.

Zacząć należy od tego, że w państwie prawa właściciela
gruntu w sposobie jego zagospodarowania ograniczać
mogą jedynie przepisy prawa. Aby uzyskać prawo do budowy
obiektu inwestor powinien najpierw wystąpić o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy. Decyzja taka nie przesądza, że
zamierzenie nią objęte będzie realizowane. Nie rodzi ona praw do
terenu i nie uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych. Decyzja
o warunkach zabudowy określa jedynie na jakich warunkach
przedsięwzięcie w niej opisane może podlegać wykonaniu i jej
wydanie w przedmiotowej sprawie należało do Wójta Gminy
Wola Krzysztoporska. Natomiast przedmiot inwestycji
podlega dalszym szczegółowym ustaleniom na podstawie
przepisów prawa budowlanego w odrębnym postępowaniu
na etapie ubiegania się inwestora o wydanie pozwolenie na
budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego. Decyzję
pozwalającą na budowę w przedmiotowej sprawie wydało
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim.

O co więc chodzi z tym wiatrakiem? Czy ktoś tu dopuścił się
zaniedbania?

A zatem twierdzenia przedstawicieli Areoklubu Ziemi
Piotrkowskiej, że Wójt Gminy Wola Krzysztoporska
zadecydował o posadowieniu elektrowni wiatrowej
w Krzyżanowie są nieprawdziwe. Wynika to już
z określonych ustawą kompetencji wójta, który takiego
uprawnienia nie posiada.
Postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
przeprowadził więc Wójt Gminy Wola Krzysztoporska.
Postępowanie takie polega na ustaleniu czy zamierzona
inwestycja jest zgodna z przepisami prawa, ewentualnie jakie
wynikające z tych przepisów warunki inwestor zobowiązany
jest spełnić. W celu ustalenia tego faktu organ prowadzący
postępowanie powinien przede wszystkim uzyskać uzgodnienia
innych organów zobowiązanych do współdziałania przy
wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Przy czym zgodnie
z art. 106 § 5 Kpa w związku z art. 53 ust. 4 u.p.z.p organ
wydający decyzję jest związany podjętym uzgodnieniem,
co oznacza, że nie może wydać decyzji sprzecznej
z podjętym uzgodnieniem.
Dla wydania warunków zabudowy dla budowy elektrowni
wiatrowej w Krzyżanowie kluczowym było uzyskanie
uzgodnienia Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który to zobowiązany
jest wypowiedzieć się czy planowany do budowy obiekt może
stanowić zagrożenie dla startujących i lądujących statków
powietrznych. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego po
przeprowadzeniu stosownej analizy wydał w dniu 21
marca 2013 r. postanowienie, w którym dopuścił budowę
elektrowni wiatrowej w Krzyżanowie pod warunkiem, że
jej całkowita wysokość nie przekroczy 95 m.
Wójt Gminy Wola Krzysztoporska wydał więc warunki
zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia uwzględniając treść
uzgodnienia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Następnie
inwestor wystąpił o wydanie decyzji zezwalającej na budowę
do Starosty Powiatu Piotrkowskiego, który po przeprowadzeniu
w tym zakresie postępowania decyzję taką wydał i zatwierdził
przedłożony projekt budowlany.
Areoklub Ziemi Piotrkowskiej wystąpił o stwierdzenie nieważności
decyzji Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o wydaniu
warunków zabudowy, jednak Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim decyzją z dnia
30.09.2014 r. odmówiło stwierdzenia nieważności tej
decyzji. W uzasadnieniu SKO wykazało, że decyzja została
wydana zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z uzyskanymi
uzgodnieniami, których treścią wójt był związany, a wójt nie miał
prawa wydać decyzji o innej treści. Wszystkie zarzuty Areoklubu
Ziemi Piotrkowskiej zostały uznane za bezprzedmiotowe i nie
znajdujące jakiejkolwiek podstawy prawnej.

Jeżeli rzeczywiście elektrownia wiatrowa zagraża bezpieczeństwu
samolotów startujących i lądujących z lotniska to wydaje się, że
odpowiedź na to pytanie musi być twierdząca.
Szanowni Czytelnicy każde lotnisko, również lotnisko
piotrkowskie posiada swoją dokumentację rejestracyjną.
Częścią tej dokumentacji jest plan powierzchni ograniczających
wysokość zabudowy z naniesionymi dopuszczalnymi całkowitymi
wysokościami zabudowy.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz
naturalne w otoczeniu lotniska na terenie wokół lotniska
obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości obiektów
budowlanych. Określa się je w dokumentacji rejestracyjnej
lotniska.
To plan powierzchni ograniczających wysokość zabudowy
lotniska piotrkowskiego przesądza więc o dopuszczalnej
wysokości obiektów wokół lotniska i jest podstawą wydawania
przez organy administracyjne wszelkich decyzji, pozwoleń
uzgodnień i postanowień.
To ten plan był również podstawą wydania pozytywnego
uzgodnienia na budowę elektrowni wiatrowej w Krzyżanowie
przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.
A zatem nie trzeba było czekać, aż elektrownia wiatrowa
powstanie i dopiero wtedy krzyczeć, że jest ona za blisko czy
za wysoko. Plan ten określający dopuszczalną i wysokość
i odległość obiektów budowlanych wokół lotniska był w dyspozycji
Dyrektora Areoklubu Ziemi Piotrkowskiej od daty rejestracji
lotniska. Dlaczego przez ten czas Areoklub Piotrkowski nie
widział zagrożenia?
To ten plan został przekazany Gminie Wola Krzysztoporska przy
uchwalaniu planu miejscowego oraz studium zagospodarowania
przestrzennego i znalazł się w ich treści jako dokument, który
przesądza o dopuszczalnej wysokości zabudowy wokół lotniska.
W dokumentacji Gminy Wola Krzysztoporska znajduje się
wiele dokumentów potwierdzających, że Areoklub Polski oraz
Areoklub Ziemi Piotrkowskiej byli informowani o uwzględnieniu
treści dokumentacji lotniska w dokumentach związanych
z gospodarką przestrzenną gminy.
O co więc ta cała awantura. Gdzie tu zaniedbanie Wójta Gminy
Wola Krzysztoporska czy Urzędu Lotnictwa Cywilnego? Jakie
błędy w wydanych decyzjach?
Szanowni czytelnicy jeżeli Areoklub Ziemi Piotrkowskiej
zarządzający
piotrkowskim
lotniskiem,
który
jednocześnie dysponuje dokumentacją lotniska, uważa,
że jest ona wadliwa i że określona w niej dopuszczalna
wysokość zabudowy oznaczona jest nieprawidłowo,
powinien podjąć natychmiastowe kroki w celu jej zmiany
czy uaktualnienia. Jeżeli tego nie robi to godzi się na to,
że zgodnie z tymi dokumentami zabudowane zostaną
okolice lotniska. Tylko Areoklub Ziemi Piotrkowskiej
jest podmiotem, który powinien podjąć w tym
zakresie stosowne działania i doprowadzić do tego aby
dokumentacja którą dysponuje i udostępnia organom
administracyjnym odpowiadała jego oczekiwaniom.
Kto więc dopuścił się zaniedbania? Dlaczego tak bezpodstawnie
straszy się opinię publiczną katastrofą lotniczą i dlaczego
obrzuca się błotem osoby działające zgodnie z prawem? Czyżby
to zbliżające się wybory samorządowe?
Roman Drozdek
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WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA 2014 R.
KANDYDACI NA WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA
1.

DROZDEK Roman Czesław, lat 50, wykształcenie wyższe, zam. Wola Rokszycka, nie należy do partii politycznej zgłoszony
przez KWW ROMANA DROZDKA

2.

KABZIŃSKA Jolanta Zofia, lat 54, wykształcenie wyższe, zam. Wola Krzysztoporska, nie należy do partii politycznej zgłoszona
przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE

3.

OGRODNIK Sławomir Henryk, lat 38, wykształcenie wyższe, zam. Wola Rokszycka, członek partii PSL zgłoszony przez
KOMITET WYBORCZY PSL.

LISTY KANDYDATÓW DO RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA
OKRĘG NR 1
1.

5.

MROCZKOWSKA-CHRZĄSTEK Joanna Marta, lat 29,
zam. Wola Krzysztoporska zgłoszona przez KOMITET
WYBORCZY PSL -Lista nr 1

2.

BUGAJSKI Bartłomiej Piotr, lat 27,
Krzysztoporska
zgłoszony
przez
KW
SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 3

3.

WIECZOREK Beata Teresa, lat 43, zam. Wola
Krzysztoporska zgłoszona przez KWW ROMANA DROZDKA
- Lista nr 15

4.

zam. Wola
PRAWO
I

KULIG Aleksander Andrzej, lat 33, zam. Wola
Krzysztoporska zgłoszony przez KWW PRZYMIERZE
SAMORZĄDOWE - lista nr 17

OKRĘG NR 2
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BARCZYK Marek Marian, lat 57, zam. Ludwików zgłoszony
przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE - Lista nr 17

OKRĘG NR 5
1.

NOWAKOWSKI Adrian Przemysław, lat 22, zam. Poraj
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 1

2.

KRZESIŃSKI Jerzy Władysław, lat 60, zam. Parzniewice
Małe zgłoszony przez KWW ROMANA DROZDKA - Lista nr 15

3.

MACZUGOWSKA Jolanta Wiesława, lat 33, zam.
Parzniewiczki
zgłoszona
przez
KWW
PRZYMIERZE
SAMORZĄDOWE - Lista nr 17

OKRĘG NR 6
1.

GÓRNA Grażyna Katarzyna, lat 40, zam. Glina zgłoszona
przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 1

1.

SALA Joanna Katarzyna, lat 51, zam. Wola Krzysztoporska
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 1

2.

2.

BŁASZCZYK Wiesław Julian, lat 66, zam. Wola
Krzysztoporska zgłoszony przez KWW ROMANA DROZDKA
- Lista nr 15

ZACHA Paweł Adam, lat 41, zam. Krzyżanów zgłoszony
przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 3

3.

MICHALAK Edyta Elżbieta, lat 29, zam. Glina zgłoszona
przez KWW ROMANA DROZDKA - Lista nr 15

3.

TORCHALSKA Barbara Helena, lat 58, zam. Wola
Krzysztoporska zgłoszona przez KWW PRZYMIERZE
SAMORZĄDOWE - Lista nr 17

4.

ODRZYWÓŁ Wiesław Grzegorz, lat 52, zam. Krzyżanów
zgłoszony przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE Lista nr 17

OKRĘG NR 3

OKRĘG NR 7

1.

1.

GAŁKOWSKI Feliks, lat 61, zam. Jeżów zgłoszony przez
KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 1

2.

KUCIAPA KATARZYNA TERESA, lat 37, zam. Siomki
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr
3

BAJEROWSKI Krzysztof Stanisław, lat 44, zam. Wola
Krzysztoporska zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL
- Lista nr 1

2.

OLEJNIK Marcin Piotr, lat 35, zam. Wola Krzysztoporska
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 3

3.

JĘDRYCH Kamil Józef, lat 38, zam. Wola Krzysztoporska
zgłoszony przez KWW ROMANA DROZDKA - Lista nr 15

3.

MALIK PAWEŁ Grzegorz, lat 47, zam. Siomki zgłoszony
przez KWW ROMANA DROZDKA - Lista nr 15

4.

KOSZELAK MARIUSZ ZENON, lat
Krzysztoporska
zgłoszony
przez
CZARCZYŃSKIEJ - Lista nr 16

4.

KARNEL Julita Kinga, lat 39, zam. Siomki zgłoszona przez
KWW MONIKI CZARCZYŃSKIEJ - Lista nr 16

5.

5.

LASOTA Robert Marian, lat 43, zam. Wola Krzysztoporska
zgłoszony przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE - Lista
nr 17

GĄSIOR Paweł Tadeusz, lat 55, zam. Siomki zgłoszony
przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE - Lista nr 17

43, zam. Wola
KWW
MONIKI

OKRĘG NR 8

OKRĘG NR 4

1.

OLEJNIK Ryszard Andrzej, lat 53, zam. Bogdanów
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 1

1.

WALAS Tomasz Piotr, lat 36, zam. Blizin zgłoszony przez
KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 1

2.

2.

KACZOROWSKA Kamila Magdalena, lat 36, zam. Blizin
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista
nr 3

KAŁCZ Stanisław Stefan, lat 65, zam. Bogdanów
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista
nr 3

3.

JARZĄBEK Krzysztof Wiktor, lat 51, zam. Kacprów
zgłoszony przez KWW ROMANA DROZDKA - Lista nr 15

3.

PAWLAK Gabriela Danuta, lat 42, zam. Laski zgłoszona
przez KWW ROMANA DROZDKA - Lista nr 15

4.

4.

CZARCZYŃSKA Monika Alina, lat 35, zam. Radziątków
zgłoszona przez KWW MONIKI CZARCZYŃSKIEJ - Lista nr 16

MAŁACHOWSKI Adam Michał, lat 27, zam. Borowa
zgłoszony przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE - Lista
nr 17

OKRĘG NR 9

Drugie zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - Lista nr 6
2.

PYTKA Dariusz Jan, lat 52, zam. Gąski zgłoszony przez
KWW ROMANA DROZDKA - Lista nr 15

3.

TOMCZYK Renata Elżbieta, lat 49, zam. Gąski zgłoszona
przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE - Lista nr 17

1.

LACHETA Agnieszka Iwona, lat 35, zam. Piekary
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 1

2.

GŁOWACKA Maria Bogumiła, lat 64, zam. Piekary
zgłoszona przez KWW ROMANA DROZDKA - Lista nr 15

3.

OLEJNIK Gabriela Zofia, lat 35, zam. Kozierogi zgłoszona
przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE - Lista nr 17

OKRĘG NR 13

4.

MATYJASZCZYK Patryk Tomasz, lat 19, zam. Mąkolice
zgłoszony przez KWW PATRYKA MATYJASZCZYKA - Lista nr 19

1.

CIESIELSKI Ireneusz, lat 37, zam. Krężna zgłoszony
przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 1

2.

PŁOSA Andrzej, lat 52, zam. Krężna Kol. zgłoszony przez
KWW ROMANA DROZDKA - Lista nr 15

3.

RABENDA Ewa Joanna, lat 39, zam. Oprzężów zgłoszona
przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE - Lista nr 17

OKRĘG NR 10
1.

GRUSZCZYŃSKA Bożena Wioletta, lat 47, zam. Wożniki
- Kolonia zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista
nr 1

2.

GNIEWASZEWSKA Małgorzata Elżbieta, lat 51, zam.
Woźniki zgłoszona przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE
- Lista nr 17

3.

STASIAK Mariusz Tomasz, lat 42, zam. Budków zgłoszony
przez KWW - MARIUSZA STASIAKA - Lista nr 18

OKRĘG NR 11

OKRĘG NR 14
1.

PLICH Józef Andrzej, lat 63, zam. Gomulin zgłoszony
przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 1

2.

GAWRYSZCZAK Beata Maria, lat 46, zam. Gomulin Kolonia zgłoszona przez KWW ROMANA DROZDKA - Lista
nr 15

3.

SKOWRONEK Arkadiusz Adam, lat 50, zam. Gomulin
zgłoszony przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE - Lista
nr 17

1.

KRÓLIKOWSKA Justyna Małgorzata, lat 30, zam. Bujny
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 1

2.

GAWORCZYK Michał Marcin, lat 35, zam. Bujny zgłoszony
przez KWW ROMANA DROZDKA - Lista nr 15

OKRĘG NR 15

3.

CEJNÓG Renata Katarzyna, lat 44, zam. Bujny zgłoszony
przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE - Lista nr 17

1.

GRABOWSKI Piotr Marian, lat 25, zam. Rokszyce
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 1

2.

KONECKI Grzegorz Lucjan, lat 52, zam. Majków Duży
zgłoszony przez KWW ROMANA DROZDKA - Lista nr 15

3.

DRYZEK Ewelina Sylwia, lat 29, zam. Rokszyce zgłoszona
przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE - Lista nr 17

OKRĘG NR 12
1.

KOSTRZEWA Mariusz Krzysztof, lat 37, zam. Rokszyce

LISTY KANDYDATÓW DO RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Okręg Nr 4 - Gmina Wola Krzysztoporska
i Gmina Grabica

7.

KACZMAREK Jerzy Jan, lat 59, zam. Żądło

8.

STUS Aneta Anna, lat 27, zam. Siomki

Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY PSL

Lista nr 6 - KKW SLD LEWICA RAZEM

1.

OGRODNIK Sławomir Henryk, lat 37, zam. Wola
Rokszycka

1.

ADAMCZYK Grzegorz
Krzysztoporska

2.

DZIADCZYK Paulina Agnieszka, lat 45, zam. Wola
Krzysztoporska

2.

BARAŃSKI Ryszard Julian, lat 52, zam. Kamocin

3.

WYBAN Andrzej, lat 58, zam. Wola Krzysztoporska

3.

OSSOWSKI Sylwester Stefan, lat 37, zam. MajkówFolwark

4.

KUKUŁA Marzena Agata, lat 42, zam. Olendry

5.

MIKSA Jolanta Maria, lat 54, zam. Krzepczów Nowy

Jan,

lat

54,

zam.

Wola

4.

BALCZUKIEWICZ Zbigniew Ryszard, lat 53, zam. Wola
Rokszycka

6.

GĄSIOR Anna Gabriela, lat 53, zam. Siomki

5.

MACIASZCZYK Ewa Małgorzata, lat 47, zam. Dziewuliny

7.

6.

KOZŁOWSKI Tadeusz
Krzysztoporska

MAGIERA Magdalena
Krzysztoporska

8.

7.

WARTALSKA Marzena Żaneta, lat 37, zam. Piaski

KACZOROWSKI Radosław Piotr, lat 25, zam. Wola
Krzysztoporska

8.

BARAN Jarosław Tadeusz, lat 47, zam. Szydłów-Kolonia

Antoni,

lat

66,

zam.

Wola

Lista nr 3 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.

ZIEMBA Zbigniew Jan, lat 38, zam. Wola Krzysztoporska

2.

WOŹNIAK Jarosław Jan, lat 49, zam. Maleniec

3.

KOŁACIŃSKA Jolanta Iwona, lat 50, zam. Bujny

4.

KACZMAREK Krzysztof Robert, lat 36, zam. Stradzew

5.

CZUBAŁA Jan Roman, lat 52, zam. Rozprza

6.

WÓJCIK Elżbieta Józefa, lat 54, zam. Gomulin-Kolonia

Anna,

lat

38,

zam.

Wola

Lista nr 13 - KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE
1.

WÓJCIK Edwarda Józefa, lat 59, zam. Grabica

2.

KABZIŃSKA Jolanta Zofia, lat 54, zam. Wola Krzysztoporska

3.

MACIEJEWSKI Michał, lat 28, zam. Kamocin

4.

MISZTAL Agata Magdalena, lat 43, zam. Wola Kamocka

5.

KAZUB Damian Piotr, lat 44, zam. Wola Krzysztoporska

6.

ZIELIŃSKA Lucyna Weronika, lat 58, zam. Borowa

7.

GWADERA Michał, lat 32, zam. Bogdanów

8.

FURMANIUK Henryk Krzysztof, lat 53, zam. Bujny
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INWESTYCJE DROGOWE
W lipcu bieżącego roku Gmina przystąpiła do realizacji
inwestycji
drogowych,
ogłaszając
przetarg
na
modernizację dróg lokalnych. W wyniku przeprowadzonego
postępowania przetargowego w dniu 8 września podpisano
z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o.
z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim umowę na wykonanie
robót drogowych polegających na ułożeniu na istniejącej
podbudowie drogowej dodatkowej warstwy kruszywa oraz
warstwy asfaltu o grubości 4 cm.
W ramach umowy zostaną wykonane następujące drogi:
1. Droga w Piekarach - działka geodezyjna nr 360 i 364
/długość 558 m/
2. Droga Mąkolice-Piekary-Stradzew na odcinku od drogi
powiatowej Niedyszyna-Stradzew do połączenia z drogą
oznaczoną w zestawieniu pod nr 1 (Piekary)
/długość 1300m/
3. Droga w Gomulin Kolonii - działka geodezyjna nr 62
/długość 354 m/
4. Droga w Gomulinie - działka geodezyjna nr 480
/długość 306,1m/
5. Droga w Kamiennej - działki geodezyjna nr 14 i 40
/ długość 360 m /
6. Droga w Gomulinie - działka geodezyjna nr 218
/długość 1450 m/
7. Droga w Pracy - działka geodezyjna nr 97 /długość 726 m/
8. Droga w Koloni Woźniki - działka geodezyjna nr 170
/długość 458 m/
9. Droga w obrębie Władysławów - działka geodezyjna nr
311, 266, 480 /długość 755 m/
10. Droga w Gomulinie - działka geodezyjna nr 418
/długość 140 m/
11. Droga w Gomulin Kolonii - działka geodezyjna nr 62
/ długość 930 m/

Na zdjęciu: Droga w Blizinie.

Termin wykonania umowy ustalono na dzień 20.11.2014 r. za
wyjątkiem drogi w miejscowości Laski dla której wymagany
termin wykonania robót ustalono na 30.09.2014 r. (z uwagi na
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego).
Mając na względzie to, że w przetargu przewidziano
możliwość
zlecania
zamówień
uzupełniających
a jednocześnie uzyskano bardzo atrakcyjne ceny zlecono
spółce ERBEDIM dodatkowo wykonanie następujących
odcinków dróg:
14. Droga w Gomulin Kolonii - działka geodezyjna nr 46 i 80
/długość 1592 m/
15. Droga w Parzniewicach Dużych - działka geodezyjna nr 7,
42 ,43 /długość 1550 m/
16. Droga w Siomkach - działka geodezyjna nr 97 /530 m/
17. Droga w Siomkach Siomki - działka geodezyjna nr 97,
91/2, 92/2, 93/2, 94/2, 95/4, 95/6 /długość 290 m/
Dla dróg tych termin wykonania ustalono na dzień 30.04.2015 r.
Łącznie na wykonanie wszystkich wymienionych odcinków
dróg przeznaczono ok. 3 mln. złotych.
Równolegle trwają roboty wykonywane przez firmę ZIB Jan
Ratajczyk polegające na profilowaniu, uzupełnianiu ubytków
kruszywem o frakcji 0-31,5mm i wałowaniu dróg walcem
wibracyjnym w miejscowościach:
1. Parzniewice Duże, szacunkowa długość odcinka drogi –
1100 m,
2. Majków Duży, szacunkowa długość odcinka drogi – 400 m,
3. Bujny, szacunkowa długość odcinka drogi – 900 m.
Zdjęcia wykonano 30.10.2014 r.

Na zdjęciu: Droga w Laskach.

Na zdjęciu: Budowa drogi w Kolonii Gomulin.
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12. Droga w Gomulinie - działka geodezyjna nr 479
/długość 1200 m/
13. Droga w Laskach - działka geodezyjna nr 133
/długość 720m/

Na zdjęciu: Droga w Kamiennej.

Na zdjęciu: Roboty na ul. Leśnej w Bujnach.

ROBOTY BUDOWLANE W PARZNIEWICACH
Trwa rozbudowa placówki oświatowej w Parzniewicach. Obecne
zaangażowanie to około 60 % w odniesieniu do budynku sali
gimnastycznej i 40% w zakresie przedszkola. Inwestycja,

na którą przeznaczono w budżecie gminnym 4,5 mln złotych
zostanie oddana do użytkowania w połowie przyszłego roku.

Na zdjęciach: Plac budowy 29.10.2014 r.

KANALIZACJA W BUJNACH
Dobiegają końca prace przy budowie 9-cio kilometrowego
odcinka kanalizacji w Bujnach. Do wykonania zostało
odtworzenie zniszczonych podczas budowy dróg, wykonanie
tłoczni oraz kanalizacji w ul. Piotrkowskiej. Ze względu na

problemy związane z wycinką drzew termin realizacji umowy
został przesunięty na listopad 2014 i, o ile pogoda na to
pozwoli, w tym okresie prace budowlane zostaną zakończone.

Na zdjęciu: Wykonywanie przyłączy - ul. Piotrkowska.

Na zdjęciu: Przygotowania do budowy tłoczni ul. Mickiewicza.

UTWARDZENIE PLACU W KRĘŻNEJ
W Krężnej przy budynku Domu Ludowego wykonywany jest
utwardzony kostką brukową plac o powierzchni 545 m2.

•

ułożenie obrzeży betonowych szarych o wym. 30x8x100
– 96,6mb

Zakres zleconych robót budowlanych zamówienia obejmuje:
•
korytowanie,
•
wykonanie podbudowy z kruszywa,
•
ułożenie kostki betonowej szarej o grubości 8cm – 545,40 m²

Zamówienie wykonuje wybrana w konkursie ofert Firma
Usługowa Antoni Kołodziej za kwotę 56.961,19zł brutto. Plac
służył będzie miejscowej ludności oraz druhom z jednostki
OSP Krężna.

Na zdjęciach: Plac budowy 30.10.2014 r.
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UROCZYSTOŚCI NA GÓRACH BOROWSKICH
W dniu 7 września 2014r. w piękne niedzielne przedpołudnie
odbyły się po raz kolejny podniosłe uroczystości patriotyczne na
Górach Borowskich. W 75 rocznicę napaści wojsk niemieckich
na Polskę pod pomnikiem zgromadzili się kombatanci, liczne
poczty sztandarowe, kompania reprezentacyjna z 32 Bazy
Lotnictwa Taktycznego w Łasku, druhowie OSP, przedstawiciele
Senatu RP, władz samorządowych oraz wielu mieszkańców
gminy Wola Krzysztoporska aby uczcić śmierć poległych tam
663 żołnierzy.
Uroczystość poprowadził major Krzysztof Jewgiejuk. Mszę
święta polową odprawili i koncelebrowali ks. kanonik
Wojciech Gonera, ks. wikariusz Wojciech Więdłocha z kościoła
parafialnego w Bogdanowie oraz ks. kapelan Marcin Felczuk
z kościoła w Woli Krzysztoporskiej. Oprawę muzyczna
zapewniła orkiestra dęta Suchcice i Okolice pod batutą
Mateusza Cieślaka oraz Radosław Blonka – mieszkaniec
Gminy Wola Krzysztoporska, student Akademii Muzycznej
w Gdańsku. Po uroczystej mszy świętej głos zabrał Wójt

Na zdjęciu: Delegacja władz gminy.

Gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, który otrzymał
z rąk brygadiera Józefa Wodzińskiego szablę Generała Janusza
Głuchowskiego. Natomiast ksiądz wikariusz Tomasz Chrzęstek
z kościoła parafialnego w Bogdanowie został uchonorowany
statuetką pn. „Rogatywka ppor. Apoloniusza Zawilskiego”.
Podczas niedzielnych obchodów został także wręczony
puchar dla zwycięzcy Pierwszego Biegu Pamięci Obrońców
Gór Borowskich -zorganizowanego przez ZSG w Woli
Krzysztoporskiej – Dawidowi Jachimowiczowi. W dalszej
kolejności został przeprowadzony Apel Pamięci, po którym
nastąpiła salwa honorowa. Na zakończenie uroczystości pod
pomnikiem poległych w 1939 r. zostały złożone wiązanki
i wieńce przez blisko 40 delegacji.
Tegoroczne uroczystości na Górach Borowskich miały bardzo
podniosłą atmosferę. Na wzgórzu pojawiło się około 700 osób,
co jest dowodem, iż pamięć poległych, którzy oddali życie za
naszą Ojczyznę jest nam nadal bardzo droga.

Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości.

DOŻYNKI POWIATOWE
W dniu 21 września 2014 roku w Rozprzy odbyły się Dożynki
Powiatowe, na których naszą gminę reprezentowały Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich z Jeżowa. Jak co roku, zgodnie
z tradycją święta plonów panie z Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu całego powiatu miały swoje stoiska, poprzez które
promowały tradycyjne polskie potrawy oraz wyroby rzemiosła
artystycznego.
Dożynki sprzyjają podtrzymywaniu i kultywowaniu tradycji,
a także są okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń dla pań,
które są członkiniami kół Gospodyń Wiejskich.
Panie reprezentujące naszą Gminę, tak jak inni uczestnicy,
bawiły się świetnie i nawet zmienna aura nie popsuła im
dobrego humoru.
Na zdjęciu:KGW Jeżów.

GMINNE NARODOWE CZYTANIE W GOMULINIE
Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznej lektury
największych polskich dzieł literackich zainicjowana w 2012 roku.
W sobotnie popołudnie 6.09.2014 r. w lokalu Filii Bibliotecznej
w Gomulinie zebrali się miłośnicy literatury polskiej, w tym roku
czytali „Trylogię „ Henryka Sienkiewicza. Na spotkanie przybyli
ks. proboszcz Jan Cholewa, sołtys wsi Elżbieta Wójcik oraz
członkowie Klubu Dorosłego Czytelnika. Biblioteka otrzymała
pieczęć z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Bronisława
Komorowskiego przedstawiającą logo Narodowego Czytania.
Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową widokówkę, opatrzoną tą
pieczęcią. Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze.
Bibliotekarka Julia Karlińska składa serdeczne podziękowania
wszystkim uczestnikom.
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Na zdjęciu: Narodowe czytanie w Gomulinie.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPAŃSKICH PSÓW
Do Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska wpływają informacje
o psach pozostających bez opieki na obszarze niektórych
miejscowości gminnych. W związku z tym przypominamy, że
zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt, właściciel psa powinien skutecznie
zabezpieczyć swoją posesję przed wydostaniem się
zwierzęcia poza jej teren, aby nie stwarzać zagrożenia
dla innych mieszkańców. Osoby utrzymujące zwierzęta
domowe są zobowiązane wyprowadzać je poza teren swojej
posesji wyłącznie pod swoją opieką bądź opieką osoby zdolnej
do panowania nad nimi oraz stworzyć warunki zabezpieczające
osoby trzecie przed agresywnym zachowaniem zwierząt.
Wyprowadzanie psów odbywać się może tylko na smyczy
i w kagańcu. Zwolnienie ze smyczy dozwolone jest tylko
w rejonie terenów niezagospodarowanych mało uczęszczanych

przez ludzi oraz oddalonych od szlaków komunikacyjnych
i pod warunkiem sprawowania bezpośredniej kontroli nad
zachowaniem psa. Uwolnienie psa z kagańca dozwolone jest
w sytuacjach, kiedy zwierzę nie stwarza zagrożenia dla osób
trzecich i mienia.
Zgodnie z Kodeksem cywilnym art. 431 § 1 kto zwierzę chowa
albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia
wyrządzonej przez nie szkody niezależne od tego, czy było
pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba
że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność nie
ponoszą winy.
W związku z powyższym apelujmy do
o sprawowanie nad nimi należytej pieczy.

właścicieli

psów

AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Na zlecenie Gminy Wola Krzysztoporska w miesiącu
wrześniu Firma AT GROUP S.A z siedzibą w Krupskim Młynie
przeprowadziła
inwentaryzację
wyrobów
zawierających
azbest. Gmina na ten cel otrzymała dotację z Ministerstwa
Gospodarki w kwocie 13,5 tys. zł. Jej wyniki posłużą do
opracowania PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST z terenu Gminy. Aktualizacja

inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wykazała, że
na terenie naszej Gminy znajduje się jeszcze blisko 400 tys.
m2 eternitu. Co roku staramy się pozyskiwać środki finansowe
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi na odbiór, transport i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest. Zachęcamy do odwiedzenia
strony: www.polskabezazbestu.pl

PRZYPOMINAMY, ŻE PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH (PSZOK) – CZYNNY JEST W KAŻDĄ SOBOTĘ,
OPRÓCZ DNI USTAWOWO WOLNYCH OD PRACY,
W GODZINACH OD 8.00 – 18.00
BY NIGDY SIĘ NIE ZDARZYŁO
W dniu 9 października 2014 roku w godzinach wieczornych
po zderzeniu pociągu z samochodem osobowym kilkanaście
osób zostało rannych. Na pomoc wezwano służby ratownicze.
Na szczęście okazało się, że to tylko ćwiczenia taktyczno bojowe. Organizatorem ćwiczeń była KM PSP w Piotrkowie
Trybunalskim. Ćwiczenia odbywały się na linii kolejowej nr
24 Piotrków Trybunalski - Bełchatów w okolicach przejazdu
kolejowego przy ul. Granicznej. W ćwiczeniach udział brała
jednostka OSP Wola Krzysztoporska należąca do KSR-G
a także jednostki OSP Bujny, OSP Krężna, OSP Krzyżanów
oraz uczniowie CKU ZSR w Bujnach. Obserwatorami ćwiczeń
byli Przedstawiciele Zarządu Gminnego ZOSP RP Prezes
Grzegorz Konecki i Mirosław Jakubczyk – Komendant Gminny

oraz Inspektor Jan Czubała - Przedstawiciel Urzędu Gminy
Wola Krzysztoporska. Celem ćwiczeń było między innymi
sprawdzenie procedur współdziałania między służbami
ratowniczymi i innymi służbami w zakresie organizacji
działań ratowniczo-gaśniczych, przy wystąpieniu wypadku
masowego w transporcie kolejowym. Dla Urzędu Gminy Wola
Krzysztoporska był to także element sprawdzenia systemu
zarządzania kryzysowego w zakresie działań ratowniczogaśniczych i transportu osób w miejsce zastępczego pobytu.
Ćwiczenia odbywały się po zmroku i w trudnych warunkach
terenowych. Zadanie wymagało od ratowników dobrej kondycji
i wysiłku oraz wykonania dodatkowego oświetlenia na terenie
prowadzonych działań ratowniczych.

Na zdjęciach: Uczestnicy ćwiczeń.
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OTWARCIE EKOPRACOWNI W GIMNAZJUM
W GOMULINIE
Jesteśmy częścią Ziemi…
Pod takim hasłem młodzież Gimnazjum w Gomulinie w dniu
14 października 2014 r. przygotowała montaż poetycko
– muzyczny, pragnąc uświetnić uroczystość otwarcia
ekopracowni ufundowanej przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Urząd
Gminy w Woli Krzysztoporskiej. Całkowity koszt wyposażenia
pracowni w nowe meble, szafy, gabloty, sprzęt audiowizualny,
rośliny doniczkowe i pomoce dydaktyczne, w tym modele
demonstracyjne, filmy edukacyjne, plansze, programy
multimedialne i fototapetę o tematyce przyrodniczej wyniósł
39.874,78 zł. Koszt dotacji WFOŚiGW w Łodzi wyniósł
31.760,00 zł.
Zieloną wstęgę symbolizującą otwarcie nowej pracowni
przecięli: wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Na zdjęciu: Uroczyste poświęcenie ekopracowni.

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Andrzej Czapla, wójt
Gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek oraz dyrektor
Gimnazjum Irena Kasztelan. Nie obeszło się również bez
poświęcenia sali, co uczynił proboszcz parafii Gomulin - ksiądz
dziekan Jan Cholewa.
Podczas programu artystycznego, wykorzystującego piękną
twórczość polskich poetów, przygotowanego pod kierunkiem
nauczycielki języka polskiego pani Joanny Murat, młodzież
starała się uświadomić wszystkim zebranym, jak ważny jest
szacunek do naszej planety. Dyrektor Gimnazjum w Gomulinie
pani Irena Kasztelan, dziękując za wsparcie finansowe
umożliwiające wyposażenie ekopracowni, wyraziła nadzieję,
że pracownia przyczyni się do kształtowania wśród uczniów
świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności
za obecny i przyszły stan środowiska, uatrakcyjni zajęcia
dydaktyczne i uaktywni młodzież w podejmowanie działań
proekologicznych.

Na zdjęciu: Wyposażenie ekopracowni.

OTWARCIE EKOPRACOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GOMULINIE
Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej
zachowanie dla przyszłych pokoleń.
Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie
pozostanie bez odpowiedzi! 		
Jan Paweł II (1999 r. – Zamość)
- to motto uroczystości otwarcia ekopracowni w Szkole
Podstawowej w Gomulinie w dniu 20.10.2014 r.
Szkoła jest laureatem konkursu organizowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi w ramach którego wyposażono ekopracownię.

Na zdjęciach: Otwarcie ekopracowni.
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Wartość całkowita zadania – 42. 546,28 zł.
Dotacja WFOŚ i GW w Łodzi – 31.435,00 zł.
Udział własny - Gminy Wola Krzysztoporska – 11.111,28 zł.
W ramach zadania zakupiono: meble, sprzęt multimedialny
i piękne pomoce dydaktyczne – komplet pozwalający na
realizację podstawy programowej z przyrody. Natomiast rodzice
wykonali prace remontowo-naprawcze i odnowili pomieszczenie
pracowni. Honorowym gościem uroczystości był wiceprezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi Andrzej Czapla, który wspólnie z Wójtem
Gminy Romanem Drozdkiem dokonali przecięcia wstęgi.

TABLICA PAMIĄTKOWA W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
Z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy
Wola Krzysztoporska „RAZEM” i Społecznego Komitetu
Ufundowania Tablicy dnia 6 września br. w Woli
Krzysztoporskiej odbyła się uroczystość odsłonięcia
i
poświęcenia
tablicy
pamiątkowej
rozstrzelanych
mieszkańców Woli Krzysztoporskiej. 75 lat temu zostali
przez Wermacht zamordowani: Grudzień Wincenty, Grudzień
Feliks, Grudzień Tadeusz, Jakubik Stanisław, Lalek Antoni,
Lalek Jan, Kiereś Józef. Wcześniejsza tablica upamiętniająca
to wydarzenie została skradziona w listopadzie 2013 r.
Z przeprowadzonej w kościele zbiórki pieniędzy zakupiono
nową tablicę z identyczną treścią.

W uroczystości udział wzięli licznie zgromadzeni mieszkańcy
Woli Krzysztoporskiej, członkowie ZBOWiD, druhowie OSP,
młodzież. Przybyły syn zamordowanego Jana - Wiktor Lalek
z rodziną, opowiedział historię i przeniósł zgromadzonych
w atmosferę tego tragicznego dnia, udzielając przy tym
prawdziwej lekcji historii. Aktu poświęcenia tablicy dokonał
proboszcz parafii – ks. Kanonik Janusz Chylewski. Po
złożeniu wiązanek i odprawieniu mszy świętej w kościele
odbył się montaż słowno-muzyczny, rodzeństwa Anielki
i Konrada Rybaków, uczniów warszawskich szkół, laureatów
ogólnopolskich konkursów recytatorskich i muzycznych.

Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości.

Na zdjęciu: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

KARTOFLADA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GOMULINIE
Po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Gomulinie odbyła
się impreza promująca zdrowy styl życia - „Kartoflada”.
Panie Lena Cienkowska, Anna Siekańska i Katarzyna Tosiek
przygotowały dla uczniów klas młodszych wiele atrakcji.
Spotkanie rozpoczęło się od projekcji filmu z serii: „Wiem
co jem”, w którym Pani Profesor Zdrówko przekonywała
o wartościach odżywczych ziemniaków oraz obaliła mit
na temat ich kaloryczności i małej zawartości witamin.
Wiadomości zdobyte podczas oglądania filmu i krótkiej
pogadanki dzieci wykorzystały przy rozwiązywaniu krzyżówek.
Odbyło się również wiele konkurencji sportowych z udziale
ziemniaka, m.in.: slalom z ziemniakiem na łyżce, ziemniaczany
hokej, „sadzenie kartofli”, „wykopki”, „gorący kartofel”. Na
zakończenie zorganizowano konkurs taneczny i dyskotekę. Za
aktywny udział w konkursach wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody i upominki. Organizatorki imprezy dziękują rodzicom
za pomoc w przygotowaniu „Kartoflady”.

Na zdjęciu: Uczestnicy "Kartoflady".

SPEKTAKL „CALINECZKA”
W dniu 17 października 2014r. odbył się na sali widowiskowej
GOK w Woli Krzysztoporskiej spektakl pt: „Calineczka”
z warsztatami dla babć i dziadków. W przedsięwzięciu
kulturalnym wzięło udział ponad 250 osób. Wszyscy świetnie
się bawili. Spektakl w atrakcyjny sposób poruszył problem
poszukiwania własnego miejsca na ziemi, propagowała
postawy oparte na szacunku dla otaczającego świata
i akceptacji dla odmiennych postaw i poglądów. Spektakl
w wykonaniu zawodowych aktorów był grany na żywo
i w planie lalkowym oraz został urozmaicony piosenkami.
Część warsztatowa polegała na działaniach mających na celu
pogłębienie międzypokoleniowych więzi poprzez rozmowę,
interakcję i kreatywne współdziałanie. Działania warsztatowe
były przykładowymi tematami na spędzenie wolnego czasu
przez dziadków i opiekunów ze swoimi pociechami. Rozwijając
wyobraźnię i prowokując do aktywności i twórczego myślenia
zaprezentowano innowacyjne metody na spędzenie wolnego
czasu. Na widowni zasiadły dzieci z Przedszkola Samorządowego
wraz ze swoimi dziadkami i opiekunami. Gminny Ośrodek
Kultury w Woli Krzysztoporskiej był partnerem projektu
realizowanego przez Fundację Ależ Gustawie z/s w Łodzi.
Projekt miał nazwę „Opowiem Ci bajkę” a w/w spektakl był

Na zdjęciu: Warsztaty z dziećmi.
częścią tego projektu oraz został współfinansowany z Środków
UE w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020.
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UROCZYSTE OTWARCIE DOMU LUDOWEGO W LASKACH
W dniu 05.07.2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie Domu
Ludowego w Laskach. Dzięki pozyskanym przez Gminę Wola
Krzysztoporska funduszom, możliwa była modernizacja starego
budynku Domu Ludowego w Laskach.
W tym uroczystym dniu przecięcia wstęgi dokonali: Wójt
Gminy Roman Drozdek, Zastępca Wójta Mieczysław Warszada,
Przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka, Zastępca Rady
Powiatu Paulina Dziadczyk, Dyrektor GOK Jolanta Kołacińska,
Kierownik Referatu Budownictwa Paweł Zajączkowski, Radny
Tomasz Walas, Sołtys wsi Laski Gabriela Pawlak. Po uroczystym
przecięciu wstęgi i powitaniu przybyłych gości ksiądz Wiesław
Płomiński z Parafii Rozprza poświęcił budynek, po czym nastąpiły
uroczyste przemówienia i podziękowania.Gościnnie tego dnia
wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Parzniewicach oraz
dwie dziewczynki, które przyjechały z Podhala. Cały koncert
poprowadziła Ania Jarek. Po występach Panie z KGW Laski

zaprosiły wszystkich gości na wspólny poczęstunek, który same
przygotowały oraz do wspólnej zabawy.

Na zdjęciu: Członkinie KGW Laski.

III FESTIWAL ORKIEST DĘTYCH W MZURKACH
21 września w Parku w Mzurkach odbył się po raz trzeci
Festiwal Orkiestr Dętych im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego.
Patronat nad festiwalem objął ks. Mariusz Staszczyk, proboszcz
parafii Suchcice. Tym razem orkiestry oceniała publiczność.
Każda z orkiestr wykonała sześć utworów m.in. religijne,
ludowe, polskie, taneczne. Zwyciężyła Młodzieżowa Orkiestra
z Gminy Strzelce Wielkie. Nagrodę publiczności ufundował

organizator – czyli Fundacja Wspierania Folkloru z Mzurek.
Każda orkiestra otrzymała nagrodę w postaci koszulek.
Patronat nad Festiwalem objęli Starosta Bełchatowski, Wójt
Gminy Drużbice, Wójt Gminy Wola Krzysztoporska oraz PGE
Górnictwo i Energetyka. Organizator dziękuje KGW Budków
Mzurki za poczęstunek dla wykonawców i strażakom z OSP
Woźniki za zabezpieczenie terenu.

Na zdjęciu: Młodzieżowa Orkiestra z Gminy Strzelce Wielkie.

Na zdjęciu: Orkiestra OSP Kamieńsk.

"RODZINO! TRZYMAJ FORMĘ!"
W związku z ogólnopolską akcją "Rodzino! Trzymaj formę!"
uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej na wesoło
i z poczuciem humoru przypominają o zdrowym odżywianiu
się. 24 października prawie wszyscy przyszli do szkoły ubrani
na żółto. Świętowali "Dzień banana". Koordynatorką akcji jest
pedagog szkolna pani Marzanna Dróżdż.
Na zdjęciu: "Dzień Banana" w Szkole Podstawowej w Woli
Krzysztoporskiej.

GMINNE SPOTKANIE RODZINNE „RAZEM ZDROWO I WESOŁO
- ORLIKOWE SZALEŃSTWO 2014”
W dniu 28.09.2014 r. na terenie boiska sportowego Orlik przy
Szkole Podstawowej w Bujnach odbyło się GMINNE SPOTKANIE
RODZINNE „RAZEM ZDROWO I WESOŁO - ORRLIKOWE
SZALEŃSTWO 2014”. Organizatorem był Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy „GRYF” przy Zespole Szkół Rolniczych CKP
w Bujnach. Impreza miała charakter rodzinny, integracyjny,
pobudzający aktywność fizyczną całego środowiska Gminy
Wola Krzysztoporska. W programie znalazły się m.in.: turniej
Integracji Parafialnej Piłki Nożnej Gminy Wola Krzysztoporska,
marsz integracyjny Nordic Walking w Bujnach, turniej Piłki
Siatkowej 3 osobowej, turniej „Mocowania się na macie”, konkurs
rzutów do kosza, konkurs SIŁACZA, konkurs Robo-Ponga.
Na zdjęciu: Konkurs "Siłacza".
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LEŚNA OSADA EDUKACYJNA W KOLE
- relacja ze Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej
09.10.2014 r. byliśmy w prowadzonej przez pana Pawła
Kowalskiego Leśnej Osadzie Edukacyjnej w Kole. Pogoda
była cudowna, miejsce piękne no i wyrwaliśmy się ze szkoły.
Bawiliśmy się świetnie oglądając i karmiąc zwierzęta. Po
zjedzeniu kiełbasy z ogniska większość wycieczkowiczów
wzięła udział w zabawach zorganizowanych przez harcerki
z 8 Drużyny Harcerskiej z Woli Krzysztoporskiej (wielkie
dzięki Karolinka, Wiktoria i Julka). Przy okazji ujawniły się
nowe talenty fotograficzne. Gratulacje dla Emila Michalczyka,
który jest autorem prawie wszystkich zdjęć z naszego pobytu
w Osadzie. Zdjęcia robili również Daria Szczegodzińska
i Mateusz Tarnowski. Dziękujemy panu Pawłowi Kowalskiemu
za gościnność, oprowadzającej nas po Osadzie pani leśnik
Ewie Godzio za interesujące opowieści o zwierzętach, tacie
Justynki, panu Jarosławowi Idzikowskiemu za to, że dzielił się
z nami swoją wiedzą o przyrodzie i upiekł nam rewelacyjne
kiełbaski, państwu Tarnowskim rodzicom Mateusza, za
towarzyszenie nam w czasie spaceru po Osadzie i sesję
fotograficzną, naszemu kierowcy panu Józefowi Cecotce
za cierpliwość i sympatyczną atmosferę w autobusie. Na

koniec specjalne podziękowania dla uczniów klasy VIb i Va za
fantastyczne i odpowiedzialne zachowanie w czasie pobytu
w Osadzie. Marzanna Dróżdż, Marta Ambrozik.

Na zdjęciu: Uczestnicy wycieczki.

V PIESZY RAJD NA GÓRY BOROWSKIE
13 września odbył się V Pieszy Rajd na Góry Borowskie.
Organizatorkami rajdu były panie Beata Wieczorek i Grażyna
Pielużek opiekunki SKTT PTTK Oddział w Żarnowie. Do
organizacji rajdu włączył się również Gminny Ośrodek
Kultury w Woli Krzysztoporskiej. Na wędrówkę wyruszyła
silna
grupa
pozytywnie
nastawionych
nauczycieli
i uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Pogoda była
piękna i dziesięciokilometrową trasę rajdu przeszliśmy
w fantastycznych nastrojach. Tegoroczny rajd miał formę
questingu. Przygotowany przez panią Beatę Wieczorek
i pana Andrzeja Srogosza quest dotyczył Gór Borowskich i ich
okolic. Zamiast turystycznych przewodników otrzymaliśmy
pięknie wydaną ulotkę z zestawem wierszowanych zagadek
zawierających wskazówki dotyczące trasy rajdu. Motywem
przewodnim były walki na Górach Borowskich w czasie II
wojny światowej. Organizatorzy rajdu dziękują Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Woli Krzysztoporskiej za zakup nagród
dla zwycięzców konkursu.

Na zdjęciu: Uczestnicy rajdu.

ŻOŁNIERZE POLSCY WRZESIEŃ 1939
Z inicjatywy Dyrektora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego
w Woli Krzysztoporskiej – Zbigniewa Ziemby, dla uczniów
gimnazjum została przygotowana prelekcja na temat
umundurowania polskich żołnierzy we wrześniu 1939 r.
Wykład poprowadzili członkowie Klubu Historycznego im.
Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim,
którego celem jest zapoznanie szczególnie młodzieży z
rzetelną wiedzą historyczną o losach państwa i społeczeństwa
polskiego w latach okupacji i powojennego zniewolenia.
Członkowie klubu to kombatanci, pracownicy naukowi,
nauczyciele, studenci, działacze samorządowi, których
łączy wspólny temat. Prelekcję poprowadzili: Paweł Wąs przewodniczący klubu oraz Łukasz Politański – pracownik
Muzeum Regionalnego w Bełchatowie. Wykład połączony
z pokazem mundurów został pozytywnie odebrany przez
uczniów, którzy podczas spotkania pogłębili również wiedzę
na temat wydarzeń z września 1939 r., rozgrywających się
na Borowskich Górach. Patriotyczny klimat podtrzymała też
wizyta w Szkolnej Izbie Pamięci, w której gromadzone są
historyczne „pamiątki” regionu.

Na zdjęciu: Pokaz mundurów.
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Z KRONIKI KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
KGW JEŻÓW
Koło Gospodyń Wiejskich w Jeżowie założone zostało przed
II wojną światową w latach 1935–1938. Przewodniczącą była
pani Świerk Weronika. Wojna i okres po wojnie nie sprzyjały
działalności koła. Dopiero w latach 1957–1958 wznowiono
działalność KGW. Przewodniczącą została Woźniakowska
Lucyna, sekretarzem Misztela Barbara, skarbnikiem Matera
Dominika. W latach 1970–1990 przewodniczącą była
Szczukocka Władysława.
Organizowane były wycieczki, kursy szkoleniowe, zabawy
taneczne. Po tym okresie ponownie zawieszono działalność
koła.
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Nowakowska Danuta, skarbnik – Kabzińska Sabina, sekretarz
– Misztela Joanna.
W dniu 20.02.2011 roku na zastępcę przewodniczącej
wybrana została Ałaszewska Róża, która teraz pełni funkcję
przewodniczącej koła, sekretarzem jest Misztela Joanna,
skarbnikiem Kabzińska Sabina.
Obecnie aktywnie w kole działa 13 członkiń. Organizowane
są wycieczki do Zakopanego, Lichenia, do Częstochowy na
Jasną Górę, do Wadowic i okolic. KGW w Jeżowie współpracuje
z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jeżowie.

W dniu 19.05.2004 roku w obecności sołtysa wsi Jeżów
Ryszarda Łaszka reaktywowano Koło Gospodyń Wiejskich.
Zapisało się 31 członkiń. Wybrano zarząd w składzie:
przewodnicząca - Łaszek Zofia, 	 z-ca przewodniczącej -

Członkinie koła uczestniczą w pokazach stołów organizowanych
przez GOK w Woli Krzysztoporskiej. Otrzymały trzy nagrody na
wystawie „Smaki Królowej Bony” w tym I miejsce za dekorację
stołu, a w tym roku KGW Jeżów reprezentowało naszą gminę
w Dożynkach Powiatowych w Rozprzy.

Na zdjęciu: Wycieczka do Warszawy.

Na zdjęciu: Wycieczka do Gdańska w 1987 r.

Na zdjęciu: Wycieczka do Wieliczki 1973 r.

Na zdjęciu: Wycieczka do Wadowic 2011 r.

Na zdjęciu: KGW I OSP Jeżów.

Na zdjęciu: Wycieczka do Zakopanego 2014 r.

ZE SPORTU
XXVI OGÓLNOPOLSKI RAJD PIESZY
Turyści z gminy Wola Krzysztoporska należą do najlepszych
w kraju, co potwierdzili podczas kolejnego startu. Tym razem,
skromna pięcioosobowa grupa turystów w skład, której
wchodzili turyści z ZSRCKP Bujny - uczniowie Kuśmierska
Roksana,
Radziszewska
Agnieszka,
Klimczak
Michael,
Maczugowski Hubert i Wawrzyńczak Władysław - uczestniczyła
w XXVI Ogólnopolskim Rajdzie Pieszym „Szlakami kultury –
szlakami cystersów” Pińczów 2014 z metą w Chrobrzu, leżącym
w Dolinie Nidy, na wysokim prawym brzegu rzeki gdzie znajduje
się pałac Wielkopolskich otoczony dużym i pięknym parkiem
oraz na Wzgórzu Zamczysko- koliste grodzisko z połowy
XII wieku. Turyści z Bujen rywalizowali w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych i OPEN i wrócili z niemałymi sukcesami.

i krajoznawstwo z pewnością stanowią w szkole jedną
z ważniejszych form dydaktyczno-wychowawczych, rozbudzają
w uczniach zainteresowania historią ojczyzny, tradycję
narodową i współczesną.

W konkursie wiedzy o chrześcijaństwie na 43 startujących
zawodników I miejsce zajęła Agnieszka Radziszewska.
W konkursie wiedzy o kielecczyźnie III miejsce zajęła
Kuśmierska Roksana. W sprawnościowym torze przeszkód na
54 startujących, V miejsce zajął Klimczak Michael. W końcowej
klasyfikacji drużyn ponadgimnazjalnych i OPEN turyści
z Bujen zajęli I miejsce wyprzedzając drużynę gospodarzy.
W klasyfikacji powiatowej i wojewódzkiej reprezentanci
gminy Wola Krzysztoporska wywalczyli II miejsce. Turystyka

Na zdjęciu: Laureaci rajdu.

MISTRZOSTWA ZRZESZENIA LZS WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W dniu 12.10.2014 r. w Kleszczowie odbył się międzypowiatowy
turniej eliminacyjny do Mistrzostw Zrzeszenia LZS woj. Łódzkiego
w piłkę koszykową. Reprezentacja gminy Wola Krzysztoporska
w skład, której wchodziły zawodniczki z ZSRCKP Bujny:
•
Ciesielska Marta
•
Dróżdż Magdalena
•
Justyna Żaneta
•
Perczyńska Sara
•
Piłat Kamila
•
Traczyk Martyna
•
i Włóka Karina- kapitan drużyny
wywalczyła III miejsce.

Na zdjęciu: Reprezentacja gminy Wola Krzysztoporska.

V TURNIEJ ORLIKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUJNACH
W dniach 16–17września 2014 r. na Orliku przy Szkole
Podstawowej w Bujnach rozegrano eliminacje gminne do V
Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Turniejowe
mecze toczyły się w 4 kategoriach: dziewczęta i chłopcy
młodsi (2003-2004) oraz dziewczęta i chłopcy starsi (20012002). W zawodach wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe
gminy Wola Krzysztoporska. Mecze składały się z dwóch
części po 5 minut każda. Drużyny grały w systemie „każdy
z każdym”. Pogoda sprzyjała młodym piłkarzom, brak opadów
i umiarkowana temperatura dawała komfort gry. Pośród
chłopców najlepsza okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Woli Krzysztoporskiej, zaś wśród dziewcząt triumfowały
zawodniczki z Gomulina. Zwycięskie zespoły będą walczyły
w eliminacjach wojewódzki na Orliku w Bełchatowie. Wszystkim
zespołom gratulujemy a zwycięzcom życzymy jak najlepszego
występu i awansu do finałów.

Na zdjęciu: Wręczanie nagród.
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MISTRZOSTWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUJNACH
W MOCOWANIU
Turniej odbył się 6 października w szkole w Bujnach. Wzięli
w nim udział nie tylko chłopcy, ale także dziewczynki. Przed
zawodami odbyło sie ważenie i przypisanie do odpowiedniej
kategorii wagowej. Później przyszedł czas na rozgrzewkę, którą
poprowadził zawodnik LUKS „Athletic” Wola Krzysztoporska
i zmagania na macie.
Podziękowania należą się trenerowi zapasów panu Tomaszowi
Woźniakowi, który zorganizował cały turniej i zaszczepił wśród
dzieci fascynację zapasami.

Na zdjęciu: Uczestnicy turnieju.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KLASYFIKACYJNY MŁODZIKÓW
W ZAPASACH STYL KLASYCZNY
W Raciborzu w dniach 19–20.09.2014 r. odbył się Ogólnopolski
Turniej Klasyfikacyjny Młodzików w zapasach styl klasyczny.
Bardzo dobrze spisali się zawodnicy LUKS "ATHLETIC" Wola
Krzysztoporska. Wyniki:
Kat. 100 kg. – Artur Muszalak – I miejsce,
Kat. 47 kg.   – Mariusz Ciesielski – II miejsce
– Marcin Ciesielski – V miejsce
– Bartosz Kroczyński – XVII miejsce
Kat. 42 kg.   – Szymon Kwapiński – V miejsce
Kat. 66 kg.   – Szymon Głowacki – VII miejsce
Drużynowo:
LUKS "ATHLETIC" Wola Krzysztoporska - V miejsce.
Na zdjęciu: Laureaci turnieju.

BORY TUCHOLSKIE 2014
Na terenie gminy Lubiewo w dniach 3–5 października br.
odbył się XXI Ogólnopolski Pieszy Zlot Ekologiczny z metą
w Ośrodku Doskonalenia Kadry Służb Więziennych „Zacisze
w Suchej”. Naszą Gminę reprezentowali uczniowie LUKS
„GRYF” przy ZSR CKP Bujny. Dużą atrakcją dla turystów
zlotu było uczestnictwo w uroczystym otwarciu ścieżki PZU
ZDROWIE we wsi Lubiewice. Trasa długości 2,5 km ma 9
przystanków treningowych dostosowanych dla wszystkich
kategorii wiekowych i przebiega przez uroczy teren leśny.

Na zdjęciu: Uczestnicy zlotu.
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