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Drogi, drogi, drogi

Droga Rokszyce – Oprzężów, ulica „bez nazwy” w Woli Krzysztopor-
skiej czy wreszcie droga dojazdowa do pól w Gomulinie – te inwestycje 
już się zakończyły, a mieszkańcy mogą się cieszyć z nowych, komforto-
wych nawierzchni. Ale to nie wszystko. Duże drogowe inwestycje także 
przed nami – jak chociażby ta w Glinie.

O tym wszystkim czytaj na str. 3, 4, 5

Prawie 500 tysięcy 
na wodomierze ze 
zdalnym odczytem

Jesień trudna, ale owocna

W gminie Wola Krzysztoporskiej rozpoczęła się 
wymiana starych wodomierzy na nowe, wyposażo-
ne w urządzenia do zdalnego, radiowego odczytu. 
Do końca marca 2021 r. wymienionych zostanie 
1890 wodomierzy.

Czytaj na str. 6

Sołectwa cieszą się 
z nagłośnienia

W Poraju i Piekarach 
powstaną place zabaw 
z siłowniami

Mieszkańcy Gliny, Piekar i Woli Rokszyckiej 
cieszą się z nowego nagłośnienia, które mogli ku-
pić w ramach tzw. grantów sołeckich współfinan-
sowanych z budżetu Samorządu Województwa 
Łódzkiego.

Czytaj na str. 7

Jeszcze w tym roku w gminie Wola Krzysz-
toporska mają powstać dwa nowe place zabaw  
z siłowniami zewnętrznymi. Na terenie gminy są 
już 23 takie obiekty.

Czytaj na str. 8

Epidemia koronawirusa COVID-19 to nie tylko 
zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, ale 
to również powód olbrzymich trudności w zarzą-
dzaniu instytucjami. Trudności te dotknęły również 
Urząd Gminy Wola Krzysztoporska i spowodowały 
potężne kłopoty w wykonywaniu budżetu 2020 r. 
Zmniejszone dochody z udziału w PIT i CIT, ko-
nieczność ograniczenia kontaktu pomiędzy pra-
cownikami Urzędu, wreszcie zakażenie pracowni-
ka i w efekcie kwarantanna dla wielu z nich oraz 
konieczność pracy zdalnej – to sprawiło, że za-
dania przyjęte w budżecie do realizacji wymagały 
olbrzymiego wysiłku i zaangażowania.

Mimo tych trudności od momentu wystąpienia 
epidemii staramy się nie tracić determinacji i kon-
sekwentnie zmierzamy do wykonania ambitnego 
planu budżetowego. Na ten moment mogę stwier-
dzić, że plan 40 inwestycji jest realizowany w 85 
– 90 procentach, stan finansów jest dobry, żeby 
nie powiedzieć - bardzo dobry. Luki dochodowe 
spowodowane zmniejszonym wpływem z podatku 
PIT i CIT zrekompensowane zostały pomocą z bu-
dżetu państwa w ramach Funduszu Inwestycji Sa-
morządowych, zwrotem z VAT-u oraz nadwyżką, 
jaką udało nam się wypracować w 2019 r.

Dzięki tym środkom kondycja budżetu, jak na 
ten czas, napawa optymizmem. Udało się również 
obniżyć zadłużenie z kwoty około 15,9 mln zł do 
kwoty ok. 12,8 mln zł, przez co jest ono, jak na 
nasze możliwości finansowe, bardzo bezpieczne.

Środki przeznaczone w bieżącym roku 
na inwestycje to kwota ponad 12 mln zł. 
Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych 
to kwota ponad 11 mln zł, co wydatkowa-
ne będzie w tym roku i latach następnych 
w różnych inwestycjach wieloletnich. Środki 
zaangażowane w infrastrukturę drogową to 
kwota ponad 10 mln zł, częściowo już wy-
datkowana, a w części przeznaczona do 
wydatkowania w latach 2020 – 2023. Ko-
lejne wnioski na kwotę ponad 20 mln zł do 
Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu 
Dróg Samorządowych już zostały złożone i 
czekamy na ich rozstrzygnięcie.

Jak pokazują wyżej wskazane cyfry, sy-
tuacja naszego budżetu nie jest najgorsza, 
co jest efektem gospodarności i odpowie-
dzialnej pracy całego Urzędu oraz bardzo 
dobrej współpracy z Radą Gminy.

Mimo to jednak wydatkowanie środków 
finansowych, jakie staramy się wygospo-
darować, w dużej mierze uzależnione jest 
od terminowości realizowanych umów, jakie 
mamy zawarte z różnego rodzaju wykonaw-
cami. Jest to największe niebezpieczeń-
stwo, jakie upatruję w zakresie wykonania zapla-
nowanych inwestycji, a co ściśle związane jest z 
panująca pandemią koronawirusa. Jest to szcze-
gólnie niepokojące w ostatnim czasie, kiedy ilość 
zakażeń wzrosła radykalnie, co może przełożyć 

się bardzo negatywnie na rynek pracy. I z tego też 
powodu musimy wykazywać jeszcze większą czuj-
ność i dbałość w wydawaniu środków publicznych.

Roman Drozdek
wójt gminy Wola Krzysztoporska
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Powszechny Spis Rolny 
– zostało już niewiele czasu!

Powszechny Spis Rolny odbywa 
się w całej Polsce od 1 września 
do 30 listopada 2020 r. Zostało 
więc już niewiele czasu, by 
wypełnić ten obowiązek.

Użytkownicy gospodarstw rolnych mają 
możliwość udzielenia informacji o gospodar-
stwach rolnych przez:

- samospis na stronach internetowych 
GUS (stat.gov.pl) i stronie spisu rolnego 
(spisrolny.gov.pl)

- telefonicznie dzwoniąc na numer info-
linii spisowej 22 279 99 99

- z użytkownikami gospodarstw rolnych 
kontaktują się rachmistrzowie – telefonicz-
nie lub bezpośrednio.

Na terenie gminy Wola Krzysztoporska 
na 31 października spisanych zostało ok. 
60% gospodarstw rolnych, natomiast do 
końca spisu pozostało już niewiele czasu. 
Dlatego prosimy o potraktowanie kontak-
tujących się z Państwem rachmistrzów 
poważnie.

Obowiązek przeprowadzenia samospisu 
internetowego nie wyłącza możliwości ze-
brania w każdym czasie danych od użytkow-
nika gospodarstwa rolnego w formie bezpo-
średniego wywiadu lub w formie wywiadu 
telefonicznego przez rachmistrza.

Zgodnie z zapisami ustawy o Powszech-

nym Spisie Rolnym 2020 respondent ma 
obowiązek udzielenia informacji rachmi-
strzowi spisowemu.

Od 16 września do 30 listopada rachmi-
strzowie spisowi realizują wywiady telefo-
niczne. Rachmistrz może dzwonić z nume-
rów 22 279 99 99 lub 22 666 66 62.

Jednocześnie, aby usprawnić przebieg 
spisu i wesprzeć Państwa w wypełnieniu 
obowiązku spisowego, w poszczególnych 
województwach rachmistrzowie kontaktują 

się z Państwem również z numerów telefo-
nów komórkowych rozpoczynających się od 
cyfr 571.

Jeżeli respondent odmawia podania infor-
macji rachmistrzowi, wówczas taka odmowa 
będzie zaznaczana w systemie, nawet jeśli 
deklaruje samospis w terminie późniejszym.

Odmowa zostaje zarejestrowana w syste-

mie zbierania danych i w przypadku niedo-
konania samospisu skutkować będzie pod-
jęciem kroków prawnych przewidzianych w 
ustawie.

Możliwe sankcje prawne:
• art. 57 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 

r. o statystyce publicznej (tj. Dz. U. z 2020r., 
poz. 443 ze zm.), zgodnie z treścią którego 
„kto wbrew obowiązkowi odmawia wy-
konania obowiązku statystycznego albo 
udzielenia informacji w spisie powszech-
nym lub innym badaniu statystycznym, 

podlega grzywnie”, oraz
• art. 58 ustawy z dnia 29 czerwca 

1995 r. o statystyce publicznej (tj. Dz. U. z 
2020r., poz. 443 ze zm.), zgodnie z którym 
„kto wbrew obowiązkowi przekazuje 
dane statystyczne po upływie oznaczo-
nego terminu, podlega karze grzywny”.

Rachmistrz jako funkcjonariusz pu-
bliczny posługuje się identyfikatorem 
rachmistrza spisowego. Identyfikator 
stanowi jeden z elementów uwierzytel-
niających rachmistrza.

W razie wątpliwości tożsamość rachmi-
strza można potwierdzić:

• na infolinii spisowej pod numerem 22 
279 99 99

• w aplikacji dostępnej pod adresem: ht-
tps://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/

• w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska 
pod nr telefonu: 44 61 63 982
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Umowa na przebudowę 
drogi w Glinie podpisana

Znamy już wykonawcę przebudowy drogi w Glinie – dużej, wieloletniej inwestycji, dzięki której 
powstaną trzy kilometry drogi zupełnie nowej jakości – z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zatokami 
autobusowymi, a przy okazji rozbudowany zostanie wodociąg. Gmina Wola Krzysztoporska otrzymała 
na przebudowę drogi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ponad 2,5 mln zł. 
Resztę będzie musiała dołożyć z własnego budżetu, a realizacja zadania zakończy się w roku 2023.

Umowa na realizację zadania podpisa-
na została 16 października. W rozpisanym 
przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyło 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowe EKOINŻBUD i to z jego przedsta-
wicielem Łukaszem Stępniem umowę podpi-
sał wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman 
Drozdek. Jej wykonanie kosztować będzie 
7.318.500 zł.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 
w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej nr 110457E w 
miejscowości Glina w gminie Wola Krzyszto-
porska”, obejmującego przebudowę i rozbu-
dowę drogi gminnej nr 110457E na odcinku o 
długości ok. 3 km od miejscowości Glina do 
granic miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz 
przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej 
w miejscowości Glina o szacunkowej długo-
ści łącznie 1720 m.

Zadanie składa się z dwóch etapów. Etap I 
to opracowanie dokumentacji projektowej dla 
wszystkich koniecznych branż (m.in. projek-
ty budowlane, organizacja ruchu, uzyskanie 

Ulica „bez nazwy” już asfaltowa
Jeszcze do niedawna to była nieutwardzona droga wewnętrzna. Teraz pokrywa ją nowy asfalt. Mowa  
o tzw. ulicy „bez nazwy” w Woli Krzysztoporskiej. Jej przebudowę sfinalizowano pod koniec września.

Ulica „bez nazwy” była dotąd nieutwar-
dzoną drogą wewnętrzną o znaczeniu lokal-
nym. Po rozbudowie zostanie zaliczona do 
kategorii dróg gminnych. Inwestycja polegała 
na wykonaniu drogi wraz z budową kanali-
zacji deszczowej, wpustami ulicznymi i przy-
drożnym rowem odwadniającym. W efekcie 
powstała asfaltowa jezdnia o szerokości 5 m 

niezbędnych pozwoleń i uzgodnień). Etap II 
to wykonanie robót budowlanych na podsta-
wie dokumentacji projektowej, opracowanie 
kompletnej dokumentacji powykonawczej 
oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Prace projektowe wraz z uzyskaniem 
ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realiza-

Wójt Roman Drozdek i Łukasz Stępień z firmy Ekoinżbud

cję inwestycji drogowej mają się zakończyć 
do 31 stycznia 2022 r. Termin wykonania ca-
łości to 30 września 2023 r.

Warto dodać, że inwestycja dofinanso-
wana została z Funduszu Dróg Samorządo-
wych kwotą ponad 2,5 mln zł.

wraz z chodnikiem i zjazdami do posesji wy-
konanymi z kostki betonowej.

Już w czasie prac okazało się, że teren, po 
którym przebiega droga, jest mało stabilny i 
wymaga wzmocnienia. Te dodatkowe roboty 
podniosły koszt inwestycji o około 160 tys. zł. 
Ostatecznie projekt obejmujący przebudowę 
ulicy „bez nazwy” w Woli Krzysztoporskiej o 

długości 485 m kosztował 1.120.337 zł.

Warto dodać, że inwestycja ta uzyskała 
finansowe wsparcie Urzędu Wojewódzkie-
go w Łodzi w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych, a kwota dofinansowania to 
570.556 zł.
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Droga dojazdowa 
do pól w Gomulinie gotowa

Zakończyła się modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gomulinie. Na ten cel gmina Wola 
Krzysztoporska otrzymała wsparcie z budżetu województwa łódzkiego.

GOPS wydaje zaświadczenia 
do programu „Czyste Powietrze”

W związku ze zmianami w programie 
„Czyste Powietrze” Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej od 1 
października może wydawać zaświadczenia 
o dochodzie konieczne do złożenia wniosku 
o dotację.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Woli Krzysztoporskiej
ul. Szkolna 6
97-371 Wola Krzysztoporska

Godziny pracy: pon. – pt. 7:30 – 15:30

tel. 44 616 32 84
tel. 44 647 36 86
501 – 757 – 740
505 – 721 – 462
Fax: 44 616 32 84 (wewnętrzny 12)

Prace zakończyły się w pierwszej połowie 
października. Modernizacją objęto odcinek o 
długości 890 m (od drogi krajowej 74 w kie-
runku wsi Gomulin; po południowej stronie 
DK 74). Na czym polegały prace? Wzmoc-

niona została podbudowa, na której położo-
no następnie nakładkę asfaltową. Powstały 
też utwardzone, obustronne pobocza.

Całość prac kosztowała 175.893 zł. Dota-
cja pochodząca z Funduszu Ochrony Grun-

tów Rolnych Województwa Łódzkiego wynio-
sła około 60% tej sumy.

Różnicę między kwotą dofinansowania i 
ceną robót sfinansowała ze swojego budżetu 
gmina Wola Krzysztoporska.
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Droga Rokszyce – Oprzężów
W połowie października skończyły się prace przy remoncie drogi Rokszyce – Oprzężów. Gmina Wola 
Krzysztoporska otrzymała na ten cel dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 
prawie 400 tys. zł.

Projekt pod nazwą „Remont drogi gmin-
nej nr 110464 w miejscowości Rokszyce – 
Oprzężów w gminie Wola Krzysztoporska” 
dotyczył odcinka o długości 1.640 m położo-
nego na zachód od Piotrkowa Trybunalskie-
go. Prace polegały m.in. na częściowym fre-
zowaniu istniejących warstw asfaltowych na 
całej szerokości i długości jezdni, wykonaniu 
napraw konstrukcji tłuczniowej w miejscach 
uszkodzonych, gdzie występowały ubytki ist-
niejącej podbudowy tłuczniowej, położeniu 
warstwy wyrównawczej, wiążącej oraz ście-

ralnej z betonu asfaltowego. Konieczne było 
też odmulenie przepustu pod drogą i rowów 
przydrożnych wraz z profilowaniem skarp. 
Naprawy wymagały również pobocza po obu 
stronach jezdni.

Już w czasie robót okazało się, że na 
odcinku ok. 300 metrów, tam gdzie wcze-
śniej występowały płyty betonowe, trzeba 
było wykonać dodatkowo specjalną warstwę 
przeciwspękaniową wraz z siatką stalową, 
żeby uniknąć zniszczenia nowej nawierzchni 
bitumicznej.

W ramach prac remontowych rozebrano i po-
nownie wykonano w tej samej lokalizacji chodnik 
z kostki brukowej o powierzchni 415 m2.

Dodatkowo wykonać trzeba było korektę 
lokalizacji jezdni poprzez rozbiórkę istnieją-
cej podbudowy na długości 55 m.b., szero-
kości 2,5 m i głębokości 0,4 m.

Całkowity koszt wszystkich robót to kwota 
850.731,84 zł. Gmina Wola Krzysztoporska 
uzyskała na ten remont dofinansowanie z 
Funduszu Dróg Samorządowych w wyso-
kości 393.951 zł.
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Prawie 500 tysięcy 
na wodomierze ze zdalnym odczytem

W gminie Wola Krzysztoporskiej rozpoczęła się wymiana starych wodomierzy na nowe, wyposażone 
w urządzenia do zdalnego, radiowego odczytu. Do końca marca 2021 r. wymienionych zostanie 1890 
wodomierzy. To odpowiedź i na wyzwania ekonomiczne (lepsza kontrola poboru wody), i na obecną 
sytuację (zdalny odczyt jest znacznie bezpieczniejszy w obliczu pandemii).

Od 21 września 2020 r. na terenie gmi-
ny Wola Krzysztoporska rozpoczęła się 
wymiana wodomierzy. W pierwszej kolejno-
ści prace zostały podjęte na sieci wodocią-
gowej ujęcia Rokszyce. Kolejnym etapem 
jest ujęcie Woźniki (od 5 października). Do 
31 marca 2021 r. zamontowanych zostanie 
1890 wodomierzy z modułami do odczytu 

zdalnego w kilkudziesięciu miejscowościach 
(Blizin, Bogdanów, Borowa, Kamienna, La-
ski, Ludwików, Miłaków, Moników, Pawłów 
Dolny, Pawłów Górny, Parzniewiczki, Poraj, 
Parzniewice Duże, Parzniewice Małe, Ad-
olfinów, Mokracz, Janina, Jeżów, Wygoda, 
Siomki, Krzyżanów, Piaski, Glina, Bujny, 
Gąski, Rokszyce, Rokszyce Drugie, Oprzę-
żów, Piekarki, Wola Rokszycka, Kargał Las, 
Budków, Mąkolice, Mzurki, Piekary, Woźniki, 
Woźniki Kolonia, Stradzew).

- System zdalnego odczytu ma na celu 
usprawnienie tej operacji. Dzięki niemu 
pracownik referatu - inkasent - nie będzie 
musiał wchodzić na teren posesji, co zna-
cząco skróci czas i uprości procedurę. Od-
czyty będą bowiem mogły być dokonywane 
nawet w przypadku nieobecności odbiorcy. 
Dzięki temu systemowi pracownicy Referatu 

Wodociągów i Kanalizacji UG będą posia-
dali podgląd i na bieżąco będą mogli wery-
fikować m.in. przepływy dobowe, co pozwoli 
poinformować mieszkańca o ewentualnych 
awariach. Dlatego też, aby ułatwić przepływ 
informacji, będą potrzebne adresy e-mail, na 
które zostaną wysłane uwagi, a przy okazji 
także e-faktury. Deklaracje zgody oraz ad-

resy e-mail znajdują się na protokołach wy-
miany wodomierzy – mówi Maciej Śliskowski 
vel Śliski, kierownik Referatu Wodociągów i 
Kanalizacji Urzędu Gminy w Woli Krzyszto-
porskiej. – Radiowy, zdalny system odczytu 
pozwoli również na weryfikację pracy wo-
domierza, np. wstecznych przepływów czy 
problemów wynikających z nieprawidłowej 
eksploatacji wodomierza.

- Z jednej strony chcemy się dokładniej 
przyjrzeć temu, co dzieje się na nierucho-
mości i co za tym idzie ukrócić nielegalny 
pobór wody (bo mamy świadomość, że 
takie rzeczy się zdarzają). Z drugiej stro-
ny, przy okazji wymiany tych liczników na 
zdalny odczyt, chcemy dokonać weryfika-
cji ich średnic. Latem mieszkańcy używa-
ją wody nie tylko do celów socjalno-byto-
wych, ale np. do napełniania basenów czy 

podlewania ogródków, nie patrząc na to, że 
sieć wodociągowa ma swoją maksymalną 
wydajność i nie dla wszystkich może wy-
starczyć wody przy tak intensywnym jej 
wykorzystywaniu - dodaje zastępca wójta 
Mieczysław Warszada.

W ramach programu wymieniane będą 
również podwodomierze będące podstawą 

do naliczenia opłaty za wodę zużytą. Zakup 
takiego podwodomierza jest oczywiście po 
stronie odbiorcy, natomiast gmina ze swej 
strony będzie refundować zakup modu-
łu radiowego. - Aby ułatwić mieszkańcom 
przeprowadzenie tej wymiany, firma wymie-
niająca wodomierze główne będzie mogła 
(odpłatnie) ją wykonać. Gdyby jednak od-
biorca chciał dokonać wymiany we własnym 
zakresie, na terenie Woli Krzysztoporskiej 
będzie można zakupić odpowiedni wodo-
mierz, pasujący do modułu radiowego w od-
powiednio ustalonej cenie – dodaje Maciej 
Śliskowski vel Śliski.

Gmina wyda na wymianę liczników  
i uruchomienie systemu zdalnego odczytu 
474.974 zł.

Kolejne dwa tysiące wymienione zostaną 
w ciągu następnych trzech lat do 2024 roku.
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Glina ma nagłośnienie
Mieszkańcy sołectwa Glina cieszą się z nowego nagłośnienia, które mogli kupić w ramach tzw. grantów 
sołeckich współfinansowanych z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. 

Piekary cieszą się 
z grantu

W Woli Rokszyckiej 
sprzęt wypróbowany

Mieszkańcy sołectwa zebrali się 11 paź-
dziernika, by obejrzeć i wypróbować nowy 
sprzęt nagłaśniający. – Dzięki niemu będzie-
my mogli w naszym Domu Ludowym nie tyl-
ko sprawniej przeprowadzać różnego rodza-
ju zebrania, ale także organizować spotkania 
integracyjne czy konkursy dla dzieci (oczywi-
ście – kiedy będzie to możliwe ze względów 
epidemiologicznych) – mówi sołtys Gliny  
i jednocześnie radna gminy Wola Krzyszto-
porska Edyta Michalak.

Sprzęt nagłaśniający kosztował: 13.148 
zł. Dotacja z budżetu Samorządu Woje-
wództwa Łódzkiego to 10 tys. zł, kolejne 
3.148 zł dołożyła gmina Wola Krzyszto-
porska.

W Piekarach zorganizowano spotkanie integracyjne. Przydał 
się sprzęt nagłaśniający przyznany wsi w ramach tzw. grantów 
sołeckich ufundowanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego  
i współfinansowanych przez gminę Wola Krzysztoporska.

W ramach zdobytych środków (10 tys. 
zł dotacji, co stanowi 76,06% kosztów plus 
wkład własny gminy – 3.148 zł; razem 
13.148 zł) sołectwo kupiło zestaw nagłośnia-
jący. I już udało się go wykorzystać.

- 11 października zorganizowaliśmy spo-
tkanie integracyjne mieszkańców sołectwa 
Piekary z udziałem KGW Piekarzanki i dru-
hów OSP. Niedzielne popołudnie upłynęło 
nam w miłej atmosferze, przy poczęstunku 
i rytmach muzyki. Wszystko z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i w ogra-
niczonym składzie ze względu na obecną 

sytuację związaną z Covid-19 – mówi Joan-
na Głowacka z KGW Piekarzanki. - Przy tej 
okazji serdecznie dziękujemy za otrzymane 
nagłośnienie przyznane nam w ramach tzw. 
grantów sołeckich ufundowanych przez Sa-
morząd Województwa Łódzkiego i współ-
finansowanych przez naszą gminę Wola 
Krzysztoporska. Sprzęt będzie nam służył 
przy okazji różnych lokalnych imprez organi-
zowanych zarówno w naszym Domu Ludo-
wym, jak i w plenerze. Jeszcze raz dziękuje-
my. I do usłyszenia!

Kolejne sołectwo gminy Wola 
Krzysztoporska może korzystać 
z nowego nagłośnienia. Sprzęt – 
tym razem dla Woli Rokszyckiej 
– kupiono z dofinansowaniem 
z budżetu Samorządu 
Województwa Łódzkiego.

Nowy zestaw nagłaśniający, który przed-
stawiciele 
sołectwa 
Wola Rok-
szycka po-
stanowili 
wypróbować 
11 paździer-
nika, będzie 
służył pod-

czas zebrań sołeckich w Domu Ludowym, 
imprez integracyjnych czy konkursów i za-
baw dla dzieci.

Sprzęt nagłaśniający, kupiony w ramach 
tzw. grantów sołeckich, kosztował: 13.148 zł. 
Dotacja z budżetu Samorządu Województwa 
Łódzkiego to 10 tys. zł, kolejne 3.148 zł doło-
żyła gmina Wola Krzysztoporska.
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Mała Książka 
Wielki Człowiek

Narodowe Czytanie 

W Poraju i Piekarach powstaną 
place zabaw z siłowniami

Jeszcze w tym roku w gminie Wola Krzysztoporska powstaną dwa nowe place zabaw z siłowniami 
zewnętrznymi. Na terenie gminy są już 23 takie obiekty.

Kompleksy sportowo-rekreacyjne skła-
dające się z placu zabaw dla dzieci i siłowni 
plenerowej powstają w Poraju i Piekarach. 
Oba obiekty będą bliźniaczo podobne. 

Place zabaw będą miały powierzchnię 
169 m2 każdy i będą się składały z kilku róż-
nych zabawek: huśtawki wagowej, huśtawki 
podwójnej, karuzeli tarczowej, bujaka konia, 
bujaka słonia, zestawu zabawowego. Place 
zaopatrzone będą oczywiście w kosze par-
kowe (8 szt.) i ławki (12 szt.).

Z kolei siłownie zewnętrzne będą się skła-

dać z tzw. biegacza, krzesła do wyciskania, 
orbitreka, twistera, wahadła.

Place zabaw i siłownie będą oświetlone 
(przy każdym stanie 6 latarni) i ogrodzone 
płotem panelowym. Utwardzony zostanie 
także teren wokół nich. Nie zabraknie rów-
nież zieleni, a planowane nasadzenia to: 
jabłoń Royalty, klon zwyczajny (6 szt.) oraz 
trzmieliny Fortuna (235 szt.).

Na drodze przetargu wyłoniono już wyko-
nawcę robót.

Istniejący już plac zabaw i siłownia plenerowa w miejscowości 
Krężna Kolonia. Podobne obiekty powstaną w Poraju i Piekarach.

„Balladyny”
Już po raz piąty kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli 
Krzysztoporskiej zaprosiła swoich czytelników do udziału w akcji 
Narodowego Czytania. W piątek, 11 września zagorzałe czytelniczki 
na placu przy bibliotece czytały „Balladynę” Juliusza Słowackiego.

- W tym roku ze względu na zaistniałą 
sytuację i obostrzenia z niej wynikające spo-
tkałam się z moimi czytelniczkami w kame-
ralnym gronie, na świeżym powietrzu, aby 
podtrzymać tradycję wspólnego czytania. 
Przeczytałyśmy scenę III aktu I powieści z 
podziałem na role Wdowy, Aliny Balladyny, 
Kirkora, Skierki i Sługi. Spotkanie sprzyjało 
również integracji, rozmowom na temat czy-
tanych ostatnio nowości wydawniczych oraz 
planowaniu kolejnych spotkań przy wybranej 
lekturze. Pragnę serdecznie podziękować 
uczestniczkom spotkania za poświęcony 
czas i przyłączenie się do wspólnego czyta-
nia – mówi Joanna Filipek, kierownik GBP w 
Woli Krzysztoporskiej.

Drodzy rodzice! Zapiszcie swoje dzie-
ci do biblioteki, odbierzcie wspólnie wy-
prawkę czytelniczą i propagujcie z nami 
czytanie od najmłodszych lat! – zachęca 
kierownik Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Woli Krzysztoporskiej Joanna Filipek.

W związku z przystąpieniem do pro-
jektu „Mała Książka Wielki Człowiek” już 
od czwartku, 1 października w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Woli Krzysztopor-
skiej oraz Filiach Bibliotecznych w Buj-
nach, Gomulinie i Woźnikach będą wyda-
wane wyprawki czytelnicze dla dzieci.

- Każde dziecko urodzone w latach 
2014-2017, które posiada już kartę bi-
blioteczną w jednej z naszych bibliotek 
lub chce zostać czytelnikiem, serdecznie 
zapraszamy do nas wraz z rodzicem czy 
opiekunem po odbiór wyprawki, na którą 
składają się: książeczka z opowiadaniami 
polskich autorów oraz piękna karta małe-
go czytelnika. Przy każdej kolejnej wizycie 
w bibliotece, podczas której będą wypoży-
czone książki, bibliotekarz na karcie ma-
łego czytelnika będzie przyklejał naklejkę. 
Po uzbieraniu 10 naklejek dziecko otrzy-
ma dyplom małego czytelnika oraz drobne 
gadżety – zachęca Joanna Filipek z GBP 
w Woli Krzysztoporskiej.

Do zobaczenia w Bibliotece!

Obiekt w Piekarach kosztować będzie 
146.608,12 zł. Na tę inwestycję gmina 
otrzymała dotację celową z budżetu woje-
wództwa łódzkiego w wysokości 40 tys. zł 
w ramach dofinansowań w zakresie rozwoju 
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Kompleks sportowo-rekreacyjny w Poraju 
wykonany zostanie za kwotę 147.584,63 zł.

Prace przy obu obiektach mają się zakoń-
czyć do 20 listopada 2020 r.
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Trwają przepięcia 
do nowej sieci kanalizacyjnej

Wkrótce 65 użytkowników kanalizacji z terenu gminy Wola Krzysztoporska będzie mogło korzystać z 
nowej sieci. Od połowy września trwają prace związane z wykonaniem przepięć.

Umowę na wykonanie prac gmina Wola 
Krzysztoporska podpisała z wyłonioną w 
przetargu firmą EKOINŻBUD dokładnie 14 
września 2020 r. Przedmiotem tej umowy 
jest wykonanie robót budowlanych w ramach 
zadania pn. „Wykonanie przepięć do sieci 
kanalizacji sanitarnej w Woli Krzysztopor-
skiej”, obejmującego po pierwsze - przebu-
dowę przyłączy i zewnętrznych instalacji ka-
nalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola 
Krzysztoporska, Kacprów, Wygoda, a po dru-
gie - rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z odejściami bocznymi w celu przepię-
cia posesji przy ul. Letniej oraz ul. Słonecznej 
w Woli Krzysztoporskiej (57,3 m nowej sieci).

Ostatecznie do nowej sieci kanalizacyj-
nej przepiętych zostanie 65 użytkowników 
(61 w Woli Krzysztoporskiej, Dom Ludowy i 
mleczarnia w Kacprowie oraz Dom Ludowy i 
budynek komunalny w Wygodzie).

Prace mają się zakończyć do 18 grudnia i 
kosztować będą 697.809 zł.

W listopadzie odbiór odpadów wielkogabarytowych
Szanowni Mieszkańcy gminy Wola Krzysztoporska - informujemy, że w dniach 23-27.11.2020 r. od godziny 6.00 na terenie gminy Wola 

Krzysztoporska odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane 
sprzed posesji według następującego harmonogramu:

Odpady powstające w gospodarstwie do-
mowym o rozmiarach wielkogabarytowych 
należy wystawić przed posesję lub do drogi 
dojazdowej.

W ramach wystawki odbierane będą:
- radia, telewizory, monitory oraz inny 

sprzęt RTV,
- lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze 

oraz inny sprzęt AGD,
- opony z samochodów osobowych,
- złom metalowy - rynny, rury, blachy, piece,
- dywany, wykładziny, meble
- duże opakowania z tworzyw sztucznych 

bez zawartości - beczki, skrzynki, wiadra,
- elementy stolarki - listwy, deski, płyty 

wiórowe, drzwi, okna,

23.11.2020 r.
Bogdanów, Bogdanów Kolonia, Miła-

ków, Moników, Borowa, Ludwików, Ra-
dziątków, Kacprów, Krężna, Krężna Kolo-
nia

24.11.2020 r.
Mzurki, Budków Stradzew, Piekary, 

Mąkolice, Kozierogi, Piekarki, Kolonia 
Woźniki, Woźniki

25.11.2020 r.
Bujny, Glina, Piaski, Krzyżanów, Gąski, 

Siomki, Wola Krzysztoporska

26.11.2020 r.
Majków Duży, Praca, Żachta, Gomu-

lin, Kolonia Gomulin, Rokszyce Pierwsze, 
Rokszyce Drugie, Kargał Las, Wola Rok-
szycka, Kolonia Oprzężów, Oprzężów, 
Wygoda, Jeżów

27.11.2020 r.
Laski, Blizin, Kamienna, Pawłów Dolny, 

Pawłów Górny, Parzniewice Duże, Parz-
niewiczki, Poraj, Parzniewice Małe

Jako odpady wielkogabarytowe nie są 
traktowane i nie będą odbierane:

- odpady poremontowe i budowlane: gruz, 
płytki, cegła, kamienie,

- odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkani-
ny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, 
koce),

- szkło w żadnej postaci,
- duże opakowania z tworzyw sztucznych 

po odpadach niebezpiecznych: farbach, la-
kierach i rozpuszczalnikach,

- odpady powstające w ramach prowa-
dzonej działalności gospodarczej,

- odpady zawierające azbest - eternit.

UWAGA!!!
Odpady należy wystawić przed posesję 

do drogi dojazdowej. Czas przeznaczony 
przez obsługującego na obsługę odbioru 
odpadów obejmuje: czas załadunku, prze-
jazd i transport oraz czas rozładunków dla 
wszystkich wymienionych w danym dniu 
ulic. Mieszkańcom, którzy nie wystawią od-
padów przed posesję do godziny 6:00 rano 
w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich 
odbioru - samochody nie będą zawracane z 
trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. 
Objazd wymienionymi miejscowościami jest 
jednokrotny. Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod numerem teł. 44 632 39 00.

Za pomocą zadymiarki pracownicy Referatu Wodociągów i Kanalizacji UG 
sprawdzają , czy nie dochodzi do nielegalnych zrzutów wody opadowej  

i roztopowej do kanalizacji sanitarnej. 
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Borowa w gminie Wola 
Krzysztoporska to miejsce,  
w którym kumuluje się 
historyczna pamięć regionu. To 
tu co roku, u stóp pomnika ku 
czci poległych we wrześniu 1939 
r. organizowane są uroczystości 
upamiętniające żołnierzy 
zgrupowania gen. Ludwika 
Czyżewskiego. Tym razem odbyły 
się one 6 września, a wzięli w 
nich udział nie tylko mieszkańcy 
regionu, ale i posłowie, 
samorządowcy, potomkowie 
tych, którzy polegli tu 81 lat 
temu.

Jesteśmy odpowiedzialni   za pamięć o bohaterach

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 
10.00. Do wszystkich tych, którzy przybyli, 
by uczcić pamięć bohaterów Września ’39, 
słowa skierował gospodarz tego terenu, wójt 
gminy Wola Krzysztoporska Roman Droz-
dek. – Nie ma rodziny, która nie opłakiwała-
by swoich bliskich poległych za Ojczyznę w 
nierównym boju, zakatowanych w obozach 
i łagrach, zabitych przez niewolniczą pracę, 
rozstrzelanych w egzekucjach ulicznych – 
wracał pamięcią do wojennych dni wójt Ro-
man Drozdek. – Polscy żołnierze, oddając 
własne życie, przyczynili się do odzyskania 
niepodległości i przeciwstawili się fali barba-
rzyństwa, która zalewała wtedy całą Europę. 
Dlatego – tak jak każdego roku – w pierw-
szych dniach września gromadzimy się na 
tym świętym miejscu Gór Borowskich w 81. 
rocznicę wybuchu II wojny światowej, by 
oddać hołd bohaterom, by dać świadectwo 
odpowiedzialności za pamięć tych, którzy 
oddali własne życie za naszą wolność i nie-
podległość. (…) Obecnie chodzi nie tyle o to, 
jak pięknie za Polskę umierać, ile o to, jak 
mozolnie, sumiennie i codziennie ją tworzyć, 
wzmacniać i być gotowym do jej obrony – 
mówił wójt Roman Drozdek.

Słowa do zebranych skierował także po-
seł Antoni Macierewicz, szef piotrkowskich 
struktur PiS. – Dziś wspominamy nie tylko 
bohaterstwo i determinację żołnierzy, ale 
także siłę narodu polskiego, który jako pierw-
szy i jedyny przeciwstawił się tej historycznej 
nawale, która miała zniszczyć cały ówcze-
sny świat – mówił do zebranych. - Polska i 
Polacy byli tym narodem, który nie tylko jako 
pierwszy przeciwstawił się dwóm totalita-
ryzmom - rosyjskiemu i niemieckiemu - ale 
także tym narodem, który jako jedyny nie 
wyłonił z siebie kolaborantów współpracują-
cych z okupantami. To był spadek, dorobek 
w ponad 1000-letniej tradycji wartości chrze-
ścijańskich oraz narodowych.

Pod pomnikiem odprawiona została msza 
święta polowa w intencji poległych. Odczy-
tany został też apel poległych zakończony 
salwą honorową, a przedstawiciele różnych 
środowisk złożyli wiązanki kwiatów. Byli 
wśród nich parlamentarzyści, reprezentanci 
środowisk kombatanckich, samorządowcy, 
harcerze, delegacje ze szkół, organizacji, 
sołectw, służb mundurowych.

Już po zakończeniu oficjalnych uroczy-
stości w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej wręczono podziękowania 
tym, którzy w sposób szczególny przyczynili 
się do uświetnienia uroczystości. A znaleźli 
się pośród nich przedstawiciele duchowień-
stwa, w tym głoszący homilię ksiądz dr Jan 
Koclęga, wojskowi na czele z dyrektorem 

biura przewodniczącego Konwentu Dzieka-
nów Korpusu Oficerów zawodowych w War-
szawie pułkownikiem Krzysztofem Jewgieju-
kiem od wielu lat prowadzący uroczystości w 
Borowej. Był też czas na rozmowy z potom-
kami żołnierzy biorących udział w walkach.

W bitwie na Górach Borowskich, zwanych 
też „Piotrkowskimi Termopilami”, 81 lat temu 
poległo aż 663 żołnierzy 2. Pułku Piechoty 
Legionów pod dowództwem płk. Ludwika 
Czyżewskiego.

Organizatorem uroczystości był Gminny Ośro-
dek Kultury i UG w Woli Krzysztoporskiej przy 
współpracy z samorządem miasta Bełchatów.

Więcej zdjęć na www.wola-krzysztopor-
ska.pl
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Pamiętajmy także o rozstrzelanych 
w Woli Krzysztoporskiej

Jesteśmy odpowiedzialni   za pamięć o bohaterach

Początek września to smutne wspomnienie roku 1939 i 
początku II wojny światowej. Tragedia dosięgnęła wtedy nie 
tylko żołnierzy (walczących chociażby na Górach Borow-
skich), ale także cywilnych mieszkańców. Przypomina o tym 
obelisk w Woli Krzysztoporskiej upamiętniający rozstrzela-
nie mieszkańców stolicy gminy.

- Pamiętajmy także o nich i zadbajmy o to miejsce pa-
mięci. Apeluję szczególnie do dzieci i młodzieży szkolnej, 
by troszczyły się o to miejsce i miały świadomość tragedii 
tamtych dni – mówi radna Jolanta Kabzińska, prezes Sto-
warzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Wola Krzysztoporska 
Razem, która wraz z radną Magdaleną Magierą 6 września 
w imieniu mieszkańców złożyły kwiaty pod obeliskiem.
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Lekarze z Woli Krzysztoporskiej mówią, 
jak usprawnić dostęp do opieki zdrowotnej

Od kilku tygodni w Woli Krzysztoporskiej wzrasta gwałtownie liczba zachorowań na COVID-19. 
Wymusza to na wszystkich mieszkańcach wzmożoną ostrożność. Lekarze z poradni w Woli 
Krzysztoporskiej podpowiadają, jak w tych trudnych warunkach możemy wspólnie usprawnić obsługę 
chorych, także tych chorujących przewlekle, którzy regularnie potrzebują recept na swoje leki.

Najlepszy metodą gruntową

Kto został mistrzem 
spławika?

W sobotę, 19 września na zbiorniku Cie-
szanowice koło wędkarskie z Woli Krzysz-
toporskiej zorganizowało zawody o tytuł mi-
strza koła metodą spławikową. W zawodach 
uczestniczyło 12 wędkarzy.

- Mistrzem koła został Piotr Sochański, 
drugi był Mariusz Zawadka, a trzeci Piotr Mi-
śkiewicz. Gratulacje dla wszystkich, a szcze-
gólnie dla tych na pudle – mówi Jarosław 
Warzyński z Koła 35 PZW w Woli Krzyszto-
porskiej.

Epidemia COVID-19 wymusiła reorga-
nizację pracy poradni podstawowej opieki 
zdrowotnej w całym kraju, mającą na celu 
ograniczenie kontaktów międzyludzkich.

W POZ w Woli Krzysztoporskiej porady 
udzielane są głównie telefonicznie, a gdy sy-
tuacja tego wymaga, wizyta w poradni usta-
lana jest na określoną godzinę.

- Od 1 września diagnostykę leczenie i 
monitorowanie COVID-19 prowadzą lekarze 
POZ. Jednocześnie jesienią rozpoczęły się 
infekcje dróg oddechowych. W poradni jest 
coraz więcej porad, a pacjenci skarżą się na 
trudności z dodzwonieniem się do lekarza. 
A największa liczba połączeń telefonicznych 
dotyczy prośby o przedłużenie leków przyj-
mowanych przewlekle i odbieranie kodów 

W sobotę, 3 października przy bardzo wietrznej pogodzie na 
zbiorniku Cieszanowice odbyły się zawody o tytuł mistrza Koła nr 35 
PZW z Woli Krzysztoporskiej metodą gruntową.

Mistrzem koła został Mariusz Zawadka, 
drugi był Jarosław Warzyński, a trzeci Sylwe-
ster Pawłowski.

- Gratulujemy tym na pudle, jak i wszyst-

kim uczestnikom – dodaje Jarosław Warzyń-
ski, prezes Koła nr 35 PZW w Woli Krzysz-
toporskiej.

recept – mówią lekarze z Woli Krzyszto-
porskiej. - E-recepty funkcjonują od ponad 
roku. Każdy z pacjentów powinien założyć 
Indywidualne Konto Pacjenta, wówczas kod 
recepty otrzymywany jest SMS-em. Niestety 
w Woli Krzysztoporskiej nieliczni mieszkań-
cy posiadają IKP. Większość wydzwania po 
kod do poradni, blokując w ten sposób te-
lefon i chorzy pacjenci nie mogą skontakto-
wać się z lekarzem. IKP można założyć na 
stronie pacjent.gov.pl. Oczywiście starszym 
pacjentom trudno będzie samodzielnie ta-
kie konto założyć, więc tu muszą liczyć na 
pomoc młodszych członków rodziny lub 
życzliwych młodych sąsiadów. Pacjenci po-
winni się zmobilizować. Starać się podczas 
jednego kontaktu przepisywać wszystkie leki 

przyjmowane przewlekle, a nie po jednym 
co 3 dni. Prosić o przepisanie leków na kilka 
miesięcy - z tym samym kodem można leki 
w aptece wykupywać co miesiąc – apelują 
lekarze.

W poradni przed drzwiami wejściowymi 
zamontowana zostanie także skrzynka pocz-
towa, do której będzie można wrzucać kartki 
z prośbą o przepisanie leków.

Telefon do poradni w Woli Krzysztopor-
skiej: 44 /616-30-09, kom: 514-429-802.
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Dożynki sąsiedzkie 
w Krzyżanowie

Z powodu epidemii COVID-19 w tym 
roku nie odbyły się dożynki gminne. Ale nie 
oznacza to, że nie można było świętować w 
mniejszym gronie. Tak właśnie zrobili miesz-
kańcy Krzyżanowa, którzy 25 września zor-
ganizowali sobie dożynki sąsiedzkie.

Głównymi organizatorami tego przedsię-
wzięcia byli pani Monika i pan Robert, którzy 
– by tradycji stało się zadość - przygotowali 
wspaniałe dożynkowe dekoracje. Nie zabra-
kło też pysznego, dożynkowego jedzenia, 
o które zadbali wszyscy (5 rodzin), którzy 
postanowili wspólnie świętować. Na koniec 
było ognisko, w którym wzięli również udział 
zaproszeni goście z Piotrkowa i Kłudzić.

Dożynki w Milejowie
W niedzielę, 13 września w Milejowie odbyły się Dożynki Parafialne 
2020. Gospodarzami tegorocznych dożynek byli mieszkańcy 
miejscowości Siomki.

Parafialne Święto Plonów w Parzniewicach
W dniu 30 sierpnia odbyły się w Parzniewicach Dożynki Parafialne. W tym roku gospodarzami  
i organizatorami uroczystości były wsie Łużyk i Przydatki.

Obchody rozpoczęły się uroczystym po-
chodem mieszkańców z wieńcem dożynko-
wym do kościoła, gdzie proboszcz parafii ks. 
Antoni Góra odprawił mszę dziękczynną. W 

tym szczególnym dniu dla społeczności pa-
rafii Parzniewice nie zabrakło ważnych gości. 
Obchody uświetnili wójt gminy Wola Krzyszto-
porska Roman Drozdek z żoną, sołtysi i koła 

gospodyń z terenu parafii, OSP Parzniewice 
oraz licznie zgromadzeni wierni. Organiza-
torzy zadbali również o oprawę muzyczną i 
poczęstunek dla wszystkich przybyłych gości.

Uroczystości rozpoczęły się o godz.10.00 
mszą świętą dziękczynną, którą poprowadził 
ks. Piotr Kotas.

W czasie mszy zaproszeni goście - wójt 
gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk oraz 
burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski po-
dziękowali rolnikom za ich ciężką pracę i te-
goroczne zbiory. Tradycyjnie odbyło się prze-
kazanie i poświęcenie darów, poczęstunek 
chlebem z miodem z tegorocznych zbiorów 
oraz przejazd bryczką.

Uroczystości dożynkowe dopełnił koncert 
Zespołu „Piliczanie”, a oprawę muzyczną za-
pewniła Orkiestra Marszowo-Koncertowa z 
Milejowa.
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OSP Krzyżanów z dotacją na samochód

OSP Parzniewice znów w Krajowym Systemie?

Posprzątali las
Przyszli leśnicy – uczniowie klas I- III Technikum Leśnego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Bujnach zorganizowali wielkie sprzątanie lasu.

- Las Belzacki w Piotrkowie Trybunalskim jest kom-
pleksem leśnym szczególnie narażonym na zaśmieca-
nie, gdyż jest położony na uboczu – mówią organiza-
torzy akcji. - W ramach dobrosąsiedzkiej współpracy 

uczniowie klas I- III Technikum Leśnego Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach przepro-
wadzili akcję zbierania śmieci. Leśniczy leśnictwa Wie-
rzeje oraz pracownicy Straży Leśnej dostarczyli worki, 

rękawiczki, plan działania oraz zorganizowali ognisko i 
kiełbaski. Zebranych śmieci było bardzo dużo, co nie-
stety nie napawa optymizmem. Przy okazji akcji było 
jak zawsze dużo rozmów, pytań i dyskusji.

OSP Krzyżanów już niedługo 
będzie szczęśliwym posiadaczem 
nowego, średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego. Środki 
na jego zakup pochodzić będą z 
trzech źródeł, m.in. budżetu gminy 
Wola Krzysztoporska. Na początku 
września umowę na przekazanie 
środków podpisał i uroczyście 
przekazał strażakom OSP Krzyżanów 
wójt gminy Roman Drozdek.

Pieniądze na zakup nowego samochodu 
pochodzić będą z dotacji gminnej w wysoko-
ści do 450 tys. zł, dofinansowania ze środków 

Tomasz Jakubiak, prezes OSP Krzyżanów i wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek 
podpisują porozumienie o dotacji w obecności komendanta PSP w Piotrkowie Trybunalskim 

mł. bryg. Jakuba Rytycha i naczelnika OSP Krzyżanów Waldemara Motylskiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (w tym Narodowego FOŚiGW – do 
kwoty 100 tys. zł i Wojewódzkiego FOŚiGW 
do 280 tys. zł) oraz funduszy Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji przeka-
zanych za pośrednictwem Państwowej Stra-
ży Pożarnej (do kwoty 180 tys. zł).

Przetarg na zakup samochodu został 
już rozstrzygnięty, a 4 września podpisana 
został umowa z wykonawcą. Koszt zakupu 
samochodu zamknie się ostatecznie kwotą 
1.000.974 zł. Auto ma się pojawić w jednost-
ce do końca 2020 r.

Porozumienie podpisano w związku z 
upływem trzyletniego okresu (2017 – 2020) 
obecności OSP Parzniewice w KSR-G. Aby 
jednostka z Parzniewic mogła nadal funkcjo-
nować w ramach systemu, potrzebna jest jesz-
cze (oprócz podpisanego trójstronnego poro-
zumienia) opinia komendanta wojewódzkiego 
i decyzja komendanta głównego PSP. Taka 
decyzja powinna zapaść do końca tego roku.

Działalność jednostki docenił komendant 
PSP w Piotrkowie Jakub Rytych, dziękując 
nie tylko za udział w działaniach ratowniczo-
-gaśniczych, ale i intensywną pracę ze stra-
żacką młodzieżą widoczną nawet na szczeblu 
krajowym (I miejsce w Zawodach Halowych 
Dziecięcych Drużyn Pożarniczych).

Jednostkę nadal obiecał wspierać wójt 
gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.

Zastępca komendanta miejskiego PSP w Piotrkowie Trybunalskim brygadier Jan Mielczarek, komendant miejski PSP w Piotrkowie 
Trybunalskim mł. bryg. Jakub Rytych, naczelnik OSP Parzniewice Sławomir Ogrodnik, sekretarz OSP Parzniewice Marcin Krzesiński i 
wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.

Czy OSP Parzniewice nadal będzie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym? 9 września podpisano trójstronne porozumienie 
pomiędzy Komendą Miejską PSP w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowaną przez mł. bryg. Jakuba Rytycha i w obecności zastępcy 
komendanta brygadiera Jana Mielczarka, gminą Wola Krzysztoporska reprezentowaną przez wójta Romana Drozdka i OSP Parzniewice 
reprezentowaną przez prezesa OSP Henryka Grędę i naczelnika OSP Sławomira Ogrodnika.
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Maluchy w Bujnach ślubowały

Pasowanie uczniów szkoły w Gomulinie

Przedszkolaki świętowały

Od 28 października pierwszoklasiści Szkoły Podstawowej w Bujnach stali się jej pełnoprawnymi 
uczniami. Tego dnia odbyło się bowiem ślubowanie uczniów klasy I. Uroczystość, z uwagi na 
obostrzenia związane z pandemią, miała charakter kameralny.

Pierwszoklasiści w obecności dyrektor 
szkoły Bogusławy Bajerowskiej, wychowaw-
cy klasy Doroty Nowak i kilkorga rodziców 
zaprezentowali ciekawy program artystycz-
ny i w ten sposób „zdali swój pierwszy szkol-
ny egzamin”. W śpiewanych piosenkach i 
recytowanych wierszach wyrazili m.in. sza-
cunek do kraju, szkoły, rówieśników, a także 
do nauczycieli i rodziców. Poprzez akt pa-
sowania dzieci oficjalnie zostały przyjęte w 
poczet społeczności szkolnej i stały się jej 
pełnoprawnymi członkami. Otrzymały oko-
licznościowe dyplomy, upominki w postaci 
kuferków ze szkolnymi przyborami, a także 
słodką niespodziankę od rodziców.

- Kochane pierwszaki! Cieszymy się, że 
jesteście z nami i życzymy wam sukcesów w 
nauce. Powodzenia! Niech zdobywanie wie-

dzy będzie dla was radością! – dodają przed-
stawiciele szkoły.

W hali sportowej Szkoły Podstawowej im. 
Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie 
odbyła się 13 października 2020 r. ważna 
uroczystość – ślubowanie klas pierwszych 
i pasowanie ich na uczniów szkoły. W tym 
roku w warunkach bardziej kameralnych niż 
zwykle.

Świadkami tego ważnego dla najmłod-
szych wydarzenia byli ich rodzice, dyrektor 

szkoły oraz wychowawczynie. Pierwszaki 
spisały się wzorowo, dając tym samym świa-
dectwo, że mogą już nazywać się uczniami. 
Zaprezentowały swoje umiejętności wokalne 
i recytatorskie na wysokim poziomie.

Dyrektor SP Iwona Zapała wręczyła dzie-
ciom pamiątkowe dyplomy i książki, a rodzi-
ce upominki.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, jak co 
roku, obchodzony był 20 września i właśnie 
tego dnia maluchy z Przedszkola Samorzą-

dowego w Woli Krzysztoporskiej świętowały.
Święto to zostało ustanowione, aby pod-

kreślić wagę edukacji przedszkolnej w roz-

woju i edukacji dzieci. Zobaczmy, jak bawiły 
się w swoje święto maluchy z Woli Krzyszto-
porskiej.



Nasza Gmina

www.wola-krzysztoporska.pl

Nr I/202016

Ciężarowcy z Bujen znów z sukcesami
Zawodnicy sekcji podnoszenia ciężarów LUKS Gryf Bujny dobrze zaprezentowali się podczas eliminacji 
do mistrzostw Polski do lat 17, które odbyły się 6 września w Konstantynowie Łódzkim.

LKS Wola Krzysztoporska 
zatrzymał lidera

LKS szuka chętnych 
do gry w piłkę

Chcesz się poruszać, lubisz grać w piłkę 
nożną? To może być propozycja właśnie dla 
Ciebie! LKS Wola Krzysztoporska ogłasza 
nabór do grup zawodniczych. Możesz treno-
wać zupełnie za darmo!

- Przyjmujemy roczniki: trampkarz (2006 
– 2007), młodzik (2008 – 2010), orlik (2011 i 
młodsi). Zapewniamy profesjonalne treningi 
piłkarskie, trenowanie bez opłat, przyjazną 
atmosferę, udział w meczach i dobrą zaba-
wę. A trenujemy na głównym boisku w Woli 
Krzysztoporskiej – zachęca do udziału w za-
jęciach trener Janusz Trzaska.

Zapisy:
PIOTR GŁOWA 781-983-131
JANUSZ TRZASKA 506-628-525

Na pomoście wystartował zespół sekcji 
podnoszenia ciężarów LUKS Gryf Bujny i 
podopieczni trenera Rafała Leśniewskie-
go w składzie: Adrian Pietrzyk, Małgorzata 
Dworzyńska, Wiktoria Kaczmarek i Kinga 
Łaszek.

Adrian zaliczył w rwaniu 60 kg i w podrzu-
cie 80 kg, ustanawiając przy tym nowy re-
kord życiowy w tym boju. Dało mu to pierw-
sze miejsce w kategorii wagowej do 67 kg i 
w klasyfikacji open mężczyzn III miejsce.

Małgosia w rwaniu 
podniosła 43 kg, usta-
nawiając nowy rekord 
życiowy, a w podrzucie 
pewnie zaliczyła 51 ki-
logramów, co dało jej 
drugie miejsce w kate-
gorii wagowej do 64 kg 
i IV miejsce w kategorii 
open kobiet.

Wiktoria, debiutując 
na pomostach, zali-
czyła wszystkie 6 po-
dejść, wyrywając 32 kg 
i podrzucając 42 kg, co 
dało jej drugie miejsce 
w kategorii wagowej 
do 59 kg oraz w klasy-
fikacji open dziewcząt 
V miejsce.

Kinga podniosła w 
rwaniu 27 kg, a w podrzucie 33 kg i w kate-
gorii wagowej 64 kg zajęła trzecią lokatę a 
w klasyfikacji open dziewcząt - VII miejsce.

Do startu na Mistrzostwach Polski do lat 
17 w Ciechanowie zakwalifikowali się Adrian, 
Małgosia i Wiktoria.

W 11. kolejce klasy A grupy 6. zespół LKS Wola Krzysztoporska 
gościł drużynę UKS Concordia Piotrków Trybunalski, która w 9 
poprzednich spotkaniach zdobyła komplet punktów.

- Po słabszej pierwszej połowie nasza dru-
żyna przegrywała 0:2.W drugiej części spo-
tkania strzelamy bramkę kontaktową, lecz 
przeciwnik odpowiada na 1:3. Ale końcówka 
należy do nas i doprowadzamy do sensa-
cyjnego remisu 3:3. Brawo za postawę dla 
naszych zawodników. Bramki dla LKS Wola 
Krzysztoporska strzelali: D. Kraszkiewicz, A. 
Miłak i A. Delipacy – opowiada o meczu z 24 
października trener Janusz Trzaska.

Drużyna trampkarzy rocznik 2006/2007 

po bardzo dobrym meczu zremisowała na 
swoim boisku z wiceliderem grupy C1 Czar-
nymi Rząśnia 2-2. - Nasz zespół w tym spo-
tkaniu reprezentowali: Pawłowski, Głowacki, 
P. Kulka, Skalski, Jakóbik, Krzaczyński, Plu-
ta, Juliański, Stępień, Rozpędek, B. Kulka, 
Ceglarek, Bugała, Gaworowski, Gadula, Dzi-
kowski, Paciorek i Cieślak. Wszystkie mecze 
LKS Wola Krzysztoporska odbyły się bez 
udziału publiczności ze względu na sytuację 
epidemiologiczną w kraju – dodaje J. Trzaska.
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Lekkoatleci z Woli Krzysztoporskiej 
wrócili z medalami

Młodzi lekkoatleci - uczniowie Szkoły Podstawowej im. generała Ludwika Czyżewskiego w Woli 
Krzysztoporskiej - wrócili z zawodów z pięcioma medalami. 25 września 2020 r. wzięli oni udział  
w I Rzucie Ligi Lekkoatletycznej Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego.

Biegali przełajowo
Reprezentacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w 
Bujnach 3 października 2020 r. wzięła udział w XXV Ogólnopolskich 
Masowych Biegach Przełajowych Zrzeszenia LZS im. Wojciecha 
Świątka. Biegi zorganizowano w plenerach zespołu parkowo-
pałacowego Pałacu Biskupów Kujawskich oraz stadionu TS 
„Szczerbiec” Wolbórz.

Każdego roku w Masowych Biegach 
Przełajowych w Wolborzu bierze udział kilku-
set uczestników w każdej grupie wiekowej. 
Najkrótszym dystansem było 600 metrów 
dla dziewcząt urodzonych w 2007 roku (i 
młodszych), a najdłuższym 5000 metrów dla 
chłopców rocznika 1997 (i starszych).

W zawodach wzięła udział 5-osobowa re-
prezentacja Zespołu Szkół CKZ w Bujnach: 
Małgorzata Turniak, Marcin Urbaniak, Marek 
Kozień, Jakub Adamski i Jakub Pasternak. 
Nasi biegacze rywalizowali na dystansie 

2000 m. Najlepiej wypadła jedyna dziewczy-
na w drużynie. Małgosia - w swojej kategorii 

zajęła 5 miejsce. Opiekunem grupy była Jo-
lanta Kordowiak.

Zawody odbyły się na stadionie lekko-
atletycznym Powiatowego Centrum Sportu 
w Bełchatowie. Mimo zaostrzonych rygorów 
sanitarnych konkurencja była duża. Zawod-
nicy rywalizowali w dwóch kategoriach wie-
kowych (rocznik 2008 i młodsi oraz roczniki 
2007 i 2006). 

W konkurencjach indywidualnych zawod-
nicy zdobyli 5 medali:

I miejsce – Michalina Strzelczyk (skok w dal)
I miejsce – Piotr Kulka (bieg na 1000 m)
III miejsce – Nikola Świąder (bieg na 600 m)
III miejsce – Nikola Piecyk (bieg na 60 m)
III miejsce – Łukasz Dworzyński (pchnię-

cie kulą).
Skład osobowy drużyny: Nikola Świąder, 

Amelia Szustak, Maja Czarczyńska, Wiktoria Ba-
biarczyk, Wiktoria Cieślik, Talula Ciesielska, Lidia 

Haładaj, Amelia Wojtczyk, Michalina Strzelczyk, 
Maja Herudzińska, Maria Goździk, Nikola Piecyk, 
Wiktoria Piecyk, Piotr Kulka, Bartosz Kulka, Łu-
kasz Dworzyński, Jakub Szelka, Oliwier Bugała, 
Krystian Dzwonek, Adam Pasiecki. Opiekunami 
drużyny byli nauczyciele wychowania fizycznego 
- Emilia Chęcińska i Hubert Zawiślak.

Gratulujemy!
Fot. SP Wola Krzysztoporska
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Aż 141 młodych zawodników 
wzięło udział w Mistrzostwach 
Polski Szkół Podstawowych w 
zapasach w stylu klasycznym, 
które 9 i 10 października odbyły 
się w Gomulinie.

Rywalizacja toczyła się w dwóch grupach. 
Jedną stanowili uczestnicy Mistrzostw Polski 
Szkół Podstawowych U15 (82 zawodników), 
drugą minizapasów (59 młodych zapaśni-
ków). Ze względu na sytuację epidemiczną 
(COVID-19) turniej odbył się bez udziału pu-
bliczności, ale zmagania można było śledzić 
dzięki transmisji na https://sportzona.pl. Tam 
też znajdują się pełne wyniki mistrzostw.

W zmaganiach, które toczyły się w sali 
sportowej Szkoły Podstawowej w Gomuli-
nie, wzięło udział aż 13 klubów z całego kra-
ju, a ich ostateczna kolejność w klasyfikacji 
wyglądała następująco: PTC (Pabianice), 
MLUKS ORLIK (Wierzbica), AKS (Piotrków 
Trybunalski), MKS CEMENT-GRYF (Chełm), 
MKZ UNIA (Racibórz), UKS TALENT BIAŁO-
ŁĘKA (Warszawa), LUKS ATHLETIC (Wola 
Krzysztoporska), RCSZ OLIMPIJCZYK (Ra-
dom), JLKS OLIMP (Janów Lubelski), UKS 
PIĄTKA (Piaseczno), UKS NISKA (Warsza-
wa), ZTA (Zgierz), GKS BEŁCHATÓW S.A. 
(Bełchatów).

Na wyróżnienie zasługują przedstawicie-
le gospodarzy – zawodnicy LUKS „Athletic” 
Wola Krzysztoporska. Igor Jarek wywalczył I 
miejsce w kategorii 68 kg i tytuł najlepszego 
uczestnika zawodów. Najwyższe miejsce na 
podium zdobył także Patryk Robaszek (w ka-
tegorii 85 kg). Gabriel Nowak zajął V miejsce 
w kategorii 62 kg. Doskonały start ma także 
za sobą najmłodszy reprezentant klubu Bar-
tosz Kulka, który zwyciężył w kategorii 32 kg 
(minizapasy). Trenerem zawodników LUKS 
„Athletic” Wola Krzysztoporska jest Tomasz 
Woźniak, jednocześnie przedstawiciel orga-
nizatorów, wśród których znalazły się takie 
instytucje, jak: Ministerstwo Sportu w War-
szawie, Polski Związek Zapaśniczy w War-
szawie, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
„Athletic” Wola Krzysztoporska. Współorga-
nizatorami byli: Gmina Wola Krzysztoporska, 
Łódzki Związek Zapaśniczy, Gminne Zrze-
szenie LZS w Woli Krzysztoporskiej, Szkoła 
Podstawowa w Gomulinie.

Patronat nad turniejem objęli: Marszałek 
Województwa Łódzkiego, Kuratorium Oświa-
ty w Łodzi, Wójt Gminy Wola Krzysztopor-
ska, Szkolny Związek Sportowy w Łodzi.

Przy okazji zawodów medalem za zasługi 
dla lokalnych zapasów uhonorowana została 
Anna Muszalak.

Pełne wyniki turnieju na www.wola-krzysz-
toporska.pl, a relacje filmowe z walk także na 
https://sportzona.pl.
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Mistrzami zostali gospodarze
Miłośnicy piłki nożnej spotkali się w niedzielę, 20 września 
w Rokszycach, gdzie odbyły się Mistrzostwa Gminy Wola 
Krzysztoporska w Piłce Nożnej Drużyn 7-osobowych o puchar wójta 
gminy – Romana Drozdka. A po rozgrywkach w Domu Ludowym 
w Rokszycach debatowali uczestnicy Zjazdu Delegatów Gminnego 
Zrzeszenia LZS w Woli Krzysztoporskiej.

I miejsce - LZS Rokszyce

II miejsce -  Czarni 77 Bełchatów

III miejsce - LZS OSP Gomulin

IV miejsce - LZS Blizin

Sportowa rywalizacja rozpoczęła się o 
godzinie 15:00 na boisku trawiastym w Rok-
szycach przy Domu Ludowym. Do rywalizacji 
stanęły cztery drużyny (w tym roku wyjątko-
wo także goście spoza terenu gminy Wola 
Krzysztoporska). Jak wyglądała rywalizacja?

Wyniki:
LZS Czarni 77 Bełchatów - LZS Rokszyce 1:3
LZS Blizin - LZS OSP Gomulin 2:2
LZS Czarni 77 Bełchatów - LZS Blizin 3:0
LZS Rokszyce - LZS OSP Gomulin 0:0
LZS Czarni 77 Bełchatów - LZS OSP Go-

mulin 1:1
LZS Rokszyce - LZS Blizin 3:0

Najlepsi okazali się gospodarze – LZS 
Rokszyce - i to im zwycięski puchar wręczył 
wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman 
Drozdek. A tak wyglądała ostatecznie tabela:

1. LZS Rokszyce
2. LZS Czarni 77 Bełchatów
3. LZS OSP Gomulin
4. LZS Blizin

Najlepszym strzelcem został Damian Nie-
zgoda LZS Rokszyce.

Najlepszy bramkarz to Dariusz Serafin 
LZS Rokszyce.

Najlepszym piłkarzem - Paweł Filipek 
LZS OSP Gomulin.

Organizatorem turnieju było Gminne 
Zrzeszenie LZS w Woli Krzysztoporskiej, a 
współorganizatorami: Łódzki Związek Piłki 
Nożnej oddział w Piotrkowie Trybunalskim, 
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Piotrkowie 
Trybunalskim, gmina Wola Krzysztoporska, 
LZS Rokszyce.


