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Czytaj na str. 3

Czytaj na str. 5

Prawie 10 mln zł 
dla Woli KrzysztoporskiejOszczędzajmy wodę - 

może jej zabraknąć!

Podczas ostatniej fali upałów (koniec czerwca) wielu mieszkańców gminy Wola 
Krzysztoporska skarżyło się na brunatne zabarwienie wody w kranach. Okazuje się, 
że… trochę sami sobie jesteśmy winni, zapominając o tym, że tę cenną rzecz, jaką jest 
woda, należy oszczędzać!

Co możemy więc sami zrobić w tej sprawie? Przede wszystkim racjonalnie gospo-
darować zasobami i chronić to, co z wodą związane. W ten cel wpisuje się chociażby 
dbałość o zbiorniki retencyjne (w najbliższym czasie rewitalizowany będzie zbiornik 
w Bogdanowie).

O tym wszystkim czytaj na str. 6 i 7

Święto Gminy Wola 
Krzysztoporska za nami

Koncerty, zmagania przedszkolaków, piłkarzy, siatkarzy, wędkarzy, 
prezentacja młodych talentów, strefa zabawy dla dzieci – to wszystko 
podczas Święta Gminy Wola Krzysztoporska, które odbyło się 28 maja. A 
pogoda… no cóż, mogła być lepsza, ale nie popsuła znakomitej zabawy.

Czytaj na str. 10 - 11

Niemal 10 mln zł otrzyma gmina Wola 
Krzysztoporska w ramach drugiego naboru 
do Rządowego Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych. Pieniądze 
będą przeznaczone na projekty kanalizacyj-
ne.

Wójt Roman Drozdek 
z jednogłośnym 
absolutorium

Radni Rady Gminy Wola Krzysztopor-
ska pozytywnie 
ocenili wyko-
nanie ubiegło-
rocznego bu-
dżetu i udzielili 
jednogłośnego 
absolutorium 
wójtowi Roma-
nowi Drozdkowi 
podczas sesji, która odbyła się 29 czerwca 
2022 r.

Strażacy 
świętowali

Druhowie ochotnicy z gminy Wola Krzysz-
toporska 8 maja tym razem w Bujnach świę-
towali IV Gminny Dzień Strażaka. Ale to 
niejedyny powód do świętowania w ostatnim 
czasie. Z oficjalnie przekazanego samo-
chodu cieszyli się druhowie z Krzyżanowa,  
a stulecie swojej jednostki obchodzili straża-
cy z Krężnej. 

O strażakach ochotnikach 
czytaj na str. 12, 13, 14, 15
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Sprawdź swoją deklarację 
piecową (CEEB) przez Internet!

Ś w i a d c z e n i e 
500+ w ZUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Woli Krzysztoporskiej informuje, że od 
1 czerwca nie realizuje wypłat świadcze-
nia 500 +. Obsługa i wypłata świadczenia 
wychowawczego od 1 czerwca 2022 r. jest 
realizowana przez ZUS. Od tego momentu 
zmieniają się również terminy wypłat świad-
czeń, które do tej pory były przekazywane 
przez GOPS, a od czerwca będą ustalane 
przez odziały ZUS.

Ważne!!!
Wnioski o wypłatę świadczenia wycho-

wawczego 500 +należy składać tylko i wy-
łącznie internetowo za pomocą:

Platformy PUE ZUS
Bankowości internetowej
Portalu Informacyjno- usługowego EM-

PATIA.

Brak możliwości składania wniosków w 
formie papierowej.

Wszystkie informacje na temat wypłaty 
świadczenia 500+można znaleźć na stronie 
internetowej ZUS – www.zus.pl, pod nume-
rem infolinii – 22 290 55 00 (od pon. do pt. 
w godz. 08.00 – 15.00), w Centrum Obsługi 
Telefonicznej ZUS - 22 560 16 00 (od pon. do 
pt. w godz.7.00 – 18.00).

Co znaczą sygnały 
alarmowe?

Zamiast dzwonić czy przychodzić do urzędu gminy - skorzystaj z nowej e-usługi! Jeśli nie jesteś pewien, 
czy złożyłeś deklarację o źródłach ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, możesz 
to bardzo łatwo sprawdzić.

Wystarczy wejść na stronę:
- www.ceeb.gov.pl, gdzie należy wybrać 

przycisk „Sprawdź swoją deklarację”. Funk-
cjonalność umożliwia uzyskanie podstawo-
wych informacji o naszej deklaracji oraz czy 
i kiedy deklaracja została wprowadzona do 
bazy CEEB.

Aby uzyskać te dane należy:
• w pierwszym kroku wprowadzić dane ad-

resowe budynku (punkt adresowy),
• w kolejnym wybrać, czy deklarację złożył 

właściciel, czy zarządca budynku,
• a następnie wpisać swoje dane osobowe 

(imię, nazwisko).

Deklarację CEEB może także w ten spo-
sób sprawdzić osoba, która złożyła ją elek-
tronicznie. To duże ułatwienie, gdyż bez 
logowania się poprzez login.gov.pl można 
uzyskać podstawowe informacje o swojej 
deklaracji.

Zamiast dzwonić czy przychodzić do 
urzędu gminy - skorzystaj z nowej 
e-usługi!

Przypomnijmy, że 30 czerwca 
2022 r. minął ustawowy termin, 
do którego właściciele i zarządcy 
budynków powinni złożyć dekla-
racje o źródłach ciepła CEEB. W 

związku z tym Główny Urząd Nadzoru Bu-
dowlanego przypomina, że można je składać 
również po tym terminie, a zapominalscy po-
winni to zrobić niezwłocznie!

Przypomina my też o obowiązku złożenia 
deklaracji dla nowych źródeł ciepła oraz źró-
deł ciepła wymienianych na nowe w terminie 
14 dni od uruchomienia.

Jeden długi sygnał, a może trzy krótkie? 
Warto przypomnieć, co oznaczają poszcze-
gólne sygnały alarmowe.

Sygnały alarmowe są prostym a zarazem 
skutecznym sposobem ostrzegania ludności 
przed zagrożeniami. Najczęściej doświad-
czanym przez nas rodzajem sygnału jest 
akustyczny sygnał alarmowy, uzyskiwany 
dzięki syrenom strażackim. Rodzaj sygnału 
dźwiękowego zależy od ustaleń jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Najpopularniej-
szym z nich jest trzykrotny, kilkunastosekun-

dowy sygnał powtarzany w równych odstę-
pach. Oznacza on alarm bojowy wywołany 
możliwością wystąpienia niepokojącego wy-
darzenia. Strażacy wyruszają wtedy na akcję 
lub pozostają w gotowości do działania.

Jednym z rodzajów informowania o zagro-
żeniach są także tzw. komunikaty ostrzegaw-
cze. Nie towarzyszą im sygnały dźwiękowe. 
Pojawiają się w środkach masowego przeka-
zu i dotyczą uprzedzenia o: klęskach żywio-
łowych oraz zagrożeniu środowiska, zagro-
żeniu skażeniami lub zakażeniami.

Numery alarmowe:
112 – Numer alarmowy
997 – Policja
998 – Straż pożarna
999 – Ratownictwo medyczne
986 – Straż miejska
987 – Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego
44-732-78-21 – Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego
603-081-023; 607-274-784 - całodobowe 
telefony do pracowników Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w Piotrkowie Trybunalskim
601-100-100 – numer ratunkowy 
nad wodą (MOPR WOPR)
601-100-300 oraz 985– numer ratunkowy 
w górach (GOPR/TOPR)
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Wójt Roman Drozdek 
z jednogłośnym absolutorium

Włodarzowi gminy rośnie konkurencja
Jakub Krzaczyński, uczeń Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej, zasiadł na jeden dzień (23 
czerwca) w fotelu wójta gminy Wola Krzysztoporska. Wcześniej wykazał się doskonałą znajomością 
zasad funkcjonowania samorządu, wygrywając konkurs dotyczący tej tematyki.

Radni Rady Gminy Wola Krzysztoporska pozytywnie ocenili wykonanie ubiegłorocznego budżetu i 
udzielili jednogłośnego absolutorium wójtowi Romanowi Drozdkowi podczas sesji, która odbyła się 29 
czerwca 2022 r.

- Chciałbym bardzo podziękować za tę jedno-
myślność w absolutorium. Obiecuję dalej służyć, 
aby spełniać oczekiwania mieszkańców naszej 
gminy. Chcę się jednak tym osiągnięciem podzielić 
z Państwem, to nasza wspólna praca. Cóż jestem 
wart bez Państwa akceptacji?! Chciałbym podzię-
kować za racjonalne podejście do rozwiązywania 
problemów naszych miejscowości – mówił tuż po 
głosowaniu wójt Roman Drozdek, kierując swo-
je słowa do radnych. – To już 20 absolutorium w 
moim wójtowaniu, ale energii i siły mi nie brakuje. 
Ta dzisiejsza Państwa ocena jeszcze bardziej mo-
tywuje mnie do pracy na rzecz gminy Wola Krzysz-
toporska – dodał Roman Drozdek.

Gratulacje oraz kwiaty w imieniu radnych zło-
żyły wójtowi przewodnicząca Rady Gminy Małgo-
rzata Gniewaszewska, przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej Beata Gawryszczak i przewodnicząca 
Komisji Budżetu Edyta Michalak.

Zanim jednak radni wysoko ocenili realizację 
budżetu w roku 2021, wysłuchali wygłoszonej 
przez wójta obszernej prezentacji „Raportu o sta-
nie gminy w 2021”, podsumowującego wszelkie 
sfery działalności samorządu – począwszy od 
działalności Rady Gminy (która podjęła w 2021 
r. aż 103 uchwały), poprzez kondycję finansową, 
gospodarkę przestrzenną, inwestycje (w 2021 
było ich 36 za ok. 10 mln zł), ochronę środowiska, 
oświatę, pomoc społeczną, po kulturę i sport (peł-
na treść „Raportu” dostępna jest na http://bip.wola-
-krzysztoporska.pl).

Zwieńczeniem procedury rozpatrywania „Ra-
portu o stanie gminy” było podjęcie przez Radę 
Gminy uchwały w sprawie udzielenia wójtowi wo-
tum zaufania. Wotum zaufania to uchwała wyra-

żająca zaufanie do działalności wójta i oceniająca 
jego bieżącą działalność. Tu za uchwałą głosowało 
12 radnych, 2 radne (Jolanta Kabzińska i Magdale-
na Magiera) wstrzymały się od głosowania.

Pozytywne opinie przedłożyły także Komisja 
Rewizyjna Rady Gminy i RIO, a sprawozdanie 
finansowe przedstawił skarbnik gminy Wiesław 
Jagiełło.

Przypomnijmy, iż była to główna nagroda w V 
Gminnym Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie i 
Samorządzie Terytorialnym, w którym Jakub zajął 
I miejsce. „Nowy wójt” został serdecznie powitany 
przez włodarza gminy Romana Drozdka, a następ-
nie zasiadł w fotelu i rozpoczął swoje urzędowa-
nie. Jakub mógł zobaczyć, jak wygląda codzienna, 
bardzo odpowiedzialna praca gospodarza gminy. 

Uczestniczył również w przyjmowaniu interesan-
tów, załatwianiu bieżących spraw związanych z 
funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Miał też moż-
liwość przedyskutowania z wójtem Romanem 
Drozdkiem wielu tematów dotyczących przyszłości 
naszej Małej Ojczyzny.

„Nowemu wójtowi” wizytę złożyła delegacja 
ze Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej 

- koleżanki i koledzy z klasy z dyrektor Anną Otwi-
nowską. Jak powiedział Jakub, był to dla niego 
wyjątkowy dzień, który na długo pozostanie w jego 
pamięci.

- Jakubowi życzymy, aby w przyszłości zajął 
miejsce w samorządzie terytorialnym i pracował 
dla dobra naszej gminy – dodaje Lucyna Lasek z 
SP w Woli Krzysztoporskiej.
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Dom Ludowy w Gąskach z klimatyzacją

Rolety i klimatyzacja w Woli Rokszyckiej
Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Rokszyckiej, współdziałając z Lokalną Grupą Działania „BUD-UJ 
RAZEM”, zrealizowało projekt, dzięki któremu w Domu Ludowym udało się zainstalować klimatyzację i 
rolety zewnętrzne. Zdecydowanie poprawi to komfort organizowanych tam spotkań.

- Projekt powstał z inicjatywy oddolnej miesz-
kańców i wpłynie na zacieśnienie więzi z miej-
scem zamieszkania. Na pewno przyczyni się do 
pobudzenia aktywności mieszkańców, ponieważ 
poprawią się warunki do organizacji w naszym bu-
dynku wszelkich imprez kulturalnych oraz spotkań 
– mówi Karolina Dryżek, przewodnicząca KGW 
Wola Rokszycka. - W czasie rozmów, jakie toczy-
ły się z osobami uczestniczącymi w spotkaniach 
organizowanych w Domu Ludowym, zgłaszana 
była niejednokrotnie potrzeba wyposażenia sali 
w klimatyzację, ponieważ w ciepłe dni było w niej 
bardzo duszno. Nie było możliwości wymuszenia 
cyrkulacji powietrza, a co za tym idzie stała się ona 
miejscem mniej odwiedzanym niż wcześniej. Po-
nadto rozmówcy wnosili o doposażenie sali w ro-
lety, które uzupełniłyby system klimatyzacji, ponie-
waż do tej pory przez liczne okna znajdujące się 
wokół sali wpadało oślepiające światło słoneczne, 
jednocześnie nagrzewając pomieszczenia – doda-
je przewodnicząca KGW. Teraz udało się zdecydo-
wanie poprawić komfort spotkań.

Dodajmy, że KGW w Woli Rokszyckiej organizuje 
różnego rodzaju imprezy: festyny rodzinne, przygo-
towania do dożynek połączone z warsztatami i degu-
stacją potraw, andrzejki, sylwester, ostatki, na które 
bardzo chętnie przychodzą mieszkańcy i wspólnie 

spędzają czas, dając motywację do działania na 
rzecz lokalnej społeczności oraz podtrzymania trady-
cji. Bardzo często KGW uczestniczy w spotkaniach i 
konkursach kulinarnych (np. „Smaki królowej Bony”, 
Stoły Wigilijne i Wielkanocne). Teraz będzie mogło 
jeszcze pełniej rozwijać swoją działalność.

Całkowita wartość grantu pozyskanego w ra-
mach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez 
LGD „BUD-UJ RAZEM” to 31.069 zł. Dostarczenie 
i montaż 3 sztuk klimatyzatorów o mocy chłodniczej 
7kW każdy to wydatek 20.494 zł. Natomiast zakup, 
dostawa i montaż rolet zewnętrznych, elewacyjnych 
w 13 oknach znajdujących się na piętrze Domu Lu-
dowego w Woli Rokszyckiej to koszt 10.575 zł.

Projekt grantowy pn. „Rozwój infrastruktury kul-
turalnej oraz zachowanie dziedzictwa kulturalnego 
poprzez doposażenie Domu Ludowego w Woli 
Rokszyckiej w system klimatyzacji oraz zakup ro-
let zewnętrznych” sfinansowany został ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LE-
ADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Koło Gospodyń Wiejskich w Gąskach, współdziałając z Lokalną Grupą Działania „BUD-UJ RAZEM”, 
zrealizowało projekt, dzięki któremu w Domu Ludowym udało się zainstalować klimatyzację. Teraz 
organizowane tam spotkania i zajęcia będą się odbywać w bardziej komfortowych warunkach.

Kultywowanie tradycji i zachowanie lokalnego 
dziedzictwa to podstawowy cel realizowanego pro-
jektu. Dzięki doposażeniu sali Domu Ludowego w 
Gąskach poprawiła się funkcjonalność budynku, 
co pozwoli na zwiększenie liczby imprez, spotkań 
i warsztatów, w czasie których kultywowane są 
lokalne tradycje. Podczas spotkań integracyjnych 
czy zajęć rekreacyjnych (joga) organizowanych w 
Domu Ludowym zgłaszana była potrzeba wyposa-
żenia sali w klimatyzację, ponieważ w ciepłe dni 
było w niej bardzo duszno, a przez to była rzadziej 
odwiedzana.

Dzięki zakupowi klimatyzatorów Dom Ludowy 

w Gąskach stał się miejscem, w którym częściej, 
chętniej i w bardziej komfortowych warunkach 
będą się mogły spotykać różne grupy osób, co 
wpłynie na zwiększenie spójności lokalnej spo-
łeczności.

KGW Gąski w ścisłej współpracy z sołtysem wsi 
organizuje różnego rodzaju imprezy, jak: festyny 
rodzinne, przygotowania do dożynek połączone z 
warsztatami kulinarnymi i degustacją potraw, cho-
inki dla dzieci, wspólne świętowanie Dnia Kobiet, 
na które bardzo chętnie przychodzą mieszkańcy i 
wspólnie spędzają czas, dając motywację do dzia-
łania na rzecz lokalnej społeczności. Szczególnie 

ważne jest przekazywanie lokalnych tradycji mło-
demu pokoleniu.

KGW Gąski często uczestniczy w spotkaniach 
i konkursach o zasięgu gminnym, np.: „Smaki Kró-
lowej Bony”, „Stoły Wigilijne”, „Stoły Wielkanoc-
ne”. Panie – przygotowując konkursowe potrawy 
– spotykają się w Domu Ludowym, a zainstalowa-
na m.in. w kuchni klimatyzacja znacznie ułatwi im 
pracę.

Całkowita wartość grantu wyniosła 20.180 
zł. Środki pozyskane zostały w ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju wdrażanej przez LGD „BUD-UJ 
RAZEM”.

Projekt grantowy pn. „Doposażenie Domu Lu-
dowego w Gąskach w system klimatyzacji” sfinan-
sowany został ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.
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Prawie 10 mln zł 
dla Woli Krzysztoporskiej

Niemal 10 mln zł otrzyma gmina Wola 
Krzysztoporska w ramach drugiego 
naboru do Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
Pieniądze będą przeznaczone na projekty 
kanalizacyjne.

Wyniki naboru do II edycji Programu 
Inwestycji Strategicznych ogłosił 30 maja 
premier Mateusz Morawiecki. Środki, któ-
re można przeznaczyć m.in. na nowe in-
westycje, takie jak: drogi, szkoły, rozwój 
sieci kanalizacyjnej, transportu publicz-
nego czy infrastruktury kulturalnej oraz 
sportowej, trafiły do niemal wszystkich sa-
morządów.

Gmina Wola Krzysztoporska otrzymała 
dofinansowanie na dwa projekty:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Woli Krzysztoporskiej - 4.900.000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na od-
cinku od Oprzężowa do Gomulina – 4.518 
292,68 zł

To daje łącznie kwotę 9.418.293 zł.

Z przyznanych Woli Krzysztoporskiej 
środków cieszy się wójt gminy Roman Droz-
dek.

- To ogromny zastrzyk finansowy. Jako 
przedstawiciel gminy Wola Krzysztoporska 
mogę powiedzieć, że to spełnione marzenie. 
9 milionów złotych na gospodarkę ściekową, 
czyli priorytet inwestycyjny gminy. Jeśli do-
łożę do tego 9 milionów złotych na przebu-
dowę drogi powiatowej, to do naszej gminy 
trafi łącznie blisko 19 milionów złotych. Dla 
porównania podam, że z budżetu gminy na 
inwestycje wyciągamy rocznie około 6 mi-
lionów złotych. To pokazuje, jaki to jest krok 
milowy w kierunku rozwoju – podkreślał wójt 
gminy Wola Krzysztoporska Roman Droz-
dek podczas konferencji, jaką w sprawie 
przyznania środków samorządom zwołali 30 
maja posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

Dodajmy, że Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych re-
alizowany jest poprzez promesy inwesty-
cyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofi-
nansowania jest zależna od obszaru prio-
rytetowego, w którym mieści się planowana 
inwestycja.

Fot. Paweł Kwiatkowski, ePiotrkow.pl
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Oszczędzajmy wodę, może 
jej zabraknąć!

Wędkowali na rozpoczęcie wakacji
Aż 24 młodych uczestników stanęło do wędkarskiej rywalizacji na Dużym Stawie w Wygodzie. A wszystko z okazji 
rozpoczynających się wakacji. A już w najbliższą sobotę (9 lipca) kolejne zawody – z okazji Dnia Chemika.

Podczas ostatniej fali upałów (koniec czerwca) wielu mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska skarżyło 
się na brunatne zabarwienie wody w kranach. Okazuje się, że… trochę sami sobie jesteśmy winni, 
zapominając o tym, że tę cenną rzecz, jaką jest woda, należy oszczędzać!

Robi się gorąco. Co więc robimy? Pompujemy 
tysiące litrów do napełnianych naprędce basenów 
albo podlewamy uschniętą, bo wykoszoną niemal 
do zera trawę. Jaki jest tego skutek? Na naszych 
ujęciach nagle trzykrotnie (tak było ostatnio!!!) 
rośnie pobór wody. Woda płynie więc rurami 
znacznie szybciej, porywając osady. Do tego już 
na ujęciach zaczyna się mącić. Stąd niepokojąca 
jej barwa w kranach.

Co możemy więc sami zrobić w tej sprawie? 
Nikt nie lubić być pouczany, że należy po prostu 
oszczędzać – i to nie tylko ze względu na portfel 
(woda i ścieki nie są tanie). Trzeba sobie jednak 
uświadomić, że zasoby wody nie są nieograni-
czone. Podziemne pokłady kiedyś się wyczerpią i 
może się to stać znacznie szybciej, niż się tego 
spodziewamy. Naukowcy przekonują, że jeśli nie 
uda nam się zahamować niepokojących trendów, 
możemy wyczerpać zasoby słodkiej wody na świe-
cie już w 2050 r. I to nie jest wyłącznie problem 
Afryki czy Azji Środkowej. Europejska Agencja 
Środowiska (EEA) donosi, że już teraz blisko 1/3 
terytorium Unii Europejskiej jest narażona na okre-
sowe lub stałe niedobory wody, a Polska należy 
do grupy krajów o najmniejszych zasobach wody 
w całej Unii Europejskiej. Jak informuje Najwyższa 
Izba Kontroli (https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/
polska-pustynia-europy.html) statystycznie na jed-
nego Polaka rocznie przypada ok. 1600 m3 wody, 
nawet trzykrotnie mniej niż w pozostałych krajach 
UE. Nasze zasoby porównywalne są z Egiptem.

Co więc zostawimy naszym dzieciom?

W jednym z najważniejszych dokumentów, ja-
kim jest „Strategia Rozwoju Gminy Wola Krzysz-
toporska na lata 2021-2027” mówi się o dbałości o 

wodę i jej zasoby. Jednym z celów strategicznych 
jest właśnie „Odpowiednia ochrona gospodarki 
wodnej na terenie Gminy Wola Krzysztoporska”. 
W ten cel wpisuje się chociażby dbałość o zbiorni-
ki retencyjne (w najbliższym czasie rewitalizowany 
będzie zbiornik w Bogdanowie).

Głównymi źródłami zaopatrzenia w wodę gmi-

ny Wola Krzysztoporska są górnokredowe zasoby 
wód podziemnych czerpane z sześciu ujęć zloka-
lizowanych w miejscowościach: Jeżów, Woźniki, 
Kacprów, Rokszyce, Gomulin i Parzniewice. Żeby 
zadbać o jakość wody, w najbliższych latach przy 
ujęciu w Parzniewicach ma powstać stacja uzdat-
niania wody wybudowana w partnerstwie z gminą 
Bełchatów. Gmina ma bowiem obowiązek zapew-
nienia wody mieszkańcom do celów bytowych i ten 
obowiązek stara się wypełniać. Ale czy w przypad-
ku pogłębiających się zmian klimatycznych i coraz 
częściej powtarzających się okresów suszy wody 
starczy także do napełniania basenów, mycia sa-
mochodów i podlewania trawników? To nie jest już 
takie pewne, tym bardziej że wiele samorządów już 
wprowadziło ograniczenia w poborze wody (jak w 
czerwcu informował blog „Świat Wody”, ogranicze-

nia dotyczące poboru wody już zostały wprowadzo-
ne w prawie 150 miejscach; coraz częściej zdarzają 
się też przerwy w dostawie).

Statystyczny mieszkaniec gminy Wola Krzysz-
toporska zużywa rocznie ok. 46 m sześc. wody. To 
około 130 litrów dziennie, nie licząc wody, którą 
wykorzystano do produkcji kupowanych przez nas 
rzeczy (GUS podaje, że w 2021 r. średnio członek 
gospodarstwa domowego w Polsce zużył 33,5 m 
sześc.).

Co możemy więc sami zrobić, by poprawić 
sytuację? Jak oszczędzać?

- zatrzymuj wodę w glebie (nie koś nisko traw-
ników),

- zbieraj deszczówkę i podlewaj nią ogródek,
- zlikwiduj przecieki wody w urządzeniach sa-

nitarnych,
- bierz prysznic zamiast kąpieli w wannie,
- nie zmywaj ręcznie (zmywarka oszczędza ok. 

65 litrów na jednym zmywaniu),
- pij wodę z kranu (do wyprodukowania jedno-

razowej butelki plastikowej o pojemności 1,5 litra 
trzeba zużyć aż 3 litry wody!),

- wykorzystuj wodę ponownie (np. woda, w 
której gotowały się jajka, jest świetną odżywką dla 
pomidorów i roślin doniczkowych itp.),

- jedz mniej mięsa (według badań przygotowa-
nych przez pismo „The Guardian” do wyproduko-
wania 1 kilograma wołowiny potrzeba aż 15.000 
litrów wody),

- oszczędzaj papier (do produkcji jednej kartki 
papieru zużywa się aż 7 litrów wody),

- kupuj mniej (produkcja i transport produktów 
zużywają dużą ilość wody).

Rywalizacja dzieci i młodzieży odbyła się w so-
botę 25 czerwca. - Wszyscy zdali egzamin z wie-
dzy i umiejętności wędkarskich. Z dziewcząt naj-
lepsza okazała się Dominika Grochowalska, a na 

drugim miejscu znalazła się Zosia Kleczyk. Wśród 
chłopców zwyciężył Jasiek Kroczyński, który wy-
przedził Alana Płosę i Igora Kleczyka. Wszystkim 
gratulujemy – mówi Jarosław Warzyński z Koła nr 

35 PZW z Woli Krzysztoporskiej. – A już 9 lipca za-
praszamy na zawody z okazji Dnia Chemika. Węd-
karze z naszego koła życzą wszystkim dzieciakom 
wspaniałych i bezpiecznych wakacji!
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Rewitalizacja zbiornika 
w Bogdanowie 

PSZOK będzie zmodernizowany

RZĄDOWY FUNDUSZ
POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKA

Rewitalizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Bogdanów

DOFINANSOWANIE: 466.423, 17 zł

Śmieci też potrzebują uporządkowania. Temu służyć ma rozpoczynająca się wkrótce modernizacja 
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Woli Krzysztoporskiej. Inwestycja będzie 
dofinansowana środkami unijnymi.

Całość będzie realizowana w formule „za-
projektuj i wybuduj”, pierwszy etap prac po-
legał więc będzie na wykonaniu 
dokumentacji projektowo-wy-
konawczej. Ta ma być gotowa 
jeszcze w tym roku. Później 
przyjdzie czas na roboty budow-
lane, a te mają się zakończyć w 
II kw. 2023 r.

W ramach zadania zapla-
nowano m.in.: wykonanie mo-
nitoringu, odwodnienia i prze-
stawienie kolidujących lamp 
oświetlenia na terenie obiektu, 
demontaż starego ogrodzenia i 
montaż nowego - panelowego 
z bramą przesuwną, montaż kontenera biu-
rowego wraz z toaletą i niezbędnymi insta-
lacjami – wodociągową, elektryczną i kana-
lizacyjną, zapewnienie dostępu do wody w 
celu zewnętrznego gaszenia pożaru, montaż 
punktu na rzeczy używane do ponownego 
użycia, wykonanie nawierzchni ciągów pie-
szo-jezdnych, montaż samochodowej wagi 
najazdowej wraz z odbojnicami słupkowymi 
i barierkami technicznymi, wykonanie rampy 

rozładunkowej wraz z odbojnicami słupkowy-
mi i barierkami technicznymi oraz 4 boksów 

magazynowych.
Zaplanowano także zakup szczelnych 

pojemników na selektywnie zbierane frakcje 
odpadów oraz komputera z monitorem. Na 
terenie PSZOK-u stanie również tablica in-
formacyjno-edukacyjna.

Realizacja prac przyczyni się do poprawy 
selektywnej zbiórki odpadów u źródła oraz 
podwyższenia poziomu przygotowania do 
ponownego użycia, recyklingu oraz odzysku 
niektórych frakcji odpadów komunalnych z 
terenu gminy.

Całkowita szacowana wartość projek-
tu pn. „Modernizacja punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych w Woli 
Krzysztoporskiej” wynosi 1.245.621 zł, 
a kwota dofinansowania to 860.795 zł 
(dofinansowanie w ramach Osi Prioryte-
towej V Ochrona Środowiska, Działanie 
V.2 Gospodarka odpadami Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020). Umowa 
na dofinansowanie projektu podpisana 
została 26.05.2022 r. Ostateczna wartość 
zadania znana będzie po przeprowadze-
niu przetargu i wyłonieniu wykonawcy.

Wkrótce rozpoczną się prace 
rewitalizacyjne przy zbiorniku wodnym 
w Bogdanowie. Rozstrzygnięto już 
przetarg na wykonanie tego zadania. 
Inwestycja będzie realizowana w 
formule „zaprojektuj i wybuduj” i ma się 
zakończyć w kwietniu 2023 roku. Na jej 
wykonanie gmina Wola Krzysztoporska 
uzyskała dofinansowanie w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład.

- To bardzo ważne, by ten zbiornik został 
wreszcie zrewitalizowany nie tylko ze względu 
na jego funkcję, ponieważ zbiera nadmiar wód 
z terenu Bogdanowa, ale i estetykę tego terenu 
położonego w centrum miejscowości – mówi 
wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Droz-
dek.

Wykonawca, z którym umowę zawarto 20 
czerwca 2022 r., będzie miał za zadanie nie 
tylko wykonać rewitalizację zbiornika, ale też 

wcześniej ją zaprojektować. Ma na to 10 mie-
sięcy. A prace polegać będą m.in. na: oczysz-
czeniu zbiornika, umocnieniu jego skarp i dna 
płytami ażurowymi, modernizacji terenu przy-
ległego (m.in.: utwardzenie z kostki betonowej 
montaż ławek, koszy betonowych na odpady 
stałe, tablicy informacyjnej, poręczy i innych 
elementów małej architektury), przebudowie 
dwóch przepustów oraz wykonaniu żelbeto-
wych wylotów do zbiornika.

Koszt zadania pn. „Rewitalizacja zbiornika 
retencyjnego w miejscowości Bogdanów” to 
548.797,71 zł, ale gmina pokryje tylko niewiel-
ką jego część. Na realizację tej inwestycji gmina 
Wola Krzysztoporska pozyskała 466.423,17 zł 
dofinansowania z pierwszej edycji Rządowe-
go Funduszu Polski Ład: Program Inwesty-
cji Strategicznych.
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40 ton folii do utylizacji

Uwaga! Kontrola szamb 
i przydomowych oczyszczalni ścieków!

W związku z zaleconymi przez NIK kontrolami szamb i przydomowych oczyszczalni oraz koniecznością okazania się fakturami za wywóz nieczystości, mieszkańcy 
masowo zaczęli zlecać ich odbiór i oczyszczalnia w Woli Krzysztoporskiej została wręcz zalana ściekami z beczek asenizacyjnych. Ilość i stężenie doprowadziły do 
tego, że w pewnym momencie gmina musiała ograniczyć ich przyjmowane (by oczyszczalnia mogła sprawnie funkcjonować, może do niej trafiać tylko ok. 10%, czyli 
ok. 50 m sześć stężonych nieczystości z szamb dziennie). Nieprawdziwe są więc głosy odbierających ścieki, że gmina bez powodu „zamknęła” oczyszczalnię i ścieki 
wywozić trzeba gdzie indziej, generując dodatkowe koszty. 

A przypomnijmy, że Urząd Gminy podczas kontroli nie żąda dowodów zapłaty z ostatnich dni, tylko 3 – 4 miesięcy wstecz. Gdyby więc ścieki były regularnie 
wywożone, z dowodami wpłat nie byłoby problemu. Mieszkańcy muszą więc systematycznie oddawać ścieki (swoją drogą – gdzie trafiały dotąd, skoro nie do oczysz-
czalni?!) i zdawać sobie sprawę z tego, że żaden tego typu obiekt nie jest w stanie naraz przyjąć tak dużego ładunku nieczystości.

Na terenie gminy Wola Krzysztoporska od 6 czerwca trwają kontrole dotyczące wyposażenia 
nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe (szambo) lub w przydomowe 
oczyszczalnie ścieków bytowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a Ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach właściciele nie-
ruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieru-
chomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w 
razie kontroli do udokumentowania w formie 
umowy korzystania z usług wykonywanych 
przez przedsiębiorcę posiadającego zezwo-
lenie na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych przez okaza-
nie takich umów i dowodów uiszczania opłat za 
te usługi.

Od początku roku rozsyłane są pisma do wła-
ścicieli nieruchomości o przedłożenie zawartej 
umowy z przedsiębiorcą i dowodów potwierdza-

jących uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, 
faktury VAT). Takie działania są prowadzone 
sukcesywnie w stosunku do wszystkich wła-
ścicieli nieruchomości.

Kontrola w terenie prowadzona jest przez 
upoważnionych pracowników Urzędu Gminy i 
w pierwszej kolejności obejmować będzie nie-
ruchomości, w przypadku których urząd nie 
posiada informacji o sposobie postępowania z 
powstającymi ściekami.

Pod koniec 2021 roku Najwyższa Izba Kontroli 
sprawdzała gminę pod kątem prowadzonego nad-
zoru nad opróżnianiem zbiorników bezodpływo-
wych i przyłączaniem posesji do sieci kanalizacji 

sanitarnej. Obecnie działania kontrolne ww. za-
kresie prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska.

W związku z tym prosimy mieszkańców o 
współpracę i sprawne przekazywanie wymaga-
nych dokumentów.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy 
(pokój nr 14) w godzinach pracy urzędu (tj. pon. 
9:00 - 17:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30) lub telefonicznie 
pod nr tel. 44 616-39-83.

Podmioty uprawnione do zawarcia umowy na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz 
transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy 
wola Krzysztoporska:

1 Zakład Usług Komunalnych Ireneusz Czajka, ul. Michałowska 114, 97-300 Piotrków Tryb. 601-266-596
2 Kazimierz Fila, Wiktorów 2, 97-400 Bełchatów 692-184-093
3 Transport Ciężarowy Usługi Asenizacyjne Sławomir Gładys,Mzurki 30 512-328-421
4 Transport Ciężarowy Jan Gładys, Kargał Las 5, 97-371 Wola Krzysztoporska 607-435-691
5 Leszek Waga, ul. Klonowa 5A, 98-337 Strzelce Wielkie 693-567-203
6 TOI-TOI Polska, ul. Płochcińska 29, 03-044 Warszawa 22 811 61 44
7 Usługi Asenizacyjne KUKUŚ, Krzemieniowice 2, 97-350 Gorzkowice 508 014 126

Ponad 40 ton folii rolniczych i opakowań po na-
wozach udało się udało się w tym roku odebrać 
od rolników z terenu gminy Wola Krzysztoporska 
i przekazać do utylizacji. Gmina pozyskała na 
ten cel dofinansowanie z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie.

Zbiórka folii rolniczych, siatki i sznurka do owi-
jania balotów, opakowań po nawozach oraz typu 
Big Bag odbyła się w kwietniu bieżącego roku na 
terenie PSZOK przy ul. Cmentarnej w Woli Krzysz-
toporskiej i była prowadzona w oparciu o wnioski 
złożone przez rolników w 2021 roku. Gmina na ten 
cel pozyskała dofinansowanie z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie w ramach programu priorytetowego 
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów po-
chodzących z działalności rolniczej”. W czerwcu 
zakończono i podsumowano projekt.

Zadanie polegało na zebraniu odpadów na te-
renie PSZOK w Woli Krzysztoporskiej i przekaza-
niu do utylizacji bądź odzysku. Ostatecznie ode-
brano odpady od 56 rolników o łącznej masie 
40,66 ton.

Łączna wartość zadania dofinansowana z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie wynosiła 16.264,00 
zł (kwota netto).

Odbiorem i transportem odpadów z PSZOK za-
jęła się firma BEJA recykling, Kociszew.

Podobne akcje zbiórki będą kontynuowane 
przez gminę w przypadku ogłoszenia kolejnych 
naborów przez NFOŚiGW i otrzymanych na ten 
cel dofinansowań.

Niestety zgodnie z rozstrzygnięciami Regional-
nej Izby Obrachunkowej brak jest możliwości do-
finansowania takiej zbiórki ze środków własnych 
gminy.

Ważne!
Zagospodarowanie odpadów pochodzących 

z produkcji rolniczej (np. folie, sznurki, opakowania 
po nawozach, opony) jest obowiązkiem rolnika.

Odpadów tych nie można oddawać razem z 
odpadami z gospodarstw domowych firmie odbie-
rającej śmieci z posesji. Nie można ich również 
przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów w Woli Krzysztoporskiej, gdyż punkt ten prze-
znaczony jest tylko dla odpadów pochodzących z 
gospodarstw domowych.

System, który obowiązuje od 1 lipca 2013 roku, 
dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych, co jest 
zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 r. poz. 
699 ze zm.).

Odpady pochodzące z działalności rolniczej 
takimi nie są i ich odbiór jest usługą płatną. 
Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, 
sznurka oraz opon powstających w gospodar-
stwach rolnych można znaleźć w BIP-e Urzędu 
Gminy Wola Krzysztoporska.
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Łącznik między Działkową i Szkolną w budowie

Koncepcja przebudowy drogi powiatowej 
Siomki - Krzyżanów – Piaski

W czerwcu 2022 r. rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Budowa oraz przebudowa ul. Działkowej i Szkolnej w miejscowości 
Wola Krzysztoporska”. Na razie będzie to pierwszy etap zadania polegający głównie na budowie „łącznika” pomiędzy tymi 
ulicami. Co ważne, łącznik zapewni komunikację do powstającego w tym miejscu miniosiedla domków jednorodzinnych, a 
także dojazd do budowanego tu komisariatu policji.

Budowany łącznik o nawierzchni bitumicz-
nej będzie miał długość ok. 258 m.b. i szero-
kość 5 metrów. Po obu stronach jezdni (od 
strony komisariatu – na całym odcinku, po 
drugiej stronie we fragmencie) pojawią się 
chodniki z kostki betonowej o szerokości 2 

m. Będzie też oświetlenie uliczne. Na tym 
odcinku wybudowana zostanie również sieć 
wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej wraz z odwodnieniem jezdni i 
przykanalikami do wszystkich działek przyle-
głych do budowanej drogi.

Umowa z wykonawcą, którym jest PPUH 
EKOINŻBUD Łukasz Stępień, zawarta zo-
stała 26 maja 2022 r. i opiewa na kwotę 
1.378.000 zł. Na zrealizowanie zadania wy-
konawca ma pół roku.

Jak będzie wyglądała przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E Siomki - Krzyżanów – Piaski? 
Przedstawiamy koncepcję tej inwestycji i zachęcamy do zapoznania się z nią szczególnie mieszkańców 
wymienionych miejscowości, tym bardziej, że ze względu na poszerzenie pasa drogowego (chodnik) 
będzie konieczność wydzielenia i wykupu części działek.

Na stronie internetowej gminy (https://
www.wola-krzysztoporska.pl/koncepcja-
-przebudowy-drogi-powiatowej-siomki-krzy-
zanow-piaski/) przedstawiamy mapy zawie-
rające koncepcję przebudowy i rozbudowy, 
gdzie jezdnia (szerokość 
6 m) oznaczona jest ko-
lorem szarym, chodnik 
jednostronny (szerokość 
2 m) - kolorem żółtym, a 
kolorem czerwonym za-
znaczono części działek 
przyległych do drogi, któ-
re zostaną wydzielone i 
przeznaczone na posze-
rzenie pasa drogowego 
(w załączeniu także spis 
działek).

Droga będzie posia-
dała także jednostronny 
rów.

Uwagi warto zgłaszać 
jak najszybciej, bo po 20 
sierpnia rozpoczną się ostateczne prace pro-
jektowe.

W przypadku pytań prosimy o kontakt 
z Pawłem Szulcem z Referatu Budownic-
twa i Nieruchomości Urzędu Gminy w Woli 
Krzysztoporskiej:

p.szulc@wola-krzysztoporska.pl
tel. 691-200-867

Przypomnijmy, że „Przebudowa i rozbu-
dowa drogi powiatowej nr 1913E Siomki – 

Glina od skrzyżowania z drogą powiatową 
nr 1500E Piotrków – Jeżów w miejscowości 
Siomki do skrzyżowania z drogą gminną nr 
110457E w miejscowości Piaski” to projekt, 
który uzyskał wsparcie z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg 2021.

Podkreślmy, że chodzi o drogę powiato-

wą, którą jednak na podstawie zawartego 
porozumienia gmina Wola Krzysztoporska 
przejęła na czas remontu, wyręczając w 
ten sposób Powiat Piotrkowski z obowiązku 
modernizacji tej bardzo zniszczonej drogi. 

Wcześniej gmina przygotowała ko-
nieczną dokumentację i wniosek o 
dofinansowanie do RFRD.

Rozbudowie drogi towarzyszyć 
będzie rozbudowa sieci wodocią-
gowej w miejscowości Siomki, Krzy-
żanów do m. Glina wraz z budową, 
przebudową i rozbudową przyłączy 
wodociągowych w miejscowościach 
Siomki i Krzyżanów, co kosztować 
będzie 1.835.580 zł. Tę kwotę gmi-
na pokryje w całości ze swojego bu-
dżetu.

Całość inwestycji kosztować ma 
14.327.040 zł. Roboty budowla-
ne dotyczące samej drogi to koszt 
12.491.460 zł, a dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg wyniesie 8.815.312 zł. Tak zwanym 
wkładem własnym podzielą się między sobą 
Gmina Wola Krzysztoporska (1.987.152 
zł) i Powiat Piotrkowski – właściciel drogi 
(1.688.996 zł).

Prace mają się zakończyć w październiku 
2023 r.
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Święto Gminy 
Wola Krzysztoporska już za nami
Koncerty, zmagania przedszkolaków, piłkarzy, siatkarzy, wędkarzy, prezentacja młodych talentów, strefa 
zabawy dla dzieci – to wszystko podczas Święta Gminy Wola Krzysztoporska, które odbyło się 28 maja. 
A pogoda… no cóż, mogła być lepsza, ale nie popsuła znakomitej zabawy.

Zawody Wędkarskie w Wygodzie

Aż 60 osób wzięło udział w zawodach 
wędkarskich w Wygodzie zorganizowanych 
z okazji Święta Gminy Wola Krzysztoporska 
przez Koło Wędkarskie nr 35 PZW.

Ryby brały… umiarkowanie, ale – co naj-
ważniejsze – większość z nich, po zważeniu, 
wróciła do wody. Ostatecznie nagrody przy-
znano wędkarzom w czterech kategoriach 
(kobiety, dziewczynki, mężczyźni, chłopcy), 
a tym, którym najbardziej dopisało szczę-
ście, wręczał je zastępca wójta gminy Wola 
Krzysztoporska Mieczysław Warszada. Wy-
niki na https://www.wola-krzysztoporska.pl/
swieto-gminy-2022-zawody-wedkarskie-w-
-wygodzie/.

Mistrzostwa gminy 
w piłce nożnej chłopców do lat 18

Z okazji Święta Gminy rywalizowali też 
młodzi piłkarze (do lat 18), którzy walczy-
li o puchar przewodniczącej Rady Gminy 
Małgorzaty Gniewaszewskiej. Tym razem 
zgłosiły się tylko dwie drużyny, i to obie z 
Woli Krzysztoporskiej. A więc wygrała Wola 
Krzysztoporska, a dokładnie CKS Wyimagi-
nowane Konstantynopolitańczykowianeczki 
przed LKS Wola Krzysztoporska. Nagrody 
wręczał Dominik Ambrozik, sekretarz gminy 
Wola Krzysztoporska w obecności organi-

zatorów: Tomasza Woźniaka, przewodni-
czącego Gminnego Zrzeszenia LZS w Woli 
Krzysztoporskiej oraz Emilii Chęcińskiej 
i Marleny Danielak z ULKS TYTAN Wola 
Krzysztoporska.

Spotkanie sędziował Błażej Strzelczyk, 
animator orlika w Woli Krzysztoporskiej.

Spartakiada Przedszkolaka

Częścią Święta Gminy Wola Krzysztopor-
ska była także Spartakiada Przedszkolaka. 
W kilku konkurencjach (m.in. kręgle, tor prze-
szkód, przeciąganie liny, rzuty woreczkiem, 
konkurs wiedzy) zmierzyły się trzy drużyny. 
I choć to zabawa była najważniejsza, osta-
tecznie wygrały Gagatki z Oddziału Przed-
szkolnego 0 „B” (żółte stroje) przed Puszat-
kami (zielone stroje) – obie drużyny z SP w 
Woli Krzysztoporskiej, trzecie natomiast były 
Dzikie Koty z SP Bujny. Zwycięzcy otrzymali 
piękną nagrodę w postaci przenośnego ze-
stawu nagłaśniającego z mikrofonem ufun-
dowaną przez Urząd Gminy w Woli Krzysz-
toporskiej.

Dzieci obejrzały pokaz walki zapaśniczej 
i mogły też same spróbować mocowania się 
na macie.

A już na scenie głównej rozstrzygnięto 
konkurs na najlepszą pracę plastyczną do-
tyczącą zdrowego trybu życia. Tu wygrały 
dzieci z Bujen.

Organizatorami i fundatorami nagród 
„Spartakiady Przedszkolaka” byli: Gmina 
Wola Krzysztoporska, Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych w 
Woli Krzysztoporskiej, LUKS „GRYF” Bujny, 
Gminne Zrzeszenie LZS w Woli Krzysztopor-
skiej.

Mistrzostwa Gminy 
w piłce siatkowej

W ramach Święta Gminy w Woli Krzyszto-
porskiej odbyły się także mistrzostwa w piłce 
siatkowej mężczyzn. Do rywalizacji stanęło 
pięć drużyn. Ostatecznie wygrała PARKOWA 
(Bujny, Wola Krzysztoporska), pokonując w 
finale Tie-Break. Trzecie miejsce zajęła dru-
żyna pod nazwą Topki (Laski, Krzyżanów). W 
turnieju wzięły też udział zespoły pn. Piertas 
Team (Blizin, Pawłów Górny, Parzniewice) i 
Ludwiczany (Ludwików, Laski).

Koncerty

Popołudniowe atrakcje święta gminy roz-
poczęły występy grup tanecznych działają-
cych przy Gminnym Ośrodku Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej. Później na scenie pojawiły 
się młode wokalne talenty – laureaci Przeglą-
du Piosenki Anny Jantar i Zbigniewa Wodec-
kiego, którzy wystąpili przed nieco bardziej 



Nasza Gmina

www.wola-krzysztoporska.pl

Nr  VI/2022 11

utytułowaną koleżanką - Tatianą Kopalą, fi-
nalistką IV edycji The Voice Kids.

Równo o 17.00 oficjalnego otwarcia świę-
ta gminy dokonali na scenie wójt Roman 
Drozdek razem z wiceprzewodniczącym 
Rady Gminy Wola Krzysztoporska Dariu-
szem Pytką, witając zaproszonych gości, 
wśród których znaleźli się parlamentarzyści, 
samorządowcy, szefowie instytucji publicz-
nych i przede wszystkim mieszkańcy gminy.

- Cieszy nas, że po dwóch latach niełatwe-
go okresu walki z epidemią znowu możemy 
wspólnie się bawić, świętować sukcesy, któ-
rych w tym czasie było sporo. Mimo trudności 
udało się zrealizować kilkadziesiąt inwestycji, 
dlatego mam nadzieję, że wspólne święto da 
nam siłę do kolejnych wyzwań i działań dla 
naszej gminnej wspólnoty - mówił wójt gminy 

Wola Krzysztoporska Roman Drozdek. Cie-
płe słowa wsparcia padły również w kierunku 
naszych wschodnich sąsiadów, Ukraińców. – 
Bawmy się, ale nie zapominajmy, że oni tam 
walczą o niepodległość. Wspierajmy ich i so-
lidaryzujmy się z nimi – mówił wójt.

Wręczono też podziękowania dla tych, 
którzy pomogli święto zorganizować – przed-
stawicieli organizacji sportowych i sponso-
rów.

W tym czasie na placu boiska odbył się 
też konkurs siłacza organizowany przez 
LUKS Gryf Bujny.

A później przyszedł czas na muzykę. Na 
scenie prezentowała się Kapela spod Dębu 
i zespół Soleo oraz raper B.R.O, a w roli 
gwiazdy wieczoru wystąpił Miły Pan. Finał 
imprezy to tradycyjna dyskoteka pod gwiaz-

dami poprowadzona tym razem przez DJ-a 
Cebulę.

Organizatorem Święta Gminy Wola 
Krzysztoporska był Gminny Ośrodek Kultu-
ry z dyrektorem Marcinem Pawlikowskim na 
czele we współpracy z Urzędem Gminy.

Sponsor główny: Bosch Car Service For-
nalik, AUTO PERFEKT MARIAN FORNALIK 
(Majków Duży 77).

Sponsorzy: Sprzedaż Kruszyw Dorota i 
Janusz Stus, P.P.U.H. „EKOINŻBUD” Łukasz 
Stępień.

Pomoc w organizacji: EKO-REGION sp. 
z o.o., PHU „RICO” Robert Idzikowski, KAU-
FLAND POLSKA, LZS Wola Krzysztoporska, 
Fitness Center Karolina Nowak.
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Gminny Dzień Strażaka w Bujnach
Druhowie ochotnicy z gminy Wola Krzysztoporska 8 maja świętowali IV Gminny Dzień Strażaka. Tym 
razem odbył się on w Bujnach, a z życzeniami przybyli m.in. posłowie, samorządowcy i przedstawiciele 
władz wojewódzkich ZOSP RP.

Uroczystości rozpoczęła msza święta odpra-
wiona w intencji druhów przez proboszcza parafii 
św. Wawrzyńca w Bujnach ks. Jerzego Peterę, któ-
ry w homilii przypomniał, jak długa i niezwykła jest 
historia strażackiego ruchu (od czasów Chrystusa, 
przez pisma Andrzeja Frycza Modrzewskiego i po-
czątki organizacji w objętej zaborami Polsce).

Po mszy jednostki z całej gminy prowadzone 
przez orkiestrę dętą z Gomulina w uroczystym 
orszaku przemaszerowały pod strażnicę OSP w 
Bujnach, gdzie przybyłych gości powitał prezes 
Zarządu Gminnego OSP w Woli Krzysztoporskiej 
Wojciech Kamiński, a komendant gminny ZOSP 
RP druh Mirosław Jakubczyk złożył meldunek po-
doddziałów przybyłemu na uroczystość marszał-
kowi seniorowi Antoniemu Macierewiczowi. Tuż po 
meldunku nastąpiło podniesienie flagi na maszt, 
po czym rys historyczny dotyczący OSP w gminie 
Wola Krzysztoporska przedstawił prezes OSP Buj-
ny Radosław Jakubczyk.

Z okazji strażackiego święta druhom wręczono 
medale i wyróżnienia.

Na podstawie Uchwały Prezydium Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woje-
wództwa Łódzkiego odznaczeni zostali druhowie 
z OSP Bujny:

Złotym medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”
dh Sylwester Bzik

Srebrnym medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”
dh Dariusz Pawłowski
dh Roman Stanikowski
dh Damian Jakubczyk
dh Rafał Jakubczyk

Brązowym medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”
druhna Małgorzata Glinka-Jakubczyk
dh Szymon Ostalec
dh Sylwester Robak

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej wyróż-
niono również strażaków z największym stażem. 
Odznakę za wysługę 45 lat otrzymał dh Stanisław 
Rycerz, za 40 lat – dh Mirosław Jakubczyk, za 30 
lat dh Cezary Gaworczyk, za 25 lat dh Sylwester 
Bzik i dh Sylwester Ostalec, za 20 lat dh Roman 
Stanikowski, za 10 lat druhowie Radosław Jakub-
czyk, Rafał Jakubczyk, Damian Jakubczyk, Mate-
usz Piątek, Sylwester Robak, Marcin Miśkiewicz i 
Dariusz Pawłowski.

Wyróżniono także strażacką młodzież. Uchwa-
łą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Woli Krzysztoporskiej przyznano brązową 
odznakę młodzieżowej drużyny pożarniczej dru-
hnom i druhom: Natalii Królikowskiej, Patrykowi 
Gaworczykowi, Jakubowi Cejnogowi, Kamilowi 
Ogrodnikowi, Radosławowi Ogrodnikowi i Mate-
uszowi Danielakowi.

Do przedstawicieli wszystkich jednostek z tere-
nu gminy trafiły plakiety z podziękowaniami wójta 
gminy Romana Drozdka i ZG ZOSP RP za szcze-
gólne zaangażowanie strażaków w walkę z CO-
VID-19. To strażacy zajęli się bowiem dystrybucją 
maseczek i innych środków ochrony.

Za szczególny wkład pracy w rozwój jednostek 
OSP podczas pełnienia funkcji prezesa podzięko-
wano także tym, którzy kierowanie jednostkami 
przekazali już młodszym kolegom. A wśród wyróż-
nionych znaleźli się druhowie: Grzegorz Konecki 
(OSP Majków Duży), Mirosław Jakubczyk (OSP 
Bujny), Marian Pielużek (OSP Jeżów), Stanisław 
Gniewaszewski (OSP Mąkolice), Czesław Małec-
ki (OSP Woźniki) i Zbigniew Galuś (OSP Wola 
Krzysztoporska).

Za wkład pracy i osobiste zaangażowanie wło-
żone w rozwój OSP wójt gminy i ZG ZOSP RP w 
Woli Krzysztoporskiej przyznali podziękowania na-
stępującym osobom: Antoniemu Macierewiczowi, 
Zbigniewowi Ziembie, Tadeuszowi Karczowi (w 

imieniu którego wyróżnienie odebrał dh Włodzi-
mierz Kapiec), Janowi Czubale, Kamili Kaczorow-
skiej i Annie Wiktorowicz.

Z kolei strażacy podziękowali byłej przewod-
niczącej Rady Gminy Marii Głowackiej i wójtowi 
Romanowi Drozdkowi, który od jednostki OSP 
Krzyżanów otrzymał mandat delegata na zjazd 
wojewódzki OSP.

Z okazji IV Gminnego Dnia Strażaka słowa 
wdzięczności i uznania za niezwykłą służbę skie-
rował do druhów wójt gminy Roman Drozdek.

- Ochotnicze Straże Pożarne są bastionem 
bezpieczeństwa naszej wspólnoty. Mam przyjem-
ność współpracy z druhami już 20 lat. To nasz 
wspólny kawałek historii, który przyniósł wiele do-
brego. Pamiętam lata 2002 – 2003, kiedy wasze 
usprzętowienie było dramatyczne, a świetlice były 
w opłakanym stanie. Od tego czasu zaczęliśmy 
inwestować milionowe kwoty z budżetu gminy w 
wasz potencjał. Dzisiaj jestem dumny, że uda-
ło się podnieść waszą rangę, udało się wykonać 
wiele inwestycji na waszą rzecz, podnieść poziom 
usprzętowienia, poprawić warunki w postaci zmo-
dernizowanych strażnic i świetlic. Dzisiaj nie żałuję 
nawet jednej złotówki zainwestowanej w wasze 
organizacje. Trzeba dodać jednak, że żadne zdo-
bycze techniki nie zastąpią ofiarności strażaka. 
Wy bronicie, chronicie, ratujecie, ale również inte-
grujecie. Za to wszystko dziś dziękujemy! – mówił 
Roman Drozdek.

Życzenia i podziękowania skierowali do straża-
ków z gminy Wola Krzysztoporska także przybyli 
goście: poseł RP Antoni Macierewicz, wicemar-
szałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba, 
członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Wło-
dzimierz Kapiec i wiceprzewodniczący Rady Gmi-
ny Wola Krzysztoporska Dariusz Pytka.

Uroczystości, które poprowadził Jan Czubała, 
inspektor ds. pożarnictwa Urzędu Gminy w Woli 
Krzysztoporskiej, zakończyło wspólne biesiado-
wanie w Domu Ludowym w Bujnach.
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OSP Krężna ma już 100 lat

Radiotelefony dla OSP Krężna
Jednostka OSP Krężna wyposażona została w nowe 

radiotelefony. Kosz ich zakupu pokryła gmina Wola 
Krzysztoporska.

Do rąk strażaków 24 maja trafiło 6 sztuk radiotelefo-
nów przenośnych HYTERA PD 485 o wartości 10.050 zł. 
Dokupiono także konieczne oprogramowanie o wartości 
738 zł, a nowego sprzętu gratulował druhom wójt Roman 
Drozdek.

Koszty radiotelefonów oraz oprogramowania pokryte 
zostały w całości przez gminę Wola Krzysztoporska.

Od stu lat pomagają, ratują, 
dbają o bezpieczeństwo. 
Jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Krężnej 26 czerwca 
2022 r. świętowała stulecie 
istnienia.

Uroczystości rozpoczął przemarsz strażaków 
reprezentujących wszystkie gminne jednostki pro-
wadzone przez orkiestrę dętą z Milejowa w kierun-
ku kościoła w Woli Krzysztoporskiej, gdzie odbyła 
się msza święta dziękczynna w intencji strażaków. 
Już na placu przy OSP Krężna dowódca uroczy-
stości dh Robert Cieślik, wiceprezes Zarządu 
Gminnego ZOSP RP złożył meldunek prezesowi 
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP druhowi Tade-
uszowi Karczowi o gotowości pododdziałów z te-
renu gminy Wola Krzysztoporska do uroczystych 
obchodów z okazji stulecia OSP w Krężnej.

W imieniu prezesa OSP Krężna druha Patryka 

Siły, gospodarza uroczystości, przybyłych gości 
przywitali prowadzący druhowie Tomasz Zaor i 
Kacper Gąsior.

Druhowie uroczyście odczytali protokół założe-
nia jednostki OSP Krężna z 1922 r. i przypomnieli 
jej historię. W tej chwili jednostka liczy 42 druhów, 
aktywnych 34, wspierających 8.

Jednostka OSP w Krężnej za 100-letni wkład 
pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej została 
następnie odznaczona złotym znakiem związku. 
Akt nadania odczytał prezesa Zarządu Gminnego 
ZOSP dh Wojciech Kamiński, natomiast odzna-
czenie wręczył prezes Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP dh Tadeusz Karcz w asyście 
prezesa OSP w Krężnej dha Patryka Siły.

Nie zabrakło też odznaczeń dla zasłużonych 
strażaków.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP RP woj. łódzkiego od-
znaczeni zostali:

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa:
- dh Bogumił Zaor.
Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa

- dh Tomasz Zaor,
- dh Marcin Ryszpan,
- dh Witold Kałużny.
Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa 
- dh Radosław Knopik,
- dh Damian Balcerzyk,
- dh Dawid Adamski.

Na koniec życzenia strażakom złożyli przyby-
li goście, wśród których znaleźli się m.in.: prezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 
RP druh Tadeusz Karcz, komendant miejski PSP 
w Piotrkowie Trybunalskim st. bryg. Paweł Dela, 
prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP Woj-
ciech Kamiński, poseł na sejm RP Grzegorz Lo-
rek, zastępca przewodniczącego Rady Powiatu 
Piotrkowskiego Robert Pielużek i wójt gminy Wola 
Krzysztoporska Roman Drozdek, który otrzymał 
od strażaków specjalne wyróżnienie za pomoc i 
wsparcie na rzecz OSP w Krężnej.

Jubileuszowe obchody zakończyła uroczy-
sta defilada pododdziałów, a później wspólna 
biesiada.
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OSP Krzyżanów ma nowy samochód

Umowa na zakup nowego pojazdu dla OSP Parzniewice podpisana
OSP Parzniewice będzie miała nowy sa-

mochód. Umowa zawarta między Gminą 
Wola Krzysztoporska a jednostką podpisana 
została w czerwcu br. Pojazd będzie współ-
finansowany przez gminę i Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji za po-
średnictwem Komendy Głównej PSP. Wy-
łoniono już także podmiot, który dostarczy 
pojazd.

A będzie to fabrycznie nowy średni samo-
chód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 o 

wartości 1.099.620 zł. Dofinansowanie z gmi-
ny Wola Krzysztoporska wyniesie 699.620 
zł. Kwota dołożona przez Komendę Główną 
Państwowej Straży Pożarnej to 400.000 zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu prze-
targowym 14 czerwca 2022 r. została podpi-
sana umowa na dostawę fabrycznie nowego, 
średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego 
dla OSP Parzniewice, a wykonawcą zamó-
wienia będzie firma MOTO TRUCK z Kielc.

Ochotnicza Straż Pożarna z Krzyżanowa ma nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Pojazd marki MAN 
TGM przyjechał do jednostki w grudniu 2020 r., ale dopiero teraz (19 czerwca 2022) ze względu na 
pandemiczne zawirowania można było uroczyście świętować przekazanie wozu jednostce. Nadano mu 
też nowe imię.

Uroczystości rozpoczął przemarsz przedsta-
wicieli wszystkich jednostek OSP z terenu gminy 
Wola Krzysztoporska prowadzonych przez or-
kiestrę dętą z Milejowa, a przybyłych gości po-
witał prezes OSP Krzyżanów Tomasz Jakubiak. 
Zgodnie ze strażackim ceremoniałem wiceprezes 
Gminnego Zarządu ZOSP RP w Woli Krzyszto-
porskiej Robert Cieślik złożył uroczysty meldunek 
wójtowi gminy Romanowi Drozdkowi, który jest 
jednocześnie członkiem Zarządu Województwa 
Łódzkiego ZOSP RP, członkiem prezydium Za-
rządu Powiatowego ZOS RP, a także czynnym i 
honorowym druhem jednostki OSP Krzyżanów. W 
intencji wszystkich strażaków odprawiona została 
następnie msza święta. Nie zabrakło też słów o hi-
storii jednostki i historii starań o nowy samochód 
ratowniczo gaśniczy, do którego kluczyki oficjal-
nie przekazała strażakom przewodnicząca Rady 
Gminy Wola Krzysztoporska Małgorzata Gnie-

waszewska wraz z wójtem Romanem Drozdkiem 
i przedstawicielem Komendy miejskiej PSP W. 
Pawlikowskim.

Nowy samochód został poświęcony. Nadano 
mu też imię – Roman, a jego ojcem chrzestnym 
został Roman Drozdek, wójt gminy.

Gratulacje i słowa wdzięczności dla strażaków 
za ich służbę złożyli m.in. wójt Roman Drozdek, 
przewodnicząca RG Małgorzata Gniewaszewka, 
radna Edyta Michalak, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Krzyżanowie Magdalena Ryżewska, ale 
i strażacy dziękowali statuetkami władzom gminy 
oraz dobroczyńcom i sponsorom, którzy wspierają 
jednostkę. 

Uroczystości zakończyła defilada jednostek i 
wozów strażackich i wspólna biesiada przygoto-
wana przez panie wspierające OSP Krzyżanów.

Przypomnijmy, że nowy, średni wóz ratowniczo-
-gaśniczy, który trafił do jednostki w Krzyżanowie, 

jest samochodem specjalistycznym, służącym do 
ratownictwa drogowego i działań ratowniczo-ga-
śniczych. Wyposażony jest m.in. w specjalistycz-
ne urządzenia hydrauliczne (np. do cięcia karose-
rii i ratownictwa drogowego). Ma też pojemnik na 
tzw. pianę ciężką (np. do gaszenia samochodów). 
Wyposażony jest również w tzw. najaśnicę, czyli 
maszt oświetleniowy sterowany pilotem. Wśród 
wyposażenia znajdują się dwa kompletne aparaty 
powietrzne. Samochód może pomieścić 4,5 tys. 
litrów wody i posiada także urządzenie szybkiego 
natarcia.

Samochód kosztował 1.000.974 zł, a na 
jego zakup złożyło się kilka instytucji: gmina Wola 
Krzysztoporska (440.974 zł), WFOŚiGW w Łodzi 
(280.000 zł), NFOŚiGW (100.000 zł) i Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji repre-
zentowane przez komendanta głównego Pań-
stwowej Straży Pożarnej (180.000 zł).
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Wyjątkowe kobiety i samorządowcy 
wyróżnieni podczas powiatowej gali

Strażacy z Parzniewic weszli na szczyt, 
by promować dawstwo szpiku

Strażacy z OSP Parzniewice – Tomasz Dzitkowski i Piotr Dzitkowski - weszli na górski szczyt w pełnym 
umundurowaniu, by promować ideę dawstwa komórek macierzystych i szpiku. To ogólnopolska akcja, 
w której udział wzięło 77 strażaków ochotników z 30 jednostek w Polsce.

Strażacy zdobyli tatrzański szczyt Świnicy 
(2301 m n.p.m.) w pełnym umundurowaniu, ja-
kiego używają, wy-
ruszając na akcję 
– w żaroodpornym 
ubraniu, butach bo-
jowych, hełmach, a 
nasi druhowie nawet 
z butlami na ple-
cach. 

Wystartowa-
li wcześnie rano z 
Kuźnic w niekorzyst-
nych warunkach 
atmosferycznych. 
– Pogoda była na-
prawdę trudna. Pa-
dał deszcz, a w wyższych partiach gór na stokach 

leżał śnieg, więc było bardzo ślisko – opowiada 
Piotr Dzitkowski. To było niemałym utrudnieniem 

dla strażaków wypo-
sażonych w osprzęt i 
umundurowanie wa-
żące ok. 15 - 20 kg.

Po około pię-
ciu godzinach mę-
czącego podejścia 
wszyscy bezpiecz-
nie dotarli na szczyt 
Świnicy, a następnie 
udali się na Kaspro-
wy Wierch (gdzie 
znalazł się najwy-
żej położony punkt 
rejestracji dawców 

szpiku Fundacji DKMS) i dalej pieszo do Kuźnic. 

Gala Kobiet Wyjątkowych Ziemi Piotrkowskiej 
połączona z Galą Samorządu odbyła się 20 maja 
w hali sportowej w Moszczenicy. Podczas wyda-
rzenia wręczono statuetki dla wyjątkowych kobiet 
oraz podziękowania i medale pamiątkowe dla osób 
zaangażowanych w rozwój samorządu powiatu 
piotrkowskiego. Wśród nagrodzonych znaleźli się 
także mieszkańcy gminy Wola Krzysztoporska.

Kogo doceniła kapituła plebiscytu Kobiet Wyjąt-
kowych?

W kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA wy-
różnienia otrzymały: Kamila Kaczorowska – rad-
na, sołtys Blizina, koordynatorka działalności KGW 
na terenie gminy Wola Krzysztoporska, druhna 
Aleksandra Kowalska - sekretarz KSRG OSP 
Wola Krzysztoporska, a statuetkę Kobiety Wyjąt-
kowej odebrała Monika Czarczyńska – przewod-
nicząca KGW Radziątków.

W kategorii KULTURA wyróżnienia otrzymały 
panie Danuta Stępień i Joanna Sobutkowska 
– autorki książki „Woźniki – nasza mała ojczyzna. 
Ocalić od zapomnienia…”.

W kategorii ROLNICTWO I PRZEDSIĘBIOR-
CZOŚĆ wyróżnienie otrzymała Jolanta Lauks 
prowadząca gospodarstwo rolne w Piekarkach, a 
statuetkę Kobiety Wyjątkowej przyznano Magda-
lenie Gajdzie prowadzącej rodzinne gospodar-
stwo rolne w Woźnikach.

Laureatami Złotego Medalu „Zasłużony dla 
Ziemi Piotrkowskiej” wręczonego podczas Gali 
Samorządu zostali z kolei: Dariusz Pytka - radny 
gminy Wola Krzysztoporska (5 kadencji) i Antoni 
Mroczkowski - sołtys Woli Krzysztoporskiej (od 
10 kadencji).

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Fot. Paweł Kwiatkowski, epiotrkow.pl

Zejście trwało około 6 godzin. W sumie strażacy 
pokonali ok. 19 km.

Bracia Piotr (22 lata) i Tomasz (25 lat) Dzit-
kowscy są strażakami OSP Parzniewice bio-
rącymi czynny udział w akcjach ratowniczych. 
Z jednostką związani są od najmłodszych lat 
(przychodzili tu już jako 10-letni chłopcy). Są 
też członkami specjalnej grupy poszukiwawczo-
-ratowniczej, która powstała przy OSP Rozprza. 
Chętnie też wzięli udział w akcji promującej 
dawstwo szpiku i komórek macierzystych. Sami 
jeszcze nie są zarejestrowani jako potencjalni 
dawcy, ale mają to zamiar zrobić w najbliższym 
czasie.

Strażacka wyprawa miała miejsce w sobotę, 
4 czerwca 2022 r. Organizatorem eskapady była 
organizacja „Strażak na szlaku”, która ma na celu 
wsparcie Fundacji DKMS.

Aleksandra Kowalska

Joanna SobutkowskaMonika Czarczyńska Kamila KaczorowskaMagdalena Gajda

Dariusz Pytka

Rolnictwo Kultura

Antoni Mroczkowski
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Posprzątali w Blizinie

W Blizinie 
powitali wakacje
Jak powitać wakacje? Najlepiej wspólną 
zabawą. Tak zrobili mieszkańcy Blizina!

Na pikniku z okazji rozpoczęcia wakacji miesz-
kańcy Blizina spotkali się 26 czerwca, a organiza-
torzy zapewnili dobrą zabawę. – Jedną z głównych 
atrakcji dla dzieci były dmuchane zjeżdżalnie. W 
trakcie imprezy wszyscy mogli też skorzystać 
z poczęstunku przygotowanego przez panie z 
KGW oraz kiełbasek z grilla pieczonych przez 
druhów OSP. Nie zabrakło również oprawy mu-
zycznej – mówi Kamila Kaczorowska, sołtys Bli-
zina. – Wspólne świętowanie nie byłoby możliwe, 

gdyby nie przybyli mieszkańcy, zaangażowanie 
pań z KGW i druhów OSP. Serdecznie wszystkim 
dziękuję za współpracę. Mam nadzieję, że czas 
wakacji będzie dla wszystkich pogodny, a przede 
wszystkim bezpieczny – dodaje sołtys Blizina.

Rodzinny festyn w Mąkolicach za nami!

Folklorystycznie i charytatywnie 
w Mzurkach
W rodzinnej atmosferze odbył się I Regionalny Koncert Zespołów i Kapel Folklorystycznych pn. „Folklor 
Znajdzie Cię Wszędzie” w Mzurkach 2022. Koncertowi towarzyszyła akcja charytatywna dla chorej 
dziewczynki.

Imprezę rozpoczęła orkiestra dęta Suchcice i 
Okolice, a następnie wystąpiły zespoły: Pasjonatki, 
Ale Babki, Kurnosianki, Grabiczanie, Wolborskie 
Buty, Piliczanie, Moderato, Jacy Tacy Moszczenia-
cy i zespół Marzenie z Regnowa.

Po występach odbyła się potańcówka, do której 
przygrywała Kapela spod Dębu (gospodarz impre-
zy), Chłopaki Szczercowiaki i Starzy Przyjaciele. 
Organizatorzy zadbali o bogatą strefę gastrono-
miczną, atrakcyjne wesołe miasteczko z karuze-
lami i dmuchańcami. Przed sceną przygotowano 
miejsce do tańca, a oberka tańczył m.in. Roman 
Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska.

Podczas imprezy Fundacja „Trzewiczek” pro-
wadziła akcję charytatywną dla Natalii Pasternak. 
Fundacja zgromadziła na swoim koncie 3.913 zł. 

Do akcji włączyły się również KGW z terenu 
gminy Wola Krzysztoporska (Radziątków, Mąkoli-
ce, Blizin, Bujny, Gąski, Woźniki, Mzurki-Budków, 
Parzniewiczki, Pawłów Górny, Borowa, Wygoda, 
Oprzężów, Kacprów, Krężna, Poraj, Kozierogi, 
Woźniki Kolonia, Rokszyce, Laski, Piekary, Ludwi-
ków). Panie upiekły ciasta, częstowały także pajdą 
chleba ze smalcem i ogórkami kiszonymi, a w za-
mian chętni mogli zasilić zbiórkę. Ostatecznie koła 
zebrały 2.829,60 zł na rzecz Natalki.

W sobotnie popołudnie (7 maja) z inicjatywy sołtys Kamili 
Kaczorowskiej mieszkańcy Blizina spotkali się, by wspólnie 
posprzątać swoją miejscowość.

- To już druga taka akcja przeprowadzona w 
naszym sołectwie, a cel był jeden: zadbajmy o 
czystość w naszej miejscowości, posprzątajmy 
śmieci i tym sposobem zadbajmy o nasze wspólne 
oraz przyszłych pokoleń zdrowie – mówi Kamila 
Kaczorowska. - Wśród zebranych śmieci najwięcej 

Był grill, przysmaki, loteria fantowa, a dla dzieci dmuchana zjeżdżalnia i zabawa w 
pianie. Tak początek wakacji świętowały Mąkolice.

Pogoda nie spłatała figla i mieszkańcy Mąkolic 
mogli 25 czerwca bawić się na świeżym powietrzu 
do białego rana. Koło Gospodyń Wiejskich wspól-
nie z Ochotniczą Strażą Pożarną i sołtysem Mąko-
lic przygotowało dla mieszkańców sporo atrakcji. 
Był grill, poczęstunek, loteria fantowa zorganizo-
wana przez OSP Mąkolice, a dla dzieci dmuchana 
zjeżdżalnia, zabawa w pianie, brokatowe tatuaże i 
oczywiście mnóstwo dobrej zabawy.

- Sobotni festyn rodzinny nie odbyłby się bez 
pomocy znamienitych sponsorów i partnerów. Ser-
decznie dziękujemy za wparcie finansowe, mery-
toryczne i osobowe takim podmiotom, jak: Tlen 
& Natura Warszawa Witold Gruszczyński Joanna 
Zawadzka, Aneta Kubera i Włodzimierz Kubera, 
Ewelina Konecka i Tomasz Jakubczyk, TRANS 
OCHRONA Marcin Wolankiewicz i Michał La-

cheta, MAZUR-BUD Rafał Mazurczyk, Magdalena 
Ociepa, ZPUH Czesław Książek - Masarnia Pie-
kary 29, Adrian Tomasz Kwiaciarnia Cuda-Wianki. 
Na kolejny rodzinny festyn zapraszamy już za rok 
– dodają organizatorzy.

było szklanych i plastikowych butelek po napojach 
i opakowania z tworzyw sztucznych po jedzeniu. 
Dziękuję wszystkim za pomoc, szczególnie tym naj-
młodszym przedstawicielom sołectwa, członkiniom 
KGW oraz druhom OSP. Prace zostały zakończone 
wspólnym ogniskiem – dodaje sołtys wsi.
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Panie z KGW promowały gminę
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w czerwcu aktywnie promowały gminę Wola Krzysztoporska. Gdzie?

Wspólnie wyremontowali wiejski krzyż
Dzień Dziecka 
w Pawłowie

KGW Krężna na Wielkanoc
W poprzednim numerze 

naszego biuletynu chochlik 
drukarski sprawił, że w pre-
zentacji stołów wielkanoc-
nych zabrakło KGW Krężna. 
Przepraszamy i nadrabiamy 
zaległości. Oczywiście Koło 
prezentowało się pięknie!

12 czerwca – prezentacja Koła Gospodyń 
Wiejskich z Blizina podczas festynu rodzin-
nego „Święto Patronalne Szkoły i Przedszko-
la Sióstr Dominikanek w Piotrkowie Trybunal-
skim”;

16 czerwca – pomoc w organizacji kon-
certu folklorystycznego w Mzurkach, przy-
gotowania posiłków dla zespołów i gości, 
przygotowanie ciast na akcję charytatywną 
dla Natalki;

17 czerwca – prezentacja stoisk KGW z 
Borowej i Blizina podczas XVII Zjazdu Klu-
bów Gazety Polskiej w Spale;

18 czerwca – konkurs kulinarny „Bitwa 
Regionów” podczas powiatowego pikniku w 
Gorzkowicach, gminę reprezentowały KGW 
z Gliny i Rokszyc;

26 czerwca – regionalny festyn KGW w 

Miedznej Murowanej, prezentację stoiska 
przygotowało KGW Parzniewiczki. Ponadto 
gminę reprezentowały KGW z Gliny, Kacpro-
wa, Parzniewic. Podczas uroczystości mini-
ster rolnictwa i rozwoju wsi przyznał odzna-
czenia „Zasłużony dla Rolnictwa” radnym 
gminy Wola Krzysztoporska - Edycie Micha-
lak oraz Kamili Kaczorowskiej.

W piątek, 3 czerwca, w piękne słoneczne 
popołudnie w sołectwie Pawłów odbył się 
mały festyn z okazji Dnia Dziecka.

- Na dzieci czekało wiele atrakcji. Była 
dmuchana zjeżdżalnia, trampolina, tatuaże, 
popcorn, wata cukrowa, bańki, a także misie 
roznoszące słodkości i upominki dla dziecia-
ków. Można było również zrobić sobie zdję-
cie z ulubionym bohaterem – mówi Emilia 
Kułak, sołtys Pawłowa. - Podczas zabawy 
nie zabrakło również słodkiego poczęstunku, 
który przygotowały mamy naszych pociech.

Od początku 2022 roku 
w sołectwie Parzniewiczki 
trwały prace remontowe 
wiejskiego krzyża pro-
wadzone przez miesz-
kańców. Jest on jednym 
z trzech obiektów świad-
czących o dziedzictwie 
kulturowym sołectwa Par-
zniewiczki.

- Przydrożny krzyż 
z wizerunkiem Chrystu-
sa Ukrzyżowanego pod 
ozdobnym zadaszeniem 
blaszanym, z elementami 
kutymi ręcznie przypomi-
na o drodze do zbawienia 
człowieka. Postawienie 
krzyża przez przodków 
mieszkańców Parzniewi-
czek było rezultatem sil-
nego przeżywania wiary – 
mówi Adam Zajączkowski, 
sołtys wsi Parzniewiczki. - 
24 czerwca, podczas uro-
czystej mszy świętej wraz 
z błogosławieństwem 
pól został on poświęco-
ny. Pragnę podziękować 
wszystkim mieszkańcom 
Parzniewiczek za zaanga-
żowanie w prace remonto-
we oraz za ofiary przekazane na zakup materiałów 
budowlanych. W szczególności dziękuję naszemu 
wykonawcy postumentu (położony został gres) 
Sławomirowi Górnemu i jego żonie Annie, Józefo-
wi Maczugowskiemu za przekazanie płyt chodni-
kowych na rzecz wsi, Adrianowi Wrzesińskiemu za 
wszelkie prace ciągnikiem, Arkowi Maczugowskie-
mu wraz z rodziną za całokształt prac, Dawidowi 
Maczugowskiemu, mojemu tacie za pomoc przy 
złożeniu płotka, Monice Łaszek za każdą pomoc, 
Piotrowi Maczugowskiemu, rodzinie Maczugow-
skich, Łaszek, Kędra oraz wszystkim pozostałym 
mieszkańcom, którzy chętnie pomogli w pracach 
– dodaje sołtys Adam Zajączkowski.
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Młodzi piłkarze walczyli o mistrzostwo gminy

Promowali szczepienia – 
dostali sprzęt sportowy Tenisiści 

na mistrzostwach LZS

Wakacje!
W piątek, 24 czerwca 1228 
uczniów z sześciu szkół 
podstawowych z terenu gminy 
Wola Krzysztoporska uroczyście 
zakończyło rok szkolny i odebrało 
świadectwa. Teraz przed nimi 
dwa miesiące wakacji!

W roku szkolnym 2021-2022 do gminnych pod-
stawówek uczęszczało (wraz z klasami „0”) 1228 
uczniów. Dziś 155 z nich na dobre pożegnało się 
ze swoimi starymi szkołami – to absolwenci koń-
czący klasy ósme.

Jak to wyglądało w poszczególnych szkołach?

Około 100 młodych piłkarzy walczyło o 
zwycięstwo w Mistrzostwach Gminy Wola 
Krzysztoporska „Mała Piłkarska Kadra Cze-
ka”. Najlepsi będą reprezentować gminę 
podczas eliminacji wojewódzkich.

Turniej rozegrano 6 maja na boisku „Orlik” 
w Woli Krzysztoporskiej. Zawodnicy zmierzy-
li się w dwóch kategoriach wiekowych: rocz-
nik 2007 oraz rocznik 2009 i młodsi.

W grupie rocznika 2007 wystąpiło pięć 
zespołów, a ostateczna kolejność wyglądała 
następująco:

I miejsce – SP Bujny
II miejsce – SP Wola Krzysztoporska
III miejsce – SP Krzyżanów
IV miejsce – SP Parzniewice
V miejsce – SP Gomulin

Wśród zawodników z rocznika 2009 i 
młodszych rywalizowały 4 zespoły, a wyniki 
są następujące:

I miejsce – SP Gomulin
II miejsce – SP Wola Krzysztoporska
III miejsce – SP Krzyżanów
IV miejsce – SP Parzniewice
Gratulujemy!

Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie laureatem 
wojewódzkiego konkursu na najlepszy film promu-
jący szczepienia! Przygotowany przez uczniów 
film promujący szczepienia przeciw COVID19 za-
jął IV miejsce w województwie. W konkursie mogli 
wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych z województwa łódzkiego.

Celem inicjatywy była promocja szczepień 
przeciw COVID-19, zwiększenie wiedzy i świa-
domości społecznej, szczególnie młodych osób, 
na temat korzyści wynikających z zaszczepienia 
się przeciw COVID-19. W nagraniach filmu udział 
wzięli: Paweł Sima (VII), Nadia Pisarek (VII), Mar-
tyna Jagiełło (VI), Mateusz Michalak (V), Maja Ma-
czugowska (V), Antonina Kowalska (V), Szymon 
Merk (V), Aleksandra Pawłuś (V), Zuzanna Gracik 
(V). Nad całością prac czuwała Edyta Michalak. 
Montażem filmu zgodnym z regulaminem konkur-
su zajął się Paweł Sima.

Szkoła otrzymała następujące nagrody:
- bieżnię (o wartości 4.655 zł),

- orbitrek (o wartości 1.318 zł),
- wioślarz (o wartości 1.275 zł),
-rower 9 (o wartości 945 zł),
- 3 piłki nożne (o wartości 147 zł),
- 10 piłek rehabilitacyjnych (o wartości 399,90 

zł),
- 7 mat do ćwiczeń (o wartości 412,93 zł) 
Łączna wartość nagród to aż 9152,83 zł.

Nowy sprzęt sportowy sprawił wiele radości 
uczniom i nauczycielom.

Gratulujemy!

Tenisiści LUKS Tenis-Club Wola Krzysztopor-
ska dobrze zaprezentowali się podczas wojewódz-
kich mistrzostw LZS.

W połowie maja (14.05.2022) w Rawie Ma-
zowieckiej odbyły się Mistrzostwa Województwa 

Łódzkiego Ludowych 
Zespołów Sportowych w 
Tenisie Stołowym w kate-
goriach młodzik, kadet, ju-
nior. W turnieju tym udział 
wzięła 3-osobowa repre-
zentacja naszej gminy ze 
Szkoły Podstawowej w 
Woli Krzysztoporskiej, re-

prezentująca LUKS Tenis-Club Wola Krzysztopor-
ska. Nasi zawodnicy zaprezentowali się z bardzo 
dobrej strony. W kategorii młodzików wystartował 
Adam Pasiecki i zajął 13 miejsce. W kategorii ka-
detów Filip Pawłowski wywalczył 9 miejsce, a Ja-
kub Wyban zakończył rywalizację na 13 pozycji.

Trenerem zawodników jest Hubert Zawiślak.

Gomulin - liczba uczniów – 389 (absolwenci - 34)
Wola Krzysztoporska – 383 (61)
Krzyżanów – 127 (15)
Bogdanów – 66 (10)
Bujny – 135 (14)
Parzniewice – 128 (21)

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli 
Krzysztoporskiej (na zdjęciach), żegnając szko-
łę, pamiętali także o swoich kolegach z Ukrainy. 
Podczas uroczystości zabrzmiał hymn Ukrainy, a 
uczniowie zza wschodniej granicy zaprezentowa-
li cząstkę swojej rodzimej kultury.

Wszystkim gratulujemy uzyskanej promocji! 
Dziękując także nauczycielom za ich całoroczną 
pracę, życzymy wszystkim udanych wakacji!

I miejsce SP Bujny rocznik 2007 I miejsce SP Gomulin rocznik 2009 SP Gomulin rocznik 2007 SP Wola Krzysztoporska

SP Krzyżanów
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Zapaśnicze mistrzostwa Polski w Gomulinie
Starsi walczyli o eliminacje do Mistrzostw Eu-

ropy U15, młodsi rywalizowali o mistrzostwo woje-
wództwa. W ubiegły weekend (21 - 22 maja) pra-
wie 180 młodych zapaśników walczyło na matach 
sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gomuli-
nie, gdzie odbyły się Mistrzostwa Polski U15 Szkół 
Podstawowych w Zapasach w Stylu Klasycznym 
oraz Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Mi-
nizapasach w stylu klasycznym. Warto dodać, że 
pierwszego dnia zawodników dopingował Andrzej 
Supron, prezes Polskiego Związku Zapaśnicze-
go, trzynastokrotny mistrz Polski w zapasach, 
dwukrotny mistrz Europy, mistrz świata i srebrny 
medalista olimpijski. Drugiego dnia do walki mobi-
lizował z kolei Piotr Stępień, wicemistrz olimpijski 
z Barcelony.

- W Gomulinie do rywalizacji stanęło prawie 
130 zawodników do lat 15, którzy walczyli o udział 
w Mistrzostwach Europy U15. W niedzielę zaś 
na matach spotkało się 50 młodych zapaśników 
uczestniczących w Mistrzostwach Województwa 
Łódzkiego w minizapasach w stylu klasycznym – 
mówi Tomasz Woźniak z LUKS ATHLETIC Wola 
Krzysztoporska, główny organizator mistrzostw.

Walki śledzić można było nie tylko w hali SP 
Gomulin, ale także w Internecie (https://sportzona.
pl/app/events/view/wrestling/).

Aż 211 walk stoczyli zawodnicy Mistrzostw 
Polski U15. Rywalizacja okazała się zacięta, bo 

stawką był udział w Mistrzostwach Europy U15. 
Szczegółowe wyniki indywidualne znajdują 

się na: https://sportzona.pl/app/events/view/wre-
stling/3956

Mateusz Błaszczyk LUKS ATHLETIC Wola 
Krzysztoporska (kat. 85 kg) – VIII miejsce

W klasyfikacji drużynowej spośród 35 klubów 
najlepiej zaprezentowali się:

I MKZ UNIA (Racibórz)
II RCSZ OLIMPIJCZYK (Radom)
III PTC (Pabianice)
LUKS ATHLETIC Wola Krzysztoporska (26-29 

miejsce)

Mistrzostwa Województwa Łódzkiego (MINI-
ZAPASY)

Szczegółowe wyniki wszystkich zawodników 
dostępne w na: https://sportzona.pl/app/events/
view/wrestling/4000

Wyniki zawodników LUKS ATHLETIC Wola 
Krzysztoporska

Kuba Krzaczyński (kat. 29 kg) – V miejsce
Kacper Tryzno (kat. 32 kg) – III miejsce
Fabian Orłowski (kat. 35 kg) – III miejsce
Filipczak Filip (kat. 39 kg) – X miejsce
Wojciech Kowalczyk (kat. 43 kg) – III miejsce
Aleksander Odrzywolski (kat. 43 kg) – V miej-

sce

Adam Dworzyński (kat. 56 kg) – II miejsce
Eryk Płosa (kat. 62 kg) – III miejsce
Stanisław Woźniak (kat. 68 kg) – II miejsce
W klasyfikacji drużynowej LUKS ATHLETIC 

Wola Krzysztoporska zajął IV miejsce.

Do dekoracji najlepszych zawodników zapro-
szeni zostali przedstawiciele władz samorządo-
wych i sportowych województwa, m.in.: wicemar-
szałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba, 
zastępca wójta gminy Wola Krzysztoporska Mie-
czysław Warszada, prezes Wojewódzkiego Zrze-
szenia LZS w Łodzi Marek Mazur, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Gomulinie Iwona Zapała.

Organizatorem tego sportowego przedsięwzię-
cia był LUKS Athletic Wola Krzysztoporska przy 
współudziale Szkoły Podstawowej w Gomulinie, 
LZS i ŁZZ.

Partnerami wydarzenia byli: Polski Związek Za-
paśniczy, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska 
Wytwórnia Papierów Wartościowych i Wojewódz-
two Łódzkie.

Patronat nad wydarzeniem objęli: marszałek 
województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber, Kura-
torium Oświaty w Łodzi, wójt gminy Wola Krzysz-
toporska Roman Drozdek, Szkolny Związek Spor-
towy.

Galeria zdjęć na: https://www.wola-krzyszto-
porska.pl/zapasnicze-mistrzostwa-polski-w-gomu-
linie-4/
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Czwarte miejsce w województwie 
dla LZS Wola Krzysztoporska

Aż 38 osób reprezentowało gminę Wola Krzysztoporska podczas Letnich Igrzysk Województwa 
Łódzkiego Ludowych Zespołów Sportowych, które 12 czerwca odbyły się na obiektach LZS w Ręcznie. 
W klasyfikacji generalnej zajęliśmy drużynowo czwarte miejsce.

W letnich Wojewódzkich Igrzyskach LZS „Ak-
tywna Wieś” wzięło udział 19 reprezentacji gmin i 
powiatów, w tym LZS Wola Krzysztoporska. Dru-
żyny rywalizowały w pięciu dyscyplinach: koszy-
kówce kobiet i mężczyzn, piłce siatkowej kobiet i 
mężczyzn, piłce nożnej kobiet i mężczyzn, prze-
ciąganiu liny kobiet i mężczyzn oraz w lekkiej atle-
tyce. Do punktacji generalnej liczyły się też punkty 
zdobyte przez reprezentacje w bloku integracyj-
nym. Reprezentacja Woli Krzysztoporskiej okazała 
się bezkonkurencyjna w bloku integracyjnym.

Jak wyglądały osiągnięcia w poszczególnych 
konkurencjach?

Koszykówka mężczyzn
Miejsca IX- XII Zelów, Bełchatów, Ręczno, Wola 
Krzysztoporska 16 punktów

Koszykówka kobiet
Miejsce IV – Wola Krzysztoporska 36 punktów

Piłka siatkowa kobiet
Miejsca VII-VIII Wola Krzysztoporska, Zelów – 25 
punktów

Piłka siatkowa mężczyzn
Miejsca VII-IX Wola Krzysztoporska, Łowicz, Sie-
radz

Piłka nożna kobiet
Miejsce IV Wola Krzysztoporska - 36 punktów

Piłka nożna mężczyzn
Miejsce IX Wola Krzysztoporska – 16 punktów

Przeciąganie liny kobiet
W przeciąganiu liny kobiet wzięły udział 4 drużyny
Miejsce III Wola Krzysztoporska 40 punktów

Przeciąganie liny mężczyzn
Miejsce II Wola Krzysztoporska – 44 punkty

Lekka atletyka kobiet
Miejsce V Wola Krzysztoporska – 32 punkty

Lekka atletyka mężczyzn
Miejsce V Wola Krzysztoporska 32 punkty

BLOK INTEGRACYJNY

Pchnięcie kulą kobiet
Miejsce I Wola Krzysztoporska – 50 punktów

Pchnięcie kulą mężczyzn
Miejsce I Wola Krzysztoporska – 50 punktów

Skok w dal kobiet
Miejsce I Wola Krzysztoporska – 50 punktów

Skok w dal mężczyzn
Miejsce III Wola Krzysztoporska – 40 punktów

Bieg terenowy na 60 m kobiet
Miejsce II Wola Krzysztoporska – 44 punkty

Bieg terenowy na 60 m mężczyzn
Miejsce VII Wola Krzysztoporska 26 punktów

Rzut lotką kobiet
Miejsce V Wola Krzysztoporska 32 punkty


