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Pomagamy Ukrainie 

Projekty z dofinansowaniem
W trudnych pandemicznych 
czasach naznaczonych 
także kryzysem związanym 
z wojną w Ukrainie gmina 
Wola Krzysztoporska stawia 
przede wszystkim na te 
inwestycje, na które może 
pozyskać dofinansowanie ze 
środków zewnętrznych. Jest ich 
naprawdę sporo, jak choćby 
termomodernizacja budynków 
komunalnych czy cyfryzacja 
gminy. Dziś piszemy o kilku z nich. 
Warto dodać, że środki na kolejne 
projekty już do nas płyną.

Tradycyjne, kolorowe, 
niezwykłe

Takiego nagromadzenia piękna, kolorów i 
tradycji w jednym miejscu dawno nie widzieli-
śmy. A mowa o konkursie na „Najpiękniejszy, 
tradycyjny stół wielkanocny”, który 9 kwietnia 
2022 odbył się w Domu Ludowym w Pieka-
rach. Konkurs został ogłoszony przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury i był otwarty dla wszyst-

kich Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy 
Wola Krzysztoporska oraz kół działających 
przy GOK w Woli Krzysztoporskiej. Z tej nie-
zwykłej okazji zaprezentowana swoich talen-
tów (i to nie tylko kulinarnych) skorzystało aż 
29 KGW i Koło 50+ działające przy GOK.

To już trzeci rok z rzędu gmina Wola 
Krzysztoporska dopłaca do likwidacji starych 
kopciuchów. W tym roku zainteresowanie 
wymianą starego pieca na nowoczesne i 
ekologiczne źródło ciepła z dotacją gminną 
(do 5 tys. zł) było olbrzymie.

Czytaj na str. 6

Rozbudowa Domu 
Ludowego w Gomulinie 
zakończona

Zakończyły się prace przy rozbudowie i 
przebudowie Domu Ludowego w Gomulinie. 
Powiększono zaplecze kuchenne i dobudo-
wano dodatkowy garaż dla OSP.

Czytaj na str. 3

Już od pierwszych chwil inwazji Rosji na 
Ukrainę Polacy zaangażowali się w pomoc na-
padniętemu narodowi. Robili to także miesz-
kańcy gminy Wola Krzysztoporska. Część 
przyjęła uchodźców pod swój dach. Poten-
cjalne miejsca noclegowe przygotował też sa-
morząd gminny. Niemal we wszystkich sołec-
twach odbyły się spontaniczne zbiórki darów.

Czytaj na str. 12 – 13

110 wniosków 
na wymianę pieca 
z gminną dopłatą
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Wsparcie na działalność KGW

Dołączyliśmy do wojewódzkiej 
grupy wsparcia samorządowego

Od kwietnia PSZOK 
czynny także w środę
Od 1 kwietnia do 30 września Punkt selek-

tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli 
Krzysztoporskiej czynny będzie także w środy.

Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych

ul. Cmentarna 22
97-371 Wola Krzysztoporska

od listopada 2021 czynny jest:
w każdą sobotę w godz. 8:00-16:00

oraz
w okresie od 1 kwietnia do 30 września w 
każdą środę w godzinach 15:00 - 19:00

Punkt przyjmuje posegregowane odpady 
komunalne związane bezpośrednio z nieko-
mercyjną działalnością człowieka. 

Uwaga!!! PSZOK nie przyjmuje bioodpadów 
od osób, które zadeklarowały kompostowanie i 
korzystają ze zwolnienia w opłacie za gospoda-
rowanie odpadami.

Nowe taryfy dla wody i ścieków

Od 1 kwietnia 2022 r. koła 
gospodyń wiejskich mogą 
składać wnioski o przyznanie 
wsparcia na działalność 
statutową. Pomoc jest 
finansowana z budżetu 
krajowego.

W tegorocznym naborze wydłużony zo-
stał czas na ubieganie się o dofinansowanie 
działalności statutowej. 1 kwietnia biura po-

wiatowe Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa rozpoczęły przyjmowanie 
wniosków o przyznanie pomocy.

Podobnie jak w poprzednich latach wnio-
sek o przyznanie pomocy może być złożony 
przez koło gospodyń wiejskich, które jest wpi-
sane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń 
Wiejskich. Na terenie gminy Wola Krzyszto-
porska są w nim zarejestrowane 34 koła.

Jeśli chodzi o wysokość pomocy, to w 
stosunku do tej przyznawanej w 2021 r., ani 
pula środków: 70 mln zł, ani stawki nie ule-
gły zmianie. Wsparcie pozostaje uzależnio-
ne od liczby członków koła i wynosi: 5 tys. zł 

– dla tych liczących nie więcej niż 30 osób, 6 
tys. zł – jeśli ich liczba mieści się w przedzia-
le 31-75 oraz 7 tys. zł – w przypadku jeszcze 
liczniejszych kół.

W związku z tym, że pula środków może 
się wyczerpać wcześniej, koła nie powinny 
zwlekać z udaniem się do biur powiatowych 
Agencji z dokumentami. Ostatnim dniem na 
złożenie wniosku jest tradycyjnie 30 września. 
Nie zmieniają się także pozostałe terminy. 
Przyznane dofinansowanie musi zostać wy-
korzystane do 31 grudnia 2022 r., natomiast 
rozliczenia – przez złożenie sprawozdania – 
należy dokonać do 31 stycznia 2023 r.

Powodzie, wichury, pożary czy susze to zjawi-
ska, z którymi mieszkańcy naszego kraju muszą 
się zmagać coraz częściej. Aby pomagać osobom, 
które poniosły straty m.in. w wyniku kataklizmów, 
powołane zostało Łódzkie Stowarzyszenie Samo-
rządowe „PomagaMY”. Przystąpiła do niego także 
gmina Wola Krzysztoporska.

8 marca 2022 r. wolscy radni podjęli uchwałę 
w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpie-
nia do ŁSS i tym samym nasza gmina znalazła się 
wśród organów założycielskich Stowarzyszenia.

ŁSS „PomagaMY” powstało z inicjatywy mar-
szałka województwa łódzkiego - Grzegorza Schre-
ibera.

 - Jako województwo próbowaliśmy pomagać sa-
morządom po ubiegłorocznych nawałnicach, ale było 

to bardzo trudne, wymagało podjęcia uchwał przez 
Sejmik. Potrzebujemy formy pomocy, która będzie 
szybka i sprawna. Proponujemy więc formułę samo-
pomocy samorządowej – mówił Grzegorz Schreiber.

Pieniądze na realizację zadań Stowarzyszenia 
zostały zabezpieczone w budżecie województwa 
łódzkiego w postaci Funduszu Solidarnościowe-
go w wysokości 300 tys. zł. Poza tym każdy z 
członków będzie wnosił roczne składki, których 
wysokość, w pierwszym roku funkcjonowania uza-
leżniona będzie od liczby mieszkańców jednostki 
samorządu terytorialnego: 50 groszy od mieszkań-
ca w przypadku gminy, 20 groszy w przypadku po-
wiatu i 10 groszy w przypadku województwa. 

W ramach tegorocznej składki członkowskiej 
zabezpieczyliśmy więc 6 tysięcy złotych w budże-
cie naszej gminy.

Od 12 kwietnia na terenie gminy Wola Krzysztoporska obowiązują nowe taryfy doty-
czące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Nowe stawki zatwierdzone przez 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie obowiązywać będą przez 
trzy lata (z uwzględnieniem podwyżek po każdym zakończonym roku).

Działając w trybie art. 24 e ust. 2 i 3 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie nowej taryfy dla usług zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wola Krzysztopor-
ska na okres 3 lat. Zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia 
na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. z dniem 12.04.2022 r.

O 12 kwietnia 2022 r. przez najbliższy rok indywidualni odbiorcy płacić będą:

Za 1 m sześc. wody:
2,56 zł netto (plus 8% VAT) – 2,76 zł brutto
(było 2,39 zł netto – 2,58 zł brutto)

Za 1 m sześc. ścieków:
3,75 zł netto (plus 8% VAT) – 4,05 zł brutto
(było 3,47 zł netto – 3,75 zł brutto)

Szczegółowe stawki dla różnego typu odbiorców na https://www.wola-krzysztoporska.
pl/nowe-taryfy-dla-wody-i-sciekow/.

Doświadczasz przemocy w związku? 
Zwróć się o pomoc!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli 
Krzysztoporskiej informuje, że od 25 listopada fun-
dacja SEXED uruchomiła antyprzemocową LINIĘ 
POMOCY SEXED.PL dla osób uwikłanych w prze-
moc w intymnej relacji.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 
20.00 pod numerem 720-720-020 oraz na czacie 
na www.sexed.pl dyżury pełnią psychologowie_ 
żki z doświadczeniem w interwencji kryzysowej.

Nadzór na linią pełni psycholożka i seksuoloż-
ka Anna Ciucias. Pomocy udziela zespół psycho-
logów_żek: specjalistów_ tek z doświadczeniem 
w przeciwdziałaniu przemocy oraz w interwencji 
kryzysowej. Wsparcie jest anonimowe i bezpłatne, 
płaci się jedynie za koszt połączenia zgodny z ta-
ryfą operatora.
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Rozbudowa Domu Ludowego 
w Gomulinie zakończona

Zakończyły się prace przy rozbudowie i przebudowie Domu Ludowego w Gomulinie. Powiększono 
zaplecze kuchenne i dobudowano dodatkowy garaż dla OSP.

W kwietniu 2022 r. zamknięto prace bu-
dowlane przy obiekcie. Po jego wschodniej 
stronie wzniesiono dwukondygnacyjne za-
plecze kuchenne, które powiększyło i po-
lepszyło funkcjonalność istniejącej kuchni. 
Wewnątrz starej części budynku wykonano 
prace przy adaptacji miejsca na pomieszcze-
nia gospodarcze, sanitariaty oraz zaplecze 
dla użytkowników boiska sportowego.

Rozbudowa Domu Ludowego polegała 

także na dobudowaniu jednokondygnacyjne-
go garażu, w którym swoje miejsce znajdzie 
drugi wóz strażacki, który jest w posiadaniu 
OSP Gomulin.

Ostatecznie powierzchnia użytkowa 
obiektu zwiększyła się z 896,49 m kw. do 
1039,76 m kw.

Z zakończenia tej dużej inwestycji cieszy 
się wójt Roman Drozdek.

- Konieczność przeprowadzeni moderni-
zacji i rozbudowy Domu Ludowego w Gomu-
linie wynikała z dwóch powodów – tłumaczy 
wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman 
Drozdek. – Pierwszy to potrzeba dobudowa-
nia drugiego garażu na samochód bojowy 
pozyskany przez jednostkę OSP Gomulin i 
sfinansowany w całości ze środków pocho-
dzących z budżetu państwa. Drugi to dosto-
sowanie zaplecza kuchennego do obecnie 
obowiązujących norm i wymogów wynikają-
cych z prawa budowlanego stawianych bu-
dynkom użyteczności publicznej. Cieszę się 
ogromnie, że inwestycję udało się doprowa-
dzić do szczęśliwego finału. W tym miejscu 
bardzo dziękuję wykonawcy, firmie „Usługi 
Remontowo-Budowlane Sylwester Rudecki, 
Developer Sylwester Rudecki” za należyte 
i wzorowe wykonanie całego zakresu prac. 
Właściwe wykonawstwo w dzisiejszych cza-
sach jest swego rodzaju bolączką dla samo-

rządów, stąd wyrażam wielką wdzięczność 
dla tego wykonawcy, który jest wzorem do 
naśladowania godnym polecenia. Myślę, że 
zmodernizowany Dom Ludowy w Gomulinie 
spełnia oczekiwania mieszkańców tego so-
łectwa i sąsiednich miejscowości i przełoży 
się na jeszcze większą integrację oraz wy-
zwoli jeszcze większą energię bardzo pręż-
nie działających tam wielu organizacji spo-
łecznych – dodaje Roman Drozdek.

Przypomnijmy, że przedmiotem projektu 
pod nazwą „Rozbudowa i zagospodarowa-
nie terenu wokół Domu Ludowego w Gomu-
linie” były roboty budowlane polegające na 
rozbudowie i przebudowie budynku Domu 

Ludowego w Gomulinie wraz ze zmianą 
zagospodarowania terenu, w tym: przebu-
dową sieci elektroenergetycznej, budową 
zbiornika na ścieki o pojemności 20 m3 i se-
paratora tłuszczów, utwardzeniem terenu z 
miejscami postojowymi (o powierzchni 2035 
m kw. o nawierzchni z kostki betonowej), 
ogrodzeniem panelowym i masztem flago-
wym. Maszt flagowy, który dotąd kolidował z 
manewrowaniem pojazdów bojowych OSP, 

został zdemontowany, a nowy posadowiono 
w innym miejscu.

Prace trwały ponad rok (umowę na wyko-
nawstwo podpisano w listopadzie 2020 r.), 
a całość, po uwzględnieniu robót dodatko-
wych, kosztowała 2.327.406 zł.
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„Cyfrowa Gmina” Wola Krzysztoporska
Gmina Wola Krzysztoporska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Cyfrowa 
Gmina”. Jego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie 
cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie projektu z UE to 178.101 zł.

W ramach realizacji grantu w 
programie „Cyfrowa Gmina” gmina 
Wola Krzysztoporska planuje uno-
wocześnienie infrastruktury IT urzę-
du, mające na celu stworzenie pod-
walin sprzętowych dla wdrożenia w 
przyszłości systemu zapewniające-
go elektroniczny obieg dokumentów 
w urzędzie.

W swoich planach gmina posta-
wiła na zapewnienie redundancji 
kluczowych elementów infrastruktury 
serwerowej oraz sieciowej poprzez 
zakup: • 2 szt. serwerów typu Rack 
19” wyposażonych w kontrolery 
Raid umożliwiające stworzenie RAID 
0/1/5/6/10/50/60, każdy wyposażony 
w 4 dyski SAS 10k; • 2 szt. redundant-
nych przełączników sieciowych o 
prędkości 1 GbE; • wielofunkcyjnego 
sieciowego urządzenia drukującego 
kolorowego A3; • zasilacza awaryj-
nego o mocy 3 kVA umożliwiającego 
bezpieczne zatrzymanie infrastruk-
tury serwerowej w przypadku awarii 
zasilania; • routera brzegowego w formie 
klastra HA w postaci dwóch redundantnych 
urządzeń wraz ze wsparciem producenta 
na okres 3 lat; • 10 szt. komputerów osobi-
stych przenośnych wyposażonych w system 
operacyjny MS Windows w wersji Pro oraz 
pakiet biurowy MS Office Home & Business. 
Wyposażenie serwerów w kontrolery Raid 
oraz 4 dyski twarde zabezpieczy dane urzę-
du przed awarią sprzętową, co będzie miało 
wpływ na bezpieczeństwo danych i ciągłość 

pracy urzędu. Redundantne przełączniki sie-
ciowe zapewnią ciągłość pracy nawet w przy-
padku awarii jednego z nich. Zasilacz awaryjny 
będzie stał na straży bezpiecznego wygasza-
nia infrastruktury w przypadku awarii energe-
tycznej. Klaster urządzeń brzegowych wpłynie 
na zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa 
urzędu. Ponadto ze względu na zastosowanie 
dwóch urządzeń nawet w sytuacji awarii jed-
nego z nich nie wpłynie to na ciągłość pracy 
urzędu i jego bezpieczeństwo cyfrowe. 

Przenośne komputery osobiste umożli-
wią pracownikom Urzędu większą mobilność 
oraz ewentualną pracę zdalną, co niestety 
może mieć miejsce ze względu na pandemię 
Covid-19. Również router brzegowy zapewni 
bezpieczną komunikację pracujących zdal-
nie pracowników, poprzez zabezpieczenie 
komunikacji tunelowym połączeniem VPN. 
Wpłynie to na zwiększenie poziomu cyber-
bezpieczeństwa urzędu i zminimalizuje ryzy-
ko wycieku danych.

Wielofunkcyjne urządzenie drukujące da 
możliwość elektronizacji dokumentów wpływa-
jących w formie papierowej. Dzięki jego inter-
fejsowi sieciowemu usługi skanowania i wydru-
ku będą dostępne dla każdego pracownika.

Całość planowanej do zakupu infrastruk-
tury znacznie podniesie poziom cyfryzacji 
urzędu oraz w przyszłości, po wdrożeniu 
elektronicznego obiegu dokumentów, ułatwi 
kontakt mieszkańcom gminy z urzędem oraz 
umożliwi zdalną obsługę interesantów np. w 
czasie pandemii lub innych wydarzeń loso-
wych. Ponadto modernizacja infrastruktury 
IT podniesie także kompetencje cyfrowe pra-
cowników urzędu. Kupowany sprzęt informa-
tyczny objęty będzie minimum 36 miesięczną 
gwarancją producenta urządzenia, co będzie 
miało wpływ na czas życia produktu oraz 
jego okres użyteczności dla Urzędu Gminy w 
Woli Krzysztoporskiej. Gmina planuje reali-
zację zakupów w ramach grantu cyfrowego 
w okresie od 06.2022 r. do 06.2023 r.

Dofinansowanie projektu z UE wyniesie 
178.101 zł.
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Budynek komunalny 
w Gomulinie już po remoncie

Termomodernizacja budynku 
w Parzniewicach zakończona!

Remont budynku wielorodzinnego w Gomulinie (ul. Trybunalska 8) zakończony. Prace były częścią 
większego projektu pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie 
gminy Wola Krzysztoporska”, na który gmina Wola Krzysztoporska otrzymała dofinansowanie z funduszy 
europejskich w wysokości ponad 800 tys. zł.

Prace zakończyły się w kwietniu 2022 r. Co we-
szło w ich zakres? Dwukondygnacyjny, podpiwni-
czony budynek w Gomulinie wymagał ocieplenia 
ścian zewnętrznych, ścian piwnic i fundamento-
wych. Wymienione zostały także okna mieszkań 
wraz z montażem nawiewników, okna piwnic i 
drzwi zewnętrzne. Ocieplony został stropodach.

W złym stanie była również istniejąca instalacja 
centralnego ogrzewania, została więc wymienio-
na, a prace polegały na montażu kotła na pellet, 
modernizacji instalacji CO i c.w.u., wymianie grzej-
ników i montażu zaworów termostatycznych.

Na budynku zamontowane zostały kolektory 
słoneczne.

Całość prac budowlanych przy tym budynku 
kosztowała 398.520 zł, a dofinansowanie wyniosło 
214.895 zł.

Remont budynku w Gomulinie jest częścią 
większego projektu pod nazwą „Kompleksowa ter-

momodernizacja budynków gminnych na terenie 
gminy Wola Krzysztoporska”. W jego ramach za-
planowano także remont budynków komunalnych 
w Parzniewicach i Jeżowie (Dom Ludowy).

Cały projekt otrzymał wsparcie w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Oś priory-
tetowa: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie: 

Termomodernizacja budynków), a jego realizacja 
rozłożona jest na trzy lata 2020 – 2022. Po prze-
prowadzonych przetargach całkowity koszt prac 
budowlanych wyceniono na 1.420.915 zł. Koszty 
inwestora nadzoru dla tych trzech budynków dofi-
nansowane zostały kwotą 13.113 zł, a całe wspar-
cie środkami unijnymi wyniesie 823.263 zł.

Budynek wielorodzinny w Parzniewicach (Parzniewice 12) już po remoncie. Termomodernizacja wsparta 
została środkami unijnymi.

Dwukondygnacyjny, podpiwniczony budynek wie-
lorodzinny w Parzniewicach posiada 5 lokali miesz-
kalnych. Wymagał on ocieplenia ścian zewnętrznych, 
ścian piwnic i fundamentowych. Przy okazji wymie-
nione zostały okna mieszkań oraz drzwi zewnętrzne. 
Ocieplony został też strop poddasza nieużytkowego.

Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania 
była w złym stanie technicznym, zamontowano 

więc nowoczesny kocioł na pellet, wymieniono 
grzejniki, a ciepła woda użytkowa pochodzi z tej 
nowej instalacji.

Na budynku zamontowane zostały kolektory 
słoneczne. Prace zakończyły się w marcu 2022 r.

Można mieć więc pewność, że realizacja pro-
jektu doprowadziła do osiągnięcia długofalowych 
korzyści społeczno-gospodarczych, tj. redukcji 

zapotrzebowania na energię cieplną, obniżenia 
kosztów eksploatacji budynków, zmniejszenia zu-
życia paliw konwencjonalnych, a w konsekwencji 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Jest więc te-
raz nie tylko ładniej, ale i zdrowiej.

Całość prac budowlanych przy tym budynku 
kosztowała 518.400 zł, a dofinansowanie wyniosło 
314.986 zł.

Remont budynku w Parzniewicach jest częścią 
większego projektu pod nazwą „Kompleksowa ter-
momodernizacja budynków gminnych na terenie 
gminy Wola Krzysztoporska”. W jego ramach za-
planowano także remont budynków komunalnych 
w Gomulinie i Jeżowie (Dom Ludowy).

Cały projekt otrzymał wsparcie w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Oś priory-
tetowa: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie: 
Termomodernizacja budynków), a jego realizacja 
rozłożona jest na trzy lata 2020 – 2022. Po prze-
prowadzonych przetargach całkowity koszt prac 
budowlanych wyceniono na 1.420.915 zł. Koszty 
inwestora nadzoru dla tych trzech budynków dofi-
nansowane zostały kwotą 13.113 zł, a całe wspar-
cie środkami unijnymi wyniesie 823.263 zł.
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110 wniosków na wymianę pieca 
z gminną dopłatą

Zostało już niewiele czasu 
na złożenie deklaracji 
o źródłach ogrzewania

W lutym i marcu 2022 r. na terenie 
gminy Wola Krzysztoporska wykona-
no prace związane z odmuleniem ro-
wów przydrożnych w następujących 
miejscowościach: Mąkolice, Krężna, 
Krężna Kolonia, Woźniki Kolonia, Buj-
ny, Piaski, Glina, Bogdanów, Blizin, 
Siomki, Wygoda, Wola Krzysztopor-
ska, Jeżów, Radziątków, Kacprów o 
łącznej długości ok 15 km.

Rowy jak nowe

Przypominamy, że do końca czerwca 
2022 roku należy złożyć deklarację w przy-
padku źródeł ciepła i spalania paliw uru-
chomionych przed 1 lipca 2021 r. 

W przypadku źródeł ciepła i spalania 
paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. de-
klarację należy złożyć w terminie 14 dni od 
uruchomienia.

Deklarację można złożyć:
on-line na stronie www.ceeb.gov.pl (dla 

osób posiadających profil zaufany);
w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysz-

toporska pok. 14 tel. 44 616-39-82.

To już trzeci rok z rzędu gmina Wola Krzysztoporska dopłaca do likwidacji starych kopciuchów. W tym 
roku zainteresowanie wymianą starego pieca na nowoczesne i ekologiczne źródło ciepła z dotacją 
gminną (do 5 tys. zł) było olbrzymie. Już w pierwszym dniu naboru, który z powodu wyczerpania limitu 
środków trzeba było zakończyć nieco wcześniej (25 marca), złożono ponad 90 wniosków.

Ostatecznie w terminie złożono 110 wnio-
sków z 31 miejscowości. Najwięcej chętnych 
zgłosiło się z Woli Krzysztoporskiej (aż 17 
osób), nieco mniej z Siomek (10), Bujen 
(9), Gomulina (8), Rokszyc (7), Krzyżanowa 
i Krężnej (po 6), Majkowa Dużego (5), Go-
mulina Kolonii i Bogdanowa (po 4), po 3 z 
Gąsek, Radziątkowa, Kacprowa, Jeżowa, 
Woli Rokszyckiej, po 2 z Parzniewic, Woź-
nik i Oprzężowa oraz po 1 z Mąkolic, Lasek, 
Pracy, Wygody, Kargał Lasu, miejscowości 
Kozierogi i Piaski, Oprzężowa Kolonii, Rok-
szyc Drugich, Mzurek, Parzniewiczek, Kręż-
nej Kolonii i Gliny.

W kwietniu do wnioskodawców ruszy-
ły gminne komisje, by zinwentaryzować i 
udokumentować obecny stan (stare piece). 
Dopiero po tej kontroli i podpisaniu z gmi-
ną umowy właściciele nieruchomości mogli 
przystąpić do wymiany pieców na nowe, pro-
ekologiczne źródła ogrzewania (kotły gazo-

we; kotły olejowe; piece elektryczne; pompy 
ciepła - powietrzne, gruntowe; kotły na pali-
wa stałe, w tym biomasę spełniające wymogi 
co najmniej „klasy 5” (wg normy PN-EN 303-
5:2012) i „ekoprojektu”, wyposażone w au-
tomatyczny podajnik paliwa, nieposiadające 
rusztu awaryjnego ani technicznych możliwo-
ści jego zamontowania). Co ważne – wydat-
ki związane z realizacją inwestycji można 
ponosić również dopiero po podpisaniu 
umowy o udzieleniu dotacji (faktury mogą 
być wystawiane dopiero po dacie umowy 
z gminą). Przypominamy też, że wszelkie 

płatności należy realizować bezgotówko-
wo, przelewem z konta wnioskodawcy!

Przypomnijmy, że program dopłat funk-
cjonuje w gminie Wola Krzysztoporska już 3 
rok. W 2020 r. i 2021 r. chętni mogli otrzy-
mać z gminy do 5 tys. zł. Z tej możliwości 
skorzystały w 2020 roku 102 gospodarstwa 
domowe, a 2021 r. 109 gospodarstw. Dzięki 
gminnej dotacji z terenu gminy zniknęło więc 
już ponad 200 „kopciuchów”. Gmina wydała 
na ten cel ponad 1 mln zł.
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Przejście dla pieszych gotowe
W Woli Krzysztoporskiej będzie bezpieczniej. W kwietniu zakończyły się prace przy budowie przejścia 
dla pieszych przy ul. Południowej (skrzyżowanie z ul. Kościuszki). Projekt został dofinansowany ze 
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Patcher naprawiał gminne drogi
W kwietniu zakończył się I etap remontu dróg na terenie 
gminy Wola Krzysztoporska. Ubytki we wszystkich jezdniach 
gminnych uzupełniane były mieszanką emulsji asfaltowej i 
grysów za pomocą tzw. patchera. Dotąd do remontu zużyto 
282,24 ton mieszanki.

Remont nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy Wola Krzyszto-
porska przeprowadzany jest przy pomocy 2 remonterów drogowych typu pa-

tcher i polega na: oczyszcze-
niu naprawianego miejsca 
sprężonym powietrzem, na-
tryskiwaniu na oczyszczoną 
powierzchnię warstwy mody-
fikowanej emulsji asfaltowej, 
natryskiwaniu pod ciśnieniem 
naprawianego miejsca kru-
szywem otoczonym emulsją, 
a w końcowej fazie natryski-
waniu naprawianego miejsca 

kruszywem o odpowiedniej frakcji (łączna grubość warstw do 2 cm).
I etap prac zakończył się 29 kwietnia 2022 r. Wykonanie II etapu remontu 

planowane jest na pierwszą połowę lipca.
Za wykonanie remontu ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

664,20 zł za wbudowanie 1 tony mieszanki. Szacowane wynagrodzenie za 
wbudowanie 450 ton mieszanki emulsyjno-grysowej wynosi 298.890 zł.

Destrukt na drogach
Wiosna to czas remontów dróg. Część z nich naprawiana była tzw. 
destruktem bitumicznym.

Wiosenne porządki w Rokszycach
Mieszkańcy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce  
i zadbać o otoczenie. 19 marca KGW, OSP oraz sołtys 
Rokszyc zorganizowali kolejne wspólne sprzątanie swojej 
miejscowości.

- W akcji wzięło udział około 25 osób, w tym dzieci i młodzież. Wszyscy zo-
stali wyposażeni w rękawice i worki. Zadbaliśmy też o odpowiednią segregację 
odpadów z myślą o ich ponownym wykorzystaniu. Najwięcej śmieci zalegało 
przy drogach dojazdowych do Rokszyc. Zebraliśmy około 4 m3 wszystkich 
odpadów – mówi sołtys Rok-
szyc Piotr Skupień. - Celem 
naszej akcji było zadbanie o 
czyste i zdrowe środowisko, 
w którym przebywamy na 
co dzień, oraz podniesie-
nie poziomu świadomości 
ekologicznej mieszkańców. 
Cały ten dzień, zwieńczony 
wspólnym grillem, był także 
formą integracji. Dziękuje-
my wszystkim, którzy włą-
czyli się do akcji sprzątania: 
mieszkańcom, dzieciom, młodzieży, a w szczególności naszej małej Kornel-
ce, która - dzielnie pomagając w sprzątaniu - pokazała, że los Ziemi jest w 
rękach nas wszystkich – dodaje Piotr Skupień.

Wybudowane tego przejścia dla pieszych 
było bardzo ważne ze względu na jego poło-
żenie. Jest bowiem ono usytuowane na skrzy-
żowaniu drogi powiatowej i gminnej, gdzie 
odbywa się ruch pieszych z osiedla bloków 
wielorodzinnych do centrum miejscowości, 
w tym do budynku Urzędu Gminy, jak i ruch 
z centrum miejscowości na osiedle, gdzie 

znajdują się: Gminny Ośrodek Kultury, kom-
pleks boisk sportowych „Orlik”, Przedszkole 
Samorządowe, Biblioteka Gminna, Ośrodek 
Zdrowia, sklep samoobsługowy oraz Szkoła 
Podstawowa z halą sportową i stadionem.

Dotąd piesi przekraczali ulicę w różnych, 
nieoznakowanych miejscach, co stwarzało 
spore niebezpieczeństwo. Teraz jest to moż-

liwe poprzez nowe, oznakowane i oświetlone 
przejście z wyznaczoną strefą ruchu i wynie-
sioną strefą oczekiwania. Przejście oświe-
tlone jest ekologicznymi lampami zasilanymi 
panelami fotowoltaicznymi.

Inwestycja kosztowała 61.540 zł, a dofi-
nansowanie ze środków Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg wyniosło 49.232 zł.

Nawierzchnia z destruktu ma parametry 
zbliżone do nawierzchni bitumicznych i może 
stanowić wstępny etap do dalszego ewentu-
alnego remontu drogi.

W roku 2022 wykonano remonty dróg de-
struktem bitumicznym w miejscowościach:

- Mzurki - długości ok 427 m.b.,

- Piaski - długości ok 835 m.b.,
- Parzniewiczki - Parzniewice Duże - dłu-

gości ok 625 m.b.,
- Bujny - długości ok 250 m.b.,
- Blizin - długości ok 150 m.b.
Szerokość nawierzchni destruktowej wy-

nosi od 3 do 4,2 m, a grubość warstwy po 

zagęszczeniu to średnio 15 cm.
Łączna kwota za wykonanie remontu wy-

niosła 187.083,95 zł.
Fot. Nawierzchnia destruktowa w miej-

scowości Piaski
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Będzie plac zabaw 
i siłownia w Piekarkach

Dostaliśmy 500 tys. zł za szczepienia

Gmina Wola Krzysztoporska otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego na budowę 
placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Piekarki. Środki przyznano w ramach programu 
„Infrastruktura sportowa na PLUS”.

„Infrastruktura sportowa na PLUS” to 
program, w ramach którego samorządy w 
formie dotacji celowej uzyskały wsparcie na 
budowę, przebudowę, modernizację czy do-
posażenie w sprzęt sportowy obiektów spor-
towych i rekreacyjnych. Gmina Wola Krzysz-
toporska w tym rozdaniu zdecydowała się na 
budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w 
miejscowości Piekarki.

Gminny projekt obejmuje budowę placu 
zabaw i siłowni zewnętrznej, w skład którego 
wchodzą m.in.: urządzenia zabawowe, urzą-
dzenia sportowe, oświetlenie, ławki, kosze 
na śmieci, szata roślinna, układ komunikacji 

wewnętrznej oraz ogrodzenie. Nawierzchnię 
amortyzującą placu zabaw stanowił będzie 
piasek, a siłowni zewnętrznej – żwir. Ciągi 
piesze wykonane będą z kostki betonowej, a 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa bawią-
cym się dzieciom i ochrony przed dewastacją 
plac zostanie ogrodzony i oświetlony.

Gmina Wola Krzysztoporska jest gminą 
wiejską i w naszych sołectwach brakowało 
do niedawna atrakcyjnych, innowacyjnych 
miejsc, gdzie można w aktywny sposób spę-
dzić czas wolny z rodziną. Teraz jest ich co-
raz więcej. Plac zabaw i siłownia w Piekar-
kach będzie przestrzenią służącą rekreacji 

i międzypokoleniowej integracji społecznej. 
Mieszkańcy Piekarek i okolicznych wiosek od 
dawna zgłaszali potrzebę stworzenia takiego 
miejsca, które służyć będzie także poprawie 
kondycji, zdrowia i nabywaniu odporności, co 
tak ważne w obliczu nękającej nas pandemii.

Wstępnie całkowity koszt inwestycji osza-
cowano na 197.552 zł, a przyznana dotacja 
to 90.000 zł, ale rzeczywista cena znana bę-
dzie dopiero po przeprowadzeniu przetargu 
na wykonawstwo. Środki na pokrycie wkładu 
własnego pochodzić będą z nagrody, jaką 
gmina otrzymała za akcje szczepień zorgani-
zowane na naszym terenie (patrz obok).

Gmina Wola Krzysztoporska otrzymała za pośrednictwem wojewody 500 tys. zł na-
grody w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” trwającego od 1 sierpnia do 31 paź-
dziernika 2021 r., a związanego z przeciwdziałaniem COVID-19. Niemała w tym zasługa 
naszych gminnych Kół Gospodyń Wiejskich, które z takim zaangażowaniem organizo-
wały covidowe pikniki, zachęcając do szczepień lokalną społeczność.

W województwie łódzkim w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” nagrodzono 62 
gminy, w tym Wolę Krzysztoporską. 500 tys. zł, które otrzymaliśmy, wprowadzono do 
budżetu gminy podczas kwietniowej sesji Rady Gminy (26.05.2022) i już wiadomo, na 
co będą przeznaczone te środki. Organizatorzy konkursu określili, że „może to być każdy 
cel, jeżeli organ wykonawczy gminy będzie w stanie uzasadnić, że jest on związany ze 
zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się , profilaktyką oraz zwal-
czaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19”. Gmina Wola Krzyszto-
porska postawiła na sport, rekreację i ruch na świeżym powietrzu. Tym samym 150 tys. 
zł trafi jako wkład własny do budowy placu zabaw i siłowni w Piekarkach, a 350 tys. zł 
przeznaczone zostanie na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w 
Woli Krzysztoporskiej. Budowa placów zabaw ma przeciwdziałać stanom depresyjnym u 
dzieci i młodzieży, a także działać na rzecz zwiększenia aktywności fizycznej i poprawy 
ogólnej kondycji fizycznej i odporności tak ważnej w profilaktyce COVID-19. Ma również 
służyć odbudowie relacji między dziećmi i młodzieżą zaburzonych przez pandemię, któ-
ra znacznie ograniczyła kontakty międzyludzkie.
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OSP Parzniewice otrzymała dofinansowanie w wysokości 400 tys. na 
zakup samochodu bojowego. Środki te jednak nie wystarczą na zakup 
pojazdu, a brakującą kwotę pokryje ze środków własnych gmina Wola 
Krzysztoporska.

Strażacy z OSP Wola Krzysztoporska podsumowali rok

W Parzniewicach uczcili rocznicę powstania AK

Dofinansowanie do samochodu dla OSP Parzniewice

Wstępnie oszacowano koszt nowego sa-
mochodu na kwotę 800 tys. zł, ale ostatecz-
na wartość znana będzie po przeprowadze-
niu przetargu.

Dofinansowanie w kwocie 400 tys. zł po-
chodzić będzie ze środków Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, które 
zostaną przekazane zgodnie z umową za-
wartą 22 marca 2022 r. za pośrednictwem 
Komendy Głównej PSP.

- Środki już zostały zabezpieczone w bu-
dżecie gminy - mówi wójt Roman Drozdek. 
- Obecnie jednostka korzysta z samochodu 
użyczonego przez OSP w Woli Krzyszto-
porskiej. Strażacy zrealizują marzenia o po-
siadaniu własnego pojazdu. Mam nadzieję, 
że w tym roku samochód stanie przy straż-
nicy OSP Parzniewice. Współpracujemy z 
komendantem PSP, który doradza nam w 
kwestii dobrania odpowiednich parametrów 

i sporządzenia specyfikacji do przetargu, 
który musimy przeprowadzić - dodał wójt 
Drozdek.

Zebranie sprawozdawcze strażaków z KSRG OSP Wola Krzysztoporska było okazją do podsumowania minionego roku, a także 
wręczenia nagród i odznaczeń. Spotkanie odbyło się 2 kwietnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej.

Zebranie rozpoczęto minutą ciszy dla 
zmarłych strażaków, a sprawozdanie z rocz-
nej działalności zakończone uzyska-
niem jednogłośnego absolutorium 
przedstawił prezes jednostki Jakub 
Majewski. Wolska jednostka liczy 
46 członków, w tym 6 kobiet (25 
czynnych, biorących udział w ak-
cjach) i jest jedną z najlepszych w 
powiecie piotrkowskim. Jeśli chodzi 
o liczbę wyjazdów (111), plasuje się 
w pierwszej trójce w powiecie, a je-
żeli chodzi o sprawność – jest wła-
ściwie bezkonkurencyjna. Podczas 
inspekcji gotowości operacyjnej jednostka 
otrzymała ocenę celującą. To pierwsza taka 
ocena w historii powiatu. Ale strażacy z Woli 
Krzysztoporskiej wyróżniają się nie tylko w 

akcjach gaśniczych. Doskonale grają też w 
piłkę nożną (I miejsce w gminie), pomagają 

w akcjach społecznych (WOŚP, pielgrzym-
ki, zbiórki darów), są czynnymi honorowymi 
dawcami krwi.

To właśnie za ten najcenniejszy dar odzna-

kami HDK drugiego stopnia odznaczeni zosta-
li dh Maciej Grabowski i dh Jakub Majewski.

Za zasługi dla jednostki operacyjno-tech-
nicznej (liczba wyjazdów) wyróżnieni zo-
stali: dh Maciej Grabowski, dh Dawid Ma-
giera i dh Grzegorz Koszelak (na zdjęciu).

A za szczególny wkład w życie jed-
nostki wyróżnienia otrzymali: Agnieszka 
Koszelak, Magdalena Magiera i dh Ja-
cek Motyka (na zdjęciu obok).

W strażackim spotkaniu wzięli udział 
także zaproszeni gości, wśród których 
znaleźli się m.in.: poseł Grzegorz Lorek, 
wicemarszałek województwa łódzkiego 

Zbigniew Ziemba, wójt Roman Drozdek, 
prezes gminny OSP Wojciech Kamiński i ko-
mendant gminny Mirosław Jakubczyk.

Fot. OSP Wola Krzysztoporska

W niedzielę, 27 marca na cmentarzu 
parafialnym w Parzniewicach odbyły 
się obchody przypadającej w tym roku 
80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej. 
Po uroczystej mszy św. wszystkie 
przybyłe delegacje złożyły kwiaty na 
grobie żołnierza AK Leona Famulskiego, 
przy którym wartę honorową pełniło 
Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej 84. Pułku Strzelców Poleskich.

W uroczystości wzięli udział m.in.: przed-
stawiciele gminy Wola Krzysztoporska - wójt 
Roman Drozdek, zastępca wójta Mieczysław 
Warszada, radne Maria Biegańska i Kamila 
Kaczorowska, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Parzniewicach Adrianna Grela, dyrektor 
GOK Marcin Pawlikowski, strażacy z OSP 
Parzniewice, przedstawiciele Stowarzyszenia 
Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84. Pułku 
Strzelców Poleskich, sołtysi wraz z delegacja-
mi, Koła Gospodyń Wiejskich oraz mieszkań-
cy parafii Parzniewice i przybyli goście. 

O bohaterstwie i patriotyzmie obrońców 
ojczyzny mówił wójt Roman Drozdek, a 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Parzniewi-
cach przygotowali krótką historię AK. Na za-

kończenie sołtys wsi Parzniewice Jan Zajda 
podziękował wszystkim obecnym za udział i 
pamięć o bohaterach z naszego regionu.

Fot. Adam Zajączkowski
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Takiego nagromadzenia piękna, kolorów i tra-
dycji w jednym miejscu dawno nie widzieliśmy. A 
mowa o konkursie na „Najpiękniejszy, tradycyjny 
stół wielkanocny”, który 9 kwietnia 2022 odbył się 
w Domu Ludowym w Piekarach. Konkurs został 
ogłoszony przez Gminny Ośrodek Kultury i był 
otwarty dla wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z 
terenu gminy Wola Krzysztoporska oraz kół dzia-
łających przy GOK w Woli Krzysztoporskiej. Z tej 
niezwykłej okazji zaprezentowana swoich talentów 
(i to nie tylko kulinarnych) skorzystało aż 29 KGW i 
Koło 50+ działające przy GOK.

Jak zaaranżować wielkanocny stół? Każdy, 
kto zobaczył konkursowe prezentacje, ma już w 
głowie setki pomysłów, bo koła wykazały się nie-
zwykłą kreatywnością w łączeniu wielkanocnych 
tradycji z nowoczesnym wykonaniem. Uczestni-
cy musieli przygotować nakrycie stołu, na którym 
obowiązkowo musiały znajdować się symbole 
świąteczne: koszyczek ze święconką, tradycyjne 
potrawy (wyroby lub wypieki wielkanocne) oraz de-
koracje, a dodatkowo inne produkty i prace ręko-
dzielnicze nawiązujące do tradycji Świąt Wielkiej 
Nocy. Trzeba też było dokonać krótkiej prezentacji 
stołu przed komisją konkursową, która obradowała 
w składzie: przewodniczący Roman Drozdek, wójt 
gminy Wola Krzysztoporska i członkowie: Katarzy-
na Miśkiewicz - kierownik ARiMR w Piotrkowie Try-
bunalskim, Błażej Krasoń - zastępca kierownika 
ARiMR i Marcin Pawlikowski, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej.

Komisja miała niezwykle trudne zadanie, bo 
wybrać najlepszych spośród tylu doskonałych 
nie było łatwo, tym bardziej, że na stołach gościły 
prawdziwe dzieła sztuki. Ostatecznie jednak, po 
burzliwych obradach, zdecydowano o przyznaniu 
następujących nagród i wyróżnień:

I miejsce KGW Wola Krzysztoporska (nagro-
da w wysokości 900 zł)

II miejsce KGW Piekary (nagroda w wysoko-
ści 800 zł)

III miejsce KGW Mąkolice (nagroda w wyso-
kości 700 zł)

Pozostałe koła za udział w konkursie otrzymały 
nagrody w wysokości 500 zł.

Wyróżnienia przyznane przez jury:
KGW Poraj
KGW Rokszyce
Koło 50+ przy GOK Wola Krzysztoporska
KGW Woźniki Kolonia

Wyróżnienia przyznane przez kierownika 
ARiMR i wójta gminy Wola Krzysztoporska:

KGW Blizin
KGW Majków Duży
KGW Gomulin
KGW Bujny

Wszystkim uczestnikom konkursu, a szczegól-
nie gościnnym gospodarzom z KGW Piekary, za 
niezwykłe zaangażowanie dziękował wójt Roman 
Drozdek, przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata 
Gniewaszewska, przedstawiciele ARiMR, dyrektor 
wolskiego GOK Marcin Pawlikowski, koordynator 
ds. KGW przy GOK Kamila Kaczorowska oraz 
przewodnicząca KGW Piekary Maria Głowacka.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione koła wzięły 
udział w Regionalnym Konkursie pn. „Najpiękniej-
szy, Tradycyjny Stół Wielkanocny, który 24 kwiet-
nia odbył się w Domu Ludowym w Rokszycach.

Fot. Anna Wiktorowicz

Tradycyjne, kolorowe, niezwykłe    stoły wielkanocne

KGW Poraj

II miejsce KGW Piekary

III miejsce KGW Mąkolice

I miejsce KGW Wola Krzysztoporska

Koło 50+ 

KGW Rokszyce

KGW Bujny KGW Woźniki KoloniaKGW Oprzężów

KGW Majków Duży KGW Wola Rokszycka KGW Krzyżanów

KGW Kacprów KGW Borowa KGW Wygoda KGW Bogdanów
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Koła gospodyń 
prezentowały 
wielkanocne stoły

Koła gospodyń wiejskich prezentowały pol-
skie wielkanocne potrawy podczas Regional-
nego Konkurs pn. „Najpiękniejszy, Tradycyjny 
Stół Wielkanocny”, który 24 kwietnia 2022 r. od-
był się w Domu Ludowym w Rokszycach (gm. 
Wola Krzysztoporska).

W konkursowych prezentacjach wzięło 
udział 17 kół z naszego regionu. 5 KGW znala-
zło się na podium, natomiast 12 kół otrzymało 
wyróżnienia. Każde otrzymało nagrodę pie-
niężną, a także nagrodę rzeczową. A jak wyglą-
dała ostateczna kolejność?

I miejsce KGW Kolonia Woźniki
II miejsce KGW Włodzimierzów 
   oraz KGW Rokszyce
III miejsce KGW Tychów oraz KGW Mąkolice

Wyróżnienia dla KGW: Jaksonek, Piekary, 
Żywocin, Blizin, Wola Krzysztoporska, Koło 
50+, Nowa Wieś, Gomulin, Poraj, Kiełczówka, 
Bujny, Majków Duży.

Po konkursie wystąpiły dwa zespoły z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej - 
zespół śpiewaczy Pasjonatki oraz Kapela spod 
Dębu.

Konkurs zorganizowany był przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej, Kra-
jowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agen-
cję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i 
promował kampanię „Polska smakuję”.

Nagrody w konkursie ufundował KOWR, 
ARiMR, Marszałek Senior Antoni Macierewicz, 
Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbi-
gniew Zięba, Wójt Gminy Wola Krzysztopor-
ska, Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysz-
toporskiej.

- Dziękujemy wszystkim za wspaniałe przy-
gotowanie najpiękniejszych tradycyjnych sto-
łów wielkanocnych i gratulujemy otrzymanych 
wyróżnień – podsumowuje dyrektor wolskiego 
GOK Marcin Pawlikowski.

Nad konkursem patronat objął marszałek 
senior Antoni Macierewicz oraz wójt gminy 
Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.

Fot. GOK Wola Krzysztoporska

Tradycyjne, kolorowe, niezwykłe    stoły wielkanocne

KGW Bogdanów

KGW Blizin KGW Budków-Mzurki KGW Radziątków

KGW Parzniewiczki KGW Krężna Kolonia KGW Kamienna

KGW Laski KGW Siomki KGW Gąski

KGW Kozierogi KGW Jeżów

KGW Glina KGW Woźniki KGW Gomulin
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Mali strażacy z Parzniewic 
trenowali z dziećmi z Ukrainy

Pomagamy   Ukrainie!
Świadczenia dla 
udzielających wsparcia 
obywatelom Ukrainy

Informujemy, że od 04.04.2022 istnieje 
możliwość składania wniosków na świad-
czenie 40 zł dla mieszkańców gminy Wola 
Krzysztoporska, którzy zapewniają pomoc 
w zakwaterowaniu i wyżywieniu obywa-
teli Ukrainy. Wnioski o wypłatę świadcze-
nia można składać w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysz-
toporskiej (ul. Szkolna 6) od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.

Uprawnieni do otrzymania świadczenia:
Osoby fizyczne lub inne podmioty, które za-

pewniają zakwaterowanie i wyżywienie miesz-
kańcom Ukrainy opuszczającym teren Ukrainy 
w związku z działaniami wojennymi.

Wymagania, jakie muszą spełniać osoby, 
by otrzymać świadczenie 40 złotych:

1. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 
i niepobieranie opłat od osób zakwaterowanych.

2. Własny numer PESEL lub NIP.
3. Dane osób przyjętych na zakwaterowanie 

(nadany numer PESEL lub pieczątka przekro-
czenia granicy po 24.02.2022).

4. Dokładny adres miejsca pobytu osób za-
kwaterowanych.

5. Posiadanie polskiego rachunku bankowe-
go, co ułatwi wypłatę świadczenia.

6. Numer telefonu wnioskodawcy.
7. Oświadczenie wnioskodawcy podpisa-

ne pod odpowiedzialnością karną dotyczące 
udzielenia zakwaterowania i wyżywienia.

8. Oświadczenia osób zakwaterowanych o 
zabezpieczeniu kwaterunku i zapewnieniu wy-
żywienia przez osoby goszczące.

9. Podpisana klauzula RODO.
Pracownicy socjalni GOPS weryfikują miejsca, 

w których zakwaterowani są obywatele Ukrainy.
UWAGA! Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 
związku z konfliktem zbrojnym na teryto-
rium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 
z późn. zm.) świadczenie 40 złotych przysłu-
guje na każdą zakwaterowaną osobę, jest 
wypłacane z dołu, czyli jedynie za miniony 
już okres pobytu obywatela Ukrainy, a nie za 
okres planowanego przebywania. Obecnie 
maksymalny okres przysługiwania świad-
czenia to 120 dni kalendarzowych.

Wszystkich niezbędnych informacji 
udzielają pracownicy GOPS w Woli Krzysz-
toporskiej pod numerami telefonów: 44 6 
163 284 wew. 11, 20, 21, 22, 23.

Wnioski o wypłatę świadczenia można 
składać w siedzibie GOPS w Woli Krzyszto-
porskiej od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 7.30 do 15.00.

Potrzebne dokumenty i oświadczenia na 
www.wola-krzysztoporska.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, iż 
od 21.03.2022 istnieje możliwość składania wniosków na jednorazowe świad-
czenie 300 zł dla obywateli Ukrainy, którzy po 24.02.2022 r. przekroczyli gra-
nicę z Polską.

Uprawnieni do otrzymania świadczenia:
1. Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej polskiej jest uznawany za legal-

ny na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa i którzy mają nadany numer PESEL.

2. Obywatele Ukrainy posiadający kartę Polaka, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami 
wojennymi na Ukrainie.

3. Dzieci w/w osób.

Wymagania, jakie muszą spełniać osoby, by otrzymać świadczenie 300 złotych:
1. Wjazd do Polski po 24 lutego 2022.
2. Nadany numer PESEL.
3. Dokument potwierdzający przekroczenie granicy (np.: paszport) oraz poświadczenie wjazdu, które 

stanowi pieczątka nadana przez straż graniczną.
4. Posiadanie polskiego rachunku bankowego, co ułatwi wypłatę świadczenia.
5. Numer telefonu polskiego operatora.

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać w siedzibie GOPS w Woli 
Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 
7.30 do 15.00.

Już od pierwszych chwil inwazji Rosji na Ukrainę Polacy 
zaangażowali się w pomoc napadniętemu narodowi. Robili to także 
mieszkańcy gminy Wola Krzysztoporska. Część przyjęła uchodźców 
pod swój dach. Potencjalne miejsca noclegowe przygotował też 
samorząd gminny. Niemal we wszystkich sołectwach odbyły się 
spontaniczne zbiórki darów. Część z nich trafiła do gminnego 
magazynu, a stamtąd do potrzebujących. Okazało się, że na 
mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska w trudnych chwilach 
można liczyć. Jak zawsze!

Młodzi druhowie z Dziecięcej Drużyny 
Pożarniczej „Czerwone Strzały” działającej 

przy OSP Parzniewice są nie tylko mistrza-

mi w konkurencjach pożarniczych (co udo-
wodnili podczas niedawnych zawodów), ale 
i mistrzami gościnności. 10 marca przepro-
wadzili wspólny trening z ukraińskimi dzieć-
mi przebywającymi obecnie w Napoleońskiej 
Zagrodzie.

- Wspólnie przećwiczyliśmy wszystkie 
konkurencje z zawodów halowych. Dwu-
godzinna integracja minęła bardzo szybko, 
wszyscy miło spędzili czas. Wkrótce następ-
ne spotkanie – mówią opiekunowie małych 
strażaków.

Jednym słowem - polska gościnność 
„Czerwonych Strzał” zaliczona na 6.

Jednorazowe świadczenie 300 złotych dla obywateli Ukrainy
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Pomagamy   Ukrainie!
Brytyjsko-polska pomoc dla ukraińskich sąsiadów

Święcenie pokarmów dla przyjaciół z Ukrainy

10 palet gminnych darów trafiło 
do powiatowego magazynu!

Spontaniczne zbiórki 
w sołectwach

Zorganizowany w pierwszych dniach wojny 
w Ukrainie kiermasz Korpusu Kadetów Maltań-
skich w Wielkiej Brytanii pozwolił na zainicjowanie 
wspólnej akcji Młodzieży Maltańskiej w Londynie z 
Młodzieżową Drużyną Pożarniczą OSP Gomulin. 
Młodzież Maltańska przekazała zebrane środki fi-
nansowe, dzięki którym młodzież z OSP Gomulin 
kupiła produkty żywnościowe dla obywateli ukra-
ińskich, którzy znaleźli schronienie w gminie Wola 
Krzysztoporska.

Do wspólnej akcji tych dwóch wspaniałych mło-

dzieżowych jednostek dołączyli darczyńcy indywi-
dualni, co pozwoliło na przekazanie 100 paczek 
dla ukraińskich sąsiadów. W sumie przed obcho-
dzoną przez wyznawców prawosławia 24 kwietnia 
Wielkanocą obdarowano blisko 300 osób.

Paczki wraz z życzeniami świątecznymi zosta-
ły przekazane do potrzebujących z miejscowości: 
Gomulin, Krężna, Jeżów, Woźniki, Budków, Majków 
Duży, Mzurki, Oprzężów, Krzyżanów, Wola Krzysz-
toporska oraz w stolicy powiatu Piotrkowie Trybu-
nalskim.

- Dziękujemy osobom zaangażowanym w całe 
przedsięwzięcie, tym wszystkim w Wielkiej Bryta-
nii, gomulińskim strażakom i MDP, Judycie Braun, 
Łukaszowi Jagielle oraz paniom z Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztopor-
skiej. Dziękujemy za okazane wsparcie i za to, 
że mogliśmy liczyć na otwarte serca, które uczą 
zwłaszcza wchodzącą w dorosłe życie młodzież 
postaw prawdziwie chrześcijańskich – mówi wi-
ceprezes OSP Gomulin Wojciech Kamiński.

Sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich, często 
przy wsparciu jednostek OSP, zorganizowały 
na swoim terenie zbiórki potrzebnych rzeczy. 
Te trafiły wprost do potrzebujących lub do 
Gminnego Magazynu w Rokszycach.

Zbiórki przeprowadziło wiele sołectw czy orga-
nizacji: OSP Wola Krzysztoporska, KGW i sołec-
two Siomki, sołectwo Blizin, sołectwo, KGW i OSP 
Mąkolice, sołectwo Rokszyce, OSP Woźniki, OSP 
i KGW Parzniewice, OSP, KGW Gomulin, sołectwo 
Rokszyce Drugie, sołectwo Borowa, KGW Poraj, 
sołectwa Krężna i Krężna Kolonia, KGW i sołectwo 
Majków Duży, sołectwo Praca, sołectwo Piekary, 
sołectwo Wygoda, sołectwo, OSP i KGW Oprzę-
żów, sołectwo i KGW Kacprów, sołectwo Koziero-
gi, sołectwo Glina, sołectwo Krzyżanów, sołectwo 
Wola Rokszycka, sołectwo Parzniewiczki, Bujny, 
pracownicy GOPS.

Nie wszyscy pochwalili się swoimi działaniami, 
więc jeśli kogoś pominęliśmy, serdecznie przepra-
szamy! I oczywiście dziękujemy za wielkie serce!

W sobotę (23 kwietnia), która w kalenda-
rzu prawosławnym poprzedzała Wielkanoc, 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysz-
toporskiej odbyło się święcenie pokarmów 
przygotowanych przez obywateli Ukrainy, 
którzy przebywają na terenie gminy Wola 
Krzysztoporska.

Na uroczystość zaprosili: wójt gminy Ro-
man Drozdek i proboszcz Parafii Prawosław-
nej pw. Wszystkich Świętych w Piotrkowie 
ks. Jan Jakimiuk, który poświęcił przyniesio-

ne przez wiernych pokarmy i złożył im życze-
nia. Była też chwila, by porozmawiać o tych, 
którzy zostali w Ukrainie. Nie obeszło się bez 
wzruszeń i łez.

Dziesięć palet z darami dla potrzebujących 
uchodźców z objętej wojną Ukrainy trafiło 20 
kwietnia z gminnego magazynu w Rokszycach do 
magazynu powiatowego w Bujnach. Wśród prze-
kazanych rzeczy znalazły się środki żywnościowe, 
chemiczne, kosmetyczne, ubrania, zabawki.

To wszystko rzeczy przekazane przez miesz-
kańców gminy Wola Krzysztoporska, którzy prze-
prowadzili zbiórki w swoich sołectwach.

Część darów nadal pozostaje w gminnym maga-
zynie w Rokszycach, tak by mogli z nich korzystać ci, 

którzy trafili na teren gminy Wola Krzysztoporska. Przy-
pomnijmy, że potrzebujący wsparcia obywatele Ukrainy 
mogą się zwrócić o pomoc do Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, a ten zadys-
ponuje wydanie z magazynu potrzebnych rzeczy.

Tu wielkie podziękowania dla sołtysa Rokszyc, 
lokalnego KGW i wolontariuszy, którzy „opiekują 
się” gminnym magazynem!

Podziękowania należą się także Hurtowni Spo-
żywczej TOMAL, która bezpłatnie zapewniła trans-
port gminnych darów do powiatowego magazynu.
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Dzień Kobiet w solidarności z Ukrainkami
Z okazji Dnia Kobiet w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej odbył się 12 marca uroczysty 
koncert dedykowany kobietom właśnie. Był on także okazją, by jak najcieplej i w duchu solidarności 
powitać na terenie gminy kobiety z Ukrainy, które z powodu wojny musiały uciekać ze swojego kraju.

Orkiestra Dęta OSP Gomulin 
z nagrodą marszałka

Pasjonatki z wyróżnieniem
Zespół śpiewaczy Pasjonatki działający przy Gminnym Ośrodku 

Kultury w Woli Krzysztoporskiej reprezentował gminę na XXIII Prze-
glądzie Artystycznym Ruchu Seniora 2022 w Koluszkach. I – co warto 
odnotować – wrócił z wyróżnieniem.

Przegląd odbył 
się 2 kwietnia 2022 
r., a Pasjonatki były 
jedynym zespołem 
z powiatu piotrkow-
skiego.

- Na 20 zespołów, 
które brały udział w 
przeglądzie, nasz ze-
spół otrzymał wyróż-
nienie – mówi Marcin Pawlikowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Woli Krzysztoporskiej, który jako akordeonista dołączył do zespołu.

Zespół wystąpił w składzie 8 pań śpiewających i 3 panów, w tym 
dwóch akordeonistów.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wszystkich obecnych powitał wójt gminy 
Roman Drozdek. – Chcielibyśmy ten szcze-
gólny koncert przeżyć w duchu solidarności i 
wsparcia dla narodu ukraińskiego, który dziś 
walczy o wolność, niepodległość ojczyzny ze 
wskazaniem na kobiety, które cierpią, prze-
żywają i wierzą, że wrócą do swoich miejsc, 
gdzie są ich korzenie, gdzie są ich rodziny, 
ich domy. W tym miejscu chciałbym szcze-
gólni serdecznie powitać obecne dziś tu, 
ale i na terenie całej gminy kobiety z Ukra-
iny – mówił wójt Roman Drozdek. – I dopóki 
putinowska agresja będzie niszczyć naród 
ukraiński, my będziemy z otwartymi sercami 

udzielać pomocy i stwarzać warunki do cza-
su zakończenia tego horroru, który – wszy-
scy mamy nadzieję – jak najszybciej minie.

Wraz z najlepszymi życzeniami, do któ-
rych dołączyła także przewodnicząca Rady 
Gminy Wola Krzysztoporska Małgorzata 
Gniewaszewska, trafiły do wszystkich pań 
słodkości rozdawane przez wójta i wspoma-
gających go, obecnych na koncercie sołty-
sów.

A tuż przed muzycznymi niespodzianka-
mi zebranej publiczności zaprezentował się 
nowy dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
– pan Marcin Pawlikowski (m.in. absolwent 

Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie, Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Piotr-
kowie Trybunalskim i Akademii Muzycznej im. 
Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi).

Koncertową część spotkania rozpoczął 
lokalny zespół wokalny Pasjonatki, działają-
cy od lat przy GOK. Na wspaniałą podróż w 
świat ludowych pieśni naszego regionu za-
prosił z kolei zespół Piliczanie prowadzony 
przez Grażynę i Daniela Baranowskich (wy-
kładowców Państwowej Szkoły Muzycznej 
im. I.J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybu-
nalskim). Spotkanie zakończył słodki poczę-
stunek dla wszystkich przybyłych.

Stowarzyszenia, fundacje i artyści z województwa łódzkiego za-
prezentowali się na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi podczas wy-

jątkowego koncertu 
Patroni Roku 2021 
– „Bo kochać to zna-
czy tworzyć”. Wyda-
rzenie było podsu-
mowaniem działań 
województwa łódz-
kiego w dziedzinie 
kultury w 2021 roku.

Nagrodę Marszał-
ka Województwa 

Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie 
w pracę na rzecz kultury otrzymała Orkiestra Dęta OSP w Gomulinie.

(fot. S. Sołtyszewski; www.lodzkie.pl)
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Dzień Kobiet w Kozierogach

Najlepsi zaśpiewali piosenki Jantar i Wodeckiego
Aż 69 młodych artystów wzięło udział w 

eliminacjach X Przeglądu Piosenki Anny Jan-
tar i Zbigniewa Wodeckiego, który pod pa-
tronatem wójta gminy Wola Krzysztoporska 
odbył się 6 kwietnia w Szkole Podstawowej 
im. generała Ludwika Czyżewskiego w Woli 
Krzysztoporskiej. Najlepsi z najlepszych – 
czyli zdobywcy pierwszych i drugich miejsc w 
swoich kategoriach - mieli okazję zaprezen-
tować swoje niezwykłe talenty na prawdziwej 
scenie podczas Koncert Laureatów, który 22 
kwietnia odbył się w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Woli Krzysztoporskiej.

Koncert brawurowo rozpoczął dyrektor 
GOK w Woli Krzysztoporskiej Marcin Pawli-
kowski, który sam zaśpiewał jeden z utworów 
z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego.

A tych najlepszych wyłoniło jury  
w składzie: Anastazja Wilczkowska – prze-
wodnicząca oraz członkowie: Marcin Pawli-
kowski i Bogdan Andrzejewski, przyznając 
następujące nagrody i wyróżnienia:

1. Kategoria szkoła podstawowa 
- klasy I-III – soliści
I miejsce – Zofia Marendziak – SP nr 12 

Piotrków Trybunalski
I miejsce – Kinga Rybak – SP Wolbórz
II miejsce – Nina Pirek – SP Gomulin
III miejsce – Maria Krasińska – SP Wola 

Krzysztoporska

wyróżnienie: Barbara Wochyń – SP Bujny, 
Natalia Robak – SP Parzniewice, Maja Ma-
czugowska – SP Krzyżanów

2. Kategoria szkoła podstawowa 
- klasy IV – VIII - soliści
I miejsce – Nicola Stanisz-Jabłońska – SP 

Parzniewice
II miejsce – Wiktoria Rybak – SP Wola 

Krzysztoporska
II miejsce – Dominika Góra – SP Wadlew
III miejsce – Nikola Krupa – SP nr 12 Piotr-

ków Trybunalski
III miejsce – Kinga Duda – SP Wolbórz

wyróżnienie: Maria Tręda – SP Trzepnica, 
Kalina Krajewska – SP Milejów, Alicja Cho-
in – SP Straszów, Lena Cieślak – SP nr 12 
Piotrków Trybunalski

3. Kategoria duety wokalne
Duety I-III:
I miejsce – Nel Matczak, Kaja Matczak – 

SP Wola Krzysztoporska
II miejsce – Oskar Miśkiewicz, Franciszek 

Pluta – SP Bujny
wyróżnienie: Aniela Dryżek, Wiktoria Wę-

żyk – SP Gomulin

Duety IV-VIII:
I miejsce – Kinga Kozar, Aleksandra Pełka 

– SP Wolbórz
II miejsce – Wiktoria Rybak, Nikola Kazub-

ska – SP Wola Krzysztoporska
III miejsce – Zuzanna Dryżek, Bartłomiej 

Pirek – SP Gomulin
wyróżnienie: Kamila Kulik, Hanna Mizera 

– SP Krzyżanów,

4. Kategoria zespoły
I miejsce – Zespół wokalno-instrumental-

ny SP Wola Krzysztoporska IV-VIII
II miejsce – Zespół wokalno-instrumental-

ny SP Parzniewice
wyróżnienie: Zespół wokalno-instrumen-

talny SP Krzyżanów, Zespół wokalno-instru-
mentalny SP Wola Krzysztoporska I-III

Nagroda GRAND PRIX – Zespół 
wokalno-instrumentalny SP Wolbórz

Na koniec nie zabrakło nagród, gratulacji i 
dyplomów dla najlepszych.

A na koncert zorganizowany pod patrona-
tem wójta gminy Wola Krzysztoporska Ro-
mana Drozdka zaprosili organizatorzy prze-
glądu: Szkoła Podstawowa im. Gen. Ludwika 
Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej, Fun-
dacja Wspierania Folkloru Wiejskiego i Miej-
skiego w Mzurkach oraz GOK w Woli Krzysz-
toporskiej.

Panie same zorganizowały sobie święto. Z 
okazji Dnia Kobiet członkinie KGW Kozierogi 
zebrały się 13 marca w Sali Domu Ludowego, 
by razem celebrować swoje święto.

W spotkaniu uczestniczyło 10 kobiet. – Był 
czas, żeby przy kawie i własnoręcznie wykona-
nym cieście, w miłej atmosferze porozmawiać 
m.in. o rozwoju naszego koła – mówi przewod-
nicząca KGW Kozierogi Anna Matyjaszczyk.
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78. rocznica egzekucji w Bujnach

Zmarła Emilia Gruszczyńska - sołtys wsi Mąkolice
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 kwietnia 2022 r. odeszła od nas nie-

spodziewanie na wieczny spoczynek śp. Emilia Gruszczyńska - społeczniczka, 
przez 20 lat sołtys wsi Mąkolice, od 1985 roku członek zarządu Koła Gospodyń 
Wiejskich „Mąkoliczanki”, zawsze zaangażowana we wszystko, co dotyczyło jej 
wsi, a poza tym dobry, życzliwy i zawsze pomocny CZŁOWIEK. Będzie nam jej 
bardzo brakowało!

Składamy serdeczne wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym Zmarłej!

Uczniowie i nauczyciele uczcili pamięć 
rozstrzelanych w Bujnach. 23 marca 2022 
r., w 78. rocznicę zbrodni na 20 Polakach 
w czasie II wojny światowej reprezentacja 
klas mundurowych oraz nauczyciele Zespo-
łu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego 
wraz z wicestarostą powiatu piotrkowskiego, 
Dariuszem Magaczem złożyła kwiaty pod 
pomnikiem upamiętniającym ofiary tej prze-
rażającej egzekucji. W uroczystości wzięła 

również udział młodzież ze Szkoły Podsta-
wowej w Bujnach na czele z dyrektor Szkoły 
Bogusławą Bajerowską oraz opiekunem gru-
py Anitą Szczepanik.

Przypomnijmy, że 23 marca 1944 r. Niem-
cy rozstrzelali tu (za przynależność do party-
zantki) 20 mężczyzn z terenu powiatu piotr-
kowskiego.

Las w Wygodzie posprzątany!
Dwie gminy, pięć sołectw, 150 osób i około 20 m sześciennych zebranych śmieci. „Posprzątajmy Nasz Las! Las w Wygodzie.” 
- pod takim hasłem odbyła się sobotnia (30 kwietnia) akcja Leszy Wola Krzysztoporska zorganizowana wspólnie z 
Nadleśnictwem Piotrków.

Sezon 2022 grupa Leszy Wola Krzysztoporska 
rozpoczęła z przytupem – organizując ogromną 
akcję sprzątania lasu w Wygodzie i okolicach. – 
Udało się zmobilizować 150 osób z 5 sołectw 
(Siomki, Wygoda, Jeżów, Pieńki, Kisiele) z dwóch 
gmin powiatu piotrkowskiego (Wola Krzysztoporska, 
Rozprza) – mówi Artur Jędrzejczyk z Leszy Wola 
Krzysztoporska, główny organizator akcji. - Dzięku-
jemy osobom, które przeprowadziły z nami tę akcję. 
Teren był rozległy, ale daliśmy radę. A było 5 grup, 
które wyszły z pięciu sołectw i spotkały się w jednym 
punkcie w środku lasu, przy stawie w Wygodzie. 
Sprzątanie powiązane było z integracją, a wspólny 
cel – „żeby między nami sąsiadami było czyściej”. 
Dzięki akcji udało się zebrać około 20 m3 śmieci 
(tereny lasów państwowych, tereny prywatne). Na 
mecie akcji na wszystkich czekał słodki poczęstu-
nek, kiełbaski z ogniska i ciepły posiłek. Dziękujemy 
wszystkim KGW, które przygotowywały smakołyki. 

Dla najmłodszych były dyplomy Leszy dedykowane 
specjalnie na tę akcje oraz upominki ufundowane 
przez Nadleśnictwo Piotrków - maskotki sławnego 
dzika chrumka oraz ekologiczne torby. Dziękujemy 
też leśniczemu Pawłowi Kowalskiemu za wykład 
ekologiczny. Dziękujemy za wsparcie naszym part-
nerom oraz mieszkańcom sołectw, które brały udział 
w naszym wydarzeniu – dodaje Artur Jędrzejczyk.

A lista tych, którym należy podziękować, jest 
naprawdę długa: sołectwo Siomki (Katarzyna 
Kuciapa), KGW Siomki (Julita Karnel), sołec-
two Pieńki (Kazimierz Wnuk), sołectwo Wygoda 
(Małgorzata Pisarek), KGW Wygoda, sołectwo 
Jeżów (Anetta Barczyk), KGW Jeżów (Róża 
Ałaszewska), sołectwo Kisiele, PZW Koło nr 35 
Wola Krzysztoporska (Jarosław Warzyński, Paweł 
Szulc), Szczep Drużyn Ósmych Harc (Katarzyna 
Michalak), 13. Drużyna Harcerska „Feniks” im. 
Obrońców Gór Borowskich (Julia Snochowska), 

Leszy Bełchatów - LESZY Miłośnicy Czystych 
Lasów, Koło Łowieckie „Orzeł” Wygodzie (Jaro-
sław Idzikowski, @Stowarzyszenie wolontariuszy 
Polska 2050 (Arkadiusz Jakubiak), Firma „Krasoń 
Rozsady” Grzegorz Krasoń.

Lasy w Wygodzie sprzątali również samorzą-
dowcy, m.in.: wicemarszałek województwa łódz-
kiego Zbigniew Ziemba i wicestarosta powiatu 
piotrkowskiego Dariusz Magacz.

- Jeszcze raz dziękuję za zaangażowanie wolonta-
riuszom oraz osobom, które nas wspierały. A byli wśród 
nich: Dorota Adamek, Renata Budzisz, Małgorzata 
Patryniak, Rafał Zambrowicz, Justyna Herbuś, Monika 
Czarczyńska, Adam Zajączkowski, Marta Puch, Ania 
Jędrzejczyk, Leszek Salomon i wielu innych. Jesteście 
wielcy. Dziękuję! - dodaje Artur Jędrzejczyk.

A my zapraszamy na kolejne akcje. Każdy 
może dołączyć. W końcu „im więcej nas – tym 
czystszy las” – jak brzmi hasło Leszy.

Pieńki Siomki Wygoda

KisieleJeżów
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W Bujnach recytowali, 
kim zostaną w przyszłości

Uczniowie klasy „0” Szkoły Podstawowej 
w Bujnach zaprezentowali wiersze i zagadki o 
zawodach podczas konkursu recytatorskiego 
„Kim zostanę w przyszłości”.

Prezentacja wierszy i zagadek o różnych, wy-
branych przez zerówkowiczów zawodach odbyła 
się 30 marca. - Wszystkie recytacje były na bardzo 
dobrym, wyrównanym poziomie. Uczestnicy wy-
kazali się kreatywnością podczas interpretacji, a 
jury podziwiało oryginalność i pomysłowość przy-
gotowanych strojów oraz akcesoriów charaktery-
zujących dany zawód – mówi Marta Kopacka z Filii 
Bibliotecznej w Bujnach. - Celem konkursu była 
popularyzacja utworów literatury dziecięcej, rozwi-
janie zdolności recytatorskich i aktorskich dzieci, 
prezentacja umiejętności małych uczniów, uczenie 
rywalizacji w przyjaznej atmosferze. I to nam się 
chyba udało – dodaje.

Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce - Antoni Piechowiak
II miejsce - Magdalena Gaworczyk
III miejsce - Daniel Grochowalski i Maja Biegańska
Wyróżnienia otrzymali: Zuzanna Miśkiewicz i 

Oliwia Klepacz.
Laureaci i pozostali uczestnicy konkursu otrzy-

mali nagrody, dyplomy i słodkie niespodzianki.
Organizatorami konkursu byli:  Filia Bibliotecz-

na w Bujnach oraz Maria Koczyńska – nauczyciel 
kl. „0” SP w Bujnach.

Pierwszy dzień wiosny 
w Gomulinie

Rajd Topienia Marzanny
Zuchy i harcerze ze Szczepu Drużyn ósmych 

HARC w sobotę, 26 marca powitali wiosnę w lesie 
w miejscowości Wygoda.

- Po przerwie spowodowanej pandemią z ra-
dością wróciliśmy do organizacji Rajdu Topienia 
Marzanny – mówi Katarzyna Michalak ze Szczepu 
Drużyn ósmych HARC. - Tradycyjnie najpierw od-
była się harcerska gra w terenie, a następnie patro-
le przystąpiły do konkursu na najładniejszą kukłę. 
Nie zabrakło też ogniska z kiełbaskami oraz plą-
sów i zabaw na świeżym powietrzu. Cieszymy się, 
że mogliśmy podtrzymać ludowy zwyczaj i spędzić 
czas w braterskiej atmosferze. Podziękowania za 
pomoc w przygotowaniu inicjatywy kierujemy dla 
Koła Wędkarskiego nr 35 w Woli Krzysztoporskiej, 
które wspiera ją już od 2014 roku.

Uczniowie z Krzyżanowa 
powitali wiosnę

II Rajd Wiosenny z Parzniewic do Napoleonowa

Uczcili Wyklętych

21 marca długo wyczekiwana wiosna zawi-
tała w progach Szkoły Podstawowej im. Ks. 
Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie! Z tej 
okazji Samorząd Uczniowski przygotował spe-
cjalny program. Był pokaz wiosennej mody i 
turniej szachowy!

Dzień Wagarowicza (bo tak ten dzień kiedyś 
nazywano) obfitował w wiele atrakcji i każdy mógł 
wybrać coś dla siebie. Do szkoły uczniowie przy-
szli bez plecaków, ale za to ubrani na zielono. Od 
rana w klasach przygotowywano marzanny, było 
oglądanie filmów, granie w planszówki, przystraja-
nie okien wiosennymi dekoracjami. Chętni, a było 
ich wielu, mogli wziąć udział w Turnieju Szacho-
wym o Puchar Wiosny (i talon do szkolnego sklepi-
ku na niebagatelną kwotę 20 zł). Nad prawidłowym 
przebiegiem rozgrywek szachowych czuwał Karol 
Kaczmarek z kl. VIIIa. 

Oprócz tego podczas pokazu mody SPRING 

2022 poznać można było najnowsze trendy w 
dwóch odsłonach: EkoAwangarda i Tradycja. Szkol-
ni projektanci wykazali się niesamowitą kreatywno-
ścią, a modelki i modele niezwykłą gracją. Pokazowi 
przyglądało się specjalne jury w składzie: dyrektor 
szkoły Iwona Zapała, Joanna Sobutkowska, Kata-
rzyna Stawicka. Na koniec odbył się turniej w piłkę 
ręczną klas VII - VIII. Ten dzień był miłą odskocznią 
od nauki i codziennych, szkolnych obowiązków.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Parzniewi-
cach wraz z opiekunami wyruszyli w sobotę, 19 
marca br. na swój pierwszy w 
tym roku pieszy rajd edukacyj-
ny, który zorganizowało Szkolne 
Koło Wolontariatu „Pomagajki”.

Celem rajdu była populary-
zacja turystyki pieszej wśród 
dzieci oraz promowanie ruchu 
i zdrowego, aktywnego wypo-
czynku. Uczniowie pokonali dy-
stans ok. 10 km z Parzniewic do Napoleonowa i z 
powrotem. Zarówno pogoda, jak i humory dopisały 
uczestnikom.

- Przez całą drogę wspomagali nas strażacy z 
OSP Parzniewice. W Napoleonowie na wszystkich 

czekały atrakcje: pieczenie kiełbasek przy ogni-
sku, gorąca herbata, tosty, zwiedzanie stadniny 

koni, rozstrzygnięcie konkursu 
na eko-marzannę – mówią or-
ganizatorzy rajdu. - Był to bar-
dzo przyjemnie spędzony czas. 
Mogliśmy aktywnie wypocząć i 
zintegrować się z uczestnikami. 
W czasie marszu podziwialiśmy 
piękno przyrody. Wszystkim bez 
problemu udało się pokonać tra-
sę rajdu. Uczniowie w dobrych 

nastrojach, zmęczeni, ale szczęśliwi, wrócili do 
domu. Serdecznie dziękujemy strażakom i pań-
stwu Ostrowskim z Napoleonowa za miłą współ-
pracę.

(Tekst i zdjęcia Bogusława Niezgoda-Magiera)

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Krzysz-
toporskiej 1 marca uczcili Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, który został ustanowiony przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku. Święto 
upamiętnia żołnierzy antykomunistycznego i niepod-
ległościowego podziemia, którzy przeciwstawiali się 

sowieckiej agresji i reżi-
mowi komunistycznemu.

Uczniowie wolskiej 
szkoły mogli sobie 
przypomnieć postaci i 
wydarzenia skazane na 
zapomnienie przez ko-
munistyczną cenzurę, 

oglądając galerię wystawioną w pierwszym tygo-
dniu marca na szkolnym korytarzu.

Ponadto 1 marca uczniowie klasy VIb z wy-
chowawcą Lucyną Lasek udali się na miejscowy 
cmentarz, aby uczcić lokalnego bohatera antyko-
munistycznego podziemia. Nauczycielka przed-
stawiła krótko jego biografię, a następnie w ciszy 
uczniowie zapalili „znicz pamięci”. Chętni ucznio-
wie klas V-VIII przygotowali prace do wojewódz-
kiego konkursu plastyczno-historycznego pn. 
„Żołnierze wyklęci - niezłomni obrońcy Rzeczy-
pospolitej”, którego głównym organizatorem jest 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Przyszli weterynarze z Bujen 
w schronisku dla zwierząt

Uczniowie klas technikum weterynaryjnego Ze-
społu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w 
Bujnach 7 kwietnia uczestniczyli w zajęciach prak-
tycznych zorganizowanych przez pracowników 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bełcha-
towie.

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w 
Krzyżanowie 21 marca uroczyście powitali wiosnę. 
Na szkolnym boisku rozpalono ognisko, na którym 
upieczono kiełbaski dla uczniów. Następnie dzieci 
pożegnały zimę i powitały wiosnę, wrzucając do 
ogniska przygotowaną marzannę.

- Był to bardzo mile spędzony czas na świeżym 
powietrzu, który stał się okazją do wspólnej zaba-
wy i integracji – mówią przedstawiciele szkoły.
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Ciężarowcy z Bujen 
na mistrzostwach Polski

Reprezentacja gminy najlepsza 
w Białym Dunajcu

Biegacze z Bujen z medalami 
mistrzostw województwa

Kolejny sukces Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach. W pięknym wolborskim 
parku 21 kwietnia 2022 roku odbyły się Mistrzostwa Województwa LZS w indywidualnych biegach 
przełajowych.

Pogoda niestety nie sprzyjała zawodnikom 
i zawodniczkom. Na starcie stanęło ponad 400 
sportowców. Reprezentacja Bujen w liczbie 18 
zawodników spisała się nadspodziewanie do-
brze. Wszyscy zawodnicy wystartowali w biegu 
na 2000 m i 3000 m. Ogromną niespodziankę 
sprawiła uczennica klasy III LO (klasy policyjnej) 
Małgorzata Turniak. Zawodniczka w wielkim stylu 
wywalczyła na 2000 m srebrny medal. Po wielu la-
tach przerwy sukces osiągnął również uczeń klasy 
II Oddziału Przygotowania Wojskowego Seweryn 
Skorupa, zdobywając brązowy medal w biegu na 
3000 m.

Gratulujemy!

W dniach 03-06.03.2022 r. 25 osobowa repre-
zentacja powiatu piotrkowskiego złożona z zawod-
ników LUKS GRYF Bujny, Gminnego Zrzeszenia 
LZS Wola Krzysztoporska, uczniów SP Nowa 
Wieś, SP Jarosty wzięła udział w XXVII Ogólnopol-
skim Podhalańskim Rajdzie Narciarskim w Białym 
Dunajcu

Sprawnościowy Tor Przeszkód
I m-ce Turniak Małgorzata
II m-ce Midera Karol
III m-ce Sobański Michał
VI m-ce Ściegliński Kacper
Bieg Narciarski
II m-ce Matyjaszek Rafał
III m-ce Garstka Mateusz
V m-ce Iwański Frańciszek
VI m-ce Kamiński Kamil
Konkurs Wiedzy o Regionie Podhala 
i Karpat
II m-ce Wieczorek Karolina
VI m-ce Wieczorek Natalia
VII m-ce Olczyk Mateusz
XI m-ce Dróżdż Maks

Klasyfikacja szkół podstawowych
I m-ce SP Nowa Wieś
II m-ce SP Jarosty

Klasyfikacja Drużyn OPEN
I m-ce Gminne Zrzeszenie LZS w Woli Krzysz-

toporskiej 
IV m-ce LUKS GRYF Bujny

Klasyfikacja Powiatów
I m-ce Powiat Piotrkowski Ziemski I
III m-ce Powiat Piotrkowski Ziemski II
Promocja zagrody Turystycznej
I m-ce Powiat Piotrkowski Ziemski I - praca 

pana Władysława Wawrzyńczaka
III m-ce Powiat Piotrkowski Ziemski II praca za-

wodników z SP Jarosty
Klasyfikacja Wojewódzka
I m-ce woj. Łódzkie
II m-ce woj. Świętokrzyski
III m-ce woj. Kujawsko-pomorskie
opiekunowie : Anetta Mielczarek, Władysław 

Wawrzyńczak, Izabela Dybała, Dorota Jakubik

XXVII OGÓLNOPOLSKI PODHALAŃSKI 
RAJD NARCIARSKI to również inne atrakcje dla 
młodzież jak nauka jazdy na nartach i łyżwach,  
zwiedzanie Krakowa, pobyt na termach w Białce 
Tatrzańskiej.

W dniach 7 - 10 kwietnia w Biłgoraju odbyły się Mistrzostwa Polski do lat 20 w podnoszeniu ciężarów. 
Na tych zawodach LUKS Gryf Bujny reprezentowali Małgorzata w Dworzyńska w kategorii wagowej do 
64 kg oraz Wiktor Turowicz w kategorii wagowej to 73 kg.

Małgosia zajęła ostatecznie VII miejsce, uzyskując w rwaniu 48 kg, a w podrzucie zaliczyła 61 kg. 
Wiktor zajął ostatecznie XII miejsce i zaliczył rwaniu 75 kg oraz w podrzucie 90 kg. W klasyfikacji Sys-
temu Sportu Młodzieżowego do klubu nasi zawodnicy przywieźli 8 punktów. Trenerem zawodników jest 
Rafał Leśniewski.
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Kto przeprowadzi zajęcia sportowe?
Na zadania sportowe gmina Wola Krzysztoporska przeznaczy w roku 2022 aż 270 tys. zł. Kto zajmie 
się upowszechnianiem kultury fizycznej? Wójt gminy Wola Krzysztoporska ogłosił wyniki otwartych 
konkursów ofert dotyczących zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu: upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2022 r.

KONKURS NR 1

Zadanie publiczne z zakresu upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału 
w zawodach sportowych dla uczniów szkół pod-
stawowych w zakresie m.in.: halowej piłki nożnej, 
tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siat-
kowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki 

- dotacja na realizację zadania w kwocie 
17 000,00 zł zostaje przyznana:

- Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sporto-
wemu „TYTAN” w Woli Krzysztoporskiej ul. Ko-
ściuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska w kwo-
cie 10 000,00 zł.,

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Par-
zniewice, Parzniewice Małe 35, 97-371 Wola 
Krzysztoporska 7 000,00 zł,

KONKURS NR 2

Zadanie publiczne z zakresu upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w 
zawodach sportowych dla uczniów w wieku po-
nadpodstawowym w zakresie m.in: halowej piłki 
nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszyko-
wej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki

- dotacja na realizację zadania w kwocie 
10 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu 
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Gryf’ 
Bujny ul. Piotrkowska 30, 97-371 Wola Krzysz-
toporska

KONKURS NR 3

Zadanie publiczne z zakresu upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału 
w zawodach sportowych we wszystkich katego-
riach wiekowych w zakresie tenisa stołowego

- dotacja na realizację zadania w kwocie 
12 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu 
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TE-
NIS CLUB” przy Gminnym Ośrodku Kultury w 
Woli Krzysztoporskiej ul. Południowa 2, 97-371 
Wola Krzysztoporska.

KONKURS NR 4

Zadanie publiczne z zakresu upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału 
w zawodach sportowych we wszystkich katego-
riach wiekowych w zakresie piłki siatkowej

- dotacja na realizację zadania w kwocie 
15 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu 
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TIE-
-BREAK” ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola 
Krzysztoporska.

KONKURS NR 5

Zadanie publiczne z zakresu upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w 
zawodach sportowych we wszystkich kategoriach 
wiekowych w zakresie podnoszenia ciężarów

- dotacja na realizację zadania w kwocie 
41 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu 
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Gryf” 
Bujny, ul. Piotrkowska 30, 97-371 Wola Krzysz-
toporska.

KONKURS NR 6

Zadanie publiczne z zakresu upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału 
w zawodach sportowych we wszystkich katego-
riach wiekowych w zakresie piłki nożnej

- dotacja na realizację zadania w kwocie 
70 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu Klu-
bowi Sportowemu w Woli Krzysztoporskiej ul. Ko-
ściuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska

- dotacja na realizację zadania w kwocie 
10 000,00 zł zostaje przyznana Uczniowskiemu 
Klubowi Sportowemu FA, ul. Okrzei 9/8, 97-400 
Bełchatów 

KONKURS NR 7

Zadanie publiczne z zakresu upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału 
w zawodów sportowych we wszystkich katego-
riach wiekowych  w zakresie zapasów:

- dotacja na realizację zadania w kwocie 
34 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu 
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ATHLETIC” 
ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska.

KONKURS NR 8

Zadanie publiczne z zakresu upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału 
w zawodach sportowych we wszystkich katego-
riach wiekowych w zakresie m.in.: halowej piłki 
nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszyko-
wej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki, 

- dotacja na realizację zadania w kwocie 
31 000,00 zł zostaje przyznana Gminnemu Zrze-
szeniu Ludowe Zespoły Sportowe ul. Południowa 
2, 97-371 Wola Krzysztoporska.

KONKURS NR 9

Zadanie publiczne z zakresu upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału 
w zawodach sportowych we wszystkich katego-
riach wiekowych w zakresie badmintona,

 - dotacja na realizację zadania w kwocie 
10 000,00 zł zostaje przyznana Klubowi  Sporto-
wemu LOTKA WOLA, ul. Południowa 2, 97-371 
Wola Krzysztoporska

KONKURS NR 10

Zadanie publiczne z zakresu upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału 
w zawodach sportowych we wszystkich katego-
riach wiekowych  w zakresie wędkarstwa

- dotacja na realizację zadania w kwocie 
12 000,00 zł zostaje przyznana Polskiemu Związ-
kowi Wędkarskiemu Okręg w Piotrkowie Tryb Koło 
nr 35 w Woli Krzysztoporskiej ul. Południowa 2, 
97-371 Wola Krzysztoporska.

KONKURS NR 11

Zadanie publiczne z zakresu krajoznawstwa 
i turystyki:

wspieranie aktywnego wypoczynku dzieci i 
młodzieży z terenu Gminy Wola Krzysztoporska 
poprzez organizowanie ich udziału w imprezach o 
charakterze turystyczno-krajoznawczym

- dotacja na realizację zadania w kwocie 8 
000,00 zł zostaje przyznana Gminnemu Zrzesze-
niu Ludowe Zespoły Sportowe ul. Południowa 2, 
97-371 Wola Krzysztoporska.
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Liga zapaśnicza z medalami

Wychowanek LUKS Athletic Wola Krzysztoporska 
brązowym medalistą mistrzostw Polski

W dniu 05.03.2022 r. w Radomiu 
odbył się I Rzut Radomskiej 
Ligi Zapaśniczej. W zawodach 
wystartowało ponad 200 
zawodników z 14 klubów.

Wyniki zawodników LUKS ATHLETIC 
Wola Krzysztoporska:

Dzieci
Kat. 29 kg Kuba Krzaczyński III miejsce
Kacper Tryzno V miejsce
Kat. 38 kg Aleksander Odrzywolski VII 

miejsce
Kat. 42 kg Wojciech Kowalczyk III miejsce
Młodzik
Kat 35 kg Bartosz Kulka II miejsce
Kat. 85 kg Bogumił Cieślik V miejsce
Kadeci
Kat. 51 kg Eryk Tanasiewicz I miejsce
Kat. 80 kg Łukasz Dworzyński III miejsce
Mateusz Błaszczyk VII miejsce
Drużynowo LUKS ATHLETIC X miejsce

Wychowanek LUKS ATHLETIC Wola Krzysztoporska Hubert Robaszek zdobył brązowy medal w kategorii 
wagowej 97 kg podczas Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach w stylu klasycznym, które w dniach 8 - 
9 kwietnia 2022 roku odbyły się w Raciborzu.

Hubert trenuje obecnie w AKS Piotrków i 
regularnie uczestniczy w zgrupowaniach ka-
dry narodowej juniorów, a także reprezentuje 
nasz kraj w zawodach międzynarodowych.

Podczas mistrzostw w Raciborzu juniorzy 
AKS okazali się drugą siłą w Polsce. Piotr-
kowscy zapaśnicy zdobyli 4 medale i dwa 
piąte miejsca, co dało drugie miejsce w kla-
syfikacji klubów.

Gratulujemy!
Fot. https://www.facebook.com/zapasy.

wolakrzysztoporska


