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Rozbudowa placówki oświatowej w Gomulinie (zespół 
szkolno-gimnazjalny z salą gimnastyczną, przedszkolem, zespo-
łem żywieniowym i placem zabaw) przebiega zgodnie z harmo-
nogramem. Obecnie zakończono budowę konstrukcji budynku. 
Jednocześnie trwają starania o dodatkowe źródła sfinansowa-
nia inwestycji. Pozytywnie rozpatrzony został złożony w Mini-
sterstwie Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie budowy 
w ramach kompleksu sali gimnastycznej. Kwota dofinansowa-
nia to 600.000,00 zł, z czego 200.000,00 zł zasili budżet Gminy 
w bieżącym roku, a 400.000,00 zł w przyszłym. Budynek ma 
być oddany do użytkowania w sierpniu 2011 roku.

Trwa termomodernizacja budynku Przedszkola Samorzą-
dowego w Woli Krzysztoporskiej. Zakres robót obejmuje 
wymianę wszystkich drzwi i okien budynku, ocieplenie ścian 
zewnętrznych styropianem, wykonanie nowej kotłowni z pie-
cem olejowym i pompą ciepła, wymianę instalacji co na nową. 
Gmina na realizację inwestycji pozyskała 400.000,00 zł z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi (umorzenie pożyczki oraz dotacja do budowy pom-
py ciepła). Zakończenie robót planowane jest na 25.08.2010 r.

Rozpoczęto roboty budowlane w ramach inwestycji Mo-
dernizacja Domów Ludowych w miejscowościach Krzy-
żanów i Parzniewice. W ramach tej inwestycji wykonywany 
jest generalny remont budynków, ich przebudowa i rozbudo-
wa. Całkowity koszt zadania to 1.200.000,00 zł. Inwestycja 
ta dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota uzyskanego 
przez Gminę dofinansowania to 500.000,00 zł.

Trwa III etap prac przy termomodernizacji Zespołu Szkol-
no-Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej. W ramach I eta-
pu prac w roku 2008 wymieniono w budynku wszystkie okna 
i drzwi zewnętrzne. W ramach II etapu 
w roku 2009 ocieplono budynek sty-
ropianem i wykonano nową elewację. 
Obecnie rozpoczęto III etap prac po-
legający na wymianie co (rury i grzej-
niki) jak również na przebudowie 
kotłowni (wymiana pieca węglowego 
na olejowy wspomagany pompą cie-
pła). Dodatkowo w całym budynku 
wymienione zostaną na nowe wszyst-
kie drzwi wewnętrzne oraz oprawy 
oświetleniowe ze źródłami światła. 
Cały budynek zostanie od wewnątrz 
pomalowany. Sukcesem skończyły się 
długie, bo trwające już od 2 lat, stara-
nia o uzyskanie dofinansowania tej in-
westycji ze środków Unii Europejskiej. 
W czerwcu 2010 r. została podpisana 
umowa, na podstawie której Gminie 

przyznano 1.800.000,00 zł dofinansowania w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej 
powstanie również, przed końcem wakacji, nowoczesny plac 
zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła. Całko-
wita wartość przedsięwzięcia to kwota 230.000,00 zł, z czego 
115.000,00 zł to środki pochodzące z budżetu państwa.

Od redakcji: ze względu na ograniczoną ilość miejsca 
w bieżącym numerze biuletynu krótko przedstawiono tylko 
wybrane inwestycje gminne realizowane w bieżącym roku. 
Szerszy opis przedsięwzięć gminnych zostanie zamieszczony 
w kolejnym wydaniu biuletynu.

Na zdjęciach: rozbudowa placówki oświatowej w Gomulinie

INWESTYCJE GMINNE

Już dziś serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska na uroczystości gminne:
29 SIERPPNIA – Dożynki Gminne w Bujnach
5 WRZEŚNIA – obchody 71 rocznicy wybuchu II wojny światowej na Borowskiej Górze

ZAPROSZENIE
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Gimnazjum nr 1 w Piotrkowie Tryb. ogłosiło wyniki VI Mię-
dzygimnazjalnego Konkursu „Gdybym był radnym...” pod pa-
tronatem Starostwa Powiatowego i Młodzieżowej Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego. Do komisji konkursowej wpłynęło 65 
prac uczniów powiatu piotrkowskiego. Laureatką tegorocznej 
edycji, podobnie jak w roku poprzednim, została uczennica 
Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej Beata Filipek z klasy II b, 
która zajęła III miejsce. Do konkursu przygotowała ją Ewa Ma-
ciołek – nauczycielka historii i wos. Beata otrzymała z rąk Wice-
starosty Zbigniewa Ziemby gratulacje oraz nagrodę.

KONKURS
„GDYBYM BYŁ RADNYM...”

W miesiącu czerwcu br. na terenie naszej Gminy zrodziła się 
niezwykle cenna inicjatywa – pomocy osobom poszkodowa-
nym w tegorocznej powodzi poprzez zbiórkę darów. W akcję 
zaangażowało się 41 sołectw, a także pracownicy Urzędu 
Gminy, w tym Referatu Gospodarki Komunalnej oraz Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dzięki dobrej woli i życzliwości mieszkańców naszej Gmi-
ny, tylko z 25 sołectw, które przekazywały dary za pośred-
nictwem Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej, udało się 
zgromadzić ponad 35 ton zboża (668 worków), ok. 796 szt. 
wody mineralnej, 486 kg cukru, 314 kg mąki, 403 szt. kon-
serw, 201 paczek makaronu, 309,50 kg proszku do prania, 
116 szt. płynu do czyszczenia, 84 szt. płynu do zmywania, 
39 kg kaszy jęczmiennej i gryczanej oraz 38,5 kg ryżu, 61 
kompletów pościeli, 42 prześcieradła, 100 ręczników, 113 
worków odzieży i mnóstwo innych rzeczy. W dniu 25 czerw-
ca do Sandomierza pojechał samochód ciężarowy ze zbożem, 
samochód ciężarowy z sianem i kiszonką dla zwierząt gospodar-
czych oraz samochód kontenerowy ze środkami chemicznymi, 
żywnością, odzieżą i różnymi artykułami pierwszej pomocy. 

Koszty transportu pokryła Gmina. Pozostałe 16 sołectw wysyłkę 
darów zorganizowało we własnym zakresie. Z pewnością było 
to znaczące wsparcie dla powodzian, wielu z nich utraciło do-
robek całego życia, wielu funkcjonuje dalej tylko dzięki nadziei, 
że z pomocą innych da się wszystko odbudować.

Należy podkreślić, że lokalne społeczności, jednostki OSP 
czy parafie w dalszym ciągu organizują zbiórki darów, w dro-
dze indywidualnych uzgodnień kierują swoją pomoc do osób 
najbardziej potrzebujących.

Na zdjęciu: załadunek zebranego zboża

Na zdjęciu: laureatka konkursu Beata Filipek i Wicestarosta Zbigniew 
Ziemba

POMOC DLA POWODZIAN

Na początku maja Urząd Gminy Wola 
Krzysztoporska odwiedzili niezwykli intere-
sanci – dzieci z Przedszkola Samorządowego 
w Woli Krzysztoporskiej. Po urzędzie oprowa-
dził ich Marek Ogrodnik – Sekretarz Gminy. 
Maluchy miały okazję zobaczyć jak wygląda 
gabinet Wójta oraz dowiedzieć się jak się 
pracuje w tym miejscu. Takie wycieczki mają 
na celu oswojenie najmłodszych mieszkań-
ców naszej Gminy z rzeczywistością społecz-
ną oraz budowanie tożsamości regionalnej.

PRZEDSZKOLAKI
W URZĘDZIE

Na zdjęciach: dzieci z Przedszkola Samo-
rządowego w Woli Krzysztoporskiej w ga-
binecie Wójta, oprowadzane przez Marka 
Ogrodnika – Sekretarza Gminy

INFORMACJE BIEŻĄCE

CUKIERNICY NA „EKSPO SWEET 2010”
Zespół Cukierni Jagiełło S.C. z Oprzężowa, w składzie Radomir Jagieł-

ło i Karol Płoszyński, zdobył II miejsce w Mistrzostwach Cukierniczych na 
odbywających się w Warszawie najbardziej prestiżowych targach bran-
ży cukierniczej i lodziarskiej Expo Sweet 2010 (w lutym b.r.). Mistrzostwa 
były poświęcone tematowi „200 lat muzyki Chopina”. Konkurs polegał na 
wykonaniu w ciągu trzech godzin od podstaw dwóch rodzajów pralin (po 
15 szt.), dwóch tortów oraz eksponatu czekoladowego. Oceniane były 
następujące kategorie: zgodność z tematem mistrzostw, jakość pracy, zło-
żoność poszczególnych elementów, ogólny wygląd i kompozycja barw, 
organizacja i czystość pracy, kreatywność i estetyka, kompozycja smako-
wa a także struktura kompozycji.

Na zdjęciu: trzy najlepsze zespoły mistrzostw
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16 czerwca br. w Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej zorga-
nizowane zostały prawybory prezydenckie. Uczniowie mogli po-
czuć się jak prawdziwi wyborcy i oddać swój głos na wybranego 
przez siebie kandydata. Akcja, której pomysłodawczynią była 
Ewa Maciołek – nauczyciel historii i wos, miała przygotować ucz-
niów do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym. Prze-
wodniczącym Komisji Wyborczej został Adam Roksela, zastępcą 
– Sara Orska, członkami – Anna Wojdal i Patryk Matyjaszczyk. 
W wyborach wzięło udział 229 uczniów. Głosów ważnych odda-
no – 191, nieważnych – 38. Frekwencja wyniosła 49%.

Wyniki przedstawiały się następująco:
1. Jarosław Kaczyński 115 głosów
2. Bronisław Komorowski 29 głosów
3. Andrzej Lepper 19 głosów
4. Grzegorz Napieralski 14 głosów
5. Janusz Korwin-Mikke 8 głosów
6. Waldemar Pawlak 3 głosy
7. Andrzej Olechowski 1 głos
8. Kornel Morawiecki 1 głos
9. Marek Jurek 1 głos

10. Bogusław Ziętek 0 głosów

PRAWYBORY PREZYDENCKIE W GIMNAZJUM

Informujemy, że prowadzone są czynności zmierzające 
do zamknięcia składowiska odpadów komunalnych w Mąkoli-
cach. Urząd Marszałkowski w Łodzi zobowiązał Gminę do złoże-
nia wniosku o zgodę na zamknięcie składowiska do Starosty Piot-
rkowskiego, ponieważ nie spełnia ono wymogów technicznych 
określonych przepisami prawa. W przypadku niezłożenia takiego 
wniosku, marszałek województwa z urzędu podejmuje działania 
mające na celu zamknięcie wysypiska.

Problem gospodarki odpadami dotyczy całego kraju. 
Już w 2010 roku przepisy Unii Europejskiej nakazują Polsce znacz-
ne ograniczenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach. 
W przypadku niedostosowania się do tych regulacji zapłacimy 
bardzo wysokie kary, sięgające nawet 250 tys. euro dziennie. 
Tymczasem aż 95% odpadów komunalnych produkowanych 
rocznie w Polsce wciąż trafia na wysypiska, z których większość 
nie zapewnia właściwego unieszkodliwiania odpadów. Zdaniem 
ekspertów dane te są alarmujące, dlatego też działania zmierzają-
ce do likwidacji składowisk niespełniających odpowiednich norm 
będą priorytetowe.

 Zgodnie z założeniami krajowego planu gospodarki odpa-
dami, gminy zobligowane zostały do zorganizowania swoim 
mieszkańcom powszechnego wywozu odpadów z możliwością 
ich segregacji. Gmina Wola Krzysztoporska z tego obowiązku 
wywiązuje się i w tym kierunku prowadzić będzie swoją dalszą 
politykę gospodarki odpadami. Przypomnijmy, że wszyscy miesz-
kańcy mają możliwość zawarcia stosownych umów na wywóz 
śmieci. Selektywną zbiórkę odpadów na terenie naszej Gminy 
prowadzi firma EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów.

W TROSCE O OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Lato w pełni, a jeszcze tak niedawno robiliśmy wiosenne 
porządki, by przygotować nasze posesje na czas słonecznych 
dni. Wykonaliśmy mnóstwo mrówczej pracy, by nasze obejścia 
odświeżyć i uczynić milszymi dla oka nie tylko swojego, ale i są-
siada. Przerzuciliśmy tony śmieci, które jak co roku nie wiado-
mo skąd wzięły się w obejściu, i których przykładnie należa-
ło się pozbyć, by dopełnić poczucie dobrze wykonanej pracy, 
włożonej w estetykę otoczenia. I tu pojawia się problem, który 
nie wszyscy dostrzegają, a którego skutki wszystkich dotyczą. 
Problemem jest bowiem rozumienie pojęcia „przykładnego 
pozbycia się śmieci”. Ciągle bowiem na terenie naszej Gminy, 
i nie tylko naszej, pojęcie to rozumiane jest w bardzo różny, 
czasami całkiem skrajny, sposób. Dla jednych jest to dostarcze-
nie ich w miejsce do tego wyznaczone typu wysypisko, czy za-
warcie umowy na ich odbiór bezpośrednio z posesji – postawa 
warta pochwały. Są wśród nas niestety i tacy, którzy preferu-
ją zakopanie w jakimś zagłębieniu terenu, czy jeszcze prościej 
wywiezienie do lasu. Modnym również staje się porzucanie 
śmieci bezpośrednio przy ruchliwej drodze. W tych ostatnich 
przypadkach można się tylko zastanawiać, czy jest to objaw 
skrajnego nieposzanowania zasad ochrony środowiska właści-
wy dla osób, których często mieni się „wandalami”, czy może, 
w pojęciu osób dopuszczających się tych czynów, jest to nie-

szkodzące nikomu działanie, bo przecież na ruchliwej drodze 
odpowiednie służby odpowiednio szybko uprzątną to, co przy 
niej znajdować się nie powinno, a śmieci wywiezione w głąb 
lasu komu mogą przeszkadzać – przecież nie wyrzuciłem ich są-
siadowi pod płotem.

Cóż, takie myślenie ciągle funkcjonuje i co przerażające 
nie są to odosobnione przypadki. Szczególnie w okresie wiosny 
widać jaka jest skala problemu. Ile nowych wysypisk w lesie, ile 
worków z niewiadomą zawartością przy drodze, ile zagłębień 
w terenie jest ochoczo „rekultywowane” pozostałościami po wio-
sennych porządkach. To bardzo smutny obraz naszej rzeczywi-
stości. Smuci również, że w dobie, kiedy człowiek już od dawna 
korzysta z takich nośników informacji jak radio, telewizja czy In-
ternet ciągle jeszcze do świadomości, tak wielu osób, nie dociera 
informacja, że żyć zgodnie z zasadami współżycia społecznego 
oraz przykazaniami Dekalogu oznacza również szanowanie Mat-
ki Ziemi. Ta niefrasobliwość może przerazić. Szczególnie teraz, 
kiedy Gmina zmuszona jest przystąpić do zamknięcia jedynego 
na terenie wysypiska śmieci. Pozostaje mieć jednak nadzieję, 
że brak wysypiska nie będzie fałszywym usprawiedliwieniem dla 
tych nagannych zachowań i z każdą kolejna wiosną przybywać 
nam będzie świadomości ekologicznej pozwalającej dostrzec jak 
wielką krzywdę robimy sobie i naszym dzieciom.

CZY DOJRZELIŚMY
DO EKOLOGII?



4

Wycieczka do Krakowa w dniu 02 czerwca br. była wspania-
łym prezentem z okazji Dnia Dziecka dla uczniów klas III Szkoły 
Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej od ich wychowawców 
– Anny Rękorajskiej i Danuty Motyl oraz rodziców.

Miasto powitało uczestników wyjazdu pięknym słońcem. 
Zwiedzanie Rynku Starego Miasta, Sukiennic, Kościołów, Tea-
trów, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bramy Floriańskiej, Barba-
kanu wywarło na dzieciach niesamowite wrażenie. Przejażdżka 
meleksem uliczkami uroczego Krakowa była dodatkową i nie-
zapomnianą atrakcją. Bajkowy obraz Wzgórza Wawelskiego 
z Zamkiem Królewskim na zawsze zapadnie w pamięć wraż-
liwych i ciekawych świata dzieci.Ważnym punktem programu 
było oddanie hołdu, tragicznie zmarłej parze prezydenckiej, 
w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Chwila zadumy przy 
sarkofagu Marii i Lecha Kaczyńskich na Wawelu to ważny i pod-
niosły moment wycieczki. Słuchanie legend, spacer brzegiem 
Wisły i spotkanie ze Smokiem Wawelskim to kolejne niezwykłe 
przeżycie. Droga powrotna to konkurs wiedzy o Krakowie, na-
grody, pamiątki i śpiew radosnych i szczęśliwych dzieci.

UROCZY KRAKÓW

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Parzniewicach 
w dniach od 18.04 do 24.04.2010 r wypoczywali 
nad Morzem Bałtyckim w miejscowości Sarbinowo 
na „Zielonej Szkole”. Dzieci były bardzo zadowolone 
z pobytu. Czas urozmaicony był poprzez wyciecz-
ki m.in. do latarni morskiej w Gąskach, portu ryba-
ckiego w Chłopach, zwiedzanie Mielna. Szczególna 
atrakcją był rejs statkiem po morzu. Dzieci zwiedziły 
także Kołobrzeg: Starówkę, Muzeum Wojska Polskie-
go, źródełko wód solnych. Uczniowie bardzo chęt-
nie brali udział w zawodach sportowych, konkur-
sach plastycznych, konkursie na najładniejszą rzeźbę 
w piasku. Wspólne wieczory spędzane przy ognisku 
z pieczeniem kiełbasek, śpiewaniem szant, czy piosenek karaoke 
doskonale wpływały na integrację dzieciaków i atmosferę wy-
jazdu. Wszyscy wrócili uśmiechnięci, zadowoleni i wypoczęci.

Opiekunami uczniów podczas pobytu nad morzem byli: Ali-
na Wojdal – Dyrektor Szkoły w Parzniewicach oraz nauczyciele 
Dorota Kotas i Bogusława Niezgoda-Magiera.

WYPOCZYNEK
W SARBINOWIE

2 czerwca w Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej zorganizowa-
ne zostały Dni Otwarte dla uczniów klas VI szkół podstawowych 
z terenu naszej Gminy, połączone z Festynem Sportowo – Rekrea-
cyjnym. Łącznie stawiło się około 130 osób. Celem imprezy, oprócz 
stworzenia przyszłym gimnazjalistom możliwości zapoznania się 
ze swoim przyszłym miejscem nauki, było także zintegrowanie 
młodzieży szkolnej, a przy okazji promocja i upowszechnienie róż-
nych form kultury fizycznej – w programie imprezy znalazły się 

konkurencje sportowe indywidualne i zespołowe. Uczniowie mie-
li okazję spędzić czas ze swoimi starszymi kolegami oraz poznać 
nowych nauczycieli, z którymi spotkają się już we wrześniu. Py-
tań było co niemiara, szczególnie typu: który nauczyciel jest fajny, 
a którego należy się bać. Wprawdzie pogoda ograniczyła spot-
kanie tylko do budynku szkoły, to jednak przyniosło oczekiwane 
rezultaty – pierwsze kroki w nowym środowisku szkolnym zostały 
postawione.

DNI OTWARTE W GIMNAZJUM

„MÓJ PIERWSZY BAL...”
Piękne suknie i elegancko skrojone garnitury – w takich stro-

jach tegoroczni absolwenci Gimnazjum w Woli Krzysztoporskie 
zaprezentowali się podczas swojego pierwszego poważnego 
balu, wieńczącego ich edukację gimnazjalną. Bal odbył się 23 
czerwca w Domu Kultury w Woli Krzysztoporskiej. Abiturientom 
towarzyszyli nauczyciele, dyrekcja i pracownicy szkoły oraz rodzi-
ce. Zabawa miała swój niepowtarzalny charakter i klimat, choćby 
dlatego, że rozpoczęła się odtańczeniem poloneza – staropolskie-
go tańca, który tradycyjnie otwiera wszystkie ważne uroczysto-
ści. Uczniowie już na kilka tygodni przed imprezą całymi godzi-
nami szlifowali kroki, obroty i przejścia, po to by podczas balu 
nie sprawić zawodu nauczycielkom: Emilii Chęcińskiej i Marlenie 
Danielak, które corocznie przygotowują młodzież do tego tańca. 
Później był czas na podziękowania wszystkim pedagogom szkol-
nym, którzy pojawili się w czasie 3-letniej edukacji gimnazjalnej 
i zabawa .... do północy.

Redakcja biuletynu dziękuje szkołom za nadsyłane informacje.
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Dzieci z klasy Ia Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztopor-
skiej pod kierunkiem nauczycielki Iwony Biegarczyk oraz z klasy 
I szkoły Podstawowej w Gomulinie pod kierunkiem nauczycielki 
Bogusławy Rajskiej brały udział w II etapie projektu edukacyj-
nego ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy’’.

Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego i budżetu państwa. Jego celem było wdroże-
nie elastycznego modelu edukacji dostosowanego do potrzeb 
i możliwości uczniów poprzez praktyczne działania z zastoso-
waniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Dzięki otrzy-

manemu dofinansowaniu szkoła wzbogaciła się o pomoce 
dydaktyczne, na bazie których zostały zorganizowane Dzie-
cięce Ośrodki Zainteresowań, służące rozwijaniu umiejętności 
uczniów w obrębie inteligencji wielorakich oraz pozwalające 
na pełną indywidualizację pracy z uczniami.

Szkoła Podstawowa w Woli Krzysztoporskiej realizowała 
II część projektu pod hasłem ,,Wiosna w świecie przyrody”, 
uczestniczyło w nim 26 uczniów. Edycja trwała prawie przez 
całe II półrocze r.szk. 2009/2010. Dzieci uczęszczały na dodat-
kowe zajęcia z ogromną przyjemnością, bez stresu i zniechę-
cenia. Podczas zajęć rozwijały swoje intelektualne i manualne 
zdolności, ale przede wszystkim pogłębiały wiedzę o tematyce 
ekologicznej oraz wykonywały zadania związane z ochroną 
środowiska: plakaty, prace plastyczne, opowiadały, insce-
nizowały, umuzyczniały i tworzyły własne teksty w oparciu 
o bezpośredni kontakt z przyrodą. Udział w zajęciach nauczył 
ich współpracy, odpowiedzialności i konsekwencji w działa-
niu. Prace w grupie, wspólne zabawy i rozwiązywanie prob-
lemów spowodowały jeszcze większe zintegrowanie zespołu 
klasowego. Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania, uczyli 
się właściwie zachowywać, utrwalali w sobie m.in. wytrwa-
łość, koncentrację, umiejętność pokonywania trudności, pa-
nowanie nad emocjami i poczucie własnej wartości. Uroczy-

ste podsumowanie projektu nastąpiło 1 czerwca br. i miało 
szczególnie uroczysty charakter, bowiem odbywało się w Dniu 
Dziecka. Uczniowie zaprezentowali się w inscenizacji pt. ,,Sen 
Ekoludka’’, zorganizowali również wystawę prac, które po-
wstawały w trakcie realizacji projektu.

Rodzicom i zaproszonym gościom na pewno spodobał się 
wystrój, dekoracje i bogato zdobione stroje dzieci. Wszyscy 
wyrażali podziw dla młodych aktorów. W nagrodę za aktyw-
ny udział w realizacji projektu dzieci otrzymały m.in. medale 
,,Przyjaciel Ziemi”, a także słodkie upominki.

Podobnie wyglądała realizacja projektu w Szkole Podstawo-
wej w Gomulinie. Tutaj uczestniczyło w nim 16 uczniów, hasło 
II edycji brzmiało: ,,Rymolandia – świat baśni, fantazji i przy-
rody w wierszach Jana Brzechwy”. W czasie zajęć pozalekcyj-
nych, które prowadzone były w okresie od 1 grudnia 2009 r. 
do 20 czerwca 2010 r., dzieci poznawały wiersze J. Brzechwy 

i innych twórców. Spotkały się m. in. z lokalną poetką Haliną 
Prubą oraz pisarzem Andrzejem Grabowskim. Tworzyły włas-
ne teksty literackie, poznawały różne dziedziny sztuki, m. in. 
sztukę teatralną podczas wizyty w teatrze w Łodzi na spekta-

klu ,,Konik Garbusek”. Zwiedzały także 
łódzkie zoo gdzie obserwowały zwie-
rzęta. Na zakończenie projektu dzieci 
przygotowały inscenizację ,,I my mamy 
swoje mamy” oraz wystawkę swoich 
prac plastycznych. W uroczystości wzięli 
udział rodzice, nauczyciele i inni zapro-
szeni goście, wszyscy byli po wrazeniem 
umiejętności i zaangażowania dzieci.

W obu projektach należy docenić 
trud i pracę realizatorek projektu – na-
uczycielek: Iwony Biegarczyk i Bogusła-
wy Rajskiej. Ogromne zaangażowanie 
z ich strony, poparte wsparciem rodzi-
ców, dały tak doskonałe efekty.

II ETAP PROJEKTU 
EDUKACYJNEGO

Na zdjęciach: dzieci z klasy Ia Szkoły Pod-
stawowej w Woli Krzysztoporskiej w scen-
kach z inscenizacji „Sen Ekoludka”
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15 i 16 maja 2010 roku – te dni na długo 
wpiszą się w karty kalendarza i pamięć miesz-
kańców wsi Siomki oraz sołectwa Mzurki-
Budków , będą kojarzone z oficjalnym otwar-
ciem dwóch nowo wybudowanych Domów 
Ludowych. Dla obu społeczności lokalnych 
było to wydarzenie bardzo ważne. Po wielu 
miesiącach starań powstały obiekty, które 
sprzyjać będą kultywowaniu lokalnych trady-

cji i zwyczajów ludowych, a także staną się centrum życia kulturalnego mieszkańców. Budynki z pewnością okażą się doskonałym zaple-
czem do działań dla wszystkich środowisk kulturotwórczych Gminy. Na dobry początek gospodarze obu obiektów otrzymali od Wójta 
i Rady Gminy talony na kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, a także pomoc finansową i rzeczową od sponsorów. 
Przypomnijmy, że na realizację inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w łącznej wysokości 500.000 zł. Koszty całkowite wyniosły ponad 1.300.000 zł.

DOM LUDOWY W SIOMKACH
Uroczystość oficjalnego oddania do użytku budynku miała 

miejsce 15 maja i była wydarzeniem niezwykle ważnym, zwłasz-
cza dla jej głównych gospodarzy: Pawła Malika – sołtysa wsi 
oraz Marii Danielak – przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich 
w Siomkach. Na początek sołtys wsi gorąco przywitał wszystkich 
gości, kilka słów od siebie dodała również pani przewodnicząca, 
w szczególności witając swoje koleżanki z KGW. Następnie oko-
licznościowe przemówienia wygłosili Wójt Roman Drozdek, Prze-
wodniczący Rady Gminy Ryszard Olejnik i Przewodnicząca Kół Go-
spodyń Wiejskich w terenu Gminy Maria Głowacka. Nie zabrakło 
również symbolicznego przecięcia czerwonej wstęgi, zaszczyt ten 
przypadł w udziale Wójtowi Gminy i gospodarzom uroczystości. 
Po krótkiej modlitwie, którą odprawił ks. Piotr Szubski wszyscy za-
proszeni goście zasiedli do stołu, by móc posmakować pyszności 
przygotowanych na tę szczególną okoliczność przez Panie z KGW 
Siomki. Organizatorzy zapewnili także oprawę muzyczną, przy 
skocznej i rytmicznej muzyce bawiła się cala sala. Owej soboty 
nie zabrakło uśmiechu i zadowolenia na żadnej twarzy.

DOM LUDOWY W SOŁECTWIE MZURKI-BUDKÓW
Sołectwo Mzurki-Budków świętowało powstanie nowego Domu Ludowego w dniu 

16 maja. Obiekt mieści się w Budkowie, a uroczystość jego oficjalnego otwarcia zgroma-
dziła licznie mieszkańców całego sołectwa i zaproszonych gości. Głównym prowadzącym 
był sołtys Ryszard Cieślak. Zadowoleniu z wybudowania tak wspaniałego obiektu towa-
rzyszyło głębokie przeświadczenie, że budynek będzie sprzyjał integracji lokalnej spo-
łeczności. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Roman Drozdek oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Olejnik. Poświęcenia dokonał ks. dziekan Antoni 
Kamiński i ks. Mariusz Staszczyk. Poczęstunek przygotowały członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich, które do pomocy zaangażowały swych mężów – ci mogli się także wykazać 
na parkiecie, gdyż do tańca przygrywała Kapela Spod Dębu.

Warto dodać, że miejscowość Budków 
ma już swoje tradycje związane z istnie-
niem Domu Ludowego. Pierwszy tego typu 
obiekt został wybudowany w latach 30-
tych XX w. z inicjatywy p.Sroki – komen-
danta policji Gminy Woźniki. Większość 
kosztów budowy tego okazałego gmachu 
pokryła Gmina Woźniki. W budynku swe 
siedziby miały trzy społeczne organiza-
cje tj. Ochotnicza Straż Pożarna, Związek 
Strzelecki „Strzelec” oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich – wszystkie z Budkowa. Dom 
Ludowy służył lokalnemu społeczeństwu 
przez wiele dziesięcioleci. Podupadł dopie-
ro z chwilą zaprzestania działalności przez 
OSP Budków w końcu lat 80-tych.

UROCZYSTE OTWARCIE 
DOMÓW LUDOWYCH

Na zdjęciu: DL w Budkowie

PROJEKTY UNIJNE Z EFS

Fotografia przedstawia: mieszkańców Gminy Woźniki przed Domem Ludowym w Bud-
kowie po zakończeniu kursu obrony przeciwlotniczej i gazowej w dniu 31 maja 1936 r., 
w pierwszym rzędzie siedzi p.Sroka z córkami.

Na zdjęciu: DL w Siomkach

Na zdjęciu: wstęgę przecina sołtys wsi Paweł Malik w obecno-
ści przewodniczącej KGW Siomki Marii Danielak i Wójta Romana 
Drozdka

Na zdjęciu: proboszcz parafii Krzepczów 
– ks. dziekan Antoni Kamiński dokonujący 
poświęcenia Domu Ludowego w Budkowie
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W kwietniu b.r. rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 
8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Mój nowy zawód” jest skierowany do osób odcho-
dzących z rolnictwa – rolników i domowników rolnika z terenu 
Gminy Wola Krzysztoporska. Zakłada umożliwienie skorzysta-
nia z bezpłatnych szkoleń 62 osobom. Z końcem maja zakoń-
czył się nabór do projektu. Warunki rekrutacji spełniły 72 osoby 
(zgłosiło się więcej chętnych niż miejsc szkoleniowych) i dla-
tego zostały utworzone listy rezerwowe dla poszczególnych 
szkoleń. Wyniki naboru ogłoszone zostały 2 czerwca na stro-
nie internetowej: www.wola-krzysztoporska.pl oraz na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Gminy. Obecnie z wszystkimi uczestnika-
mi projektu zawierane są stosowne umowy. Pierwsze grupy 
rozpoczęły już moduł doradztwa zawodowego prowadzony 
przez panią Jadwigę Kropidłowską – doradcę zawodowego II 
stopnia. Podjęte zostały również działania zmierzające do wy-
boru wykonawców usług szkoleniowych – w pierwszej kolej-
ności w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E i B.

Na zdjęciach: osoby zainteresowane udziałem w projekcie 
w pierwszym dniu naboru tj. 20 kwietnia br.

Planuje się, że oszczędności powstałe w trakcie realizacji 
projektu będą przeznaczane na zwiększenie liczby uczestni-
ków. Osoby zapisane na listach rezerwowych ciągle mają szan-
sę zakwalifikowania się do udziału w projekcie.

PROJEKTY UNIJNE Z EFS

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z OBRAD RADY GMINY
XLIV sesja Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej odbyła 

się w dniu 28 kwietnia 2010 r. w budynku Urzędu Gminy 
w Woli Krzysztoporskiej. Podczas obrad radni udzielili Wójto-
wi Gminy absolutorium za 2009 rok. Uchwała podjęta została 
jednomyślnie, wcześniej przedstawione zostały opinie Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej w sprawie 
sprawozdania finansowego Wójta Gminy za 2009 r.

Na sesji dokonano także zmian w budżecie Gminy na 2010 
rok, dotyczące m.in. zwiększenia wydatków na zadania inwe-
stycyjne: budowę drogi w miejscowości Wola Rokszycka, rewi-
talizację centrum miejscowości Bogdanow, instalację pompy 
ciepła w Przedszkolu Samorządowym w Woli Krzysztoporskiej, 
czy realizację Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Bujnach. 
Kolejne pod jęte uchwały dotyczyły:

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla obszaru położone-
go w obrębie geodezyjnym Pawłów Górny i Parzniewice 
Duże,
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nierucho-
mości położonej w obrębie Siomki oznaczonej numerem 
działki 291/3 o pow.1,08ha na okres 1 roku,
zgody na najem lokali użytkowych w miejscowościach: 
Woźniki (pow. 60,52m2), Gomulin (pow. 85 m2 i 73 m2) 
oraz Wygoda (pow. 35 m2),

–

–

–

zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miejscowości Wola Krzysztoporska i Siomki ze Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
(w debacie publicznej właściciele gruntów nie wnieśli uwag),
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla Woli Krzysztoporskiej i Siomek.

Obrady zakończyła dyskusja na tematy różne, radni porusza-
li m.in. kwestie: przejęcia od Starostwa Powiatowego w Piot-
rkowie Tryb. drogi Gomulin-Wola Krzysztoporska i wykonania 
wzdłuż niej rowu (przejęcie będzie możliwe po uregulowaniu 
stanu prawnego drogi, wtedy też będzie można wykupić grunty 
na jej poszerzenie i wykopanie rowu), interwencji w Starostwie 
Piotrkowskim odnośnie łatania dziur na drodze powiatowej 
Oprzężów – Piekary, dziur na drodze Krzyżanów – Gąski (zarząd-
cą drogi jest PKP), budowy chodnika w miejscowości Bujny (po 
uzupełnieniu braków w dokumentacji ogłoszony będzie prze-
targ na wykonawstwo), wytyczenia ul. Północnej w Siomkach 
(po przygotowaniu projektu technicznego rozpoczęte zostaną 
negocjacje z właścicielami gruntów w celu ich wykupu), wyko-
nania zbiornika na ścieki przy Domu Ludowym w Piekarach.

Wszystkie uchwały przechowywane są w Urzędzie Gmi-
ny pok. 12, osoby zainteresowane mają prawo wglądu do 
ich treści. Uchwały zamieszczane są również na stronie in-
ternetowej Urzędu oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń.

–

–

Na zdjęciach: pierwszy dzień rekrutacji do projektu



W tym roku obchody Dni Gminy Wola Krzysztoporska, jak 
to bywa od wielu lat, rozpoczęły się zawodami wędkarskim 
nad stawem w miejscowości Wygoda (sobota, 12 czerwca). 

Do udziału w wędkowaniu zgłosiło się 87 osób. Zawody za-
kończyły się wręczeniem nagród rzeczowych dla najlepszych 
zawodników. Otrzymali oni sprzęt do wędkowania.

Kolejnym punktem programu były rozgrywki w tenisa sto-
łowego w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Woli Krzysztopor-
skiej. Następnie panowie mogli sprawdzić swoje możliwości 
w konkurencji siłacza. Największym siłaczem okazał się Dawid 
Albin – mieszkaniec Woli Krzysztoporskiej, który w nagrodę 
otrzymał rower ufundowany przez Wójta Gminy.

Na boisku przy ulicy Cmentarnej odbył się towarzyski mecz 
piłki nożnej zorganizowany pomiędzy drużynami Wschód 
– Zachód.

W godzinach popołudniowych rozpoczął się program arty-
styczny przygotowany przez dzieci i młodzież z terenu gminy. 
Jako pierwsze wystąpiły maluchy z Przedszkola Samorządowe-
go w Woli Krzysztoporskiej. W dalszej części na scenie pojawi-
ły się dzieci ze szkół podstawowych w Bogdanowie, Parznie-
wicach, Woli Rokszyckiej, Woźnikach. Młodzież z gimnazjum 
zaprezentowała program pod nazwą „Jak zdrowiej żyć?” 
Wystąpił również zespół LAVO oraz zespół taneczny Project 
Dance działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzy-
sztoporskiej.

Późnym popołudniem miał miejsce występ zaprzyjaźnio-
nych artystów z terenu ziemi piotrkowskiej, którzy zaprezen-
towali program artystyczny „Folklor na kółkach”. Wystąpili ar-
tyści z Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy i Wolborzu 
oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie.

Na sam wieczór organizatorzy przygotowali zabawę tanecz-
ną z zespołem RED DANCE dla uczestników imprezy.

W kolejny dzień obchodów (niedziela, 13 czerwca) również 
sporo się działało. Rano zorganizowano akcję pobierania krwi. 
Uroczyste obchody rozpoczęły się w kościele p.w. Najświętszego 
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Na zdjęciu: Jolanta Kołacińska – Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury i Jakub Majewski – jeden ze zwycięzców bloku sportowo-
rekreacyjnego

Na zdjęciu: publiczność zgromadzona pod sceną w czasie trwają-
cej części rozrywkowej programu Dni Gminy Wola Krzysztoporska

Na zdjęciu: najsilniejszy Dawid 
Albin ze swoją nagrodą

Na zdjęciu: zabawiający najmłod-
szych mim (Sylwester Wiśniewski)

DNI GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA 2010

Na zdjęciu: przedstawiciele władz samorządowych Gminy Wola Krzysztoporska

Na zdjęciu: Roman Drozdek 
– Wójt Gminy Wola Krzyszto-
porska dokonujący uroczystego 
otwarcia
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Serca Pana Jezusa w Woli Krzysztoporskiej, gdzie odbyła się 
msza święta. Po niej korowód przemaszerował na plac przy 
gminnym ośrodku kultury. Uroczystego otwarcia dokonał Ro-
man Drozdek – Wójt Gminy. Następnie miał miejsce krótki kon-
cert w wykonaniu orkiestr dętych z Gomulina i Bogdanowa.

Niewątpliwie, dla sporej części publiczności, występ Ireny 
Jarockiej był gwoździem programu. Przypomniała wiele zna-
nych piosenek ze swojego repertuaru bardzo dobrze przy tym 
się prezentując. Nie zeszła ze sceny od razu – publiczność pro-
siła o bis. Po występie przez chwilę pozowała do zdjęć i roz-
dawała autografy.

„Ludowe Pasjonatki” zaprezentowały swoje możliwości wo-
kalne oraz piękne i kolorowe stroje, pasujące do repertuaru. 
Po nich na scenę weszli muzycy z „Kapeli spod dębu”. Tutaj 
piosenki przeplatały się z dowcipnymi wypowiedziami wokali-
sty. Urozmaicał on występ wesołymi anegdotami.

A i w dalszej części organizatorzy zapewnili dobrą zabawę. 
Na scenie pojawił się duet z Kabaretu „Masztalscy”. Amatorzy 
dobrego humoru mieli coś dla siebie.

Po „Masztalskich” nadszedł czas na wyczekiwany, przede 
wszystkim przez młodzież, koncert zespołu D-Bomb. Roztań-
czeni artyści wciągnęli do zabawy publiczność.

Wieczorem udał się pokaz laserów, który planowo miał się 
odbyć w sobotni wieczór, ale został przełożony ze względu 
na niesprzyjającą pogodę.

W trakcie obchodów dni gminy nie zabrakło atrakcji dla 
najmłodszych. Było wesołe miasteczko, pokazy mima i wę-
drówki klauna, który chętnie pozował do zdjęć i stanowił 
nie lada atrakcję. Dzieci miały okazję by udekorować swoje 
buzie bajkowym makijażem, który wykonywała Stanisława 
Kocuj – na co dzień prowadząca zajęcia plastyczne w domu 
kultury.

Na zdjęciu: panie z zespołu „Ludowe Pasjonatki”

Na zdjęciu: roztańczony zespół D-Bomb, na który z niecierpliwością czekała młodzież

Na zdjęciu: występ kabaretu 
„Masztalscy”

Na zdjęciu: Sylwester Wiśniew-
ski w roli klauna

Na zdjęciu: koncert Ireny Jarockiej w drugim 
dniu obchodów Dni Gminy Wola Krzysztoporska

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom zaangażowanym 
w przygotowanie obchodów Dni Gminy Wola Krzysztoporska.

Na zdjęciach: kulisy uroczystości



Po raz kolejny (5 czerwca b.r.), w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Woli Krzysztoporskiej, odbył się VI Powiatowy Przegląd 
Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Wokalnych, Wokal-
no-Instrumentalnych i Tanecznych. W przeglądzie tym udział 
wzięło ponad 320 uczestników. 

W tym roku nasz GOK otrzymał dwie nagrody zgłaszając 
dwie sekcje artystyczne: zespół taneczny Project Dance zdobył 

I nagrodę w kategorii zespoły taneczne, a zespół muzyczny 
LAVO zdobył wyróżnienie w kategorii zespoły wokalne.

Podczas przeglądu, poza konkursem, wystąpiła sekcja akroba-
tyczna CARAWELLA działająca przy GOK i przygotowywana przez 
profesjonalnego instruktora – Sylwestra Wiśniewskiego. Występ 
cieszył się dużym zainteresowaniem i został nagrodzony owacja-
mi na stojąco. Grupa otrzymała wyróżnienie od Wójta Gminy.

3 czerwca w parku w Mzurkach, 
na posesji Grażyny i Józefa Stęp-
niów, odbył się już po raz 8, Przegląd 
Pieśni i Tańców Ludowych organizo-
wany przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Woli Krzysztoporskiej, Koło Go-
spodyń Wiejskich Mzurki-Budków 
oraz Kapelę „Spod Dębu”, która 
obchodziła 5-lecie swojego istnienia. 
Imprezę rozpoczęła msza polowa, 
po której rozpoczęły się prezentacje 
konkursowe oraz koncerty orkie-
stry dętej i kapel podwórkowych. 
Gościnnie wystąpił także big band 
„Kasztelania” z Rozprzy. Uczestnicy 
konkursu nagradzani byli w dwóch 
kategoriach: dzieci/młodzież oraz 
dorośli, nagrody ufundowali Wójt 
Gminy Wola Krzysztoporska, Starosta Powiatu Bełchatowskiego 
i Wójt Gminy Drużbice.

Organizatorzy imprezy przygotowali dla wszystkich zgroma-
dzonych wiele dodatkowych atrakcji: ogródki gastronomiczne, 
stoiska z lokalnymi produktami folklorystycznymi, place zabaw 

dla dzieci, które mogły także pojeździć na koniach sprowadzo-
nych ze stadniny w Bełchatowie. Zabawa była doskonała, dopi-
sała pogoda i publiczność , w imprezie – jak nigdy dotąd – udział 
wzięły setki osób. Nad bezpieczeństwem uczestników i gości 
czuwali strażacy z OSP Rożniatowice i Bukowie Górne.

Oto nagrodzeni w konkursie:
W KATEGORII DZIECI/MŁODZIEŻ: I m-sce zespół 
QATRO, II – zespół folklorystyczny z Gminy Druż-
bice, III m-sce – zespół dziecięcy „SKRZATY” 
z Woźnik, wyróżnienie przyznano zespołowi 
„Dąbrowianie”; W KATEGORII DOROŚLI: I m-sce 
Zespół Pieśni i Tańca RAIKA z Bełchatowa, II – ze-
spół „Ludowe Pasjonatki” z Woli Krzysztopor-
skiej oraz równorzędnie Wolborski Zespół Obrzę-
dowy, III m-sce – zespół „Sitowianki, wyróżnienie 
otrzymał zespół z Wolborza „Nad Wobórką”

10

Na zdjęciach: u góry – zwycięzcy przeglądu z pu-
charami, na dole – Kapela „Spod Dębu”

POWIATOWY PRZEGLĄD W GOK

NA LUDOWO W MZURKACH

Na zdjęciu: na scenie Mieczysław 
Warszada – Zastępca Wójta Gminy

Na zdjęciu: grupa Project Dance
– zdobywczynie I miejsca w kategorii 
zespoły taneczne

Na zdjęciu: akrobatyczny popis grupy CARAWELLA 
podopiecznych Sylwestra Wiśniewskiego – nagrodzony 
gromkimi brawami

WYDARZENIA KULTURALNE
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W niedzielę, 23 maja 2010 roku, w kościele p.w. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Woli Krzysztoporskiej, miała miej-
sce niecodzienna uroczystość. Tego dnia swą pierwszą samo-
dzielną mszę (zwaną prymicyjną) odprawił ksiądz Wojciech 
Torchalski. 

Ksiądz Wojciech Torchalski pochodzi z Woli Krzysztopor-
skiej. 22 maja 2010 roku przyjął święcenia kapłańskie w Bazy-

lice Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie. Świę-
ceń tych, jemu oraz 17 innym diakonom, udzielił Metropolita 
Częstochowski, Arcybiskup Stanisław Nowak, który po śpiewie 
wezwań litanii do Wszystkich Świętych, przez włożenie rąk na 
głowę i specjalną modlitwę, prosił Boga aby tych wybranych 
na Prezbiterów Kościoła Częstochowskiego uświęcił i konse-
krował. Po przyjęciu sakramentu święceń, 18 księży neoprezbi-

terów (jak nazywa się nowo wyświęconych księży) odprawiło 
mszę świętą w koncelebrze z Arcybiskupem Częstochowskim 
Stanisławem Nowakiem.

Następnego dnia, ta wielka radość stała się udziałem całej 
parafii. Od samego rana ulice Woli Krzysztoporskiej przypo-
minały swoim pięknym wystrojem o zbliżającej się doniosłej 
chwili. Uroczysta procesja wyruszyła do domu księdza prymi-
cjanta o godzinie 1100. Tam błogosławieństwa udzielili księ-
dzu Wojciechowi najpierw rodzice – Elżbieta i Grzegorz Tor-
chalscy, a następnie ksiądz proboszcz kan. Janusz Chylewski. 
Dalej procesja – już z księdzem neoprezbiterem – przeszła do 
świątyni parafialnej. Tu słowa życzeń pod adresem księdza 
Torchalskiego skierował najpierw ksiądz proboszcz, potem 
dzieci komunijne oraz przedstawiciele parafii, a także przed-
stawiciele min. Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży, Żywego Różańca oraz Rodziny Pieszej Pielgrzymki 
na Jasną Górę.

Msza święta rozpoczęła się o godzinie 1200. Pełną ciepłych 
słów homilię wygłosił ks. prałat Włodzimierz Kowalik, były 
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Czę-
stochowskiej, w którym do kapłańskiej posługi przygotowy-
wał się ksiądz Wojciech. 

Na zdjęciu: ksiądz Wojciech, wraz z rodzicami, w otoczeniu 
uczestników uroczystej procesji zmierzającej do kościoła p.w. 
NSPJ w Woli Krzysztoporskiej

Podczas tego wyjątkowego dla parafian wydarzenia można 
było zaobserwować emocje towarzyszące księdzu prymicjantowi 
w czasie mszy świętej. Widać było łzy wzruszenia wśród człon-
ków jego najbliższej rodziny, ale też i innych zgromadzonych. 

Na zakończenie, ksiądz Wojciech Torchalski udzielił 
wszystkim błogosławieństwa papieskiego (przypisanego 
do mszy świętej prymicyjnej) oraz błogosławieństwa prymi-
cyjnego – każdemu z osobna przez nałożenie rąk. Wszyscy 
otrzymali również od młodego księdza obrazek upamiętnia-
jący jego prymicję.

Na zdjęciach obok: za-
kończenie mszy świętej 
parafianie otrzymują bło-
gosławieństwo prymicyj-
ne udzielane poprzez na-
łożenie rąk 

Redakcja biuletynu dzię-
kuje ks. Wojciechowi 
Radolińskiemu za rela-
cję z uroczystości i do-
łącza się do wszystkich 
życzeń złożonych mło-
demu księdzu Wojcie-
chowi Torchalskiemu.

MSZA PRYMICYJNA

Na zdjęciu: ksiądz Wojciech, wraz z rodzicami, w otoczeniu 
uczestników uroczystej procesji zmierzającej do kościoła p.w. 
NSPJ w Woli Krzysztoporskiej

Na zdjęciu (od lewej): diakon Zygmunt Filipczyk, ks. Wojciech Torchalski, ks. prałat Włodzimierz Kowalik oraz ks. proboszcz kan. Ja-
nusz Chylewski – w czasie uroczystej mszy prymicyjnej
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Kilkudziesięciu uczniów ze szkół podstawowych wzięło 
udział w Gminnym Czwórboju LA Dziewcząt i Chłopców. Od-
był się on 10 maja w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Woli 
Krzysztoporskiej, a zorganizowany został przez Gminny Szkol-

ny Związek Spor-
towy oraz Gmin-
ne Zrzeszenie LZS 
w Woli Krzysztopor-
skiej. Do zawodów 
zgłosiły się repre-
zentacje szkół:
DZIEWCZĘTA: 
SP Wola Krzyszto-
porska, SP Gomulin, 
SP Wożniki, SP Bog-
danów, SP Rokszyce
CHŁOPCY: 
SP Parzniewice, SP 
Wola Krzysztopor-
ska, SP Gomulin, SP 
Woźniki, SP Bogda-
nów, SP Bujny.

Rywa l i zowano 
w czterech konku-

rencjach. Były to bieg na 60 m, 1000 m (chłopcy) i 600 m (dziew-
częta), skok wzwyż i rzut piłeczką palantową. O kolejności miejsc 
na podium decydowała suma punktów zdobyta przez zawodni-
ków danej szkoły w poszczególnych konkurencjach.

WYNIKI INDYWIDUALNE

Piłeczka palantowa – dziewczęta: I. Maria Wróblewska (SP 
Bogdanów), II. Zuzanna Gałkowska (SP Wola Krzysztoporska), 
III. Oliwia Łuczyńska (SP Rokszyce); chłopcy: I. Krystian Delipa-
cy (SP Bujny), II. Mateusz Piątek (SP Bujny), III. Krzysztof Bą-
kowski (SP Wola Krzysztoporska)

Bieg na 60 m – dziewczęta: I. Adrianna Kopeć (SP Woniki), 
II. Aleksandra Pilarczyk (SP Woźniki), III. Aleksandra Famulska 
(SP Wola Krzysztoporska); chłopcy: I. Mateusz Piątek (SP Bujny), 
II. Artur Danielak (SP Bujny), III. Krystian Delipacy (SP Bujny)
Bieg na 600 m – dziewczęta: I. Oliwia Łuczyńska (SP Rokszy-
ce), II. Adrianna Kopeć (SP Woźniki), III. Aleksandra Famulska 
(SP Wola Krzysztoporska); 
Bieg na 1000 m – chłopcy: I. Krzysztof Bąkowski (SP Wola 
Krzysztoporska), II. Jakub Kuśnierski (SP Wola Krzysztoporska), 
III. Adam Świątkowski (SP Wola Krzysztoporska)
Skok wzwyż – dziewczęta: I. Aleksandra Famulska (SP Wola 
Krzysztoporska), II. Aleksandra Pilarczyk (SP Wożniki), III. Ad-
rianna Kopeć (SP Woźniki); chłopcy: I. Radosław Małecki (SP 
Woźniki), II. Krystian Delipacy (SP Bujny), Krzysztof Bąkowski 
(SP Wola Krzysztoporska), Krystian Jarząbek (SP Parzniewice)
Dodatkowo wyłoniono najlepszego zawodnika i zawodnicz-
kę czwórboju. Wśród chłopców klasyfikacja indywidualna wy-
glądała następująco:
I miejsce Krystian Delipacy (SP Bujny), II miejsce Mateusz 
Piątek (SP Bujny) i III miejsce Krzysztof Bąkowski (SP Wola 
Krzysztoporska).
Wśród dziewcząt na pierwszym miejscu uplasowała się Alek-
sandra Famulska (SP Wola Krzysztoporska), II miejsce zajęła 
Adrianna Kopeć (SP Woźniki) a III – Aleksandra Pilarczyk (SP 
Woźniki).
W punktacji generalnej szkół wśród chłopców zwycięstwo 
przypadło Szkole Podstawowej w Bujnach, spośród dziewcząt 
najlepsze były zawodniczki SP Woźniki.
Skład zwycięskiego zespołu chłopców SP Bujny: Artur Da-
nielak, Adrian Delipacy, Igor Kuśmierski, Mateusz Piątek, Kry-
stian Delipacy, Wiktor Kurusiewicz, Marek Krakowiak. Ich opie-
kunem jest Agnieszka Warszada.
Skład zwycięskiego zespołu dziewcząt SP Woźniki: Aleksan-
dra Pilarczyk, Kamila Kopeć, Karolina Olszewska, Paulina Sta-
siak, Adrianna Kopeć, Klaudia Matyja. Opiekunem dziewcząt 
jest Agata Pawlak.

Gimnazjaliści z Woli Krzysztoporskiej i zawodnicy LUKŚ 
„GRYF” przy ZSR CKP w Bujnach odnieśli duży sukces w Druży-
nowych, Sztafetowych , Wojewódzkich Biegach Przełajowych 
LZS które odbyły się nad Zalewem „PATYKI” koło Zelowa.

Drużyna chłopców z gimnazjum w składzie: Damian Niezgo-
da, Mateusz Cieśla, Mateusz Turlejski, Kamil Bujacz i Krzysztof 
Bujacz wywalczyła I m-sce, natomiast gimnazjalistki w skła-
dzie: Paulina Gielsner, Karolina Cieślak, Paulina Herman, Pau-
lina Krawczyk i Martyna Sowita, zdobyły III m-sce. Zespoły do 
zawodów przygotowywał Hubert Zawiślak-nauczyciel wycho-
wania fizycznego. 

Drużyna dziewcząt LUKS „GRYF” przy ZSR CKP w składzie: Ag-
nieszka Krawczyk, Ewelina Matyniak, Klaudia Sobańska, Paulina 
Sikorska i Dominika Czubała zajęły I m-sce, natomiast chłopcy 
w składzie: Mańkowski Kamil, Pietrzyk Dominik, Skoneczny Bar-
tosz, Gala Wojciech, Szulc Hubert i Dusiński Dominik uplasowali 
się na II m-scu. Zespoły do zawodów przygotowała nauczycielka 
wychowania fizycznego ZSR CKP Bujny Anetta Mielczarek.

W drużynowych biegach przełajowych uczestniczyli rów-
nież zawodnicy i zawodniczki z SP w Woli Krzysztoporskiej. 

W skład drużyn, zarówno chłopców, jak i dziewcząt wchodzili 
uczniowie z klasy IV. Na sukcesy sportowe IV-klasiści muszą 
jednak jeszcze trochę poczekać. 

Po raz piąty rusza Gmina Liga Piłki Nożnej Mężczyzn Drużyn 
Niezwiązkowych 7-osobowych. Rozgrywki rozpoczynają się 
w lipcu. Prowadzone będą systemem turniejowym. Eliminacje 
do finału rozgrywane będą w trzech grupach.

W rozgrywkach będzie uczestniczyć 11 zespołów: LZS Kac-
prów, Bogdanów, Blizin, Parzniewice, Majków, Mąkolice, 

Siomki, Woźniki, Wygoda, LKS OLD BOY Wola Krzysztopor-
ska, „Zorza” Bujny.

Kierownikiem sekcji piłki nożnej przy Gminnym Zrzeszeniu 
LZS jest Rafał Mańkowski z LZS Wygoda, a przewodniczącym 
Gminnego Zrzeszenia LZS - Władysław Wawrzyńczak.

MISTRZOSTWA GMINY W CZWÓRBOJU LA

DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

RUSZA V EDYCJA GMINNEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ 

Na zdjęciu: zwycięska drużyna chłopców 
ze Szkoły Podstawowej w Bujnach

ZE SPORTU

Na zdjęciu: drużyna chłopców i dziewcząt z Gimnazjum w Woli 
Krzysztoporskiej (w czerwonej kurtce trener Hubert Zawiślak)
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Turyści z ZSR CKP w Bujnach gm. Wola Krzysztoporska i ze Szko-
ły Podstawowej w Nowej Wsi gm. Rozprza  (łącznie 9 osób) re-
prezentujący powiat piotrkowski i woj. łódzkie uczestniczyli 
w XXII Ogólnopolskim Rajdzie Pieszym „Szlakami kultury, szlaka-
mi cystersów”. Rajd odbył się w dn. 14-16.05.2010 r. na terenie 
Ponidzia z metą w Pińczowie. Uczestnicy wzięli udział w różnych 
konkurencjach indywidualnych i zespołowych, zdobywając wiele 
nagród. Reprezentanci naszej Gminy najlepiej wypadli w nastę-
pujących konkurencjach: w konkursie „Z dziejów chrześcijaństwa 
w Polsce” – I miejsce zajęła Kamila Dylak; w konkursie „Woje-
wództwo świętokrzyskie – geografia, przyroda, historia” – I miej-
sce zdobyła Katarzyna Kowalska, a w sprawnościowym torze 
przeszkód – III miejsce Katarzyna Leśniewska. 

Turyści ZSR CKP Bujny w składzie: Katarzyna Kowalska, Anna 
Henc, Katarzyna Leśniewska i Kamila Dylak, w kategorii OPEN 
wywalczyli II miejsce. Do udziału w rajdzie przygotowani zostali 
przez Jolantę Kordowiak - nauczycielkę wychowania fizycznego 
w ZSR CKP Bujny. Cała drużyna w klasyfikacji powiatowej i wo-
jewódzkiej uplasowała się na II miejscach.

Jedną z atrakcji, jakie przygotowali organizatorzy dla uczest-
ników rajdu, była wycieczka do Sandomierza, jednego z naj-
piękniejszych i najstarszych miast w Polsce. Sandomierz był 
siedzibą książąt i rezydencją królów. Spośród przeszło 120 za-
bytków architektury za najcenniejsze uznany jest zespół domi-
nikański Kościoła św. Jakuba.  Wraz z walorami przyrodniczymi 
i krajobrazami miasto tworzy niezwykły klimat.

RAJD PIESZY „SZLAKAMI KULTURY, SZLAKAMI CYSTERSÓW”

Piętnastoosobowa grupa turystów LUKS „GRYF” przy ZSR 
CKP w Bujnach uczestniczyła w jubileuszowym 45 Ogólno-
polskim Zlocie LZS na Lubelszczyźnie, zorganizowanym pod 
hasłem” Turystyka – Ekologia – Rodzina”. Zlot odbył się na te-
renie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „STER” w Oku-
nince na jeziorem Białym, gm. Włodawa.

Turyści z Bujen w konkurencjach zlotowych zajmowali wy-
sokie miejsca. W metodycznej wycieczce pieszej na 35 star-
tujących drużyn zdobyli VI miejsce. W konkursie rodzinnym 
I miejsce wywalczyli Katarzyna Leśniewska i Piotr Żurawski. 
W konkursie na najlepszy program artystyczny związany 
z problematyką krajoznawczą, środowiskiem wiejskim i na-
wiązujący do hasła zlotu drużyna uplasowała się na V miejscu. 
W konkursie wiedzy o ekologii i ochronie przyrody IX miej-
sce przypadło Dominice Czubała. W konkursie wiedzy krajo-
znawczej o Lubelszczyźnie Klaudia Kromel zajęła VI miejsce. 
W turnieju plażowej piłki siatkowej duet Katarzyna Leśniew-
ska i Piotr Żurawski zdobyli I miejsce, natomiast Justyna Błasz-
czyk i Mateusz Kuśmierek II miejsce. Zarówno w klasyfikacji 

powiatowej, jak i wojewódzkiej nasi turyści uplasowali się na 
II miejscu.

W drodze na zlot do Okuninki turyści 
mieli możliwość zwiedzenia zespołu pa-
łacowo-parkowego w Puławach i jego 
otoczenia. Była to przyjemna i kształcąca 
wędrówka w świat klasycystyczno-roman-
tycznej architektury i przyrody. Zatrzymali 
się także w zespole pałacowo-dworcowym 
w Kozłówce – jest to najlepiej zachowa-
na rezydencja arystokratyczna w Polsce, 
obecnie Muzeum Zamoyskich.

Uczestnicy zlotu zwiedzili również Mu-
zeum Byłego Obozu Zagłady w Sobibo-
rze gdzie uczcili pamięć zamordowanych 
(obóz został utworzony przez Niemców 
w latach 1942-43 celem zagłady Żydów 
z Polski, a także Austrii, Belgii, Czecho-
słowacji, Francji, Niemiec, Rumunii, Wę-
gier i ZSRR, ogółem zginęło w nim ok. 
250 tys. osób).

ZLOT POD HASŁEM „TURYSTYKA – EKOLOGIA – RODZINA”

Na zdjęciu: drużyna ZSR CKP z Bujen, od lewej Anna Henc, Kata-
rzyna Leśniewska, Katarzyna Kowalska, Kamila Dylak i Władysław 
Wawrzyńczak – kierownik grupy

Na zdjęciu: turyści z LUKS „GRYF” Bujny ze zdobytymi pucharami

Na zdjęciu: puchary zdobyte przez ZSR CKP Bujny i SP Nowa Wieś 

Na zdjęciu: obelisk upamiętniający drogę, którą szli mężczyźni, kobiety i dzieci do obozu 
zagłady w Sobiborze
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Z HISTORII GMINYLZS KACPRÓW MISTRZEM
W niedzielę 25 kwietnia br. na sali sportowej gimnazjum 

w Woli Krzysztoporskiej odbył się finałowy turniej GMINNEJ 
LIGI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ MĘŻCZYZN drużyn niezwiązko-
wych 5-osobowych. W rozgrywkach ligowych w fazie elimina-
cyjnej uczestniczyło 10 zespołów z terenu gminy Wola Krzy-
sztoporska. Do finału awansowały 4 najlepsze drużyny tj. LZS 
”ZORZA” Bujny, LZS Kacprów, LZS Siomki i LZS Wygoda.

Klasyfikacja końcowa rozgrywek finałowych :
I miejsce LZS Kacprów - drużyna zdobyła PUCHAR WÓJTA 
GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA Romana Drozdka;
II miejsce LZS Siomki - drużyna otrzymała PUCHAR PREZESA 
OZPM w Piotrkowie Trybunalskim Stanisława Sipy;
III miejsce LZS „ZORZA” Bujny – drużyna zdobyła PUCHAR 
Wiceprzewodniczącego Powiatowego Zrzeszenia LZS w Piot-
rkowie Trybunalskim Grzegorza Adamczyka;
IV miejsce LZS Wygoda - drużyna otrzymała PUCHAR Prze-
wodniczącego Społecznej Sekcji Piłki Nożnej Gminnego Zrze-
szenia LZS w Woli Krzysztoporskiej Rafała Mańkowskiego.

Wszystkie zespoły uczestniczące w rozgrywkach finałowych 
otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz piłki ufundowane przez 
Wójta Gminy.

Drużyna zwycięska LZS Kacprów wystąpiła w składzie: 
Roksela Janusz - kapitan, Banaszczyk Przemysław, Haładaj Ja-
cek, Krawczyk Mariusz, Kiereś Konrad, Renosik Kamil, Tatarski 
Kamil, Wieczorek Maciej, Wieczorek Michał, Witkowski Prze-
mysław. Kierownikiem zespołu jest Wieczorek Wojciech.

Królem strzelców został Roksela Janusz z LZS Kacprów, który 
zdobył łącznie z rozgrywkami eliminacyjnymi 18 bramek.

Rozgrywki ligowe prowadziła Społeczna Sekcja Piłki Nożnej 
Gminnego Zrzeszenia LZS w Woli Krzysztoporskiej, której prze-
wodniczącym jest Rafał Mańkowski z LZS Wygoda. Współor-
ganizatorami byli: Gminne Zrzeszenie LZS w Woli Krzysztopor-
skiej, którego przewodniczącym jest Władysław Wawrzyńczak 
oraz OZPN w Piotrkowie Trybunalskim, reprezentowany przez 
PREZESA Stanisława Sipę. Całość imprezy odbywała się pod 
patronem Wójta Gminy Wola Krzysztoporska.

W czasie uroczystego zakończenia rozgrywek ligowych, 
za pomoc niesioną Gminnemu Zrzeszeniu w zakresie organi-

zacji gminnych środowiskowych imprez sportowo-rekreacyj-
nych uhonorowano dyplomem podziękowania Lucynę Szko-
dzińską - Przewodniczącą KGW w Blizinie oraz Agnieszkę 
Kraszkiewicz - sołtysa Blizina. Za wieloletnią, społeczną 
pracę na rzecz rozwoju sportu i rekreacji na terenie gminy 
Wola Krzysztoporska, Prezydium Rady Wojewódzkiej Zrzesze-
nia LZS w Łodzi przyznało Jackowi Pielużkowi z LZS Siomki 
i Dariuszowi Adamusowi z LZS Majków Duży brązową od-
znakę honorową LZS. 

Finały rozgrywek miały odbyć się 14 kwietnia, jednak z uwa-
gi na ogłoszoną żałobę narodową termin przesunięty został 
na 25 kwietnia.

Na zdjęciu (od lewej): Jolanta Gąsior – Prezes LKS Wola Krzyszto-
porska, Grzegorz Adamczyk – Wiceprzewodniczący Powiatowego 
Zrzeszenia LZS w Piotrkowie Trybunalskim, Roman Drozdek – Wójt 
Gminy Wola Krzysztoporska, Wojciech Wieczorek – kierownik mi-
strzowskiej drużyny LZS Kacprów, Michał Gaworczyk – kierownik 
drużyny LZS „ZORZA” Bujny, Stanisław Sipa – Prezes OZPN w Piot-
rkowie Trybunalskim oraz zawodnicy zwycięskiej drużyny.

UPAŁ
Upał to intensywne oddziaływanie promieni słonecznych na 

ludzi i otoczenie. Zjawisku temu towarzyszy wysoka temperatu-
ra powietrza, często przekraczająca 30 C. Zbyt długie spędza-
nie czasu w słońcu lub przegrzanym miejscu może spowodować 
schorzenia termiczne. Aby skutecznie chronić nasz organizm 
przed niekorzystnym oddziaływaniem upałów należy zapoznać się 
ze sposobami postępowania w czasie ich wystąpienia.

Przed wystąpieniem upałów:
zainstaluj klimatyzujące okna;
wyłącz wszystkie pobliskie ogrzewacze;
izoluj przestrzenie wokół klimatyzatorów w celu lepszego 
uszczelnienia; użyj wentylatora do lepszego rozprowadzania 
chłodnego powietrza;
odprowadzaj ciepło na zewnątrz i utrzymuj chłodne powietrze 
wewnątrz;
zainstaluj tymczasowe ekrany odblaskowe, takie jak płyty tek-
turowe pokryte folią aluminiową, w celu odbijania promieni 
słonecznych na zewnątrz;
utrzymuj chłodne powietrze wewnątrz pomieszczeń poprzez 
stosownie żaluzji w drzwiach i oknach;
rozważ utrzymywanie w użyciu zewnętrznych okiennic przez cały 
rok (zewnętrzne okiennice latem nie dopuszczają ciepła do wnę-
trza domu i w ten sam sposób utrzymują ciepło w domu zimą);
sprawdź przewody urządzeń klimatyzacyjnych, czy są właści-
wie izolowane i szczelne.
Podczas upałów:
ogranicz do niezbędnego minimum przebywanie w słońcu zwłasz-
cza w okresie najintensywniejszego działania jego promieni;
zawieś zacienienia (markizy, zasłony lub żaluzje) na okna, które 
są oświetlane przez poranne i popołudniowe słońce - zewnętrz-
ne markizy lub żaluzje mogą zredukować ilość ciepła słonecz-
nego docierającego do domu przez okna nawet o 80%;
oszczędzaj elektryczność: w okresie dużych upałów ludzie mają 
tendencje do znacznie większego zużycia energii elektrycznej 
na potrzeby urządzeń klimatyzacyjnych, co prowadzi do niedo-
boru mocy lub przerw w dopływie prądu;

przebywaj wewnątrz pomieszczeń tak długo, jak to możliwe; 
jeśli jest brak klimatyzacji, przebywaj na najniższym poziomie 
budynku poza zasięgiem światła słonecznego;
pamiętaj, że wentylatory elektryczne nie chłodzą, powodują 
tylko ruch powietrza;
spożywaj zbilansowane, lekkie posiłki;
regularnie pij duże ilości wody; osoby cierpiące na epilepsję 
oraz schorzenia serca, nerek lub wątroby, będące na nisko 
– wodnej diecie oraz mające problemy z utrzymaniem płynów, 
powinny skontaktować się z lekarzem przed zwiększonym 
przyjmowaniem płynów;
ogranicz przyjmowanie napojów alkoholowych, mimo, że piwo 
i napoje alkoholowe zdają się zaspakajać pragnienie, to zazwy-
czaj powodują dalsze odwodnienie organizmu;
ubieraj się w luźno dopasowane rzeczy, zakrywające możli-
wie największą powierzchnie skóry; lekka, o jasnych kolorach 
odzież, odbija ciepło i promieniowanie słońca oraz pomaga 
utrzymać normalną temperaturę ciała;
chroń twarz i głowę poprzez noszenie  kapelusza z szerokim 
rondem;
pozwól swojemu organizmowi przystosować się do wysokich 
temperatur w ciągu pierwszych 2-3 dni fali upałów;
unikaj zbytniego nasłonecznienia. Opalenizna spowalnia zdol-
ność do samoczynnego chłodzenia się; użyj środków ochrony 
przed promieniami słonecznymi o wysokim współczynniku 
skuteczności ochrony;
unikaj skrajnych zmian temperatur; chłodny prysznic natych-
miast po przebywaniu w upale, może spowodować wystąpie-
nie efektu hipotermii, zwłaszcza u starszych i bardzo młodych 
ludzi; zwolnij tryb życia;
osoby wysokiego ryzyka powinny przebywać w chłodnych 
miejscach;
zażywaj dużo wypoczynku, aby umożliwić działanie naturalne-
go systemu chłodzenia twojego organizmu;
poznaj objawy dolegliwości termicznych i dowiedz się, jak 
udzielać pierwszej pomocy;
w przypadku stwierdzenia oparzeń lub innych dolegliwości 
– skontaktuj się z lekarzem.

INFORMATOR O POWSZECHNEJ  SAMOOBRONIE  LUDNOŚCI  CZ .  IX
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W północno-zachodniej części Gminy Wola Krzysztoporska 
leży wieś Budków. W miejscowości tej w 1887 roku urodził się 
Aleksander Bogusławski – w ocenie wielu historyków jedna 
z najwybitniejszych postaci powiatu piotrkowskiego.

Aby przybliżyć naszym czytelnikom działalność tego wy-
bitnego działacza ruchu ludowego, na łamach Biuletynu 
zamieszczać będziemy jego życiorys napisany przez Marię 
Mioduchowską w 1981 r. a wydany drukiem w XXX tomie 
Roczników Łódzkich.

ŻYCIORYS ALEKSANDRA BOGUSŁAWSKIEGO (1887-1963) – część I:

„Aleksander Bogusławski urodził się 27 V 1887 r. we wsi 
Budków w pow. piotrkowskim. Jego rodzice, Józefa i Baltazar, 
uprawiali dwunastomorgowe gospodarstwo, które drogą kup-
na, za pożyczkę zaciągniętą w Banku Włościańskim w 1900 r., 
powiększyli do 22 mórg. Aleksander dzielił los swoich rówieś-
ników, pomagał rodzicom w gospodarstwie i opiekował się 
młodszym rodzeństwem: 3 siostrami i bratem. Starszy o 3 lata 
brat przyrodni Stefan zmarł w 1905 r.

Od 1894 r. Aleksander uczęszczał do szkoły ludowej w są-
siedniej wsi Woźniki. Niewątpliwie było to zasługą jego matki, 
która mimo niepiśmienności i wbrew zwyczajom odgrywała 
rolę głowy domu, a więc kierowała i decydowała o wszystkim 
w rodzinie Bogusławskich. Aleksander chodził do szkoły chęt-
nie i uczył się zapamiętale. Zdobywszy umiejętność czytania 
oraz pisania zaczął pełnić w domu funkcję lektora rodzinnego. 
Już wówczas poprzez czytanie książek i pism nieświadomie 
wpływał na kształtowanie poglądów i postaw początkowych 
swoich domowników, a później i chłopów z okolicy. Pierw-
szym czasopismem, z którym zetknął się, była „Gazeta Świą-
teczna”. Zainteresowany treścią artykułów postanowił zapre-
numerować pismo do spółki ze swymi krewniakami i odtąd 
czytał je systematycznie. 

„Gazeta Świąteczna” odgrywała w owym czasie rolę prze-
wodnika dla chłopów. Propagowała oświatę, nowoczesne 
metody uprawy roli i hodowli inwentarza domowego, infor-
mowała o uprawnieniach chłopów w samorządzie gminnym, 
uczyła higieny, zwalczała nałogi. Lektura „Gazety” oraz książek 
historycznych rozbudzała w Aleksandrze uczucia patriotyczne, 
kształtowała świadomość narodową, postawę społeczną i za-
chęcała do zdobywania wiedzy.

W trzynastym roku życia Bogusławski został uczniem Alek-
sandryjskiej Trzyklasowej Szkoły Miejskiej w Piotrkowie. Była to 
szkoła rządowa, sześcioletnia, w której wykładowcami, poza 
nauczycielem języka polskiego i prefektem, byli Rosjanie. Na te-

renie Aleksandrówki 
Bogusławski zetknął 
się z atmosfera rusy-
fikacji oraz nieprzy-
jazną postawą mło-
dzieży ze środowiska 
mieszczańsk iego , 
traktującej chłopów 
i ich dzieci z pogardą 
i wyższością. Z cza-
sem pokonał bariery 
izolacji, a nawet po-
zyskał zaufanie star-
szych kolegów, którzy 
jesienią 1904 r. wciąg-
nęli go do tajnej orga-
nizacji niepodległoś-
ciowej pod nazwą 
Związek Młodzieży 
Polskiej (ZMP). Bogu-
sławski, jak większość 
działaczy ludowych Królestwa, rozpoczął pracę społeczno- po-
lityczną w szeregach organizacji utworzonej z inicjatywy Ligi 
Narodowej. 

Był to czas wielkich wydarzeń. W Rosji wybuchła rewolucja, 
która natychmiast swoim zasięgiem objęła również Królestwo 
Polskie. Na terenie Królestwa walka o cele społeczne splątała 
się z walką o cele narodowe i objęła poza klasą robotniczą sze-
rokie koła inteligencji, uczącą się młodzież oraz ludność wsi. 

Członkowie ZMP wbrew patronom brali udział w przygoto-
waniu strajku szkolnego. Bogusławski był jednym z aktywnych 
organizatorów strajku na terenie Aleksandrówki i uczestniczył 
w pracach konspiracyjnych. Kolportował tajnego „Polaka”, 
brał udział w zebraniach gminnych organizowanych w myśl 
zaleceń działaczy niepodległościowych. Na zgromadzeniach 
tych chłopi domagali się wprowadzenia w szkołach i urzędach 
języka polskiego oraz podejmowali uchwały o bojkotowaniu 
zarządzeń władz carskich. „Chłopi, a zwłaszcza ci światlej-
si – pisze Bogusławski – traktowali mnie bardzo poważnie, 
chociaż skończyłem zaledwie 17 lat. Chętnie też współdziałali 
w  mojej pracy kolporterskiej. Poza „Polakiem” zwiększyło się 
w tym czasie wydawanie innych pism, odzew, broszur, śpiew-
ników ze śpiewami zakazanymi, które rozchodziły się szybko 
i z zainteresowaniem były czytywane”.

Bogusławski pochłonięty pracą niepodległościową na tere-
nie Piotrkowskiego nie zaniedbywał jednak nauki. W okresie 

strajku szkolnego uczęszczał na 
tajne komplety zorganizowane 
w Piotrkowie przez Polską Ma-
cierz Szkolną (PMS), gdzie ze-
tknął się z młodzieżą robotniczą 
skupioną w Związku Młodzieży 
im. J. Kilińskiego. Wiosną 1906 r. 
utracił kontakt ze swą organizacją 
i wstąpił do Związku Młodzieży 
im. J. Kilińskiego. Uczestnicząc 
w zebraniach, szkoleniach a także 
korzystając z dobrze zaopatrzo-
nej biblioteki Związku pogłębiał 
swoją wiedzę i zapoznawał się 
z metodami pracy konspiracyjnej. 
Nadal prowadził kolportaż dru-
ków nielegalnych, za co 7 IV 1906 
r. został aresztowany i osadzony 
w więzieniu piotrkowskim. Po 
dwumiesięcznym areszcie wrócił 
do rodzinnej wsi, kontynuował 
naukę i pracę kolporterską.

Z HISTORII GMINY
POSEŁ Z BUDKOWA

Na zdjęciu: zabudowania w gospodarstwie rodzinnym Bogusławskich w Budkowie oraz bliska 
rodzina Aleksandra Bogusławskiego, fotografia zrobiona 9 lipca 1916 roku

Na zdjęciu: Aleksander Bogusławski 
– fotografia zrobiona 10 lipca 1907 
roku do świadectwa szkolnego w szkole 
aleksandryjskiej
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ALFABET HISTORII DZIEWIĘTNASTOWIECZNEJ

Nazwę tę w XIX w. nosiły, leżące w powiecie piotrkowskim, 
gminie Woźniki oraz parafii Bogdanów, folwark i wieś nazywa-
na kolonią włościańską. Folwark piekarski rozciągał się na po-
wierzchni 346 mórg (ok.193,41 ha) ziemi, posiadał 3 domy, w któ-

rych mie szkały 
43 osoby. Wieś 
z a m i e s z k a n a 
była przez 285 
osób zajmują-
cych 37 domów 
i upra wiają-
cych 502 morgi 
(ok. 280,61 ha) 
ziemi.
Obecnie w Pie - 
ka rach mieszka 
126 osób.

Wieś będąca częścią 
dóbr parzniewickich leżała 
w powiecie piotrkowskim, 
gminie Parzniewice, w gra-
nicach parafii Bogdanów. 
W II połowie lat 80-tych 
we wsi było 12 domów za-
mieszkałych przez 72 oso-
by. Mieszkańcy użytkowali 
111 mórg (ok. 62,04 ha) 
ziemi. 

W chwili obecnej w całej 
miejscowości Parzniewice 
Duże mieszka 312 osób.

Wieś o tej nazwie stanowiła część dóbr Parzniewice. Leża-
ła ona w granicach powiatu piotrkowskiego, gminy Parznie-
wi ce oraz parafii Bogdanów. W latach 80-tych XIX wieku 
w 22 domach mieszkało 208 osób, które użytkowały 472 
morgi (263,84 ha) ziemi.

Obecnie miejscowość Poraj zamieszkuje 95 osób.

Biuletyn „NASZA GMINA”
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Na zdjęciu: panorama PiekarNa zdjęciu: miejscowość Piekary

Na zdjęciu: budynek w miejscowości Poraj

Poraj

Opisy miejscowości pochodzą z publikacji p.t. „Dziewiętnastowieczne opisy wybranych wsi w powiecie piotrkowskim”
autorstwa Zbigniewa Ziemby (Piotrków Trybunalski 2006).

Na zdjęciu: miejscowość Poraj

Piekary

Na zdjęciach: zabudowania w miejscowości Parzniewice Duże – w tej części zwaną Przydatkami

Przydatki


