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Gminy Wola KrzysztoporskaGminy Wola Krzysztoporska

INWESTUJEMY W EKOLOGIĘ
W bieżącym roku Gmina Wola Krzysztoporska przeprowadzi 

szereg inwestycji wspierających ekologię, a jednocześnie wpły-
wających na obniżenie kosztów funkcjonowania jednostek or-
ganizacyjnych Gminy. Inwestycje te, ze względu na uzyskanie 
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, są tanie i efektywne. 
Największą była Termomodernizacja budynków Zespołu Szkol-
no-Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej. Całkowity koszt tej 
inwestycji zamknął się w kwocie 2,5 mln zł. Przedsięwzięcie zo-
stało dofinansowana ze środków Unii Europejskiej kwotą 1,8 mln 
złotych (Działanie II.6 RPO WŁ). Zakończono również roboty 
związane z termomodernizacją budynku Przedszkola Samorzą-
dowego w Woli Krzysztoporskiej. Inwestycja ta miała charakter 
kompleksowy. Szerzej została opisana na następnych stronach 
Biuletynu. We wrześniu rozpoczną się natomiast roboty termo-

modernizacyjne w budynku GOK w Woli Krzysztoporskiej Termomodernizacja polegać będzie na ociepleniu budynku, wymianie 
stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji kotłowni (wymiana kotła węglowego na olejowy) oraz modernizacji instalacji co. Roboty 
mają zakończyć się w miesiącu listopadzie. Całkowity koszt inwestycji to kwota 600 tysięcy zł. Kwotę 135 tysięcy złotych pozyskano 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarko Wodnej w Łodzi (umorzenie pożyczki).

Termomodernizacją objęty też zostanie budynek Domu Ludowego w Krężnej. Szacowany koszt tej inwestycji to kwota 100 000,00 zł. 
Termomodernizacja będzie polegała na ociepleniu budynku, wymianie stolarki okiennej oraz wykonaniu robót towarzyszących, m.in. 
wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Inwestycje tę Gmina wykona z środków własnych.

Dbałość o ekologię w naszej Gminie przejawia się w zaplanowaniu i przeprowadzeniu w ramach różnych zadań inwestycyj-
nych innowacji, które mają znaczący wpływ na ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych zanieczyszczeń. W trzech obiektach 
gminnych zaplanowano zamontowanie powietrznych pomp ciepła w kotłowniach jako elementu wspomagającego pracę kotłowni 
olejowych. Pompy ciepła zostaną zamontowane w nowo budowanej placówce oświatowej w miejscowości Gomulin, a funkcjonują 
już w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej oraz w Przedszkolu Samorządowym. Pompy powietrzne wykorzystują 
do ogrzewania wody ciepło odzyskiwane z powietrza i mają za zadanie ogrzanie w okresie od wiosny do jesieni ciepłej wody użyt-
kowej w budynkach, a w okresie zimowym wspomaganie układu centralnego ogrzewania. Pompy zasilane są energią elektryczną, 
której koszt zużycia jest znacznie niższy niż uzyskane korzyści płynące z ogrzania wody. Zakup i montaż pomp powietrza (koszt ok. 
100.000 zł za 1 szt.) został dofinansowany w wysokości min. 80 % kosztów całkowitych z środków zewnętrznych tj. z udziałem 
środków Unii Europejskiej lub środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Na zdjęciach: nowo zamontowana pompa ciepła oraz system kotłów olejowych w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej.

INWESTYCJE GMINNE
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W okresie wakacyjnym 
przeprowadzono komplek-
sowe działania termomo-
dernizacyjne w Przedszkolu 
Samorządowym w Woli Krzy-
sztoporskiej. W ramach inwe-
stycji wykonano: instalację 
powietrznej pompy ciepła, 
roboty ogólnobudowlane tj. 
ocieplenie fundamentów, 
ścian zewnętrznych oraz stro-
podachu, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, wymia-
nę orynnowania oraz instalacji 
odgromowej, wymianę insta-
lacji centralnego ogrzewania, 
remont kotłowni: wymiana 
kotła węglowego na kocioł 
olejowy).

Zadanie pod nazwą „Insta-
lacja pompy ciepła w Przed-
szkolu Samorządowym 
w Woli Krzysztoporskiej” zostało zrealizowane z udziałem środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarko Wodnej w Łodzi. Całkowita wartość za-
dania to kwota 72.285,00 zł. Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi wynio-
sła 57.828,00 zł. Również zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku Przed-
szkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej” zostało zrealizowane z udziałem 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarko Wodnej w Łodzi. 
Objęło ono wykonanie pozostałych wyżej opisanych robót. Ich całkowity koszt wyniósł 
404 195,69 zł, z tego kwota dofinansowania funduszu 342 182,50 zł. Dodatkowo 
w przedszkolu dokonano remontu kuchni przedszkolnej za kwotę 11000,00 zł oraz za-
kupu nowych, energooszczędnych urządzeń do przygotowywania dzieciom posiłków 
za kwotę 42.000,00 zł. Wszystkie te działania wpłynęły na poprawę warunków funk-
cjonowania przedszkola. Była to inwestycja tym bardziej potrzebna, że w roku 2010 
do przedszkola zapisała sie rekordowa liczba – 100 dzieci z terenu całej gminy. 

Na zdjęciu: budynek Przedszkola Samorządowego w Woli 
Krzysztoporskiej

TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 
W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

Zadania zrealizowano 
z udziałem środków 

Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Na zdjęciu (obok): pompa ciepła zainstalowana w przedszkolu, służąca do podgrzewu ciepłej 
wody użytkowej oraz wspomagająca układ centralnego ogrzewania

W sierpniu  rozpoczęły się prace przy budowie zespołu boisk 
o sztucznej nawierzchni w miejscowości Bujny w ramach pro-
gramu rządowego „Moje Boisko – Orlik 2012”. Koszt robót 
budowlanych to kwota 1 097 959,13 zł i obejmuje on wyko-
nanie: boiska wielofunkcyjnego  o nawierzchni poliuretano-
wej, boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej do gry w piłkę 
nożną, budynku szatniowego, oświetlenia i ogrodzenia te-
renu, zbiornika na ście-
ki ogólno spławne oraz 
robót rozbiórkowych 
(rozbiórka budynku go-
spodarczego). Na rea-
lizację zadania Gmina 
Wola Krzysztoporska 
uzyskała dofinansowa-
nie w łącznej kwocie 
666 667,00 zł ze środ-
ków pozostających w ge-
stii Ministerstwa Sportu 
i Turystyki oraz Urzę-
du Marszałkowskiego 
w Łodzi. Oddanie obiek-
tu do użytkowania pla-
nowane jest w listopa-
dzie 2010 r. 

ORLIK W MIEJSCOWOŚCI BUJNY

Na zdjęciach: plac budowy zespołu boisk o sztucznej nawierzchni 
przy Szkole Podstawowej w Bujnach w ramach programu „Moje 
Boisko – Orlik 2012”
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Od początku roku prowadzone są roboty modernizacyjne 
w większości z położonych na terenie gminy Domów Ludo-
wych. Trwają wciąż roboty w Stradzewie, Blizinie, Laskach, 
Piekarach, Majkowie Dużym, Krzyżanowie i Parzniewicach. 
Natomiast zakończyły się przewidziane na rok 2010 roboty 
w budynkach Domów Ludowych w Glinie, Pawłowie Gór-
nym i Kozierogach. Modernizacja Domu Ludowego w Glinie 
polegała na wykonaniu robót wykończeniowych wewnątrz 
budynku. W kuchni wykonano gładzie gipsowe na ścianach 
i sufitach oraz posadzki z płytek gresowych. W kuchni i ła-
zience położono ponadto płytki na ścianach. Wykonano ma-
lowanie ścian we wszystkich niepomalowanych dotychczas 
pomieszczeniach. W budynku Domu Ludowego w Pawłowie 
Górnym natomiast wymieniono stolarkę okienną i drzwiową 
na nową z PCV. Wewnątrz wykonano roboty murarskie, tynki 
oraz sufit podwieszany; rozprowadzono instalację wod.-kan. 

Rozebrano posadzki i wykonano pierwsze wylewki. W Kozie-
rogach natomiast zakończono wewnętrzne robot wykończe-
niowe. Położono płytki podłogowe i ścienne, ocieplono stro-
podach, w kotłowni wykonano tynki i posadzki. Na zewnątrz 
wykonano podjazd dla niepełnosprawnych. 

Ze względu na ograniczone środki budżetowe modernizacje 
Domów Ludowych na terenie gminy prowadzone są etapowo 
i równolegle we wszystkich obiektach. Niestety nie na każdy 
z budynków udaje się pozyskać dofinansowanie ze źródeł ze-
wnętrznych. W bieżącym roku uzyskano dofinansowanie 
w wysokości 500.000 zł z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (środki Unii Europejskiej) na inwestycję pod 
nazwą „Modernizacja i wyposażenie Domów Ludowych 
w miejscowościach Krzyżanów i Parzniewice Duże”. Pozo-
stałe inwestycje prowadzone są w 100% ze środków własnych 
Gminy Wola Krzysztoporska.

MODERNIZACJA GMINNYCH DOMÓW LUDOWYCH

W sierpniu zakończyła się  długo oczekiwana budowa placu zabaw przy 
Szkole Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej. Ta największa na terenie Gminy, 
licząca 300 uczniów szkoła podstawowa, nie miała dotychczas takiego obiektu. 
Dlatego podjęto decyzję o wybudowaniu placu zabaw o wysokim standardzie, 
który będzie służył uczniom przez wiele lat i będzie odpowiadał europejskim 
wymaganiom.  Wykonano projekt  obiektu   i wyłoniono w przetargu nieogra-
niczonym wykonawcę. Najniższa zaoferowana kwota za jego wykonanie  wy-
niosła 230.000,00 zł  Z tego kwota 115.000,00 zł została sfinansowana z środ-
ków Ministerstwa Sportu i Turystyki a pozostała z środków własnych Gminy. 
We wrześniu obiekt zostanie oddany do użytkowania.

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 
2007-2013 w Podregionie Wschodnim z siedzibą w Urzędzie 
Miasta Bełchatowa, pragnie zaprosić na bezpłatne spotka-
nie informacyjno-promocyjne, poświęcone możliwościom 
pozyskiwania funduszy unijnych w Województwie Łódzkim 
w latach 2007-2013, w szczególności z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Programu 
Operacyjny Kapitał Ludzki, Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 

Spotkanie jest adresowane do potencjalnych i obecnych be-
neficjentów: jednostek samorządu terytorialnego; jednostek 
sektora finansów publicznych; a także organizacji pozarządo-
wych; przedsiębiorców, którzy planują rozwijać swoją firmę 
na terenie województwa łódzkiego, osób fizycznych, planują-
cych otwarcie działalności gospodarczej.

Najbliższe spotkania planowane są: 27 PAŹDZIERNIKA 
– URZĄD GMINY MOSZCZENICA (ul. Kosowska 1, sala USC 
w godz. 10:00 – 14:00) oraz 15 LISTOPADA - URZĄD GMINY 

SŁAWNO (ul. Marii Curie Skłodowskiej 9, sala konferencyjna 
w godz. 10:00 – 14:00). 

Aby wziąć udział w spotkaniu informacyjnym należy wypeł-
nić formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony interneto-
wej www.wola-krzysztoporska.pl lub w pokoju nr 13 Urzędu 
Gminy w Woli Krzysztoporskiej) i wysłać go na adres e-mail: 
k.stachowicz@um.belchatow.pl lub pod nr faksu: 044 632 69 
23, do dnia rozpoczęcia spotkania. Z uwagi na ograniczoną licz-
bę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkania realizowane są w ramach akcji „Objazdowy Punkt 
Informacyjny”, mającej na celu upowszechnienie wiadomości 
na temat zwiększenia absorpcji środków z Unii Europejskiej 
oraz aktywizowanie, motywowanie i wspieranie beneficjen-
tów w procesie pozyskiwania środków. Projekt współfinanso-
wany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: 
Katarzyna Stachowicz, Urząd Miasta Bełchatowa

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Podregion Wschodni ul. Kościuszki 1, I piętro pokój 214, 

tel. 44 733 51 44

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH – BEZPŁATNE KONSULTACJE

Na zdjęciu: wyremontowana sala bankie-
towa Domu Ludowego w Glinie 

Na zdjęciu: Dom Ludowy w Pawłowie 
Górnym

Na zdjęciu: wnętrze Domu Ludowego w 
Kozierogach po remoncie

Na zdjęciu: plac zabaw przy SP w Woli Krzy-
sztoporskiej
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INFORMACJE BIEŻĄCE

11 lipca 2010 roku Ochotnicza Straż Pożarna z Majkowa 
Dużego obchodziła 90-tą rocznicę swojego powstania, połączoną 
z uroczystością nadania Jednostce sztandaru i poświęcenia samo-
chodu pożarniczego.

Z okazji tak wspaniałego jubileuszu przekazujemy Druhnom i 
Druhom  Jednostki wyrazy uznania i szacunku.

Od blisko wieku swoją działalnością dajecie świadectwo ofiar-
ności i pełnej poświęcenia służby dla całej społeczności gminnej. 
Wasza codzienna gotowość do niesienia pomocy ludziom w sytuacji 
zagrożenia ich życia i mienia jest wartością bezcenną.

Słowa wdzięczności i pamięci należą się również Seniorom 
Jednostki, którzy w humanitarnej pomocy bliźniemu odnajdywali 
cel swojego działania i tworzyli współczesne oblicze ochrony przeciwpożarowej Gminy.

Dziękując za dotychczasową służbę społeczeństwu, życzymy wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy, a także spełnienia wszyst-
kich osobistych planów i zamierzeń.

JUBILEUSZ OCHOTNICZEJ STRAŻY 
POŻARNEJ Z MAJKOWA DUŻEGO

W dniu 4 października br. decyzją Starosty Piotrkowskiego wydana została zgoda na zamknięcie z dniem 1 listopada 2010 
roku gminnego składowiska śmieci w miejscowości Mąkolice.

ZAMKNIĘCIE SKŁADOWSKA ŚMIECI W MAKOLICACH

Informujemy, że w listopadzie br. planowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska. 
Odpady będą zbierane według harmonogramu, który zostanie udostępniony mieszkańcom za pośrednictwem sołtysów. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać pod telefonem 44 616-39-72 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Utrzymanie czystości i porządku w gminach zasadniczo spoczywa na lokalnych władzach samorządowych. Wszyscy jednak  
ponosimy moralną odpowiedzialność za stan otaczającego nas środowiska naturalnego. Z roku na rok zwiększa się ilość od-
padów wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Niestety, znaczna ich część zaśmieca przydrożne rowy i lasy. Jak temu 
przeciwdziałać? Zacznijmy od podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych celem ich unieszkodliwienia i segreguj-
my odpady w gospodarstwach domowych, czyli już u źródła ich powstawania. Dzięi temu zmniejszamy ilość wprowadzanych 
do środowiska odpadów szkodliwych, pozyskujemy surowce wtórne do dalszego przetworzenia i tym samym zmniejszamy 
zużycie surowców naturalnych. Selektywną zbiórkę odpadów na terenie Gminy Wola Krzysztoporska prowadzi firma EKO-
REGION Sp. z o.o. Bełchatów. Oto kilka praktycznych wskazówek właściwej segregacji odpadów.

Jak segregować? Poszczególne rodzaje odpadów należy wkładać do właściwych pojemników. Nagannym jest porzucanie 
odpadów w workach obok pojemników, czy też pozostawianie tam odpadów wielkogabarytowych.

Stłuczka szklana. Szkło praktycznie nie ulega rozkładowi i setki, a może tysiące lat będzie zalegać w środowisku, jeśli nie 
trafi do recyklingu. Bezużyteczne słoje i butelki szklane bez zawartości wkładamy do pojemników, tak by ich nie potłuc. Należy 
pamiętać o podziale na kolory: kolorowe szkło do pojemnika zielonego, a bezbarwne do pojemnika białego (szkło z pojem-
ników odbierane jest potem samochodem z  kontenerem podzielonym na 2 kwatery). Pamiętajmy też o usunięciu  nakrętek 
plastikowych i metalowych.

Baterie i akumulatorki. Wyrzucona 1 malutka bateria zatruje 400 litrów wody i 1 metr sześcienny gleby. W trosce o środo-
wisko zadbajmy, by nie trafiały do kosza z odpadami komunalnymi - ze względu na swój skład chemiczny mogą zostać prze-
tworzone i odzyskane.

Butelki plastikowe. Powinny trafic do recyklingu. Porzucone w środowisku naturalnym przez 500 lat będą ulegać rozpa-
dowi, uwalniając toksyczne substancje. Butelkę plastikową wystarczy zgnieść, a następnie zakręcić przed wrzuceniem do po-
jemnika - dzięki temu pojemniki na ten rodzaj odpadów nie będą się zbyt szybko przepełniały. Przy przekazywaniu zużytego 
elektro-sprzętu należy dołożyć starań, by nie potłuc części szklanych. Zdekompletowany sprzęt  trafia niestety na składowisko, 
a nie do recyklingu.

EKOLOGIA NA CO DZIEŃ

Na zdjęciu: odznaczeni Seniorzy Jednostki, od lewej – Stanisław 
Żuchowski, Lucjan Senderecki, Stanisław Tuta i Marian Pietras

Na zdjęciach poniżej od lewej: nowy samochód pożarniczy dla Jednostki, moment wręczania sztandaru, Komendant Gminny OSP 
Zbigniew Wiewióra zdaje meldunek gen.Tadeuszowi Karczowi byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP
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Na terenie Gminy Wola Krzysztoporska działa Gminne 
Koło Kombatantów, które aktywnie uczestniczy w życiu 
publicznym naszej społeczności. Swoją obecnością kom-
batanci zrzeszeni w Kole uświetniają niejedną uroczystość 
gminną, podnosząc jej rangę i nadając jej wymiar patrio-
tyczny. Prezesem Gminnego Koła Kombatantów jest Sta-
nisław Kulig, sekretarzem – Bronisław Galuś. Kombatanci 

z terenu 
naszej Gminy to żołnierze II wojny światowej oraz wcieleni do wojska pol-
skiego w latach 1944 – 1947, a także z ruchu oporu – dzisiaj starsi panowie 
po osiemdziesiątce. Dla młodego pokolenia, które żyje w wolnej Polsce dzięki 
ich ofierze, powinni być wzorem.

Coraz częściej wydaje nam się, że wydarzenia II wojny światowej to bardzo 
odległa historia, tymczasem ludzie, którzy przeszli gehennę tamtych dni żyją 
i są wśród nas. Należy im się szacunek i pamięć.

Na zdjęciach u góry: kombatanci Józef Migasiński (zdj.z prawej) i Stanisław Miel-
czarek odbierają dyplomy przyznane przez Związek Kombatantów i Byłych Więź-
niów Politycznych w 65 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem, zdjęcia zrobione pod-
czas tegorocznych obchodów Dni Gminy Wola Krzysztoporska

ZASŁUŻENI DLA OJCZYZNY

Na zdjęciu od lewej: kombatanci Józef Migasiński, Stanisław Mielczarek, Stanisław Kulig, Zdzisław Cieślik i Bronisław Galuś podczas 
uroczystej gali z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zdjęcie zrobione 15.11.2009r.

4 lipca w Gomulinie odbyła się kolejna edycja Gminnych Zawodów Sporto-
wo-Pożarniczych. Uczestniczyły w niej 22 drużyny z jednostek OSP, mających 
swoje siedziby na terenie Gminy Wola Krzysztoporska. W poszczególnych kate-
goriach wystartowały jednostki:

1)  seniorzy: Blizin, Bujny, Gomulin, Jeżów, Krężna, Krzyżanów, Majków Duży, 
Mąkolice, Oprzężów, Piekary, Rokszyce, Wola Krzysztoporska, Wożniki;

2)  drużyna młodzieżowa powyżej 14 lat: Bujny, Gomulin, Jeżów, Krężna, 
Mąkolice, Piekary, Wola Krzysztoporska;

3)  drużyna młodzieżowa do 14 lat: Wola Krzysztoporska;
4)  drużyna młodzieżowa żeńska: Wola Krzysztoporska.
Poza konkursem swoją drużynę wystawili też samorządowcy.
Prezentowany poziom wyszkolenia poszczególnych ekip był wysoki. Zawod-

nicy uzyskiwali nie tylko doskonałe wyniki. Świetnie bawiła się publiczność. 
Komisja sędziowska złożona z członków Państwowej Straży Pożarnej mierzyła 
czasy poszczególnych drużyn i liczyła punkty, by w ostateczności wyłonić zwycięzców. Po niezwykle zaciętej i trzymającej do 
końca w napięciu rywalizacji, klasyfikacja końcowa wyglądała następująco: 

1)  seniorzy: I miejsce drużyna z OSP Jeżów, II miejsce OSP Wożniki, III miejsce OSP Wola Krzysztoporska,
2)  drużyna młodzieżowa powyżej 14 lat: I miejsce – OSP Wola Krzysztoporska, II – OSP Jeżów, III - OSP Mąkolice
W przypadku 2 pozostałych kategorii tj. drużyna młodzieżowa do lat 14 i drużyna młodzieżowa żeńska członkowie 

reprezentacji OSP Wola Krzysztoporska musieli rywalizować ze sobą o jak najlepsze wyniki. Czekamy na naśladowców w tych 
kategoriach wiekowych w pozostałych jednostkach.

Zawody okazały się wspaniałym sprawdzianem umiejętności strażackich. Doskonałą atmosferę rywalizacji i zabawy stworzyli 
przedstawiciele władz samorządowych, którzy startując w różnych konkurencjach strażackich (pozakonkursowo) niejednego 
widza doprowadzili do śmiechu, choć nieraz również potrafili zadziwić. Ostatecznie, nikt nie czuł się przegranym - wszystkie 
drużyny otrzymały podziękowania i pamiątkowe nagrody, a zwycięzcy dodatkowo puchary i talony na zakup niezbędnego 
sprzętu strażackiego ufundowane przez Gminę Wola Krzysztoporska.

Na zdjęciach poniżej: (zdjęcie z prawej)  eprezentacja OSP Wola Krzysztoporska (zdjęcie z lewej) – drużyny seniorów, młodzieżowe 
i żeńska oraz zwycięska drużyna OSP Jeżów w składzie - od lewej stoją: Arkadiusz Łukasik, Rafał Nadajewski, Marcin Pielużek, Arkadiusz 
Grabowski, Tomasz Wrocławski, niżej;Michał Misztela, Przemysław Łukasik, Paweł Grabowski

GMINNE ZAWODY POŻARNICZE

Na zdjęciu: ‘’To jest najlepszy sposób pokony-
wania przeszkód’’ twierdzi jedna z zawodniczek 
drużyny samorządowej



6

PROJEKTY UNIJNE Z EFS

XLV sesja Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej odbyła się 11 czerwca 
2010 r. w budynku  Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Piotrkowie 
Tryb., głównie celem wyjaśnienia przedłużającej się procedury wydania przez 
Starostwo pozwolenia na wycinkę drzew przy Szkole Podstawowej w Bujnach 
(w związku z budową Orlika oraz sali gimnastycznej  z przedszkolem).

 Podczas obrad radni przyjęli sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez 
Komisję Rewizyjną Rady Gminy w zakresie należności podatkowych za 2009 r. 
i I kwartał 2010 r. Na sesji wprowadzono także  zmiany w budżecie Gminy na 2010 
rok, dotyczące m.in. zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne: budowę 
placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej, czy termomoder-
nizację budynku Domu Ludowego w Krężnej.

Ponadto uchwalono:
–  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w obrębie geodezyjnym Majków Duży  - wschód i Majków Duży  - zachód,
–  Program Ochrony Środowiska dla Gminy oraz Plan Gospodarki Odpadami wraz 

z programem usuwania azbestu,
–  regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Podjęto także uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomo-
ści położonych w obrębie: Krężna, Miłaków, Borowa, Parzniewice Małe, Pieka-
ry, Jeżów, Mąkolice, Bogdanów, Kacprów, Wola Krzysztoporska, a także zbycia 
na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
położonej w Woli Krzysztoporskiej (działki, na której stoi pawilon handlowy - 
właściciel wnioskował o wykup gruntu). 

Obrady zakończyła dyskusja na tematy różne, tym razem najwięcej porusza-
nych kwestii dotyczyło dróg gminnych – ich jakości i koniecznych remontów, 
utwardzania poboczy. Omawiano też sprawę pomocy powodzianom.

XLVI sesja Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej miała miejsce 26 lipca br.  
Na początku obrad radni przyjęli sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez 
Komisję Rewizyjną w zakresie wydatków poniesionych na Ochotnicze Straże Po-

żarne w 2009 i I kwartale 2010 roku. Wprowadzili zmiany w budżecie Gminy 
na rok bieżący, które dotyczyły m.in. zwiększenia:
–  wydatków inwestycyjnych na budowę grogi Parzniewice – Bukowa oraz na mo-

dernizację i wyposażanie domów ludowych w miejscowościach: Majków Duży, 
Pawłów Górny, Piekary, Krężna,

–  wydatków bieżących na remonty szkół podstawowych w Bogdanowie i Woli 
Krzysztoporskiej oraz zakup materiałów i wyposażenia dla stołówki w Gimna-
zjum.

Podczas sesji uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go dla obszaru o pow. ok. 31ha położonego w obrębie geodezyjnym Siomki, 
Krzyżanów oraz o pow. ok. 40ha w obrębie geodezyjnym Siomki. Ponadto radni 
wyrazili zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, dotyczących gruntów rol-
nych w Jeżowie oraz części działki w Woli Krzysztoporskiej, na której stoi kiosk 
„Ruchu”.

Inne podjęte uchwały dotyczyły:
–  zmian w opisie granic stałych obwodów głosowania i stałych okręgów wybor-

czych na terenie Gminy (wcześniej zaakceptowanych przez Komisarza Wybor-
czego w Piotrkowie Tryb.),

–  udzielenia pomocy finansowej w wysokości 15.000 zł miastu Sandomierz 
z przeznaczeniem na poprawę stanu dróg zniszczonych w powodzi,

–  zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wola Krzysztoporska 
(chodzi o część działki wchodzącej w skład Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej, wnioskujący o wykup tej nieruchomości planuje budowę fabryki mebli).

Na zakończenie omawiane były m.in. kwestie zniszczonego przez samochód 
ciężarowy chodnika w Bogdanowie, remontów w szkołach i domach ludowych, 
przedłużającej się budowy „Orlika” w Woli Krzysztoporskiej.

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

Z OBRAD RADY GMINY

Na przestrzeni I półrocza 2010 roku Gmina Wola Krzysztoporska brała 
udział w projekcie systemowym „Strategiczna mapa regionu – badania 
regionu łódzkiego z opracowaniem scenariuszy rozwojowych”, realizowa-
nym przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w 
Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki projektowi 
stworzone zostały scenariusze rozwojowe do roku 2020 dla wszystkich 
jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa łódzkiego, 
które stanowić mogą użyteczny materiał do tworzenia dalszych szczegó-
łowych planów rozwoju, bądź do weryfikacji już posiadanych. Dla władz 
regionalnych opracowane dokumenty są cennym źródłem informacji, na 
bazie których można typować obszary bardziej lub mniej wymagające 
wsparcia. Proces tworzenia scenariuszy rozwoju miał charakter partycypa-
cyjny, brali w nim udział lokalni liderzy i eksperci.

Według scenariusza stworzonego dla naszej Gminy, w okresie najbliższych 10 lat spodziewać się należy następujące-
go rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczej: nie istnieje zagrożenie spadkiem liczby mieszkańców, dochód budżetowy na 
1 mieszkańca powinien być wzrastający i powinien przewyższać średnią dla województwa, wskaźnik bezrobocia w relacji do 
średniej wojewódzkiej powinien spadać (mogą wystąpić niewielkie okresowe wzrosty spowodowane czynnikami makroeko-
nomicznymi), w przyszłości można oczekiwać ożywienia aktywności gospodarczej mieszkańców i wzrostu liczby podmiotów 
gospodarczych, powinniśmy wykorzystać szansę rozwoju gminnego systemu oświaty, z uwagi na pozytywne prognozy liczby 
młodzieży szkolnej w latach 2009-2020.

STRATEGICZNA MAPA REGIONU

Przedstawiciele władz samorządowych i sołtysi spotkali się 
09 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury na zebraniu roboczym. 
Obrady rozpoczęto od przedstawienia wyników właśnie za-
kończonych wyborów prezydenckich na terenie Gminy Wola 
Krzysztoporska, a także podsumowanie akcji pomocy dla po-
szkodowanych w czasie powodzi. Omówione zostały ważniej-
sze zadania inwestycyjne realizowane w tym roku – zwłaszcza 
w zakresie kanalizacji, budowy dróg i modernizacji domów 
ludowych. Ożywioną dyskusję wzbudziły kwestie kar umow-
nych przy sporządzaniu umów na wykonanie inwestycji. Soł-
tysi otrzymali również informacje na temat spraw oświaty, 
Powszechnego Spisu Rolnego, który będzie przeprowadzony 
od 1 września do 31 października, czy jakości wody w sie-
ci wodociągowej. Zebranie było okazją do zgłaszania samo-

rządowcom problemów lokalnej społeczności, wnioskowano 
np. o  wycinkę krzaków zarastających drogę przez las Koziero-
gi – Krężna, wybudowanie zjazdu przy szkole w Krzyżanowie, 
pytano o możliwości utworzenia przedszkola w Krzyżanowie.

ZEBRANIE SOŁTYSÓW
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Jako pierwsi swoje szkolenia zawodowe rozpoczęli panowie zapisani na kurs prawa jazdy kat. C – pierwsze spotkanie organi-
zacyjne mieli już 30 lipca. W następnej kolejności szkolić zaczęły się osoby zakwalifikowane na kurs operatora maszyn ciężkich, 
doradcy handlowego z prawem jazdy kat.B oraz prawo jazdy kat. C+E. Łącznie pod koniec sierpnia w ramach projektu z bez-
płatnych kursów, mających na celu zdobycie kwalifikacji przydatnych w znalezieniu zatrudnienia poza rolnictwem, korzystało 
28 osób.  Warto podkreślić, że w wyniku pierwszych przetargów ogłoszonych przez Gminę na realizację szkoleń grupowym dla 
uczestników projektu, powstały oszczędności, które pozwolą przeszkolić większą niż pierwotnie zakładano liczb osób. Każdy 
kolejny przetarg to kolejne zaoszczędzone pieniądze. Dzięki wygospodarowanym środkom szanse na bezpłatne kursy zyskują 
osoby wpisane na listy rezerwowe projektu. Gmina wystąpiła już do Urzędu Marszałkowskiego jako instytucji pośredniczącej we 
wdrażaniu programów unijnych ze stosownym wnioskiem w tej sprawie – czekamy na decyzję Urzędu.

Na zdjęciach: uczestnicy szkoleń, po lewej - kursu prawa jazdy kat. B (w firmie OLIMP), po prawej – operatora maszyn ciężkich (w firmie 
BETRANS).

PROJEKT „MÓJ NOWY ZAWÓD” – ROZPOCZĘCIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W miesiącu lipcu br. uczestnicy projektu „Mój nowy zawód” , którymi są rolnicy i domownicy rolników ubezpieczeni w KRUS,  
rozpoczęli moduł doradztwa zawodowego. Pod okiem pani Jadwigi Kropidłowskiej – doradcy zawodowego II stopnia, tworzyli 
swoje portfolio, poznając swoje słabe i mocne strony , a także predyspozycje i właściwe dla siebie kierunki rozwoju. Zajęcia 
prowadzone były w systemie: 1 godzina zajęć indywidualnych oraz 3 spotkania grupowe w łącznym wymiarze 14 godzin. Do 
końca lipca z porad doradcy skorzystało 58 uczestników, z czego  24 to kobiety (41,38%). Kolejnym etapem uczestnictwa w 
projekcie dla każdej z tych osób będzie udział w wybranym przez siebie szkoleniu zawodowym, przypomnijmy, że wybierać 
można było spośród następujących specjalności: kurs operatora maszyn ciężkich, prawo jazdy kat. C lub C+E z obsługą burt 
samowyładowczych, kurs kwalifikacji wstępnej dla kierowców samochodów ciężarowych, podstawy gospodarki magazynowej 
z obsługą wózków jezdniowych, doradca handlowy z prawem jazdy kat.B, profesjonalna obsługa sekretariatu z elementami 
wizażu, księgowość od podstaw, bukieciarstwo i florystyka, kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacją paznokci.

Poniżej fotorelacja z zajęć z doradcą zawodowym.

PROJEKT „MÓJ NOWY ZAWÓD” – DORADZTWO ZAWODOWE
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Już od wielu lat dożynki są tradycyjnym świętem, pod-
czas którego rolnicy dziękują za zebrane plony. Są też oka-
zją do wypoczynku i dobrej zabawy po pełnej wysiłku pracy 
na roli. Tegoroczne Gminne Dożynki odbyły się 29 sierpnia 
w miejscowości Bujny. Ich organizatorem był Wójt Gminy 
Wola Krzysztoporska, Rada Gminy oraz Gminny Ośrodek Kul-
tury.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 14.00 uroczystą Mszą 
Świętą, którą odprawił ks. Grzegorz Cierliński. Kapłan w swo-
jej homilii podziękował wszystkim rolnikom za wysiłek i po-
święcenie, wspomniał też o aktualnej sytuacji w rolnictwie 
i zaapelował do władz samorządowych o pomoc niezbędną 
dla wszystkich rolników gospodarujących na terenie naszej 
Gminy. Ukoronowaniem obrzędów było poświęcenie chle-
bów i wieńców dożynkowych. Tegorocznymi starostami do-
żynek byli – Maria Karkocha z Bujen i Zdzisław Szafarski z Pa-
włowa Górnego.

Po zakończeniu mszy nastąpiło przejście korowodu do-
żynkowego na boisko sportowe przy ZSR CKP w Bujnach, 

gdzie odbywały się dalsze uroczystości. Ceremoniał dożyn-
kowy tradycyjnie rozpoczął Wójt Gminy - Roman Drozdek. 
Niezwykle istotnym jego punktem było wręczanie władzom 
samorządowym wieńców dożynkowych, specjalnie przygo-
towanych na tę okoliczność przez Koła Gospodyń Wiejskich 

działające na terenie naszej Gminy. Panie z KGW wykazały 
się po raz kolejny niezwykłą pomysłowością i kunsztem wy-
konania tych ludowych dzieł sztuk. Z kolei ich pełne dowci-
pu i poczucia humoru przyśpiewki dedykowane osobie, któ-
rej wręczały wieniec pokazały, że potrafią bawić się słowem 
i muzyką.

Część artystyczną tegorocznych Dożynek zdominował nie-
wątpliwie występ zespołu ,,Rudi Schuberth & Wały Jagielloń-
skie”. Zgromadzeni w plenerze mogli usłyszeć znane od wielu 
lat utwory, takie  jak: ,,Wars wita was”, ,,Monika dziewczy-
na ratownika’’, czy ,,Córka rybaka’’. Zabawa była wyśmie-
nita, zwłaszcza że lider zespołu oprócz swoich umiejętności 
wokalnych zaprezentował także różnego rodzaju anegdoty 
i śmieszne opowiastki. Następnie na scenę wkroczyły zespoły 

DOŻYNKI GMINNE BUJNY 2010

Na zdjęciu:  Wójt Gminy Wola Krzysztoporska i starostowie dożynek, z tyłu - „Ludowe Pasjonatki”

Na zdjęciu: starościna dożynek - Maria Karkocha z Bujen i staro-
sta – Zdzisław Szafarski z Pawłowa Górnego

Na zdjęciu obok: orkiestra dęta z OSP Gomulin
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ludowe, w swoich popisowych numerach zobaczyliśmy ,,Lu-
dowe Pasjonatki” oraz   Kapelę ,,Spod Dębu”. Gościnnie wy-
stąpiła grupa folklorystyczna ,,Rajka” z Bełchatowa. Wystąpi-
ły również zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Woli Krzysztoporskiej.

Dla najmłodszych szczególnie ważnym elementem Doży-
nek były atrakcje pozasceniczne, a wśród nich: Mega Wesołe 

Miasteczko, malowanie twarzy, przejażdżkę na kucykach, za-
bawę ze szczudlarzem oraz wiele innych zabaw.

Zwieńczeniem Święta Plonów była oczekiwana przez wie-
lu przybyłych gości zabawa taneczna „pod gwiazdami” przy 
akompaniamencie zespołu muzycznego „Red Dance”. Mimo, 
iż pogoda wieczorem nie była sprzyjająca, zespołowi udało 
się przekonać publiczność do wspólnej zabawy.

Na zdjęciu: KGW Oprzężów z wieńcem dożynkowymNa zdjęciu: KGW Majków Duży z wieńcem dożynkowym

Na zdjęciu: KGW Piekarki z wieńcem dożynkowymNa zdjęciu: KGW Kozierogi z wieńcem dożynkowym
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Z inicjatywy Wojciecha Kamińskiego z Gomulina, czter-
dziestu sześciu mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska 
uczestniczyło 17 lipca br. w wycieczce na pola Grunwaldu. 
Celem wyjazdu było obejrzenie inscenizacji Bitwy pod Grun-
waldem, zorganizowanej z okazji 600-lecia pokonania mo-
carstwa krzyżackiego (statystowało około 1300 odtwórców 
historycznych).

Przypomnijmy, że 15 lipca 1410 roku na polach Grun-
waldu starły się dwie największe armie średniowiecznej 
Europy. Połączone siły polskie, litewsko-ruskie i smoleńskie, 
posiłkowane oddziałami czeskimi, mołdawskimi i tatarski-

mi, poprowadzone do boju przez króla Polski Władysława 
Jagiełłę starły się z wojskami Zakonu Krzyżackiego pod 
dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena 
wspomaganymi przez rycerstwo zachodnioeuropejskie. Po 
trwającej niemal pół doby bitwie zwyciężyło rycerstwo pol-
sko-litewskie.

Nasze wojska rozlokowane były na wschód od wsi Łod-
wigowo i Stęborka, na skraju i częściowo w lasach w po-
bliżu jeziora Łubień. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość 
zobaczenia tych historycznych miejsc. Byli również świad-
kami odtworzenia bitwy Grunwaldzkiej, która toczyła się w 

sposób identyczny, jak 600 lat wcześniej: Wielki Mistrz Ulryk 
wysłał emisariuszy z prowokacyjnym podarunkiem dwóch 
nagich mieczy, zachęcając w ten sposób króla polskiego do 
podjęcia walki. Kiedy nadszedł moment ruszenia do boju, 
wojsko królewskie zaśpiewało donośnym głosem ojczystą 
pieśń Bogurodzicę. Rozpoczęto walkę, która zakończyła się 
ostateczną klęską wojsk krzyżackich.

Bitwa pod Grunwaldem była jedną z największych bitew 
w historii średniowiecznej Europy. Obejrzenie jej rekon-
strukcji na żywo stanowiło niezwykłe przeżycie.

Na pola Grunwaldu uczestnicy wycieczki zabrali ze sobą 
kupione przez Ochotniczą Straż Pożarną z Gomulina dwa 

miecze, wykonane przez płatnerza z Malborka. Są to wierne 
kopie mieczy, jakie król Władysław Jagiełło otrzymał od Krzy-
żaków na polach grunwaldzkich. Wygrawerowane zostały 
na nich słowa króla Polski do Krzyżaków: „W imię Boga 
.... przyjmuję także dwa miecze przyniesione przez was 
.... Spodziewam się, że w obecnym starciu Bóg przyjdzie 
z pomocą mnie i mojemu wojsku”. (Jan Długosz Roczni-
ki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego ks. XI).

Repliki poświęcone zostały na Wawelu w Krakowie przez 
Metropolitę Krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza, a na-
stępnie umieszczono je w prezbiterium kościoła para-
fialnego w Gomulinie obok figury Św. Królowej Jadwigi 

- żony Władysława Jagiełły. Okazją ku temu były uroczy-
stości odpustowe zorganizowane w święto Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny – 15 sierpnia br. W tym dniu do 
kościoła w Gomulinie na zaproszenie proboszcza ks. Mariana 
Wiewiórowskiego przybyli samorządowcy z terenu powiatu 
piotrkowskiego ze swoimi matkami. Ksiądz nawiązał w ten 
sposób do starej i zapomnianej tradycji kościoła, kiedy to 15 
sierpnia obchodzono Święto Matki. Uroczystościom prze-
wodniczył ks. Waldemar Kulbat – redaktor Tygodnika „Nie-
dziela”. Odsłonięte repliki mieczy grunwaldzkich stanowią 
votum OSP Gomulin w 600-lecie wiktorii grunwaldzkiej.

„NASI POD GRUNWALDEM”

JUBILEUSZ 700-LECIA MAJKOWA
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JUBILEUSZ 700-LECIA MAJKOWA
Publikujemy poniżej wiersz pt. „Żniwny trud” – kolejny z tomiku „Dzieje wsi Ziemi Majkowskiej opisane wierszem”, którego 

autorem jest Leszek Filipek, mieszkaniec Majkowa. Inspiracją do powstania zbioru wierszy była zbliżająca się rocznica 700-lecia 
powstania Majkowa, przypadająca w 2011 roku.

„W dawnych czasach żniwa,
jak nam dziadkowie opowiadali,
dużego wysiłku i trudu wymagały,
bo zboże z pola sierpami zbierali.

W czasach późniejszych, jako gospodarze,
łatwiej już żniwa przeprowadzali,
bo tępe i niewygodne sierpy,
na kosy zamieniali.

W gospodarstwie na wsi, to żniwa
największego wysiłku wymagały,
dlatego chłopi dużo wcześniej
do nich się przygotowywały.

Naklepane kosy gotowe czekały,
żniwiarze też sił nabierali,
gdy zboże odpowiednio dojrzało,
to zawsze w sobotę kosić zaczynali.

Koszenie przy dobrej pogodzie
dwa tygodnie i więcej trwało,

od kosiarzy dużego wysiłku
i wytrzymałości to wymagało.

Jeszcze trudniejszą od kosiarzy,
pracę wykonywać musiały,
osoby, które skoszone zboże
w małe snopki zbierały.

Następnie snopki skoszonego zboża,
w mendle rzędami ustawiono, 
a ściernisko między mendlami
zaraz pod poplon zaorywano.

Praca w żniwa cały tydzień trwała,
na odpoczynek czasu było niewiele,
gdy słońce mocne przygrzewało,
to pot spływał po całym ciele.

Kiedy w mendlach słoma już
wyschła i ziarno stwardniało,
wtedy wozami drabiniastymi
do stodół, zwiezione zostało.

W połowie wieku dwudziestego
rolników z ciężkiej pracy wyręczyły,
kosiarki, żniwiarki i snopowiązałki,
które w tym czasie, na wieś trafiły.

Jak juz plony zostały zebrane,
zboże trzeba było wymłócić,
aby chleb z nowej mąki
można było upiec.

Dawniej do młocki zboża,
drewniane cepy chłopom służyły,
później w tej ciężkiej pracy,
młocarnie cepy zastąpiły.

Od niedawna, jak kombajny nastały,
 żniwa zupełnie inaczej wyglądają,
w mniejszych gospodarstwach nawet,
tylko jeden dzień trwają.

Obecnie rolnicy ze żniwami,
 już kłopotów nie mają,
jednak podtrzymują tradycję
i co roku dożynki wyprawiają”

Po raz kolejny w lipcu Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej zorgani-
zował dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy konkurs z cyklu „Ocalić 
od  zapomnienia”. Tegoroczna edycja prowadzona była pod hasłem: „SPRAWNOŚĆ 
FIZYCZNA-ZDROWIE POŁĄCZONE Z BIESIADĄ POLSKĄ W JEDNEJ IDĄ PARZE”.  Kon-
kurs odbył się na terenie parku w Mzurkach. Całość imprezy składała się z konkursu 
na najlepszą piosenkę biesiadną i najlepszy dowcip (mówiony, śpiewany, migowy) 
oraz  bloku sportowo- rekreacyjnego. Celem części sportowej była popularyzacja 
kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez współzawodnictwo sportowego połą-

czone z dobrą zabawą, dlatego właśnie  ry-
walizacja prowadzona była w tak zabawnych 
konkurencjach jak bieg z płetwami, wbijanie 
gwoździa na czas, czy przewóz furmanką 
beli słomy. W organizację i przeprowadzenie 
bloku sportowego zaangażowało się Gmin-
ne Zrzeszeniu LZS oraz sekcja turystyczna 
LUKS „GRYF” przy ZSR CKP w Bujnach.

Do konkursu przystąpiło ponad 200 pań 
z dwudziestu jeden Kół Gospodyń Wiej-
skich. 

Osiągnięte wyniki w poszczególnych częś-
ciach konkursu oceniały powołane przez 
organizatora imprezy komisje. W konkur-
sie piosenki biesiadnej oraz na najlepszy 
dowcip zwyciężyło KGW Kolonia Krężna, 

na II miejscu uplasowały się Panie z KGW Kozierogi, a na III  KGW Mąkolice. 
W poszczególnych konkurencjach sportowych wyniki kształtowały się następu-

jąco:
w biegu z płetwami: I miejsce zajęła Joanna Głowacka z KGW Piekary, II miejsce 

Elżbieta Kasztelan z KGW Mąkolice, III miejsce Aneta Chojwa z KGW Stradzew;
we wbijaniu gwoździa na czas (startowały przewodniczące KGW): I miejsce za-

jęła Halina Olszyńska z KGW Woźniki, II miejsce Małgorzata Sipińska KGW Majków 
Duży, III miejsce Dorota Płosza KGW Mąkolice;

w przewozie furmanką beli słomy (zespoły pięcioosobowe): I miejsce KGW 
Wola Rokszycka (drużyna wystąpiła w składzie: Ewa Drozdek, Żaneta Misztela, Jo-
lanta Grochała, Anna Danielak, Marzena Drozdek), II miejsce przypadło KGW Ko-
zierogi, a III KGW Krężna Kolonia.

W punktacji ogólnej konkursu I miejsce wywalczyło KGW Piekary zdobywając  
łącznie 76 punktów, II miejsce KGW Mąkolice – 75 punktów, III miejsce KGW Kręż-
na Kolonia – 72 punkty.

Wszystkie koła uczestniczące w konkursie otrzymały nagrody pieniężne.
Impreza przebiegała w miłej i spontanicznej atmosferze, czas konkursu umilała 

wszystkim Kapela „Spod Dębu” z Mzurek. Rywalizującym zawodniczkom trudno 
odmówić uroku osobistego i wdzięku. Trudno też nie zgodzić się ze słowami Wójta 
Gminy , że „Panie z Kół Gospodyń Wiejskich to sól naszej pięknej Ziemi Wolskiej”.

RYWALIZACJA KGW NA WESOŁO

Na zdjęciu: zdobywczynie III m-sca w konkur-
sie piosenki biesiadnej i najlepszego dowcipu 
-  KGW Mąkolice

Na zdjęciu: gwoździa na czas wbi-
ja Janina Socha – Przewodnicząca 
KGW Oprzężów

Na zdjęciu: w konkurencji na przewóz furman-
ką beli słomy trzeba się było wykazać niemałą 
krzepą

Na zdjęciu: bieg z płetwami – najbardziej atrak-
cyjna konkurencja
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Gminne Zrzeszenie LZS i LUKS „TENIS-CLUB” w Woli Krzysztoporskiej były organi-
zatorami środowiskowego festynu sportowo – rekreacyjnego  „Przebojowe wakacje 
2010”. Impreza odbyła się w miejscowości Wygoda (na świetlicy i boisku sporto-
wym). Jej celem była popularyzacja sportu i rekreacji oraz zapewnienie czynnego 
wypoczynku i współzawodnictwa sportowego dzieciom i młodzieży w czasie wa-
kacji.

W bloku sportowo- rekreacyjnym uczestniczyły 32 osoby. Konkurencje rozgry-
wane były w takich dyscyplinach jak: rzut lotką, warcaby, ringo, tenis stołowy na 
ROBOPONGU. Rozegrano także konkurs siłacza polegający na sprawdzeniu siły za-
wodnika za  pomocą dynamometru mechanicznego.

Zwycięzcami w rzucie lotką i w ringo zostali: wśród mężczyzn - Sławomir Ma-
czugowski, wśród dziewcząt- Ilona Mą-
czyńska. W warcaby najlepsi okazali się: 
Piotr Bogus wśród chłopców, Ilona Mą-
czyńska wśród dziewcząt, a w konkursie 
siłacza   Sławomir Mączyński i Kamila 
Mączyńska. Rozgrywki tenisa stołowe-
go na „ROBOPONGU” zakończyły się 
zwycięstwem  Adama Świątkowskiego 
i Ilony Mączyńskiej. Zdobywcy pierw-
szych miejsc otrzymali dyplomy i drob-
ne upominki. Sędzią głównym był Wła-
dysław Wawrzyńczak. Tenis stołowy na 
ROBOPONGU prowadził Ryszard Kiereś.

Zwieńczeniem festynu było wspólne 
pieczenie kiełbasek przy ognisku (zdję-
cie obok).

ZE SPORTU

Wraz z końcem roku szkolnego 2009/2010 szeregi Sekcji 
Turystycznej LUKS „GRYF” opuściło czworo absolwentów ZSR 
CKP Bujny: Katarzyna Kowalska, Katarzyna Leśniewska, Anna 
Henc i Kamil Dylak. Osoby te zdobyły dla Klubu wiele cen-
nych nagród i tytułów mistrza turystyki, wchodziły także w 
skład zarządu Klubu, który po ich odejściu uzupełniony został 
o  Agnieszkę Leską - przewodniczącą, Iwonę Ruś - zastępcę 
przewodniczącej, Klaudię Kromer - sekretarza, Alicję Szlęzak 
i Artura Prudło - członków zarządu. Do podstawowych kie-
runków działania sekcji w dalszym ciągu należeć będzie m.in.: 
upowszechnianie i rozwijanie turystyki i krajoznawstwa wśród 
młodzieży szkolnej, współpraca z organizacjami młodzieżowy-
mi i społecznymi działającymi na terenie Gminy Wola Krzy-
sztoporska, prowadzenie działalności na rzecz ochrony środo-
wiska oraz dziedzictwa kulturowego, zabytków i pomników 
pamięci narodowej, w szczególności związanych z historią II 
wojny światowej. Priorytetem będzie również ścisła współpra-
ca z Oddziałem PTTK w Piotrkowie Trybunalskim.

W drugim półroczu 2010 r. najważniejszymi imprezami tu-
rystycznymi dla sekcji będą: Ogólnopolski Zlot Turystyczny na 
Westerplatte, w Ogólnopolski Pieszy Zlot Ekologiczny „Bory 
Tucholskie-2010”, Finał Centralnej Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy Turystyczno - Krajoznawczej Mieszkańców Wsi. Zapla-
nowano także udział w organizowanych przez PTTK O/Piot-
rków Tryb.: XL Rajdzie „Prażonego Ziemniaka”, XI Rodzinnym 
Spotkaniu Przyjaciół „Poznaj Swój Kraj”, XLI Rajdzie „Paraso-
lowym”.

Jedną z imprez wakacyjnych z udziałem LUKS „GRYF” był 
VI Powiatowy Spływ Kajakowy, zorganizowany w dniach 
10-11 lipca na trasie Łęg Ręczyński – Biała – Sulejów przez 
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Piotrkowie Tryb. i Starostwo Po-
wiatowe.

SEKCJA TURYSTYCZNA LUKS „GRYF” BUJNY

Na zdjęciu: Władysław Wawrzyńczak – wielokrotny  uczestnik 
spływu, jeden z najbardziej doświadczonych zawodników

FESTYN „PRZEBOJOWE WAKACJE – 2010”

Na zdjęciu: finałowa rozgrywka w warcaby, 
od lewej Piotr Bogus i Adam Świątkowski

Na zdjęciu: w konkursie siłacza swoje 
możliwości sprawdza Aleksandra Gałkow-
ska, sędziuje Hubert Zawiślak – nauczyciel 
w-f w Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej

Na zdjęciu: nowy i stary zarząd Sekcji Turystycznej LUKS „GRYF:, 
od lewej stoją: Szlęzak Alicja, Ruś Iwona, Prudło Artur, Kromer 
Klaudia, Leska Agnieszka, siedzą: Mielczarek  Anetta- Prezes LUKS 
„GRYF”, Henc Anna, Kowalska Katarzyna, Piętakiewicz Sławomir- 
Dyrektor ZSR CKP w Bujnach, Leśniewska Katarzyna, Wawrzyń-
czak Władysław- V-ce Prezes LUKS „GRYF
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Zakończono rozgrywki piątej (jubileuszo-
wej) edycji Gminnej Ligi Piłki Nożnej Drużyn 
Niezwiązkowych 7-osobowych prowadzonej 
przez Gminne Zrzeszenie LZS w Woli Krzy-
sztoporskiej przy współudziale OZPN w Piot-
rkowie Trybunalskim.

Uczestniczyło w niej 11 zespołów z tere-
nu Gminy. W pierwszej fazie zawody pro-
wadzone były turniejowo w trzech grupach, 
z których do finału awansowali mistrzowie 
grup oraz gospodarz turnieju finałowego - 
LZS Blizin. 

Tegorocznym mistrzem gminnej ligi zo-
stał LZS Kacprów, na kolejnych miejscach 
uplasowali się LZS Mąkolice, LZS Woźniki 
i LZS Blizin. Nagrodą za zajęcie I miejsca był 
PUCHAR Wójta Gminy Wola Krzysztoporska 
Romana Drozdka, za II miejsce PUCHAR Pre-
zesa OZPN w Piotrkowie Trybunalskim Stani-
sława Sipy, za III miejsce PUCHAR V-ce Przewodniczącego Powiatowego Zrzeszenia LZS Grzegorza Adamczyka, a za IV PUCHAR 
Przewodniczącego Społecznej Sekcji Piłki Nożnej Gminnego Zrzeszenia LZS w Woli Krzysztoporskiej Rafała Mańkowskiego. 

Królem strzelców finałowych rozgry-
wek ligowych został Karol Gniewaszewski 
z LZS Woźniki - zdobył 3 bramki i otrzymał 
statuetkę piłkarską ufundowaną przez Soł-
tysa Blizina Panią Agnieszkę Kraszkiewicz.

Rozgrywki finałowe prowadził sędzia 
OZPN Piotrków Trybunalski Andrzej Żabicki.

Drużyny uczestniczące w finałach otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy oraz piłki do gry 
w piłkę nożną ufundowane przez Wójta 
Gminy Wola Krzysztoporska Romana Drozd-
ka i Przewodniczącego i Wojewódzkiego 
Zrzeszenia LZS w Łodzi Marka Mazura.

Zwieńczeniem zawodów było wspól-
ne pieczenie kiełbasek przy ognisku. Panie 
z KGW w Blizinie, przygotowały niespodzian-
kę dla uczestników rozgrywek ligowych i za-
proszonych gości w postaci pysznej, wiejską 
grochówki oraz ciasta własnego wypieku.

Należy podkreślić, że finały jubileuszo-
wej - V edycji rozgrywek ligowych miały 

szczególnie uroczysty charakter. Swoją obecnością uświetnili je m.in.: Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego a zarazem Prze-
wodniczący Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi - Marek Mazur, oraz Starosta Piotrkowski a jednocześnie Przewodniczą-
cy Powiatowego Zrzeszenia LZS - Stanisław 
Cubała.

Organizatorzy gminnych rozgrywek ligo-
wych serdecznie dziękują wszystkim za po-
moc przy organizacji turnieju finałowego, 
w tym Pani sołtys Blizina - Agnieszce Krasz-
kiewicz i członkiniom KGW Blizin (w szcze-
gólności Małgorzacie Mastalerz i Tatianie 
Turlejskiej), a także władzom samorządo-
wym Gminy i Prezesowi OZPN Piotrków Try-
bunalski.

LZS KACPRÓW MISTRZEM

Na zdjęciu: moment nagradzania zwycięzców, puchary i nagrody kapitanom drużyn 
wręczają Marek Mazur (pierwszy z lewej) i Grzegorz Adamczyk

Na zdjęciu: zwycięska drużyna LZS Kacprów, 
od lewej stoją: Żabicki Andrzej (sędzia OZPN 
Piotrków Tryb.), Roksela Janusz (kapitan dru-
żyny), Banaszczyk Przemysław, Renosik Bartło-
miej, Kulbat Michał, Wieczorek Dawid, Wieczo-
rek Maciej, Wieczorek Michał, Roksela Paweł, 
Mielczarek Kacper, na dole od lewej:Krawczyk 
Mariusz, Witkowski Przemysław, Haładaj Jacek, 
Tatarski Kamil, Wieczorek Wojciech (kierownik 
drużyny), Kiereś Konrad (bramkarz).
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Z HISTORII GMINY

Sprawdzanie instalacji w zniszczonym 
domu
Należy sprawdzić, czy występuje ulatnia-
nie się gazu. Jeżeli czuć zapach gazu albo 
słychać bulgoczący lub syczący odgłos, 
otworzyć okno i szybko opuścić budy-
nek. Zamknąć dopływ gazu głównym 
zewnętrznym zaworem, poinformować 
zakład gazowniczy. Jeśli zamknięto do-
pływ gazu z jakiegokolwiek powodu, 
to gaz może być włączony ponownie tyl-
ko przez uprawnionego fachowca.
Skontrolować zniszczenia instalacji elek-
trycznej. Jeśli występują iskrzenia, czuć 
swąd spalonej izolacji, pozrywane i po-
palone są przewody, to należy wyłączyć 
dopływ prądu głównym bezpiecznikiem 
lub głównym wyłącznikiem i wezwać 
elektryka. Sprawdzić uszkodzenia instala-
cji wodociągowej i ściekowej. Jeśli istnie-
je podejrzenie jej uszkodzenia to należy 
unikać korzystania z toalet i wezwać hy-
draulika.

Indywidualne środki ochrony przed 
skażeniami zabezpieczają przed bojo-
wymi środkami trującymi, biologicznymi, 
pyłem promieniotwórczym oraz częścio-
wo przed działaniem promieniowania 
cieplnego podczas wybuchów jądrowych. 
Należą do nich środki ochrony dróg od-
dechowych i środki ochrony skóry.
Środki ochrony dróg oddechowych

Rozróżnia się dwa rodzaje masek prze-
ciwgazowych:

filtracyjne, których działanie polega 
na oczyszczaniu powietrza wdycha-
nego z substancji szkodliwych,
izolacyjne, które umożliwiają oddy-
chanie powietrzem lub tlenem za-
wartym bądź wytworzonym w urzą-
dzeniach wchodzących w skład tych 
masek,

W przypadku braku etatowych środków 
ochrony można wykonać w prosty spo-
sób zastępcze środki ochrony dróg odde-
chowych w postaci tamponów. Poniżej 
podano kilka przykładów wykonania za-
stępczych środków ochrony dróg odde-
chowych:

szal wełniany lub ręcznik złożony 
w dwie warstwy, przykładany na nos 
i usta i zawiązywany z tyłu głowy,
damska pończocha wypełniona 6 
warstwami celulozy (ligniny), którą 
zakładana na twarz  i obwiązywana 
sznurkiem,
filcowy kapelusz z wyciętym otworem 
na oczy do którego przymocowujemy 
przeźroczysty plastik.

Środki ochrony skóry
Do ochrony skóry wykorzystuje się ogól-
nowojskową odzież ochronną, która 
składa się z płaszcza ochronnego, poń-
czoch i rękawic ochronnych. Ponadto 

–

–

–

–

–

do ochrony skóry można wykorzystywać 
odzież ochronną lekką (do długotrwałych 
działań w terenie skażonym).
Przed pyłem promieniotwórczym zabez-
pieczają też zastępcze środki ochrony 
skóry. W stosunku do bojowych środków 
chemicznych i biologicznych mają ogra-
niczone zdolności ochronne.

Zastępczymi środkami ochronnymi skóry 
mogą być:

fartuchy ochronne gumowe, z tkanin 
podgumowanych impregnowanych, 
skórzane i z tworzyw sztucznych,
wszelkiego rodzaju płaszcze i pele-
ryny przeciwdeszczowe z gumy lub 
podgumowane z płótna impregno-
wanego, tkanin z włókien sztucznych, 
folii itp.,
kombinezony skórzane i ubiory z folii 
metalizowanej,
buty gumowe, skórzane i z tworzyw 
sztucznych.
okulary ochronne (przemysłowe, nar-
ciarskie, motocyklowe),
nakrycia głowy gumowe, skórzane 
i z tworzyw sztucznych.

Z wymienionych środków można skom-
pletować odzież ochronną, która (uzu-
pełnioną maską lub półmaską) umożliwi 
wykonanie krótkotrwałych czynności ra-
tunkowych

–

–

–

–

–

–
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Duże osiągnięcia sportowe zapaśników LUKS „ATHLETIC” 
Wola Krzysztoporska w I półroczu 2010 roku spowodowały, że 
aż pięciu zapaśników Klubu znalazło się w kadrze województwa 
łódzkiego w zapasach stylu klasycznego, dzięki czemu w okresie 
wakacyjnym trenowali razem z pozostałą reprezentacją woje-
wództwa na specjalnych obozach sportowych. Dawid Trzciński 
i Jacek Kowalski byli uczestnikami obozów kadry wojewódzkiej 
kadetów w Giżycku i Zakopanym, a Hubert Maczugowski, Piotr 
Jagusiak i Łukasz Jarek uczestniczyli w obozach kadry woje-
wódzkiej młodzików w Janowie Lubelskim i Giżycku.

Pozostali zapaśnicy Klubu  również mieli możliwość aktywnego spędzenia wakacji – w duchu sportowej rywalizacji, połą-
czonej z zabawą i wypoczynkiem. Okazją ku temu był wyjazd z trenerem Tomaszem Woźniakiem na obóz sportowy do Janowa 
Lubelskiego, zorganizowany w dniach od 26 lipca do 06 sierpnia br., gdzie wspólnie trenowali zawodnicy z PiotrkowaTrybunal-
skiego, Moszczenicy, Brzozy i Woli Krzysztoporskiej.

Na zdjęciach: zawodnicy LUKS „ATHLETIC” podczas obozu w Janowie Lubelskim, 26.07.-06.08.2010r.

WAKACJE Z ZAPASAMI



Przypomnijmy, od nr 17 Biuletynu przybliżamy naszym czy-
telnikom postać pochodzącego z Budkowa Aleksandra Bogu-
sławskiego – posła, działacza ruchu ludowego, w ocenie wie-
lu historyków jednej z najwybitniejszych osobowości powiatu 
piotrkowskiego. Poniżej część druga jego losów, informacje 
przygotowano w oparciu o życiorys  napisany przez Marię 
Mioduchowską w 1981 r. a wydany drukiem w  XXX tomie 
Roczników Łódzkich:

Na kursie pedagogicznym  zorganizowanym w 1907 r. 
w Warszawie, z udziałem wielu działaczy niepodległościowych 
i uczestników strajku szkolnego, znalazł się także Bogusław-
ski. Dobrana kadra pedagogów oraz politycznie zróżnicowany 
zespół słuchaczy miały niemały wpływ na kształtowanie się 
jego poglądów. Pozostawał on jednak nadal pod wpływem 
endecji. Pod koniec kursu został wciągnięty przez endeckich 
działaczy do tajnego Towarzystwa Nauczycieli Ludowych Kró-
lestwa Polskiego i Litwy oraz do zakonspirowanego Związku 
Nauczycieli Ludowych. 

Od 1907 r. rozpoczął pracę  zawodową jako nauczyciel, 
najpierw w szkole w Brzeźnicy w pow. radomszczańskim, 
a następnie przez krótki okres uczył w szkole prywatnej Na-
koniecznego w Piotrkowie. W obawie przed wysłaniem ”w 
rekruty” złożył egzamin państwowy i objął rządowa posadę 
nauczycielską w Okołowicach w pow. radomszczańskim. Praca 
w szkołach ludowych stanowiła dla niego doskonałą okazję 
do obserwacji warunków życia chłopów, ich postawy, różnych 
przejawów życia wsi oraz do nawiązania bezpośrednich kon-
taktów z chłopami.

W swej pracy Bogusławski nie ograniczał się tylko do prze-
kazywania wiedzy dzieciom, lecz próbował rozbudzać w nich 
zainteresowanie czytelnictwem, wyrabiać postawę społeczną, 
wrażliwość i przedsiębiorczość. Miał też ambicje oddziaływa-
nia na młodzież, dla której organizował wieczorowe kursy, 
głośne czytanie pism  i książek, a także wywierania wpływu 
na mentalność całej wsi poprze pogadanki, odczyty z zakresu 
oświaty, wychowania, higieny i samorządu. Podejmował pró-
by popularyzowania książek i pism, prowadził pracę niepod-
ległościową, kolportował nadal nielegalnego „Polaka”. Mimo 
niskiego poziomu oświaty okolicznej ludności, Bogusławski 
potrafił się do niej zbliżyć i nawiązać współpracę. Pomagała 
mu niewątpliwie znajomość stosunków wiejskich, wyniesiona 
z rodzinnej wsi.

W połowie 1908 r. w przekonaniach politycznych Bogusław-
skiego zaszła pewna zmiana. Przejawiała się ona w krytycyzmie 
wobec endecji, lecz wyłącznie na tle stosunku do walki o nie-
podległość Polski. Opowiedział się za koncepcją zmierzającą 
do bezkompromisowej walki z Rosją o odzyskanie niepodle-
głości.   W tym też czasie rozpoczął współpracę z  „Zorzą”, 
redagowaną przez Mieczysława Brzezińskiego, krzewiciela 
oświaty i budziciela świadomości narodowej wśród chłopów. 
W lipcu 1909 r. zamieszczono w tym czasopiśmie pierwszy 
jego artykuł. Zachęcony powodzeniem zaczął nawiązywać 
kontakty z innymi pismami: „Narodem - Wiadomościami Co-
dziennymi”, „Tygodnikiem Polskim”, „Drużyną”, „Ludem Pol-
ski”, „Gazetą Ludową”, „Gońcem Warszawskim”, „Społem”, 
„Ogniskiem”. Na łamach tych czasopism do 1915 r. zamieścił 
98 artykułów poruszających problematykę: moralno - obycza-
jową, kulturalno - oświatową, historyczną, ekonomiczno - rol-
niczą, ruchu młodzieży wiejskiej, krajoznawczą, ruchu ludowe-
go, historii wsi, polityki itp. W latach następnych Bogusławski 
współpracował z licznymi czasopismami, głównie organami 
stronnictw ludowych, organizacji młodzieżowych i samorzą-
dowych. W latach 1909 – 1963 w 7 dziennikach i 46 innych 
czasopismach ukazało się podpisanych jego nazwiskiem lub 
pseudonimami 620 artykułów i różnych publikacji prasowych 
oraz 21 pozycji samoistnych- broszurowych. 

Bogusławski pisał głównie dla chłopów i młodzieży wiej-
skiej, a ponieważ poziom oświaty na wsi był niski, dokładał 
starań , aby jego publicystyka była zrozumiała dla odbiorców. 
Posługiwał się językiem prostym i wyjątkowo jasnym. W krót-
kich zdaniach, sugestywnie i obrazowo ukazał istotny sens 
i zasadnicze sprawy. Swoje artykuły przygotowywał starannie, 
co niewątpliwie zdecydowało o jego powodzeniu jako pub-
licysty. Tematem publikacji i wystąpień Bogusławskiego były 
sprawy wsi i chłopów, lecz w całości jego publicystyki zdecy-
dowanie dominowała problematyka oświatowa i samorządo-
wa. 

W roku 1910 przeniósł się do pow. piotrkowskiego, gdzie 
przez krótki okres uczył w szkole w Żarnowicy, wsi odległej 
o 14 km od Piotrkowa. Społeczność Żarnowicy odznaczała się 
stosunkowo wysokim poziomem uświadomienia społecznego 
i narodowego. Jeden z jej mieszkańców był organizatorem 
strajku szkolnego w 1905 r. w Wolborzu, a Jan Justyna był 
posłem do I Dumy. Ułatwiło to Bogusławskiemu nawiązanie 
współpracy z miejscową ludnością oraz pozwoliło na podjęcie 
licznych inicjatyw. Prace rozpoczął od urządzenia i wyposaże-
nia szkoły, a następnie, poza pracą z dziećmi, rozwinął sze-
roką działalność oświatową i społeczną. Zorganizował kursy 
dokształcające dla młodzieży i dorosłych, wieczory czytelnicze, 
wycieczki krajoznawcze, wieczornice oraz zabawy, na które za-
praszano młodzież z Piotrkowa. Zapoczątkowały one pierwsze 
kontakty miasta  ze wsią. Prowadził zespół teatru amatorskie-
go, którego był twórcą. Zainicjował w Piotrkowskiem rozwój 
spółek mleczarskich, zakładając taką placówkę w Żarnowicy, 
a następnie w Bogusławicach i Goleszach. 

Bezpośrednie kontakty z młodzieżą wiejską, chętną do pra-
cy, lecz  w większości ogromnie zaniedbaną pod względem 
oświaty i kultury, pobudzały młodego pedagoga i działacza 
społecznego do szukania sposobów poprawienia tej sytuacji. 
Od jesieni 1911 r. współtworzył czasopismo „Drużyna”, po-
myślane było jako organ ruchu młodzieży wiejskiej, za pośred-
nictwem  którego skupiała  się młodzież w tajnym Związku 
Młodzieży Wiejskiej (ZMW). Powstawać zaczęły koła młodzie-
ży wiejskiej zwane kołami drużyniaków, a grupująca się w nich 
młodzież stworzyła podstawy powołanego w 1919 r. Central-
nego Związku Młodzieży Wiejskiej (CZMW).”

W swych artykułach, wystąpieniach i wygłaszanych refera-
tach cały czas podkreślał sprawy wychowania młodzieży wiej-
skiej na ludzi światłych, pożytecznych, służących narodowi 
i pracujących dla jego wszechstronnego rozwoju.

POSEŁ Z BUDKOWA
– CZĘŚĆ II ŻYCIORYSU ALEKSANDRA BOGUSŁAWSKIEGO
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Na zdjęciu, od lewej stoją: Zofia Zgid (siostra Aleksandra Bogu-
sławskiego), Władysław Bogusławki (brat), Aniela Kwapisz (sio-
stra), Aleksander Bogusławski oraz Marianna Benten, na dole ro-
dzice - Józefa (z d.Gajda) i Baltazar Bogusławscy



Wieś o tej nazwie znajdowała się w powiecie piotrkowskim, w granicach gminy Krzyżanów i 
parafii Bogdanów. Dziewiętnastowieczne opisy lo-
kowały ją w odległości 19 wiorst (ok.20,26 km) od 
stolicy powiatu 2 wiorsty (ok.2,13 km) na północny 
zachód od Jeżowa. 

W latach 80-tych XIX w. we wsi były 144 osoby 
zamieszkujące w 22 domach. W posiadaniu miesz-
kańców była ziemia o ogólnej powierzchni 184 mórg 
(ok.102,85 ha). W pewnej odległości od wsi istniał 
folwark, który z czasem otrzymał nazwę Kacprów i 
dał początek wsi o tej nazwie.

Obecnie Radziątków zamieszkują 242 osoby.
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Na zdjęciu: dzieci z Ra-
dziątkowa czekające na 
autobus szkolny obok 
przydrożnej kapliczki

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

Radziątków

Dziewiętnastowieczna wieś oraz folwark o tej 
nazwie znajdowały się w granicach gminy Szyd-
łów oraz powiatu piotrkowskiego. Bogobojni 
mieszkańcy byli wiernymi piotrkowskiej parafii 
farnej pw. św. Jakuba. Wieś leżała przy drodze 
łączącej Bełchatów z Piotrkowem w odległości 6 
wiorst (ok.6,4 km) od miasta powiatowego. 

W 1827 r. we wsi mieszkało 256 osób, które 
zajmowały 26 domów. Stopniowo liczby te rosły 
i w latach 80-tych XIX w. sięgnęły 311 mieszkań-
ców w 32 domach, z czego 59 osób i 6 domów 
przypadło na rokszycki folwark.

Dobra majątku Rokszyce wg opisu z 1885 r. posiadały 1796 mórg (ok.988,87 ha) ogólnej powierzchni składającej się z 2 
folwarków: Rokszyce i Wólka Rokszycka. Większą częścią dominium był folwark rokszycki, który posiadał 968 mórg (ok.541,11 
ha) ziemi ornej, 63 morgi (ok.35,21 ha) lasu oraz 41 mórg (ok.22,91 ha) nieużytków. Zabudowania dworskie składały się z 9 
mórg budynków drewnianych oraz 11 murowanych. Folwark Wólka Rokszycka posiadał 241 mórg (ok.134,71 ha) ziemi ornej, 
10 mórg (ok.5,59 ha) łąk i 6 mórg (ok.3,35 ha) nieużytków. Na zabudowania dworskie składało się 6 budynków drewnianych 
i 4 murowane.

Obecnie w Rokszycach I mieszka 199 osób a w Rokszycach II - 186 osób. 

Rokszyce

Wieś znajdowała się w granicach powiatu piot-
rkowskiego, gminy Krzyżanów i parafii w Milejo-
wie. Dziewiętnastowieczne opisy informowały, iż 
wieś leżała w odległości 8 wiorst (ok.8.53 km) od 
powiatowego Piotrkowa.

W latach 80-tych XIX w. w Siomkach było 130 
osób mieszkających w 21 domach. W istniejącym 
we wsi folwarku w 3 domach mieszkało 10 osób. 
Miejscowy dwór użytkował 378 mórg (ok.211,3 
ha) i wraz z sąsiednim folwarkiem. Kisiele stano-
wił część dominium jeżowskiego. 

W chwili obecnej w Siomkach mieszkają 452 
osoby.

Siomki

Na zdjęciu: zabudowania  miejscowości Ra-
dziątków

Na zdjęciu: szkoła w Rokszycach
Na zdjęciu: Dom Ludowy w miejsco-
wości Rokszyce

Na zdjęciu: zabudowania w Siom-
kach

Na zdjęciu: Dom Ludowy w miejsco-
wości Siomki


