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Gminy Wola KrzysztoporskaGminy Wola Krzysztoporska

W miesiącu październiku 2010 r. dokonano odbioru tech-
nicznego zespołu boisk o sztucznej nawierzchni zlokalizowa-
nego przy Gminnym Ośrodku Kultury w  Woli Krzysztoporskiej. 
Inwestycję zrealizowano w ramach programu „Moje boisko 
– Orlik 2012”. Budowa, która zgodnie z umową z wykonawcą 
miała trwać 3 miesiące ostatecznie przeciągnęła się do 14 mie-
sięcy. Powodem tego były kłopoty finansowe wykonawcy robót 
budowlanych i nierzetelne wykonywanie przez niego umowy. 
Za opóźnienie został on obciążony karami umownymi. Ostatecz-
nie wartość całej inwestycji tj. budowy boisk sportowych oraz 
adaptacji piwnic budynku GOK na szatnie wyniosła 1,5 mln zło-
tych, z tego kwota 666 tysięcy złotych pochodziła ze środków 

Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi. Obiekt, zgodnie z założeniami programu „Moje boisko 
– Orlik 2012”, ma charakter środowiskowy. Udostępniany jest 
bezpłatnie wszystkim, chcącym uprawiać sport, mieszkańcom 
Gminy Wola Krzysztoporska. W godzinach dopołudniowych 
użytkowany jest przez uczniów gimnazjum i szkół podstawo-
wych. Czynny jest również w soboty i niedziele. Na obiekcie za-
trudniony jest trener środowiskowy, który czuwa nad porządkiem 
i przestrzeganiem regulaminu obiektu oraz organizuje zajęcia 
sportowe. Zajęcie na „Orliku” będą odbywały się również zimą, 
o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne. Administratorem 
obiektu jest Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej.

INWESTYCJE GMINNE
ZAPRASZAMY NA „ORLIKA” W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

W bieżącym roku wykonano kolejne inwestycje drogowe 
polegające na położeniu na drogach gminnych nakładek bi-
tumicznych. Roboty budowlane wykonała firma PRD-M Ra-
domsko, która wygrała przetarg przeprowadzony przez Urząd 
Gminy w Woli Krzysztoporskiej. W ramach prac wykonano 
nakładki na następujących odcinkach dróg: 1) Krężna nr ewi-
dencyjny działki 618 – długość 1159 metrów, 2) Krężna (las), 
nr ewidencyjny działki 129 – długość 895 metrów, 3) Piekarki 
nr ewidencyjny działki 94 – długość 520 metrów, 4) Kamienna 

nr ewidencyjny działki 227 – Ludwików nr ewidencyjny dział-
ki 61/1 – długość 750 metrów 5) Oprzężów nr ewidencyj-
ny działki 209 – długość 456 metrów, 6) Oprzężów Kolonia 
nr ewidencyjny działki 23 – długość 775 metrów, 7) Oprzężów 
Kolonia nr ewidencyjny działki 24 – długość 340 metrów, 8) 
Kacprów nr ewidencyjny działki 38 – Kozierogi nr ewidencyjny 
działki 244 – Bogdanów nr ewidencyjny działki 112,155,173 
– długość 1875 metrów, 9) Wola Rokszycka nr ewidencyjny 
działki 204/2 i 203/2 – długość 678 metrów, 10) Bogdanów 
ul. Krótka – 70 m. Łączna wartość wymienionych inwestycji 
wyniosła 900 tysięcy złotych. 

DROGI GMINNE 

Ogłoszono kolejny przetarg na budowę nowej oczyszczalni 
ścieków w Woli Krzysztoporskiej wraz z systemem kanaliza-
cji rozdzielczej dla północnej części miejscowości Wola Krzy-
sztoporska oraz dla miejscowości Siomki, Krzyżanów i Glina. 
Pierwszy z przeprowadzonych przetargów na wykonanie tej 
inwestycji został unieważniony ze względu na to, że cena 
najniższej oferty przewyższyła kwotę jaką Gmina mogła prze-

znaczyć na realizację zamówienia. Rozstrzygnięcie drugiego 
przetargu nastąpi w miesiącu styczniu 2011 r. Prace budow-
lane powinny rozpocząć się w II kwartale 2011 r. a zakończyć 
w IV kwartale 2012 r. Gmina na realizację przedsięwzięcia po-
zyskała z środków unijnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego kwotę ponad 12 mln 
złotych.

BUDOWA NOWEGO SYSTEMU KANALIZACJI GMINNEJ



PROJEKTY UNIJNE Z EFRR

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Gmina Wola Krzysztoporska w połowie 
2010 roku pozyskała środki na realizację pro-
jektu Termomodernizacja budynków Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Woli Krzyszto-
porskiej w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2007-2013. Przyznane dofinansowa-
nie pochodzi z Unii Europejskiej z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 Na polecenie Wójta Gminy Wola Krzyszto-
porska – Romana Drozdka trzy lata temu prace 
nad przygotowaniem wniosku o dofinansowa-
nie realizacji zadania rozpoczął Referat Fundu-
szy Unijnych, Zamówień Publicznych i Promocji 
we współpracy z Referatem Budownictwa. 

W pierwszym naborze wniosków o dofi-
nansowanie projektów (ogłoszonym w 2008 
roku), w ramach Osi priorytetowej II Ochro-
na środowiska, zapobieganie zagrożeniom 
i energetyka, Działanie II.6 Ochrona powietrza, Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2007-2013, wniosek Gminy przeszedł pomyślnie wszystkie 
szczeble oceny, lecz nie otrzymał dofinansowania z uwagi 
na brak środków (znalazł się na 8 miejscu listy rankingowej 
– dofinansowanie otrzymało pięciu wnioskodawców). Wtedy 
złożone zostały 53 wnioski na łączną wartość blisko 120 mln zł 
(na konkurs przeznaczono 8,5 mln zł). Kolejny nabór ogłoszono 

w sierpniu 2009 roku. Cieszył się on jeszcze większym zaintere-
sowaniem. Tym razem do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 
wpłynęło 118 wniosków na łączną wartość ponad 303 mln zł, 
przy czym do rozdysponowania przeznaczono kwotę 28 mln zł. 
Projekt Gminy Wola Krzysztoporska znalazł się na 16 miejscu 
listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. W efek-
cie w czerwcu 2010 roku podpisano umowę o dofinansowanie 
realizacji projektu. Wysokość dofinansowania ze środków UE 
wyniosła 85% wydatków kwalifikowalnych inwestycji. 

Głównym celem projektu była ochrona powietrza atmo-
sferycznego poprzez zmniejszenie emisji do atmosfery 
substancji szkodliwych oraz zoptymalizowanie gospodarki 
cieplnej poprzez zmniejszenie strat energii w budynkach 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej. 

Zakres projektu obejmował: zainstalowanie 2 kotłów o mocy 
270 kW każdy opalanych olejem opałowym oraz pompy ciepła 
do podgrzewu ciepłej wody użytkowej; likwidację starego komina 
i zainstalowanie dwóch kominów stalowych dwupłaszczowych; 
montaż automatyki sterującej pracą kotłów; parce towarzyszące 
(m.in. roboty demontażowe, wentylacyjne, kanalizacyjne, elek-
tryczne, budowlane); wymianę instalacji centralnego ogrzewania 
i grzejników; wymianę wszystkich okien i drzwi; roboty docieple-
niowe (ocieplenie stropodachów i ścian zewnętrznych).

Całkowita wartość projektu p.n. Termomodernizacja bu-
dynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Woli Krzyszto-
porskiej wyniosła 2 930 333,44 PLN, z czego kwota dofi-
nansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego: 1 836 772,89 PLN.

Projekt został zrealizowany w latach 2008-2010 w trzech eta-
pach. W 2008 r. wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwio-
wej, w 2009 – docieplono ściany i stropodachy budynków. Rea-
li zacja inwestycji zakończyła się w 2010 roku wymianą instalacji 
centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni oraz we-
wnętrznymi robotami malarskimi i elektrycznymi (malowanie ca-
łego obiektu, wymiana źródeł oświetlenia w całym obiekcie). 

Kompleksowa termomodernizacja polepszyła warunki na-
uki w szkole podstawowej oraz gimnazjum. Realizacja projek-
tu wpłynęła na poprawę jakości powietrza, poprzez redukcję 
zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery – emisja głównych 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
I GIMNAZJUM W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

Zdjęcie lotnicze, wykonane w 2008 roku, pokazujące obiekt przed kompleksową termo-
modernizacją

Powyżej zdjęcia szkoły przed i po modernizacji
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zanieczyszczeń powietrza (tj. SO2, NOX, pyłów oraz CO2) zmniej-
szyła się z blisko 689 ton/rok do 126 ton/rok. Nastąpiło również 
zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną. Po zakończe-
niu wszystkich prac w zespole szkolno-gimnazjalnym zużycie 
energii będzie mniejsze o ok. 1.660 MWh w skali roku. Dodatko-
wą korzyścią jest zdecydowana poprawa wyglądu zewnętrzne-
go szkoły. W przypadku modernizacji źródła ciepła zastosowano 
innowacyjne rozwiązania. Istniejąca kotłownia węglowa została 
zmodernizowana na automatyczną kotłownię opalaną lekkim 
olejem opałowym z zamontowaną i włączoną do systemu grzew-
czego pompą ciepła. Zadaniem pompy ciepła jest wspomaganie 
podgrzewania ciepłej wody użytkowej cze-
go wynikiem będzie znikome zużycie oleju 
opałowego poza okresem grzewczym oraz 
zmniejszenie jego zużycia w okresie grzew-
czym. Kotłownia wyposażona jest również 
w system automatyki pogodowo-czasowej.

W przygotowanie i nadzór nad realizacją 
projektu było zaangażowanych wiele osób: 

działania na rzecz pozyskania środków 
unijnych zainicjował Roman Drozdek 
– Wójt Gminy Wola Krzysztoporska 
oraz jego najbliżsi współpracownicy: 
Mieczysław Warszada – Zastępca Wój-
ta, Wiesław Jagiełło – Skarbnik Gminy 
oraz Marek Ogrodnik – Sekretarz;
uchwały o przeprowadzeniu inwesty-
cji podejmowała Rada Gminy Wola Krzysztoporska na cze-
le z Przewodniczącym – Ryszardem Olejnikiem;
wniosek o dofinansowanie projektu oraz wszystkie postę-
powania przetargowe przygotował i przeprowadził Referat 
Funduszy Unijnych, Zamówień Publicznych i Promocji pod 
kierownictwem Dominika Ambrozika, za przeprowadzenie  
postępowań przetargowych odpowiadała  Anna Owcza-
rek, natomiast  Mariola Toma i Bogusława Gaworowska 
przygotowały wniosek o diofinansowanie i odpowiadały 
za kontakty z instytucją przekazującą dofinansowanie;
nadzór budowlany nad realizacją wszystkich etapów inwe-
stycji ze strony Gminy Wola Krzysztoporska prowadził Re-
ferat Budownictwa pod kierownictwem Michała Gwadery; 
za kontakty z firmami budowlanymi bezpośrednio odpo-
wiadał specjalista ds. budowlanych Paweł Szulc;
prawidłowe rozliczenie inwestycji zapewnił Referat Finan-
sów i Budżetu pod kierownictwem Jadwigi Robak;
współpracę z firmami budowlanymi w zakresie prawidłowej 
organizacji prac prowadzili: Agnieszka Warzyńska – dyrek-
tor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej 
oraz wicedyrektorzy Gabriela Perek i Tomasz Starzyński,
Stanisław Lauks – uczestniczył w rozruchu kotłowni 
a obecnie odpowiada za jej prawidłową pracę.

Współpraca z województwem łódzkim odbywała się na 
kilku szczeblach:
• umowę o dofinansowanie zawarł Zarząd Województwa 

Łódzkiego pod przewodnictwem Marszałka – Włodzimie-
rza Fisiaka;

• wszelkie sprawy związane z dofinansowaniem projektu 
prowadzone były w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi 
– w Departamencie ds. Regionalnego Programu Operacyj-
nego, którego Dyrektorem jest Maja Reszka;

• w ocenie wniosku uczestniczyli pracownicy Wydziału ds. 
Projektów z Zakresu Infrastruktury Transportowej i Ochro-
ny Środowiska pod kierownictwem p.o. Naczelnika – Pau-
liny Soszyńskiej; 

• nad prawidłową realizacją projektu nadzór pełnili pracow-
nicy Wydziału ds. Monitoringu i Raportowania pod kie-
rownictwem naczelnika – Roberta Kowalczyka;

• udział w sprawnym przeprowadzeniu projektu mieli też 
inni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w zakresie 
właściwości swoich wydziałów. 

Powyżej zdjęcia bloku przedszkolnego w trakcie i po termomodernizacji

Dzięki pieniądzom unijnym w I etapie dokonano wymiany stolarki 
okiennej a w III – m. in. wymiany grzejników. Zdjęcie wykonane 
w trakcie przerwy międzylekcyjnej.

Projekt, oprócz prac termomodernizacyjnych, obejmował wymia-
nę opraw oświetleniowych oraz roboty malarskie. Obecnie dzieci 
i młodzież uczą się w lepszych warunkach – w doświetlonych i ład-
niejszych klasach. Na zdjęciu jedna z klas lekcyjnych.

Realizator Projektu:
GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKA

ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska
www.wola-krzysztoporska.pl

Instytucja Zarządzająca:
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 

Urząd Marszałkowski w Łodzi
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

www.rpo.lodzkie.pl
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„Bezpieczeństwo uczniów to priorytet w pracy nauczyciela” 
– twierdzi dyrektor Szkoły Podstawowej w Parzniewicach Alina 
Wojdal. Kierując się tym przesłaniem Szkoła Podstawowa 
w Parzniewicach zorganizowała w dniach 23-30 września dla 
swoich wychowanków „TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA”.

W ramach akcji uczniowie klas 0-VI mieli możliwość oglą-
dania filmów związanych z bezpiecznym poruszaniem się 
po drogach i udzielaniem pierwszej pomocy. Uczestniczyli tak-
że w spotkaniu z policjantem i przedstawicielem Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Drowego. Specjalne lekcje poglądowe 
na temat zasad pierwszej pomocy przedmedycznej, poparte 
ćwiczeniami z resuscytacji na fantomie, przeprowadzili zapro-
szeni przedstawiciele Służb Ratownictwa Medycznego i Straży 
Pożarnej. Wiedzę zdobytą podczas „TYGODNIA BEZPIECZEŃ-
STWA” uczniowie mogli sprawdzić podczas licznych konkur-
sów podsumowujących akcję – nagrodami dla nich były odbla-
skowe opaski, odblaski do plecaka, krzyżówki, kolorowanki, 

zeszyty: „Zasady ruchu drogowego”. Na zakończenie młodzież 
klasy V z wych. Lidią Brzozowską przygotowała przedstawie-
nie „Mądrala uczy zasad ruchu drogowego”.

INFORMACJE BIEŻĄCE
BEZPIECZNIEJSI NA DRODZE

Na zdjęciu:  dyrektor Alina Wojdal oraz nagrodzeni uczniowie SP 
Parzniewice

Jak zwykle w pierwszym tygodniu września w Gimnazjum 
w Woli Krzysztoporskiej zorganizowany został Dzień Patrona, 
upamiętniający nadanie szkole imienia Obrońców Gór Borow-
skich 1939 roku. Uroczystośc obchodzona była już poraz 7. 
Gimnazjaliści w galowych strojach wysłuchali montażu słowno-

muzycznego o bohaterskich walkach żołnierzy z 2 Pułku Pie-
choty Legionów pod dowództwem gen. Ludwika Czyżewskie-
go – przygotowanego przez młodzież szkolną. Góry Borow skie 
podczas kampanii wrześniowej spełniły rolę ważnego punk-
tu oporu wojsk polskich powstrzymujących napór niemiecki 
na kierunek Piotrków i dalej na Warszawę. Żołnierze 2 Pułku 
mimo 12-krotnej przewagi liczebnej nieprzyjaciela, odparli kilka 
szturmów i do 5 września 1939 r. skutecznie powstrzymywali 
wroga. W całym rejonie walk poległo ok. 2000 żołnierzy pol-
skich, a obrona strategicznego punktu w Górach Borowskich 
kosztowała życie 663 osób. Spoczywają oni na cmentarzach 
w Grocholicach i Parzniewicach. Uczniowie Gimnazjum wraz 
ze sztandarem wzięli również udział w uroczystościach poświę-
conych pamięci września 1939 roku obchodzonych 4 września 
w Grocholicach i 5 września na Borowskiej Górze.

DZIEŃ PATRONA GIMNAZJUM

Pod koniec września br. społeczność Gimnazjum w Woli 
Krzysztoporskiej wybierała swój samorząd uczniowski. Meeting 
przedwyborczy, prezentujący kandydatów do samorządu odbył 
się w piątek 24 września. Hasło tegorocznych wyborów brzmiało: 
„Niech zwycięży najlepszy”. Każda z klas Gimnazjum wytypowała 
swojego przedstawiciela do samorządu. Kandydat klasy musiał 
następnie – właśnie podczas meetingu – przekonać pozostałą 
społecznośc szkolą do swojej kandydatury. Obietnic było sporo, 
m.in.: możliwość wychodzenia na dwór w czasie przerw, więcej 
dyskotek, kwestowanie na rzecz społeczności uczniowskiej, re-
aktywacja miesięcznika szkolnego Gimnius, szczęśliwy numerek 
(fuks dla uczniów zapominalskich), radiowęzeł.

Ostateczne wybory do samorządu uczniowskiego przepro-
wadzono 30 września. Przewodniczącą szkoły została Paulina 
Pędziwiatr z klasy III b, a jej zastępcami – Rafał Myśliński z kla-
sy III c i Bartosz Dyła z klasy III f. Do zarządu weszła również 
– Adrianna Budzisz z klasy II f oraz Monika Sztajkowska z III e. 
Pozostali kandydaci będą pracować w sekcjach samorządu. 

Pierwszym zadaniem dla nowego samorządu było przygo-
towanie Dnia Gimnazjalisty powiązanego z Dniem Edukacji 
Narodowej oraz dyskoteki z okazji Dnia Chłopca.

MITING PRZEDWYBORCZY

Na zdjęciu:  sposoby pozyskania zwolenników były bardzo różne 
– jedni przekonywali słowem, drudzy uśmiechem, 
a jeszcze inni sprawnością fizyczną

„SPRZĄTANIE ŚWIATA” TO JUŻ TRADYCJA
Dnia 17 września Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej jak co roku uczestniczyło w akcji „Sprzątanie Świata 

– Polska”. Hasłem tegorocznej akcji było „Chrońmy bioróżnorodność – segregujemy opady”. W szkole odbył 
się apel, na którym uczniowie zostali zapoznani z historią tego ruchu społecznego. Przedstawiono spektakl, 
o tematyce dotyczącej ochrony środowiska naturalnego. Grupa uczniów wyruszyła w teren gdzie sprzątano 
okolicę wokół pobliskiego zbiornika wodnego na Wygodzie i teren lasu. W tym dniu uporządkowano rów-
nież makulaturę i baterie, które systematycznie zbierane są w szkole i oddawane do recyklingu.
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INFORMACJE BIEŻĄCE
Kim są i czym zajmują się na codzień Ci, bez których trud-

no wyobrazić sobie nasze funkcjonowanie – zwłaszcza w sy-
tuacjach zagrożenia. Trudno dać jednoznaczną odpowiedź. 
Strażacy jakich zanamy na codzień to nasi znajomi i przyja-
ciele, natomiast w chwilach trudnych to pełni poświęcenia 
bohaterowie. Dziś na terenie naszej Gminy działa 15 jedno-
stek OSP. Są to w pełni wyposażone drużyny, dysponujące 
specjalistycznymi samochodami bojowymi i najnowocześ-
niejszym sprzętem. Biorą udział w akcjach ratujących życie 

ludzkie i mienie, czuwają nad naszym bezpieczeństwem 
podczas klęsk żywiołowych. By być sprawnym, zgranym 
i gotowym do działania zespołem, uczestniczą całymi dru-

żynami w spartakiadach i zawodach strażackich. Towarzy-
szą nam w różnych uroczystościach gminnych i kościelnych, 
asystują w procesjach. Dają też to co najcenniejsze – KREW 
ratującą życie. 

Aż 16 strażaków z jednostki OSP Wola Krzysztoporska 
oddało swoją krew na rzecz osób poszkodowanych w tego-
rocznych powodziach na terenie naszego kraju. Akcja zorga-
nizowana została 12 września w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Woli Krzysztoporskiej, z samej jednostki OSP udało się ze-
brać ponad 20 litrów tego bezcennego leku.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
– TO BRZMI DUMNI

Na zdjęciu: strażacy z jednoski OSP Wola Krzysztoporska oraz 
organizatorzy akcji zbierania krwi dla powodzian, od lewej stoją 
– Zbigniew Galuś (v-ce Prezes Gminnego Koła HDK), Aleksander 
Kulig (sekretarz Gminnego Koła HDK), Grażyna Jarocka (lekarz), 
Danuta Włodarczyk (prezes Gminnego Koła HDK), Krzysztof Wier-
nicki, Alina Ałaszewska (Prezes Powiatowego Koła HDK),Krystyna 
Wójcik (pielęgniarka), Michał Góźdź,Jakub Majewski, Jacek Radke, 
Dawid Kowalski, Maciej Grabowski, Dawid Gąsior

 Uczennice Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej wzięły 
udział w konkursie fotograficznym pt.: „Moje miasto jest dla 
mnie…”, zorganizowanym w ramach III Piotrkowskiego Festi-
walu Podróży i Fotografii. Konkurs adresowany był do uczniów 
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, którzy przedstawić 
mieli miejsca ciekawe, zachwycające ich, ale przede wszyst-
kich mogące zaintrygować turystę. Wyróżnienie w konkursie 
zdobyła Katarzyna Miśkiewicz (kl. III a), jej pracę i pozosta-

łych uczestniczek tj. Pauliny Herman (kl. 
III a) i Doroty Ślusarek (kl. III d) można 
było zobaczyć na wystawie zorganizo-
wanej w galerii „Focus Mall”. Opieku-
nem uczennic była Katarzyna Michalak 
– nauczycielka plastyki. 
Na zdjęciu obok: nagrodzone zdjęcie 
Katarzyny Miśkiewicz

WYRÓŻNIONA W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

Na zdjęciu: strażacy OSP Wola Krzysztoporska – zwycięzcy tegorocz-
nej Spartakiady Klubów Honorowych Dawców Krwi

Uczniowie klas pierw-
szych ze Szkoły Podsta-
wowej w Woli Krzyszto-
porskiej rywalizowani 
w konkursie plastycz-
nym pod hasłem „Bez-
pieczna droga do szko-
ły”. Wyboru najlepszych 

prac dokonano 29 września w obecności przedstawicieli policji 
i sponsora. Wicedyrektor szkoły Gabriela Perek oraz wychowaw-
cy klas – Danuta Motyl i Anna Rękorajska z podziwem i uzna-
niem obserwowały swoich wychowanków. Prace zachwyciły 
również zaproszonych gości. Główną nagrodę w konkursie 
tj. rower i kask zdobyła uczennica klasy I a Aleksandra Skal-
ska. Wszystkie dzieci otrzymały znaczki odblaskowe, gry plan-
szowe, kamizeli i filmy edukacyjne.

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Na zdjęciu: Ola Skalska z przedstawicielami policji i sponsora

Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej gościło uczestników III edycji Między-
szkolnego Konkursu z wiedzy o Zjednoczonym Królestwie pt. „The Royal Family”, 
organizowanego w ramach Europejskiego Dnia Języków Obcych. 30 września 
do rywalizacji stanęli uczniowie reprezentujący gimnazja z Piotrkowa Trybu-
nalskiego i powiatu piotrkowskiego. W klasyfikacji końcowej bezkonkurencyj-
ny okazał się Damian Łabuziński z Gimnazjum nr 2 w Piotrkowie Tryb., II i III 
miejsce zajęły uczennice Gimnazjum z Rozprzy – Natalia Rutkowska i Martyna 
Łukasik. Wyróżnienie przyznano Dominice Cudzich z Gimnazjum nr 3 w Piot-
rkowie Tryb. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy. Konkurs zorganizowa-
ły i przeprowadziły nauczycielki języka angielskiego z naszego Gimnazjum 
– Aleksandra Kowalczyk i Ewa Berner-Zawada.

Na zdjęciu: kadra nauczycielska i uczestnicy konkursu

SPRAWDZALI SWOJĄ WIEDZĘ O WIELKIEJ BRYTANII
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Gminny Ośrodek w Woli Krzysztoporskiej dzięki prezento-
wanej różnorodnej, oryginalnej oraz niepowtarzalnej gamie 
zespołów, orkiestr oraz sekcji artystycznych uczestniczył tego 
lata w wielu imprezach oraz uroczystoś\ciach. Zamieszczo-
na poniżej tabela w obrazowy sposób przedstawia daty, 
rodzaj wydarzeń kulturalnych oraz nazwy zespołów, które 

brały udział w poszczególnych imprezach i uroczystościach 
w okresie od 01 czerwca do 10 października br. Większość 
z nich miała charakter plenerowy.

Na szczególną uwagę zasługują cztery wydarzenia spośród 
wymienionych powyżej.

Pierwsze to wyjazd na warsztaty muzyczne do Gronia k/Białki 
Tatrzańskiej młodzieży z zespołu Lavo działającego przy GOK 
oraz Wspólnoty Zjednoczeni w Trójcy z kościoła parafialnego 
w Bogdanowie.

Drugim jest IV Przegląd Regionalnych Zespołów i Śpie-
waków Ludowych “Siedlisko” w Aleksandrowie Łódzkim, 
gdzie zespół “Ludowe Pasjonatki” zdobył I miejsce w ka-
tegorii zespoły śpiewacze z towarzyszeniem instrumentów 
muzycznych.

Trzecie to zdobycie III miejsca przez grupę akrobatyczną 
„Carawella” na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Cyr-
kowej w Dobrzeniu Wielkim koło Opola.

Czwartym wydarzeniem zasługującym na uwagę jest wyko-
nanie całego programu artystycznego przez zespoły działające 
przy GOK w Woli Krzysztoporskiej oraz zespół ludowy „Skrzaty” 

z SP w Woźnikach na Dożynkach Gminy Sulejów w miejscowości 
Koło. Zaprezentowany został tam bogaty dorobek artystyczny 
naszej Gminy, co spotkało się z dużym uznaniem lokalnej pub-
liczności. Na scenie w Kole wystąpiło 66 artystów z naszj Gminy.

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztopor-
skiej – Jolanta Kołacińska dziękuje wszystkim, którzy brali udział 
oraz okazali swoją pomoc w organizacji imprez, a w szczegól-
ności władzom Gminy, księżom, sponsorom, szkołom, przed-
szkolom, zespołom, orkiestrom, sekcjom artystycznym, jed-
nostkom OSP, członkiniom KGW, kombatantom, LZS, LKS, Kołu 
Wędkarskiemu, KHDK oraz pracownikom GOK.

GOK PODSUMOWUJE OSTATNIE 5 MIESIĘCY SWOJEJ PRACY

DATA WYDARZENIE KULTURALNE ZESPOŁY BIORĄCE UDZIAŁ

1 czerwca Piotrków Tryb. – Odpust Trybunalski Ludowe Pasjonatki

3 czerwca Mzurki – Przegląd Zespołów i Kapel Ludowych Ludowe Pasjonatki

5 czerwca GOK Wola Krzysztoporska – Powiatowy Przegląd 
Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Lavo, Project Dance, Carawella

12-13 czerwca Dni Gminy Wola Krzysztoporska Orkiestra Dęta Gomulin, Orkiestra Dęta Bogdanów, 
Lavo, Ludowe Pasjonatki, Kapela Spod Dębu

13 czerwca Gorzkowice – Dni Powiatu Piotrkowskiego Lavo

4 lipca Gomulin – zawody strażackie Orkiestra Dęta Gomulin

11 lipca Majków Duży – 90-lecie OSP Orkiestra Dęta Gomulin, Ludowe Pasjonatki, 
Kapela Spod Dębu

9-13 lipca Gronie k/Białki Tatrzańskiej– warsztaty z Elżbietą 
Zapendowska, Markiem Radulim Lavo

30 lipca Mzurki – konkurs sportowy KGW Red Dance, Kapela Spod Dębu

15 sierpnia Piotrków Tryb. – Dni Piotrkowa Sekcja akrobatyczna Carawella

15 sierpnia Sulejów – Piknik Rodzinny Lavo, Project Dance, Carawella

22 sierpnia Piotrków Tryb.– Obchody 30-lecia Solidarności Lavo, Project Dance, Carawella

29 sierpnia Dożynki Gminne w Bujnach Ludowe Pasjonatki, Kapela Spod Dębu,
Lavo, Project Dance, Carawella

5 września Góry Borowskie – uroczystości z okazji 71 rocznicy 
wybuchu II wojny światowej OD Gomulin, Ludowe Pasjonatki

12 września Moszczenica – Piknik na zakończenie lata Lavo, Project dance, Carawella

18 września Aleksandrów Łódzki– VI Przegląd Zespołów Ludowych 
„Siedlisko” Ludowe Pasjonatki

18 września Dobrzeń Wlk. k/Opola – Międzynaoowy Festiwal Sztuki 
Cyrkowej Sekcja akrobatyczna Carawella

26 września Koło – Dożynki Gminy Sulejów Ludowe Pasjonatki, Lavo, Project dance, Carawella

10-11 października Bogdanów – III Gminne Dni Papieskie Ludowe Pasjonatki, OD Bogdanów

Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów wokalnych z Elżbietą Zapen-
dowską (w środku)

Na zdjęciu: warsztaty instrumentalne z Markiem Raduli – gitarzystą 
m.in. zespołu „Budka Suflera”
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XLVII sesja Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej odbyła 
się 13 września br. w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzy-
sztoporskiej.

Podczas obrad radni przyjęli sprawozdanie z kontroli przepro-
wadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w zakresie realiza-
cji uchwał Rady Gminy oraz wydatków poniesionych na oświatę 
w I półroczu 2010 r. Wprowadzono także zmiany w budżecie Gmi-
ny na 2010 rok, dotyczące m.in. zwiększenia wydatków na budo-
wę nowoczesnego centrum edukacyjno-sportowego w miejsco-
wościach Bujny i Parzniewice, termomodernizację budynku GOK 
w Woli Krzysztoporskiej, zakup sprzętu dla jednostek OSP, zakup 
energii – oświetlenie dróg, remonty dróg, remonty w Przedszkolu 
Samorządowym. Ponadto podjęto uchwały w sprawie:

sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wy-
mienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projek-
tów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji,
wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego (3 sal lekcyj-
nych w Szkole podstawowej w Parzniewicach),
wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwie-
rząt domowych na terenie Gminy,
wymagań, jakie spełniać powinien przedsiębiorca ubiegają-
cy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie 
Gminy Wola Krzysztoporska.
Na sesję przybyli przedstawiciele firmy WINDPROJEKT Sp. z o.o. 

z siedzibą w Inowrocławiu, którzy przedstawili informacje doty-
czące budowy elektrowni wiatrowych na terenie naszej Gminy. 
Firma zakłada, że do końca 2011 r,. uda jej się zakończyć proce-
dury związane z rozpoczęciem inwestycji, budowa elektrowni 
potrwa ok. 8 kolejnych miesięcy (spisano już 10 umów z rol-
nikami, na 7 uzyskano warunki zabudowy). Parametry wiatru 
mierzone były już wcześniej, ale również obecnie za pomocą 
masztu w Oprzężowie prowadzony jest pomiar siły wiatru, 
temperatury i wilgotności powietrza. Firma oszacowała, że 2 
elektrownie mogą obsłużyć teren całej Gminy. Radni w drodze 
uchwały wyrazili zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności 
przesyłu na rzecz WINDPROJEKTU Sp. z o.o.

Obrady zakończyła dyskusja na tematy różne, poruszane 
kwestie dotyczył m.in. wybudowania dodatkowego przystan-
ku w Mąkolicach, remontu drogi Praca – Szydłów (wykonane 
będzie żwirowanie – do granicy z gminą Grabica), utwardze-
nia drogi Żachta – Zaborów (wkrótce będą rozpoczęte prace).

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

Z OBRAD RADY GMINY

Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki zdrowotnej 
lub personel udzielający świadczeń zdrowotnych w placów-
kach publicznych lub prywatnych, naruszył twoje prawa 
– zgłoś się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Pamiętaj, że jako pacjent masz prawo do:
Świadczeń zdrowotnych 
Informacji o swoim stanie zdrowia
Zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowot-
nych tajemnicy informacji związanych z leczeniem
Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych.
Poszanowania intymności i godności
Dokumentacji medycznej
Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
Opieki duszpasterskiej
Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Jeśli Twoje prawa zostały naruszone zadzwoń: 
bezpłatna infolinia: 800-190-590 (czynna pn.-pt. w godz. 
9.00 – 21.00),
połączenia z tel. komórkowych (płatne wg stawek opera-
tora): (22) 833– 08-85; (22) 635– 59-96.
Informacji na infolinii udzielają specjaliści z zakresu ochrony 

zdrowia oraz prawnicy.
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
All. Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
tel. (22) 532 82 50; fax: (22) 833 08 86; 
sekretariat@bpp.gov.pl;
www.bpp.gov.pl
Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem admini-

stracji rządowej. Został powołany ustawą z dnia 6 listopada 
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Realizu-
je swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

PACJENCIE, CZY ZNASZ SWOJE PRAWA?

NA SKUTEK BŁĘDU DRUKARNI w ar-
tykule w nieprawidłowy sposób za-
mieszczono zdjęcie Seniorów Jednostki 
OSP z Majkowa Dużego, odznaczonych 
podczas uroczystości z okazji 90-lecia 
powstania OSP Majków Duży. Za zaist-
niałą sytuację PRZEPRASZAMY.
Na zdjęciu od lewej stoją: Stanisław 
Żuchowski, Lucjan Senderecki, Stani-
sław Tuta i Marian Pietras

WYJAŚNIENIE 
DO ARTYKUŁU 
„JUBILEUSZ 

OSP Z MAJKOWA 
DUŻEGO” 

(Z BIULETYNU 
NR 18)



W odróżnieniu od zwykłych, szarych dni święta i jubileusze 
zdarzają się niezwykle rzadko i chyba dlatego są dla nas szcze-
gólnie ważne. Taki też niecodzienny jubileusz obchodziła Szko-
ła Podstawowa im. Seweryny Szmaglewskiej w Woźnikach.

Uroczystość 145-lecia powstania placówki oraz 5-lecie 
nadania szkole imienia pisarki Seweryny Szmaglewskiej mia-
ła miejsce 1 września 2010 roku i była świętem całej lokal-
nej społeczności. Rozpoczęła się mszą świętą o godz.11.00 
w Kaplicy pod wezwaniem Św. Franciszka w Woźnikach. Mszę 
sprawował ksiądz Mariusz Chudy, a pieśni religijne śpiewali 
absolwenci szkoły. Następnie barwny korowód uczestników 
uroczystości w rytm marszowej muzyki w wykonaniu Orkiestry 
Dętej z Gomulina przemaszerował ulicami Woźnik do szkoły.

Po przybyciu do odświętnie udekorowanej placówki dyrek-
tor szkoły – Irena Kasztelan powitała wszystkich gości i oddała 
głos uczniom. Całą uroczystość prowadzili absolwenci szko-
ły: Katarzyna Młoczkowska i Mateusz Sikora. Wszyscy goście 
otrzymali pamiątkowy folder, specjalnie przygotowany specjal-
nie na tę okazję. W pełnym skupieniu odśpiewano „Mazurka 
Dąbrowskiego”. Następnie „Dźwiękowy kalendarz historycz-
ny” przypomniał wiadomości o patronce szkoły – Sewery-
nie Szmaglewskiej. Uczniowie zaśpiewali hymn szkoły, który 
obowiązuje od pięciu lat. Wiele pozytywnych emocji wzbu-
dził występ dziecięcego zespołu ludowego z Woźnik „Skrza-
ty”, który zaprezentował się w sześciu tańcach. Dyrektor pla-
cówki i Wójt Gminy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą 
Patronkę – Sewerynę Szmaglewską. 145 – letnią historię szkoły 
przedstawiono w prezentacji multimedialnej, nie zapomina-
jąc przy tym o wielu jej wybitnych absolwentach. Uroczystość 
uświetnili swoimi występami wokalnymi Karolina Płosza i Ra-
dosław Blonka – byli uczniowie szkoły. Następnie głos zabrali: 
Wójt Gminy Roman Drozdek, Wicestarosta Zbigniew Ziemba, 

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Olejnik, starszy wizytator 
z Kuratorium Oświaty w Łodzi Urszula Łęgosz oraz prezes ZNP 
Barbara Urbaniak. Wszyscy przemawiający podkreślali wysoki 
poziom nauki i wychowania w Szkole Podstawowej w Woźni-
kach. Goście złożyli okolicznościowe wpisy w księdze pamiąt-
kowej. Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na po-
częstunek.

Całą uroczystość pod kierownictwem dyrektor Ireny Kasz-
telan przygotowali nauczyciele, rodzice i uczniowie, przy nie-
zwykłej przychylności Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Woźnikach.

Zespół redakcyjny dziękuje za informacje o uroczystości. 
Na zdjęciach fotorelacja z obchodów jubileuszu: 1 – orkiestra 
dęta OSP Gomulin, 2 – zespół „Skrzaty”, 3, 4 – zaproszeni goście, 
5 – absolwenci szkoły, 6 – obecni uczniowie placówki.

Na zdjęciu: grono pedagogiczne Szkoły

JUBILEUSZ 145-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOŹNIKACH PROJEKTY UNIJNE Z EFS
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PROJEKTY UNIJNE Z EFS

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Wola Krzysztoporska już po raz trzeci została zaproszo-
na do udział w konferencji mającej na celu rozpowszechnianie 
dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów współfinansowa-
nych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja „Fun-
dusze dla Ziemi obiecanej” odbyła się w dniach 16-17 września 
b.r. w Studiu Filmowym w PWSTFIT im. L. Schillera w Łodzi. 

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Robert Fiutak – 
Hutchinson Institute (Łódź) oraz Włodzimierz Łużyński – wice-
dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi. Dys-
kusję moderowaną, z udziałem przedstawicieli beneficjentów 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – realizujących projektu 
szkoleniowe na terenie województwa łódzkiego, poprowadził 
Michał Frąk z „Gazety Wyborczej”. Naszą Gminę reprezentowały 
Mariola Toma – koordynator projektu oraz Magdalena Ostro-
wska – pracownik ds. obsługi administracyjnej projektu.

Na konferencji omawiany był projekt „Mój nowy zawód” 
skierowany do rolników i domowników rolnika z terenu Gmi-
ny (Poddziałanie 8.1.2 PO KL). W wystąpieniu Marioli Toma 
znalazły się takie elementy jak: charakterystyka i budżet pro-
jektu oraz jego rezultaty. Ważnym elementem było również 
omówienie problemów, na które Beneficjent może napotkać 
i od czego zależy sukces projektu. Wystąpienie miało na celu 
przybliżenie potencjalnym beneficjentom „dobrych praktyk” 
z realizacji projektów w ramach PO KL oraz wymiany doświad-
czeń związanych z projektami edukacyjnymi.

Anna Czarnecka-Ryman – prowadząca spotkanie – zazna-
czyła, że projekt Gminy jest unikatowy na skalę województwa. 
Niewiele samorządów stara się o środki na projekty szkolenio-
we dla swoich mieszkańców.

KONFERENCJA „FUNDUSZE DLA ZIEMI OBIECANEJ”

Spotkanie prowadziła Anna Ryman-
Czarnecka – Wydział Informacji i Pro-
mocji PO KL, Urząd Marszałkowski 
w Łodzi

Wśród zaproszonych gości byli (na zdjęciu od lewej) Robert 
Fiutak – Hutchinson Institute (Łódź) , Mariola Toma – koor-
dynator projektu Gminy Wola Krzysztoporska „Mój nowy 
zawód”, Włodzimierz Łużyński – wicedyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi oraz prowadzący 
dyskusję moderowaną Michał Frąk – Gazeta Wyborcza

Na konferencji Gminę Wola Krzy-
sztoporska reprezentowała również 
Magdalena Ostrowska – sprawująca 
obsługę administracyjną projektu

W listopadzie zakończył się kurs „Bukieciarstwo i flo-
rystyka” w ramach projektu „Mój nowy zawód”. Wzięło 
w nim udział 8 pań. Projekt początkowo zakładał 5 miejsc 
szkoleniowych. Udało się jednak wygospodarować pienią-
dze dla trzech dodatkowych osób. Były to niezwykle prak-
tyczne, ciekawe i kolorowe zajęcia. Życzymy paniom powo-
dzenia w nowym zawodzie.

„MÓJ NOWY ZAWÓD” – FOTORELACJA Z KURSU BUKIECIARSTWO I FLORYSTYKA
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5 września br. odbyły się na Górach Borowskich uroczystości 
poświecone 71 rocznicy napaści wojsk niemieckich na Polskę 
organizowane jak co roku przez władze naszej Gminy i Beł-
chatowa. Honorowym gościem byli przedstawiciele miasta 
Sandomierz, z którego wywodzi się 2 Pułk Piechoty Legionów 
broniący Gór Borowskich w czasie II wojny światowej. Uroczy-
stość poprowadził major Krzysztof Jewgiejuk z 32 Bazy Lotni-
ctwa Taktycznego w Łasku. 

Po uroczystym wystawieniu warty przed „Pomnikiem Żoł-

nierzy Września 1939 roku“ przemówienie wygłosił Wójt Gmi-
ny Wola Krzysztoporska, który po powitaniu dostojnych gości, 
powiedział m.in. „(…) w poczuciu patriotycznego obowiąz-
ku spotykamy się tu w tym szczególnym dla Ziemi Piotr-
kowskiej i Gminy Wola Krzysztoporska miejscu pamięci 
narodowej, w zadumie i wzruszeniu odtwarzamy w wy-
obraźni krwawe boje 2 Pułku Piechoty Legionów w pierw-

szych dniach września 1939 roku, a jednocześnie dajemy 
świadectwo szacunku dla tego miejsca, jego obrońców 
na czele z dowódcą gen. Ludwikiem Czyżewskim”. Głów-
nym przesłaniem tegorocznego przemówienia było uświado-
mienie nam, że tylko prawda jest gwarancją wolności i nie-
podległości każdego narodu.

Jako przedstawiciel rodzin 
uczestników walk wrześnio-
wych, głos zabrał syn gen. Lud-
wika Czyżewskiego – Zbigniew 
Czyżewski, który mimo iż miesz-
ka we Wrocławiu corocznie, nie-
zawodnie zaszczyca nas swoją 
obecnością w tych podniosłych 
dniach.

 Po przemówieniach została 
odprawiona msza święta konce-
lebrowana. Oprawę muzyczną 
mszy św. wykonała przepięknie 
artystka z Teatru Muzycznego 
w Poznaniu – Anna Lasota (na 
zdjęciu z prawej) oraz Orkiestra Dęta z Gomulina. 

Tego roku na Górach Borowskich zostały wręczone trzy me-
dale „Pro Memoria”. Odznaczony został starosta powiatu beł-
chatowskiego Jarosław Brózda, ksiądz prałat Janusz Krakowiak 
dziekan dekanatu bełchatowskiego oraz ksiądz Leszek Druch 
proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parznie. 
Odznaczeń dokonał Dyrektor Departamentu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych w Warszawie Jacek Dziuba. Zostały 
również wręczone statuetki „Rogatywka ppor. Apoloniusza 
Zawilskiego” za kultywowanie tradycji oręża polskiego. Statu-
etki wręczała wdowa po ppor. pani Halina Zawilska.

Na zdjęciu: kwiaty pod pomnikiem składają Wójt Roman 
Drozdek i Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Olejnik

Z kolei dyplomami z okazji 65 rocznicy zwycięstwa nad fa-
szyzmem uhonorowano kombatantów ze Związku Kombatan-
tów i Byłych Więźniów Politycznych w Woli Krzysztoporskiej 
– otrzymali je: Józef Błaszczyk, 
Władysław Wolski i Józef Zajda. 
Wręczenia dokonał V-ce Prezes 
Koła Gminnego Kombatantów 
Bronisław Galuś.

Po apelu pamięci salwę hono-
rową oddała kompania repre-
zentacyjna z 32 Bazy Lotnictwa 
Taktycznego w Łasku,. Następnie 
w repertuarze pieśni żołnierskich 
zaprezentował się zespół „Ludo-
we Pasjonatki”. Na zakończenie 
liczne delegacje biorące udział 
w obchodach złożyły kwiaty 
pod pomnikiem obrońców Gór 
Borowskich.

Uroczystości na Borowej Gó-
rze w każdą pierwszą niedzielę 
września wpisały się już na stałe w kalendarz ważnych uroczysto-
ści gminnych, zyskując jednocześnie coraz większą rangę. Wieść 
o ich niepowtarzalności zatacza coraz szersze kręgi, o czym 
świadczą rzesze przybyłych tam osób. Jest to również dowód 
na to, iż pamięć o poległych, którzy oddali życie za naszą Ojczy-
znę jest dla większości Polaków bardzo istotnym aspektem. 

WYDARZENIA KULTURALNE
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BOROWSKA GÓRA 2010 – W 71 ROCZNICĘ WRZEŚNIA 1939 ROKU 

Na zdjęciu: kompania reprezentacyjna z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

Na zdjęciu: kwiaty pod po-
mnikiem składają Wójt Roman 
Drozdek i Przewodniczący Rady 
Gminy Ryszard Olejnik

Na zdjęciach: z lewej – Halina Zawilska, z prawej – Józef Zajda 
odbiera z rąk Bronisława Galusia dyplom z okazji 65 rocznicy zwy-
cięstwa nad faszyzmem

Na zdjęciu: Zbigniew Czyżewski – syn gen. Ludwika Czyżewskiego



W dniach 10-11 października b.r. pod hasłem „Jan Paweł II 
– Odwaga Świętości” obchodzono X Dzień Papieski w Bog-
danowie. Organizatorami obchodów byli: Parafia p.w. Prze-
najświętszej Trójcy w Bogdanowie, Gminny Ośrodek Kultury 
w Woli Krzysztoporskiej, Komendant Posterunku Policji w Woli 
Krzysztoporskiej, Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła 
II w Bogdanowie, Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bujnach oraz 
Ludowe Zespoły Sportowe. Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
Świętą w kościele parafialnym w Bogdanowie. Po mszy wy-
stąpił Zespół „Ludowe Pasjonatki”. Następnie złożono kwiaty 
pod pomnikiem Jana Pawła II przy Szkole Podstawowej w Bog-
danowie. Zaproszeni goście oraz społeczność lokalna mo-
gła obejrzeć pokazy policyjne młodzieży klas profilowanych 
ze Szkoły w Bujnach oraz mecz Policji z Gminą Wola Krzyszto-
porska. Piłkarskie zmagania zakończyły się wynikiem 5:0 dla 
Policji. Jednak tak naprawdę nie o wynik chodziło, tylko o do-
brą zabawę i zbiórkę pieniędzy na Fundację „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. Wieczorem, po godz. 17.00, w bogdanowskim 
kościele zostało odprawione nabożeństwo różańcowe oraz 
Apel Jasnogórski w intencji beatyfikacji Jana Pawła II.

Drugi dzień obchodów rozpoczęto również uroczystą Mszą 
Świętą. Po mszy nastąpiła część artystyczna poświęcona pa-
mięci Jana Pawła II w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej 

im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie. Około godziny 9.30 
rozpoczął się w szkole IV Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. 
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym etapie 
startowały drużyny z wszystkich szkół, rozwiązując zadania 
zamknięte jednorodnego wyboru. Do drugiego etapu przeszły 
cztery drużyny, które zdobyły w pierwszym etapie największą 
ilość punktów. W drugim etapie drużyny odpowiadały na pięć 
losowo wybranych pytań. Najwięcej punktów i I miejsce zdoby-
ła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Parzniewicach, II miejsce 
drużyna ze Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie i III drużyna 
ze Szkoły Podstawowej w Woźnikach. Zdobywcy pierwszych 
trzech miejsc otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Dla każ-
dej szkoły organizatorzy przygotowali dyplomy uczestnictwa 
w konkursie.

 Równolegle odbywał się konkurs plastyczny. Wpłynęło 
mnóstwo prac. Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Kożuchow-
ska ze szkoły w Dobiecinie, drugie przypadło Jakubowi Wy-
derce ze szkoły w Woźnikach, trzecie Filipowi Paulińskiemu 
ze szkoły w Bogdanowie. Wręczone zostały też wyróżnienia: 
dla Igi Tomczyk (SP Bujny), Patrycji Kopeć (SP Brzoza), Norber-
ta Sztajnerowskiego (SP Janów). Wszystkie prace można było 
obejrzeć w kościele. Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami 
i nagrodami rzeczowymi. 

WYDARZENIA KULTURALNE
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GMINNE DNI PAPIESKIE W BOGDANOWIE

Na zdjęciu: moment składania wiązanki kwiatów pod pomnikiem 
Jana Pawła II przy Szkole Podstawowej w Bogdanowie

Na zdjęciu: piłkarska reprezentacja Gminy Wola Krzysztoporska
– od lewej: Władysław Wawrzyńczak, ks. Przemysław Wesołow-
ski, Michał Gwadera, Marek Ogrodnik, ks. Benedykt Stanek, Wie-
sław Szafrański, Jacek Pawłowski, Dominik Ambrozik, Paweł Szulc, 
Sławomir Miśkiewicz, Mieczysław Warszada, Robert Pielużek oraz 
Tomasz Szustkiewicz

Na zdjęciu: Msza Święta rozpoczęła się od występu Wspólnoty Zjednoczeni w Trójcy. Artyści wykonali pieśni przygotowane specjalnie 
na tę okazję. Głównymi solistami byli: Katarzyna Młoczkowska, Karolina Płosza, Gabriel Kukulski.
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Na obiektach sportowych ZSR CKP w Bujnach odbył się FESTYN 
SPORTOWO-REKREACYJNY dla mieszkańców Gminy Wola Krzy-
sztoporska pod nazwą „POŻEGNANIE LATA – BUJNY 2010”. 
Uczestniczyło w nim ponad 600 osób. W czasie odbywającej się 
imprezy, oprócz bloku sportowo – rekreacyjnego na uczestni-
ków festynu czekało wiele atrakcji m. in.: występy zespołu kaba-
retowego „FANI OBCIACHU”, pokazy walk zapaśniczych, pokazy 
ciężarowców z pierwszoligowej sekcji LUKS „GRYF” Bujny.

W bardzo bogatym i atrakcyjnym bloku sportowo – rekre-
acyjnym, uczestnicy nagradzani byli m.in. w takich konkuren-
cjach jak rzut lotką (zwyciężył Bartłomiej Skonieczny), strzał 
na bramkę (wygrała Paulina Heron), rzut podkową (zwyciężyła 
Gabriela Pawlak). Z kolei w konkursie siłacza równych sobie 
nie miał Marcin Karkocha.

Specjalnie dla rodzin (startować mogło 2 opiekunów i dzie-
cko do lat 12) organizatorzy festynu przygotowali konkursy 
rodzinne, a wśród nich wbijanie gwoździa na czas, rzut do 
kosza i przeciąganie liny. Zwyciężyła rodzina Ziembów (Anna, 
Zbigniew i Jakub), pokonując 7 pozostałych zespołów.

Rywalizowały również Koła Gospodyń Wiejskich. We wbija-
niu gwoździa na czas najlepsza była Zdzisława Robak z KGW 

Laski, bieg w płetwach wygrała Beata Łaszek z KGW Pawłów, 
a w rzucie podkową rywalki pokonała Gabriela Pawlak z KGW 
Laski. Tym samym Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Laskach 
okazały się bezkonkurencyjne i zwyciężyły drużynowo.

Do walki o jak najlepsze wyniki przystąpiły 4 szkoły podsta-
wowe z terenu naszej Gminy, rywalizując między sobą w rzucie 
ringo, strzale na bramkę i sprawnościowym torze przeszkód. 
Najwięcej punktów indywidualnych zdobyła Szkoła Podstawo-
wa z Krzyżanowa, która ostatecznie w klasyfikacji drużynowej 
uplasowała się na I miejscu.

W trakcie festynu rozgrywany był ponadto turniej piłki noż-
nej drużyn 6-osobowych. Reprezentacje żeńskie wystawili: 
LUKS „GRYF” Bujny, Gimnazjum z Woli Krzysztoporskiej i ZSR 
CKP Bujny, natomiast męskie: LZS „ZORZA” Bujny, LUKS „GRYF” 
Bujny i LZS Kacprów. W kategorii dziewcząt zwyciężyła dru-
żyna dziewcząt z ZSR CKP Bujny w składzie: Walecka Izabela, 
Ruś Iwona, Błaszczyk Justyna, Wiśniewska Martyna, Haller Do-
minika, Frankiewicz Kaja. Wśród mężczyzn triumfowała dru-
żyna LZS „ZORZA” Bujny, która wystąpiła w składzie: Kwieciń-
ski Kamil, Bieś Bartłomiej, Pietrus Przemysław, Pietrus Kamil, 
Radziszewski Łukasz i Drozdek Łukasz. Impreza była doskonałą 
alternatywa na spędzenie niedzielnego popołudnia – sprzyjała 
aktywnemu wypoczynkowi w miłej, rodzinnej atmosferze.
Na zdjęciach: uczestnicy konkursów

Mieszkańcy sołectwa Oprzężów nie pozostali obojętni na 
krzywdę ludzi, którzy ucierpieli w wyniku tegorocznej powo-
dzi. Natychmiast pojawił się pomysł niesienia pomocy – ale 
skierowanej do konkretnego sołectwa (jednego z bardziej 
dotkniętych żywiołem). Z tego powodu skontaktowano się 
z koordynatorem pomocy powodzianom w Warszawie, który 
wskazał sołectwa Czarzyzna i Budziska (gmina Łubnice, powiat 
staszowski) jako najbardziej potrzebujące pomocy. Wówczas 
nawiązano kontakt z dr ojcem Jerzym Kępińskim – przeorem 
zakonu trynitarzy w Budziskach.

Pierwsza zbiórka została zorganizowana w Oprzężowie 
– pieniądze zbierano na zasadzie „od domu do domu”. Wtedy 
udało się zgromadzić ok. 4 tys. PLN, za które zakupiono 
60 paczek żywnościowych i 60 chemicznych.

Do drugiej zbiórki (przeprowadzonej przed żniwami) włą-
czyła się kolejna miejscowość – Piekarki. Wtedy to zebrano 
ok. 12 ton zboża i niewielkie ilości ziemniaków i warzyw. 

Po żniwach akcja zbiórki dla powodzian została powtórzo-
na po raz trzeci. Zebrano ok. 18 ton zboża. Tym razem pomoc 
nieśli mieszkańcy kilu wsi, tj.: Majków Duży, Kargał Las, Kozie-
rogi, Piekary, Piekarki, Oprzężów, Rokszyce I i Rokszyce II.

Aby okazać wdzięczność za udzieloną pomoc materialną 
ojciec Jerzy przyjechał do Oprzężowa 10 września b.r., gdzie 
wspólnie z ks. Marianem Wiewiórowskim, odprawił mszę 
świętą. Pieniądze zebrane tego dnia na ofiarę zostały przeka-
zane powodzianom

Redakcja dziękuje Janinie Socha za informacje.

ZE SPORTU

Na zdjęciu: mieszkańcy Gminy Wola Krzysztoporska – głównie 
przedstawiciele miejscowości: Majków Duży, Kargał Las, Kozierogi, 
Piekary, Piekarki, Oprzężów, Rokszyce I i Rokszyce II – uczestniczą-
cy w wyjątkowej mszy świętej, która odbyła się 10 września b.r. 
w Domu Ludowym w Oprzężowie

Na zdjęciu (od lewej): dr ojciec Jerzy Kępiński (misjonarz, odno-
wiciel zakonu trynitarzy w Polsce, zajmuje się terapią uzależnień) 
oraz ks. Marian Wiewiórowski – proboszcz parafii p.w. Św. Miko-
łaja w Gomulinie

SOŁECTWO DLA SOŁECTWA – ZBIÓRKA DLA POWODZIAN

POŻEGNANIE LATA



Początek jesieni dla młodych zapaśników LUKS 
„ATHLETIC” stał pod znakiem udziału w ważnych 
imprezach sportowych. Już 25 września 8 zawod-
ników Klubu miało możliwość sprawdzenia swojej 
sportowej formy podczas Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodzików Regionu „C” w zapasach 
w stylu klasycznym rozgrywanych w Radomsku. 
W mistrzostwach startowało 152 zawodników 
z 4 województw (łódzkie, lubelskie, świętokrzyskie, 
podkarpackie) i z 16 klubów. 

Tytuł mistrzowski w kat. 42 kg wywalczył Hubert 
Maczugowski, v-ce mistrzem w kat. 47 kg został Łu-
kasz Jarek.

Pozostali nasi reprezentanci zajmowali miejsca:
kat. 47 kg: Michał Jarek – XV, Bartłomiej Pijewski 
– XX,
kat. 35 kg: Jakub Kaczorowski – XII,
kat. 53 kg: Dominik Kaczorowski – XVII,

Drużynowo LUKS „ATHLETIC” Wola Krzysztoporska 
uplasował się na IX miejscu.

Kolejnym sprawdzianem był Turniej „Pierwszy Krok 
w Zapasach w stylu klasycznym” o Puchar Prezesa 
Łódzkiego Związku Zapaśniczego, którego Klub był 
organizatorem. Turniej rozegrano 23 października 
na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Gimnazjalne-
go w Woli Krzysztoporskiej. 

W zawodach wystartowało 86 zawodników z 6 
klubów województwa łódzkiego, w tym 7 zawodni-
ków z Gminy Wola Krzysztoporska. Najlepszymi za-
wodnikami turnieju zostali: Piotr Gajda (AKS Piotrków 
Tryb.) i Karol Pijewski (LUKS „ATHLETIC” Wola Krzy-
sztoporska).

Klasyfikację klubową wygrał Atletyczny Klub Spor-
towy z Piotrkowa Tryb. i odebrał Puchar ufundowany 
przez Prezesa Gminnego Zrzeszenia LZS w Woli Krzy-
sztoporskiej.

Wyniki zawodników LUKS „ATHLETIC”:
kat. 26 kg: Ciesielski Marcin – II miejsce, Ciesielski 

Mariusz – III miejsce
kat. 34 kg: Kaczorowski Jakub – II miejsce
kat. 39 kg: Alberciak Kacper – III miejsce
kat. 47 kg: Jarek Michał – II miejsce
kat. 48 kg: Pijewski Karol – I miejsce
kat. 73 kg: Kołaciński Kacper – II miejsce

ZE SPORTU
SEZON JESIENNY 

W ZAPASACH

Na zdjęciach powyżej: u góry – w granatowym stroju Hubert Maczugowski 
(zwycięzca w kat. 42 kg); na dole również w granatowym stroju Łukasz Jarek 
(zdobywca II miejsca w kat. 47 kg)

Na zdjęciach poniżej: z lewej – najlepsi zawodnicy turnieju: Karol Pijewski z LUKS ATHLETIC ze swoim trenerem Tomaszem Woź-
niakiem (z lewej) i Piotr Gajda (AKS Piotrków Tryb.) ze stojącym po prawej trenerem kadry wojewódzkiej młodzików Grzegorzem 
Szyszką;z prawej – najlepsi zawodnicy w kategorii 26 kg, w środku stoją debiutanci w zawodach bracia bliźniacy Marcin i Mariusz 
Ciesielscy z LUKS „ATHLETIC” (zdobywcy II i III miejsca)
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Z HISTORII GMINY

ZBIOROWE ŚRODKI OCHRONY LUDNOŚCI
Do zbiorowych środków ochrony ludności przed działaniem 
broni masowego rażenia niebezpiecznych środków chemicz-
nych zalicza się budowle ochronne i ewakuację.
Budowle ochronne
Ze względu na właściwości ochronne budowle dzielą się na: 
ukrycia i schrony.
Ukrycia: 
• typu I - zabezpieczające przed czynnikami wybuchu jądro-

wego,
• typu II - zabezpieczające przed opadem promieniotwór-

czym.
Schrony wykonuje się w czasie pokoju, podczas realizacji 

nowych inwestycji, natomiast ukrycia zarówno w czasie poko-
ju, zagrożenia jak i wojny.
Istniejące budowle ochronne zlokalizowane są pod budynkami 
mieszkalnymi, użyteczności publicznej, w zakładach pracy, jaki 
i jako obiekty wolnostojące. Obecna ilość istniejących budowli 
ochronnych nie zapewnia miejsc dla całej ludności. Dlatego 
też w razie zagrożenia należy wykorzystywać do ochrony lud-
ności wszelkiego rodzaju tunele, przejścia podziemne, piwnice 
i inne pomieszczenia odpowiednio je przygotowując.
Ewakuacja ludności
Ewakuacja polega na zorganizowanym przemieszczeniu lud-
ności z rejonów, w których przebywanie może zagrażać życiu 
lub zdrowiu do rejonów bezpieczniejszych. Informacja o prze-
prowadzeniu ewakuacji ludności zostanie przekazana poprzez 
rozplakatowane obwieszczenia i w komunikatach podawanych 
przez lokalne media, przedstawicieli służb mundurowych. Ewa-
kuację planową przewiduje się dla ludności miasta obronnie 
i produkcyjnie niezaangażowanej. Do tej grupy ludności zali-
cza się: matki (opiekunów) z dziećmi do lat 8, osoby w wieku 

poprodukcyjnym, osoby chore i niepełnosprawne. Ewakuację 
ludności opiera się o transport autobusowy, dopuszcza się rów-
nież ewakuację mieszkańców własnymi pojazdami (samoewa-
kuacja kierowana). Ludność ewakuuje się poprzez jeden z przy-
gotowanych wcześniej – punktów ewidencyjno-załadowczych 
(PEZ), które są powiązane terytorialnie z miejscem zamiesz-
kania. W PEZ rejestruje się i wydaje karty ewakuacji osobom, 
którym przed zarządzeniem ewakuacji kart tych nie wydano. 
Karta ewakuacji ważna jest tylko z dowodem tożsamości. W ra-
zie jej utraty lub zniszczenia należy niezwłocznie powiadomić 
organ który ją wydał. Kartę należy utrzymywać w ciągłej aktu-
alności. Karta wraz z dokumentem tożsamości stanowi podsta-
wę do wydania przysługujących świadczeń, zakwaterowania 
w rejonie rozmieszczenia, przebywania w tym rejonie przy-
sługujących poruszania się. W PEZ informuje się również lud-
ność o organizacji ewakuacji oraz kieruje do miejsc załadunku, 
z których następnie odjeżdża w zorganizowanych kolumnach 
do miejsc przeznaczenia. W punktach tych udziela się też ze-
zwolenia na opuszczenie miejscowości (rejonu ewakuacji) włas-
nym środkiem transportowym (jeśli wcześniej nie dokonano tej 
czynności). Każda ewakuowana osoba może zabrać nie więcej 
niż 50 kg bagażu, w tym powinna zabrać żywność na okres 
3 dni. Do transportu bagaży ewakuowanych osób zaplanowa-
no dodatkowe samochody ciężarowe. Ludność opuszczająca 
swoje dotychczasowe miejsca zakwaterowania powinna wyłą-
czyć urządzenia domowe, wyłączyć dopływ wody, gazu i ener-
gii elektrycznej, pozamykać okna i drzwi. W nowych miejscach 
zakwaterowania zabezpieczenie socjalno-bytowe organizują 
lokalni szefowie OC i szef OC województwa. W razie wprowa-
dzenia systemu reglamentowania zaopatrzenia, terenowa ad-
ministracja samorządowa wydaje ewakuowanej ludności bony 
(talony) na podstawie odcinków „B” kart ewakuacji.
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JUBILEUSZ 700-LECIA MAJKOWA

W czasach kiedy żyli nasi dziadkowie,
na wsi takie zwyczaje stosowali,
że rodzice swoim dzieciom,
żonę lub męża wybierali.

Później rodziców swaci zastąpili
oni przyszłych mężów wybierali,
lecz były obawy, czy tak dobrani
małżonkowie, będą się kochali.

Wtedy nie miłość i nie serca uczucia,
lecz wielkość posagu decydowała,
o tym jakiego wiejska dziewczyna,
męża będzie miała.

Przed ożenkiem były zmówiny,
na których pilnie ustalono,
jakie przyszła żona po ślubie,
wniesie mężowi wiano.

Z biegiem lat zwyczaje te,
powoli na wsi zmieniono
i o zgodę o ożenek, coraz 
częściej, młodych pytano.

Obecnie młodzi o małżeństwie,
sami decyzję podejmują,
bo uczucia miłość i kochanie,
głównie o tym decydują.

Zaręczyny tez się odbywają,
na których rodzina ustala,
datę zawarcia ślubu oraz wielkość
i miejsce odbycia wesela.

Ostatnio często nowożeńcy przed 
weselem,
już samodzielnie życie zaczynają,
bo dojrzałość i uczucia,
chętnie wcześniej sprawdzają.

Bywa też, że niedługo po ślubie,
nowożeńcy, rozmyślają sobie skrycie,
o tym, jak uczucia już opadną,
jakie będzie ich dalsze życie.

Jedynie natura nie uległa zmianie,
i nowożeńcy podobnie się czują,
kiedy obowiązki nocy poślubnej
tak samo jak dawniej, realizują.

Daje to dobrą nadzieje, że
ciągłość pokoleń będzie zachowana,
która w ostatnich latach, 
mocno została zachwiana.

Na zdjęciu: autor wiersza Leszek Filipek

Poniżej wiersz pt. „Ożenek – dawniej i dziś” 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 po-
wstania Majkowa, przypadająca w 2011 roku. Tomik zawiera 11 wierszy mówiących o historii i przemianach, jakie dokonały 
się w ciągu wieków na tych ziemiach.



Informacje przygotowano w oparciu o życiorys Aleksandra 
Bogusławskiego napisany przez Marię Mioduchowską w 1981 r. 
i wydany drukiem w XXX tomie Roczników Łódzkich:

Praca społeczna pociągała Bogusławskiego coraz bardziej. 
Aby zdobyć kwalifikacje i poszerzyć zasób wiadomości ogólnych 
postanowił wstąpić do otwartej w 1911 r. w Krakowie Polskiej 
Szkoły Nauk Politycznych (PSNP). Po załatwieniu niezbędnych for-
malności ruszył do Krakowa, wypożyczywszy uprzednio od kolegi 
przepustkę. Mistyfikacja została wykryta na punkcie granicznym 
w Modrzejowie i Bogusławskiego osadzono na 6 tygodni w aresz-
cie w Sosnowcu. Po odbyciu kary przeszedł na stronę austriacką 
przez zieloną granicę i mimo spóźnienia (zajęcia prowadzono 
już od 5 tygodni) został wpisany na listę słuchaczy PSNP. 

Podczas studiów w Krakowie Bogusławski aktywnie włączył 
się w nurt życia politycznego. Latem 1915 r. nawiązał bliższą 
współpracę z obozem piłsudczykowskim i wstąpił do I Brygady 
Legionów Polskich, gdzie skierowano go do akcji werbunkowej. 
Powierzono mu też obowiązki redaktora pisma „Do Broni”, 
które służyło pozyskiwaniu ochotników do Legionów oraz pro-
pagowaniu dążeń niepodległościowych.

W drugiej połowie 1915 r. doszło do zjednoczenia 3 działają-
cych wówczas organizacji chłopskich, powstało Polskie Stronni-
ctwo Ludowe zwane od połowy grudnia 1918 r. PSL „Wyzwo-
lenie”. Bogusławski był zwolennikiem idei zjednoczenia. W tym 
okresie dużo pisał, przeciętnie po 50 artykułów rocznie. Został 
też redaktorem legalnego pisma „Wyzwolenie” – chciał by było 
zrozumiałe dla czytelników i trafiało do serc chłopów. Przeko-
nywał w nim, że o niepodległość należy wywalczyć, a nie bier-
nie na nią czekać. W wielu artykułach starał się ukazać stosunek 
PSL do ważniejszych wydarzeń politycznych tego okresu. Popu-
laryzował także założenia programowe PSL, propagował spół-
dzielczość rolniczą i zachęcał do zakładania kółek rolniczych. 
Nie wszystkim kolegom, zwłaszcza inteligentom, nie znającym 
mentalności i warunków życia chłopów, odpowiadał sposób re-
dagowania „Wyzwolenia”, toteż w październiku 1918 r., mimo 
oczywistych zasług, odebrano mu redagowanie pisma.

Bogusławski poza pracą redakcyjną i publicystyczną uczest-
niczył w posiedzeniach Związku Wolności – tajnej organizacji 
powiązanej z Polską Organizacją Wojskową (POW) – udzielał się 
także w terenie, gdzie zakładał koła PSL i komórki POW. Jego 
uwaga, jak i wszystkich działaczy niepodległościowych, skupiała 
się w tym okresie na dwóch sprawach – odzyskaniu niepodległo-
ści Polski i zjednoczeniu wszystkich jej ziem. Odzyskanie niepod-
ległości w 1918 r. powitał zatem z wielką radością. Krytycznie 
jednakże odniósł się do Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej 
oraz do gabinetu Jędrzeja Moraczewskiego, uważając je za zbyt 
jednostronne. Jego zdaniem, ludowcy mający znaczniejsze opar-
cie w masach, powinni być w większym stopniu reprezentowani 
w rządzie. Mimo zastrzeżeń popierał rządy. 

Na zdjęciu: Aleksander Bogusławski – na dole, w gronie ro-
dziny i przyjaciół, za nim córka Krystyna (z lewej) i żona Janina, 
zdjęcie zrobione na początku lat 60-tych XX w.

Wiosną 1920 r. nastąpiły istotne zmiany w sytuacji politycznej 
kraju. W kwietniu J. Piłsudski rozpoczął tzw. wyprawę kijowską, 
w której po krótkotrwałym powodzeniu, armie polskie zaczęły 
ponosić klęski. W obliczu groźnej sytuacji wywołanej sukcesa-
mi Armii Czerwonej zmalały spory polityczne i walki partyjne. 
15 II 1920 r. sejm uchwalił ustawę o reformie rolnej. Zapowiedź 
rychłej realizacji tej ustawy miała zachęcić chłopów do udziału 
w wojnie. W lipcu 1920 r. Bogusławski wstąpił jako ochotnik 
do wojska. Przydzielono go do 10 kompanii 201 ochotniczego 

pułku piechoty. Po krótkim przeszkoleniu został wysłany na front 
w okolice Łap, woj. białostockie, gdzie w drugim dniu pobytu 
otrzymał postrzał w nogę i odesłano go na kurację do Warszawy. 
Po wyjściu ze szpitala włączył się do przerwanej wojną pracy po-
litycznej. Czynnie uczestniczył w akcji przedwyborczej do sejmu 
w 1922 r. i opowiadał się za wystawieniem wspólnej listy wybor-
czej. Stronnictwa Ludowe nie przychyliły się do tej propozycji. 
W rezultacie zwycięstwo odniosła prawica. W tych wyborach 
Bogusławski wszedł do sejmu z listy państwowej. 17 V 1923 r. 
podpisany został w Warszawie tzw. pakt lanckoroński, w wyniku 
którego powstał rząd polskiej większości parlamentarnej, prawi-
cowo-centrowy pod prezesurą W. Witosa. Bogusławski był jed-
nym z przeciwników zatwierdzenia układu.

W późniejszym okresie Bogusławski zaczął powoli odsuwać 
się od działalności partyjnej, a cały swój wysiłek skupił na dzia-
łalności w organizacjach samorządowych, w których ludowcy 
mieli znaczne wpływy i niemałe osiągnięcia. W Związku Sejmi-
ków Powiatowych (późniejsza nazwa to Gospodarczo-Inwesty-
cyjne Zrzeszenie Samorządów Powiatowych w skrócie GIZSP) 
działacze PSL „Wyzwolenie” zdobyli większość we władzach, 
Aleksander Bogusławski został sekretarzem. W grudniu 1923 r. 
zjazd przedstawicieli sejmików powiatowych wyłonił Radę Zjaz-
dów Samorządu Ziemskiego, do której także został wybrany Bo-
gusławski, przekazano mu sprawy organizacyjno-instrukcyjne. 
Organem Rady było czasopismo „Samorząd”, w redagowanie 
którego zaangażowany był aż do 1936 r. (od 1926 do wrześ-
nia 1929 r. redagował je sam). Czasopismo przeznaczone było 
głównie dla działaczy samorządowych. Włożył dużo wysiłku, 
aby czasopismo uatrakcyjnić. Wprowadził dział Poradnictwo 
prawne w sprawach samorządowych i administracyjnych, na-
wiązał współpracę z wybitniejszymi działaczami samorządowy-
mi, a także publikował własne artykuły. 

POSEŁ Z BUDKOWA
– CZĘŚĆ III ŻYCIORYSU ALEKSANDRA BOGUSŁAWSKIEGO

Z HISTORII GMINY
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Na zdjęciu: lata 50-te XX w., Aleksander Bogusławski (z lewej) 
oraz Adam Bień – współtwórca Związku Młodzieży Wiejskiej Rze-
czypospolitej Polskiej „Wici”, prawnik, pisarz, polityk, Minister 
Rządu RP, sądzony w procesie „Szesnastu”, więzień Łubianki

JUBILEUSZ 700-LECIA MAJKOWA

Na zdjęciu: Aleksander Bogusławski – na dole, w gronie rodziny 
i przyjaciół, za nim córka Krystyna (z lewej) i żona Janina, zdjęcie 
zrobione na początku lat 60-tych XX w.



Dziewiętnastowieczny podział administracyjny lokował tę 
wieś w powiecie piotrkowskim, gminie Woźniki na terenie pa-
rafii pw. św. Wojciecha w Krzepczowie, w odległości 14 wiorst 
(ok.14,93 km) od stolicy powiatu.

We wsi mieszkało 97 
osób, które zajmowały 
10 domów. W przyle-
głym do wsi folwarku w 
3 domach mieszkało 11 
osób. W 1886 r. folwark 
stradzewski stanowił 
część majątku dziedzi-
ca z Postękalic. Dwór 
w Stradzewie użytko-
wał ziemie o ogólnej 
powierzchni 471 mórg 
(ok. 263,28 ha), z czego 375 mórg (ok. 209,62 ha) stanowiły 
grunty orne, 46 mórg (ok. 25,71 ha) łąki, 20 mórg (ok. 11,18 ha) 
pastwiska, 17 mórg (ok. 9,50 ha) lasy. Na zabudowania dwor-
skie składało się 9 budynków drewnianych i 3 murowane. 
Dawne opisy podają także informację, iż część wsi nosiła na-
zwę Straszów, będącą w użyciu jeszcze w XIX w.
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Stradzew

W dziewiętnastowiecznych opisach odnajdujemy pod tą nazwą 
wieś wraz z folwarkiem leżącą na terenie parafii Bogdanów 
w granicach administracyjnych gminy Krzyżanów oraz powiatu 
piotrkowskiego w odległości 12 wiorst (ok.12,8 km) od stolicy 
powiatu oraz 1,5 wiorst (ok.1,6 km) od sąsiedniego Jeżowa.

Na przestrzeni wieku 
zachodziły zmiany liczby 
mieszkańców. W 1827 r. 
w 21 wolskich domach 
mieszkało 121 osób. 
W latach 80-tych XIX w. 
wieś zamieszkiwały 302 
osoby zajmujące 31 bu-
dynków mieszkalnych. 
Mieszkańcy użytkowali 
235 mórg (ok.131,55 ha) 
ziemi, z czego 221 mórg 
(ok.123,51 ha) stanowiły 
grunty orne.

Wola Krzysztoporska 
była centrum rozległe-
go majątku składającego 
się z folwarków w Woli 
Krzysztoporskiej i Krężnej, 
karczm w Woli Krzyszto-
porskiej. W 1885 r. ogólna 
powierzchnia wolskiego 
dominium wynosiła 1868 
mórg (1045,70 ha) ziemi. 
Znaczna część przypadała 
na folwark Wola Krzyszto-

porska, w którego posiadaniu 
było 466 mórg (ok.260,86 
ha) ziemi ornej, 85 mórg 
(ok.47,02 ha) łąk, 194 morgi 
(ok.108,60 ha) pastwisk, 26 
mórg (ok.14,55 ha) stanowi-
ły nieużytki. Wśród zabudo-
wań dworskich było 26 bu-
dynków drewnianych oraz 
20 murowanych. 

W dobrach Wola Krzy-
sztoporska istniał drob-
ny przemysł przetwórczy, 
na który składały się gorzel-
nia oraz fabryka drożdży.

Obecnie miejscowość Wola 
Krzysztoporska liczy 2055 
mieszkańców.

Na zdjęciu: zabudowania w miej-
scowości Stradzew

Na zdjęciu: zabytkowa willa z początków XX w. – Wola Krzysztoporska

Na zdjęciu: Dom Ludowy w Stradzewie

Na zdjęciu: zabytkowy rycerz (po-
zostałość po bramie wjazdowej 
do dworu Krzysztoporskich)

Na zdjęciu: Kościół p.w. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Woli 
Krzysztoporskiej

Wola Krzysztoporska




