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INFORMACJE BIEŻĄCE I KULTURALNE

PRZEJRZYSTE ZAMÓWIENIA 

POMOC DLA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

Z OBRAD RADY GMINY

W TERMINACH OD 16 MARCA DO 16 KWIETNIA 2015 ROKU
NA TERENIE GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA 

ODBĘDĄ SIĘ WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

IV sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się w dniu 30 grudnia 2014 roku w Urzędzie Gminy Wola 
Krzysztoporska. Na sesji zostały podjęte uchwały w sprawie: 

•	 uchylenia	 uchwały	 Nr	 I/2/14	 Rady	 Gminy	 Wola	 Krzysztoporska	 z	 dnia	 1	 grudnia	 2014	 roku	 w	 sprawie	 ustalenia	 liczby	
Wiceprzewodniczących	Rady	Gminy,

•	 zmiany	budżetu	i	w	budżecie	gminy	na	rok	2014,
•	 wydatków	budżetu	gminy,	które	w	2014	roku	nie	wygasają	z	upływem	roku,
•	 zmiany	uchwały	Nr	XXX/252/13	Rady	Gminy	Wola	Krzysztoporska	z	dnia	25	lutego	2013	roku	w	sprawie	zaciągnięcia	pożyczki	

długoterminowej	z	Wojewódzkiego	Funduszu	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Łodzi,
•	 zmiany	uchwały	Nr	XXX/253/13	Rady	Gminy	Wola	Krzysztoporska	z	dnia	25	lutego	2013	roku	w	sprawie	zaciągnięcia	pożyczki	

z	budżetu	państwa	na	wyprzedzające	finansowanie	w	ramach	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2007–2013,
•	 ustalenia	wynagrodzenia	Wójta	Gminy	Wola	Krzysztoporska.

V sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się w dniu 14 stycznia 2015 roku w Urzędzie Gminy Wola 
Krzysztoporska. Na sesji zostały podjęte uchwały w sprawie:

•	 uchwalenia	budżetu	gminy	na	rok	2015.,
•	 uchwalenia	Wieloletniej	Prognozy	Finansowej	Gminy	Wola	Krzysztoporska,
•	 ustalenia	ramowego	planu	pracy	Rady	Gminy	Wola	Krzysztoporska	na	2015	rok,
•	 sposobu	sprawienia	pogrzebu	na	koszt	gminy,
•	 szczegółowych	warunków	przyznawania	i	odpłatności	za	usługi	opiekuńcze	i	specjalistyczne	usługi	opiekuńcze,	z	wyłączeniem	

specjalistycznych	usług	opiekuńczych	dla	osób	z	zaburzeniami	psychicznymi	oraz	szczególnych	warunków	częściowego	 lub	
całkowitego	zwolnienia	od	opłat,	jak	również	trybu	ich	pobierania,

•	 podmiotów,	u	których	jest	wykonywana	kara	ograniczenia	wolności	oraz	praca	społecznie	użyteczna.

VI sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się w dniu 12 lutego 2015 roku w Urzędzie Gminy Wola 
Krzysztoporska. Na sesji zostały podjęte uchwały w sprawie:

•	 miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	dla	obszaru	położonego	w	obrębie	geodezyjnym	Majków	Duży	w	Gminie	
Wola	Krzysztoporska,

•	 wyrażenia	zgody	na	zawarcie	kolejnej	umowy	dzierżawy,
•	 zmiany	Komisji	Inwentaryzacyjnej	dla	sporządzenia	spisów	inwentaryzacyjnych	mienia	komunalnego,
•	 nabycia	nieruchomości	położonej	w	obrębie	Kacprów,
•	 zbycia	w	drodze	sprzedaży	nieruchomości	niezabudowanej,	położonej	w	obrębie	Piekary,
•	 przyjęcia	Programu	Opieki	 nad	 zwierzętami	bezdomnymi	oraz	 zapobiegania	bezdomności	 zwierząt	na	 terenie	Gminy	Wola	

Krzysztoporska	w	2015	roku,
•	 wzoru	deklaracji	o	wysokości	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi,
•	 wyboru	metody	ustalenia	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	oraz	wysokości	stawki	tej	opłaty,
•	 Określenia	kryteriów	rekrutacji	do	publicznych	przedszkoli	i	oddziałów	przedszkolnych	w	szkołach	podstawowych,	dla	których	

organem	prowadzącym	jest	Gmina	Wola	Krzysztoporska,
•	 udzielenia	 Parafii	 Rzymskokatolickiej	Opieki	 Św.	 Józefa	w	Milejowie	 dotacji	 celowej	 na	 roboty	 budowlane	przeprowadzane	

w	zabytkowym	kościele.

Gmina	zleca	 zadania:	dostawy,	usługi	 i	 roboty	budowlane	na	
podstawie	 przepisów	 ustawy	 Prawo	 Zamówień	 Publicznych.	
Zgodnie	z	tymi	przepisami	dla	postępowań	o	wartości powyżej 
30.000 euro	(ok.	120	tysięcy	złotych	netto)	stosuje	się	głównie	
przetarg	 nieograniczony	 –	 gdzie	 na	 publiczne	 ogłoszenie	
o	 zamówieniu	 odpowiedzieć	 może	 każdy	 zainteresowany	
oferent.	 Natomiast	 w	 postępowaniach	 o	 wartości	 do	 kwoty 
30.000 euro	 obowiązują	 w	 UG	 przepisy	 zarządzenia	 Wójta	
Gminy	 Wola	 Krzysztoporska.	 Przy	 czym	 podstawową	 zasadą	
wynikającą	z	tego	zarządzenia	jest	obowiązek	przeprowadzanie	
małych	 postępowań	 w	 trybie	 przetargowym.	 Oznacza	 to	
w	 praktyce,	 że	 na	 publiczne	 ogłoszenie	 o	 zamówieniu	 oferty	
składać	 mogą	 wszyscy	 zainteresowani	 oferenci.	 Gmina	 Wola	
Krzysztoporska	wyróżnia	się	na	tle	innych	gmin	ogromną	ilością	

postępowań	 prowadzonych	 w	 trybie	 konkurencyjnym,	 ich	
przejrzystością	i	jawnością.	Nawet	dla	zakupów	o	stosunkowo	
małej	 wartości	 (już	 od	 kilku	 tysięcy	 złotych)	 przeprowadza	
się	 jawną	 i	 konkurencyjną	 procedurę	 w	 celu	 otrzymania	
najkorzystniejszej	oferty.

Wystarczy pobieżne przejrzenie stron internetowych innych 
urzędów gmin o podobnym zasięgu działania, aby przekonać 
się jak wielka praca wykonywana jest w naszym urzędzie	 –	
mówi Roman Drozdek Wójt Gminy Wola Krzysztoporska.	
Podczas gdy znajdujemy tam informacje o kilku czasem 
kilkunastu prowadzonych w roku postępowaniach – u nas liczba 
ta przekracza 100 postępowań rocznie. Należy też uświadomić 
sobie, że procedura konkurencyjna jest pracochłonna, obejmuje 
komisyjne: ustalenie warunków zamówieni i ocenę ofert, 
komisyjne i jawne otwarcie ofert, oraz zamieszczenie na stronie 
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy 
ogłoszeń informacji o wybranym oferencie i cenie wybranej 
oferty. Komisja działa w składzie trzyosobowym, dlatego nakład 
pracy wykonanej w związku z wyborem ofert jest ogromny. 
Zapewnia on jednak pełną przejrzystość dokonywanych 
zakupów oraz zlecania usług i robót budowlanych. Każdy może 
przyjść na jawne otwarcie ofert i przekonać się jak to wygląda. 
Każdy też może sprawdzić w Internecie jakie były warunki 
postępowania i jaką ofertę wybrano.	 Jak twierdzi Wójt	
wysiłek ten jednak bardzo się opłaca. Podstawową i wymierną 
korzyścią są oszczędności przy udzielaniu zleceń. Prowadzenie 
jawnych i konkurencyjnych trybów wyboru wykonawców 
wzmacnia też zaufanie mieszkańców do Urzędu Gminy. Wiele 
osób często bezpodstawnie krytykuje Urząd nie zadając sobie 
trudu, żeby sprawdzić jak dobrze to działa, dlatego zapraszam 
–	kontynuuje Wójt	 –	 proszę przyjść do UG i zobaczyć jak 
zamówienia funkcjonują. Dokumenty związane z udzielaniem 
zamówień są jawne, a ja nie mam nic do ukrycia. Przeciwnie, 
naprawdę mam się czym pochwalić.

Gmina	 Wola	 Krzysztoporska	 systematycznie	 udziela	 pomocy	
Powiatowi	Piotrkowskiemu	na	realizację	jego	zadań.	W	okresie	
ostatnich	10	 lat	Powiat	na	 różne	zadania	otrzymał	od	Gminy	

prawie	 2	 miliony	 złotych	 pomocy.	 Poniżej	 przedstawiamy	
zestawienie	zadań	Powiatu	Piotrkowskiego	i	kwot	jakie	Gmina	
Wola	Krzysztoporska	na	ich	realizację	przeznaczyła.

Rok udzielenia 
pomocy Kwota udzielonej pomocy Cel udzielonej pomocy Starostwu Powiatowemu 

w Piotrkowie Trybunalskim 

2005 104	277,00	zł	 Budowa	chodników	przy	drogach	powiatowych

2006 106	703,40	zł	 Budowa	drogi	powiatowej	Piekary	–	Oprzężów

2006 115	083,85	zł Budowa	chodników	przy	drogach	powiatowych

2007 9	164,08	zł Przebudowa	drogi	powiatowej	Jeżow	–	Rozprza	–	Lubień	–	Bilska	Wola	
wykonanie	projektu

2007 126	189,26	zł	 Budowa	drogi	powiatowej	Miłaków	–	Mokracz

2007 106	614,87	zł	 Budowa	drogi	powiatowej	w	Stradzewie	–	etap	I	podbudowa

2009 70	000,00	zł	 Budowa	drogi	powiatowej	Parzniewice	–	Bukowa	–	etap	I	podbudowa

2010 98	947,84	zł	 Budowa	chodnika	przy	drodze	powiatowej	w	miejscowosci	Bujny	–	etap	I

2010 125	974,76	zł	 Budowa	drogi	powiatowej	w	Stradzewie	–	etap	II	asfalt

2011 221	393,20	zł Budowa	chodnika	w	miejscowosci	Bujny	–	etap	II

2013 151	101,01	zł	 Budowa	drogi	powiatowej	Parzniewice	–	Bukowa	–	etap	II	asfalt

2014 14	000,00	zł	 Wykonanie	odwodnienia	drogi	w	Oprzężowie	–	dokumentacja

2015 509	991,86	zł	 Przebudowa	drogi	powiatowej	Jeżow-	Rozprza	–	Lubień	–	Bilska	Wola	
roboty	budowlane

2015 80	000,00	zł	 Wykonanie	odwodnienia	drogi	w	Oprzężowie	–	roboty	budowlane

Razem 1 839 441,13 zł 

Uchwały Rady Gminy przechowywane 
są w Urzędzie Gminy pok. 18, osoby 
zainteresowane mają prawo wglądu 
do ich treści. Uchwały zamieszczane są 
również na stronie internetowej Gminy 
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy. Obrady Rady Gminy są 
rejestrowane, a nagrania zamieszczane 
są na stronie internetowej 

www.wola-krzysztoporska.pl

Na zdjęciu: Wójt Roman Drozdek.

Na zdjęciu: Obrady komisji oświatowej.
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WÓJT GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA ROMAN DROZDEK: 
PLANY INWESTYCYJNE NA KADENCJĘ 2014–2018

Kanalizacja.	 W	 planach	 inwestycyjnych	 przewiduję	
dalszą	 rozbudowę	 systemu	 kanalizacyjnego.	 Obecnie	
analizowane	 są	 dwa	 warianty	 kolejności	 wykonywania	
robót	 budowlanych.	 Jeden	 z	 wariantów	 obejmuje	
przyłączenie	 do	 istniejącego	 systemu	 kanalizacyjnego	
miejscowości	położonych	najbliżej	oczyszczalni	ścieków	
w	 Woli	 Krzysztoporskiej	 tj.	 Kacprowa,	 Radziątkowa,	
Wygody,	 Krężnej	 oraz	 Gąsek	 do	 nitki	 kanalizacji	
biegnącej	 przez	 Glinę,	 jak	 również	 dokończenie	
modernizacji	 kanalizacji	 w	 Woli	 Krzysztoporskiej.	
Drugi	 wariant	 przewiduje	 skanalizowanie	 północnej	
części	 Gminy	 tj.	 wybudowanie	 kanalizacji	 sanitarnej	
w	 miejscowościach	 od	 miejscowości	 Krężna	 aż	 do	
Majkowa	Dużego.	Gmina	przygotowuje	się	do	złożenia	
wniosku	o	udzielenie	dofinansowania	zadania	z	funduszy	
unijnych	 z	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	
Województwa	Łódzkiego	(RPO)	i	o	ile	bardziej	racjonalny	
wydaje	 się	wariant	podłączenia	w	pierwszej	 kolejności	
miejscowości	położonych	najbliżej	Woli	Krzysztoporskiej	
to	kwestia	wyboru	nie	jest	jednak	tak	oczywista.	Wydaje	
się	 bowiem,	 że	 najbliższe	 rozdanie	 pieniędzy	 unijnych	
jest	 już	 rozdaniem	 ostatnim	 tak	 dużych	 środków.	
Natomiast	 Gmina	 jest	 w	 stanie	 z	 własnych	 środków	
podłączyć	 do	 kanalizacji	 miejscowości	 położone	 blisko	
oczyszczalni.	Nie	ma	jednak	możliwości	samodzielnego	
wybudowania	 nitki	 biegnącej	 przez	 północną	 część	
Gminy.	Kanalizacji	 tej	nie	można	wybudować	etapami,	
ze	względu	 na	 zaprojektowane,	 odpowiednio	 duże	 dla	
całego	obszaru,	tłocznie	ścieków,	które	do	prawidłowej	
pracy	 (w	 celu	 uniknięcia	 zjawiska	 tzw.	 „zagniwania	
ścieków”)	 wymagają	 też	 dużych	 przepływów	 ścieków.	
Żeby	 sprawa	 wyboru	 wariantu	 była	 jeszcze	 bardziej	
skomplikowana	 to	 należy	 wspomnieć,	 że	 w	 RPO	
przewidziano	 na	 kanalizację	 na	 całe	 Województwo	
Łódzkie	stosunkowo	niewielkie	pieniądze	tj.	ok.	170	mln	
złotych.	Drugi	przedstawiony	wariant	budowy	kanalizacji	
jest	znacznie	droższy	od	pierwszego.	Wydaje	się	więc,	że	
wybór	pierwszego	wariantu,	gdzie	potrzeba	mniejszych	
nakładów	zwiększy	szanse	na	uzyskanie	dofinansowania	
……	 Jednak	 wykonanie	 drugiego	 wariantu	 może	 być	
jedyną	 a	 nawet	 ostatnią	 szansą	 w	 wykorzystaniu	

środków	 unijnych	 na	 lata	 2014–2020.	 Stąd	 bardzo	
poważnie	 trzeba	 go	 rozważyć.	 Budowa	 kanalizacji	
sanitarnej	w	całej	Gminie	jest	niewątpliwie	koniecznością	
i	 szansą	 na	 czyste	 środowisko	 dla	 nas	 i	 przyszłych	
pokoleń.	Ale	i	wielkim	wyzwaniem,	napotykającym	wiele	
skomplikowanych	 problemów.	Podjęte decyzje będą 
trudne i nie zadowolą wszystkich. Jednak trzeba 
je podejmować a budowa kanalizacji jest jednym 
z najważniejszych zadań bieżącej kadencji.	
Trzeba	też	pamiętać,	że	Gmina	nie	ma	w	swoich	rękach	
wszystkich	 kart	 decydujących	 o	 powodzeniu	 swoich	
planów.	Niezwykle	kosztowne	 inwestycje	kanalizacyjne	
możliwe	 są	 do	 wykonania	 jedynie	 pod	 warunkiem	
uzyskania	wsparcia	unijnego	i	Gmina	będzie	je	realizować	
jedynie	wtedy	gdy	takie	wsparcie	uzyska.

Drogi.	 Kolejną	 kluczową	 sprawą	 jest	 budowa	 dróg	
gminnych.	 Nie	 zamierzam	na	 koniec	 kadencji	 szczycić	
się	 wybudowaniem	 zaledwie	 kilku	 odcinków.	 Budowa	
dróg	na	terenie	Gminy	trwa	nieustannie.	Obecnie	mamy	
ok.	30	km	dróg	pokrytych	kruszywem	przygotowanych	
do	położenia	nakładek	bitumicznych.	Moją	ambicją	jest	
aby	na	koniec	kadencji	wszystkie	pokryte	były	asfaltem.	
Jako jedno z ważniejszych zadań inwestycyjnych 
bieżącej kadencji traktuję dokończenie remontu 
dróg i chodników na osiedlu domów wielorodzinnych 
przy ul. Kościuszki w Woli Krzysztoporskiej.	 Przy	
budowie	 dróg	 zamierzamy	 skorzystać	 z	 szansy,	 którą	
w	 ramach	 programowania	 unijnego	 daje	 Program	
Rozwoju	 Obszarów	 Wiejskich,	 gdzie	 przewidziano	
w	 nowym	 okresie	 pieniądze	 wreszcie	 i	 dla	 gmin	
wiejskich	 na	 budowę	 dróg	 oraz	 z	 szansy	 pozyskania	
funduszy	w	ramach	programu	rządowego	odnowy	dróg	
lokalnych.	 Gmina	 dołoży	 również	 wszelkich	 starań	
aby	 wiosenne	 naprawy	 dróg	 remonterem	 drogowym	
ruszały	jak	najwcześniej	-	natychmiast	gdy	pozwolą	na	
to	warunki	pogodowe.	Zamierzam	też	podjąć	działania	
dotyczące	poprawy	stanu	dróg	powiatowych.	Już	w	tym	
roku	Gmina	przekaże	powiatowi	piotrkowskiemu	ponad	
pół	miliona	złotych	pomocy	na	remont	drogi	w	Jeżowie.	
Będę	 podejmował	 działania	 wszelkimi	 możliwymi	
metodami	w	 kierunku	 spowodowania	 przeprowadzenia	
przez	powiat	 remontów	 innych	dróg	na	 terenie	Gminy	
w	 szczególności	 drogi	 od	 Bogdanowa	 przez	 Mąkolice	
do	Woźnik,	 drogi	 z	Oprzężowa	 do	Gomulina	 czy	 drogi	
powiatowej	od	ul.	Cmentarnej	w	Woli	Krzysztoporskiej	
na	odcinku	do	Lasek.	Nie	wykluczam	wsparcia	powiatu	
kolejnymi	 środkami	 z	 budżetu	 Gminy	 aby	 te	 palące	
inwestycje	 wykonać.	 Jednak	możliwości	 Gminy	w	 tym	
zakresie	 są	 ograniczone.	 Właścicielem	 tych	 dróg	 jest	
Powiat	Piotrkowski	 i	 to	on	tylko	może	podjąć	działania	
w	tym	kierunku.

Domy Ludowe – świetlice środowiskowe.	Zarówno	
podczas	 wyborów	 samorządowych	 jak	 i	 podczas	
trwających	 prac	 nad	 Strategią	 Rozwoju	 Gminy	 Wola	
Krzysztoporska	na	okres	do	roku	2020	docierały	do	mnie	
liczne	 postulaty	 związane	 z	 koniecznością	 kontynuacji	
modernizacji	Domów	Ludowych	jak	i	budowy	nowych	tego	

Na zdjęciu: Wójt Roman Drozdek.

typu	obiektów.	I	zgodnie	z	oczekiwaniami	mieszkańców	
te	 działania	 w	 bieżącej	 kadencji	 będą	 kontynuowane.	
W	 pierwszej	 kolejności	 zamierzam	 doprowadzić	 do	
wybudowania	domów	ludowych	w	Rokszycach	i	Gąskach,	
a	jeżeli	pozwolą	na	to	środki	finansowe	również	w	innych	
miejscowościach,	 których	 mieszkańcy	 podjęli	 w	 tym	
kierunku	 starania.	 Jednak	 i	 w	 tej	 dziedzinie	 należy	
pamiętać,	że	w	znacznym	stopniu	jesteśmy	uzależnieni	
od	środków	unijnych.	W	poprzednim	okresie	udało	się	
na	ten	cel	pozyskać	ponad	2	miliony	złotych	ze	środków	
unijnych	z	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich.	Jeżeli	
równie	 pomyślnie	 dla	Gminy	 rozstrzygną	 się	 konkursy	
w	bieżącej	kadencji	plany	te	powinny	się	powieść	w	100	
%.	Paradoksalnie	największym	zagrożeniem	w	realizacji	
tych	projektów	jest	dobra	sytuacja	gospodarcza	Naszej	
Gminy	 na	 tle	 innych	 gmin	 województwa	 łódzkiego.	
Program	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	rządzi	się	bowiem	
swoimi	 prawami.	Dodatkowe	 punkty	w	 konkursach	 na	
dotacje	otrzymują	gminy	biedniejsze,	które	mają	niższy	
dochód	 na	 osobę	 i	 większe	 bezrobocie.	 Gmina	 Wola	
Krzysztoporska	 w	 tych	 ocenianych	 elementach	 na	 tle	
innych	gmin	wygląda	coraz	lepiej…,	i	przez	to	może	mieć	
problemy	z	uzyskaniem	dofinansowania	unijnego.

Sport i rekreacja.	To	kolejna	dziedzina,	która	staje	się	
coraz	ważniejsza	dla	naszej	lokalnej	społeczności.	Dzięki	
zamykaniu	zbliżających	sie	do	zakończenia	kluczowych	
inwestycji	 oświatowych	 tj.	 modernizacji	 i	 rozbudowy	
placówek	 oświatowych	 w	 Woli	 Krzysztoporskiej,	
Gomulinie,	 Bujnach	 i	 Parzniewicach,	 możliwe	 będzie	
skupienie	 większej	 uwagi	 na	 inwestycje	 mniejsze	
o	charakterze	rekreacyjnym	i	sportowym.	W	pierwszej	
kolejności	 zamierzamy	 wybudować	 nowoczesne	 place	
zabaw	 przy	 wszystkich	 szkołach	 –	 dla	 oddziałów	
przedszkolnych.	 W	 tym	 roku	 wykonano	 już	 projekty	
budowy	 placów	 zabaw	 dla	 szkół	 w	 Gomulinie,	
Bogdanowie	i	Krzyżanowie.	I	do	końca	roku	planujemy	
place	te	wykonać.	Gmina	zamierza	na	ten	cel	pozyskać	
środki	unijne	z	Programu	Operacyjnego	Kapitał	Ludzki.	
Stosowne	 wnioski	 zostały	 już	 złożone.	 Ale	 to	 dopiero	
początek…	Nie	zapomnę	w	bieżącej	kadencji	o	poprawie	
infrastruktury	zewnętrznej	Przedszkola	Samorządowego	
w	 Woli	 Krzysztoporskiej.	 Planuję również 
wybudowanie w jak największej liczbie sołectw 
nowoczesnych boisk do piłki nożnej, placów 
zabaw i napowietrznych siłowni. W planach jest 
wybudowanie kilkudziesięciu tego typu obiektów. 
I to też jest kluczowe zadanie bieżącej kadencji 
samorządowej.

Rewitalizacja zabytkowych parków.	Kolejne	zadania	
dotyczą	 ochrony	 przyrody.	 W	 najbliższych	 4	 latach	
planujemy	 przeprowadzenie	 rewitalizacji	 zabytkowych	
parków	 w	 Woli	 Krzysztoporskiej	 i	 Parzniewicach.	
Rewitalizacja będzie obejmować nie tylko poprawę 
zdrowotności drzewostanu, ale wykonanie nowych 
ścieżek, ławek, oświetlenia oraz obiektów małej 
architektury.	 Kadencję	 rozpoczęliśmy	 od	 złożenia	
wniosków	 o	 dofinansowanie	 wykonania	 projektów	
rewaloryzacji	 parków	 z	 środków	 Wojewódzkiego	
Funduszu	 Ochrony	 Środowiska	 i	 Gospodarki	 Wodnej	
w	 Łodzi.	 Wnioski	 zostały	 rozpatrzone	 pozytywnie.	

Projekty	zostały	zlecone	i	będą	w	tym	roku	wykonane.	
Jeżeli	 wszystko	 potoczy	 się	 zgodnie	 z	 planem	 Gmina	
na	podstawie	wykonanych	projektów	w	przyszłym	roku	
przystąpi	 do	 konkursów	 na	 wykonanie	 rewaloryzacji.	
Dofinansowanie	 w	 wysokości	 niemal	 100%	 kosztów	
inwestycji	 jest	 możliwe	 do	 uzyskania	 z	 środków	
Wojewódzkiego	 Funduszu	 Ochrony	 Środowiska	
i	 Gospodarki	 Wodnej	 w	 Łodzi.	 O	 te	 środki	 będziemy	
zabiegać	tak	samo	intensywnie	jak	na	pozostałe	zadania	
inwestycyjne.

Rewitalizacja centrów miejscowości.	 Na	 terenie	
Gminy	mamy	miejscowości,	 których	 centra	 wymagają	
rewitalizacji	 oraz	 poprawy	 estetyki.	 Będziemy	 tu	
wykonywać	 drogi,	 place	 i	 chodniki.	 Inwestycja	
o	szczególnym	znaczeniu	będzie	kończona	w	Bogdanowie	
gdzie	 planuję	 dokończenie	 rewitalizacji	 zgodnie	
z	wykonanymi	projektami.

Rozbudowa obwodów oświetleniowych.	Od	 trzech	
już	 kadencji	 trwają	 prace	 związane	 z	 modernizacją	
starych	 i	 budową	 nowych	 obwodów	 oświetleniowych.	
O	 ile	 modernizację	 starych	 obwodów	 wykonano	 już	
w	100	%,	 to	prace	 związane	 z	objęciem	oświetleniem	
ulicznym	 wszystkich	 odcinków	 dróg	 gdzie	 występują	
zabudowania	nadal	trwają,	a	co	roku	liczba	świecących	
lamp	 oświetlenia	 ulicznego	 ulega	 systematycznemu	
zwiększeniu.	 Moją	 ambicja	 jest	 aby	 roboty	 związane	
z	rozbudową	obwodów	oświetleniowych	dobiegły	końca	
w	bieżącej	kadencji	samorządowej.	Mając	na	względzie	
to	jak	rozległa	jest	Gmina	Wola	Krzysztoporska	i	to,	że	
na	jej	terenie	jest	prawie	50	miejscowości	należy	zaliczyć	
to	zadanie	do	jednych	z	trudniejszych	do	wykonania.

Budowa wodociągów.	 Gmina	 wola	 Krzysztoporska	
jest	 niemal	 w	 100	 %	 zwodociągowana.	 Występują	
jednak	 miejsca	 gdzie	 konieczne	 jest	 wybudowanie	
wodociągów,	 szczególnie	 tam	 gdzie	 powstają	 nowe	
osiedla	domów	 jednorodzinnych.	Dlatego	nie	zapomnę	
i	o	tym	zadaniu.	W	najbliższym	czasie	powstaną	nowe	
wodociągi	w	miejscowościach	Kacprów	i	Glina.	W	planach	
jest	 też	 wymiana	 starych	 wodociągów	 na	 wykonane	
w	 nowej	 technologii.	 Zadanie	 to	 jest	 o	 tyle	 istotne,	
że	 dotyczy	 zdrowia	 mieszkańców.	 Stare	 wodociągi	
wykonane	 niejednokrotnie	 z	 rur	 azbestowych	 muszą	
być	sukcesywnie	wymieniane	i	o	tym	zadaniu	w	bieżącej	
kadencji	będę	również	pamiętał.

Zadania o charakterze nieinwestycyjnym.	 Jak	
już	 wspomniałem	 dzięki	 pomyślnej	 realizacji	 wielkich	
przedsięwzięć	oświatowych	 i	zakończeniu	wieloletniego	
okresu	 przeznaczania	 na	 ten	 cel	 wielkich	 środków	
budżetowych	otwierają	się	dla	Gminy	nowe	możliwości.	
Wolne	 środki	 zostaną	 przeznaczone	w	 dużo	większym	
stopniu	 na	 poprawę	 jakości	 życia	 mieszkańców.	 Jako	
przykład	podam	 tylko	plany związane z zadbaniem 
o estetykę miejscowości gminnych, utrzymaniem 
czystości, zadbaniem o zieleń, równaniem poboczy 
drogowych	 tak,	 aby	 Gmina	 Nasza	 i	 w	 tej	 dziedzinie	
stawiana	była	za	wzór	innym	samorządom.

	 	 	 	 	 Roman	Drozdek
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PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
CZYNNY CAŁY ROK W SOBOTY OD GODZ 8:00–18:00

BEZPŁATNY ODBIÓR AZBESTU!

OPŁATA ŚMIECIOWA

ZAADOPTUJ PSA!

Gminne	 ekipy	 rozpoczęły	 pozimowe	 sprzątanie	 terenu	
Gminy.	 Jak	 co	 roku	 ukazał	 się	 naszym	 oczom	 ogrom	 śmieci	
pozostawianych	 PRZEZ	 NAS	 w	 przydrożnych	 rowach,	 lasach	
oraz	na	łąkach.	Tych	śmieci	nie	pozostawiają	mieszkańcy	innych	
gmin	 –	 TO	MY	 SAMI,	 NASI	 SĄSIEDZI	 I	 ZNAJOMI	 fundujemy	
sobie	takie	krajobrazy.	Szczególnie	uderza	w	oczy	porzucanie	
popiołu	 tuż	 przy	 drogach,	 dodatkowo	 zanieczyszczonego	
resztkami	niedopalonych	plastikowych	opakowań.	

Zaśmiecanie	NASZEJ	GMINY	 jest	 tym	bardziej	niezrozumiałe,	
że	 każdy	 mieszkaniec	 posiada	 pojemniki	 na	 śmieci,	
a	nadmiar	odpadów	można	BEZPŁATNIE	wywieźć	do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w Woli Krzysztoporskiej przy ul Cmentarnej 22 (przy 
oczyszczalni ścieków). Punkt ten czynny jest przez 
cały rok w każdą sobotę (z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy) w godzinach 8:00–18:00.

Na	PSZOK	(bez	dodatkowych	kosztów	–	w	ramach	ponoszonej	
opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi)	 można	
oddać
•	 pozostałości	z	segregacji;
•	 popiół;
•	 odpady	suche	i	opakowania	szklane;
•	 bioodpady;
•	 przeterminowane	leki;
•	 zużyty	sprzęt	elektryczny	 i	elektroniczny	(rodzaju	 lampy,	

żarówki,	świetlówki);
•	 zużyte	 opony	 z	 samochodów	 osobowych,	 motocykli,	

motorowerów,	rowerów	itp.;
•	 odpady	wielkogabarytowe	i	odpady	budowlane;
•	 opakowania	po	środkach	ochrony	roślin	i	nawozach.

Szanowni czytelnicy te odpady leżące dookoła wystawiają 
nam złe świadectwo. 

Pilnujmy więc sami siebie, ale też nie bójmy się zwrócić 
uwagi sąsiadowi czy nawet obcej osobie, gdy zobaczymy, 
że zaśmieca ona NASZĄ OKOLICĘ. Spróbujmy zmienić złe 
nawyki i przyzwyczajenia… TO JEST NASZA GMINA, NIE 
POZWÓLMY ZROBIĆ ŚMIETNIKA Z MIEJSCA, W KTÓRYM 
ŻYJEMY.

Informujemy,	że	w	terminie	do dnia 30 kwietnia	2015	roku	w	
Urzędzie	Gminy	Wola	Krzysztoporska	przyjmowane	są	wnioski	
o	 sfinansowanie	 odbioru	 azbestu	 i	 wyrobów	 zawierających	
azbest.

Zapraszamy	 wszystkich	 zainteresowanych	 bezpłatnym	
odbiorem	azbestu	z	ich	posesji	do	składania	wniosków.

Wniosek	 można	 pobrać	 ze	 strony	 internetowej	
www.	wola-	krzysztoporska.pl	 oraz	 w	 Urzędzie	 Gminy	 Wola	
Krzysztoporska	–	pokój	nr	14.	Więcej	informacji	można	uzyskać	
pod	numerem	telefonu	–	44	616	39	83.

Uwaga! Na dzień składania wniosku eternit musi być 
zdemontowany!

Przypominamy	 o	 terminowym	 regulowaniu	 opłaty	 za	
gospodarowanie	odpadami	komunalnymi.	Stawki	opłat	podobnie	
jak	w	zeszłym	roku	wynoszą:	za odpady segregowane – 6,80 
zł za osobę miesięcznie, za odpady zmieszane –10,00 zł 
za osobę miesięcznie. Terminy opłat:

I	kwartał	(styczeń,	luty,	marzec)	–	do	15	kwietnia	2015	roku	

II	kwartał	(kwiecień,	maj,	czerwiec)	–	do	15	lipca	2015	roku

III	 kwartał	 (lipiec,	 sierpień,	 wrzesień)	 –	 do	 15	 października	
2015	roku

IV	kwartał	 (październik,	 listopad,	grudzień)	–	do	15	 stycznia	
2016	roku

Nr	konta:	59897300030010020014960003

Masz	pytania	czy	wątpliwości?	Zadzwoń:	44	616	39	83.

Rada	Gminy	Wola	Krzysztoporska	podjęła	uchwałę	mającą	na	
celu	 otoczenie	 opieką	 bezdomnych	 zwierząt	 z	 terenu	 Naszej	
Gminy	i	przeznaczyła	na	ten	cel	odpowiednie	środki	finansowe.	
W	 związku	 z	 tym	 poszukujemy	 nowych	 właścicieli	 dla	 psów	
z	 terenu	 Naszej	 Gminy	 znajdujących	 się	 w	 Schronisku	 dla	
Zwierząt	 w	 Wojtyszkach	 (gmina	 Brąszewice	 k.	 Sieradza).	

W	 zamian	 oferujemy	 jednorazowe	 wsparcie	 finansowe	
w	wysokości	800	zł	oraz	pomoc	w	organizacji	adopcji.

Zdjęcia	 bezdomnych	 zwierząt	 dostępne	 są	 na	 stronie	
internetowej	 Gminy	 Wola	 Krzysztoporska.	 Więcej	 informacji	
pod	nr	tel.	44	6163983.

APEL DO ROLNIKÓW:
OPRYSKI DOPIERO PO USTANIU LOTÓW PSZCZÓŁ

ROK 2014 W STATYSTYKACH EWIDENCJI LUDNOŚCI

OGŁOSZENIE

Pszczelarze	 apelują	 do	 rolników,	 by	 opryskiwali	 pola	 dopiero	
późnym	popołudniem	lub	wieczorem,	kiedy	już	niewiele	pszczół	
wylatuje	z	uli.	Przez	niewłaściwe	opryski	giną	pszczoły,	które	są	
głównymi	zapylaczami	roślin	i	od	nich	zależy	wielkość	plonów.	
Szczególnie	skandaliczne	jest	stosowanie	preparatów	o	godz.	8	
czy	10	przed	południem,	kiedy	to	większość	pszczół	zbieraczek	
pracuje.	 Niektórzy	 rolnicy	 nie	 reagują	 na	 apele	 pszczelarzy,	
a	pszczoły	przecież	nie	są	wrogami,	lecz	przyjaciółmi	rolników.	
Dzięki	 pracy	 pszczół	 wzrastają	 plony,	 a	 wielkim	 wrogiem	
człowieka	 jest	 raczej	 nadmierna	 chemizacja	 rolnictwa.	
Szacuje się, że zabezpieczenie dobrego zapylania 
przez pszczoły powoduje wzrost plonu w porównaniu 
z plonem przeciętnym w przypadku roślin sadowniczych 
i jagodowych o 30-60 proc., rzepaku o 40 proc., gorczycy 
o 60 proc., a ogórków o 75-90 proc. Należy	podkreślić,	że	
dawniej	 środki	 ochrony	 roślin	 działały	 powierzchniowo	 i	 nie	
szkodziły	 tak	 pszczołom.	 Preparaty	 nowej	 generacji	 krążą	
w	 sokach	 roślinnych	 i	 dostają	 się	 także	 do	 nektaru,	 który	
zbierają	 pszczoły.	 Szkodliwe	 substancje	 podczas	 produkcji	
miodu	kumulują	się	w	pszczole,	która	jest	"filtrem	doskonałym".	

Wielkim problemem są środki stosowane na polach 
rzepaku, które są szczególnie szkodliwe dla pszczół.	
W	 Polsce	mamy	milion	 rodzin	 pszczelich	 i	 jest	 to	 liczba	 zbyt	
mała.	Z	tego	powodu	nie	wszystkie	rośliny	są	zapylane	i	roczne	
straty	z	tego	tytułu	wynoszą	2,5	mld	zł.	Ryzyko	zatrucia	pszczół	
można	zmniejszyć	przez	m.in.	niestosowanie	środków	ochrony	
roślin	bardzo	toksycznych	i	toksycznych	w	czasie	kwitnienia,	nie	
opryskiwanie	upraw,	w	których	są	kwitnące	chwasty,	dobieranie	

preparatów	 mało	 toksycznych	 dla	 pszczół	 i	 przestrzeganie	
okresów	 prewencji.	 Zabiegi należy wykonywać późnym 
wieczorem po zakończeniu lotu pszczół.	

Kwestie	oprysków	reguluje	Ustawa	o	ochronie	roślin,	zgodnie	
z	którą	środki	ochrony	roślin	można	stosować	wyłącznie	w	taki	
sposób,	 aby	 nie	 dopuścić	 do	 zagrożenia	 zdrowia	 człowieka,	
zwierząt	lub	środowiska.

"Gdy zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaną 
tylko cztery lata życia." 

Albert	Einstein

Z	danych	 ewidencji	 ludności	wynika,	 że	 na	 dzień	31	grudnia	
2014	r.	w	gminie	Wola	Krzysztoporska	było	zameldowanych	11	
850	mieszkańców,	w	tym	5	979	kobiet	i	5871	mężczyzn.
Dla	 porównania	 według	 Głównego	 Urzędu	 Statystycznego	
w	 dniu	 30.06.2013	 r.	 w	 Gminie	 Wola	 Krzysztoporska	 było	
zameldowanych	11	822	mieszkańców,	w	tym	5978	kobiet	 i	5	
844	mężczyzn.	
Przez	 cały	 2014	 r.	 w	 Gminie	 Wola	 Krzysztoporska	 urodziło	
się	114	dzieci.	Najczęściej	wybierane	 imiona	dla	 chłopców	 to	
Kacper,	 Jakub	 i	Wojciech,	a	najczęściej	wybierane	 imiona	dla	
dziewczynek	to	Alicja,	Hanna,	Natalia	i	Aleksandra.
W	Urzędzie	 stanu	 cywilnego	 zarejestrowano	w	2014	 roku	91	
ślubów	i	16	rozwodów.
W	 statystykach	 USC	 znajdujemy	 też	 informację	 o	 zgonach.	
W	2014	roku	w	gminie	Wola	Krzysztoporska	zmarło	129	osób.	

Na zdjęciu: 

Masz	problem	z	piciem	alkoholu,	pijesz	za	dużo	
lub	ktoś	z	Twoich	bliskich	nadużywa	alkoholu	i	nie	wiesz	co	zrobić?	Jeśli	jesteś	ofiarą	przemocy	?

zgłoś	się	do	PUNKTU	KONSULTACYJNEGO
Uzyskasz	pomoc	psychologiczną,	terapeutyczną	i	prawną

Gminny	Ośrodek	Kultury	w	Woli	Krzysztoporskiej
ul.	Południowa	2	(wejście	od	strony	parkingu)

Punkt	Konsultacyjny	czynny	w	poniedziałki	w	godz.	16.00–18.00	i	w	środy	w	godz.	09.00–12.00

Punkt	Psychologiczny	czynny	drugi	czwartek	miesiąca	w	godz.	16.00–18.00
Zapisy	do	psychologa	pod	nr	tel.	691-200-865.	Mityngi	AA	odbywają	się	w	każdy	piątek	godz.	17.00

PRZYJDŹ, POROZMAWIAJ, POMÓŻ SOBIE LUB INNYM !
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCYKONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK w GOK-u 

OTWARCIE DOMU LUDOWEGO W GLINIE

W	 niedzielę 11 stycznia	 br.	 w	 Gminnym	 Ośrodku	 Kultury	
odbył	się	koncert	w	ramach	Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.	 Na	 scenie	 wystąpiły	 zespoły	 działające	 w	 GOK,	
a	 mianowicie:	 Pasjonatki,	 GOK-STAR,	 Montana,	 Cumbia	
oraz	 instruktor	 grupy	 akrobatycznej	 Sylwester	 Wiśniewski	
w	 roli	 Clowna	 Piccaro.	 Oglądaliśmy	 także	 grupę	 artystyczną	
Jasna	 Strona	 Mocy,	 dzieci	 z	 Przedszkola	 Samorządowego	
i	 Zespół	 Wokalny	 z	 Zespołu	 Szkolno-Gimnazjalnego	 w	 Woli	
Krzysztoporskiej.	 Wśród	 występujących	 znaleźli	 się	 również:	
Piotr	Roksela	-	uczeń	Szkoły	Muzycznej	II	Stopnia	w	Piotrkowie	
Tryb.	 wykonujący	 utwór	 instrumentalny	 na	 gitarze	 oraz	

Marcelina	 Olejnik.	 Pierwsza	 część	 koncertu	 miała	 charakter	
świąteczno-noworoczny,	druga	natomiast	obejmowała	zabawę	
z	Clownem	Piccaro	 oraz	 zespołami	 tanecznymi	 i	muzycznymi	
wykonującymi	utwory	muzyki	rozrywkowej.

Podczas	 koncertu	 została	 przeprowadzona	 licytacja	
przekazanych	 przedmiotów	 przez	 firmy,	 instytucje	 ale	 także	
osoby	 prywatne.	 Były	 to	 m.in.	 ręcznie	 wykonane	 ozdoby,	
obrazy,	 witraże,	 maskotki,	 zestawy	 herbat,	 hełm	 strażacki	
oraz	przejazd	samochodem	strażackim.	W	tym	roku	ze	zbiórki	
i	 licytacji	 łącznie	udało	się	zebrać,	największą	jak	do	tej	pory	
kwotę	w	wysokości:	2 351,47 zł.

W	 niedzielne	 popołudnie	 25 stycznia	 2015	 r.	 w	 Gminnym	
Ośrodku	 Kultury	 w	 Woli	 Krzysztoporskiej	 odbył	 się	 kolejny	
już	koncert	o	 tematyce	noworocznej.	Tym	 razem	publiczność	
usłyszała	 najpiękniejsze	 kolędy	 i	 pastorałki	 w	 wykonaniu	
artystów	 ze	 Stowarzyszenia Śpiewaczego „Harmonia”	
z	Łodzi.	Stowarzyszenie	to	powstało	w	1886	roku.	

Podczas	 129	 lat	 działalności	 Chór	 koncertował	 nie	 tylko	
w	kraju,	ale	także	w	Holandii,	Niemczech	Włoszech	czy	Grecji.	
Artyści	mają	 za	 sobą	 niejeden	występ	 na	Międzynarodowych	
Festiwalach,	 a	 podczas	 jubileuszu	 125	 lecia	 istnienia	 Chór	
został	 wyróżniony	 Srebrnym	 Medalem	 „Zasłużony	 Kulturze	
Gloria	 Artis”.	 Patronem	 tego	 niezwykłego	 Stowarzyszenia	
Śpiewaczego	jest	Święta	Cecylia	a	repertuar	to	m.in.	muzyka	

sakralna,	kolędy	i	pastorałki,	muzyka	cerkiewna,	świecka	oraz	
pieśni	 żołnierskie	 i	 patriotyczne.	Od	 1991	 roku	 kierownikiem	
artystycznym	 zespołu	 został	 uzdolniony	 muzyk-absolwent	
Akademii	Muzycznej	w	Łodzi	–	dr hab. Jerzy Rachubiński.

Pomimo	 tego,	 że	 w	 nowym	 roku	 już	 niejednokrotnie	
mieliśmy	 okazję	 usłyszeć	 kolędy,	 niedzielny	 koncert	 ukazał	
je	 w	 nowej,	 pięknej	 i	 zaskakującej	 odsłonie.	 Widzowie	 mieli	
okazję	posłuchać	 tradycyjnych	 jak	 i	 też	mniej	 znanych	kolęd	
i	pastorałek	śpiewanych	przez	Chór	liczący	ponad	50	artystów	
na	cztery	głosy.	Na	zakończenie	głos	zabrała	dyrektor	Gminnego	
Ośrodka	 Kultury	 Jolanta	 Kołacińska,	 wręczając	 dyrygentowi	
chóru	symboliczne	podziękowanie.	Artyści	odwdzięczyli	się	tym	
samym	zostawiając	małą	statuetkę	na	znak	swojej	obecności.

Pod	 koniec	 2014	 r.	 odbyło	 się	 uroczyste	 otwarcie	 Domu	
Ludowego	 w	 Glinie.	 Podczas	 części	 oficjalnej	 uroczystości	
budynek	 został	 poświęcony,	 przemawiał	 Wójt	 Gminy	 Wola	
Krzysztoporska	 –	 Roman	 Drozdek	 oraz	 Dyrektor	 Gminnego	
Ośrodka	 Kultury	 –	 Jolanta	 Kołacińska.	 Odczytana	 została	

również	 historia	 Domu	 Ludowego	 w	 Glinie.	 Uroczystość	
uświetnił	 występ	 zespołu	 „Pasjonatki”	 z	 Gminnego	 Ośrodka	
Kultury,	 a	oprawę	muzyczną	 imprezy	 zapewnili	 Łukasz	Borek	
i	 Mariusz	 Wieczorek.	 Uroczystość	 prowadziła	 Przewodnicząca	
Koła	Gospodyń	Wiejskich	w	Glinie	-	Edyta	Michalak.

Na zdjęciu: Uroczyste przecięcie wstęgi.
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Woli Krzysztoporskiej zorganizowała	 w	 dniu	 12	 lutego	
2015	 roku	 o	 godz.	 10.00	 spektakl	 pt.	 „O	 Stachu	 i	 strachu”	
połączony	 z	 warsztatami	 o	 tematyce	 profilaktycznej.	
Spektakl	 został	wykonany	 przez	 doświadczonych	 animatorów	
i	 artystów	 z	 zespołu	 Stowarzyszenia	 „Akademia	Wyobraźni”–	
Program	 Działań	 Teatralnych.	 Przedstawienie	 zgromadziło	
liczną	 publiczność,	 w	 tym	 dzieci	 wraz	 z	 opiekunami	 ze	
świetlic	 środowiskowych	 w	 Parzniewicach	 i	 Gomulinie,	 dzieci	
z	Przedszkola	Samorządowego	oraz	inni	mali	widzowie	z	terenu	
naszej	 gminy.	 Tematem	 spektaklu	 była	 bajka	 profilaktyczna	
oparta	na	motywach	baśniowych,	odwołujących	się	do	głębokich	
wzorów	 i	 wartości	 inspirowania	 baśniami	 ludowymi.	 Mali	
widzowie	z	wielkim	zainteresowaniem	śledzili	losy	Staszka,	który	
podróżując	po	świecie	szukał	stracha.	Dzieci	zachęcane	przez	
prowadzącego	 czynnie	 uczestniczyły	 w	 wędrówce	 głównego	
bohatera.	 Ostrzegały	 go	 przed	 duchami	 i	 innymi	 potworami	
nawiedzającymi	m.in.	kościół	i	zamek.	Po	spektaklu	część	dzieci	
wzięła	udział	w	warsztatach	profilaktycznych,	podczas	których	
mogli	skonstruować	swoje	krótkie	wypowiedzi	teatralne	(scenki,	

etiudy)o	tematyce	prospołecznej	i	profilaktycznej,	budując	pod	
kierunkiem	 animatorów	 „Akademii	 Wyobraźni”	 swój	 własny	
teatr	papierowy,	który	stał	się	ich	własnością.	

FERIE ZIMOWE 2015 W SZKOŁACH

SPEKTAKL TEATRALNY PT. „O STACHU I STRACHU” Z WARSZTATAMI 
O TEMATYCE PROFILAKTYCZNEJ

W	 czasie	 ferii	 zimowych	Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej	
zorganizowała	przy	Szkole Podstawowej w Parzniewicach 
oraz przy Szkole Podstawowej w Gomuline	 świetlice	
środowiskowe.	 Zajęcia	 były	 prowadzone	 przez	 dwóch	
nauczycieli	(na	zmianę,	od	poniedziałku	do	piątku	w	godzinach	
dopołudniowych	9.00	–	12-00).	W świetlicy w Parzniewicach	
zajęcia	 prowadzili	 -	 Dorota	 Grabowiecka	 i	 Marek	 Rękorajski,	
a	w	świetlicy	w Gomulinie	-	Joanna	Sobutkowska	oraz	Anna	
Siekańska.	 W	 ramach	 tych	 zajęć	 organizowane	 były	 zajęcia	
sportowe,	 plastyczne,	 czytelnicze,	 relaksacyjne,	 warsztaty	
pedagogiczne	 i	 teatralne,	zabawy	stolikowe,	zabawy	z	tablicą	
interaktywną	 oraz	 spacery.	 Podczas	 zajęć	 w	 każdej	 świetlicy	
został	 wyświetlony	 film,	 poruszający	 problem	 alkoholizmu	
w	rodzinie.	Ponadto	12	lutego	2015	roku	GKRPA	zorganizowała	
wyjazd	do	Gminnego	Ośrodka	Kultury	w	Woli	Krzysztoporskiej	
dla	dzieci	uczestniczących	w	zajęciach	świetlic	środowiskowych	
w	Gomulinie	i	Parzniewicach	na	spektakl	pt.	„O	Stachu	i	strachu”	
połączony	 z	 warsztatami	 o	 tematyce	 profilaktycznej.	 Celem	
działalności	 świetlic	 środowiskowych	 było	 m.in.	 prowadzenie	
działalności	 profilaktycznej	 w	 obszarze	 odnoszącym	 się	 do	
alkoholizmu	i	narkomanii.	Praca	opiekuna	na	świetlicy	dotyczyła	
takich	 obszarów	 działalności	 jak:	 integracja	 młodzieży,	
propagowanie	 zdrowego	 stylu	 życia,	 eliminowanie	 zaburzeń	
zachowania,	 kształtowanie	 kultury	 życia	 na	 co	 dzień,	 nauka	
racjonalnego	wykorzystania	 czasu	wolnego,	 pomoc	w	 nauce.	
Realizując	 plan	 pracy	 świetlic	 główny	 nacisk	 położono	 na	
integrację	grupy.	

W Szkole Podstawowej w Bujnach	 w	 czasie	 ferii	 zostały	
zaplanowane	i	zorganizowane:

•	 zajęcia	 przygotowujące	 uczniów	 klasy	 VI	 do	 sprawdzianu	
z	języka	polskiego,	matematyki	i	języka	angielskiego	-	odbyły	
się	dn.	02.02.2015	r.	i	03.02.2015	r.

•	 zajęcia	 sportowo	 -	 rekreacyjne	 dla	 wszystkich	 chętnych	
uczniów	-	odbyły	się	dn.	03.02.2015	r.	i	04.02.2015	r.

W	dniu	7	lutego	2015	roku	Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie	 uczestniczyli	
podczas	ferii	zimowych	w	I	Karnawałowym	Rajdzie	Pieszym	na	
trasie	Wola	 Krzysztoporska	 -	Wygoda	 -	Wola	 Krzysztoporska	
oraz	 dyskotece	 tematycznej.	 W	 rajdzie	 uczestniczyło	 20	
uczniów	pod	opieką	nauczycielek:	Pani	Anny	Paulińskiej	i	Pani	
Sylwii	Siwik	-	Pisarek.

W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej	
zajęcia	odbywały	się	codziennie	od	poniedziałku	do	soboty:

•	 poniedziałek:	9.30	-	11.30	piłka	siatkowa	

•	wtorek:	10.00	-	12.00	unihokej	i	piłka	koszykowa	

•	 środa:	9.00	-	11.30	tenis	stołowy	i	unihokej

•	 czwartek:	9.00	-	12.00	tenis	stołowy	i	unihokej

•	 piątek:	9.00	-	11.30	tenis	stołowy	i	unihokej

•	 sobota:	9.00	-	11.00	tenis	stołowy.

Na zdjęciu: Uczestnicy zajęć w Szkole Podstawowej 
w Gomulinie.

Na zdjęciu: Uczestnicy warsztatów.




