XLII KRAJOWA
WYSTAWA PSÓW
RASOWYCH
28 października 2012 roku na stadionie lekkoatletycznym
w Konopiskach odbyła się XLII Krajowa Wystawa Psów
Rasowych.
Imprezę zorganizowano pod Honorowym Patronatem
Wójta Gminy Konopiska oraz Przewodniczącego Zarządu
Głównego Związku Kynologicznego w Polsce.
Zimowa, mroźna aura, nie zdołała pokrzyżować planów
organizatorom wydarzenia. Wystawa ruszyła punktualnie
o godz. 10.00. Ponad 1100 wystawców z Polski oraz z zagranicy w tym z: Rosji, Niemiec, Czech, Słowacji , Szwecji
zjechało do Konopisk, aby dokonać prezentacji swych pupili.
Psy oceniano w kilku kategoriach.
Wybory: NAJPIĘKNIEJSZEGO SZCZENIĘCIA, NAJPIĘKNIEJSZEGO PSA RAS POLSKICH, NAJPIĘKNIEJSZEJ PARY PSÓW, NAJPIĘKNIEJSZEGO
JUNIORA, ZWYCIĘZCÓW GRUP FCI CZY ZWYCIĘZCY WYSTAWY, to tylko niektóre z nich. Sędziowie
kynologiczni brali pod uwagę m.in. wygląd zewnętrzny psa,
jego cechy psychiczne oraz ułożenie i posłuszeństwo wobec
właściciela.
W finale konkursu przyznano cztery nagrody.
Pierwsze miejsce oraz Puchar Wójta Gminy Konopiska
zdobył Mops: Sasquehanna FOR ME; wł. Małgorzata
Supronowicz. Drugie miejsce - Beagle: YOGI Esflores;
wł. Maciej Lipiec. Trzecie miejsce - Czarny terier rosyjski:
VAGNER LOVE; wł. Barbara Cieślik. Czwarte miejsce Jamnik szorstkowłosy standardowy: NEWTON Z DZIADA PRADZIADA; wł. Krzysztof Świderek
Kolejne wystawy planowane są na kwiecień przyszłego roku. Będą to: „Wystawa Psów Myśliwskich” oraz „Krajowa
Wystawa Psów Rasowych”.
„W tegorocznej - jesiennej edycji Konkursu pogoda była
wyjątkowo niesprzyjająca. Jako organizatorzy jesteśmy
jednak przygotowani na każdą ewentualność. Uważam,
że stanęliśmy na wysokości zadania i Wystawa w Konopiskach po raz kolejny odniosła wielki sukces ” - powiedział
na koniec Tomasz Sławik - Prezes Związku Kynologicznego
w Polsce - Oddział w Częstochowie.
GCKiR
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BIULETYN INFORMACYJNY GMINY KONOPISKA
Aleksandria I, Aleksandria II, Hutki, Jamki-Kowale, Konopiska, Kopalnia, Korzonek-Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda-Kijas

CENTRUM KONOPISK PIĘKNIEJSZE Z DNIA NA DZIEŃ

NOWY PLAC ZABAW
JUŻ OTWARTY!!
ZAPRASZAMY!!!

TEMAT Z OKŁADKI
CZY WÓJT KONOPISK TO ŚWIĘTY MIKOŁAJ?
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„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
Janusz Korczak
Taki właśnie uśmiech zagościł na twarzy wszystkich
naszych małych pociech za sprawą pojawienia się wspaniałego placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Konopiskach. Zaledwie w ciągu 2 miesięcy w miejscu dawnego placu zabaw, pojawiło się nowoczesne i bezpieczne
miejsce, stworzone z myślą o najmłodszych. W trakcie
modernizacji plac został odnowiony, teren wyrównany.
Ustawiono huśtawki, karuzele, bujawki, zjeżdżalnie
i trasy z przeszkodami, które służą bezpiecznej zabawie
dzieci.
Dzięki tej inwestycji dzieci będą mogły doskonalić swoją
sprawność motoryczną, zdobywać doświadczenie.
To właśnie aktywne działanie wspiera różne umiejętności
i rozwija umysł, a ruch wzmacnia organizm. Dla dzieci
ulubioną formą aktywności fizycznej są gry i zabawy
ruchowe, zaspakajają one najlepiej potrzeby rozładowania energii, bowiem angażują do ruchu wszystkie
części ciała, kształtują je i wzmacniają. Stymulują prawidłową koordynację, zręczność, postawę ciała, łagodzą
i niwelują rozdrażnienie i nerwowość, pozytywnie wpływają na rozwój umysłowy dziecka, doskonalą koncentrację, uwagę, pamięć, orientację w przestrzeni, twórczą
wyobraźnię. Co za tym idzie, dostarczają nowych wrażeń
i wiadomości o otoczeniu, uczą spostrzegawczości, logicznego myślenia w związku z praktycznym działaniem.
Niezmiernie cieszymy się, że dzieci mogą wypoczywać
aktywnie, nabierać tężyzny fizycznej, a na ich buziach
promienieje radosny uśmiech.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w budowę placu zabaw, a zwłaszcza Wójtowi Gminy Konopiska Panu Jerzemu Socha, który jak św. Mikołaj przynoszący prezenty sprawił niezwykłą niespodziankę dzieciakom.
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Jednocześnie prosimy młodszą oraz starszą
młodzież „bawiącą się” na tymże placu
o zapoznanie się i przestrzeganie
„Regulaminu Korzystania z Placu Zabaw”.
Z całego serca dziękują:
Dzieci, Rodzice, Wychowawcy oraz Dyrekcja
z Publicznego Przedszkola w Konopiskach
PP Konopiska

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Na operację pn. Budowa placu zabaw w centrum Konopisk” gmina Konopiska otrzymała dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie
operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”).
W ramach zadania wykonano nowoczesny plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej, na którym zamontowano nowe
urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci i wieszaki na odzież. Ponadto wymieniono stare ogrodzenie zewnętrzne
na nowe - panelowe, wyprofilowano górkę saneczkową cieszącą się ogromnym zainteresowaniem w okresie zimowym
oraz zasadzono krzewy ozdobne. Koszt całego zadania wynosi 242 tys. zł. i zostanie sfinansowany z budżetu gminy
Konopiska oraz ze środków PROW na lata 2007-2013.
UG Konopiska
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W numerze:

Szanowni Państwo
1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zwana potocznie
„ustawą śmieciową”.
Nowa regulacja, zakłada obligatoryjne przejęcie przez gminy obowiązku
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Od 1 lipca 2013 właściciele gospodarstw domowych zostaną obciążeni stałą
opłatą, tzw. podatkiem śmieciowym.
Mając na uwadze najwyższe dobro mieszkańców gminy Konopiska, kierując
się troską o słuszne ich prawa, postanowiłem wziąć udział w spotkaniach organizowanych w ramach Porozumienia Gospodarczo - Turystycznego Gmin
Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty.
Podczas zebrań poświęconych zagadnieniom nowej regulacji, wraz z przedstawicielami sąsiednich samorządów, podjęliśmy dalsze, wspólne plany celem
przeciwdziałania zagrożeniom jakie niesie za sobą „ustawa śmieciowa”.
Wójt Gminy Konopiska
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2. Polska Cyfrowa Równych Szans...................3
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POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS
PCRS to oddolna inicjatywa, która ma na celu wspieranie działań na rzecz
podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych Polaków z pokolenia
50+ w ich lokalnych środowiskach, realizowana przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
10 spośród 13 milionów Polaków
z generacji 50+ nie korzysta z Internetu!
Na rzecz włączenia dorosłych w cyfrowy świat, działają lokalni animatorzy
działań na rzecz edukacji cyfrowej pokolenia 50+ tzw. Latarnicy Polski
Cyfrowej.
Na przełomie grudnia i stycznia zostaną zorganizowane na terenie gminy
spotkania, na które serdecznie zapraszamy mieszkańców, którzy jeszcze
nie odważyli się zgłębić tajników Internetu. Warunkiem wzięcia udziału
w spotkaniach jest ukończenie 50 roku życia i zgłoszenie chęci uczestnictwa
pod nr. tel. (034 3282057 w 40, 606269492) lub osobiście w kancelarii
Urzędu Gminy Konopiska. Po ustaleniu dokładnego terminu osoby te zostaną powiadomione telefonicznie.
Barbara Ankowska-Lis
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WYDARZENIA
POLSKI MY NARÓD, POLSKI RÓD...
W niedzielę, 11 listopada, odbyło się w naszym kościele
uroczyste nabożeństwo upamiętniające rocznicę
odzyskania niepodległości. Na mszy obecne były władze
gminy, orkiestra, poczty sztandarowe oraz zespół
śpiewaczy, który pieśniami patriotycznymi wprowadził
w atmosferę święta narodowego. W montażu słowno muzycznym, przygotowanym przez młodzież z gimnazjum z Konopisk, wołano: Niech Polska nasza wśród
narodów stanie, dzielna i mądra, jednością złączona.
Uczniowie przypomnieli o czasach zaborów i niewoli
trwającej 123 lata. Mówili o patriotyzmie naszych
pradziadów, dzięki którym najcenniejsze wartości zostały
ocalone i przetrwały do dziś. Polacy byli biedni, nie mieli
wolnego kraju, ale mieli polską kulturę: to dzięki
niej wytrzymywali lata niewoli. Wykreślona z mapy
Europy Polska istniała.
Po nabożeństwie, w uroczystym pochodzie, udano

Podczas swego wystąpienia Wójt Gminy Konopiska
Jerzy Socha podkreślił wagę polskiego patriotyzmu:
„Dziś na naszych barkach spoczywa wielka odpowiedzialność - odpowiedzialność zarówno za historię jak
i przyszłość Polski. Naszym obowiązkiem jest bowiem
dbanie o dobro narodu oraz zachowanie pamięci
o bohaterach.

się na Golgotę Konopisk. Tam w obecności krzyża i orła
białego Dyrektor Gimnazjum Stanisław Michalczyk
donośnym głosem wezwał do apelu poległych z naszych
okolic w obronie ojczyzny.
Następnie po modlitwie Proboszcza naszej parafii
ks. Sławomira Kaczmarka i przemówieniu Wójta Jerzego
Sochy, delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem i zapalono znicze.

Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! Łańcuch twych
kajdan stał się tym łańcuchem, na którym z lochu,
co był twą stolicą lat sto, swym własnym dźwignęłaś
się duchem.(…) Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym, czym być można: sobą!
(l. Staff, Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą)

mgr Alicja Kamińska

„Walczymy” zatem i my o Niepodległy Kraj. Stawiamy
czoło wszelkim przeciwnościom. Dbamy o nasze rodziny,
o nasze domy, o nasze życie wśród społeczności lokalnej.
Dbamy także o nasze dobre imię poza granicami Polski.
Symbole narodowe, język, stosunek do historii narodu,
dziedzictwa kulturowego oraz narodowa duma czynią
z nas Polaków naród świadomy swych wartości.
Będąc otwartym na wszelkie zmiany nie zapominamy
jednocześnie o zachowaniu narodowej tożsamości.
Jesteśmy obywatelami świata, ale przede wszystkim
jesteśmy Polakami w świecie” powiedział.
GCKiR
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WYDARZENIA
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W GMINIE
KONOPISKA
16 października 2012r. w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach odbyła się uroczysta akademia środowiskowa
z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona z obchodami
Dnia Patrona Szkoły.
Motywem przewodnim uroczystości były słowa J. Słowackiego: „Niech żywi nie tracą nadziei I przed narodem
niosą oświaty kaganiec”. W humorystyczny i zabawny
sposób przenieśliśmy się ze szkoły współczesnej do szkoły z czasów zaborów, w których uczył się H. Sienkiewicz.
Z zapartym tchem słuchaliśmy odważnej recytacji utworu
„Testament mój” J. Słowackiego w rosyjskiej szkole
w wykonaniu ucznia klasy IIc Mateusza Majchrzaka,
który wcielił się w postać H. Sienkiewicza.
Marzeniem wielkiego pisarza jako ucznia była nauka
w polskiej szkole. Swoje marzenia spełniał, pisząc wielkie
dzieła, takie jak „Krzyżacy”, „Pan Wołodyjowski”,
„W pustyni i w puszczy”. Do utworów tych nawiązywały
pieśni wykonywane przez chór szkolny i solistki: Natalię
Kosowską i Julię Darowicką. Oczarował nas jednak swoim głosem uczeń klasy IIc Michał Węgliński, który niepowtarzalnym basem wykonał pieśń Małego Rycerza
„W stepie szerokim”. Warto podkreślić, że uczniowie
wystąpili w epokowych strojach, a całość dopełniła piękna
dekoracja.

Uroczystość została przygotowana przez dyrektora szkoły
mgra Stanisława Michalczyka oprawa muzyczna;
mgr Annę Banaśkiewicz, mgr Renatę Gęsiarz i mgr Grażynę Pasek scenariusz i reżyseria; mgra Cezarego Trzepizura scenografia.
Po części artystycznej wójt gminy Konopiska Jerzy Socha
docenił trud i pracę nauczycieli, złożył wszystkim serdeczne życzenia i wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom z całej gminy. Na zakończenie mogliśmy
podziwiać występy zespołu „Barbórki”, który rozsławił
naszą gminę w wielu programach telewizyjnych. Słodki
poczęstunek w miłej atmosferze zakończył uroczystość.
Maria Szymanek
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SUKCESY
KOLEJNY - WIELKI SUKCES NASZEJ GMINY!
Wójt Gminy Konopiska Jerzy Socha odebrał prestiżowe
nagrody Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej w kategoriach: „Sportowy Obiekt Roku” oraz „Inwestor na
Medal”. Uroczysta - XIII Gala rozdania nagród konkursu
"Budowniczy Polskiego Sportu" odbyła się 11 października 2012 w Sali Barcelona Stadionu Narodowego
w Warszawie. Nagrody wręczał m.in. wielokrotny Mistrz
Olimpijski Robert Korzeniowski.
Nagrodę w kat. „Inwestor na medal” przyznano Gminie
Konopiska za jej infrastrukturę sportową, w tym:
kompleks boisk „Orlik 2012”w Konopiskach, kompleks
boisk „Orlik 2012” w Aleksandrii, Gminny Ośrodek
Sportowo Rekreacyjny w Konopiskach (stadion lekkoatletyczny) oraz najnowszą inwestycję - Gminną Halę
Sportową.

Gminna Hala Sportowa została również wyróżniona
nagrodą w kat. „Sportowy Obiekt Roku”.

Konkurs Budowniczy Polskiego Sportu jest jedynym tego
typu konkursem w Polsce, który w sposób kompleksowy
analizuje osiągnięcia i w ramach którego przyznawane są
wyróżnienia osobom, samorządom, instytucjom i firmom
które znacząco przyczyniły się do rozwoju nowoczesnej
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Polsce.
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„W Gminie Konopiska promujemy zdrowy tryb życia,
sport i rekreację nie tylko poprzez organizowanie imprez
sportowych, ale przede wszystkim realizując sportowe
inwestycje. Dzięki współpracy z osobami tj. architekt Jan
Jakubowski z zapałem przystępujemy do realizacji
projektów związanych z rozbudową naszej gminy.
Otrzymane wyróżnienia są dla nas niezwykle cenne.
Cieszymy się, że nasz wkład w budowanie sportowej
Polski został doceniony” - powiedział Wójt Gminy
Konopiska Jerzy Socha.
Konkurs „Budowniczy Polskiego Sportu” jest realizowany pod patronatem i przy współpracy: Business Centre
Club, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Związku Miast
Polskich, Związku Województw RP, Unii Metropolii
Polskich, SARP, Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego,
Polskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku
Golfa, Polskiego Związku Kajakowego, Polskiego
Związku Piłki Siatkowej, Polskiego Związku Zapaśniczego, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego
"Teraz Polska" oraz marszałków województw.

GCKiR
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DAWID BINEK MISTRZEM CZĘSTOCHOWY!!
Bardzo udanie rozpoczął sportowy rok szkolny nasz
najlepszy szachista młodego pokolenia – DAWID BINEK
z Aleksandrii. W sobotę, 22 września, wziął udział w III
Otwartych Ogólnopolskich Mistrzostwach Częstochowy
w Szachach Szybkich. Jest to bardzo trudna konkurencja
szachowa, przy tempie gry 10 min. na zawodnika, o końcowym wyniku decyduje zazwyczaj wiek i doświadczenie. Dawid ma dopiero 7 lat i na takie zawody jeździ
z rodzicami po naukę, przy okazji wygrał kategorię wiekową zawodników do 8 lat, w łączonej kategorii do lat 10
był vicemistrzem. Największym turniejowym osiągnięciem Dawida było uzyskanie remisu z grającą z pierwszą
kategorią szachową Panią Cecylią Gosławską ze „Sparty
Lubliniec”. W zawodach uczestniczyło 86 zawodników
i zawodniczek z całego kraju.
Swoją przygodę z „królewską grą” Dawid rozpoczynał
w przedszkolu w Aleksandrii, w ramach zajęć organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach, w ubiegłym roku szkolnym został 16 zawodnikiem w Polsce w swojej kategorii wiekowej, swoimi wynikami sportowymi osiągnął IV kategorię szachową.
Brawo Dawid, czekamy na kolejne sukcesy!!!
Henryk Żydek

KOLEJNY SUKCES RODZIMYCH GWIAZD
Tegoroczny październik hojnie obdarował uczuciami radości i spełnienia kilka niezwykłych Pań - mieszkanek
gminy Konopiska. Mowa tu oczywiście o „Barbórkach”,
które dzięki swojemu talentowi i nieprzeciętnej charyźmie, podbijają „krok po kroku” serca nie tylko Polaków
ale i ...Czechów, czerpiąc przy tym (dla siebie) odrobinę
szczęścia.
W niedzielę 21 października - zespół taneczny „Barbórki”
wystąpił jako gwiazda wieczoru na wyjątkowej uroczystości 50-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi. Za zespołem do gminy Poczesna - „podążyli”
reporterzy telewizji czeskiej, którzy o możliwość nagrania
materiału filmowego z udziałem naszych rodzimych
gwiazd zabiegali już od ponad dwóch miesięcy. Niedzielna uroczystość stała się doskonałą okazją do zaprezentowania szerszej publiczności zarówno tej z bliska jak i z daleka - wyjątkowego talentu „Barbórek”. „Kalinka” oraz taniec Bollywood wprowadziły zebranych w doskonały nastrój oraz przygotowały wszystkich na prawdziwą „bombę” wieczoru Kankana. Ognisty taniec prosto z Francji
w wykonaniu naszych „Barbórek” rozgrzał do czerwoności widownię, która niekończącymi się brawami
zachęciła Panie do podwójnego! bisu.

„Okrągła 50 rocznica istnienia KGW, to także i dla nas duże przeżycie. Nie raz spotykamy się z naszymi koleżankami z KGW Nowa Wieś podczas przeróżnych uroczystości. Wspieramy się i lubimy, dlatego też niedzielne występy znaczyły dla nas naprawdę wiele” - powiedziała pani
Ola Szczepańska - przewodnicząca KGW Kopalnia oraz
jedna z członkiń zespołu „Barbórki”. „Okazuje się, że nasze występy cieszą oko nie tylko polskiej publiczności,
ale i publiczności zagranicznej. Jest to niezwykle miłe
uczucie, jeśli ktoś pokonuje kilkaset kilometrów tylko
po to, aby nagrać materiał z naszym udziałem”- dodała
pani Ola.
GCKiR
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WYDARZENIA

ROBOTYKA ZAWITAŁA DO KONOPISK
W sobotę - 13 października - odbyły się pierwsze zajęcia
ROBOTYKI w naszej gminie. W siedzibie Gminnego
Centrum Kultury i Rekreacji pojawili się miłośnicy nauki
oraz techniki zarówno chłopcy jak i dziewczęta.
Warsztaty Robotyki organizowane przez zespół ROBOMIND to nowatorskie zajęcia edukacyjne dla dzieci
w wieku od 7 do 15 lat, umożliwiające rozwój ich zainteresowań w dziedzinie nauk ścisłych, tj. matematyka, fizyka
czy informatyka.
ŚWIĘTO ZIEMNIAKA W MIEJSCOWOŚCI KOPALNIA
29 września 2012 - w gminie Konopiska - odbyła się cykliczna, jesienna impreza pn. „Święto Ziemniaka”. Imprezę zorganizowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
z Kopalni. „Kartoflanka”, sałatka jarzynowa, „kluski tarte” - tradycyjne potrawy przyrządzone na bazie ziemniaka
cieszyły zarówno wyglądem jak i smakiem. Śpiewy i tańce do późnych godzin nocnych, wokalny występ gospodyń z KGW Kochcice, radość ze spotkania w doborowym
gronie - atmosfera wydarzenia był doskonała.
Wśród gości pojawili się m.in. Sekretarz Gminy Konopiska Barbara Ankowska-Lis, Skarbnik Gminy Anna
Misiak, Radni: Antoni Frania z małżonką, Henryk Polak
z małżonką oraz były dyrektor GCKiR Adrian Staroniek.
„Na deser” zgromadzeni goście zostali zaproszeni do
wspólnego oglądania telewizyjnego występu „Barbórek”
tym razem w bieżącej edycji programu „Mam Talent”.
„Jezioro Łabędzie” w wykonaniu naszych rodzimych
gwiazd od zawsze budziło spore emocje. Także i tym
razem po skończonym występie i wysłuchaniu niezwykle
pozytywnych komentarzy jury - gratulacjom nie było końca. Gratulowano Paniom zarówno zdolności jak i odwagi.
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Uczestnicy sobotnich zajęć zostali podzieleni na siedem
grup. Zadaniem każdej grupy było skonstruowanie modelu robota oraz wgranie odpowiedniego oprogramowania.
Młodzi konstruktorzy na zmianę (w ramach swojej grupy)
odpowiadali za: przygotowanie elementów potrzebnych
do budowy robota lub poprawne składanie modelu.
Zajęcia okazały się arcyciekawe. Młodzież w skupieniu
wykonywała polecenia instruktorów tworząc krok po kroku niezwykłe, elektroniczne machiny. Zespół ROBOMIND chętnie udzielał pomocy zyskując sobie tym samym przychylność oraz uznanie młodych konstruktorów.
Dwugodzinne, pasjonujące spotkanie zakończyło wspólne „odpalenie machin”. Radości wszystkim nie było końca, gdy okazało się, że każdy z robotów reaguje na wydawane komendy.
Dzieci nie kryły zdumienia. „Ten robot był przed chwilą
stertą pojedynczych klocków, a teraz jeździ i strzela
kulkami to jest extra!” - powiedział jeden z uczestników
sobotnich zajęć.
Sobotnie zajęcia okazały się „strzałem w dziesiątkę” wzbudziły wielkie zainteresowanie zarówno wśród dzieci
jak i ich opiekunów. “Robotyka dla naszych dzieci to wyjątkowa dziedzina, która w przyszłości może stać się pasją
albo zawodem z perspektywami” - powiedział na koniec
jeden z rodziców.
GCKiR

„Jest to niezwykle miłe uczucie, kiedy ludzie biją brawo,
uśmiechają się na nasz widok. Mamy nadzieję, że zespół
„Barbórki” już zawsze będzie kojarzony z pomysłowością, tańcem i pogodą ducha” - powiedziała na koniec
pani Ola Szczepańska. Na imprezie wystąpiły gościnnie
zaprzyjaźnione panie z Koła Gospodyń w Kochcicach.
GCKiR

WYDARZENIA
“PROMETEUS” W ZAKOPANEM
Stowarzyszenie "Prometeus" zorganizowało dla swoich
podopiecznych wyjazd - dwa dni w Zakopanem oraz Bukowinie Tatrzańskiej! Dla niektórych członków "Prometeusa" był to pierwszy w życiu wyjazd w góry, pierwsza
kąpiel w basenie i to od razu termalnym!
Wyjazd ten prócz swoich walorów turystycznych i krajoznawczo-poznawczych, miał też bardzo ogromne znaczenie pod względem integracyjnym. Radosna atmosfera
pozwoliła zapomnieć o swoich dysfunkcjach, pozwoliła
poczuć się że JESTEŚMY TACY SAMI.
Wycieczka ta miała też na celu "naładowanie akumulatorów" przed czekającymi nas zawodami w BOCCIE najbliższy termin zawodów Prometeus - Barbórkowe
Międzynarodowe Integracyjne zawody “BOCCIA”
odbędą się 8 grudnia 2012 r.
Waldemar Trószyński

“BARBÓRKI” W GALERII JURAJSKIEJ
Zespół taneczny „Barbórki” wystąpił w Galerii Jurajskiej
podczas Nocy zakupów Bollywood, która odbyła się 26
października 2012r. Jedną z atrakcji wieczoru był pokaz
tańca brzucha w wykonaniu naszych rodzimych gwiazd.
W piątek Galeria Jurajska zmieniła się nie do poznania.
Licznie przygotowane - różnorodne atrakcje rodem z Bollywood, w tym: warsztaty makijażu oraz pokazy tańca
sprawiły, że znane centrum handlowo rozrywkowe było
tego wieczoru wyjątkowo atrakcyjnym punktem na częstochowskiej mapie wydarzeń.
Pokaz Bollywoodzkiego tańca wykonany w świetnym
stylu przez uczestniczki programu „Mam Talent” przyciągnął pod scenę wielu obserwatorów. Występ „Barbórek”
publiczność doceniła gromkimi brawami. Nasze przebojowe Panie (które bisowały tego wieczoru „Kalinką”
oraz „Kankanem”) po raz kolejny udowodniły, że są niezwykle otwarte na wszelkie wyzwania, a zapału i pogody
ducha nigdy im nie brakuje. Gratulujemy!
GCKiR

UDANY WYSTĘP GMINNEGO ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO
W sobotę 20 października Gminny Zespół Śpiewaczy reprezentował naszą gminę na XI Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym. Festiwal odbywa się co dwa lata. Miejscem dotychczasowych przesłuchań konkursowych był Miejski Ośrodek
Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku. W bieżącym roku
prezentacje konkursowe przeniesiono do Akademickiego Centrum Kultury Politechniki Częstochowskiej.
Do przeglądu przystąpiły zespoły śpiewacze a'capella, zespoły
taneczne, zespoły dziecięce, kapele ludowe, soliści i instrumentaliści, soliści śpiewacy oraz mistrz i uczeń. Nasz Zespół
Śpiewaczy wykonał dwie pieśni: „Coś sobie ty dzioucho pomyślała” i „Jechoł Pon Kielecki”.
Po przesłuchaniach, wszystkie zespoły zostały zaproszone
na warsztaty, na których komisja oceniająca omawiała występy
poszczególnych wykonawców. Prezentacja Zespołu Śpiewaczego Gminy Konopiska została oceniona pozytywnie.
Serdecznie gratulujemy udanego występu oraz dziękujemy
za aktywną promocję naszej gminy.
GCKiR
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TO NAS DOTYCZY...
NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
W GMINIE KONOPISKA
W dniu 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw. Zmienia ona radykalnie
dotychczasowy system gospodarowania odpadami
komunalnymi. Zgodnie z nowymi przepisami gmina
będzie zobowiązana zorganizować system gospodarki
odpadami komunalnymi, który musi zacząć działać
od 1 lipca 2013r. Na gminę nałożone zostały nowe obowiązki mające na celu wdrożenie i funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W nowym systemie odpady powstające na nieruchomościach będą odbierane przez przedsiębiorcę, który zostanie
wyłoniony w drodze przetargu ogłaszanego przez gminę.
Po wdrożeniu nowego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie
będzie zawierał umowy z przedsiębiorcą odbierającym
odpady z jego nieruchomości (jak to miało miejsce dotychczas). Obowiązek ten spocznie na gminie.
Obowiązkiem gminy będzie również pobieranie
od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki z tych opłat będą przeznaczone
na finansowanie funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym m.in. na pokrycie kosztów, odbierania, transportu, zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i zbieranych
w sposób selektywny.

Aby upowszechnić selektywne zbieranie odpadów
„u źródła” ustawodawca nakazał określić niższą stawkę
opłaty, jeżeli odpady będą zbierane w sposób selektywny.
Naliczenie opłat może odbywać się wg jednej z czterech
metod tj. od liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość, od ilości zużytej wody w danej nieruchomości, od powierzchni lokalu mieszkalnego lub od gospodarstwa domowego.
Spośród wskazanych metod musi być wybrana tylko
jedna. Jej wybór stanowi istotny element wdrożenia
nowego systemu gospodarowania odpadami, ma również pomóc sprawiedliwie naliczać opłaty.

Przed wdrożeniem systemu każda gmina musi dokładnie
oszacować koszty jego funkcjonowania. Właściciele nieruchomości będą obowiązani ponosić opłaty na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości.
W związku z obowiązkiem uiszczania opłat każdy właściciel będzie zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania pierwszego mieszkańca lub od dnia
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego
obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Gminy określi wzór deklaracji
o wysokości opłaty, składanej przez właścicieli nieruchomości, która będzie podstawą naliczenia opłaty.
Wysokość stawki oraz sposób jej obliczania zostanie
przyjęty odrębną uchwałą Rady Gminy.
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UG Konopiska

TO NAS DOTYCZY...
Informacja Publiczna
URZĄD GMINY KONOPISKA NAJLEPSZY W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM!
Prawo do informacji wynika wprost z art. 61 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku,
który stanowi, że „Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób
pełniących funkcje publiczne…”.
W 2002 roku weszła w życie ustawa o dostępie informacji
publicznej i mimo upływu 10 lat od wejścia w życie w/w
ustawy, zawarte w niej rozwiązania nadal budzą liczne
kontrowersje i problemy interpretacyjne, wynikające
głównie z faktu, że ustawa nie reguluje w sposób kompletny i wyczerpujący całości problematyki związanej
z informacją publiczną.
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona FIDES w okresie od marca do czerwca 2012 roku przeprowadziło monitoring we wszystkich 167 gminach województwa
śląskiego. Badanie prowadzone było w ramach projektu „Przyjazny Urząd? Dostęp do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin i miast woj.
śląskiego i małopolskiego” współfinansowanego
przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi
UE.
Podczas monitoringu sprawdzano, jak urzędy miast
i gmin wywiązują się z obowiązku udostępniania informacji publicznej. Autorzy opracowali wyniki monitoringu, a także zebrali dobre i złe praktyki z zakresu udzielania informacji publicznej na wniosek:
pisemny, elektroniczny i telefoniczny.W raporcie
znalazła się również analiza jakości prawa lokalnego,
regulująca dostęp do informacji publicznej oraz raporty stron internetowych BIP poszczególnych urzędów. W badaniu każda z gmin mogła zdobyć
maksymalnie 40 punktów, w tym 9 za poprawne
i terminowe udzielenie informacji publicznej
na wniosek pisemny, 9 za udzielenie informacji
publicznej za pomocą poczty elektronicznej,
5 za udzielenie informacji telefonicznie, 14 za stronę
BIP oraz 3 za regulacje lokalne.
W raporcie z monitoringu Gminę Konopiska, wyróżniono za dobre praktyki w ramach udzielanej informacji publicznej przez telefon. Urzędnicy udzielili rzetelnej i szybkiej odpowiedzi na zadawane pytania i służyli fachową pomocą w kwestii wyszukania stosowanej uchwały na stronie BIP. W ogólnym
rankingu gmin z województwa śląskiego nasza gmi-

na uzyskała dobre 31 miejsce na 167 badanych gmin,
a tym samym pierwsze miejsce w powiecie częstochowskim. Dla porównania w podobnym raporcie z monitoringu gmin województwa śląskiego z 2009 roku nasza gmina
uzyskała 26 punktów na 35 możliwych. Wysokie miejsca
w raportach świadczą o znajomości i przestrzeganiu ustawy o dostępie do informacji publicznej przez pracowników urzędu oraz o prawidłowym rozpatrywaniu wniosków obywateli.
Ilona Dudek
Źródło :
1. „Przyjazny Urząd? Dostęp do informacji publicznej na wniosek w gminach
imiastach województwa śląskiego” Raport z monitoringu. Katowice 2012 r. Grzegorz
Wójkowski, Joanna Podgórska-Rykała;
2. „Ciekawość pierwszy stopień do…Raport z monitoringu dostępu do informacji
publicznej w gminach województwa śląskiego” ,Katowice 2009 r. Grzegorz Wójkowski;

REKLAMA
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INWESTYCJE
INWESTYCJE DROGOWE W MIEJSCOWOŚCI
ŁAZIEC ORAZ MIEJSCOWOŚCI RĘKSZOWICE
Rozpoczął się III etap budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowościach Łaziec oraz Rększowice. Realizacja powyższego zadania jest możliwa
dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Gminą Konopiska, a Województwem Śląskim.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót tj.
- budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 - od km 10+374 w miejscowości Łaziec
do km 11+024 w miejscowości Rększowice;
- budowa cieku przy krawężnikowego wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi wojewódz-

kiej nr 908 na szerokości 1,5m od km 9+454 do km10+374
w miejscowości Łaziec po stronie zachodniej - kwota
brutto: 827.142,41zł;
- roboty uzupełniające dla zadania „Budowa chodnika
NOWE ŚCIEŻKI PIESZE I ROWEROWE
W GMINIE KONOPISKA!
W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej Gminy Konopiska poprzez
realizację kampanii promocyjnej” współfinansowanego
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007-2013 na terenie gminy
Konopiska zostały wyznaczone i oznakowane ścieżki
piesze i rowerowe. Ponadto zostały zamontowane tzw.
punkty odpoczynku (tablica informacyjna, dwie ławki,
stolik, kosz na śmieci.
Dodatkowo Mieszkańcy Gminy Konopiska oraz turyści
pragnący aktywnie zwiedzać tereny gminy dostali do ręki
wyjątkową pomoc: cyfrową mapę turystyczną terenu
gminy Konopiska. Dzięki cyfrowej mapie topograficznej
wycieczki piesze, rowerowe lub konne wchodzą na zupełnie inny poziom zaawansowania. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w turystyce jest coraz popular-
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w ciągu dróg wojewódzkich nr 908 i 904 etap III w miejscowościach Łaziec i Rększowice” polegające na: budowie jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 od km 9+721,62 do km 9+852 w miejscowości
Rększowice , kwota brutto: 157.248,42zł.
Nadzór nad w/w zadaniami to 15.000,00zł brutto.
Finansowanie inwestycji: Gmina Konopiska 40%, Województwo Śląskie 60%.
„Inwestycje drogowe w miejscowościach Łaziec oraz
Rększowice w znacznym stopniu wpłyną na poprawę bezpieczeństwa zarówno mieszkańców jak i odwiedzających naszą gminę turystów. W ramach porozumienia|
z woj. śląskim realizujemy kolejne - ważne inwestycje,
wspierając jednocześnie dalszy - dynamiczny rozwój naszej gminy” - powiedział wójt gminy Konopiska Jerzy
Socha.
GCKiR
niejsze - taka pomoc zachęca do zwiedzania regionu poprzez wykorzystanie narzędzi współpracujących z Global
Positioning System, czyli GPS. Mapa wgrana do nawigacji turystycznej czy telefonu komórkowego z odpowiednim oprogramowaniem pozwala na bezpieczne
poruszanie się w nieznanym terenie. Mapa zawiera pełną
treść turystyczną m.in. wszystkie szlaki turystyczne piesze, rowerowe oraz ścieżki dydaktyczne. Dzięki niej odkryjemy w terenie m.in. ślady po drugiej wojnie światowej, pomniki przyrody, zlokalizujemy nieistniejące już
kopalnie rud żelaza oraz inne atrakcje turystyczne. Do wyznaczonego celu zostaniemy poprowadzeni po wszystkich istniejących w terenie drogach (nie pomijając ścieżek polnych czy przecinek leśnych) w sposób jaki znamy
z nawigacji samochodowych. Ale to nie wszystko - również w domu z jej pomocą możemy zaplanować przyszłą
wycieczkę, znaleźć ciekawe miejsca - korzystając z interaktywnych opcji darmowego oprogramowania do prezentowania zasobów mapy na ekranie komputera.cd str.13

INWESTYCJE

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
STADION GLKS “LOT” KONOPISKA UKOŃCZONO PRACE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM NOWEGO OGRODZENIA
W naszej gminie ukończono kolejne zadanie z zakresu
tzw. „małych projektów” - Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW na lata 20072013.
W ramach zadania „Budowa ogrodzenia i piłkochwytów
na terenie stadionu GLKS „LOT” w Konopiskach”, którego całkowity koszt wyniósł blisko 65 tys. zł. - wykonano
zewnętrzne ogrodzenie panelowe stadionu GLKS „LOT”
Konopiska oraz zamontowano piłkochwyty. Operacja
została sfinansowana ze środków PROW na lata 20072013 oraz budżetu gminy Konopiska.
Główne cele zakończonej operacji to m.in. poprawa jakości życia mieszkańców gminy Konopiska poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych i kulturalnych, promocja
terenów wiejskich oraz wzrost atrakcyjności turystycznej
gminy Konopiska.
„Rozgrywkom piłkarskim towarzyszom silne emocje.
Zagwarantowanie bezpieczeństwa zarówno sportowcom
jak i kibicom stanowi dla naszej gminy jeden z priorytetów. Budując nowe ogrodzenie wyszliśmy naprzeciw
nowoczesnym rozwiązaniom i jednocześnie zapewniliśmy użytkownikom stadionu poczucie bezpieczeństwa ”
powiedział Wójt Gminy Konopiska Jerzy Socha.
GCKiR

NOWE ŚCIEŻKI PIESZE I ROWEROWE
W GMINIE KONOPISKA! - CD.
Opracowanie projektu przebiegu tras pieszych i rowerowych w terenie oraz udokumentowanie ich w postaci mapek turystycznych zostało powierzone analitykowi danych geograficznych - Panu Krzysztofowi Świtalskiemu.
Więcej informacji o cyfrowej mapie topograficznej GPS
na stronie www.konopiska.pl
GCKiR
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
DO AKTYWNEGO KORZYSTANIA
ZE ŚCIEŻEK PIESZYCH
I ROWEROWYCH
- DLA RELAKSU I DLA ZDROWIA!
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INFORMACJE
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI UCHWAŁ
XXIII Sesja Rady Gminy Konopiska w dniu 26.10.2012r.
Uchwała nr 174/XXIII/2012 Stanowisko Rady Gminy w sprawie wniosków Pana Józefa Bystrzyckiego i Pani Edyty Kędzia o nabycie gruntu
stanowiącego własność Gminy.
Uchwała nr 175/XXIII/2012 w sprawie podziału Gminy konopiska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu.
Uchwała nr 176/XXIII/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2012 r.
Uchwała nr 177/XXIII/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2012 - 2024.
Uchwała nr 178/XXIII/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria II ul... Sosnowa”
Uchwała nr 179/XXIII/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jamki”
Uchwała nr 180/XXIII/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jamki - Las”

XXIV Sesja Rady Gminy Konopiska w dniu 13.11.2012r.
1. Uchwała Nr 181/XXIV/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2024.
2. Uchwała Nr 182/XXIV/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2012 r.

Informacja o pracy miedzy sesjami w okresie od 4 września do 26 października 2012r.
1. Zawarto umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jamki, Kowale.
2. Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Korzonek i Leśniaki.
3. Trwa budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej DW 908 w miejscowościach Łaziec i Rększowice .
4. W trakcie opracowania jest projekt budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej DW 904 w miejscowościach Kopalnia i Aleksandria I w kierunku przejazdu kolejowego w miejscowości Blachownia.
5. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013.
6. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na udzielenie kredytu na budowę chodnika w miejscowościach Łaziec
i Rększowice.
7. Ogłoszono przetarg na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnych w ramach programu rządowego „Cyfrowa szkoła” do szkoły podstawowej w Jamkach Korzonku.
8. Ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopalnia i Aleksandria I.
9. Wszczęto postępowanie przetargowe na realizację zadania w ramach robót uzupełniających polegających na budowie chodnika w ciągu
drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Rększowice.
10. Rozpoczęto prace związane z czyszczeniem rzeki Konopki w miejscowości Kijas. 11. Wydano 2 decyzje o zajęciu pasa drogowego
i umieszczeniu urządzeń w pasie drogowym.
12. Wydano 2 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy celu publicznego.
13. Wydano 3 decyzje o opłacie adiacenckiej.
14. Wydano 13 decyzji w sprawie wydania zezwolenia na ścięcie drzew.
15. Wydano 3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
16. Wydano 4 zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie gospodarki odpadowej.
17. Przygotowano rozliczenie otrzymanej transzy dotacji dla zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska".
18. W wyniku przetargu z dnia 12.10.2012r. sprzedano 2 działki budowlane w miejscowości Hutki.
19. Wydzierżawiono teren o powierzchni 1,5 ha w Konopiskach pod kompostownię odpadów.
20. Wydano 1 decyzję na rozgraniczenie nieruchomości.
21. Wydano 5 decyzji na podział nieruchomości gruntowej.
22. Wprowadzono do bazy Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej - 121 wniosków przedsiębiorców (-nowe, zmiany wpisów, zawieszenia).
23. Wydano 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych związanych z wygaśnięciem zezwoleń (kontynuacja sprzedaży w sklepach).
W tym czasie uczestniczyłem:
- w spotkaniu gmin w ramach Porozumienia Gospodarczo - Turystycznego Gmin Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty,
- w spotkaniu Koła Związku Emerytów i Rencistów,
- w szkoleniu dot. „Współpracy samorządu terytorialnego z NGO”,
- w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych,
- w koncercie osób niepełnosprawnych zorganizowanym przez Stowarzyszenie PROMETEUS,
- w Kongresie pod nazwą „Obywatel Senior” zorganizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich,
- w uroczystym wręczeniu nagród „Mikroprzedsiębiorca Roku 2012” w Warszawie, nagrodę otrzymało I Niepubliczne Przedszkole Lingwistyczne Oxford for Kids Pani Katarzyny Podsiadlik,
- w naradzie z dyrektorami szkół,
- w Powiatowych zawodach sportowo pożarniczych w Blachowni,
- w uroczystym wręczeniu wyróżnień „Budowniczy Polskiego Sportu” oraz „Sportowy Obiekt Roku 2012”,
- w uroczystościach związanych z Dniem Edukacji Narodowej oraz pasowaniami uczniów klas I,
- w Gminnym Dniu Edukacji Narodowej,
- w poświęceniu pamiątkowej pokrywy do krypty Denhoffów w Bazylice na Jasnej Górze,
- w Radzie Społecznej SP ZOZ,
- w posiedzeniu Zarządu Związku Komunalnego ds. Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego,
- w posiedzeniu Członków Rady LGD „Bractwo Kuźnic” w Poczesnej.
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MOIM ZDANIEM/SUKCESY
ŚMIECI W KONOPISKACH
Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa,
z dnia 1 lipca 2011 roku, o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Zgodnie z jej zapisami
gmina musi przejąć obowiązki administracyjne, finansowe, kontrolne i nadzorujące zbiórkę i utylizację odpadów stałych. Do 31.12.12 rady gmin zobowiązane są ustalić regulamin zbiórki odpadów stałych (śmieci).
Jest to problem poważny i kontrowersyjny. Jeśli rada gminy nie ustali tego regulaminu, zrobi to wojewoda w drodze
rozporządzenia. Na podstawie art. 6j.1 powyższej ustawy,
Wójt Jerzy Socha zaprosił mieszkańców naszej gminy
do konsultacji, wydając ankietę dotyczącą ustalenia opłaty
za śmieci. Jako mieszkaniec i radny Gminy Konopiska
uważam, że ustawa ta jest niekorzystna dla mieszkańców
i dla samorządów. Narzuca ona na gminy obowiązek przeprowadzenia przetargów, na wywóz i utylizację odpadów,
mimo że w większości gmin działają systemy ich zbiórki.
Również tej selektywnej. Grozi to monopolizacją, gdyż
obecne firmy które nie wygrają przetargu upadną. Po wykoszeniu większości potencjalnych konkurentów, monopolista będzie dyktował stawki. Wiele jednostek czy zakładów komunalnych, działających w oparciu o ustawę
o samorządach, na pewno zostanie wyeliminowanych.
A są to najtańsze formy świadczenia usług komunalnych.
Ponadto ustawa nakłada na gminy obowiązek pobierania
opłat za śmieci, oraz całą masę biurokracji. To powoduje
wzrost niepotrzebnego zatrudnienia, za które dodatkowo
zapłacimy. To nie samorządność. To dyktatura sejmowych
decydentów, którzy oderwali się od rzeczywistości
i za wszelką cenę chcą udowodnić, że nie ma mądrzejszych.
Większość samorządów popiera samorządowców
z Inowrocławia, którzy zaskarżyli ustawę śmieciową
do Trybunału Konstytucyjnego. Popieram konieczność
wprowadzenia dla wszystkich obowiązku odpłatności
za śmieci, gdyż to spowoduje znaczną likwidację dzikich
wysypisk. Śmieci produkują wszyscy. Należy to jednak

robić w sposób jak najmniej kosztowny i najbardziej efektywny, ze szczególnym uwzględnieniem nas, mieszkańców. Jednak obecnie w oparciu o obowiązującą ustawę, musimy wypracować takie zasady i opłaty aby były
w miarę sprawiedliwe. Publikowana przez Wójta ankieta,
przedstawia 4 metody wyliczenia opłaty za śmieci,
które dopuszcza ustawa. Ani jedna z nich nie daje możliwości dokładnego wyliczenia opłaty. Dwie ostatnie propozycje, nie zapewniają wyliczenia opłaty proporcjonalnej do ilości śmieci. Biorąc pod uwagę wagowy sposób
rozliczania się odbiorcy śmieci z zakładami utylizacyjnymi, łatwo zauważyć że nijak się to ma, do tych 4 wariantów. Ustawodawca nie przewidział metody wyliczenia opłat, z uwzględnieniem średniej ważonej śmieci
na 1 mieszkańca. Moim zdaniem najbardziej miarodajnej.
Aby radni mogli podjąć jakąkolwiek decyzję, powinni
znać takie dane jak:
1.Ilość odpadów zmieszanych na 1 mieszkańca.
2.Gęstość nasypowa, czyli znać średni ciężar objętościowy.
3.Strukturę odpadów, lub przynajmniej stosunek odpadów podlegających recyklingowi do całości odpadów.
Jest to potrzebne do określenia wielkości zniżki za segregację śmieci.
4. Symulację kosztów funkcjonowania systemu zgodnego
z w/w ustawą art 6r.2. lub wszystkie koszty utylizacji 1 tony śmieci.
Sęk w tym że takich badań u nas się nie prowadzi.
Aby przyjąć najbardziej zbliżoną, do rzeczywistej ilości
odpadów opłatę, powinniśmy oprzeć się na badaniach,
wykonanych przez niektóre samorządy w Polsce. Wielką
niewiadomą jest również wynik przetargu. W moim przekonaniu, opłaty te powinny być zbliżone do obecnych.
Przekazanie zbiórki odpadów jednej firmie, spowoduje
zmniejszenie kosztów odbioru. To tyle wyjaśnień do ustawy (bubla).
Stanisław Górniak

GMINA KONOPISKA “SAMORZĄDEM PRZYJAZ
-NYM RODZINIE”

liwości – promuje wartości rodzinne jako główny czynnik
mający wpływ na przeciwdziałanie chorobie alkoholowej,
przemocy w rodzinie oraz narkomanii.

Gmina Konopiska otrzymała certyfikat "Samorząd przyjazny rodzinie".
Przyznane przez Krakowską Akademię Profilaktyki wyróżnienie poświadcza zaangażowanie samorządu naszej
gminy w kampanię "Postaw na rodzinę!" oraz podkreśla
prorodzinną działalność władz lokalnych.
Kampania „Postaw na rodzinę!” to kampania, w której liczy się pomysłowość działań samorządów na rzecz rodziny oraz całej społeczności lokalnej. Akcja promuje profilaktykę opartą na rozpoznaniu lokalnych potrzeb i moż-

GCKiR
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ZAPROSZENIA/INFORMACJE
MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY
“ANIOŁ”
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach zaprasza do udziału w międzypowiatowym konkursie plastycznym „Anioł”.
Konkurs adresowany jest do dzieci szkół podstawowych, gimnazjów, dziecięcych zespołów plastycznych oraz dorosłych artystów nieprofesjonalnych
w ośrodkach kultury, domach opieki, parafiach, klubach seniora, świetlicach,
KGW itp.
Obejmuje następujące grupy wiekowe:
I grupa przedszkole i kl. 0
II grupa kl. I III
III grupa kl. IV VI
IV grupa klasy gimnazjum
V grupa młodzież i dorośli
Temat przewodni: „ANIOŁ” - postać pozaziemska. Jak ją sobie wyobrażamy w dzisiejszych czasach?
Celem konkursu jest popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie wyobraźni w komponowaniu figur przestrzennych, rzeźby, instalacji oraz przedstawienie postaci „ANIOŁA” - jako wysłannika Boga - Jego
posłańca, sługi, dostarczyciela dobrej nowiny, broniącego przed złem.
TERMIN NADSYŁANIA PRAC 7 XII 2012r.
Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne na stronie www.konopiska.pl
Otwarcie wystawy nastąpi 24 grudnia 2012 w Kościele Parafialnym w Konopiskach.
Wyniki konkursu będą dostępne na stronie internetowej Gminy Konopiska od dnia 24.12.2012r.
Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 10 stycznia 2013 roku o godz. 11.00
GCKiR

A
UKS “ORZEŁ” Konopiska
serdecznie zaprasza
na
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej
który odbędzie się
05.XII.2012r. o godz. 17.00
w
Gminnej Hali Sportowej
w Konopiskach
Dodatkową atrakcją
Turnieju będzie wizyta
św. Mikołaja
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ndrzejki

Andrzejki (znane też jako Jędrzejki lub Jędrzejówki) to wieczór wróżb odprawiany
w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji.
Pierwsza polska wzmianka literacka o Andrzejkach pojawiła się za sprawą Marcina
Bielskiego, renesansowego poety, pisarza i tłumacza, który
w 1557 r. w swojej sztuce teatralnej „Komedyjka Justyna i Konstancyjej” umieścił wzmianki o andrzejkowych wróżbach.

Z Andrzejkami wiążą się rozmaite powiedzenia
i przysłowia:
*Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg
na polu leży.
*Śnieg na Andrzeja dla zboża zła nadzieja.
*Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja.
*Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego
Narodzenia będzie sroga zima.
*Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota.
*Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście.
GCKiR

CHWILA RELAKSU/COŚ NA ZĄB...
COŚ NA ZĄB...
COŚ NA SPECJALNĄ OKAZJĘ

KRZYŻÓWKA

CIASTECZKA ANDRZEJKOWE
Z WRÓŻBAMI
Składniki:
2 szkl. mąki pszennej
1/2 kostki masła
50 g cukru pudru
1 łyżeczka soli
5 łyżek zimnej wody
1 jajko do smarowania
Ponadto: pergamin i wodoodporny pisak

Sposób przyrządzania:
Z pergaminu wytnij nieduże prostokąty i wpisz wróżby, np.: Czeka
Cię daleka podróż, itp. Z pergaminu
wytnij trójkąt równoboczny, potrzebny Ci będzie jako szablon do wycinania w cieście.
Mąkę wsyp do miski, masło pokrój
w kosteczkę i włóż do mąki. Rozetrzyj w palcach razem na wiórki.
Dodaj cukier, sól i wymieszaj, dodaj
wodę i zagnieć ciasto tak, aby było
gładkie a masło wyraźnie się połączyło z mąką (w razie potrzeby, dodaj
wody). Ciasto zawiń w folię spożywczą i wstaw do lodówki na około godzinę.
Na stolnicy posypanej delikatnie
mąką rozwałkuj ciasto na grubość
ok. 2,5 mm, a następnie wytnij nożem trójkąty. Posmaruj je rozbełtanym jajkiem za pomocą pędzla.
Formuj ciasteczka, zawijając rogi ku
górze i dokładnie je ze sobą sklejając.
Następnie lekko rozchyl końcówki
na boki, w środek włóż zrolowany
kawałek pergaminu z wróżbą. Powtarzaj czynność aż do wykorzystania
ciasta.
Ciasteczka ułóż na blasze wyłożonej
pergaminem, posmaruj z wierzchu
jajkiem i wstaw do piekarnika nagrzanego do 190° stopni. Piecz ok. 20
min. do momentu aż się zarumienią.
Podawaj od razu.
SMACZNEGO!
Źródło:http://www.tesco.pl/kulinarni-lowcysmakow/ciasteczka-z-wrozba/

17

SPORT/REKREACJA
“OD HAŁDY DO HAŁDY”

Organizatorem wydarzenia sportowo - rekreacyjnego
pn. „OD HAŁDY DO HAŁDY” było Gminne Centrum
Kultury i Rekreacji w Konopiskach.
Główne cele imprezy: popularyzacja turystyki pieszej,
rowerowej oraz jazdy na rolkach jako ogólnodostępnych,
atrakcyjnych form rekreacji i aktywnego wypoczynku
oraz promocja walorów turystyczno - krajoznawczych
Gminy Konopiska.
W każdym dniu imprezy organizatorzy oraz zaproszeni
instruktorzy promowali inną dyscyplinę sportową : nordic
walking, rolki oraz rower.
„Na rozgrzewkę” pierwszego dnia - wszystkim uczestnikom zaproponowano wędrówkę pieszą. Pod przewodnictwem instruktora nordic walking pana Leszka Kownackiego w trasę „od hałdy do hałdy” wyruszyło ponad
30 osób. Start trasy od siedziby GCKiR, poprzez Pole Golfowego „Rosa Private Golf Club”, teren sołectw Wąsosz,
Łaziec, stawy na Pile, aż po tereny rekreacyjne przy zalewie „Pająk” sprawdziła umiejętności oraz kondycję
uczestników oraz stała się przedsmakiem dla kolejnych
dyscyplin sportu przewidzianych na następne dni zabawy.
ZUMBA ZAWITAŁA DO KONOPISK!!
Zumba - taniec zainspirowany połączeniem elementów
tańców latynoamerykańskich oraz elementów fitness
na dobre „zagościła” w gminie Konopiska. „Na każdym
spotkaniu mamy tzw. komplet. Panie ćwiczą pod okiem
instruktora z niebywałą charyzmą. Ćwiczenia zumby wymagają ogromnego wysiłku, ale „dają” jednocześnie
mnóstwo radości i pozytywnej energii” - powiedziała
dyrektor GCKiR Iwona Lisek.
Choreografia Zumby łączy w sobie hip-hop, soca, sambę,
salsę, merengue, mambo. Odnajdziemy w niej elementy
Bollywood, tańca brzucha, a także… sztuki walki. Warto
dodać, że przedział wiekowy naszych „zumbowiczek”
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W kolejnym dniu odbyły się zawody w jeździe na rolkach.
Na stadionie lekkoatletycznym stawiła się grupa sympatyków tego sportu w wieku od 5 do… 60 lat. Dla grupy
zaawansowanej - instruktor jazdy na rolkach pan Edward
Nalewajka - przygotował atrakcyjny tor przeszkód, natomiast grupa początkująca miała możliwość zapoznania
się z technikami jazdy oraz „pierwszymi próbami” z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu dostarczonego
przez trenera. Wszyscy zebrani z uwagą wysłuchali
również niezwykle interesującej lekcji na temat zachowania bezpieczeństwa oraz zalet uprawiania sportu.
Ostatniego dnia zawodów - wraz z przewodnikiem rowerowym - panem Krzysztofem Świtalskim, pokonano 24kilometrową pętlę rowerową. Mimo zmiennej, aczkolwiek ciepłej pogody - uczestnicy rajdu - z zapałem godnym zawodowych sportowców - pokonywali kolejne
kilometry wyznaczonej trasy.
Impreza „OD HAŁDY DO HAŁDY” była w naszej gminie organizowana po raz pierwszy, jednak już dzisiaj
można by jednoznacznie stwierdzić, że zasługuje na miano sztandarowej imprezy organizowanej na zakończenie
lata.
Trzeba przyznać, iż atmosfera zawodów sprzyjała dobrej
zabawie, a na uczestników każdego dnia czekał zarówno
smaczny posiłek jak i drobne upominki z logo imprezy
(przygotowane na ten cel przez organizatora).
Gościem honorowym zawodów był wójt gminy Konopiska Jerzy Socha, który wyraził poparcie dla najnowszej
inicjatywy sportowo - rekreacyjnej w naszej gminie
oraz podkreślił ogromy wpływ sportu oraz aktywnego
trybu życia na zdrowie oraz samopoczucie każdego z nas.
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji serdecznie dziękuje:
instruktorom, uczestnikom, pomocy medycznej oraz
wszystkim osobom, które z zaangażowaniem przystąpiły
do organizacji minionego, sportowego wydarzenia.
GCKiR

mieści się w granicach od 20 do 60 lat, a więc są to zajęcia
dla kobiet w każdym wieku!
Zespół GCKiR serdecznie zaprasza na ZUMBĘ!
Zapraszamy w każdy wtorek od godz. 19.00.
Miejsce - Gminna Hala Sportowa.
Polecamy!

SPORT
IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
HALOWEJ W KONOPISKACH
10 listopada 2012 r. w Hali Sportowej w Konopiskach został rozegrany pierwszy Turniej dla rocznika 2004/2005
z cyklu IV Ogólnopolskich Turniejów Piłki Nożnej Halowej.
Do rozgrywek przystąpiło 12 drużyn z 9 klubów - w sumie
na parkiecie zagrało 126 zawodników. Choć emocji nie
brakowało wszystkie mecze rozegrano z najwyższym poszanowaniem zasad gry fair play.
Łącznie strzelono 67 bramek. O końcowym wyniku trzech
meczów zadecydowała seria rzutów karnych.
Organizatorzy przygotowali dla pierwszych czterech
drużyn puchary, dla wszystkich zespołów dyplomy,
natomiast dla wszystkich zawodników medale i słodki
upominek.
Drużyny UKS "Orzeł" Konopiska zajęły w Turnieju
wysokie 4 i 5 miejsce.
Końcowa kolejność:
1.Gwiazda Ruda Śląska 2.Raków Częstochowa I
3.Herkules Kochanowice I 4.Orzeł Konopiska I
5.Orzeł Konopiska II 6.Sparta Lubliniec
7.ESBANK RAP Radomsko 8.Orlik Blachownia
9.UKS Raków Częstochowa 10.Polonia Bytom
11.Raków Częstochowa II 12.Herkules Kochanowice II
Organizatorem Turnieju był Klub UKS Orlik Blachownia.

TURNIEJ SZACHOWY - 14.10.2012
W niedzielę 14 października 2012 r. w budynku Gminnego
Centrum Kultury i Rekreacji nad zalewem „Pająk” rozegrany został kolejny Turniej Szachowy.
Sumując wszystkie punkty na koniec roku, z dotychczas
rozegranych turniejów wyłoniony zostanie mistrz gminy
w kategorii junior i senior.
Tym razem w kategorii junior zawodnicy nie dopisali.
Obecny był tylko najmłodszy zawodnik Dawid Binek.

Skład drużyn UKS „Orzeł” Konopiska:
Orzeł Konopiska I: Kościelny Miłosz, Gondro Sylwester,
Barnat Jakub, Cierpiał Jakub, Klecha Bartosz, Kamiński Paweł,
Dawczyk Konrad, Ślimak Olaf, Długosz Adam, Garczarek
Kacper, Trenerzy: Arkadiusz Szymanek, Maciej Kołodziejczyk
Orzeł Konopiska II: Kowalik Maciej, Ziółkowski Fabian,
Ludwikowski Mateusz, Iłczyk Filip, Kołaczyk Mikołaj,
Kołodziejczyk Antoni, Błach Bartek, Zawada Hubert, Żurek
Hubert, Cichoń Dawid, Trenerzy: Arkadiusz Szymanek, Michał
Nowak

Serdecznie gratulujemy piłkarzom UKS „Orzeł” Konopiska oraz życzymy kolejnych udanych występów!
GCKiR

W kategorii senior punktacja przedstawiała się następująco:
Marian Zalewski – 5pkt,
Sławomir Żukow – 3,5pkt,
Jerzy Zasada – 2pkt,
Włodzimierz Hofman – 2pkt,
Dariusz Sączek – 1,5pkt,
Mirosław Gliński – 1pkt.
GCKiR
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