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Kolejny sukces Konopisk

Po raz drugi statuetka dla wójta Jerzego Sochy

TEMAT Z OKŁADKI
Po raz drugi statuetka dla wójta Jerzego Sochy
Po raz kolejny Statuetki Starosty
Częstochowskiego „Za zasługi dla
powiatu” trafiły do rąk osób
w sposób szczególny zasłużonych
dla rozwoju i promocji powiatu
częstochowskiego. Uroczystość

w konkursie Starostwa Powiatowego
w Częstochowie.
Wyróżnienie
zostało przyznane wójtowi Konopisk
za
dotychczasową pracę oraz
zaangażowanie
na rzecz
dynamicznego oraz proekologicznego
rozwoju gminy. Jerzy Socha odebrał
statuetkę z rąk wicestarosty Janusza
Krakowiana i członka Zarządu
Powiatu Jana Miarzyńśkiego.
Statuetki „Za Zasługi dla Powiatu” są
przyznawane od 2001 roku. W trzech
pierwszych edycjach konkursu
przyznawano jedną nagrodę w roku.
Tr z y l a t a p ó ź n i e j i n i c j a t o r z y

przyznawania
tych nagród
zdecydowali, że
statuetki
przyznawane będą w siedmiu
kategoriach: samorządność,
oświata, kultura, sport i turystyka,
przedsiębiorczość, zdrowie i opieka
społeczna oraz tzw. inne szczególne
osiągnięcia.
W tym roku kapituła konkursu
nominowała do statuetek
19 kandydatów. Spośród nich
starosta Andrzej Kwapisz wybrał
siedmiu laureatów, po jednym
w każdej
z kategorii.
IB

wręczenia tych prestiżowych
nagród miała miejsce w sobotni
wieczór 18 lutego
w częstochowskim Teatrze im.
A. Mickiewicza. W gronie laureatów
znalazł się Wójt Gminy Konopiska
Jerzy Socha. To kolejny sukces
wójta, a satysfakcja z uzyskania
statuetki w
kategorii
„Samorządność” jest tym większa,
że Jerzy Socha zdobył ją po raz
drugi i jest, jak dotąd, jedyną osobą
dwukrotnie nagrodzoną

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KONOPISKA O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA ZMIANY
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KONOPISKA
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199
poz.1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Konopiska, w dniu 13 lutego 2012 r., uchwały o nr
125/XVII/2012 przystąpieniu do zmiany wybranych fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Konopiska przyjętego uchwałą nr 69/IX/03 z dnia 20 czerwca 2003 r. (Dz.Urz. Województwa Śląskiego Nr 87 poz. 2307,
z późn. Zmianami). Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą ww zmiany planu miejscowego oraz składać
do niego wnioski w Urzędzie Gminy Konopiska, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5. Wnioski do planu należy składać na piśmie
a w sprawach związanych z ochroną środowiska dopuszcza się także wnioski składane ustnie do protokołu oraz drogą
elektroniczną. Wnioski można składać w terminie do dnia 02.04.2012 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, (lub nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
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WYDARZENIA
Szanowni mieszkańcy!
18 lutego, mnie osobiście oraz naszą gminę spotkał ogromny zaszczyt z rąk wicestarosty Janusza Krakowiana odebrałem Statuetkę Starosty „Za
Zasługi dla Powiatu”. Po raz drugi w jedenastoletniej historii tych nagród
zostałem nagrodzony w kategorii „samorządność”. Przyznając mi to
wyróżnienie, Kapituła Konkursu dostrzegła nie tylko moją indywidualną
pracę, ale przede wszystkim zauważyła i nagrodziła osiągnięcia naszej
gminy. Bez Państwa pomocy, wsparcia i zaangażowania w sprawy gminy nie
otrzymałbym tej nagrody. Ta statuetka należy się nam wszystkim, za to, co
przez ostatnie lata robimy dla naszej Małej Ojczyzny.
Dziękuję Państwu za to, że wspólnie staramy się, aby w gminie działo się
coraz lepiej. Możemy być dumni, że nasza gmina została po raz kolejny
dostrzeżona i nagrodzona w prestiżowym konkursie. Szczerze wierzę, że
z Państwa poparciem jeszcze nieraz gmina Konopiska osiągnie podobny
sukces.
Wójt Gminy Konopiska

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KONOPISKA
Na podstawie art.11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.),
w powiązaniu z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz.U. nr 130, poz. 871), art. 39 ust. 2-5, art. 40 oraz art. 54
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz.1227 z późn.
zm.), oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Konopiska nr 356/XXXVIII/10 o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska,
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Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Konopiska” wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 02.04.2012 r. do 18.05.2012 r., w siedzibie
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Urzędu Gminy Konopiska, w godzinach od 08.00 do 14.00
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rozwiązaniami odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Konopiska
w dniu 15.05.2012 r. o godz. 13.00
Uwagi do studium należy składać na piśmie a w odniesieniu do prognozy
elektroniczną bez certyfikatu, do Wójta Gminy Konopiska
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WYDARZENIA
„Być Przedszkolakiem”
Przedszkolaki w Łaźcu uczą się przez zabawę
Wydłużenie
czasu pracy
przedszkola w ramach projektu „
Być Przedszkolakiem” pozwalają na
dłuższy niż pięciogodzinny pobyt

dzieci w
naszym oddziale
przedszkolnym.
Z wydłużonego
czasu
pracy
przedszkola
zadowolone są zarówno dzieci jak

KARNAWAŁ Z PROJEKTEM
Podczas karnawału trwają wielkie
bale, a więc i w naszych
przedszkolach w tym czasie było
wesoło
i
kolorowo.
Najważniejszym wydarzeniem był
oczywiście bal karnawałowy, który
został zorganizowany dla
wszystkich dzieci z naszej gminy,
biorących udział w projekcie „ Być
przedszkolakiem”.
Najbarwniejsze postacie bajkowe i
filmowe
księżniczki, misie,
biedronki, rycerze, barwne motyle
bawiły się wraz z wodzirejem w
rytm muzyki tanecznej. Zabawa
była na tyle udana, że włączyli się w
nią również rodzice. Dodatkową
atrakcją było
spotkanie
z Panem Wójtem Jerzym Sochą,
Panią Wicewójt Magdaleną
Jarosz-Wawrzyńczak i Panem
Dyrektorem GCKiR Adrianem
Starońkiem, którzy
wręczyli
dzieciom upominki w postaci
plecaków zawierających wiele
„skarbów” niezbędnych każdemu
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i rodzice, szczególnie ci pracujący.
Dzięki projektowi, dzieci nie tylko mogą
dłużej spędzać czas w przedszkolu
ale korzystają także z wyjazdów, m.in.
do „Zaczarowanego Lasu” ,kina oraz „
Małpiego Gaju”. Tego typu wycieczki
są dużą atrakcją dla przedszkolaków.
Podczas codziennych zajęć bawimy
się, wykonujemy prace plastyczne
oraz utrwalamy nabyte umiejętności
i wiadomości.
W miesiącu styczniu
szczególnie
skupiliśmy się na nauce piosenek
i pracach plastycznych o tematyce
związanej z zimą. Dzieci lepiły
bałwanki z plasteliny, z masy solnej,
malowały zimowe krajobrazy. Chętnie
uczestniczyły w zabawach na śniegu
przedszkolakowi ( kredki, opaski
odblaskowe, koszulki, czapeczki, itp.)
Okres karnawału to niezwykle barwny i
wesoły czas w przedszkolu. Dzieci
podczas codziennych, dodatkowych
zajęć poznawały tradycje karnawałowe
związane z naszym regionem np. tzw.

„Chodzenie
z niedźwiedziem”,
wykonywały
stroje
i dekoracje
karnawałowe,
przygotowywały się
do
uroczystości
z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Uczestnicząc w projekcie „ Być
przedszkolakiem” dzieci mają szanse
rozwijać swoje uzdolnienia,

oraz w zabawach ruchowych na
sali gimnastycznej.
W tym miesiącu czasie zajęć
z projektu przygotowywaliśmy
także laurki i upominki dla babci
i dziadka oraz utrwalaliśmy wiersze
I piosenki
przygotowane na
uroczystość z okazji ich święta.
Katarzyna Ciupińska

wypowiadać
się poprzez
różnorodne formy aktywności:
plastyczną, muzyczną, teatralną
oraz ruchową. Przedszkolaki
chętnie przystępują do
proponowanych im zajęć,
wykonują prace samodzielnie,
sprzyja temu mała liczebność
grupy
i możliwość poświęcenia uwagi
nauczyciela każdemu dziecku.
Podczas zajęć przygotowują prace
na konkursy plastyczne, wykonują
dekoracje na uroczystości
przedszkolne, upiększają salę
wytworami swojej pracy. Dużo
czasu spędzają na świeżym
powietrzu, co sprzyja dobremu
samopoczuciu w przedszkolu. Aż
chciałoby się zawsze być
przedszkolakiem.
Nauczyciel Publicznego
Przedszkola w Rększowicach
Kamila Gniatkowska - Szczerbak

WYDARZENIA
Walentynki na kartce
We wtorek 14 lutego w Kościele
Parafialnym p.w. Św. Walentego
w Konopiskach odbyło się
wręczenie dyplomów oraz nagród
laureatom XI Międzypowiatowego
Konkursu Plastycznego "Na Kartkę
Walentynkową". Komisja powołana
przez organizatora przyznała
nagrody i wyróżnienia
w pięciu kategoriach wiekowych.
I GRUPA WIEKOWA
PRZEDSZKOLA i KL.”0”

-

I nagroda - Maja Pytel - Miejskie
Przedszkole nr 9 w Częstochowie,
I nagroda - Natalia Gruszka - Miejski
Dom Kultury w Myszkowie,
II nagroda - Zuzanna Cierpiał Szkoła Podstawowa w Łaźcu,
III nagroda - Sandra Słocińska Miejski Dom Kultury w Myszkowie,
Wyróżnienie -Julia Będkowska Publiczne Przedszkole
w Konopiskach, Marika Radosz
- Samorządowe
Publiczne
Przedszkole w Poraju, Emilia
Lipowicz - Samorządowe Publiczne
Przedszkole w Poraju
II GRUPA WIEKOWA - KL.I III
I nagroda - Ewa Struzik - Miejski
Dom Kultury w Myszkowie,
I nagroda - Kinga Piątkowska -

Szkolno - Przedszkolny w Aleksandrii,
Szkoła
Podstawowa nr 52 II nagroda - Magdalena Olszewska w
C z ę s t o c h o w i e , Gimnazjum im. Jana Pawła II
II nagroda - Zofia Bączyńska - Szkoła
w Żarkach Letnisku, III nagroda Podstawowa w Żarkach Letnisku,
Sylwia Proszowska - Gimnazjum im.
II nagroda - Oliwia Kluźniak - Szkoła Jana Pawła II w Żarkach Letnisku,
Podstawowa nr 52 w Częstochowie,
III nagroda - Konrad Miklas III nagroda - Konrad Skuła - Miejski Gimnazjum im. Jana Pawła II
Dom Kultury w Myszkowie,
Wyróżnienie: - Zuzanna Tekiela - w Żarkach Letnisku, III nagroda Z e s p ó l S z k o l n o - P r z e d s z k o l n y Aleksandra Kotowicz - GCKiR
w Hutkach, - Julia Płowiec - Miejski w Konopiskach, Wyróżnienie - Klaudia
Dom Kultury w Myszkowie, Zofia Ceglarek - Gimnazjum w Aleksandrii
Pławecka - Powiatowe Ognisko Pracy
V GRUPA WIEKOWA - MŁODZIEŻ
Pozaszkolnej w Pszczynie
i DOROŚLI
III GRUPA WIEKOWA - KL.IV - VI
I nagroda - Jarosław Braksator - Dom
I nagroda - Mateusz Kregulewski Pomocy Społecznej w Częstochowie,
Zespół Szkolno - Przedszkolny
Wyróżnienie - Elżbieta Rozpondek w Aleksandrii, I nagroda - Anna
Dom Pomocy Społecznej
Bednarek - Zespół Szkół we
Wrzosowej, II nagroda - Monika w Częstochowie, Teresa Adamus Garncarz - Szkoła Podstawowa Dom Pomocy Społecznej
w Janowie, II nagroda - Natalia w Częstochowie, Maria Rączka - Dom
Szerszeń - Szkoła Podstawowa nr 52
Pomocy Społecznej w Częstochowie.
w Częstochowie, III nagroda - Anna Na rozdanie nagród przybyła liczna
Mesjasz - Świetlica Środowiskowa grupa dzieci i młodzieży wraz
OHP w Częstochowie, III nagroda Daria Kozak - Zespół Szkolno - z nauczycielami, instruktorami oraz
P r z e d s z k o l n y w A l e k s a n d r i i , rodzicami. Dyplomy i nagrody wręczał
Wyróżnienie: - Patryk Luksa - Szkoła Proboszcz Parafii św. Walentego
Podstawowa nr 52 w Częstochowie, W Konopiskach - ksiądz Sławomir
Klaudia Michalik - Szkoła Podstawowa Kaczmarek oraz dyrektor GCKiR
w Żarkach Letnisku
Adrian Staroniek.
IV GRUPA WIEKOWA KL.GIMNAZJUM
GCKiR
I nagroda - Justyna Ankowska - Zespół

Mroźne, ale udane ferie
Tegoroczne ferie z pewnością
zostaną zapamiętane, jako jedne
z

najmroźniejszych

od lat.

Mamy
jednak nadzieję, że
po tegorocznych
zimowych
wakacjach dzieciom i młodzieży

z naszej gminy pozostaną także
inne, znacznie sympatyczniejsze
wspomnienia, a związane
z propozycjami, jakie dla nich
przygotowało Gminne Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji.
Opracowując
program
tegorocznych zimowych wakacji i
staraliśmy się, aby każdy znalazł w
nim coś ciekawego dla siebie. Były

więc zajęcia typowo świetlicowe,
warsztaty plastyczne, wieczór
filmowy, ale także propozycje
sportowe turniej szachowy, turniej
tenisa stołowego, czy cykliczne
zajęcia pod hasłem : „Ferie z piłką
nożną”. Zaproponowaliśmy naszym
najmłodszym mieszkańcom gminy
także m.in. wyjazd na lodowisko do
Częstochowy. Zajęcia odbywały się
zarówno w siedzibie GCKiR przy
ul. Sportowej, jak i w Sali sportowej
przy Gimnazjum w Konopiskach oraz
poza Konopiskami, w Świetlicy „Nasz
dom pod Lipą” w Aleksandrii.
Dziękujemy
tym,
którzy wzięli
udział w feriach z GCKiR-em,

a wszystkich zapraszamy
do
śledzenia kalendarza
naszych
imprez
oraz udziału w kolejnych
propozycjach przygotowanych przez
GCKiR w Konopiskach.

Gminne Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji w Konopiskach
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KOBIETA ROKU
Szanowni Państwo!
Dobiega końca pierwsza edycja
konkursu „Kobieta Roku”.
Do
drugiego, telefonicznego etapu
konkursu zakwalifikowało się
dziewięć pań. To spośród nich
wybierzemy Kobietę Roku 2011
w trzech kategoriach: Kobieta
w działalności społecznej, Kobieta
pani domu oraz Kobieta biznesu.
Która z pań została Kobietą Roku
okaże się w 8 marca w Dniu Kobiet.
Wyniki konkursu oraz relacja
z wręczenie nagród w kolejnym
numerze „Pasm”. Poniżej
prezentujemy sylwetki finałowej
dziewiątki:
Kategoria I. KOBIETA
W DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ
I. JOANNA NALEWAJKA

- szefowa Zespołu Śpiewaczego
Gminy Konopiska, członek Koła
Emerytów
i Rencistów oraz KGW
w Konopiskach. Organizatorka
imprez oraz wyjazdów dla członków
Koła Emerytów i Rencistów.
Aktywnie uczestniczy we wszystkich
uroczystościach ludowych w ramach
delegacji KGW na dożynkach
gminnych, powiatowych a także
ogólnopolskich na Jasnej Górze.
Głęboko zaangażowana
W działalność chóru parafialnego.
Skromna, ciepła,pracowita.
Doskonała kucharka, której
smakowite dania niejednokrotnie
gościły na międzygminnych
świątecznych prezentacjach
stołów.
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II. JOLANTA PTASIŃSKA- mieszkanka
Kopalni, od lat aktywnie działająca na
rzecz lokalnego Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego. Charyzmatyczna,
pomysłowa, pełna inwencji

na różnorakich imprezach, festynach,
biorąc udział w wydarzeniach
i programach telewizyjnych o zasięgu
krajowym i międzynarodowym.
Kategoria II. KOBIETA PANI DOMU
I. MONIKA BATOR
- mieszkanka Kopalni, mocno
zaangażowana w działalność
miejscowego KGW oraz zespół
"Barbórki". Z wielkim sercem angażuje
się we wszystkie wydarzenia gminne bez
tru
du

Przewodnicząca Rady Rodziców.
Doskonała organizatorka, która swoim
zapałem oraz entuzjazmem zachęca
mieszkańców gminy do czynnego
u c z e s t n i c z e n i a w ż y c i u s z k o ł y.
Energiczna, miła, sympatyczna
i uczynna. Ceniona przez rodziców za
kreatywność oraz niezwykłe
zaangażowanie na rzecz dzieci
i młodzieży. Dobry duch ZSP Kopalnia
II. OLA SZCZEPAŃSKA
- Przewodnicząca KGW Kopalnia, Sołtys
Kopalni, współzałożycielka zespołu
"Barbórki". Kobieta wielu talentów.

łącząc pracę społeczną z rolą gospodyni
domowej. Znana i ceniona
W środowisku gospodyń wiejskich za
zaradność, doświadczenie
i pracowitość. Przemiła, radosna, pełna
ciepła i energii, którą zaraża wszystkich
dookoła. Skarbnica wiedzy, która swą
mądrością
chętnie dzieli się
z pozostałymi członkiniami KGW.
II. EDWARDA FRANIA

Świetna organizatorka oraz gospodyni.
Całym sercem zaangażowana w życie
naszej gminy. Pomysłodawczyni oraz
inicjatorka wielu nowych przedsięwzięć.
Odważna, skrupulatna, pełna radości. - mieszkanka gminy, szefowa KGW
Wraz z zespołem "Barbórki" z sukcesem Jamki. Doskonała gospodyni. Ceniona
promuje gminę Konopiska, występując p r z e z m i e s z k a ń c ó w g m i n y z a

KOBIETA ROKU
zaangażowanie i aktywne
uczestnictwo w lokalnych
wydarzeniach. Wyśmienita kucharka,
której smakowite dania oraz desery
podbiły w życiu niejedno
podniebienie. Sympatyczna, miła,
pracowita. Ceniona za rzetelność
oraz wysoką kulturę osobistą.
Zawsze gotowa służyć pomocą.
III. ALEKSANDRA GOLA

pracowników jak i kolegów oraz
koleżanki z pracy. Pogodna,
uśmiechnięta, skora do pomocy.
Pracodawca w firmie, która jest
doskonałą wizytówką gminy
Konopiska. Pracownik SP ZOZ
w Konopiskach

III. ELŻBIETA MOŃKA
mieszkanka
gminy Konopiska,
współwłaścicielka PPUH „Eliko”
jednego z
największych
producentów elementów grzejnych
w Polsce,
nieprzerwanie
działającego na
terenie gminy
Konopiska
od
ponad
trzydziestu
lat.
Energiczna,
przedsiębiorcza, pomysłowa,

II. ZOFIA KRZYŻANOWSKA

- mieszkanka gminy, Przewodnicząca
KGW w Aleksandrii. Operatywna,
energiczna, śmiała. Doskonała
organizatorka. Bierze aktywny udział
we wszystkich uroczystościach
gminnych. Uczynna i pracowita.
Wspaniała kucharka. Swoją wiedzą
i doświadczeniem w zakresie
prowadzenia domu z przyjemnością
dzieli się zarówno z młodzieżą jak
i osobami starszymi. Pani Aleksandra
podejmuje się realizacji wielu nowych
zadań mających na celu integrację
lokalnej społeczności.
Kategoria III. KOBIETA BIZNESU
I. BOŻENA BADORA
- mieszkanka Hutek, właścicielka
firmy „Ogród” uhonorowanej wieloma
nagrodami
w tym nagrodą
Prezydenta Miasta Częstochowy znanej z przetworów warzywnych
najwyższej jakości, docenianych za
swój niepowtarzalny smak na całym
Śląsku. Przedsiębiorcza, zaradna,
energiczna, pełna wdzięku.
Szanowana zarówno przez

- mieszkanka Hutek, związana
z gminą Konopiska poprzez swoją
działalność
społeczną
i zawodową. Przewodnicząca KGW
Hutki.
Właścicielka sklepu
wielobranżowego „A-Z”.
Energiczna, samodzielna, zaradna.
Od wielu lat odnosi sukcesy w
samodzielnym prowadzeniu
biznesu, będąc przy tym osobą
głęboko zaangażowaną w życie
społeczne gminy.
Wspaniały
pracodawca. Duszą i sercem
związana z gminą od ponad 50 lat.
Ciesząca się dużym zaufaniem
mieszkańców.
W latach 90-tych wybrana sołtysem.
Wychowała
wiele pokoleń
mieszkańców Hutek jako nauczyciel.

aktywnie zaangażowana w rozwój
firmy czego najlepszym przykładem
jest zdobycie przez PPHU „Eliko”
wielu prestiżowych nagród w tym:
znaku CE, Medalu Europejskiego
czy tytułu „Przedsiębiorstwo Fair
Play”. Pracodawca,
fundatorka
stypendium.
Charyzmatyczna, pełna inwencji
bizneswoman pozyskująca środki
z UE na rozwój firmy - tym samym
stwarzając kolejne miejsca pracy.
Wspierająca
finansowo
przedsięwzięcia realizowane na
terenie gminy.
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
w Konopiskach
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WYDARZENIA
XVII Sesja Rady Gminy Konopiska
Uchwały z XVII Sesja Rady Gminy Konopiska:
Uchwała NR 119 w sprawie wezwania
Press Glas S.A
do usunięcia
naruszenia
interesu
prawnego podatnika.
Uchwała NR 120 w sprawie wyrażenie zgody/ nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w
2013 roku.
Uchwała NR 121 w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu
Częstochowskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych.
Uchwała NR 122 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2012 rok.
Uchwała NR 123 w sprawie zmiany w budżecie gminy Konopiska na 2012 r.
Uchwała NR 124 w sprawie uchwalenie planów pracy stałych Komisji Rady
Gminy i planu
kontroli
Komisji
Rewizyjnej.
Uchwała NR 125 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska

zezwolenia na wycinkę drzew .
15.Wydano 1 decyzję w sprawie
zezwolenia na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych.
16.Przygotowano i przesłano do
Urzędu Marszałkowskiego
zbiorcze zestawienie danych
o rodzaju i ilości odpadów oraz
sposobach gospodarowania nimi .
17.Wydano 1 postanowienie
w sprawie wydania opinii do
wydania koncesji na poszukiwanie
rud metali .

Informacja o pracy Wójta Gminy Konopiska w okresie

18.Wydano 15 decyzji w sprawie
nakazania
podłączenia
nieruchomości do istniejącej
kanalizacji sanitarnej .

od 1 stycznia do 12 lutego 2012 roku

19.Wydano 2 decyzje w sprawie
naliczenia opłaty planistycznej .

1.Prowadzone są prace projektowe
związane z budową kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Kopalnia
i część Aleksandrii I.
2.Zakończono budowę gminnej hali
sportowej w Konopiskach wraz

.7.Wydano 3 decyzje o zajęciu pasa
drogowego i umieszczeniu urządzeń
w pasie drogowym.
8. Wydano 5 decyzji w sprawie
naliczenia opłaty adiacenckiej.
9.Wydano 1 decyzję

z budową gruntowego wymiennika
ciepła.

o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia.

3.Wydano 16 wypisów i wyrysów

10. Wydano jedno postanowienie

z
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Konopiska.
4.Wydano 22 zaświadczenia

w sprawie
braku konieczności
przeprowadzenia
oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko .

o przeznaczeniu terenu

11.Wydano 1 zawiadomienie

w
miejscowym
planie
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Konopiska.

o zakończeniu postępowania

5.Wydano 7 zawiadomień

w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach .

o nadaniu numeracji porządkowej
nieruchomości .

12.Wydano 1 postanowienie
w sprawie zawieszenia postępowania
w sprawie wydania decyzji

6. Wydano dwa zaświadczenia

o środowiskowych uwarunkowaniach .

o zgodności zamierzenia
inwestycyjnego z ustaleniami
Miejscowego
Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Konopiska

13.Przygotowano i wysłano do
uzgodnień projekt programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi .
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14.Wydano 12 decyzji w sprawie

20.Przygotowano i przesłano do
WFOŚiGW wniosek o płatność za
okres od 14.10.2011 do 31.12.2011
21.
Przygotowano oraz
przesłano informacje o nakładach
finansowych oraz
źródłach
finansowania budowy kanalizacji
sanitarnej
w aglomeracji
częstochowskiej przygotowano
umowę użyczenia kanalizacji
sanitarnej w m.. Rększowice
i Kolonia Hutki do eksploatacji
przez PWiK .
22.Rozwiązano umowy dzierżawy
na grunty pod pawilonami
handlowymi w Konopiskach przy
ul. Przemysłowej.
23.Zlecono operat szacunkowy na
działkę nr 2519/20 w Konopiskach
(teren przemysłowy) celem
sprzedaży.
24.Przygotowano dokumenty
do sprzedaży 2 działek w Hutkach.
25.Wszczęto 1 postępowanie
o rozgraniczenie nieruchomości.
26.Wydano 2 postanowienia
Dok, na str.9

WYDARZENIA
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KONOPISKA

Dokończenie ze str.8

na
podział
gruntowej.

nieruchomości

27.Wydano 2 decyzje na podział
nieruchomości gruntowej.
W związku z przeprowadzeniem
migracji
danych z
Gminnej
Ewidencji Gospodarczej
do
Centralnej Ewidencji Informacji
o Działalności
Gospodarczej
wezwano 350 przedsiębiorców do
końca grudnia 2011r dokonano
weryfikacji 2700 wpisów czego
efektem było przekazanie do bazy
centralnej
ewidencji
840
przedsiębiorców .
Z
dniem 1
stycznia
2012r
rejestracja przedsiębiorców odbywa
się elektronicznie - wprowadzono

już 116 wniosków.
Chcąc ułatwić mieszkańcom
spełnienie nowych wymagań
ustawowych związanych
z prowadzeniem działalności
gospodarczej,
utworzono
w kancelarii urzędu specjalne
stanowisko komputerowe
z dostępem do internetu .
Przedsiębiorca ma możliwość
zalogowania się i wypełnienia
wniosku korzystając w razie
potrzeby z pomocy pracownika
urzędu.
Wpisano do rejestru ewidencji
działalności gospodarczej ośmiu
nowych przedsiębiorców ,
- dokonano 52 zmiany wpisów
do ewidencji
działalności
gospodarczej,
- wydano
23
decyzje
o
wykreśleniu
z ewidencji
działalności gospodarczej,
- 21 przedsiębiorców zgłosiło
zawieszenie
działalności
gospodarczej ,
Wydano 21 zezwoleń kat A ( na
sprzedaż napojów alkoholowych
do 4,5% i piwo) 16 zezwoleń typu
B od 4,5 % do 18 % zawartości
alkoholu z wyjątkiem piwa i 16
zezwoleń typu C powyżej 18 %
zawartości alkoholu.

Na podstawie art.17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717
z późn. zm.), w powiązaniu z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010
rok o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

oraz ustawy o ochronie

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 130, poz. 871), art. 39 ust. 2-5,
art. 40 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. nr 199 poz.1227 z późn. zm.), w związku z uchwałami
nr 312/XXXV/10 i 365/XXIX/10 Rady Gminy Konopiska o przystąpieniu
do opracowania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
„Konopiska Nowe Centrum”
„Pająk”
„Rększowice III”
„Łaziec Druga linia zabudowy”
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach
30.0330.04.2012 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Konopiskach,
w godz. od 08.00 do 14.00. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami
przyjętymi w projektach planów: „Konopiska

Nowe Centrum”,

„Pająk” i „Rększowice III” odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu
Gminy w Konopiskach w dniu 17.04.2012 r. o godz. 13.00
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie
planu miejscowgo „Łaziec - Druga linia zabudowy” odbędzie się
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Konopiskach w dniu w dniu
17.04.2012 r. o godz. 14.00
Uwagi do planów należy składać na piśmie a w odniesieniu do prognozy
oddziaływania na środowisko na piśmie lub ustnie do protokołu albo drogą
elektroniczną bez certyfikatu, do Wójta Gminy Konopiska
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.05.2012 r., z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oraz oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Konopiska.
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WYDARZENIA
Kalendarium
MARZEC
1 marca Dzień Puszystych
3 marca Międzynarodowy Dzień
Pisarzy, Dzień Chorego
5 marca Dzień Teściowej, Dzień
Dentysty
8 marca Międzynarodowy Dzień
Praw Kobiet
10 marca Dzień Mężczyzny
11 marca Dzień Sołtysa
15 marca Światowy Dzień Praw
Konsumenta, Światowy Dzień
Choroby Alzheimera
17 marca Światowy Dzień Morza,
Dzień Św. Patryka
19 marca Dzień Wędkarza
21 marca Dzień Wagarowicza,
Międzynarodowy Dzień Poezji,
Światowy Dzień Leśnika
22 marca Światowy Dzień Wody,
23 marca
Światowy Dzień
Meteorologii , Dzień Windy
24 marca Narodowy Dzień Życia,
27 marca Międzynarodowy Dzień
Teatru
KWIECIEŃ
1 kwietnia Międzynarodowy Dzień
Ptaków, Dzień Ryby
2 kwietnia Międzynarodowy Dzień
Książki Dla Dzieci
7 kwietnia
Dzień Pracownika
Służby Zdrowia
8 kwietnia Międzynarodowy Dzień
Romów
11 kwietnia Dzień Radia, Dzień
Osób z Chorobą Parkinsona
12 kwietnia
Dzień Czekolady,
Międzynarodowy Dzień Lotnictwa
i Kosmonautyki
16 kwietnia Dzień Sapera
18 kwietnia
Międzynarodowy
Dzień Ochrony Zabytków
20 kwietnia
Międzynarodowy
Dzień Wolnej Prasy
23 kwietnia
Światowy Dzień
Książki i Praw Autorskich
27 kwietnia
Międzynarodowy
Dzień Świadomości Zagrożenia
Hałasem
28 kwietnia Dzień Ziemi, Światowy
Dzień Pamięci Ofiar Wypadków
przy Pracy
29 kwietnia
Międzynarodowy
Dzień Tańca
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Konkurs recytatorski
21 lutego w świetlicy w Korzonku odbył się
Gminny
Konkurs
Recytatorski.
Wystartowało w nim 25 uczestników. Jury
oceniało ich w trzech kategoriach
wiekowych: klasy 0-III, klasy IV-VI oraz
gimnazja. W każdej z kategorii
nagrodzono po dwie osoby, które
uzyskały prawo reprezentowania naszej
gminy w konkursie powiatowym
w Częstochowie. W pierwszej grupie wiekowej najwyżej oceniono występ
Weroniki Dudek (Publiczne Przedszkole w Konopiskach)
i Szymona Zatłoki (ZSP Rększowice). Wśród uczniów klas IV-VI zwyciężyły:
Natalia Michalczyk (ZSP Kopalnia) oraz Natalia Kosowska (ZS Konopiska) .
Wśród gimnazjalistów najwyżej ocenione zostały recytacje
Kamili Bąk oraz
Piotr Tomalskiego (oboje są uczniami Gimnazjum w Konopiskach).
IB

Rusz głową

WYDARZENIA
Politycy i ustawodawca lekceważą Polaków
Każdy, kto na własnej działce
posadził drzewa nie owocowe,
aby je wyciąć, musi dostać
pozwolenie i zapłacić.
Sadząc sam
z
własnej
nieprzymuszonej woli drzewo
w określonym celu (ozdoba
lub opał,
którym się
opiekowałem, na mojej
działce, od której płacę
podatek i kiedy spełniło swój
cel lub mi przeszkadza, nie
mogę go
wyciąć
bez
zezwolenia.
Potrzebny jest jakiś urzędnik
do podjęcia decyzji w sprawie
mojej prywatnej własności, na
mojej prywatnej działce, bo
może to być bunt przeciwko
przyrodzie. Jak to się ma do
art 30; 32; 64 i 76 Konstytucji
R.P., czy sadząc drzewo
i pielęgnując przez lata, wytnę
go dla kaprysu. Jeśli
posadziłem drzewa, mające
posłużyć w przyszłości jako
opał (energia odnawialna),
zgodnie
z obecnymi
przepisami
muszę mieć
zezwolenie
na wycięcie.
Plantacja
wierzby
energetycznej nie wymaga
zezwolenia na wycięcie, mimo
że masa pozyskanego drewna
z t e j s a m e j p o w. j e s t
2,5- krotnie większa.
Czy decyzja o posadzeniu
drzew była wynikiem nakazu
urzędowego, ustawy itp. Nie.
Więc dlaczego urzędnik ma
decydować o wycięciu
drzewa, które posadziłem dla
ozdoby, a które obecnie mi
przeszkadza. Równie
kuriozalną sytuacją jest

otrzymanie pozwolenia na
budowę, której nie mogę
rozpocząć, jeśli w miejscu
posadowienia budynku rośnie
choćby jedno drzewo, na które
nie mam pozwolenia na
wycięcie. Zgodę musi wydać
organ, który wcześniej
w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego przeznaczył te
grunty pod zabudowę. Po
drugie, czym różni się uprawa
drzew owocowych ( na które nie
jest wymagane pozwolenie na
wycięcie) od uprawy innych
dzrew? Może tylko tym, że
z sadu dochód jest po kilku
latach a z lasu dopiero po min.
30 latach. Jest to wtrącanie się
w to, jakie uprawy mamy
prowadzić na własnych
działkach.
Zgodnie z Orzecznictwem
Sądów Polskich i Komisji
Arbitrażowych 7-8/81,poz. 131)
z 16 lipca 1980 r., III CZP 45/ 80,
„Prawo własności jest tym
szczególnym prawem, które
zapewnia właścicielowi
dopuszczalną w danych
warunkach pełnię uprawnień
względem rzeczy”.
Jak wobec tego orzeczenia
rozumieć stosowanie różnych
przepisów do uprawy drzew
owocowych i pozostałych.
Zgadzam się, że są miejsca,
w których bez pozwolenia nie
powinny być wycinane drzewa.
Do nich należą zbocza czy
skarpy, na których drzewa są
naturalnym stabilizatorem
gruntu, jak również parki
krajobrazowe itp...
Czy ktoś policzył, ile drzew

kosztuje papier zużyty na te
pozwolenia, opisy, protokoły,
i inne dokumenty związane
z działalnością urzędników
wydających pozwolenia
i sprawdzających ilość wyciętych
drzew? Ile kosztuje utrzymanie tej
administracji?
Coraz bardziej odczuwa się
ingerencję w nasze prywatne życie
i dyktaturę administracyjnobiurokratyczną, mimo że art. 64/
3 Konstytucji mówi:
” Własność może być ograniczona
tylko w drodze ustawy i tylko
w zakresie, w jakim nie narusza
ona istoty prawa własności.” Otóż
płacąc podatek od własnego
gruntu, na którym posadziłem
drzewo nie mogąc go wyciąć bez
zgody urzędu naruszane jest praw
własności.
Coraz częściej mamy do czynienia
z t z w.
zamordyzmem
administracyjno biurokratycznym,
który nam serwuje ustawodawca
na Wiejskiej,
produkując
ustawowe buble prawne.
Reasumując,
można
stwierdzić,
że ustawodawca
potraktował Polaków,
jak
nieodpowiedzialnych idiotów,
których należy prowadzić na
smyczy nakazów i zakazów
administracyjnych, wbrew zapisom
w Konstytucji RP. Morał z tego taki
"nie chcesz mieć kłopotów, nie
sadź drzew a samosiejki wycinaj
do 5-ego roku".

Stanisław Górniak.
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