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WYDARZENIA i SUKCESY
“Przyjaciele sześciolatka” - by informować o procesie
honorowy tytuł dla Gminy obniżania wieku realizacji
obowiązku szkolnego.
Konopiska
21 maja 2012r. w Bibliotece
Śląskiej w Katowicach - podczas
uroczystej wojewódzkiej gali
laureatów ogólnopolskiego
konkursu „Mam 6 lat” Gminie
Konopiska nadano honorowy tytuł

„Przyjaciele Sześciolatka”.
„Przyjaciele sześciolatka”
to kampania
Kuratorium
Oświaty w Katowicach, które
od lutego, wspólnie m.in. z
samorządowcami organizowało
konferencje, szkolenia,
spotkania z rodzicami dzieci
pięcio- i sześcioletnich

Gratulacje dla Orkiestry
Dętej OSP Konopiska
oraz mażoretek “Szyk”
za zdobycie
“Kryształowego Koła”
Orkiestra OSP Konopiska
wraz z mażoretkami "Szyk"
zdobyli główną nagrodę
w k a t e g o r i i PA R A D A
MARSZOWA VI Turnieju
Orkiestr Dętych
o “ KRYSZTAŁOWE KOŁO”
w Kole. Ponadto
w konkursie scenicznym
orkiestra zdobyła
wyróżnienie za najlepsze
wykonanie utworu
kompozytora polskiego.
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Obecna na gali Minister Edukacji
Narodowej
Krystyna Szumilas
podkreśliła wielkie znaczenie
dialogu oraz współpracy
z rodzicami mówiąc:
„Bez akceptacji rodziców
nie będzie zmian w edukacji.
Dialog z rodzicami jest niezwykle
ważny, ponieważ to oni najlepiej
znają potrzeby swojego dziecka”.
Minister Edukacji Narodowej
Krystyna Szumilas oraz Śląski
Kurator Oświaty Stanisław Faber
w dniu 21 maja 2012 złożyli na
ręce wójta Jerzego Sochy
p o d z i ę k o w a n i e
za aktywne włącznie
się w realizację polityki oświatowej
państwa w zakresie wdrażania
reformy obniżającej wiek dzieci
realizujących obowiązek szkolny
oraz podziękował za inspirujące
działania oraz przemyślaną
i sprawną realizację zadań
oświatowych na terenie naszej
gminy.
O nagrody w dwóch kategoriach:
grze koncertowej oraz grze
marszowej walczyło pięć orkiestr:
Orkiestra Deta OSP Konopiska,
Orkiestra Deta OSP Mykanów,
Orkiestra Deta OSP Wręczyca
Wielka, Orkiestra Deta OSP ZHP

Tym wyjątkowym wyróżnieniem
uhonorowano dziesięć
najskuteczniejszych samorządów,
których dotychczasowe działania
na rzecz przybliżenia nowej
reformy były realizowane na ich
terytoriach w sposób wzorowy
oraz godny naśladowania.
Wyróżnione samorządy to:
M i a s t o Ty c h y, G m i n a
Goczałkowice, Miasto Chorzów,
Gmina Konopiska, Gmina
Gierałtowice, Miasto Rybnik,
Gmina Łazy, Gmina Miedźna,
Gmina Kłomnice oraz Gmina
Bojszowy.
GCKiR
Uniejów, Orkiestra Deta OSP
Poddębice. Turniej Orkiestr
Dętych o "Kryształowe Koło" odbył
się już po raz szósty.

Serdecznie gratulujemy
oraz życzymy dalszych
sukcesów!!
Kolejne wyzwania przed
Wami:
01.07.12 - Opatów “Regionalny Przegląd
Orkiestr Dętych OSP”
04-05.08.12 - Rowy k/Ustki
“Ogólnopolski Festiwal
Orkiestr Dętych”
Trzymamy kciuki!
GCKiR

Szanowni Państwo
Wielkimi krokami zbliża się lato - czas wakacji, odpoczynku, relaksu
oraz regenerowania sił. Serdecznie zapraszam do korzystania z bogatej
oferty sportowo-rekreacyjnej naszej gminy - gminnej hali sportowej,
„Orlików” oraz doskonale przystosowanych do aktywnego wypoczynku
na łonie natury - terenów wokół zalewu „Pająk”.
Zachęcam również do odkrywania piękna tutejszej flory
i fauny poprzez spacery czy też uprawianie dyscypliny „nordic walking”.
Wkrótce w gminie Konopiska pojawią się elementy małej architektury,
które po raz kolejny wpłyną na poprawę estetyki tutejszych terenów.
W najbliższym czasie - nad zalewem „Pająk” odbędą się dwie wspaniałe
imprezy: w czerwcu „Sobótka 2012”, w lipcu natomiast „Mistrzostwa
Polski w Triathlonie”, na których o tytuł „Mistrza” powalczą
najlepsi Triathloniści z całej Polski.
Nawiązując do minionego wydarzenia - XI Dni Gminy Konopiska pragnę serdecznie podziękować za udział w imprezie oraz pomoc
w jej przygotowaniach: mieszkańcom gminy Konopiska, Sponsorom,
,Stowarzyszeniom, Orkiestrze Dętej OSP Konopiska, KGW,
Jednostkom OSP oraz tym wszystkim, którzy z wielkim
zaangażowaniem przystąpili do organizacji tego lokalnego święta.
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WYDARZENIA

“TO JEST GIMNAZJUM”
I PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ
UCZNIÓW Z PROJEKTU „TO
JEST GIMNAZJUM”
Dnia 26 maja 2012 roku odbyła
się pierwsza prezentacja
osiągnięć uczniów biorących
udział w projekcie TO JEST
GIMNAZJUM.
Projekt TO JEST GIMNAZJUM
jest realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Beneficjentem projektu
jest Gminna Administracja
Oświaty w Konopiskach. Projekt
skierowany jest do uczniów klas IIII z gimnazjów znajdujących
się na terenie Gminy Konopiska:
Zespół Szkolno-Przedszkolny im.
J. Kochanowskiego w Aleksandrii,
Zespół Szkolno-Przedszkolny im.
M. Kopernika w Hutkach, Zespół
Szkół im. H. Sienkiewicza
w Konopiskach
W skład grupy docelowej wchodzą
gimnazjaliści objęci wsparciem
w dziedzinie poradnictwa
i doradztwa zawodowego.
Wśród nich znajdują też uczniowie
wykazujący szczególne
zainteresowania i uzdolnienia
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w zakresie edukacji obywatelskiej,
sztuki teatralnej i informatyki.
Od momentu rozpoczęcia
realizowania projektu
w gimnazjach poszerzono
i uatrakcyjniono ofertę zajęć
pozalekcyjnych dzięki utworzeniu
Kół Teatralnych, Kół Młodych
D e m o k r a t ó w , K ó ł
Informatycznych, utworzono
S z k o l n e O ś r o d k i K a r i e r,
wprowadzono zajęcia
z poradnictwa i doradztwa
zawodowego.
Po dziewięciu miesiącach trwania
projektu uczniowie zaprezentowali
dotychczasowe swoje osiągnięcia
26 maja w Hali
S p o r t o w e j
w Konopiskach.
Uroczystość uświetnili
swoją obecnością Wójt
Gminy Konopiska pan
Jerzy Socha, Zastępca
Wójta pani Magdalena
Jarosz- Wawrzyńczak,
przedstawiciel Rady
Gminy pan Robert
Kołodziejczyk,
Dyrektor Gminnej
Administracji Oświaty
w Konopiskach pani
Dorota Skoczylas,

Dyrektorzy Gimnazjów:
pan Paweł Bekus, pani
Tamara Gwóźdź, pan
Stanisław Michalczyk,
rodzice z Rady Rodziców,
nauczyciele oraz rodzice i
najbliżsi uczniów
występujących. Całą
imprezę prowadziła
dyrektor Gimnazjum
w Hutkach pani Tamara
Gwóźdź.
J a k o p i e r w s i
na prezentacji wystąpili
uczniowie z Gimnazjum
w K o n o p i s k a c h . Ta c z ę ś ć
prezentacji była efektem wspólnej
pracy kół: teatralnego (opiekun p.
Alicja Kamińska), młodych
demokratów (opiekun p. Ilona
Siemiętowska) i koła
informatycznego (opiekun
p. Izabela Stanisz). Pokazano
przedstawienie pod tytułem
„Zielony wędrowiec, czyli historia
pewnej piosenki”. Przedstawienie
to nawiązywało do wydarzeń
z 22 lipca 2011 roku kiedy
to uzbrojony ekstremista Andreas
Breivik zastrzelił na wyspie Utoya
77 uczniów w wieku 16,17,18 lat.
Chciał w ten sposób
zamanifestować swoje
rasistowskie poglądy i sprzeciw
wobec wielokulturowości.
26 kwietnia 2012 roku 40000
Norwegów zebrało się w centrum
Oslo podczas procesu mordercy
i zaśpiewano mu znienawidzoną
przez niego piosenkę pt. „Dzieci
Tęczy”. Nasi gimnazjaliści również
zaśpiewali tę piosenkę. Uczniowie
chcieli w tym przedstawieniu
przekazać, że tolerancji,
demokracji i poszanowania
jednostki musimy uczyć młode
pokolenie. Nieważny jest bowiem

WYDARZENIA
kolor skóry, religia, przekonania
czy pochodzenie, liczy
się człowiek i to co sobą wnosi
do współczesnego świata. W
dalszej części prezentacji
zobaczyliśmy krótki reportaż
ze spotkań uczniów z koła
młodych demokratów m.in.
Wójtem Gminy p. Jerzym Sochą,
czy p. Barbarą Herbą autorką
książki o dziejach Konopisk.
Był również zorganizowany pokaz
zdjęć wykonanych w czasie
trwania projektu- zdjęcia
te uczniowie wykonywali
i „obrabiali” z wykorzystaniem
sprzętu i oprogramowania
zakupionego z funduszy unijnych.
Następnie prezentowało się koło
informatyczne (opiekun p. Artur
Żukow) z Gimnazjum w Hutkach
zobaczyliśmy interesujący pokaz
slajdów
zdjęć poddanych
ciekawym modyfikacjom z
wykorzystanie
m programów
graficznych np.
CorelDRAW
( r ó w n i e ż
zakupiony
w ramach
projektu).
Na tablicach
mogliśmy
oglądać zdjęcia
jakie udało się
w y k o n a ć
uczestnikom
koła w trakcie
trwania zajęć.
Trzeba przyznać że ich autorzy
to obiecujący młodzi fotograficy.
Kolejno obejrzeliśmy występ koła
teatralnego z Gimnazjum
w Aleksandrii (opiekun p . Anna
Ankowska). Gimnazjaliści
pokazali nam w swoim
przedstawieniu najważniejsze
etapy , momenty w życiu każdego
człowieka :od narodzin po śmierć,
miłość, przyjaźń, bunt, czas pracy.
Ci młodzi wykonawcy zachwycili
wszystkich bardzo profesjonalnym

występem. Z wykorzystaniem
śpiewu, tańca, emocji, pasji
przenieśli oglądających
w magiczny świat teatru.
Po przedstawieniu teatralnym
uczniowie z koła informatycznego
z Gimnazjum w Aleksandrii
(opiekun p Dariusz Herman)
przedstawili prezentację slajdów
dotyczącą ich zajęć. W trakcie
zajęć zapoznali się oni
z programem graficznym
CorelDRAW, poznali Microsoft
Office Picture Managerpodstawowy program pakietu
Office służący do edycji obrazów i
zarządzania obrazami, zapoznali
się z tajnikami grafiki
komputerowej .
Kolejno wystąpili uczniowie
z Gimnazjum w Hutkach : koło
teatralne (opiekun p. Agnieszka
Jakubowska) i koło młodych
demokratów (opiekun p. Anna

Trzepizur). Przedstawili
oni spektakl pod tytułem „Uczta
Demokratów”. W przedstawieniu
wykorzystane zostały stroje
zakupione z funduszy unijnych.
Z pewnością barwne kostiumy
ułatwiły młodym aktorom
przeniesienie się w odległe czasy
starożytnych Aten. Uczniowie
pokazali jak funkcjonowała
demokracja w starożytnym
państwie, w jaki sposób
wprowadzano w nim reformy,

jak pobierano podatki.
Jako ostatni prezentowali
się uczniowie z koła demokratów
z Gimnazjum w Aleksandrii
(opiekun p. Sylwia Herman).
W humorystyczny sposób
przedstawili zagadnienia
poruszane na zajęciach .
Na prezentacji można było też
obejrzeć zdjęcia wykonane przez
uczniów z kół informatycznych
zrobione podczas zajęć i z wypraw
p l e n e r o w y c h .
Uczniowie uczestniczący
w zajęciach z poradnictwa
i doradztwa zawodowego
z Gimnazjum w Hutkach
i z Gimnazjum w Aleksandrii
(opiekun p. Tamara Gwóźdź)
również zaprezentowali zdjęcia
z e s w o i c h z a j ę ć .
Na zakończenie prezentacji
zabrała głos kierownik projektu
„To jest Gimnazjum” Jolanta
Domalewska
Krocz.
podziękowała wszystkim,
którzy są zaangażowani w projekt,
wyraziła duże uznanie dla uczniów
biorących udział w zajęciach
z projektu, życząc dalszych
sukcesów w realizowaniu projektu,
podziękowała również wszystkim
za przybycie na prezentację.
Po występach uczestnicy projektu
TO JEST GIMNAZJUM mogli
liczyć na słodki poczęstunek.
Oczywiście zorganizowanie całej
imprezy było ciężką zespołową
pracą. Zaproszenia na prezentację
uczniów wykonali pod okiem
opiekuna grupy p Artura Żukowa
uczniowie z koła informatycznego
z Gimnazjum w Hutkach.
Natomiast plakat informacyjny
dotyczący planowanej prezentacji
został wykonany przez uczniów
z koła informatycznego
z gimnazjum w Aleksandrii pod
okiem p. Dariusza Hermana.
Opracowała Agnieszka
Kołodziejczyk
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Z ŻYCIA NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW GMINY...
Zostać Laureatem
Uczeń Zespołu
Szkolno
Przedszkolnego im. Jana Pawła II
w Kopalni gmina Konopiska Marek STANISZ uzyskał tytuł
tegorocznego Laureata

Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Matematyki
z Elementami Przyrody
dla Uczniów Szkół Podstawowych.
Jego opiekunami były:
nauczycielka matematyki
-mgr Agnieszka Utrata
i nauczycielka przyrody
- m g r Te r e s a S o c h a .
Jest to ogromny sukces samego
ucznia, jego nauczycieli i rodziców.
Ty t u ł t e n z w o l n i ł M a r k a
z obowiązku pisania sprawdzianu
s z ó s t o k l a s i s t y, d a j ą c
mu maksymalną ilość punktów.
Markowi przysługują również
oceny celujące z matematyki
i z przyrody.
Nam pozostaje powtórzyć słowa
Śląskiego Kuratora Oświaty,
który przekazał Markowi dyplom:
„Droga do tytułu laureata prowadzi
przez stawianie sobie ambitnych
celów , poszukiwanie rozwiązań

trudnych problemów, zdobywanie
doświadczenia, zgłębianie wiedzy.
Znaleźć się w gronie najlepszych
to satysfakcja i radość
z umiejętności
pokonania
trudności w dążeniu do poznania
tego, co ukryte w słowach,
wzorach, symbolach, obrazach...
Życzymy, aby pasja odkrywania
tajemnic nauki stała
się wyzwaniem do kolejnych
twórczych poszukiwań źródeł
wiedzy i przyniosła kolejne
zwycięstwa. Serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Zespół Szkolno
Przedszkolny im. Jana Pawła II
w Kopalni

Integracyjny Dzień Dziecka organizacji International Union Dnia Rodziny. Święto zostało
gminy Konopiska
for Protection of Childhood.
ustanowione przez Zgromadzenie
Międzynarodowy Dzień Dziecka
obchodzony jest w Polsce i innych
krajach słowiańskich od dnia
1 czerwca 1952 r., a od 1994 r.
- w tym samym dniu - obraduje
Sejm Dzieci i Młodzieży. Inicjatywa
„święta dzieci” wyszła
od zajmującej się zapewnianiem
bezpieczeństwa najmłodszym
mieszkańcom naszego globu

31maja 2012 r. odbył się w naszej
gminie INTEGRACYJNY DZIEŃ
DZIECKA GMINY KONOPISKA
zorganizowany przez GOPS
Konopiska oraz Zespół SzkolnoPrzedszkolny im. Jana
Kochanowskiego w Aleksandrii.
Dzieci - na zakończenie zawodów
uhonorowano pamiątkowymi
medalami oraz nagrodami.
W trakcie uroczystości
Prezes Stowarzyszenia
"Prometeus" Waldemar
Trószyński otrzymał
certyfikat poświadczający, iż znajduje
się w zaszczytnym
gronie współtwórców
kampanii "Postaw na
rodzinę". Było to nawiązanie do obchodzonego 15 maja
Międzynarodowego
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Ogólne ONZ w 1993 roku,
aby zwrócić uwagę na problemy
związane z podstawową komórką
społeczną, a także podkreślić
znaczenie polityki prorodzinnej.
Waldemar Trószyński

Z ŻYCIA NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW GMINY...
Spartakiada Przedszkolaka w Ł a ź c u i P r z e d s z k o l e

31 maja 2012 w Gminnej Hali
Sportowej odbył się I Gminny
Konkurs Sportowy SPARTAKIADA
PRZEDSZKOLAKA 2012.
Organizatorami zawodów były:
I Niepubliczne Przedszkole
Lingwistyczne OXFORD FOR
KIDS oraz Gmina Konopiska.
Na zawody sportowe zostały
zaproszone przedszkolaki
ze wszystkich przedszkoli z terenu
naszej gminy. Dzieci brały udział
w pięciu różnych konkurencjach.
Pierwsze miejsce zajęło
Przedszkole w Konopiskach,
drugie ex aequo Przedszkole

Zawody wędkarskie
Z okazji Dnia Dziecka, PZW Koło
Konopiska przeprowadziło
zawody wędkarskie dla dzieci
i młodzieży. Organizatorem
zawodów był Zarząd Koła
Konopiska, miejscem zawodów
był zb. Pająk.
P r z y p i ę k n e j
słonecznej pogodzie w
konkursie wzięło udział
58 uczestników.
W trakcie zawodów
łowiono: płocie,
wzdręgi, jazie, okonie
oraz liny. Uczestnicy
zawodów otrzymali
poczęstunek z grilla,
paczki ze słodyczami

w Aleksandrii natomiast trzecie
miejsce zdobyło Przedszkole
Oxford For Kids. Spartakiada
Przedszkolaka to święto
wszystkich dzieci i okazja
do dobrej zabawy,
dlatego
też
aby docenić starania
i zaangażowanie wszystkich dzieci
każde przedszkole otrzymało
puchar ufundowany przez Wójta
Gminy Konopiska Jerzego Sochę
oraz nagrody rzeczowe i dyplomy
ufundowane przez Przedszkole
Niepubliczne Oxford for Kids.
Dodatkową atrakcją były gry
i zabawy proponowane
przez kolorową „Pipi” - animatorkę
zabaw. Na zakończenie imprezy
wszystkie dzieci poczęstowano
soczkiem oraz pysznym
pączkiem.Impreza sportowa
odniosła ogromny sukces.
Mamy nadzieję, że za rok
spotkamy się ponownie.
I NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
LINGWISTYCZNE OXFORD FOR
KIDS Katarzyna Podsiadlik
Paweł Podsiadlik

oraz akcesoria wędkarskie.
Najlepsi z zawodników otrzymali
puchary, dyplomy oraz cenne
akcesoria wędkarskie (kołowrotki,
wędki, podbieraki).
Aby zwiększyć atrakcyjność
imprezy, wiele nagród, dodatkowo
zostało rozlosowanych pośród

wszystkich uczestników.
Podziękowania za pomoc
w organizacji zawodów składamy:
- Urząd Gminy Konopiska
- „Wodny Świat” Patoń Agnieszka
- Dariusz Moczarski „Aleksandria”
- Andrzej Figzał
Zarząd Koła
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XI DNI GMINY KONOPISKA
18-20 MAJA 2012
Za nami XI Dni Gminy Konopiska dni pełne muzyki, sportowych
emocji oraz doskonałej pogody.
Wspaniały trzydniowy maraton
imprez rozpoczęły Ogólnopolskie
Zawody Balonowe o Puchar Wójta
Gminy Konopiska, do którego
przystąpiło dziewięć ekip zarówno
z Polski jak i z zagranicy
m.in. Francji. Dzięki uprzejmości
zespołów startujących
w Zawodach, a także Panów:
Ryszarda Kurowskiego
i Włodzimierza Klóska z Aeroklubu
Warszawskiego - także i nasi
mieszkańcy wznosili się ponad
ziemię doświadczając
niezwykłych emocji - podziwiając
gminę Konopiska oraz jej okolice
z lotu ptaka.
Ogólnopolskie Zawody Balonowe
odbywały się w naszej gminie
po raz siódmy. Laureatem całych
zawodów został pan Wojciech
POLEWICZ (drużyna Gdańsk
wynik po czterech konkurencjach:
53,96), który otrzymał z rąk wójta
Jerzego Sochy wspaniały
kryształowy puchar przypominający swym kształtem balon.

W piątek 18 maja mieszkańcy
gminy Konopiska wystartowali w
ogólnopolskiej akcji „Polska
Biega”. Do zawodów przystąpiło
ponad dwustu uczestników w tym:
uczniowie, rodziny
zarówno
osoby starsze jak i najmłodsi

wielbiciele sportu.
Akcja „Polska Biega” to pomysł
m.in. Roberta Korzeniowskiego mistrza olimpijskiego w chodzie,
dla którego sport i ruch stanowią
sens życia a którym „zaraża”
on wszystkich Polaków
od przeszło sześciu lat. Trasa
tegorocznego biegu wiodła
od budynku nowej hali sportowej
aż do siedziby Gminnego Centrum
Kultury i Rekreacji w Konopiskach.
Pierwsze miejsca w swoich
kategoriach wywalczyli: Ksenia
Gasiak
kat. „Najmłodszy
Uczestnik”, Henryk Kaczmarek kat. „Najstarszy Uczestnik”,
kat. „Najliczniej Startująca
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Rodzina” - Rodzina Gasiaków,
kat. „Najliczniej Startująca Szkoła”
ZS w Konopiskach, kat. „Kobiety”
Dajana Góra, kat. „Mężczyźni”
Daniel Szajkowski.
Laureaci biegu otrzymali z rąk
Zastępcy Wójta Pani Magdaleny
Jarosz - Wawrzyńczak
m e d a l e , p u c h a r y,
dyplomy oraz wspaniałe
nagrody m.in. torby
„Puma”, czy kijki
do niezwykle popularnej
dyscypliny sportowej
„nordic walking”.
.
Przystępując do akcji
„Polska Biega” nasi
mieszkańcy dali wyraz
najwyższego poparcia
dla idei sportu
oraz zdrowego trybu życia.
Mamy nadzieję, że w przyszłym
roku wystartujecie z nami
ponownie. Już dziś do tego gorąco
zachęcamy!!
.
Pragniemy złożyć serdeczne
podziękowania dla ZS Konopiska
za pomoc w organizacji imprezy,
pozytywną energię oraz wspaniały
doping wszystkich uczestników
akcji „Polska Biega”. Pozdrawiamy
W piątek na boiskach „Orlik”
w Konopiskach odbył się „Śląski
Tu r n i e j O r l i k ó w ” - t u r n i e j
współfinansowany ze środków
RPO WSL 2007-2013 „Wzrost
rozpoznawalności oferty
turystycznej Gminy Konopiska
poprzez realizację kampanii

TEMAT Z OKŁADKI
promocyjnej”
.
Chęć propagowania aktywności
fizycznej wśród dzieci i młodzieży

oraz nawiązanie współpracy
z sąsiednimi powiatami
dot. organizacji kolejnych
sportowych przedsięwzięć
były główną ideą organizowanych
zawodów.
.
Do naszej gminy zjechały zespoły
piłkarzy oraz siatkarzy
z: Wręczycy (pow. kłobucki),
Kochanowic (pow. lubliniecki),
Poraja (pow.
myszkowski),
B l a c h o w n i ( p o w.
częstochowski).
W s y s t e m i e
rozgrywek „każdy
z każdym” - w
meczach piłki nożnej
- udział wzięło 48
młodych piłkarzy
chłopców z rocznika
2 0 0 4
o r a z
młodszych.
.
Na zakończenie turnieju wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe
medale i dyplomy. Zadbano także
o posiłek dla każdego
ze sportowców.
.
Do rozgrywek w piłkę siatkową

przystąpiła młodzież gimnazjum
klasy 1,2,3. Pierwsze miejsce
wywalczyła drużyna z Poraja,
drugie
drużyna z
Blachowni, trzecie
Konopiska, czwarte
Wręczyca, piąte
K o c h a n o w i c e .
Opiekunem reprezentacji
siatkarzy gminy
Konopiska był Pan
Tomasz Kupczyk.
.
Serdecznie gratulujemy
wszystkim osobom, które
wzięły udział w „Śląskim Turnieju
Orlików” zarówno sportowcom
jak i trenerom. Mamy nadzieję, że
już w krótce zawitacie do nas
ponownie.
.
Serdeczne podziękowania
składamy również Rodzicom
sekcji „Młode Orły” Konopiska za wsparcie oraz aktywną pomoc
przy organizacji turnieju.
.

Drugi dzień uroczystości
zainaugurowały niezwykle
efektowne przemarsze Orkiestr
Dętych oraz mażoretek,
które zjechały do naszej gminy
m..in. z Krasocina, Słupcy, Starej
W s i , Wr z e ś n i i Ł o w k o w i c .

Nie zabrakło również Orkiestry
Dętej OSP Konopiska,
która wieczorem dała wspaniały
koncert
grając pod batutą
Kapelmistrza Tomasza Hadriana.
Oficjalne otwarcie uroczystości
nastąpiło w sobotę 19 maja.
Wójt Gminy Konopiska
Jerzy
Socha, podkreślił niezwykłą wagę
inwestycji oraz podziękował
za otrzymane nagrody w tym
Statuetkę Starosty Częstochowskiego w kategorii
„Samorządność” czy też wyróżnienie w rankingu Filary Polskiej
Gospodarki w kategorii
“Samorządowy Menedżer
Regionu”. Przyznał, że otrzymane
nagrody są najlepszym dowodem
na to, iż gmina Konopiska
jest doceniana i szanowana
przez pozostałe samorządy
za rozwój, wielkość pozyskiwanych środków unijnych,
inwestycje oraz wdrażanie
nowatorskich technologii.
W sobotę przyznano także
Statuetkę 2012 „ZA WYBITNE
ZASŁUGI DLA GMINY KONOPISKA” osobom, które w sposób
szczególny promują oraz
wspierają lokalne działania na
rzecz rozwoju naszej gminy.
Laureatami nagrody zostali:
w kat. „Oświata, kultura, sport
i turystyka”- Zofia Krzyżanowska
przewodnicząca KGW Hutki,
kat. „Samorządność i przedsiębiorczość” Zofia Kuśmierska
radna obecnej kadencji oraz wójt
gminy Konopiska w latach 1994 1998, kat. „Inne szczególne
osiągnięcia” Waldemar Trószyński
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WYDARZENIA
Prezes Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych Ruchowo Ich
Rodzin i Przyjaciół „Prometeus”.
Statuetki nagrodzonym wręczały
wraz wójtem Jerzym Sochą - poseł
H a l i n a R o z p o n d e k
oraz Aleksandra Banasiak Członek Zarządu Województwa Sejmik Województwa Śląskiego.
Gwiazdą wieczoru sobotnich
uroczystości był zespół „Abba
Imitation”, który w niezwykle
melodyjny sposób przypominał
wszystkim zgromadzonym
przeboje popularnego niegdyś
szwedzkiego zespołu, zachęcając
zebranych do wspólnego
śpiewania i radosnej zabawy.
Trzeba przyznać, że nogi same
rwały się do tańca bo któż z nas
nie lubi takich przebojów
jak: „Waterloo", "Mamma Mia"
czy "Dancing Queen"?!
Trzeciego dnia (w niedzielę) odbyły się dwie imprezy: rozgrywki
T u r n i e j u S o ł e c t w
oraz MIĘDZYNARODOWY
INTEGRACYJNY TURNIEJ
BOCCIA"Prometeus - Cup 2012"
W konkurencjach Turnieju Sołectw
tj. rzut podkową, bieg z jajkiem,
strongman, czy strach na wróble
łącznie bawiło się ponad 60 osób.
Gorący dzień pełen emocji
w końcu przyniósł ostateczny
wynik - pierwsze miejsce Sołectwo
Kopalnia, Drugie Sołectwo Hutki,
trzecie
Sołectwo Konopiska.
Poniżej prezentujemy hasła jakimi
zagrzewali się do boju
przedstawiciele sołectw:
1. “Aleksandria z tego słynie,
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że najlepsze gospodynie!”
2. “Hutki zawsze są waleczne
i bardzo skuteczne. Pierwsze
miejsca zdobywają i się nigdy
nie poddają!
.
3. “Cała gmina Jamki i Kowale

się chwali - bo tu ludzie
są wspaniali!”
.
4. “Gospodarność, sport, rozrywka
- tym się chlubią Konopiska!”
.
5.Kopalnia wygrywa - puchary
zdobywa!”.
.
6. “Kapusta i golonka
to przysmak Korzonka.
Nie ma drugiej takiej paki jak
Korzonek i Leśniaki!”
7. “Szepcą góry i strumyki, że
najlepsze Walaszczyki!”
8. Sołectwo Wygoda to nasze
życie, praca i przygoda!”

Gminne Centrum Kultury
i Rekreacji jako główny organizator imprezy - pragnie
serdecznie podziękować
Wszystkim Sołectwom!
Dziękujemy za aktywny udział
w naszym - czasem
niełatwym turnieju.
Współpraca
z Państwem
była wspaniałym
doświadczeniem
pełnym emocji
i niesamowitych
zwrotów akcji!
Żywimy głęboką
nadzieję, że za rok
będziecie ponownie
z n a m i !
Głównym Organizatorem Międzynarodowego Integracyjnego
Turnieju Boccia było Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół
"Prometeus" z Konopisk.
Był to pierwszy w Polsce zorganizowany na szczeblu
międzynarodowym
turniej
z dyscypliną paraolimpijską
BOCCIA . Dodatkową atrakcją
imprezy był pokaz SZERMIERKI
NA WÓZKACH w wykonaniu
kolegów Fundacji
"Ratownik Górniczy"
z Jaworzna. Prócz
zmagań sportowych
mogliśmy także
p o d z i w i a ć
niepełnosprawnych
artystów. Wokaliści
Ania Karyś i Robert
Mateuszuk dali mini
koncerty, a w rożnych
rytmach zatańczyły
dla nas "Pszczółki”

WYDARZENIA
z PKPS Częstochowa.
.
Dni Gminy Konopiska
to szczególne święto. Pomimo
wielkiego trudu przygotowań
czasem wielogodzinnych
i wielotygodniowych końcowy
efekt niezwykle cieszy, gdyż jest to
praca na rzecz lokalnej
społeczności dla Was Drodzy
Mieszkańcy Gminy Konopiska!

W OBIEKTYWIE GCKiR XI DNI GMINY KONOPISKA

Występy artystyczne szkół
oraz KGW, wspaniała muzyka
Orkiestr, bajecznie kolorowe
mażoretki, zawody balonowe,
turniej sołecki, rozgrywki sportowe
to praca oraz zaangażowanie
wielu osób, bez których XI Dni
Gminy Konopiska nie byłyby
tak atrakcyjne i tak różnorodne.
Serdecznie dziękujemy
wszystkim, który z zaangażowaniem i energią przystąpili
do organizacji minionej imprezy.
Serdeczne podziękowania
sponsorom tj. Bank Spółdzielczy
w Konopiskach, Zakłady Mięsne
Aleksandria, PPH ELIKO,
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Górniczego i Tunelowego GÓRBUD, P.U.H.P. INST-GAZ, PHU
J A N I - G A Z , K O S T- B E T S p .
Jawna, Kuźnia Pałysz, WZIR S.C.,
Zakład stolarski Andrzej
Miedziński, ZHP, oraz patronowi
medialnemu - gazecie „Polska
Dziennik Zachodni”.
.
Mamy nadzieję, że przyszła
współpraca - będzie nadal
tak owocna jak przy organizacji
minionej imprezy.
Zespół GCKiR
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INFORMACJE
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KONOPISKA
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Na podstawie art.17 pkt 9 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.), w związku z uchwałami Rady Gminy
Konopiska nr 106-112/XVI/2011 o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego: „Konopiska ul. Przemysłowa I”, Konopiska “Górka”,Rększowice “Góry”, Jamki
Kowale”, Konopiska Piła”, Aleksandria ul. Dolna”, „Aleksandria I Tereny przemysłowe” wraz z prognozami
oddziaływania na środowisko, w dniach 25.06-24.07.2012 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Konopiskach, w godz.
od 08.00 do 14.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu
Gminy w Konopiskach w dniu 24.07.2012 r. o godz. 13.00
Uwagi do planów należy składać na piśmie a w odniesieniu do prognoz oddziaływania na środowisko także ustnie do
protokołu oraz drogą elektroniczną bez certyfikatu, do Wójta Gminy Konopiska w nieprzekraczalnym terminie do dnia
07.08.2012 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.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KONOPISKA
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KONOPISKA
Na podstawie art.17 pkt 9 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), w związku z uchwałą Rady Gminy Konopiska nr 125/XVII/2012 o
przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Konopiska w dniach 25.06-24.07.2012 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Konopiskach, w
godz. od 08.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w
Konopiskach w dniu 24.07.2012 r. o godz. 12.00
Uwagi do planu należy składać na piśmie

do Wójta Gminy Konopiska w nieprzekraczalnym terminie do dnia

07.08.2012 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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INFORMACJE
Sprawozdanie z realizacji uchwał z XVIII i XIX sesji w dniach
05.04.12, 16.05.12
Uchwała NR 126/XVIII/2012 w sprawie: Statutu SP ZOZ GOZ Konopiska
Uchwała NR 127/XVIII/2012 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”
Uchwała NR 128/XVIII/2012 w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności nieruchomości
Uchwała NR 129/XVIII/2012 w sprawie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości
stanowiącej własność gminy
Uchwała NR 130/XVIII/2012 w sprawie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości
stanowiącej własność gminy
Uchwała NR 131/XVIII/2012 w sprawie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości
stanowiącej własność gminy
Uchwała NR 132/XVIII/2012 w sprawie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy- przekazana do
nadzoru, w trakcie realizacji.
Uchwała NR 133/XVIII/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy Konopiska
Uchwała NR 134/XVIII/2012 w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Konopiska Gminnej Administracji
Oświaty
Uchwała NR 135/XVIII/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksanrdia II Park
osiedlowy”
Uchwała NR 136/XVIII/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ”Rększowice II”Uchwała NR 137/XVIII/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kopalnia- ul.
Kwiatowa”
Uchwała NR 138/XVIII/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska - Wschód”Uchwała Nr 139/XIX/2012 w sprawie zmian do budżetu Gminy Konopiska na 2012 r.
Uchwały Podjęte na XX sesji w dniu 30 maja
Uchwała Nr 140/XX/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ w Konopiskach za 2011 r.
Uchwała Nr 141/XX/2012 w sprawie Statutu SP ZOZ GOZ w Konopiskach.
Uchwała Nr 142/XX/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki w Konopiskach za 2011 r
Uchwała Nr 143/XX/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach za 2011 r
Uchwała Nr 144/XX/2012 w sprawie Regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Konopiskach.
Uchwała Nr 145/XX/2012 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopiska
Uchwała Nr 146/XX/2012 w sprawie ustalenia regulaminu placu targowego
Uchwała Nr 147/XX/2012 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Aleksandria Druga i Konopiska
Uchwała Nr 148/XX/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Uchwała Nr 149/XX/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy Konopiska za 2011 r
Uchwała Nr 150/XX/2012 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2011 r.
Uchwała Nr 151/XX/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2012 r.
Uchwała Nr 152/XX/2012 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia „ Nasze Konopiska” na realizację zadań
własnych gminy.
Uchwała Nr 153/XX/2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn. „ Budowa chodnika w
ciągu drogi wojewódzkiej 908 etap III w m. Łaziec i Rększowice”
Uchwała Nr 154/XX/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie
inwestycji drogowych
Uchwała Nr 155/XX/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie
inwestycji drogowych
Uchwała Nr 156/XX/2012 w sprawie przystąpienia gminy Konopiska do realizacji projektu pt. Młodzi nadzieją
Konopisk w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
pkt. 23. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i
przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w
ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej - Wycofano na wniosek Wójta
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INFORMACJE
INFORMACJA O PRACY WÓJTA W OKRESIE od 6 kwietnia do 30 maja 2012r.
Ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jamki, Kowale.
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na odbudowę przepustu w miejscowości Wąsosz.
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na odbudowę części drogi gminnej
w miejscowości Wąsosz.
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hutki, Korzonek i Leśniaki.
Wydano 4 decyzje o zajęciu pasa drogowego i umieszczeniu urządzeń w pasie drogowym.
Wydano 4 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy.
Wydano 2 decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych.
Wydano 15 decyzji w sprawie zezwolenia na ścięcie drzew.
Wydano 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
Opracowano wniosek o płatność za okres od 01.01.2012 do 10.04.2012 dla projektu "Uporządkowanie gospodarki
ściekowej na terenie Gminy Konopiska"
Dnia 16.04. 2012r. odbył się przetarg na dzierżawę gruntów pod pawilonami handlowymi w Konopiskach przy ul.
Przemysłowej,
Wydano 1 decyzję na rozgraniczenie nieruchomości,
Wydano 1 decyzję na podział nieruchomości gruntowej.
Wprowadzono do bazy Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej - 87 wniosków
przedsiębiorców ( -nowe, zmiany wpisów, zawieszenia)
Wydano :
2- zezwolenia jednorazowe na sprzedaż piwa kat A (podczas organizowanych imprez
na powietrzu)
2 - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
w gastronomii w związku z wygaśnięciem terminu ważności decyzje negatywną na sprzedaż napojów
alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo w punkcie sprzedaży przy ul. Lipowej 4 w Konopiskach
W ramach projektu e-powiat wdrożono System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP

W tym czasie uczestniczyłem :
- w Ogólnym Zebraniu Członków Klubu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Częstochowskiego,
- w konferencji dot. spraw oświatowych w Warszawie,
- w spotkaniu Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin oraz Starostów Powiatów Województwa Śląskiego z Prezesem
Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- w uroczystym otwarciu hali sportowej w gminie Panki,
- w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP,
- w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia LGD „Bractwo Kuźnic” w Poczesnej,
- w spotkaniach zorganizowanych w ramach przyjazdu delegacji Sokrates Comenius,
- w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Związku Komunalnego ds. Wodociągów i Kanalizacji oraz posiedzeniach Zarządu
Związku,
- w uroczystościach związanych z obchodami Dni Konopisk,
- w uroczystej Gali wręczenia nagrody „Przyjaciel 6-cio latka”,
- w imprezie profilaktycznej zorganizowanej w zespole Szkół w Konopiskach,
- w prezentacji osiągnięć uczniów biorących udział w projekcie „To jest gimnazjum”,
- we wspólnym posiedzeniu członków Komisji Rady Gminy z dyrektorami szkół,
- w Walnym Zebraniu Członków Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.
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WYDARZENIA
„Wywiadówka profilaktyczna”
w Aleksandrii.

Nasilające się w ostatnich latach
zagrożenia w procesie
wychowania młodego pokolenia
zmuszają do aktywności, do
poszukiwania środków
profilaktycznych.
Zespół Szkolno Przedszkolny im .
Jana Kochanowskiego
w Aleksandrii wychodząc temu
naprzeciw zorganizował w dniu
15.05.2012r z udziałem rodziców i
specjalisty „wywiadówkę
profilaktyczną”.
„Wywiadówkę profilaktyczną”
zorganizowaną w ramach
kampanii „Postaw na rodzinę”
prowadził Pan Jacek Wrona,
biegły sądowy w zakresie
kryminologii slangu
narkotykowego i przestępczości
narkotykowej Sądu Okręgowego
w Częstochowie, autor wielu
publikacji specjalistycznych
z zakresu narkomanii. Pan Jace
k Wrona od wielu lat zajmował
się zwalczaniem przestępczości
narkotykowej. Pracował
w Centralnym Biurze Śledczym
w Warszawie, prowadził wykłady
dla pedagogów, funkcjonariuszy
Policji i Straży Miejskiej na temat
przeciwdziałania narkomanii.
Publikacje książek „Narkotyki,
narkomania: krótka analiza
problemu”, „Dopalacze: demony
naszych czasów”, „Riki tiki
narkotyki, czyli rozważania
gliniarza”, „Narkotyki, narkomania:
krótka analiza problemu” spotkały
się z ogromnym zainteresowaniem i uznaniem czytelników.
Prelekcja dla rodziców
oraz zajęcia profilaktyczne

dla młodzieży gimnazjalnej
w Aleksandrii również spotkała się
z uznaniem zgromadzonych osób,
gdyż niosły szereg przydatnych
w praktyce, nowych
i zaskakujących informacji.
Często rodzice chociaż boją
się problemu są przekonani,
że zjawisko narkomanii
nie dotyczy ich dziecka, ponieważ
zbyt mocno utrwaliło się w nich
przekonanie, że po środki
odurzające sięgają osoby
ze środowisk patologicznych.
Prowadzący podkreślał, że wiedza
młodych ludzi, chociaż znacznie
szersza, przeważnie opiera się
na mitach krążących wśród
rówieśników i autorytetach
zaczerpniętych z mediów
nie zawsze pozytywnie
wpływających na postawy
młodych ludzi.
Młodzi ludzie z reguły zdają sobie
sprawę z niebezpieczeństw
wynikających z zażywania
narkotyków, wychodzą jednak
z założenia, że potrafią panować
nad używaniem, narkotyki traktują
na równi z alkoholem
i papierosami, a przetwory konopi,
i tzw. „dopalacze” uważają wręcz
za mało szkodliwe używki.
Rozbieżność w spostrzeganiu
problemu narkotyków przez
młodzież i dorosłych, brak
rzetelnej wiedzy, lęk wywołany
przez narkotyki utrudniają
dorosłym dyskusje z młodzieżą,
a tym samym możliwość
oddziaływań wychowawczych.
Można zatem oczekiwać,
że ta prelekcja obudzi świadomość
społeczną i zainicjuje szereg
działań środowiskowych na rzecz
profilaktyki narkomanii.
Pedagog szkolny
mgr Joanna Ering

Ratujmy naszą świątynię
Kościół pod wezwaniem św.
Walentego i św. Wawrzyńca
w Konopiskach, liczy już ponad
100 lat. Według oceny znawców
architektury, jest najpiękniejszym
neogotyckim kościołem w całej
archidiecezji częstochowskiej.
W 1901 roku ówczesna Rada
Parafialna przy licznym udziale
mieszkańców parafii, podjęła
decyzję budowy nowego kościoła
w miejsce starego, mocno
zniszczonego. W skład Komitetu
Budowy, oprócz ks. Antoniego
Bludzińskiego, który koordynował
wszystkie prace, wchodziły znane
osobistości z Konopisk i okolic.
Mimo kryzysu ekonomicznego
i narastającej coraz większej
nędzy, nasi przodkowie aby mieć
nowy kościół, kosztem
niewyobrażalnych wyrzeczeń
s k ł a d a l i z g o d n i e
ze zobowiązaniem swoje składki.
Prace budowlane kontynuowali
jeszcze następni proboszczowie:
ks. Leonard Stawicki i ks. Henryk
Koławski.
Wyposażanie wnętrza świątyni,
przypadło na kadencje ks. Stefana
Wróblewskiego i ks. Władysława
Kiełbasińskiego. On też usuwał
zniszczenia spowodowane
działaniami wojennymi.
W trudnych komunistycznych

czasach, jego następca
ks. Stanisław Milewski zatwierdził
plany remontu wieży, a wykonał
go ks. Józef Zawadzki i rozpoczął
na prawej nawie wymianę
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INFORMACJE
dachówek na blachę. Na drugiej
nawie i na głównej, te same
prace wykonano staraniem ks.
Stanisława Pytlawskiego
i pomalowano wnętrze kościoła.
Następnie przystąpiono
do gruntownego remontu

z jej piękna i że ciągle stoi. Ktokolwiek
przekazuje dorobek życia swoim
dzieciom, pragnie aby nie był on
n i s z c z o n y, a l e o c h r a n i a n y
i pomnażany. Kilka pokoleń naszych
przodków pozostawiło nam w spadku
piękny kościół, o który musimy

zewnętrznej strony wieży
i położenia na niej w miejsce
zniszczonej cynkowej, blachy
miedzianej. Prace te ukończono
za kadencji ks. Romana
Szecówki.
Aby godnie przygotować
świątynię na jej 100-lecie,
obecny proboszcz ks. Sławomir
Kaczmarek w krótkim czasie
wykonał tytaniczną pracę.
Dzięki datkom parafian,
założono ogrzewanie, nowe
bezpieczne okna, wymieniono
rynny, odrobaczono zniszczone
ołtarze, ambonę, organy,
wymieniono zagrzybione tynki,
przebudowano prezbiterium,
pomalowano i wyzłocono
wnętrze kościoła.
Dzięki zapobiegliwości
i dbałości kolejnych
proboszczów administratorów,
my wszyscy parafianie będący
faktycznymi właścicielami
tej świątyni, możemy być dumni

zadbać, aby pozostawić
go następnym kilku pokoleniom.
Byłoby hańbą dla nas
doprowadzenie do jego zniszczenia.
To na nas spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie go przed
dalszym niszczącym działaniem
czasu.
Nieszczelności spowodowane przez
warunki atmosferyczne w ostatnich
latach, dokonały zniszczeń belek
i krokwi. Każdy kto zechce, może
zobaczyć uszkodzony dach. Bardzo
ważnym i nie cierpiącym zwłoki
działaniem zabezpieczającym,
jest remont wiązań dachowych
i wymiana zniszczonej blachy
ocynkowanej na miedzianą.
Podjęto już działania mające na celu
pozyskanie pieniędzy
na rozpoczęcie remontu,
który podzielono na dwa etapy.
Zgodnie z kosztorysem, na całość
inwestycji potrzeba będzie 721 000
złotych. Pierwszym etapem będzie
remont dachu na nawie głównej.
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Z programu unijnego, możemy
otrzymać na ten cel dotację
w wysokości 132 000 zł.
To od nas zależy, czy będziemy
mogli zgromadzić pieniądze
na remont dachu, który musi
być wykonany jeszcze w tym roku,
aby nie cofnięto przyznanej
dotacji. Zgodnie z uchwałą Rady
Parafialnej, każdy z nas może
przeznaczyć na ofiarę dowolną
kwotę. Jeżeli spełnimy warunki
wymagane przepisami programu
unijnego i zgromadzimy
wymaganą sumę, po odbiorze
technicznym remontu, zostanie
nam zwrócona wyżej wymieniona
przewidziana dotacja. Wtedy
zgodnie z oczekiwaniami
większości parafian, możemy
przeznaczyć ją na budowę kaplicy
przedpogrzebowej.
Wszystkie datki będą gromadzone
na koncie rady parafialnej, a każdy
darczyńca jeśli zechce, będzie
mógł sprawdzić dokumentację
finansową u skarbnika Rady
Parafialnej, którym jest Sołtys
Konopisk Pan Wojciech Bator.
Pieniądze można przekazać
również osobom upoważnionym,
które przyjdą do Waszych domów.
Ponadto dobrowolnych wpłat
można dokonywać u Sołtysów,
u Skarbnika Rady Parafialnej,
lub wpłacić na konto bankowe.
Numer konta 58 8273 0006 2000
0012 5325 0102 z dopiskiem
„TWOJA ŚWIĄTYNIA”. Każdy dar
każdej rodziny płynący z serca,
będzie skrupulatnie odnotowany
w d o k u m e n t a c j i .
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, NAWET
NAJMNIEJSZA TWOJA OFIARA
BĘDZIE KONIECZNĄ POMOCĄ
DO UKOŃCZENIA DZIEŁA.
PA M I E TA J ! T O M A L I L U D Z I E
DOKONUJĄ WIELKICH RZECZY

Rada Parafialna Parafii pw. św.
Walentego i św. Wawrzyńca
w Konopiskach

Coś na ząb...

RUSZ GŁOWĄ

Coś na deser...
Przysmak z owocami wg przepisu KGW Aleksandria
Składniki
1 szklanka cukru
1 szklanka mąki pszennej
4 jajka
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 szklanka soku malinowego lub
wiśniowego
500g cukru żelującego
500g owoców sezonowych
350g śmietany 30%
2 łyżki cukru pudru
2 galaretki o smaku malinowym lub
wiśniowym
Listki mięty
Biszkopt
Jajka ubić z cukrem, dodać mąkę
przesianą z proszkiem. Całość
wymieszać. Upiec biszkopt.
Masa owocowa
Owoce umyć, pokroić w kostkę.
Dodać cukier żelujący oraz sok.
Wymieszać, zagotować, ostudzić.
Masa śmietanowa
Śmietanę schłodzić, ubić z cukrem.
Galaretkę rozpuścić w gorącej
wodzie. Schłodzić do momentu
aż delikatnie stężeje.
Ostudzony biszkopt przekroić. Masę
owocową wyłożyć delikatnie
na ciasto. Rozsmarować połową
masy śmietanowej i przykryć
ciastem. Na wierzch ciasta wyłożyć
galaretkę Pozostałą masą
śmietanową ozdobić brzegi
biszkoptu oraz przyozdobić lekko
tężejącą galaretkę. Ciasto wstawić
do lodówki na 2-3 godziny.
Podawać przyozdobione listkami
mięty.
Życzymy smacznego!
KGW Aleksandria
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INFORMACJE
ZAPROSZENIE

DLA S.P I GIMNAZJÓW

LUKS Konopiska, Gimnazjum
w Konopiskach oraz Gminne
Centrum Kultury i Rekreacji
serdecznie zapraszają do udziału
w XI MIĘDZYPOWIATOWYCH
BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
GRAND PRIX KONOPISK.
Celem zawodów jest promocja
aktywności fizycznej wśród dzieci
i m ł o d z i e ż y. I m p r e z a p o d
patronatem Starosty
Częstochowskiego. Start
20
czerwca 2012r. Miejsce - teren
rekreacyjny
przy
zalewie
„PAJĄK” w Konopiskach

WARUNKI UCZESTNICTWA:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZAWODÓW:
1. Termin : 20.06.2012
2. Miejsce : teren rekreacyjny przy
zalewie „PAJĄK” w Konopiskach
3. Program minutowy:
9.00 - 10.00 przyjmowanie zgłoszeń
,wydawanie kart startowych
10.00 - otwarcie imprezy
10.10 - bieg przedszkolaka
dziewczęta 100 m
10.15 bieg przedszkolaka - chłopcy
100 m.
10.20 kl. I - II dziewczęta S.P
300m
10.25 kl. I -II S.P chłopcy
300m
10.30 kl. III-IV S.P dziewczęta
400 m
10.35 kl. III-IV S.P chłopcy
400 m
WRĘCZENIE NAGRÓD DLA
PRZEDSZKOLAKÓW

- W biegach może uczestniczyć każdy
, kto zostanie zgłoszony i posiada
aktualne badania lekarskie
zezwalające na udział w zawodach
,lub zgodę od rodziców / za co
odpowiada zgłaszający opiekun /
- Ubezpieczenie spoczywa
n a
z g ł a s z a j ą c y c h
- Start tylko w obuwiu sportowym bez
kolców / dotyczy biegu przedszkolaka i
biegów szkół podstawowych /
- Każdy zawodnik powinien posiadać
legitymację szkolną i 2 agrafki
PUNKTACJA ZESPOŁOWA DLA
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I
GIMNAZJÓW:
I m - 5 pkt , II - III m - 3 pkt , IV - VI
m - 2 pkt , VII - X m - 1 pkt
NAGRODY:
BIEG PRZEDSZKOLAKA - medale
za miejsca I - III
dla pierwszych 10 osób - dyplomy
SZKOŁY PODSTAWOWE - medale
za miejsca I - III, dla pierwszych 6
osób - dyplomy
PUCHARY DLA NAJLEPSZYCH
SZKÓŁ I III
pozostali uczestnicy - statuetki oraz
dyplomy za udział
GIMNAZJA - medale za miejsca I III
dla pierwszych 6 osób - dyplomy
PUCHARY DLA NAJLEPSZYCH
GIMNAZJÓW I-III
pozostali - statuetki i dyplomy za
udział
UWAGI:

I marsz „Nordic Walking” na dyst.
1000 metrów dla dyrektorów ,
nauczycieli , opiekunów , rodziców ,
dzieci i młodzieży
10.50 kl. V-VI S.P dziewczęta 600
m.
11.55 kl. V-VI S.P chłopcy 1000 m
12.05 kl. I - III gimnazjum
dziewczęta 1000m
12.15 kl. I III gimnazjum chłopcy
1000 m
12.20 WRĘCZENIE NAGRÓD
INDYWIDUALNYCH I DRUŻYN
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- impreza odbędzie się bez względu na
warunki atmosferyczne
- ostateczna interpretacja regulaminu
należy do organizatora
- każda szkoła oraz każde przedszkole
mogą zgłosić max po 5 uczestników
do każdego biegu
IMPREZA DOFINANSOWANA ZE
ŚRODKÓW STAROSTWA
POWIATOWEGO

W Korzonku kochają
tradycję!
Każdego roku z nastaniem wiosny,
gospodynie w Korzonku
i w Leśniakach porządkują
i upiększają wioskową kapliczkę i
krzyż oraz ich otoczenie.
W katalogu zabytków napisano
o niej, że powstała w XVIII wieku.
Obecnie kapliczka jest starannie
ochraniana i odnawiana.
W majowe dni, kiedy słońce zniża
się ku zachodowi, tak jak kiedyś
nasze babcie i mamy, gromadzimy
się wokół krzyża w Leśniakach
i w Korzonku przy kapliczce.
Pośród domów i pól
rozbrzmiewają słowa litanii

loretańskiej, wyśpiewywane
na chwałę Matki Bożej. To jeszcze
jeden przykład umiłowania
i kultywowania tradycji
przez tutejsze Koło Gospodyń
Wiejskich. Także w maju każdego
roku odbywa się uroczyste
poświęcenie pól z mszą świętą
polową. W Leśniakach ceremonię
tę odprawił ks. Proboszcz
Sławomir Kaczmarek,
a w Korzonku ks. Marek Latos.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół GCKiR

Sołtys Barbara Morzyk

INFORMACJE
W i e l k i e m a l o w a n i e m i e s z k a ń c ó w g m i n y , i zaangażowaniu „odświeżyliśmy”
w miejscowości Kopalnia którzy z ogromnym zapałem wizerunek Kopalni! WSPÓLNYMI
przystąpili do pracy.
Czarne ogrodzenie
„nabrało rumieńców”
i od teraz lśni trzema
kolorami: żółtym,
niebieskim i zielonym.
„ To b y ł a n a p r a w d ę
wspaniała akcja - mówi
jedna z mam biorących
udział w wielkim
malowaniu - nasze dzieci
są dumne, że ich rodzice,
dziadkowie ramię w ramię
przystąpili do działania na rzecz
szkoły”. „Pracy było dużo,
ale dużo też było radości,
śmiechów i żartów. Mieszkańcy
zintegrowali się - w słusznym
celu” dodaje.

SIŁAMI ZADBALIŚMY O PIĘKNO
NASZEJ OKOLICY!
Pozdrawiam
Sołtys Ola Szczepańska

W ostatnich dniach w miejscowości
Kopalnia odbyła się wielka akcja na
rzecz odnowienia ogrodzenia przy
budynku szkoły oraz siedzibie Koła
Gospodyń Wiejskich. Farby
wykorzystywane do odnowienia
ogrodzenia zakupiono ze środków
finansowych przekazanych przez D z i ę k u j ę w s z y s t k i m
Radę Sołecką Kopalnia.
którzy przyłączyli się do akcji.
To dzięki Waszej aktywności
Kapryśna aura nie odstraszyła
REKLAMA

BIURO RACHUNKOWE
przy GS “SCH”
W Konopiskach zaprasza:
NIP 573-010-49-2
REGON: 00041617
KRS: 0000114530
42-274 Konopiska
ul. Towarowa 2
Tel. 34 328 22 55, 695 735 312
E-mail:
gminnaspoldzielnia@onet.eu
Biuro@3b.pl
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