
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY KONOPISKA

MAJ 4/14, egzemplarz bezpłatny

Aleksandria I, Aleksandria II, Hutki, Jamki-Kowale, Konopiska, Kopalnia, Korzonek-Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda-Kijas

         

ZAMIAST  KWIATÓW
Henryk  Żydek

Tak dużo już słów napisano
O Twojej miłości i sercu,
Tak dużo już kwiatów powiędło
Na Twoim matczynym kobiercu.

Tak dużo już słów wyśpiewano,
A wszystkie podniosłe, od święta.
Nie trzeba laurek i kwiatów,
By szczerze o Tobie pamiętać.

Mateczko, jedziemy do Ciebie,   
Takiego prezentu dziś chcesz.
Wracamy do Ciebie co tydzień,
Ty czekasz cierpliwie i wiesz,

Że miłość przyciąga jak magnes,
Myślimy o Tobie co dnia,
Stworzyłaś wspaniałą rodzinę,
Tu nasze dzieciństwo wciąż trwa.

Znów tydzień rozłąki przed nami,
Powroty, nauka i praca.
Twe oczy matczyne przy oknie,
Myślami w swą młodość powracasz.

Albumy rodzinne w Twym ręku,
Uśmiechasz się często do siebie.
- Bądź z nami, jak możesz najdłużej,
Bo co my poczniemy bez Ciebie?
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W GRONIE ŚWIĘTYCH 

„Amen”. Tak brzmiało ostatnie słowo wypowiedziane przez 
Jana Pawła II. Śmierć Ojca Świętego nastąpiła w sobotę 
2 kwietnia 2005 roku o godz. 21:37 w Watykanie. Polacy i ka-
tolicy na całym świecie pogrążyli się w ogromnej żałobie. 
W dzień pogrzebu Watykan był w kolorze biało - czerwonym, 
a nad głowami zgromadzonych podczas uroczystości pogrze-
bowych na Placu Św. Piotra - na transparentach - pojawiło się 
żądanie: „Santo Subito” - „ŚWIĘTY NATYCHMIAST”. To sa-
mo pragnienie skandowały niezliczone tłumy wiernych. 
Po 9 latach oczekiwań mamy ŚWIĘTEGO - jednego z naj-
większych papieży w historii, a Watykan znowu okrył się biało  
czerwonymi - barwami.
W oddalonych o 5 km od Kościoła Parafialnego pw. św. Wa-
lentego i Wawrzyńca w Konopiskach - w miejscowości Kowale  
27 kwietnia 2014 roku mieszkańcy uczcili to niezwykłe wyda-
rzenie. Przy przydrożnym krzyżu, wystawiono obraz Świętego 
Jana Pawła II, zapalono znicze i modlono się do naszego świę-
tego rozpoczynając „LITANIĄ DO ŚWIĘTEGO JANA PA-
WŁA II”:

/Cytat/
…”Święty Janie Pawle, módl się za nami

Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem

Całkowicie oddany Maryi…”,

a potem śpiewano pieśni maryjne i ulubioną przez św. Jana 
Pawła II „Barkę”.
Dla uczestników tego spotkania było to jeszcze jedno ze wzru-
szających i jednocześnie radosnych przeżyć. Całość spotkania 
zorganizowała Edwarda Frania - Przewodnicząca KGW w Jam-
kach - Kowalach. W uroczystym spotkaniu udział wzięły:
Władysława Pyrkosz, Grażyna Szwengiel, Mirosława Ociepa, 
Mirosława Eljasińska, Henryka Paruzel z wnuczką Amandą 
Przyrowską, Monika Kamińska, Janina Bazan, Leokadia Masi-
na, Bożena Glajzner, Wiesława Loch oraz Edwarda i Zdzisław 
Franiowie z wnuczką Nicolą Markowską.

         Edwarda Frania
TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA - 

PROMOCYJNE CENY BILETÓW!!!

Uwaga!! Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie zachęca Mieszkańców Gmi-
ny Konopiska do zakupu biletów w promocyjnych - atrakcyjnych cenach!!! 
W czerwcu proponujemy dwa przedstawienia: „Moralność Pani Dulskiej” w dniu 
06.06.14 r. (piątek), godz. 19.00 - bilety po 20 zł (normalnie są w cenie 40 zł) oraz 
„TANGO FM”  w dniu 15.06.14 r. (niedziela), godz. 19.00 - bilety po 20 zł  (normalnie 
kosztują 40 zł).
Na hasło “Gmina Konopiska” bilety na spektakle można zakupić w promocyjnej cenie 
25 zł lub 20 zł (w zależności od spektaklu).
W przypadku miejsc promocyjnych konieczna jest wcześniejsza rezerwacja miejsc 
i podanie nazwiska osoby zainteresowanej oraz hasła 
“Gmina Konopiska”.

Polecam i zapraszam
Ewa Skowronek
Dział Promocyjno - Literacki
Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie
tel. 34 372 33 47 (27, 57) lub Kasa Teatru  372 33 06
E-mail: e.skowronek@teatr-mickiewicza.pl

PROMOCJA GMINY KONOPISKA 
NA TARGACH “AGROTRAVEL KIELCE 2014”

W dniach od 11 do 13.04.2014r. odbyła się kolejna - VII edycja 
Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturysty-
ki AGROTRAVEL - KIELCE 2014. Udział w targach AGRO-
TRAVEL wzięło blisko 20.000 miłośników kultury folklorys-
tycznej. Na ponad 2000 m2 powierzchni, dorobek kulinarny 
i kulturowy zaprezentowało 140 firm, w tym regiony z Polski, 
Ukrainy, Słowacji i Litwy. Po raz pierwszy udział w targach 
wzięła Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic”. 
Wśród materiałów promocyjnych tj. pocztówki, mapy, foldery, 
ulotki, kalendarze, questy, długopisy znalazły się także ma-
teriały promujące Gminę Konopiska przygotowane na potrze-
by targów przez dział promocji działający przy Gminnym Cen-
trum Kultury i Rekreacji w Konopiskach.
A oto relacja z targów LGD „Bractwa Kuźnic”:
„Spacerując podczas targów można było zwiedzić dosłownie 

całą Polskę. Każde z województw miało swoje stoisko promo-
cyjne, na którym prezentowało swoje atrakcje turystyczne. Nie 
inaczej było ze stoiskiem naszego województwa, o wygląd któ-
rego zadbał Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego. Spróbować tam można było 
tradycyjnych śląskich produktów kulinarnych oraz posłuchać 
na żywo góralskiej muzyki.
Tegoroczny wyjazd można uznać za udany. Zaprezentowaliśmy 
się jako zwarta tematycznie grupa promująca atrakcje turys-
tyczne poprzez nasze tradycyjne smaki oraz materiały promo-
cyjne. Nawiązaliśmy wiele kontaktów z różnymi LGD z Polski.
Mamy nadzieję, że w przyszłości zaowocuje to dla rozwoju tu-
rystycznego regionu „Bractwa Kuźnic.”

Składamy podziękowania Lokalnej Grupie Działania "Bractwo 
Kuźnic" za możliwość zaprezentowania na targach AGRO-
TRAVEL 2014 walorów turystycznych Gminy Konopiska.

          GCKiR

Drodzy Mieszkańcy!

Przed nami XIII Dni Gminy Konopiska. Mnogość atrakcji - w tym muzyka na żywo 
oraz programy artystyczne dla dzieci - to tylko niektóre z powodów, dla których warto 
uczestniczyć w tegorocznej edycji tego wyjątkowego - ważnego dla nas wszystkich - 
- lokalnego święta. Jestem pewien, że zarówno występ Gwiazdy Wieczoru jak i wy-
stępy Orkiestr Dętych przyniosą Państwu wiele radości i zachęcą do wspólnej integracji 
i zabawy. 

Jak każdego roku przygotowujemy dla Państwa wspaniałe propozycje kulturalno -
- rozrywkowe oraz rekreacyjno - sportowe. Informacje o nich znajdą Państwo na stronie 
internetowej Gminy Konopiska - w kalendarzu imprez.  Zachęcam także do spędzania 
wolnego czasu nad zalewem „Pająk”. Dla Państwa odnawiamy plażę i wyznaczamy 
boiska do gry w siatkówkę plażową. Już wkrótce - nas zalewem - powstanie wspaniała 
altana z miejscem do grillowania. Plaża zostanie ogrodzona - co da odpoczywającym 
poczucie bezpieczeństwa - uniemożliwi bowiem ruch pojazdów wzdłuż linii brzegowej 
zalewu. Aby ułatwić mieszkańcom codzienne funkcjonowanie w centrum Konopisk 
rozpoczęliśmy budowę parkingu. 

Choć nadchodzący czas przyniesie wiele zmian pragnę nadmienić, iż dobro naszej 
gminy oraz jej mieszkańców zawsze było i nadal jest dla mnie priorytetem, a współ-
praca z mieszkańcami i ich problemy dnia codziennego były dla mnie inspiracją do 
podejmowania dalszych wyzwań i realizacji kolejnych zadań. Ciszę się, że dzięki 
wspaniałym inicjatywom zadbaliśmy wspólnie o dobro i rozwój naszej małej ojczyzny. 
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REGIONALNA INAUGURACJA DNIA OLIMPIJCZYKA 
W KONOPISKACH 

Jak co roku - z okazji kolejnej rocznicy pierwszych nowożyt-
nych igrzysk olimpijskich (6-15.04.1896) r. - w całej Polsce 
obchodzone są tradycyjne "Dni Olimpijczyka". Dni te są okazją 
do przybliżenia społeczeństwu - a zwłaszcza młodemu poko-
leniu - szlachetnych ideałów ruchu olimpijskiego oraz  przy-
wołania najwspanialszych elementów historii polskiego spor-
tu. 

Uroczysta, emocjonująca, barwna - tak w kilku słowach można 
scharakteryzować wydarzenie - Regionalną Inaugurację Dnia 
Olimpijczyka, która odbyła się 9 kwietnia br. w Gminnej Hali 
Sportowej w Konopiskach. Imprezę pod patronatem Wójta 
Gminy Konopiska p. Jerzego Sochy oraz Prezesa Regionalnej 
Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie 
p. Grzegorza Lipowskiego przygotowało - we współpracy z ZS 
w Konopiskach - Gminne Centrum Kultury i Rekreacji.
W tym dniu naszą gminę odwiedziło wielu znamienitych gości, 
a pośród nich Olimpijczycy:  
Zygmunt Anczok - polski piłkarz urodzony w Lublińcu, gra-
jący na pozycji lewego obrońcy, mistrz olimpijski z Mona-
chium z 1972 r. 
Andrzej Szarmach - piłkarz, reprezentant Polski, trener.
Srebrny medalista olimpijski z Montrealu (1976), gdzie zdobył 
tytuł króla strzelców.
Stanisław Gościniak - polski siatkarz i trener siatkarski. Jeden 
z najlepszych rozgrywających na świecie. Brał udział w igrzys-
kach olimpijskich w Meksyku (1968 -  5 miejsce) oraz Mona-
chium (1972 -  9 miejsce). 
Jerzy Brzęczek - polski piłkarz występujący na pozycji po-
mocnika i trener piłkarski; obecnie szkoleniowiec Rakowa 
Częstochowa. Były reprezentant Polski, wicemistrz olimpijski 
z Barcelony z 1992 roku.
Jakub Jelonek - polski chodziarz, olimpijczyk z Pekinu 
(2008), medalista mistrzostw Polski w hali.
Dariusz Goździak - polski pięcioboista nowoczesny, złoty me-
dalista olimpijski z Barcelony 1992, trzykrotny medalista mi-
strzostw świata, brązowy medalista mistrzostw Europy w dru-
żynie. 

Przemarsz pocztów sztandarowych, wciągnięcie flagi olimpij-
skiej, zapalenie znicza oraz przemówienia: Wójta Gminy Kono-
piska - p. Jerzego Sochy, Wiceprezesa Regionalnej Rady Pols-
kiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie p. Jerzego Ra-
ganiewicza oraz przedstawiciela Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego p. Dariusza Goździaka rozpoczęły część oficjalną 
środowych uroczystości.    

Zgromadzonym w hali sportowej gościom odczytano także list 
wielokrotnej medalistki Igrzysk Olimpijskich - p. Ireny 
Szewińskiej.

„Drodzy Przyjaciele,
Z okazji Inauguracji Dni Olimpijczyka bardzo serdecznie 
pozdrawiam Uczniów i Grono Pedagogiczne Gimnazjum 
w Konopiskach. 
Dni Olimpijczyka to piękna promocja Ruchu Olimpijskiego 
i Idei Olimpijskiej. Pragnę podkreślić, iż Ruch Olimpijski to nie 
tylko udział w Igrzyskach Olimpijskich, ale również sportowy 
styl życia, a więc rekreacyjne i wyczynowe uprawianie sportu. 
Drodzy Uczniowie - biorąc udział w zajęciach sportowych i tre-
ningach także promujecie Ideę Olimpijską i czynnie włączacie 
się do Ruchu Olimpijskiego! Dzisiejsze uroczystości to specjal-
na okazja do przypomnienia wspaniałych sukcesów polskich 
olimpijczyków, którzy swoimi Osiągnięciami wpisali się złotymi 
zgłoskami do historii Ruchu Olimpijskiego.
Drodzy Uczniowie,
Życzę Wam, aby dzisiejsza Inauguracja Dni Olimpijczyka w wa-
szej szkole była dla Was inspiracją do uprawiania sportu, który 
daje tyle przyjemności i satysfakcji. 
Życzę Wam, aby wśród Was znaleźli się przyszli olimpijczycy!

Z olimpijskim pozdrowieniem, 
Irena Szewińska

Członkini Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego”

W tym dniu (09.04.14r.) Regionalna Rada Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego postanowiła uhonorować młodych, utalentowa-
nych sportowców z terenu naszej gminy wyjątkowymi odzna-
czeniami. 

„I kółko olimpijskie” - z rąk Olimpijczyków - otrzymali: 
- Delfina Kozak (ZS w Konopiskach),
- Oliwia Machcińska (ZS w Konopiskach),
- Oliwia Błaszak (ZS w Konopiskach),
- Tomasz Tomżyński (ZS w Konopiskach),
- Kacper Kozłowski (ZS w Konopiskach), 
- Bartosz Opiłka (ZS w Konopiskach), 
- Michał Kowalik (ZS w Konopiskach),
- Patryk Musiał (ZS w Konopiskach),
- Dawid Jabłoński - (Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
„Prometeus”),
- Dawid Binek (ZSP Aleksandria),
- Konrad Henkiel (ZSP Hutki),
- Paweł Kubaj (ZSP Hutki), 

- Olaf Ślimak (ZSP Hutki),
- Oliwia Sroka (ZSP Kopalnia),
- Wiktoria Sroka (ZSP Kopalnia).

Doceniając wkład i zaangażowanie w rozwój sportu - Zrzesze-
nie Ludowe Zespoły Sportowe przyznały odznaki: „Zasłużony 
Działacz LZS” oraz „Złota Odznaka LZS”. 
Odznakę „Zasłużony Działacz LZS” otrzymali: 
p. Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak, p. Stanisław Michalczyk, 
p. Stanisław Ociepa.
„Złotą Odznakę LZS” otrzymali: 
p. Jan Bartelak, p. Andrzej Babczyński, p. Beata Ciuk,
p. Joanna Ciuk, p. Grzegorz Dyner, p. Tomasz Cieślik,
p. Piotr Dobosz, p. Janusz Jończyk, p. Sławomir Jankowski,
p. Tomasz Kupczyk, p. Wojciech Krauze, p. Aneta Krząpa,
p. Robert Kępa, p. Mariola Lamch, p. Krzysztof Miciński, 
p. Andrzej Miedziński, p. Marek Rak,  p. Anna Sporek, 
p. Waldemar Strach, p. Arkadiusz Szymanek.  
Wręczenia odznaczeń dokonali: Prezes Śląskiego Zrzeszenia 
LZS p. Tomasz Czerwiecki oraz Prezes WLKS Kmicic Często-
chowa p. Stanisław Sączek. 

Śląski Związek Piłki Nożnej - doceniając zasługi działaczy 
Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Konopiskach 
- z okazji 65-lecia piłki nożnej w klubie - uhonorował Odznaką 
Honorową Śląskiego Związku Piłki Nożnej poszczególnych 
działaczy sportowych. 

Brązową Odznakę Honorową Śląskiego Związku Piłki Nożnej 
otrzymali:
p. Sławomir Bartłomiejczyk, p. Wisław Ciekot, p. Edmund Kita, 
p. Marian Kościelniak. 
Srebrną Odznakę Honorową Śląskiego Związku Piłki Nożnej 
otrzymali:
p. Mariusz Ciechanowski, p. Bogdan Kowalik, p. Bronisław 
Kowalik, p. Lucjan Kowalik, p. Andrzej Sączek, p. Ryszard 
Szczerbak.
Złotą Odznakę Honorową Śląskiego Związku Piłki Nożnej 
otrzymali:
p. Henryk Anders, p. Andrzej Bator, p. Wojciech Bator, p. Jan 
Kruk, p. Mieczysław Kruk, p. Ignacy Polanowicz, p. Stanisław 
Sączek, p. Jerzy Socha, p. Jan Szyma. 
Wręczenia odznak dokonał Wiceprezes Śląskiego Związku Pił-
ki Nożnej p. Henryk Kula. 

Za rozwój piłki nożnej - Gminny Klub Sportowy LOT Kono-
piska został uhonorowany Pucharem oraz listem gratulacyj-
nym. Wręczenia dokonał Przewodniczący Komisji Odznaczeń 
Śl. ZPN p. Władysław Drożdżal oraz Przewodniczący Okręgo-
wego ZPN p. Waldemar Bugaj. 
Z okazji 10 - lecia istnienia Ludowego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego w Konopiskach - za dotychczasowe dokonania 
młodych sportowców - na ręce p. Stanisława Michalczyka prze-
kazano pamiątkowy puchar. 
Na koniec części oficjalnej - w podziękowaniu za dotychczaso-
wą współpracę oraz niegasnące zaangażowanie w krzewieniu 
sportu pośród społeczeństwa naszej gminy - uhonorowano p.. 
Stanisława Sączka. Kwiaty oraz list gratulacyjny wręczyli  Wójt 
Gminy Konopiska p. Jerzy Socha oraz Za-ca Wójta p. Magda-
lena Jarosz - Wawrzyńczak.
Dla wszystkich zebranych - w najnowszym układzie choreogra-
ficznym  zaprezentowały się mażoretki ”Szyk” (opiekun - p. 
Magdalena Poks).

Drugą część uroczystości rozpoczęły rozgrywki sportowe, 
w których zmierzyły się drużyny: piłkarskie UKS Orzeł Kono-
piska, ALKAS Aleksandria; koszykówki: ZS Konopiska, ZSP 
Rększowice, siatkówki: I Drużyna Siatkarska Konopiska SOS, 
II Drużyna Siatkarska Konopiska. W finale zwyciężyły zespoły: 
piłka nożna: UKS Orzeł Konopiska (2:1), koszykówka: ZS Ko-
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w których zmierzyły się drużyny: piłkarskie UKS Orzeł Kono-
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nopiska (5:4), siatkówka: I Drużyna Siatkarska Konopiska 
(2:0). W przerwach pomiędzy rozgrywkami (do boju) naszych 
dzielnych sportowców zagrzewała grupa cheerleaderek (opie-
kun - p. Joanna Ciuk).
Organizatorzy zadbali, aby w tym wyjątkowym dniu nie zabra-
kło atrakcji. Ogromnym zainteresowaniem przybyłych gości 
cieszyły się wystawy: „Polscy Olimpijczycy na IO 1924 -
- 2014”, której twórcami byli uczniowie Gimnazjum nr 2 im. 
Pokolenia Kolumbów w Częstochowie pod opieką p. Macieja 
Hupy; zbiór pamiątek i gadżetów przywiezionych z letnich 
i zimowych IO - własność Ady i Adama Szewińskich oraz spot-
kania: z Olimpijczykami p. Zygmuntem Anczokiem, p. An-
drzejem Szarmachem, p. Stanisławem Gościniakiem, p. Je-

rzym Brzęczkiem, p. Jakubem Jelonkiem, p. Dariuszem Goź-
dziakiem, a także - dziennikarzem sportowym, wielkim znawcą 
piłki nożnej - autorem książki pt. „Żonglerka” p. Stefanem 
Szczpłkiem i byłym mieszkańcem Konopisk - dziennikarzem 
p. Markiem Przybylikiem, którzy chętnie dzielili się z przy-
byłymi swoimi sportowymi historiami rozdając przy tym całe 
mnóstwo autografów.

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji składa serdeczne podzię-
kowania wszystkim osobom zaangażowanym w tegoroczną or-
ganizację Regionalnej Inauguracji Dnia Olimpijczyka w Kono-
piskach!

GCKiR

GMINNY ZESPÓŁ ŚPIEWACZY
- Z WYSTĘPAMI W ZEBRZYDOWICACH

Ponad sto zespołów i solistów pojawiło się na Międzynaro-
dowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznym” Złoty Kłos”, 
który od ponad dwudziestu lat organizowany jest w Zebrzydo-
wicach. Gminę Konopiska reprezentował Gminny Zespół Śpie-
waczy, który w br. obchodzi 15 - lecie swojego istnienia. Panie 
zaprezentowały dwie pieśni: "Jak jo chodził do dziyweczki”, 
„Siwa kobylina”.

Przesłuchania konkursowe odbywały się w dniach od 01.05 do 
03.05.2014. r w Amfiteatrze - przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Zebrzydowicach. Do przeglądu przystąpiły zespoły śpie-
wacze a'capella, zespoły śpiewacze z akompaniamentem, ka-
pele ludowe, zespoły inscenizujące zwyczaje ludowe, zespoły 
taneczne, zespoły dziecięce, śpiewacy ludowi i instrumentaliś-
ci. Jury przewodniczyła: prof. zw. dr hab. Krystyna Turek - 
- etnomuzykolog.

Serdecznie gratulujemy udanego występu! Dziękujemy za 
aktywną promocję naszej gminy, folkloru oraz polskich trady-
cji.          GCKiR

100 LAT DLA GMINNEGO ZESPOŁU 
ŚPIEWACZEGO 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia istnienia Gminnego Zespołu Śpie-
waczego pragniemy złożyć wszystkim członkiniom najser-
deczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej po-
myślności. Niechaj dalsza działalność przyniesie radość i satys-
fakcję, a głębokie zaangażowanie w promowanie kultury ludo-
wej stanowi źródło kolejnych sukcesów! 

         

DZIEŃ ZIEMI W ZSP KOPALNIA

ŻYJMY ZDROWO, KOLOROWO! - pod takim hasłem obcho-
dziliśmy tegoroczny Dzień Ziemi w naszej szkole. Jak co roku, 
obchody Dnia Ziemi skłaniają nas wszystkich do refleksji nad 
środowiskiem, w którym żyjemy. Jakoś baczniejszym okiem 

patrzymy wokół siebie. Staramy się zadbać o przyrodę, sprzą-
tać, chronić i zazieleniać swoje otoczenie. Uczniowie klasy II 
i V ciekawym  programem artystycznym uświadomili nam, że 
Ziemia nie jest naszą własnością. Została nam jedynie powie-
rzona na pewien czas i tylko od nas zależy w jakim stanie  
pozostawimy ją następnym pokoleniom. Występ dzieci prze-
platany był filmem obrazującym główne zasady zdrowego od-
żywiania, pokazem piramidy żywieniowej, w której obecnie 
podstawą jest aktywność fizyczna i normy żywieniowe zgodne 
z zaleceniami podanymi przez Instytut Żywienia i Żywności. 
Wszystko to pozwoliło lepiej zrozumieć konieczność dbania 
o zdrowie swoje i innych. Uczniowie każdej klasy wspólnie 
z rodzicami przygotowali kolorowe stoły ze zdrową żywnoś-
cią. Ogromną niespodziankę dla wszystkich zrobiły Panie 
z KGW w Kopalni oraz Pani Bożena Badora przygotowując 
własne stoły z potrawami regionalnymi i bogatym zestawem 
przetworów warzywnych. Pouczająca lekcja  zakończyła się 
wspólną degustacją zgromadzonych „Darów Ziemi”. 

Na zaproszenie Pani Dyrektor Lucyny Napieralskiej i nauczy-
cielek przygotowujących program odpowiedzieli: Pan Wójt 
Jerzy Socha, Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Spor-
tu Pan Zdzisław Frania, sołtys Kopalni Pani Ola Szczepańska,  
przedstawicielka KGW w Kopalni Pani Monika Bator, pielęg-
niarka szkolna Pani Bożena Badora, rodzice oraz wieloletni 
dyrektor szkoły Pan Henryk Żydek, który zrobił uczniom kl. II 
prezent pisząc dla nich poniższy okolicznościowy wierszyk za-
prezentowany w części artystycznej.

   Autorki projektu: Teresa Socha, Alina Dobosz 

RECEPTA  NA  ZDROWIE

Henryk Żydek
  Kukułka mnie budzi o siódmej,

Otwieram swe okno szeroko,
  By ćwiczyć dokładnie i równo,

Oddychać miarowo, głęboko.

Pod prysznic udaję się żwawo,
By obmyć dokładnie swe ciało,
A później śniadanie z rodziną.

             Do dzwonka niewiele zostało.
 

 Żyjcie zdrowo, kolorowo,
Pijcie mleko na śniadanie,
A kto duszkiem je wypije,

Ten owoców kosz dostanie;
Świeżych, zdrowych, kolorowych,

Jabłka, gruszki i maliny.
A gdy wszystkich dzisiaj nie zjesz,

Nie pokazuj kwaśnej miny.

  Po lekcjach do domu na obiad,
      -Ten smaczny od babci lub mamy.

I zanim się wezmę do lekcji,
 To jeszcze w tenisa zagramy,

Nie dla mnie papieros i piwo,
 Bo liczy się tylko me zdrowie.
 Którędy podążać przez życie,

   Niech serce i rozum podpowie.

W tym roku - w Eliminacjach Gminnych Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” - 
- zorganizowanych przez Wójta Gminy Konopiska Jerzego So-
chę, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych druha Grzegorza Dynera i Komendan-
ta Gminnego druha Janusza Jończyka udział wzięło 25 uczest-
ników ze szkół i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy 
Konopiska. Uczestnicy eliminacji - aby przejść do finału mu-
sieli odpowiedzieć na trzydzieści pięć pytań testowych z zakre-
su ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa medycznego. Na-
stępnie pięciu zawodników z najlepszymi wynikami z każdej 
grupy wiekowej mogło przystąpić do etapu finałowego, 

w którym punktowane były odpowiedzi ustne na wylosowane 
wcześniej pytania i zagadnienie. W zależności od wieku, trzeba 
było wykazać się umiejętnościami i wiedzą z zakresu rozpozna-
wania znaków informacyjnych w budynkach, zgłoszenia wy-
padku na numer alarmowy, udzieleniu pierwszej pomocy osobie 
poszkodowanej, znajomością środków gaśniczych i ich zastoso-
waniu oraz innych bardzo fachowych pytań.
W grupie I w kategorii szkoły podstawowe - najlepszy okazał się 
Emilian Baor. Niewiele mniejszą znajomością zagadnień z za-
kresu pożarnictwa wykazali się Konrad Kluźniak (2), Zuzanna 
Sarnowska (3), Sophie Bruno (4) i Justyna Łuszczyńska (5). 

         Cdn.str.8 
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W grupie II - w kategorii gimnazja - najlepiej odpowiadała 
Aleksandra Cierniak. Kolejne miejsca zajęli: Konrad Norber-
czyk (2), Paweł Leśniczek (3), Bartosz Banasiak (4) i Paulina 
Kołodziejczyk (5). W grupie III - w kategorii szkół ponad-
gimnazialnych zwyciężył Rafał Pyrkosz, a kolejne miejsca za-
jęli: Jakub Woźniak (2), Sandra Styczeń(3), Kamil Szymonik 
(4). Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a dla laureatów 
zmagań przygotowane zostały puchary i nagrody rzeczowe 
ufundowane i wręczone przez Wójta Gminy Konopiska Jerze-
go Sochę i druha Grzegorza Dynera. Na szczególną uwagę za-
sługuje prezentowany poziom wiedzy z zakresu pożarnictwa. 
Małe różnice punktowe oraz dodatkowe pytania w dogrywkach 
świadczą o bardzo dobrym przygotowaniu wszystkich uczest-
ników. 
Niestety w każdej rywalizacji celem jest wyłonienie naj-
lepszego uczestnika, dysponującego wiedzą oraz umiejętnoś-
ciami i przed takim bardzo trudnym zadaniem stanęło jury 
eliminacji w składzie: Przewodniczący druh Wojciech Żukow, 

Sekretarz druh Anna Paździor i członkowie: druh Robert Dyl, 
druh Adrian Bednarek i druh Wacław Strach. Zwycięzcy elimi-
nacji gminnych: Emilian Baor, Aleksandra Cierniak i Rafał 
Pyrkosz wystartowali 12 kwietnia 2014 roku w turnieju na 
szczeblu powiatowym. W drugiej grupie wiekowej (gim-
nazja) reprezentująca naszą gminę Aleksandra Cierniak 
zajęła pierwsze miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych 
i wygrała eliminacje powiatowe. Zwyciężczyni reprezen-
towała naszą Gminę w eliminacjach wojewódzkich turnieju, 
które odbyły się w Siewierzu.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w tegorocznym Ogólnopol-
skim Turniej Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA 
POŻAROM” serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów! 

Komendant Gminny OSP
Janusz Jończyk 

W dniu 7 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej w Rększowicach  
odbyła się lekcja przyrody z p. Krzysztofem Wołczykiem leśni-
czym z nadleśnictwa Herby.
Uczniowie klas starszych mieli okazję do utrwalenia wiado-
mości zdobytych na zajęciach przyrody. Podczas barwnej pre-
lekcji zapoznali się z pracą leśniczego, poznali wiele ciekawos-
tek z życia leśnych zwierząt.
Leśniczy opowiadał o ekologii, o tym co dzieje się w środowis-
ku leśnym. Zapoznał wszystkich ze zwierzętami zamieszkują-
cymi lasy oraz ich zwyczajami. Gość zachęcał do częstego ob-
cowania z przyrodą. Zwrócił także szczególną uwagę na bez-
pieczne korzystanie z uroków lasu.
Na koniec spotkania dzieci miały możliwość zadawania pytań 
panu leśniczemu i ochoczo z tej możliwości skorzystały.
Pytania były przeróżne, ale nasz gość na wszystkie bardzo cier-
pliwie i wyczerpująco odpowiadał.                   ZSP Rększowice

UCZYMY MIŁOŚCI DO PRZYRODY - 
- UCZYMY SPOSTRZEGAĆ JEJ PIĘKNO

CO WIEMY NT. UNII EUROPEJSKIEJ?

Już po raz czwarty Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościusz-
ki w Rększowicach była organizatorem Międzygminnego Kon-
kursu Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej. Konkurs odbył się 
7 maja 2014r. Skierowany był do uczniów klas IV- VI szkół 
podstawowych. Rozgrywany był w kategorii grupowej. 
Konkurs przygotowała i przeprowadziła mgr Sybilla Hofman  
Migdalska. Konkurs składał się z 3 części: testu, który zawierał 
pytania zamknięte i otwarte, części ustnej i części praktycznej. 

Uczniowie musieli wykazać się wiedzą nie tylko z zakresu fun-
kcjonowania UE ale również na temat krajów członkowskich, 
potraw narodowych, powitań i pożegnań w różnych krajach, 
stolic, flag europejskich, charakterystycznych budowli. 
Wszystkie zespoły uczestniczące w konkursie wykazały się 
ogromną wiedzą o Unii Europejskiej i Krajach Unijnych. Ko-
misja po sprawdzeniu prac i podliczeniu ilości punktów przy-
znała: I miejsce Zespół szkół im. Henryka Sienkiewicza w Ko-
nopiskach, II miejsce Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 
Łaźcu, III miejsce Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Ko-
chanowskiego w Aleksandrii. Szkoły, które zwyciężyły otrzy-
mały cenne nagrody książkowe. Podziękowania zostały wrę-
czone również nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów 
do konkursu.

        ZSP Rększowice

NIEZWYKŁA LEKCJA HISTORII

14 kwietnia 2014r. uczniowie klasy IV ZS-P w Rększowicach 
uczestniczyli w lekcji historii i społeczeństwa z udziałem Pani 
Sekretarz Gminy Konopiska Barbary Ankowskiej - Lis.
Aktualnie realizowane na lekcjach historii i społeczeństwa 
w klasie IV tematy obejmują elementy edukacji obywatelskiej 
z zakresu samorządności, w związku z czym, aby przybliżyć 
uczniom zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorząd-
ności lokalnej poprosiliśmy Panią Sekretarz, aby opowiedziała 
uczniom o Gminie Konopiska, o pracy Rady Gminy Konopis-
ka, wyjaśniła wybrane pojęcia tj. sołectwo, rada sołecka, 
uchwała…itp. Lekcja zdaniem uczniów była bardzo intere-

sująca, z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w niej zada-
jąc Pani Sekretarz nieskończoną liczbę pytań. Dziękujemy za 
wizytę w naszej szkole.

          ZSP Rększowice 

Z ODWIEDZINAMI U STRAŻAKÓW 

W dniu 9 maja 2014r. dzieci z przedszkola i uczniowie szkoły 
podstawowej wybrały się na wycieczkę pieszą do Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Hutkach. Na miejscu powitali nas Panowie 
Strażacy: prezes p. Edward Bałdyga, strażacy p. Piotr Stoparek 
i p. Wojciech Mrozek. 
Panowie zaprezentowali dzieciom i uczniom całe wyposażenie 
wozu strażackiego, dzieci mogły przymierzyć hełm strażacki, 
wejść do kabiny. Atrakcją był przejazd wozem strażackim 
i ugaszanie pożaru. Dzięki tej wizycie dzieci dowiedziały się na 
czym polega praca strażaka, jakim sprzętem posługują się stra-
żacy oraz jak zachować się w czasie pożaru. Następnie zosta-
liśmy zaproszeni na herbatkę, słodki poczęstunek, popcorn i wa-
tę cukrową. Czas wolny dzieci i uczniowie spędzili na zabawie 
na świeżym powietrzu. Dzieci z wycieczki wróciły bardzo 
zadowolone i z mnóstwem wrażeń. Serdecznie dziękujemy Stra-
żakom za tak miłe przyjęcie, edukację i zabawę.

       Joanna Dróżdż/ ZSP Hutki 

UWAGA !!! “BIEGAM BO LUBIĘ” 
W KONOPISKACH 

Od soboty 26.04.2014r. na mapie akcji „BiegamBoLubię” poja-
wiła się nowa miejscowość - Konopiska! Zajęcia organizowane 
są w każdą sobotę o godzinie 9:30. Prowadzący: Daniel Woch, 
Ewa Kłosińska i Karol Grabowski. Adres stadionu: ul. Sportowa 
60, 42-274 Konopiska. POLECAMY!!! Więcej informacji 
na oficjalnej stronie „BiegamBoLubię".

          GCKiR
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Komendant Gminny OSP
Janusz Jończyk 
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„BYĆ KOBIETĄ -
- ZDROWA, PIĘKNA, SPEŁNIONA”

Po raz szósty w Hali Sportowej w Konopiskach spotkali się 
uczniowie gimnazjów z Aleksandrii, Hutek i Konopisk oraz 
klasy szóste szkół podstawowych z terenu gminy Konopiska 
wraz z opiekunami na VI Inspiracjach Profilaktycznych, które 
w tym roku przebiegały pod hasłem „Być kobietą - zdrowa, 
piękna, spełniona”. Pomysłodawczynią tematyki tegoroczne-
go spotkania była Pani Iwona Nadzieja - pedagog szkolny. Na 
uroczystość przybyli również przedstawiciele Urzędu Gminy 
w Konopiskach, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, radni, zaproszeni goście, rodzice. 
W klimat spotkania wprowadziła wszystkich uczennica kl. VI 
SP w Konopiskach Victoria Kozik piosenką „Być kobietą”. Na-
stępnie Pani dr Anna Pogorzelska - dyrektor Gminnego Ośrod-

ka Zdrowia, lekarz medycyny, ginekolog - położnik wygłosiła 
prelekcję na temat zdrowego stylu życia i przedstawiła bardzo 
ciekawą prezentację multimedialną. Następnym punktem pro-
gramu było obejrzenie przez zebranych przedstawienia profi-
laktycznego „Uwierzyć w przyjaźń” w wykonaniu uczennic kl. 
Va SP w Konopiskach. Scenariusz przedstawienia został napi-
sany przez uczennicę kl. Va Zuzannę Kołaczyk, a przygotowa-
ny pod opieką nauczycieli J. Bogatek, L. Stefaniak i M. Kę-
dziory. Z kolei uczniowie gimnazjów przedstawili prezentacje 
multimedialne „Szczęśliwa kobieta we współczesnym świe-
cie”, które spotkały się z dużym zainteresowaniem publicznoś-
ci. Szczęśliwa kobieta to osoba akceptująca siebie, zadowolona 
ze swojego wyglądu, potrafiąca podkreślić atuty własnego wi-
zerunku. Kolejnym zaproszonym gościem była Pani Grażyna 
Zając ekspert do spraw pielęgnacji i ambasador firmy Colistar 
na Śląsk, która w bardzo przystępny sposób wprowadziła ucz-
niów i gości w świat piękna kobiety. W tym czasie przedstawi-
cielki firmy Douglas udzielały porad kosmetycznych i wyko-
nywały makijaż dla chętnych osób. Firma Douglas ufundowała 
również upominki, które zostały rozprowadzone wśród pu-
bliczności w formie losów. Pani Grażyna Zając przygotowała 
również oryginalną prezentację multimedialną pt. „Metamor-
fozy”, dzięki której zobaczyliśmy na własne oczy, jak odpo-

wiedni makijaż i strój potrafią wydobyć piękno z każdej kobie-
ty. Warto podkreślić, iż ważnym punktem profilaktyki jest ak-
tywne spędzanie czasu wolnego, o czym przekonała nas Pani 
Katarzyna Pilarska - licencjonowany Instruktor Zumby i Rek-
reacji Ruchowej ze specjalizacją Fitness, która porwała 
publiczność swoim zapałem, energią, ruchem. Panie K. Pilar-
ska i G. Zając to mamy uczniów ZS w Konopiskach, które zaw-
sze są chętne i otwarte na współpracę ze szkołą. O tym, że od 
najmłodszych lat należy dbać o aktywność ruchową przekonały 
nas dziewczynki z kl. IV i V b SP w Konopiskach oraz uczenni-
ce z gimnazjów w Aleksandrii i Hutkach, które zaprezentowały 
układy taneczne przy dźwiękach skocznej muzyki. W naszym 
spotkaniu nie zabrakło również aktywności fizycznej przygoto-
wanej dla młodzieży przez nauczycieli wychowania fizyczne-
go P. M. Lamch i P. T. Kupczyka. Na koniec Pan Dyrektor ZS 
w Konopiskach S. Michalczyk i przedstawicielka Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych P. Jadwiga 
Majdzik wręczyli delegacjom poszczególnych szkół upominki 
- pamiątkowe statuetki i książki. Fundatorem nagród była 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Konopiskach. Dziękujemy uczniom za aktywny udział, goś-
ciom za udzielenie istotnych i wartościowych informacji na te-
mat szeroko pojętej profilaktyki zdrowia, odpoczynku, urody 
oraz zachęcenie wszystkich do tańca, ruchu, aktywności fizycz-
nej. Mamy nadzieję, że VI Inspiracje Profilaktyczne będą miały 
wpływ na promowanie wartościowych wzorców oraz zdrowe-
go stylu życia. 

Organizatorami tegorocznego dnia profilaktyki byli nauczycie-
le: I. Nadzieja, M. Szymanek, W. Warwas, R. Gęsiarz, M. Kę-
dziora, I. Stanisz, J. Bogatek, L. Stefaniak, A. Trzepizur, M. 
Lamch, T. Kupczyk. 

M. Szymanek, R. Gęsiarz

“NASZE ŚPIEWANIE” 

9 maja br. w świetlicy w Korzonku odbył się II Konkurs Pio-
senki Dziecięcej i Młodzieżowej „Nasze Śpiewanie”. Organi-
zatorem było Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopis-
kach i Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Jamkach-
- Korzonku. Do konkursu przystąpiło 34 solistów z przedszkoli 
i szkół naszej gminy w kategoriach: przedszkolaki, szkoły pod-
stawowe klasy 1-3, szkoły podstawowe klasy 4-6 i klasy gim-
nazjum. Wykonawcy prezentowali swoje umiejętności wokal-
ne na bardzo wysokim poziomie wykonując w języku polskim 
jedną piosenkę o tematyce dziecięcej lub młodzieżowej dosto-
sowanej formą i treścią do wieku. Całą imprezę muzyczną 
poprowadziła w profesjonalny sposób Pani Dorota Mielczarek 
ze szkoły w Jamkach-Korzonku.  
Choć festiwal piosenki to dla dzieci i młodzieży głównie dobra 
zabawa oraz zdobywanie scenicznych szlifów, to jednak impre-
za rządziła się swoimi prawami, które zakładały wyłonienie 
zwycięzców. Komisja w składzie: Klaudia Załoga, Jakub Będ-
kowski - absolwenci Wydziału Sztuki Muzycznej Akademii 
im. J. Długosza w Częstochowie i Sławomir Żydek - nauczyciel 
nauki gry na instrumentach przyznali następujące miejsca:
wśród przedszkolaków
I miejsce  Natalia Szkop  Przedszkole w Konopiskach
II miejsce  Martyna Płaczek  Przedszkole w Konopiskach
III miejsce  Zuzanna Ciekot  Przedszkole Oxford for Kids
Wyróżnienie  Nadia Bednarek  ZSP w Rększowicach
Wyróżnienie  Antoni Ociepa  ZSP w Kopalni
szkoły podstawowe klasy 1-3
I miejsce  Jakub Bagrincew  SzP w Konopiskach
II miejsce  Nikola Cuber  SzP w Jamkach-Korzonku
III miejsce  Amelia Piwek  ZSP w Hutkach
Wyróżnienie  Jessica Biel  ZSP w Kopalni
Wyróżnienie  Sandra Harabas  SzP w Jamkach-Korzonku
Wyróżnienie  Anna Blukacz  SzP w Jamkach-Korzonku
szkoły podstawowe klasy 4-6
I miejsce  Sophie Bruno  SzP w Jamkach - Korzonku
II miejsce  Emilia Kamińska  SzP w Jamkach - Korzonku
III miejsce  Emilia Kuś  Sz P w Łaźcu
Wyróżnienie  Miłosz Garus  ZSP w Rększowicach
Wyróżnienie  Nicola Harabas  SzP w Jamkach-Korzonku
Wyróżnienie  Wiktoria Burzyńska  SzP w Łaźcu
klasy gimnazjum
I miejsce  Natalia Kosowska  Gimnazjum w Konopiskach
II miejsce  Magdalena Wilk  Gimnazjum w Aleksandrii
III miejsce  Angelika Nalewajka  Gimnazjum w Hutkach
Wyróżnienie  Klaudia Ceglarek  Gimnazjum w Aleksandrii

Wszyscy uczestnicy przesłuchań otrzymali pamiątkowe dyplo-
my, a laureaci miejsc oprócz dyplomów atrakcyjne upominki 
przygotowane specjalnie na tą okazję przez Panią Ewę Gut 
właścicielkę Pracowni Tkaniny Unikatowej „QUILT” w Krze-
picach.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu 
za udział, gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok!

              M.Łyszczarz/GCKiR

FINAŁ KONKURSU 
“KOMPOZYCJE WIELKANOCNE”

 
Organizator konkursu Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w 
Konopiskach, powołał Komisję Konkursową w składzie: Justy-
na Warwas - Kozak - mgr sztuki, artysta plastyk, Dawid Bocheń-
ski - mgr sztuki, artysta plastyk. Na konkurs wpłynęło 128 prac. 
Komisja przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
I GRUPA WIEKOWA - PRZEDSZKOLA i KL.”0”
I nagroda - Praca zbiorowa - Publiczne Przedszkole 
w Konopiskach, gr. dzieci 4-5-letnich
I nagroda - Praca zbiorowa - Zespół Szkolno - Przedszkolny 
w Kopalni, gr. 5-6-latków
II nagroda - Praca zbiorowa - Publiczne Przedszkole 
w Konopiskach, gr. dzieci 4-5-letnich
III nagroda - Franciszek Madej - Niepubliczne Przedszkole 
Językowe „Wyspa Szkrabów” w Lublińcu
II GRUPA WIEKOWA - KL. I  III
I nagroda - Praca zbiorowa - Szkoła Podstawowa w Jamkach -
- Korzonku, kl. I i kl. II
I nagroda - Praca zbiorowa - Szkoła Podstawowa 
w Konopiskach, kl. III b
II nagroda - Praca zbiorowa - Zespół Szkolno - Przedszkolny 
w Hutkach, kl. II
III nagroda - Patryk Kędziora - Zespół Szkół w Konopiskach
III nagroda - Praca zbiorowa - Zespół Szkolno - Przedszkolny 
w Hutkach, kl. II
Wyróżnienie:
- Aleksandra Danecka - Zespół Szkół w Konopiskach
- Wiktoria Janicka - Zespół Szkół w Konopiskach
- Adam Szewiński - Zespół Szkół w Konopiskach
III GRUPA WIEKOWA - KL. IV - VI
I nagroda - Karina Grajnert - Szkoła Podstawowa nr 21 
w Częstochowie
II nagroda - Olimpia Matyja - Szkoła Podstawowa nr 21 
w Częstochowie
III nagroda - Justyna Łuszczyńska i Maja Łuszczyńska - 
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Aleksandrii
Wyróżnienie:
- Nikodem Bauer - Szkoła Podstawowa nr 21 w Częstochowie
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„BYĆ KOBIETĄ -
- ZDROWA, PIĘKNA, SPEŁNIONA”

Po raz szósty w Hali Sportowej w Konopiskach spotkali się 
uczniowie gimnazjów z Aleksandrii, Hutek i Konopisk oraz 
klasy szóste szkół podstawowych z terenu gminy Konopiska 
wraz z opiekunami na VI Inspiracjach Profilaktycznych, które 
w tym roku przebiegały pod hasłem „Być kobietą - zdrowa, 
piękna, spełniona”. Pomysłodawczynią tematyki tegoroczne-
go spotkania była Pani Iwona Nadzieja - pedagog szkolny. Na 
uroczystość przybyli również przedstawiciele Urzędu Gminy 
w Konopiskach, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, radni, zaproszeni goście, rodzice. 
W klimat spotkania wprowadziła wszystkich uczennica kl. VI 
SP w Konopiskach Victoria Kozik piosenką „Być kobietą”. Na-
stępnie Pani dr Anna Pogorzelska - dyrektor Gminnego Ośrod-

ka Zdrowia, lekarz medycyny, ginekolog - położnik wygłosiła 
prelekcję na temat zdrowego stylu życia i przedstawiła bardzo 
ciekawą prezentację multimedialną. Następnym punktem pro-
gramu było obejrzenie przez zebranych przedstawienia profi-
laktycznego „Uwierzyć w przyjaźń” w wykonaniu uczennic kl. 
Va SP w Konopiskach. Scenariusz przedstawienia został napi-
sany przez uczennicę kl. Va Zuzannę Kołaczyk, a przygotowa-
ny pod opieką nauczycieli J. Bogatek, L. Stefaniak i M. Kę-
dziory. Z kolei uczniowie gimnazjów przedstawili prezentacje 
multimedialne „Szczęśliwa kobieta we współczesnym świe-
cie”, które spotkały się z dużym zainteresowaniem publicznoś-
ci. Szczęśliwa kobieta to osoba akceptująca siebie, zadowolona 
ze swojego wyglądu, potrafiąca podkreślić atuty własnego wi-
zerunku. Kolejnym zaproszonym gościem była Pani Grażyna 
Zając ekspert do spraw pielęgnacji i ambasador firmy Colistar 
na Śląsk, która w bardzo przystępny sposób wprowadziła ucz-
niów i gości w świat piękna kobiety. W tym czasie przedstawi-
cielki firmy Douglas udzielały porad kosmetycznych i wyko-
nywały makijaż dla chętnych osób. Firma Douglas ufundowała 
również upominki, które zostały rozprowadzone wśród pu-
bliczności w formie losów. Pani Grażyna Zając przygotowała 
również oryginalną prezentację multimedialną pt. „Metamor-
fozy”, dzięki której zobaczyliśmy na własne oczy, jak odpo-

wiedni makijaż i strój potrafią wydobyć piękno z każdej kobie-
ty. Warto podkreślić, iż ważnym punktem profilaktyki jest ak-
tywne spędzanie czasu wolnego, o czym przekonała nas Pani 
Katarzyna Pilarska - licencjonowany Instruktor Zumby i Rek-
reacji Ruchowej ze specjalizacją Fitness, która porwała 
publiczność swoim zapałem, energią, ruchem. Panie K. Pilar-
ska i G. Zając to mamy uczniów ZS w Konopiskach, które zaw-
sze są chętne i otwarte na współpracę ze szkołą. O tym, że od 
najmłodszych lat należy dbać o aktywność ruchową przekonały 
nas dziewczynki z kl. IV i V b SP w Konopiskach oraz uczenni-
ce z gimnazjów w Aleksandrii i Hutkach, które zaprezentowały 
układy taneczne przy dźwiękach skocznej muzyki. W naszym 
spotkaniu nie zabrakło również aktywności fizycznej przygoto-
wanej dla młodzieży przez nauczycieli wychowania fizyczne-
go P. M. Lamch i P. T. Kupczyka. Na koniec Pan Dyrektor ZS 
w Konopiskach S. Michalczyk i przedstawicielka Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych P. Jadwiga 
Majdzik wręczyli delegacjom poszczególnych szkół upominki 
- pamiątkowe statuetki i książki. Fundatorem nagród była 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Konopiskach. Dziękujemy uczniom za aktywny udział, goś-
ciom za udzielenie istotnych i wartościowych informacji na te-
mat szeroko pojętej profilaktyki zdrowia, odpoczynku, urody 
oraz zachęcenie wszystkich do tańca, ruchu, aktywności fizycz-
nej. Mamy nadzieję, że VI Inspiracje Profilaktyczne będą miały 
wpływ na promowanie wartościowych wzorców oraz zdrowe-
go stylu życia. 

Organizatorami tegorocznego dnia profilaktyki byli nauczycie-
le: I. Nadzieja, M. Szymanek, W. Warwas, R. Gęsiarz, M. Kę-
dziora, I. Stanisz, J. Bogatek, L. Stefaniak, A. Trzepizur, M. 
Lamch, T. Kupczyk. 

M. Szymanek, R. Gęsiarz

“NASZE ŚPIEWANIE” 

9 maja br. w świetlicy w Korzonku odbył się II Konkurs Pio-
senki Dziecięcej i Młodzieżowej „Nasze Śpiewanie”. Organi-
zatorem było Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopis-
kach i Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Jamkach-
- Korzonku. Do konkursu przystąpiło 34 solistów z przedszkoli 
i szkół naszej gminy w kategoriach: przedszkolaki, szkoły pod-
stawowe klasy 1-3, szkoły podstawowe klasy 4-6 i klasy gim-
nazjum. Wykonawcy prezentowali swoje umiejętności wokal-
ne na bardzo wysokim poziomie wykonując w języku polskim 
jedną piosenkę o tematyce dziecięcej lub młodzieżowej dosto-
sowanej formą i treścią do wieku. Całą imprezę muzyczną 
poprowadziła w profesjonalny sposób Pani Dorota Mielczarek 
ze szkoły w Jamkach-Korzonku.  
Choć festiwal piosenki to dla dzieci i młodzieży głównie dobra 
zabawa oraz zdobywanie scenicznych szlifów, to jednak impre-
za rządziła się swoimi prawami, które zakładały wyłonienie 
zwycięzców. Komisja w składzie: Klaudia Załoga, Jakub Będ-
kowski - absolwenci Wydziału Sztuki Muzycznej Akademii 
im. J. Długosza w Częstochowie i Sławomir Żydek - nauczyciel 
nauki gry na instrumentach przyznali następujące miejsca:
wśród przedszkolaków
I miejsce  Natalia Szkop  Przedszkole w Konopiskach
II miejsce  Martyna Płaczek  Przedszkole w Konopiskach
III miejsce  Zuzanna Ciekot  Przedszkole Oxford for Kids
Wyróżnienie  Nadia Bednarek  ZSP w Rększowicach
Wyróżnienie  Antoni Ociepa  ZSP w Kopalni
szkoły podstawowe klasy 1-3
I miejsce  Jakub Bagrincew  SzP w Konopiskach
II miejsce  Nikola Cuber  SzP w Jamkach-Korzonku
III miejsce  Amelia Piwek  ZSP w Hutkach
Wyróżnienie  Jessica Biel  ZSP w Kopalni
Wyróżnienie  Sandra Harabas  SzP w Jamkach-Korzonku
Wyróżnienie  Anna Blukacz  SzP w Jamkach-Korzonku
szkoły podstawowe klasy 4-6
I miejsce  Sophie Bruno  SzP w Jamkach - Korzonku
II miejsce  Emilia Kamińska  SzP w Jamkach - Korzonku
III miejsce  Emilia Kuś  Sz P w Łaźcu
Wyróżnienie  Miłosz Garus  ZSP w Rększowicach
Wyróżnienie  Nicola Harabas  SzP w Jamkach-Korzonku
Wyróżnienie  Wiktoria Burzyńska  SzP w Łaźcu
klasy gimnazjum
I miejsce  Natalia Kosowska  Gimnazjum w Konopiskach
II miejsce  Magdalena Wilk  Gimnazjum w Aleksandrii
III miejsce  Angelika Nalewajka  Gimnazjum w Hutkach
Wyróżnienie  Klaudia Ceglarek  Gimnazjum w Aleksandrii

Wszyscy uczestnicy przesłuchań otrzymali pamiątkowe dyplo-
my, a laureaci miejsc oprócz dyplomów atrakcyjne upominki 
przygotowane specjalnie na tą okazję przez Panią Ewę Gut 
właścicielkę Pracowni Tkaniny Unikatowej „QUILT” w Krze-
picach.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu 
za udział, gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok!

              M.Łyszczarz/GCKiR

FINAŁ KONKURSU 
“KOMPOZYCJE WIELKANOCNE”

 
Organizator konkursu Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w 
Konopiskach, powołał Komisję Konkursową w składzie: Justy-
na Warwas - Kozak - mgr sztuki, artysta plastyk, Dawid Bocheń-
ski - mgr sztuki, artysta plastyk. Na konkurs wpłynęło 128 prac. 
Komisja przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
I GRUPA WIEKOWA - PRZEDSZKOLA i KL.”0”
I nagroda - Praca zbiorowa - Publiczne Przedszkole 
w Konopiskach, gr. dzieci 4-5-letnich
I nagroda - Praca zbiorowa - Zespół Szkolno - Przedszkolny 
w Kopalni, gr. 5-6-latków
II nagroda - Praca zbiorowa - Publiczne Przedszkole 
w Konopiskach, gr. dzieci 4-5-letnich
III nagroda - Franciszek Madej - Niepubliczne Przedszkole 
Językowe „Wyspa Szkrabów” w Lublińcu
II GRUPA WIEKOWA - KL. I  III
I nagroda - Praca zbiorowa - Szkoła Podstawowa w Jamkach -
- Korzonku, kl. I i kl. II
I nagroda - Praca zbiorowa - Szkoła Podstawowa 
w Konopiskach, kl. III b
II nagroda - Praca zbiorowa - Zespół Szkolno - Przedszkolny 
w Hutkach, kl. II
III nagroda - Patryk Kędziora - Zespół Szkół w Konopiskach
III nagroda - Praca zbiorowa - Zespół Szkolno - Przedszkolny 
w Hutkach, kl. II
Wyróżnienie:
- Aleksandra Danecka - Zespół Szkół w Konopiskach
- Wiktoria Janicka - Zespół Szkół w Konopiskach
- Adam Szewiński - Zespół Szkół w Konopiskach
III GRUPA WIEKOWA - KL. IV - VI
I nagroda - Karina Grajnert - Szkoła Podstawowa nr 21 
w Częstochowie
II nagroda - Olimpia Matyja - Szkoła Podstawowa nr 21 
w Częstochowie
III nagroda - Justyna Łuszczyńska i Maja Łuszczyńska - 
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Aleksandrii
Wyróżnienie:
- Nikodem Bauer - Szkoła Podstawowa nr 21 w Częstochowie
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- Adrian Szlama - Szkoła Podstawowa nr 21 w Częstochowie
- Zuzanna Flaczyńska - Szkoła Podstawowa nr 21 
w Częstochowie
- Weronika Depta - Szkoła Podstawowa nr 21 
w Częstochowie
IV GRUPA WIEKOWA - KL. GIMNAZJUM
I nagroda - Anna Bednarek - Gimnazjum im. K. K. 
Baczyńskiego w Poczesnej
II nagroda - Szymon Sternik - Gimnazjum nr 16 
w Częstochowie
III nagroda - Anna Płaneta - Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół 
„Prometeus”
III nagroda - Julia Wilk - Gimnazjum nr 16 w Częstochowie
III nagroda - Kamil Opara - Gimnazjum nr 16 
w Częstochowie
V GRUPA WIEKOWA - MŁODZIEŻ i DOROŚLI
I nagroda - Władysława Musiał - Dom Pomocy Społecznej 
w Blachowni
II nagroda - Elżbieta Lichosik - Dom Pomocy Społecznej 
w Blachowni
III nagroda - Bogusław Szwengiel - Dom Pomocy Społecznej 
w Blachowni
III nagroda - Kazimiera Zmarzlik - Dom Pomocy Społecznej 
w Blachowni
Na konkurs nie zostały przyjęte prace, które nie spełniały zało-
żeń regulaminowych, bądź były pracami niesamodzielnymi. 
Rozdanie nagród i wyróżnień nastąpiło w dniu 25 kwietnia 
2014r. w Kościele Parafialnym pw. Św. Walentego i Wawrzyń-
ca w Konopiskach. 

         GCKiR

ZAPRASZAMY NA ŚWIETLICE!

ŚWIETLICA ALEKSANDRIA 
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK godz. 14.00 - 18.00

ŚWIETLICA HUTKI 
ŚRODA godz. 14.00 - 18.00

ŚWIETLICA “OTWARTA DŁOŃ” KONOPISKA
PONIEDZIAŁEK godz. 15.30 - 16.30

WTOREK godz. 15.30 - 17.00
CZWARTEK godz. 15.30 - 16.30 

ŚWIETLICA RĘKSZOWICE 
CZWARTEK godz. 14.00 - 18.00

ZAPRASZAMY DZIECI ORAZ MŁODZIEŻ 
WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL. 34 344 19 33 

WIOSENNIE I PIĘKNIE W KOPALNI 

Teren wokół siedziby KGW w miejscowości Kopalnia to jedno 
z ładniejszych miejsc w Gminie Konopiska. O piękne otoczenie 
dbają systematycznie tamtejsze gospodynie, które co rusz reali-
zują swoje wyjątkowe pomysły. 
„W tym roku postanowiłyśmy, iż do upiększenia terenu wokół 
siedziby KGW wykorzystamy m.in. dary matki natury” - po-
wiedziała p. Ola Szczepańska. “Za zgodą leśniczego p. Krzysz-
tofa Wołczyka - dwukrotnie zorganizowałyśmy akcję zbierania 

szyszek. Z zapałem przystąpiłyśmy do zadania - nawet burza 
nie pokrzyżowała nam planów! Nie od dziś wiadomo, że jak już 
się raz na coś zdecydujemy - to realizujemy to do końca” -   
przyznała z uśmiechem Pani Ola. “Teren wokół naszej siedziby 
jest zadbany i piękny. Członkinie wykosiły trawę, zamiotły 
kostkę brukową - zadbały również o nowe kwiaty przy chodni-
kach oraz wokół siedziby. Jesteśmy naprawdę dumne z efektów 
naszej pracy. Każdy kto zechce odpocząć w cieniu naszej altany, 
będzie mógł zrelaksować w pięknym - wypielęgnowanym 
przez nas miejscu” - dodała na koniec przewodnicząca KGW 
Kopalnia.

           GCKiR

MINIMUNDIAL W KONOPISKACH 
- DEICHMANN 2014

W niedzielę 27 kwietnia - na stadionie „ORLIK” w Konopis-
kach - odbyło się pierwsze spotkanie w ramach turnieju Deich-
mann Minimistrzostwa 2014! Drużyny UKS „Orzeł” Konopis-
ka wystąpiły w strojach sportowych wzorowanych na strojach 
reprezentacji Chile, Czech, Portugalii oraz Wybrzeża Kości 
Słoniowej. Słoneczna pogoda, emocjonujące rozgrywki oraz 
mnóstwo atrakcji przygotowanych przez rodziców i opieku-
nów zawodników UKS-u oraz GCKiR w Konopiskach spra-
wiły, iż atmosfera niedzielnego wydarzenia była naprawdę go-
rąca!
Przypominamy, iż rozgrywki w ramach turnieju Deichmann 
2014 będą odbywać się w Konopiskach w każdą niedzielę - aż 
do 15 czerwca. Na młodych uczestników czekają fantastyczne 
nagrody! Zwycięzcy edycji 2014 zobaczą na żywo mecz FC 
Barcelony. Dodatkowo spośród wszystkich uczestników zosta-
ną wylosowane dwie drużyny, które wyjadą na mecz Borussii 
Dortmund!
Zachęcamy zatem do gorącego kibicowania drużynie UKS 
„Orzeł” Konopiska oraz rodzinnego spędzania wolnego czasu 
na Kompleksie Sportowo - Rekreacyjnym “Pająk” w Konopis-
kach.

          GCKiR

TURNIEJ SZACHOWY
 

W niedzielę, 11 maja, w Konopiskach odbył się Gminny Tur-
niej w Szachach w ramach XIII Dni Gminy Konopiska. Turniej 
miał wyłonić kolejność drużynową zgłoszonych reprezentacji 
na podstawie indywidualnych wyników zawodników danego 
sołectwa. Grano na dystansie 7 rund.
Prowadzona dodatkowa klasyfikacja indywidualna wyłoniła 
najlepszą zawodniczkę turnieju, najlepszych juniorów do lat 16 
i najlepszą trójkę seniorów. Wszyscy otrzymali za osiągnięcia 
indywidualne okazałe puchary wraz z upominkami. Trzy 
pierwsze nagrody ufundowała Pani Ewa Gut, właścicielka Pra-
cowni Tkaniny Unikatowej „Quilt” z Krzepic. Rywalizację ko-
biet wygrała Pani Nina Binek z Aleksandrii. Rywalizację junio-
rów wygrał Cyprian Danecki reprezentujący Konopiska przed 
Dawidem Binkiem i Tomaszem Marczakiem z Aleksandrii. 

Wśród seniorów najlepszy okazał się Pan Jerzy Zasada z Jamek 
przed Marianem Zalewskim z Aleksandrii i Mateuszem Dudą
 z Konopisk.
W zawodach uczestniczyło 32 zawodników, a pocieszającym fa-
ktem jest liczny udział dzieci ze szkół podstawowych, którzy 
stanowili połowę stawki wszystkich uczestników rywalizacji.
Klasyfikacja drużynowa zawodów - Punkty turniejowe
1. Aleksandria 61 pkt. - 5
2. Jamki 17 pkt. - 4
3. Konopiska 14,5 pkt. - 3
4. Hutki 12,5 pkt. - 2
5. Kopalnia 7 pkt.- 1       Inf. własna

SIATKARSKI TURNIEJ SOŁECTW

11 maja 2014 roku w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach 
odbył się sołecki turniej siatkówki. Pierwsze miejsce w zawo-
dach zajęła niepokonana od wielu lat drużyna z Kopalni, drugie 
Aleksandria, trzecie Konopiska i czwarte Hutki. Wszystkie dru-
żyny na zakończenie turnieju zostały obdarowane pamiątko-
wymi dyplomami, pucharami i nagrodami rzeczowymi. MVP 
turnieju został libero drużyny z Kopalni Piotr Banasiak.
Drużyna z Kopalni wystąpiła w składzie: Grzegorz Kukuła, 
Kordian Minkina, Piotr Banasiak, Przemysław Dziubiński, 
Przemysław Doniec, Patryk Jagusiak, Kamil Kołaczyk, Da-
wid Dziubiński, Patryk Dziubiński.
Wyniki spotkań:
Hutki - Aleksandria 0-2 (15:25, 13:25)
Kopalnia - Konopiska 2-0 (25:23, 25:22)
Hutki - Kopalnia 0-2 (18:25, 20:25)
Konopiska - Aleksandria 1-2 (25:20, 22:25, 13:15)
Hutki - Konopiska 0-2 (18:25, 23:25)
Kopalnia - Aleksandria 2-1 (22:25, 25:18, 15:3)
Klasyfikacja końcowa
1. Kopalnia
2. Aleksandria
3. Konopiska
4. Hutki

          Inf. TK
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- Adrian Szlama - Szkoła Podstawowa nr 21 w Częstochowie
- Zuzanna Flaczyńska - Szkoła Podstawowa nr 21 
w Częstochowie
- Weronika Depta - Szkoła Podstawowa nr 21 
w Częstochowie
IV GRUPA WIEKOWA - KL. GIMNAZJUM
I nagroda - Anna Bednarek - Gimnazjum im. K. K. 
Baczyńskiego w Poczesnej
II nagroda - Szymon Sternik - Gimnazjum nr 16 
w Częstochowie
III nagroda - Anna Płaneta - Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół 
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ca w Konopiskach. 

         GCKiR

ZAPRASZAMY NA ŚWIETLICE!

ŚWIETLICA ALEKSANDRIA 
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK godz. 14.00 - 18.00

ŚWIETLICA HUTKI 
ŚRODA godz. 14.00 - 18.00

ŚWIETLICA “OTWARTA DŁOŃ” KONOPISKA
PONIEDZIAŁEK godz. 15.30 - 16.30

WTOREK godz. 15.30 - 17.00
CZWARTEK godz. 15.30 - 16.30 

ŚWIETLICA RĘKSZOWICE 
CZWARTEK godz. 14.00 - 18.00

ZAPRASZAMY DZIECI ORAZ MŁODZIEŻ 
WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL. 34 344 19 33 

WIOSENNIE I PIĘKNIE W KOPALNI 

Teren wokół siedziby KGW w miejscowości Kopalnia to jedno 
z ładniejszych miejsc w Gminie Konopiska. O piękne otoczenie 
dbają systematycznie tamtejsze gospodynie, które co rusz reali-
zują swoje wyjątkowe pomysły. 
„W tym roku postanowiłyśmy, iż do upiększenia terenu wokół 
siedziby KGW wykorzystamy m.in. dary matki natury” - po-
wiedziała p. Ola Szczepańska. “Za zgodą leśniczego p. Krzysz-
tofa Wołczyka - dwukrotnie zorganizowałyśmy akcję zbierania 

szyszek. Z zapałem przystąpiłyśmy do zadania - nawet burza 
nie pokrzyżowała nam planów! Nie od dziś wiadomo, że jak już 
się raz na coś zdecydujemy - to realizujemy to do końca” -   
przyznała z uśmiechem Pani Ola. “Teren wokół naszej siedziby 
jest zadbany i piękny. Członkinie wykosiły trawę, zamiotły 
kostkę brukową - zadbały również o nowe kwiaty przy chodni-
kach oraz wokół siedziby. Jesteśmy naprawdę dumne z efektów 
naszej pracy. Każdy kto zechce odpocząć w cieniu naszej altany, 
będzie mógł zrelaksować w pięknym - wypielęgnowanym 
przez nas miejscu” - dodała na koniec przewodnicząca KGW 
Kopalnia.

           GCKiR

MINIMUNDIAL W KONOPISKACH 
- DEICHMANN 2014

W niedzielę 27 kwietnia - na stadionie „ORLIK” w Konopis-
kach - odbyło się pierwsze spotkanie w ramach turnieju Deich-
mann Minimistrzostwa 2014! Drużyny UKS „Orzeł” Konopis-
ka wystąpiły w strojach sportowych wzorowanych na strojach 
reprezentacji Chile, Czech, Portugalii oraz Wybrzeża Kości 
Słoniowej. Słoneczna pogoda, emocjonujące rozgrywki oraz 
mnóstwo atrakcji przygotowanych przez rodziców i opieku-
nów zawodników UKS-u oraz GCKiR w Konopiskach spra-
wiły, iż atmosfera niedzielnego wydarzenia była naprawdę go-
rąca!
Przypominamy, iż rozgrywki w ramach turnieju Deichmann 
2014 będą odbywać się w Konopiskach w każdą niedzielę - aż 
do 15 czerwca. Na młodych uczestników czekają fantastyczne 
nagrody! Zwycięzcy edycji 2014 zobaczą na żywo mecz FC 
Barcelony. Dodatkowo spośród wszystkich uczestników zosta-
ną wylosowane dwie drużyny, które wyjadą na mecz Borussii 
Dortmund!
Zachęcamy zatem do gorącego kibicowania drużynie UKS 
„Orzeł” Konopiska oraz rodzinnego spędzania wolnego czasu 
na Kompleksie Sportowo - Rekreacyjnym “Pająk” w Konopis-
kach.

          GCKiR

TURNIEJ SZACHOWY
 

W niedzielę, 11 maja, w Konopiskach odbył się Gminny Tur-
niej w Szachach w ramach XIII Dni Gminy Konopiska. Turniej 
miał wyłonić kolejność drużynową zgłoszonych reprezentacji 
na podstawie indywidualnych wyników zawodników danego 
sołectwa. Grano na dystansie 7 rund.
Prowadzona dodatkowa klasyfikacja indywidualna wyłoniła 
najlepszą zawodniczkę turnieju, najlepszych juniorów do lat 16 
i najlepszą trójkę seniorów. Wszyscy otrzymali za osiągnięcia 
indywidualne okazałe puchary wraz z upominkami. Trzy 
pierwsze nagrody ufundowała Pani Ewa Gut, właścicielka Pra-
cowni Tkaniny Unikatowej „Quilt” z Krzepic. Rywalizację ko-
biet wygrała Pani Nina Binek z Aleksandrii. Rywalizację junio-
rów wygrał Cyprian Danecki reprezentujący Konopiska przed 
Dawidem Binkiem i Tomaszem Marczakiem z Aleksandrii. 

Wśród seniorów najlepszy okazał się Pan Jerzy Zasada z Jamek 
przed Marianem Zalewskim z Aleksandrii i Mateuszem Dudą
 z Konopisk.
W zawodach uczestniczyło 32 zawodników, a pocieszającym fa-
ktem jest liczny udział dzieci ze szkół podstawowych, którzy 
stanowili połowę stawki wszystkich uczestników rywalizacji.
Klasyfikacja drużynowa zawodów - Punkty turniejowe
1. Aleksandria 61 pkt. - 5
2. Jamki 17 pkt. - 4
3. Konopiska 14,5 pkt. - 3
4. Hutki 12,5 pkt. - 2
5. Kopalnia 7 pkt.- 1       Inf. własna

SIATKARSKI TURNIEJ SOŁECTW

11 maja 2014 roku w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach 
odbył się sołecki turniej siatkówki. Pierwsze miejsce w zawo-
dach zajęła niepokonana od wielu lat drużyna z Kopalni, drugie 
Aleksandria, trzecie Konopiska i czwarte Hutki. Wszystkie dru-
żyny na zakończenie turnieju zostały obdarowane pamiątko-
wymi dyplomami, pucharami i nagrodami rzeczowymi. MVP 
turnieju został libero drużyny z Kopalni Piotr Banasiak.
Drużyna z Kopalni wystąpiła w składzie: Grzegorz Kukuła, 
Kordian Minkina, Piotr Banasiak, Przemysław Dziubiński, 
Przemysław Doniec, Patryk Jagusiak, Kamil Kołaczyk, Da-
wid Dziubiński, Patryk Dziubiński.
Wyniki spotkań:
Hutki - Aleksandria 0-2 (15:25, 13:25)
Kopalnia - Konopiska 2-0 (25:23, 25:22)
Hutki - Kopalnia 0-2 (18:25, 20:25)
Konopiska - Aleksandria 1-2 (25:20, 22:25, 13:15)
Hutki - Konopiska 0-2 (18:25, 23:25)
Kopalnia - Aleksandria 2-1 (22:25, 25:18, 15:3)
Klasyfikacja końcowa
1. Kopalnia
2. Aleksandria
3. Konopiska
4. Hutki

          Inf. TK
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 CHWILA RELAKSU/COŚ NA ZĄB   

WYŚCIG KOLARSKI PO ZIEMI 
CZĘSTOCHOWSKIEJ 

W sobotę 12 kwietnia, w miejscowości Aleksandria, odbyła się 
kolejna - 12 edycja „Dwuetapowego Ogólnopolskiego Wyści-
gu Kolarskiego Po Ziemi Częstochowskiej”. Wyścig zaliczany 
jest do Challenge 2014. 
Wydarzenie pod patronatem Wójta Gminy Konopiska Jerzego 
Sochy zorganizował AL-REM SPORT CZĘSTOCHOWA, 
Urząd Gminy Konopiska oraz GCKiR. 
Impreza zgromadziła blisko 150 kolarzy m.in. z Lublina, War-
szawy oraz Poznania. Sportowcy rywalizowali na 10 km pętli, 
którą pokonywali kilkukrotnie w zależności od kategorii wie-
kowej.

Piękna, słoneczna pogoda oraz gorący doping zgromadzonych 
kibiców motywowała kolarzy do walki. Najlepiej dopingującą 
sportowców rodziną okazała się rodzina Państwa Sitek!!!
Opiekę medyczną sprawowało pogotowie ratunkowe  ratow-
nictwo medyczne z Częstochowy. Trasę zawodów zabezpie-
czały gminne jednostki OSP: Konopiska, Rększowice, Alek-
sandria, Wąsosz - Łaziec, Hutki oraz patrol z Komisariatu Poli-
cji w Blachowni.
Puchary i dyplomy najlepszym wręczyli: Magdalena Jarosz -
- Wawrzyńczak - V-ce Wójt Gminy Konopiska oraz Adam Ste-
fański, AL-REM Sport Częstochowa.          GCKiR

ZMIANY W KURSOWANIU AUTOBUSÓW 
PKS

UWAGA PASAŻEROWIE !

Od dnia 23.04.2014 roku PKS Częstochowa S.A. wprowadza 
n/w zmiany w obowiązującym rozkładzie jazdy:

Kierunek: Aleksandria

1. Godz. wyjazdu z Aleksandrii do Częstochowy z 4.50 na 4.40 
/przyjazd do Częstochowy o godz. 5.20/.
2. Zawieszony zostaje /w soboty, niedziele i wakacje/ kurs 
o godz. 20.20 z Częstochowy do Aleksandrii i o godz. 21.00 
z Aleksandrii, w zamian kurs o godz. 20.00 z Częstochowy do 
Aleksandrii oraz kurs o godz. 20.40 z Aleksandrii będą obsługi-
wane codziennie.

Kierunek:  Jamki

1. Zmianie ulegają godz. odjazdu n/w kursów:
- 6.00 Częstochowa - Jamki na 6.10
- 7.15 Częstochowa - Jamki na 7.20
2. Dotychczasowy kurs z Częstochowy do Korzonka z godz. 
16.50  będzie  obsługiwany do Jamek przez Korzonek.

Kierunek: Hutki - Starcza

1. Wprowadzone zostają dodatkowe kursy:
- o godz. 14.15 z Łyśca do Częstochowy przez Starczę, Hutki /
w dni nauki szkolnej/
- o godz. 20.20 ze Starczy do Częstochowy przez Łysiec /w dni 
nauki szkolnej/
1. Zmianie ulegają godz. odjazdu n/w kursów:
- 6.15 Częstochowa - Hutki na 6.20
- 7.40 Częstochowa - Hutki na 7.50
- 10.55 Częstochowa - Starcza na 11.00
- 13.50 Częstochowa - Starcza na 13.05
- 14.10 Starcza - Częstochowa na 14.15
- 15.30 Hutki - Częstochowa na 15.20
3. Zmianie ulegają trasy przejazdu n/w kursów:
- 9.15 i 10.55 Częstochowa - Starcza /z pominięciem Rudnika 
Małego/
- 10.00 Częstochowa - Łysiec /przez całą Starczę/
- 12.00 Częstochowa - Starcza /skrócono do Hutek, OSP/
- 13.30 Częstochowa - Starcza /wydłużony do Łyśca/
- 19.30 Łysiec - Częstochowa /z pomięciem Starczy, Hutek 
i Konopisk - powrót do Częstochowy bezpośrednio przez Nie-
radę/.

Za utrudnienia przepraszamy.

KRZYŻÓWKA CoS NA ZAB...
CoS SPECJALNEGO 

NA DZIEN DZIECKA ;)

TARTA Z MOTYLKIEM

Bajkowe motylki z galaretki na pysznej 
tarcie to świetny deser na każdą okazję! 
Nie lubicie galaretki? Zastąpcie ją owo-
cami.

Składniki: 
Gotowe małe tarty (lub upieczone 
własnoręcznie według ulubionego 
przepisu),
bita śmietana,
różnokolorowe galaretki w kształcie 
półkola,
czekoladowe wafle w kształcie rurki,
kilka rodzynek.

Wykonanie:
Gotową tartę wypełnij bitą śmietaną.
Dwie galaretki o tym samym kolorze 
przetnij na pół. Ułóż je na tarcie tak, że-
by utworzyły skrzydła motyla. Pośrod-
ku ułóż czekoladową rurkę. Rodzynki 
za pomocą nożyczek poprzecinaj na pół 
i ułóż je u wezgłowia motyla tak, żeby 
przypominały czułki ;)

Smacznego!

Przepis/foto:
Http://www.inspirander.pl/gotowanie/tarta-z-
motylkiem

MLECZNO - OWOCOWY

SHAKE

Twój maluch nie przepada za mlekiem? Jeśli zaproponujesz mu 
shake na bazie mleka - na pewno nie odmówi!

Składniki: 
4 banany (lub inne ulubione owoce), duże opakowanie lodów 
śmietankowych (ok. 1/2 kg), łyżka soku z cytryny, szklanka 
mleka, 5 łyżek cukru, starta czekolada, cynamon.

Wykonanie:
Wszystko zmiksuj, przy czym mleko dodaj na samym końcu. 
Wlej do schłodzonych szklanek, posyp tartą czekoladą 
i szczyptą cynamonu.W ten sam sposób możesz wykonać 
koktajl z dowolnych miękkich owoców.

Smacznego!

Przepis: http://www.inspirander.pl/gotowanie/shake-dla-dzieci
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 INWESTYCJE   INWESTYCJE 

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

Trwa realizacja operacji pt. Budowa parkingu w centrum miejscowości Konopiska w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" 
PROW na lata 2007-2013.
 Celem operacji jest budowa ogólnodostępnego parkingu przy zachowaniu wartościowego starodrzewu. 
Zadanie obejmuje:
- budowę parkingu z kostki betonowej i kamiennej (100 miejsc parkingowych) wraz z kanalizacją deszczową,
- oświetlenie - 10 lamp,
- nadzór inwestorski.

Koszt operacji w wysokości 413 093,86 zł. zostanie sfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz budżetu gminy Konopiska.

Podmiot odpowiedzialny za treść informacji - Urząd Gminy Konopiska
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

INWESTUJEMY...

Poniżej prezentujemy zestawienie trwających lub niebawem 
rozpoczynających się inwestycji na terenie naszej gminy.

Budowa parkingu w centrum miejscowości Konopiska
- umowę zawarto w dniu dniu 13.03.2014r. z firmą Zakładem 
Usługowo - Handlowym „DET” Zdzisław Galant
- planowany termin zakończenia zadania: 28. 08. 2014r.
- wartość robót budowlanych brutto: 399.563,86zł
- zakres robót: budowa parkingu z kostki brukowej betonowej 
(pow. 2462 m2) na 100 miejsc postojowych, wykonanie kanali-
zacji deszczowej, wykonanie oświetlenia  ilość lamp 10szt.

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń
 w ZS Konopiska na kuchnię szkolną

- umowę zawarto w dniu 08.04.2014r. z firmą PHU REGPOL, 
Włodzimierz Wisłocki
- planowany termin zakończenia robót: 31. 07. 2014r.
- wartość robót budowlanych brutto: 150.918,26zł

- zakres robót: wykucie z muru stolarki, uzupełnienie ścian, za-
murowanie otworów w ścianach, wykucie otworów w ścianach 
dla otworów drzwiowych i okiennych, montaż nadproży, uzu-
pełnienie tynków zwykłych zaprawą cementowo - wapienną, 
rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, roze-
branie posadzek cementowych, lastrykowych, wykonanie gła-
dzi szpachlowej, wykonanie ścianek z płyt gipsowo - kartono-
wych na rusztach metalowych z wypełnieniem z wełny mineral-
nej, wykonanie wylewki wyrównującej pod posadzki, dwukrot-
ne gruntowanie podłoża - posadzki, wykonanie okładziny po-
dłogowej z płytek z kamienia sztucznego na zaprawie klejowej, 
przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych, 
dwukrotne gruntowanie podłoża  ściany, wykonanie okładzin 
ściennych z płytek z kamienia sztucznego na zaprawie klejowej, 
obsadzenie ościeżnic, montaż drzwi wewnętrznych, montaż 
okna podawczego, malowanie farbami oraz gruntowanie ścian
i sufitu, wykonanie instalacji wod.-kan., Wykonanie instalacji 
gazowej, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instala-
cji wentylacji mechanicznej.

Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 
nr 628020S w m. Jamki w km 0+000  3+500 

oraz przepustów w km 3+150 oraz 1+025

- zadanie w trakcie postćpowania przetargowego,
- planowany termin zakończenia zadania: 15. 10. 2014r.
- zakres robót: roboty przygotowawcze i ziemne, odbudowa 
drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z krawćýnikami 3,5km, 
wykonanie odwodnienia - kanalizacja deszczowa, odtworzenie 
rowów, odbudowa 2 przepustów (podwójny przepust Ø1200 
mm; podwójny przepust Ø1400mm), montaż barier mosto-
wych z poręczami, przepusty pod zjazdami, roboty wykończe-
niowe
- budowa drogi finansowana jest przez Ministerstwo Admi-
nistracji i Cyfryzacji

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoúciach 
Kopalnia i Aleksandria I

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej 
z PCV úr. 200 mm důugoúci 7.181,0 m, kanalizacji sanitarnej 
úr. 160 mm důugoúci 1.827,0 m, kolektora tůocznego z PE úr. 110 
mm i důugoúci 2.446,5 m oraz 4 szt. przepompowni úcieków. 
W ramach robót planowane jest wykonanie ponad 230 sztuk 
czynnych odejúă bocznych zakończonych studniŕ na pose-
sjach, które umoýliwiajŕ bezpoúrednie wůŕczenie sić do kanali-
zacji sanitarnej. Dostćp do kanalizacji zysk ok. 900 nowych 
mieszkańców gminy. Wykonawcŕ robót jest firma P...U.H.P. 
„INST - GAZ” S.J., umowa opiewa na kwotć 7.400,0 tys. zů 
z czego 5.975,5 tys. zů stanowi dotacja z Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Úrodowisko. Zakończenie inwestycji pla-
nowane jest na 31.05.2014r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoúciach 
Kopalnia i Aleksandria I - etap II

Równoczeúnie z juý realizowanŕ budowŕ kanalizacji sanitarnej 
w m. Kopalnia i Aleksandria I (ul. Brzozowa, Górna, Kwiato-
wa, Klonowa, Szkolna, Maůa i czćúă ul. Wrzosowej) w bieýŕ-
cym roku opracowano dokumentacjć projektowŕ dla pozostaůej 
czćúci ul. Wrzosowej, ul. Leúnej i czćúci ul. Piaskowej od stro-
ny ul. Brzozowej. Wartoúă robót budowlanych na tym odcinku 
szacowana jest na 3.025,5 tys. zů. Na poczŕtku maja planowane 
jest zůoýenie kompletnego wniosku do WFOÚiGW o rozszerze-
nie dotychczasowego zakresu budowy kanalizacji. Jeýeli wnio-
sek przejdzie pozytywnŕ ocenć i otrzyma dofinansowanie, po-
wyýszy odcinek zostanie zrealizowany do 31.06.2015r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoúci 
Konopiska, ul. Sadowa wraz z przesyůem úcieków 

do ul. Spóůdzielczej
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji grawitacyj-
nej z PCV úr. 200 mm důugoúci 582,5 m, kanalizacji grawitacyj-
nej z PCV úr. 160 mm důugoúci 106,0 m oraz kanalizacji tůo-
cznej z PE úr. 110 mm i důugoúci 2.744,0 m. Wykonawcŕ robót 
jest firma „HYDROMEX PLUS” Zaskórscy Spóůka Jawna, 
wartoúă robót budowlanych wynosi 1.460,9 tys. zů. Inwestycja 
wspóůfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. Zakończenie inwestycji planowane jest 
na 31.05.2014r.

NOWOCZESNY OŚRODEK ZDROWIA
W HUTKACH

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hut-
kach to jedyna w gminie, i jedna z niewielu w powiecie często-
chowskim szkoła, który posiada gabinet lekarski. 

„Remont Filii Ośrodka Zdrowia został pokryty ze środków SP 
ZOZ GOZ w Konopiskach w kwocie 100 000 zł oraz środków 
przekazanych przez Radę Sołecką w Hutkach w kwocie 12 000 
zł” - powiedziała Dyrektor Anna Pogorzelska. „W ramach prac 
wykonano: remont pomieszczenia istniejącego oraz zaadapto-
wano pomieszczenie dodatkowe - dzięki czemu obecny metraż 
spełnia wymogi sanitarno - epidemiologiczne. Na pacjentów 
czekają nowocześnie wyposażone: gabinet lekarski, rejestracja, 
poczekalnia, toaleta dla osób niepełnosprawnych. Odremon-
towano i wyposażono toaletę dla personelu i pomieszczenie gos-
podarcze. W ramach powyższych środków finansowych wyre-
montowano także daszek nad wejściem do ośrodka, zakupiono 
meble i niezbędne wyposażenie”. 

„Dzięki doskonałej współpracy z lokalną służbą zdrowia, z Pa-
nią Jadwigą Kozakiewicz i Panią Dyrektor Anną Pogorzelską, 
wzrosło poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej” 
- powiedziała Dyrektor ZSP Hutki Tamara Gwóźdź. 
„Jesteśmy dumni, że możemy korzystać z tak nowoczesnego 
obiektu. Szkoła zobowiązała się do przekazania jednego po-
mieszczenia, a tak naprawdę zyskaliśmy dwa nowe. Są nimi 
oczywiście: wspomniany wcześniej gabinet lekarski wraz z nie-
zbędnym zapleczem i magazyn sportowy, który zlokalizowany 
jest tuż przy sali gimnastycznej. Niskie koszty budowy tego dru-
giego pomieszczenia były możliwe dzięki nieodpłatnej pracy 
osadzonych z Zakładu Karnego w Herbach. Dziękujemy również 
władzom Gminy Konopiska oraz mieszkańcom sołectwa Hutki - 
- w tym Pani Sołtys Halinie Ernt, którzy na modernizację 
funkcjonującego od lat Ośrodka Zdrowia w Hutkach przekazali 
pieniądze z funduszu sołeckiego”.  
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Trwa realizacja operacji pt. Budowa parkingu w centrum miejscowości Konopiska w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" 
PROW na lata 2007-2013.
 Celem operacji jest budowa ogólnodostępnego parkingu przy zachowaniu wartościowego starodrzewu. 
Zadanie obejmuje:
- budowę parkingu z kostki betonowej i kamiennej (100 miejsc parkingowych) wraz z kanalizacją deszczową,
- oświetlenie - 10 lamp,
- nadzór inwestorski.

Koszt operacji w wysokości 413 093,86 zł. zostanie sfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz budżetu gminy Konopiska.

Podmiot odpowiedzialny za treść informacji - Urząd Gminy Konopiska
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

INWESTUJEMY...

Poniżej prezentujemy zestawienie trwających lub niebawem 
rozpoczynających się inwestycji na terenie naszej gminy.

Budowa parkingu w centrum miejscowości Konopiska
- umowę zawarto w dniu dniu 13.03.2014r. z firmą Zakładem 
Usługowo - Handlowym „DET” Zdzisław Galant
- planowany termin zakończenia zadania: 28. 08. 2014r.
- wartość robót budowlanych brutto: 399.563,86zł
- zakres robót: budowa parkingu z kostki brukowej betonowej 
(pow. 2462 m2) na 100 miejsc postojowych, wykonanie kanali-
zacji deszczowej, wykonanie oświetlenia  ilość lamp 10szt.

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń
 w ZS Konopiska na kuchnię szkolną

- umowę zawarto w dniu 08.04.2014r. z firmą PHU REGPOL, 
Włodzimierz Wisłocki
- planowany termin zakończenia robót: 31. 07. 2014r.
- wartość robót budowlanych brutto: 150.918,26zł

- zakres robót: wykucie z muru stolarki, uzupełnienie ścian, za-
murowanie otworów w ścianach, wykucie otworów w ścianach 
dla otworów drzwiowych i okiennych, montaż nadproży, uzu-
pełnienie tynków zwykłych zaprawą cementowo - wapienną, 
rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, roze-
branie posadzek cementowych, lastrykowych, wykonanie gła-
dzi szpachlowej, wykonanie ścianek z płyt gipsowo - kartono-
wych na rusztach metalowych z wypełnieniem z wełny mineral-
nej, wykonanie wylewki wyrównującej pod posadzki, dwukrot-
ne gruntowanie podłoża - posadzki, wykonanie okładziny po-
dłogowej z płytek z kamienia sztucznego na zaprawie klejowej, 
przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych, 
dwukrotne gruntowanie podłoża  ściany, wykonanie okładzin 
ściennych z płytek z kamienia sztucznego na zaprawie klejowej, 
obsadzenie ościeżnic, montaż drzwi wewnętrznych, montaż 
okna podawczego, malowanie farbami oraz gruntowanie ścian
i sufitu, wykonanie instalacji wod.-kan., Wykonanie instalacji 
gazowej, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instala-
cji wentylacji mechanicznej.

Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 
nr 628020S w m. Jamki w km 0+000  3+500 

oraz przepustów w km 3+150 oraz 1+025

- zadanie w trakcie postćpowania przetargowego,
- planowany termin zakończenia zadania: 15. 10. 2014r.
- zakres robót: roboty przygotowawcze i ziemne, odbudowa 
drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z krawćýnikami 3,5km, 
wykonanie odwodnienia - kanalizacja deszczowa, odtworzenie 
rowów, odbudowa 2 przepustów (podwójny przepust Ø1200 
mm; podwójny przepust Ø1400mm), montaż barier mosto-
wych z poręczami, przepusty pod zjazdami, roboty wykończe-
niowe
- budowa drogi finansowana jest przez Ministerstwo Admi-
nistracji i Cyfryzacji

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoúciach 
Kopalnia i Aleksandria I

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej 
z PCV úr. 200 mm důugoúci 7.181,0 m, kanalizacji sanitarnej 
úr. 160 mm důugoúci 1.827,0 m, kolektora tůocznego z PE úr. 110 
mm i důugoúci 2.446,5 m oraz 4 szt. przepompowni úcieków. 
W ramach robót planowane jest wykonanie ponad 230 sztuk 
czynnych odejúă bocznych zakończonych studniŕ na pose-
sjach, które umoýliwiajŕ bezpoúrednie wůŕczenie sić do kanali-
zacji sanitarnej. Dostćp do kanalizacji zysk ok. 900 nowych 
mieszkańców gminy. Wykonawcŕ robót jest firma P...U.H.P. 
„INST - GAZ” S.J., umowa opiewa na kwotć 7.400,0 tys. zů 
z czego 5.975,5 tys. zů stanowi dotacja z Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Úrodowisko. Zakończenie inwestycji pla-
nowane jest na 31.05.2014r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoúciach 
Kopalnia i Aleksandria I - etap II

Równoczeúnie z juý realizowanŕ budowŕ kanalizacji sanitarnej 
w m. Kopalnia i Aleksandria I (ul. Brzozowa, Górna, Kwiato-
wa, Klonowa, Szkolna, Maůa i czćúă ul. Wrzosowej) w bieýŕ-
cym roku opracowano dokumentacjć projektowŕ dla pozostaůej 
czćúci ul. Wrzosowej, ul. Leúnej i czćúci ul. Piaskowej od stro-
ny ul. Brzozowej. Wartoúă robót budowlanych na tym odcinku 
szacowana jest na 3.025,5 tys. zů. Na poczŕtku maja planowane 
jest zůoýenie kompletnego wniosku do WFOÚiGW o rozszerze-
nie dotychczasowego zakresu budowy kanalizacji. Jeýeli wnio-
sek przejdzie pozytywnŕ ocenć i otrzyma dofinansowanie, po-
wyýszy odcinek zostanie zrealizowany do 31.06.2015r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoúci 
Konopiska, ul. Sadowa wraz z przesyůem úcieków 

do ul. Spóůdzielczej
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji grawitacyj-
nej z PCV úr. 200 mm důugoúci 582,5 m, kanalizacji grawitacyj-
nej z PCV úr. 160 mm důugoúci 106,0 m oraz kanalizacji tůo-
cznej z PE úr. 110 mm i důugoúci 2.744,0 m. Wykonawcŕ robót 
jest firma „HYDROMEX PLUS” Zaskórscy Spóůka Jawna, 
wartoúă robót budowlanych wynosi 1.460,9 tys. zů. Inwestycja 
wspóůfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. Zakończenie inwestycji planowane jest 
na 31.05.2014r.

NOWOCZESNY OŚRODEK ZDROWIA
W HUTKACH

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hut-
kach to jedyna w gminie, i jedna z niewielu w powiecie często-
chowskim szkoła, który posiada gabinet lekarski. 

„Remont Filii Ośrodka Zdrowia został pokryty ze środków SP 
ZOZ GOZ w Konopiskach w kwocie 100 000 zł oraz środków 
przekazanych przez Radę Sołecką w Hutkach w kwocie 12 000 
zł” - powiedziała Dyrektor Anna Pogorzelska. „W ramach prac 
wykonano: remont pomieszczenia istniejącego oraz zaadapto-
wano pomieszczenie dodatkowe - dzięki czemu obecny metraż 
spełnia wymogi sanitarno - epidemiologiczne. Na pacjentów 
czekają nowocześnie wyposażone: gabinet lekarski, rejestracja, 
poczekalnia, toaleta dla osób niepełnosprawnych. Odremon-
towano i wyposażono toaletę dla personelu i pomieszczenie gos-
podarcze. W ramach powyższych środków finansowych wyre-
montowano także daszek nad wejściem do ośrodka, zakupiono 
meble i niezbędne wyposażenie”. 

„Dzięki doskonałej współpracy z lokalną służbą zdrowia, z Pa-
nią Jadwigą Kozakiewicz i Panią Dyrektor Anną Pogorzelską, 
wzrosło poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej” 
- powiedziała Dyrektor ZSP Hutki Tamara Gwóźdź. 
„Jesteśmy dumni, że możemy korzystać z tak nowoczesnego 
obiektu. Szkoła zobowiązała się do przekazania jednego po-
mieszczenia, a tak naprawdę zyskaliśmy dwa nowe. Są nimi 
oczywiście: wspomniany wcześniej gabinet lekarski wraz z nie-
zbędnym zapleczem i magazyn sportowy, który zlokalizowany 
jest tuż przy sali gimnastycznej. Niskie koszty budowy tego dru-
giego pomieszczenia były możliwe dzięki nieodpłatnej pracy 
osadzonych z Zakładu Karnego w Herbach. Dziękujemy również 
władzom Gminy Konopiska oraz mieszkańcom sołectwa Hutki - 
- w tym Pani Sołtys Halinie Ernt, którzy na modernizację 
funkcjonującego od lat Ośrodka Zdrowia w Hutkach przekazali 
pieniądze z funduszu sołeckiego”.  
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PROJEKT GOPS

Co się dzieję kiedy tracimy pracę? Szukamy nowej! Ale droga, 
którą przemierzamy, aby zdobyć wymarzone stanowisko może 
być długa i wyboista, a i poszukiwania mozolne.
Wiedzą o tym dobrze uczestnicy projektu współfinansowanego 
przez EFS w ramach PO KL „Myśląc o przyszłości nie pozosta-
waj w tyle - DZIAŁAJ!” realizowanego przez GOPS w Kono-
piskach. W ramach większej motywacji do działania i odpręże-
nia przed kolejnymi zajęciami - zostali zapoznani - tym razem 
dzięki sztuce - z szybkim i pozornie łatwym pomysłem na su-
kces. 9 maja wszyscy wraz z osobami towarzyszącymi udali się 
do teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie na spektakl 
pt. „Ostra jazda”.
Co robią  bohaterowie „Ostrej jazdy”, którzy z dnia na dzień 
utracili pracę? Postanawiają iść na skróty. Nie chcą walczyć 
o nową posadę i czekać miesiącami na zatrudnienie. Sami wy-
myślają sobie zajęcie! Wpadają na karkołomny i dosyć niebez-
pieczny pomysł - postanawiają zrealizować… film tylko dla  
dorosłych. Jak wyglądała realizacja i związane z nią przeszko-
dy? Należy sprawdzić udając się na spektakl, gdzie czeka na 
wszystkich ogromna dawka śmiechu. 
Projekt trwa, już wkrótce koniec warsztatów z psychologiem 
i kurs komputerowy. Rusza również realizacja kursów zawodo-
wych.

Koordynator projektu Ada Przedzińska 

PROTOKÓŁ KONKURSU 
MIĘDZYPOWIATOWEGO NA NAJCIEKAWSZĄ 

PREZENTACJĘ KOMPUTEROWĄ PT. 
„10 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ” - 

- JAK OBECNOŚĆ W UNII ZMIENIŁA 
MOJĄ OKOLICĘ” 

W konkursie wzięli udział uczniów ze szkół podstawowych 
i gimnazjalnych powiatu częstochowskiego i lublinieckiego.
W konkursie wzięło udział 30 szkół, nadesłano 49 prac.
Zgodnie z regulaminem konkursu komisja konkursowa w skła-
dzie: Katarzyna Ankowska, Agnieszka Klecha, Izabela Stanisz, 
Joanna Kowalska postanowiła przyznać tytuł Laureata konkur-
su w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum.

SZKOŁA PODSTAWOWA
Miejsce I - Natalia Celt 
Nauczyciel przygotowujący: Ewelina Kokot, Szkoła: ZS w Ko-
nopiskach
Miejsce II  - Ex aequo - Wiktoria Stępniak
Nauczyciel przygotowujący: Ewelina Kokot, Szkoła: ZS w Ko-
nopiskach
Miejsce II - Ex aequo - Radosław Mucha
Nauczyciel przygotowujący: Anna Jasiak, SP Nr 25 w Często-
chowie 
Miejsce III -  Ex aequo - Krystian Drobina
Nauczyciel przygotowujący: Karina Bekus, Szkoła: ZSP 
w Aleksandrii
Miejsce III -  Ex aequo - Nikola Prauza, 
Nauczyciel przygotowujący: Alina Majdejska, Szkoła: SP 
w Jastrząbiu

GIMNAZJUM
Miejsce I - Natalia Segiet
Nauczyciel przygotowujący: Tomasz Dudek, Szkoła: Publiczne 
Gimnazjum SPSK im. Św. Józefa w Częstochowie
Miejsce II - Dominika Markowska
Nauczyciel przygotowujący: Anna Stajkowska 
Szkoła:  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Hucie Starej
Miejsce III - Monika Hartman
Nauczyciel przygotowujący: Anna Stajkowska 
Szkoła:  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Hucie Starej

 
Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 16 maja o godz. 
10.00 w HALI SPORTOWEJ przy Zespole Szkół im. Henryka 
Sienkiewicza w Konopiskach - w ramach obchodów 10 - lecia 
Polski w Unii.

        Agnieszka Klecha

DZIEŃ EUROPEJSKI W ZS KONOPISKA 

W dniu 16 maja odbyła się w naszej szkole uroczystość związana 10 rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Chcieliśmy 
w sposób szczególny uczcić to wydarzenie. Razem z Polską - 1 maja 2004 roku - do UE przystąpiło jeszcze dziewięć innych państw. 
Były to kraje nadbałtyckie, takie jak: Łotwa, Estonia i Litwa, kraje Europy Środkowej, czyli Czechy, Słowacja, Węgry i Słowenia, 
a także Malta i Cypr. Trzy lata później do wspólnoty europejskiej dołączyły Bułgaria i Rumunia, a w 2013 roku Chorwacja, rozsze-
rzając UE do 28 państw członkowskich. Od czasu przystąpienia naszego kraju do UE stale analizuje się bilans zysków i strat takiego 
posunięcia. Nie da się ukryć, że wpada on pozytywnie. Nasz kraj wiele zyskał, odkąd staliśmy się państwem członkowskim wspól-
noty. Należy wspomnieć, że Polska jest jednym z najludniejszych krajów UE i jednym z państw, które najlepiej wykorzystują 

fundusze unijne. Nasza szkoła również korzystała ze środków 
Unii Europejskiej - realizowaliśmy projekty Socrates oraz Co-
menius. Współpracowaliśmy ze szkołami z Litwy, Słowacji, 
Czech, Włoch, Hiszpanii, Turcji i Niemiec. Teraz staramy się 
o przyznanie środków na kolejny projekt w ramach nowego 
programu edukacyjnego ERASMUS +. Projekt pt. „Nauka 
i środowisko w naszym życiu”, gdy otrzyma akceptację Komi-
sji Europejskiej, będzie realizowany wraz ze szkołami z Turcji, 
Grecji, Belgii oraz Cypru. Ponadto w naszej szkole realizowane 
były projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego - „To jest 
gimnazjum”, „Aktywny w szkole - aktywny w życiu” oraz 
„Aktywny uczeń”. 

Do uroczystości majowej przygotowywaliśmy się od dwóch 
miesięcy. Uczniowie klas 5 i 6 szkoły podstawowej oraz 1 i 2 
gimnazjum wraz z wychowawcami zbierali informacje na te-
mat wybranych państw unii. Wykonali plakaty informacyjne, 
flagi, przygotowali typowe potrawy oraz przebrali się za cha-
rakterystyczne postacie danego kraju. Nie zabrakło wśród nich 
królowej Wielkiej Brytanii, Lancelota, Merlina, Ginewry, 
irlandzkiego skrzata, Pippi Langstrumpf, Amadeusza Mozarta, 
Heleny Vondrackovej, duńskiego wojownika, Martina Kocha, 
Gregora Schlierenzauera,  Thomasa Morgensterna. Wśród 
potraw dominowały włoska lazania, hiszpańskie pączki chur-
ros, szwedzkie ciastka cynamonowe, czeskie knedliki, duńskie 

smorrebrod, francuskie croissant, greckie sałatki. Podczas częś-
ci artystycznej, mającej formę „Podróży po Europie”, zostały za-
prezentowane najciekawsze miejsca Europy. Uczniowie odpo-
wiednio do wybranych państw zaprezentowali grecki taniec 
„Zorba”, hiszpańskie „Pasodoble”, czeską piosenkę „Malo-
wany dzbanku”, włoską piosenkę „Felicita” oraz piosenkę 
szwedzkiego zespołu Abba - „Mamma Mia”. Podczas uroczys-
tości rozdane zostały nagrody w konkursie na najciekawszą 
prezentację multimedialną - „ 10 lat Polski w Unii - jak zmieniła 
się moja miejscowość”. Konkurs odbywał się pod patronatem 
Wójta Gminy Konopiska.

Zostały wręczone również nagrody Monice Kowalczyk z kl. 6, 
Cyprianowi Daneckiemu z  kl. 6 oraz Wiktorii Stępniak z kl. 5 
za zdobycie I miejsca w Gminnym Konkursie Wiedzy o Unii Eu-
ropejskiej dla SP zorganizowanym w ZSP w Rększowicach.
Uroczystość „Dzień Europejski” przygotowały Agnieszka Kle-
cha, Izabela Stanisz, Ewelina Kokot, Joanna Kowalska, Kata-
rzyna Kijas i Katarzyna Ankowska.

        mgr Katarzyna Ankowska
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PROJEKT GOPS

Co się dzieję kiedy tracimy pracę? Szukamy nowej! Ale droga, 
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dzięki sztuce - z szybkim i pozornie łatwym pomysłem na su-
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Co robią  bohaterowie „Ostrej jazdy”, którzy z dnia na dzień 
utracili pracę? Postanawiają iść na skróty. Nie chcą walczyć 
o nową posadę i czekać miesiącami na zatrudnienie. Sami wy-
myślają sobie zajęcie! Wpadają na karkołomny i dosyć niebez-
pieczny pomysł - postanawiają zrealizować… film tylko dla  
dorosłych. Jak wyglądała realizacja i związane z nią przeszko-
dy? Należy sprawdzić udając się na spektakl, gdzie czeka na 
wszystkich ogromna dawka śmiechu. 
Projekt trwa, już wkrótce koniec warsztatów z psychologiem 
i kurs komputerowy. Rusza również realizacja kursów zawodo-
wych.

Koordynator projektu Ada Przedzińska 

PROTOKÓŁ KONKURSU 
MIĘDZYPOWIATOWEGO NA NAJCIEKAWSZĄ 

PREZENTACJĘ KOMPUTEROWĄ PT. 
„10 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ” - 

- JAK OBECNOŚĆ W UNII ZMIENIŁA 
MOJĄ OKOLICĘ” 

W konkursie wzięli udział uczniów ze szkół podstawowych 
i gimnazjalnych powiatu częstochowskiego i lublinieckiego.
W konkursie wzięło udział 30 szkół, nadesłano 49 prac.
Zgodnie z regulaminem konkursu komisja konkursowa w skła-
dzie: Katarzyna Ankowska, Agnieszka Klecha, Izabela Stanisz, 
Joanna Kowalska postanowiła przyznać tytuł Laureata konkur-
su w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum.

SZKOŁA PODSTAWOWA
Miejsce I - Natalia Celt 
Nauczyciel przygotowujący: Ewelina Kokot, Szkoła: ZS w Ko-
nopiskach
Miejsce II  - Ex aequo - Wiktoria Stępniak
Nauczyciel przygotowujący: Ewelina Kokot, Szkoła: ZS w Ko-
nopiskach
Miejsce II - Ex aequo - Radosław Mucha
Nauczyciel przygotowujący: Anna Jasiak, SP Nr 25 w Często-
chowie 
Miejsce III -  Ex aequo - Krystian Drobina
Nauczyciel przygotowujący: Karina Bekus, Szkoła: ZSP 
w Aleksandrii
Miejsce III -  Ex aequo - Nikola Prauza, 
Nauczyciel przygotowujący: Alina Majdejska, Szkoła: SP 
w Jastrząbiu

GIMNAZJUM
Miejsce I - Natalia Segiet
Nauczyciel przygotowujący: Tomasz Dudek, Szkoła: Publiczne 
Gimnazjum SPSK im. Św. Józefa w Częstochowie
Miejsce II - Dominika Markowska
Nauczyciel przygotowujący: Anna Stajkowska 
Szkoła:  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Hucie Starej
Miejsce III - Monika Hartman
Nauczyciel przygotowujący: Anna Stajkowska 
Szkoła:  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Hucie Starej

 
Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 16 maja o godz. 
10.00 w HALI SPORTOWEJ przy Zespole Szkół im. Henryka 
Sienkiewicza w Konopiskach - w ramach obchodów 10 - lecia 
Polski w Unii.

        Agnieszka Klecha

DZIEŃ EUROPEJSKI W ZS KONOPISKA 
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