Daria Kozak ponownie pokazała na konto WOŚP
skarbonkę z oszczędnościami

Debiut nowej grupy mażoretek

Projekt “Być przedszkolakiem”

Barbórki wystąpiły w Telewizji Polskiej

Podsumowanie konkursu “Anioł 2011”

Gmina w obiektywie

STYCZEŃ 1/12, egzemplarz bezpłatny

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

Wielki finał, wielkie pomaganie

Mieszkańcy naszej gminy okazali hojność

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stowarzyszenie Miłośników Gminy
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atrakcyjności

Gminy Konopiska “TIIS” oraz budżetu

projektów. Operacja ma na celu
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poprawę jakości życia mieszkańców

Realizacja operacji przyczynia się do

turystycznej

i

zaangażowania

gminy Konopiska.
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ZAPROSZENIE KULTURALNE
Postanowiliśmy stworzyć Państwu możliwość korzystania z oferty kulturalnej Teatrów
i Operetek na terenie całego kraju. Z tego tytułu proponujemy 17 marca 2012 roku
(sobota) wyjazd do Gliwickiego Teatru Muzycznego na operetkę w 3 aktach.

KSIĘŻNICZKĘ CZARDASZA
Rozpoczęcie spektaklu godz. 18:30. Czas trwania spektaklu: 2 godz. 40 minut (2 przerwy).
Zapisy w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach ul. Sportowa 60 ( poniedziałek - Piątek,
godz.
8.00 - 16.00). Zapisy przyjmujemy do 31 stycznia 2012 roku do godziny 15.00
Ilość biletów ograniczona.
Informacji udzielamy pod numerem telefonu 34 3441933
Całkowity koszt wyjazdu wynosi: 60 zł. Cena obejmuje: Cenę biletu, Koszty przejazdu, Ubezpieczenie.
K i l k a s łów o s p e k t a k l u : M u z y k a : E m m e r i c h K á l m á n , K i e r o w n i c t w o m u z y c z n e : R u b e n S i l v a ,
Libretto: Leo Stein i Béla Jenbach, Przekład: Jerzy Jurandot, Adaptacja: Wojciech Adamczyk, Inscenizacja i reżyseria:
Wojciech Adamczyk, Scenografia: Wojciech Jankowiak, Kostiumy: Marta Hubka, Choreografia: Zofia Rudnicka,
Przygotowanie chóru: Henryk Wicherek, Asystent reżysera: Arkadiusz Dołęga, Asystent choreografa: Jacek Nowosielski
Młody książę Edwin Lippert-Weylersheim zamierza popełnić mezalians sezonu: zakochany w pięknej szansonistce Sylvii
Varescu, małżeństwo chce zawrzeć w jej macierzystym kabarecie "Orpheum"! Jednak radość stałych bywalców teatrzyku
jest przedwczesna - rodzina księcia zrobi wszystko, aby nie dopuścić do skandalu. Ognisty czardasz, najbardziej
podejrzane lokale Budapesztu, przepych wiedeńskich salonów - słowem: jedna z najsłynniejszych w świecie operetek.
W wykonaniu solistów GTM i pod mistrzowska batutą Rubena Silvy brzmią brawurowo, tym bardziej, że Księżniczka...
jest jedną z największych inscenizacji w historii gliwickiej sceny.
Wyjazd uzależniony będzie od ilości zgłoszonych uczestników
GCKiR
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Szanowni mieszkańcy
W ostatnich dniach sporo mówi się o szkołach działających na terenie gminy
i ogólnie o kondycji gminnej oświaty. W związku z tym, pragnąc Państwu
przybliżyć i wyjaśnić całą sytuację, chciałbym podać kilka ważnych
informacji. Otóż problem szkół nie narodził się w ostatnich dniach. Od 3 lat
systematycznie rosną wydatki na gminną oświatę, a subwencja rządowa
przekazywana na szkoły nie pokrywa kosztów utrzymania szkół. Taka
sytuacja jest nie tylko u nas, ale we wszystkich samorządach w kraju, o czym
z pewnością Państwo wiecie, chociażby z mediów.
Na początku 2011 roku poprosiłem dyrektorów wszystkich placówek
oświatowych o wskazanie, gdzie można zaoszczędzić przynajmniej 10
procent kosztów utrzymania szkół. Szkoły w niewielkim stopniu wykonały to
zalecenie. W związku z tym gmina była zmuszona sama szukać
oszczędności. Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty przedstawił 3
warianty wdrożenia oszczędności. W trakcie komisji Rady Gminy po
konsultacjach i akceptacji obecnych na komisji rodziców uczniów ze szkół w
Łaźcu, Kopalni i Korzonku prace samorządu poszły w kierunku przekazania
szkół stowarzyszeniom.
W momencie przyjęcia uchwały na sesji pojawiło się wiele
niedoinformowanych lub wręcz źle poinformowanych osób. W związku z
tym radni podjęli decyzję o wstrzymaniu podjęcia decyzji i rozpoczęciu
szerokich konsultacji społecznych na zebraniach wiejskich.
Dużym zaskoczeniem na jednym z takich zebrań było dla nas, gdy
dyrektorka Zespołu Szkół w Hutkach poinformowała o znalezieniu w swoim
budżecie 200 tys. zł. oszczędności, a dyrektorka szkoły w Rększowicach o 150 tys. zł oszczędności. Mamy nadzieję, że wskazane wówczas
ograniczenia wydatków nie odbiją się niekorzystnie na działalności szkół
i poziomie kształcenia uczniów w tych placówkach, bo przecież wszystkim
nam chodzi o dobro ucznia.

W numerze:
1.Zaproszenie kulturalne........2
2.Wybieramy Kobietę Roku.................3
3. Być przedszkolakiem.......4
4.Wielkie granie-pomaganie.......5
5.Ferie z GCKiR...............6-7
6.Barbórki w TVP..................................7
7.Anioły wybrane..................7
8.Debiut mażoretek...............8
9.Komunikat Wota Gminy
Konopiska....................................9
1 0 . Wa l e n t y n k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
11.Kalendarz świąt nietypowych...10
12.Rusz głową.................10
13. Co ciekawego w 2012?................11

Kolejne zebrania przed nami. Na zebraniach tych z pewnością radni
i mieszkańcy będą mieli okazję wyjaśnić wszelkie wątpliwości oraz
zastanowić się wspólnie nad działaniem naszych placówek oświatowych.
Wójt Gminy Konopiska

stopka redakcyjna
Wydawca:
Rada Gminy Konopiska,
ul. Lipowa 5,
42 - 274 Konopiska,
tel. (0 34) 32 82 057
fax. (0 34) 32 82 035

Wybieramy Kobietę Roku
Informujemy, że 6 lutego przystępujemy do drugiego
etapu wyboru „Kobiety Roku 2011 w Gminie Konopiska”.
Na stronie internetowej gminy www.konopiska.pl
zamieścimy nazwiska dziewięciu pań, które w pierwszym
etapie konkursu zdobyły najwięcej Państwa głosów.
To właśnie spośród tej dziewiątki wybierzemy Kobietę
Roku w trzech kategoriach:

www.konopiska.pl
E - mail:
i.bazan@gckir.konopiska.pl
Redakcja: Irena Bazan
Skład: Irena Bazan

Numer zamknięto 17 stycznia 2012 r.,
Nakład 400 egz.

I. Kobieta Biznesu

Druk: Drukarnia PAULA

II. Kobieta w Działalności Społecznej
III. Kobieta Pani Domu

Redakcja nie odpowiada za
autoryzowane teksty.
GCKiR
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WYDARZENIA

„Być Przedszkolakiem” naprawdę warto

Od początku realizacji projektu „Być
Przedszkolakiem”, a więc od
1. września 2010 r dzieci
uczestniczą codziennie w
dodatkowych zajęciach
realizowanych we wszystkich
przedszkolach w naszej gminie. Jak
wiadomo grudzień to miesiąc
świąteczny , dlatego też
nauczycielki prowadzące zajęcia
skupiły się głównie na tradycjach
bożonarodzeniowych oraz
dekoracjach świątecznych. Na
początku miesiąca dzieciaki
przygotowywały się na przyjście
ważnego gościa czyli św. Mikołaja.
Dowiedziały się gdzie mieszka, jak
nazywają się jego renifery oraz
poznały legendę związaną
z najfajniejszym świętym. Poznały
też zwierzęta, które żyją tylko na
Biegunie Północnym. Wspólnie
wykonane dekoracje świąteczne
przystroiły sale przedszkolne.
Dzieci poznały tradycje
bożonarodzeniowe, popołudniami
wykonaliśmy niejedną bombkę,
renifera, choinkę oraz długie
łańcuchy. Piekliśmy pierniki,
kolorowaliśmy gwiazdy

betlejemskie i lepiliśmy aniołki.
W grudniowe soboty organizowane
były wycieczki- byliśmy
w Zaczarowanym Lesie w Piasku,
gdzie dzieci nie tylko miały
możliwość przejechania się bryczką
czy poznania Jasia i Małgosię, ale
też stanęły oko w oko z Babą Jagą.
Najodważniejsze przedszkolaki
nawet weszły do jej chatki. Po takiej
przygodzie dzieci zjadły kiełbaskę
przy ognisku i mogły potańczyć na
zabawie.
Oprócz Zaczarowanego Lasu
przedszkolaki były również na
spektaklu pt. „Jaś i Małgosia”
w Teatrze im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie. „Jas i Małgosia” to
rozśpiewana, roztańczona, bogata
scenograficznie interpretacja, ze
szczyptą dydaktyzmu i mnóstwem
zabawy! W spektaklu pojawiła się
cała galeria barwnych postaci.
Oprócz tytułowych bohaterów,
można było zobaczyć groźną Babę

4

Jagę, a także sympatyczne
Wiewiórki, w roli narratorów oraz
komentatorów
wydarzeń
scenicznych, bajkowe drzewa
i przebiegłego kocura.
Dzieci miło spędziły czas, pogłębiły
przyjaźnie. Nauczyły się czegoś
nowego, poznawały życie, rozwijały
skrzydła, stały się bardziej twórcze,
aktywne i pewne siebie. Nasze
przedszkole jak każda placówka
stara się zapewnić dzieciom jak
najlepszy start w dalszą edukację.
Zajęcia dodatkowe realizowane
w ramach projektu oraz sobotnie
wycieczki doskonale uzupełniają
nasze starania. Zapewniają
prawidłowy rozwój naszym
wychowankom, ukierunkują ich
predyspozycje i zdolności oraz
korygują braki w różnych aspektach
dydaktyczno - wychowawczych.
Nauczyciel Publicznego
Przedszkola w Konopiskach
Dorota Kowal

TEMAT Z OKŁADKI
Wielki finał, wielkie pomaganie
XX Finał Wielkiej
Orkiestry
Świątecznej
Pomocy
zorganizowany 8 stycznia
w gminie Konopiska był zagrany
z prawdziwie wielką pompą!

W niezwykłej świątecznowalentynkowej oprawie, w hali
sportowej przy ZS w Konopiskach
działy się rzeczy niezwykłe.
Wszyscy zgromadzeni na Wielkim
Finale w Konopiskach mogli
podziwiać niezwykłe występy
mieszkańców gminy i to zarówno
tych najmłodszych jak i tych nieco
starszych. Wśród występujących,
którzy
pragnęli wesprzeć
tegoroczną akcję WOŚP swoimi
talentami
znaleźli się:
przedszkolaki z Przedszkola
w Konopiskach, Zespół Śpiewaczy
z Konopisk, soliści z ZSP
w Aleksandrii, grupa taneczna oraz
soliści z SP w Jamkach Korzonku
soliści, chór oraz grupa taneczna z
SP w Łaźcu,
szkolne koło
taneczne oraz chór szkolny z ZSP
w Rększowicach, Skrzaty
i Konopielki z GCKiR
w Konopiskach, chór ZS
w Konopiskach, uczniowie klasy
6 z ZSP w Kopalni, solistki ZSP z
Hutek, Anna Kareś z Blachowni,
Orkiestra Dęta z OSP
w Konopiskach, Mażoretki „Szyk”
z Konopisk oraz zespół folkowy
„Czarny Świerszcz” z Katowic.
Drugim ważnym punktem
uroczystego Finału była licytacja,
na którą dary przekazali: Bank
Spółdzielczy w Konopiskach,
KGW Kopalnia, KGW Aleksandria,

Nieba”. Wszyscy zgromadzeni na hali
sportowej zgodnie przyznali iż idea
WOŚP jest ponadczasowa i w
trudnych czasach powinno się
KGW Jamki, Urząd Gminy
wspierać tych najmłodszych,
Konopiska oraz Gminne Centrum
pokrzywdzonych przez los.
Kultury i Rekreacji w Konopiskach.
Wśród licytowanych rzeczy znalazły W bieżącym roku gmina Konopiska
się m.in. koszulka WOŚP 20 Finał, pobiła rekord licytacji zbierając o
książka Jurka Owsiaka „ Róbta co 1000 złotych więcej niż w roku
chceta”, piłka z podpisami kilku poprzednim! Należy dodać, iż tym
najlepszych piłkarzy reprezentacji
Polski w piłce nożnej, mosiężny
zegar , koszulki z autografem Maryli
Rodowicz, wypieki przygotowane
przez KGW, kalendarze, kubki oraz
wiele innych. Najwyżej zalicytowana
- piłka nożna z podpisami piłkarzy,
(w tym kapitana Jakuba
Błaszczykowskiego) osiągnęła
cenę 750 zł!

Wspaniałym gestem było
przekazanie przez młodą
mieszkankę gminy
Konopiska
Darię Kozak

razem wszystkie środki
zebrane przez Orkiestrę
zostaną przeznaczone na
zakup najnowocześniejszych
urządzeń dla ratowania życia
wcześniaków oraz pomp
insulinowych dla kobiet ciężarnych
z cukrzycą. Pragniemy serdecznie
podziękować wszystkim, który
z ogromnym sercem wsparli XX Finał

WOŚP! Dziękujemy artystom,
mieszkańcom, ludziom dobrego
serca, sponsorom oraz wszystkim
tym, którzy zadbali o niezwykłą
oprawę niedzielnej gali. W sumie
z naszej gminy na konto Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy trafiło
10 192,28 zł.

swojej świnki skarbonki.
Daria, która od kilku lat
wspiera WOŚP zebranymi przez
siebie pieniędzmi, w tym roku
zaprosiła również do zabawy swoją
siostrę Dominikę! Atmosfera Finału
była naprawdę wyjątkowa. O klimat i Dziękujemy i mamy nadzieję, że
dobrą zabawę zadbali artyści oraz przyszłym roku będziecie z nami
prowadzące pani Tamara Gwóźdź ponownie!
GCKiR
oraz Iwona Lisek. O godzinie 20.00
tradycyjnie odpalono „Światełko do
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WYDARZENIA
Ferie w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji
Zapraszamy dzieci i młodzież do skorzystania z naszej oferty przygotowanej na zimowe
ferie. Staraliśmy się tak opracować program ferii, aby każdy znalazł coś dla siebie. Będą
zawody sportowe, zajęcia muzyczne i plastyczne, a także wspólne wyjazdy na lodowisko
czy do teatru. Poniżej publikujemy propozycje przygotowane przez pracowników Gminnego
Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach. Szczegółowy program ferii wraz z informacjami
dotyczącymi zapisów na poszczególne zajęcia znajdziecie Państwo na stronie internetowej
gminy www.konopiska. pl. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt bezpośrednio z nami:
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach , ul. Sportowa 60, 42-274 Konopiska,
gckir@konopiska.pl, tel. 343441933.
30.01.2012
Konkurs na bałwana godz. 12-14
ORLIK
Ferie z piłką nożną
zajęcia
skierowane do chłopców
przedszkolaki oraz pierwszoklasiści
slalom z piłką w formie rywalizacji,
mini mecze - 11.0013.00 sala
gimnastyczna w Konopiskach

przedszkolaki oraz pierwszoklasiści konkurs strzelecki indywidualny oraz
zespołowy, mini mecze godz. 11-13 sala
gimnastyczna w Konopiskach
01.02.2012
Lepienie bałwana (w razie braku śniegu
zajęcia plastyczne w świetlicy. Temat
zajęć: „Bałwan z masy solnej”) godz. 1417, Nasz Dom pod Lipą” Aleksandria

2.Warcaby jak zrobić samodzielnie
grę planszową + rozgrywki
(dla
zwycięzców w obu konkursach-drobne
upominki). Każde z dzieci powinno
przynieść: linijkę, flamastry bądź
kredki, ołówek godz. 10-13, Gminne
Centrum
Kultury i
Rekreacji
ul. Sportowa 60 „ORLIK”.

Zajęcia Plastyczne do wyboru;
malowanie farbami, wykonywanie
wyklejanek o tematyce dowolnej z
następujących materiałów ryż,
makaron, kasza godz. 11.00-13.00
„Nasz Dom pod Lipą” Aleksandria

Turniej szachowy godz. 10-13 „Nasz
Dom pod Lipą” Aleksandria.

Ferie z piłką nożną zajęcia skierowane
do chłopców
przedszkolaki oraz
pierwszoklasiści-zakończenie cyklu
spotkań „ferie z piłką nożną”, mini
mecze, pokaz sztuczek piłkarskich
grupa z Częstochowy R-STYLE
FREESTYLE FOOTBALL godz. 11 13 sala gimnastyczna w Konopiskach.

31.01.2012

02.02.2012

05.02.2012

Zajęcia dowolne w sali
komputerowej Nasz Dom pod Lipą”
Aleksandria

Feryjny Turniej Tenisa Stołowego godz.
13-17, Sala sportowa w Konopiskach.

Turniej Szachowy godz. 10 sala
sportowa w Konopiskach.

Ferie z piłką nożną zajęcia skierowane
do chłopców
przedszkolaki oraz
pierwszoklasiści- mini „Euro”-turniej dla
chłopców + malowanie twarzy w barwach
reprezentacji danego kraju godz. 11 -14
sala gimnastyczna w Konopiskach.

06.02.2012

Zajęcia praktyczne:
1. Przyrządzanie deserów +
degustacja
2. Krzyżówki
jak stworzyć
krzyżówkę od podstaw konkurs na
najlepiej skonstruowaną krzyżówkę,
wspólne rozwiązywanie krzyżówek
Każde z dzieci powinno
przynieść:linijkę, flamastry bądź
kredki, ołówek
Godz.
11-14 Gminne Centrum
Kultury i Rekreacji ul. Sportowa 60
„ORLIK”
Lepienie bałwana (w razie braku
śniegu zajęcia plastyczne w
świetlicy. Temat zajęć: „Bałwan z
masy solnej”) godz. 14-17 Gminne
Centrum Kultury i Rekreacji ul.
Sportowa 60 „ORLIK”

Ferie z piłką nożną zajęcia skierowane
do chłopców
przedszkolaki oraz
pierwszoklasiści tor przeszkód godz. 1113 sala gimnastyczna w Konopiskach.

Zajęcia kulinarne wspólne pieczenie
ciastek, degustacja - godz. 12-16, „Nasz
Dom pod Lipą” Aleksandria.

Warsztaty dziennikarskie ( spotkanie z
fotoreporterem Polskiej Agencji
Prasowej Waldemarem Deską projekcja z najciekawszymi zdjęciami
autora, krótki kurs wykonywania zdjęć
prasowych ) godz. 10-13, Gminne
Centrum Kultury i Rekreacji ul.
Sportowa 60 „ORLIK”.

03.02.2012

07.02.2012

Lepienie bałwana (w razie braku śniegu
zajęcia plastyczne w świetlicy. Temat
zajęć: „Bałwan z masy solnej”) godz. 1417, Świetlica w Korzonku.

Wyjazd dzieci i młodzieży do Teatru
zbiórka godz. 9.parking przed halą
sportową w Konopiskach.

Warsztaty dziennikarskie godz. 10-13,
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji ul.
Sportowa 60 „ORLIK”.

Wyjazd na lodowisko godz. 10.30 Objazd
po miejscowościach Aleksandria,
Konopiska, Kopalnia .

Turniej szachowy godz. 16, ZSP w
Hutkach

Zajęcia praktyczne:

Ferie z piłką nożną
zajęcia
skierowane do chłopców

1.Konkurs na najpiękniej przystrojoną
muffinkę + degustacja
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Konkurs na lepienie najbardziej
oryginalnego bałwana - godz. 11-13,
„Nasz Dom pod Lipą” Aleksandria .

Tenis stołowy godz. 10-14, sala szkoły
podstawowej Aleksandria.
Wieczór filmowy godz. 16-19, Gminne
Centrum Kultury i Rekreacji ul.
Sportowa 60 „ORLIK”.
Zajęcia „NA WESOŁO” dla uczniów

WYDARZENIA
uczęszczających na keyboard w
bieżącym roku szkolnym
godz.
13:00-15:30.
Konsultacje muzyczne keyboard,
piano dla początkujących i
zaawansowanych
godz. 15:3018:30 Świetlica GCKiR w
Konopiskach.
08.02.2012
Warsztaty dla gitarzystów basowych
godz. 11- 14, Świetlica GCKiR w
Konopiskach.

Kolejny sukces rodzimych gwiazd
Wszystkim fanom oraz kibicom
talentu niezwykłych Pań z zespołu
„Barbórki” śpieszymy donieść
o kolejnym sukcesie naszych
rodzimych gwiazd.
Zespół „Barbórki” został zaproszony
d o Wa r s z a w y n a n a g r a n i e
katolickiego programu „Ziarno”,

Rozgrywki gier planszowych i
edukacyjnych godz. 12-15, „Nasz
Dom pod Lipą” Aleksandria .
Warsztaty dziennikarskie godz. 1013, Gminne Centrum
Kultury
i
Rekreacji
ul. Sportowa 60
„ORLIK”.
Wyjazd na lodowisko godz. 10.30
Objazd po miejscowościach: Hutki,
Rększowice, Jamki
Korzonek,
Wygoda, Łaziec, Wąsosz.
09.02.2012
Zajęcia „NA WESOŁO” dla uczniów
uczęszczających na keyboard
w bieżącym roku szkolnym godz.
14-19
Tenis stołowy godz. 11-14, Sala
sportowa Konopiska.
Zajęcia Plastyczne „Zimowy
Krajobraz”- tworzenie prac
z wykorzystaniem czarnych brystoli i
białych farb plakatowych. - „Nasz
Dom pod Lipą” Aleksandria .
10.02.2012
1.Zajęcia
plastyczne własnoręczne przygotowanie
masek karnawałowych
2.Zajęcia
praktyczneprzygotowanie Sali do zabawy
Karnawałowej
3. Zabawa karnawałowa z Karaoke
Godz. 12-18, Gminne Centrum
Kultury i Rekreacji ul. Sportowa 60
„ORLIK”.
Zimowe Ognisko
z kiełbaskami
kończące ferie. godz.
14-17, „Nasz Dom pod
Lipą” Aleksandria.

którego tematem przewodnim był
Dzień Babci.
Program był emitowany 21 stycznia
w I programie Telewizji Polskiej
i powtarzany dzień później na
antenie TVP Polonia.
Nasze wspaniałe Panie wzięły
udział w dziewięciogodzinnym
nagraniu, podczas którego m..in.

piekły ciasto wraz z najmłodszymi
uczestnikami programu wcielając
się w zupełnie nową rolę - rolę
aktorek.
Po nagraniu,
poproszona
o komentarz do tego wydarzenia
pani Ola Szczepańska wyznała, że
udział w programie był dla członkiń
zespołu wielkim przeżyciem oraz
niezwykłym doświadczeniem.
Możliwość obcowania z ludźmi
telewizji oraz podpatrywanie
nagrania programu „od kuchni”
zrobiło na każdej z nas ogromne
wrażenie dodała.
Gratulujemy udanego występu
oraz dziękujemy za tak piękną
i intensywną promocję naszej
gminy.
Pozdrawiamy serdecznie Barbórki
i życzymy kolejnych sukcesów.

Gminne Centrum Kultury
i Rekreacji w Konopiskach.

Anioły wybrane
Jedenastego stycznia w Kościele
Parafialnym pw Św. Walentego w
Konopiskach
odbyło
się
wręczenie dyplomów i nagród
laureatom Międzypowiatowego
Konkursu Plastycznego
„Anioł”.
Na rozdanie nagród przybyła liczna
grupa dzieci i młodzieży wraz
z nauczycielami, instruktorami
i rodzicami. Dyplomy i nagrody
wręczał Dyrektor GCKiR Adrian
Staroniek. W spotkaniu uczestniczył
również Proboszcz parafii św.
Walentego w Konopiskach - ksiądz
Sławomir Kaczmarek.

Szczegółowe wyniku konkursu
znajdziecie Państwo na stronie
internetowej gminy Konopiska
www.konopiska.pl.

Na zakończenie wszyscy zaproszeni
goście i nagrodzeni autorzy zostali
zaproszeni na poczęstunek.

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
w Konopiskach

.Dziękujemy za udział w konkursie,
i zapraszamy za rok.
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WYDARZENIA
INFORMACJA O PRACY WÓJTA W OKRESIE OD 24 LISTOPADA do 30 GRUDNIA 2011r.
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Hutki , rozpoczęto
budowę kanalizacji w miejscowości
Korzonek,
- prowadzone są prace projektowe
związane z budową kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Kopalnia i
część Aleksandrii I,
- wydano 3 wypisy i wyrysy
z
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Konopiska,
- wydano 19
zaświadczeń
o przeznaczeniu
terenu
w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Konopiska,
- wydano 7 zawiadomień o nadaniu
numeracji
porządkowej
nieruchomości ,
- wydano 3 decyzje o ustaleniu
warunków zabudowy,
- wydano 19 decyzji o zajęciu pasa
drogowego i umieszczeniu urządzeń
w pasie drogowym,
- wydano 1 postanowienie w sprawie
stwierdzenia
potrzeby
przeprowadzenia
oceny
oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko,
- wydano 8 decyzji na wycinkę
drzew,
- wydano 1 postanowienie w sprawie
stwierdzenia braku
potrzeby

i ocenie realizacji projektów
przeprowadzenia
oceny
w
ramach POIiŚ w Subregionie
oddziaływania przedsięwzięcia na
Częstochowskim,
środowisko ,
- w zebraniu
wiejskim
- wszczęto 17 postępowań w sprawie z mieszkańcami Aleksandrii,
nakazania przyłączenie do kanalizacji - w uroczystym zakończeniu sezonu
sanitarnej,
piłkarskiego LOT-u jesień 2011,
- wydano 7 decyzji w sprawie - w uroczystościach jubileuszu
nakazania przyłączenie do kanalizacji 50-lecia pożycia małżeńskiego,
sanitarnej w m. Łaziec,
- w posiedzeniu Zarządu Związku
- wydano 4 decyzje w sprawie o r a z Z g r o m a d z e n i u Z w i ą z k u
Komunalnego Gmin ds. Wodociągów
naliczenia opłaty planistycznej,
i Kanalizacji,
- dnia 16.12.2011r. zawarto akt - w p o s i e d z e n i u K o n w e n t u
notarialny na sprzedaż lokalu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego
mieszkalnego najemcy,
Związku Gmin i Powiatów
- wydano 5 postanowień na podział w Koziegłowach,
- w XI Edycji Konkursu „Jurajski
nieruchomości gruntowej,
Produkt Roku” w Klubie Politechnik
- wydano 4 decyzje na podział
w Częstochowie,
nieruchomości gruntowej,
- w Integracyjnych Zawodach
- wydano 1
postanowienie na Paraolimpijskich Boccia „Prometeus
rozgraniczenie
nieruchomości Barbórkowe” w ZSP w Hutkach,
gruntowej,
- we wspólnym posiedzeniu
- wpisano
do rejestru ewidencji członków Komisji Rady Gminy,
działalności gospodarczej - w spotkaniach wigilijnych
8 nowych przedsiębiorców,
organizowanych na terenie gminy
- dokonano 52 zmiany wpisów do Konopiska,
ewidencji działalności gospodarczej, - w Regionalnej Prezentacji Stołów
- wydano 23 decyzje o wykreśleniu B o ż o n a r o d z e n i o w y c h
oraz
z ewidencji
d z i a ł a l n o ś c i Przeglądzie Zespołów Ludowych
gospodarczej,
w Myszkowie,
- 21
przedsiębiorców
zgłosiło - w konferencji zorganizowanej przez
zawieszenie
d z i a ł a l n o ś c i WFOŚiGW w Katowicach,
gospodarczej .
- w spotkaniu opłatkowym Członków
W tym czasie wójt uczestniczył:
Porozumienia Gospodarczo
- w wizycie studyjnej i konferencji Turystycznego Gmin Małej Panwi
prasowej poświęconej prezentacji i Górnej Liswarty.

DEBIUT JUŻ MAMY ZA SOBĄ
Pierwszy kontakt z publicznością i sceną mamy już za sobą,
ale mamy nadzieję, że to dopiero początek naszej przygody.
Miałyśmy tym samym okazję zmierzyć się z tremą.
Cieszymy się bardzo, że publiczność, która zebrała się
podczas WOŚP w Konopiskach przyjęła nas tak serdecznie,
za co bardzo dziękujemy. Czujemy się zaszczycone, że
mogłyśmy występować razem z Orkiestrą Dętą OSP w
Konopiskach. Przed nami nowe wspólne wyzwania.
Przygotowujemy się do kolejnego występu, który już
niebawem, 18 marca 2012 roku w Galerii Jurajskiej, z
którego na pewno zdamy Państwu relację.
IL
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Ponad 22 mln złotych Gmina Konopiska zainwestowała w budowę kanalizacji sanitarnej
w m. Wąsosz, Łaziec, Rększowice, Kolonia Hutki i Hutki
Dobiega drugi rok realizacji projektu
pn: „Uporządkowanie gospodarki
ściekowej na terenie gminy
Konopiska” współfinansowanego
ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko, umowa o
dofinansowanie nr 8/2009, nr
POIS.01.01.00-00-150/09.
Jest
to
kolejny rok inwestowania w
dalszą rozbudowę infrastruktury
kanalizacyjnej gminy Konopiska.
Dla mieszkańców i środowiska
inwestycje choć niewidoczne
przynoszą jednak wymierne efekty,
wpływając na poprawę jakości życia
mieszkańców, a także poprawę
środowiska gruntowo-wodnego
regionu oraz eliminację często
nieszczelnych szamb.
Dzięki otrzymanemu wsparciu
finansowemu, w tak krótkim czasie,
udało się zrealizować budowę
kanalizacji sanitarnej

w m. Wąsosz, Łaziec, Rększowice
i Kolonia Hutki, dobiegają końca prace
w miejscowości Hutki oraz rozpoczęto
prace w m. Leśniaki. W planach na
najbliższy rok jest rozpoczęcie robót w
m. Korzonek, Jamki i Kowale oraz
ogłoszenie przetargu na roboty
budowlane
w m. Kopalnia i część Aleksandrii I.
Dzięki otrzymanemu wsparciu - na
koniec 2011 roku otrzymana dotacja z
POIiŚ zamknie się
w kwocie prawie 5,2 mln zł, natomiast
łącznie od początku realizacji
otrzymano prawie 12,24 mln zł - udało
się zrealizować 20,12 km kanalizacji
grawitacyjnej, 4,73 km kanalizacji
tłocznej i
5 przepompowni ścieków (stan na
30.09.2011r). Do końca września
2011r. w ramach projektu wydatkowano
kwotę prawie 22 mln zł co stanowi
39,1% całkowitej zaplanowanej kwoty,
natomiast zaawansowanie rzeczowe

projektu wyniosło 42,8%.
Przeprowadzane w 2011r. przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach kontrole wykazały
prawidłowość realizacji projektu oraz
brak zagrożenia terminu wykonania
przewidzianego na koniec 2013r.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KONOPISKA
O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz.1227 z późn. zmianami)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Konopiska, w dniu 30 grudnia 2011 r., następujących uchwał o przystąpieniu do
opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
Uchwała nr 106/XVI/2011 - mpzp „Konopiska ul. Przemysłowa I”,
!uchwała nr 107/XVI/2011 - mpzp „Konopiska Górka”,
!uchwała nr 108/XVI/2011 - mpzp „Rększowice Góry”,
!uchwała nr 109/XVI/2011 - mpzp „Jamki Kowale”,
!uchwała nr 110/XVI/2011 - mpzp „Konopiska Piła”,
!uchwała nr 111/XVI/2011 - mpzp „Aleksandria ul. Dolna”,
!uchwała nr 112/XVI/2011 - mpzp „Aleksandria I Tereny przemysłowe”.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą ww planów miejscowych oraz składać do nich
wnioski w Urzędzie Gminy Konopiska, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5. Wnioski do planu należy składać na
piśmie a w sprawach związanych z ochroną środowiska także ustnie do protokołu oraz drogą elektroniczną, w
terminie do dnia 20.02.2012 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, (lub nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
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Kalendarium
Świąt Nietypowych
Styczeń
6 stycznia Dzień Filatelisty
9 stycznia Dzień Ligi Ochrony
Przyrody
14 stycznia Dzień Ukrytej Miłości,
Dzień Osób Nieśmiałych
15 stycznia Dzień Wikipedii
16 stycznia
Dzień Pikantnych
Potraw
17 stycznia
Dzień Dialogu
z Judaizmem
18 stycznia
Dzień Kubusia
Puchatka
23 stycznia Dzień bez Opakowań
Foliowych
24 stycznia
Światowy Dzień
Środków Masowego Przekazu
25 stycznia
Dzień Sekretarki
i Asystentki
26 stycznia
Światowy Dzień
Celnictwa, Dzień Transplantologii
27 stycznia
Dzień Pamięci o
Ofiarach Holokaustu, Dzień Dialogu
z Islamem
28 stycznia
Międzynarodowy
Dzień Mobilizacji przeciwko Wojnie
Nuklearnej
31 stycznia
Międzynarodowy
Dzień Przytulania

Luty
2 lutego
Dzień Pozytywnego
Myślenia
4 lutego Międzynarodowy Dzień
Walki z Rakiem
11 lutego Światowy Dzień Chorego
12 lutego Dzień Darwina (lub Dzień
Ewolucjonizmu)
14 lutego
Dzień Chorych na
Padaczkę
15 lutego Dzień Singla, Światowy
Dzień Młodzieży Prawosławnej
16 lutego Dzień Poczty Polskiej
17 lutego Dzień Kota
21 lutego Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego
22 lutego Dzień Myśli Braterskiej,
Europejski Dzień Ofiar Przestępstw
23 lutego Międzynarodowy Dzień
Pomocy
Potrzebującym,
Ogólnopolski
Dzień Walki
z Depresją
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Walentynkowy Wieczór Poezji
Wszystkich, którzy chcą
przeżyć Walentynkowy
wieczór w atmosferze miłości,
serdeczności i romantyzmu oraz
przywrócić wspomnienia pierwszych
niewinnych „zakochań” zapraszamy
na Walentynkowy Wieczór Poezji,
który odbędzie się 14 lutego 2012
roku o godzinie 18 w świetlicy KGW
Kopalnia.
Jeśli znacie lub napisaliście piękny
wiersz,
chcecie
zanucić
miłosną piosenkę,
podzielić się
z mieszkańcami romantycznym
wspomnieniem, serdecznie

Rusz głową

Przy blasku kominka, z odrobiną
wina i ciasta zabierzemy Państwa
w czasy szalonych miłości,
przywołując
najpiękniejsze
wspomnienia młodzieńczych lat.
Na Państwa zgłoszenia dotyczące
ewentyalnych występów czekamy
do dnia 10 lutego 2012 roku
w siedzibie
Gminnego
Centrum
Kultury
i Rekreacji
w Konopiskach ul. Sportowa 60 lub
pod nr telefonu 34 344 19 33.
ZAPRASZAMY!!!!
Gminne Centrum Kultury
i Rekreacji w Konopiskach

WYDARZENIA
Oddajemy do Państwa rąk
Kalendarium Wydarzeń 2012 gminy .
Jest to wykaz imprez kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych,
patriotycznych, które zostały
zaplanowane na terenie gminy
Konopiska w roku 2012.

MIESIĄC
STYCZEŃ

MIEJSCE
ZSP ALEKSANDRIA

27 stycznia
LUTY

Mamy nadzieję, że ta publikacja
pomoże Państwu zaplanować aktywny
udział w tych wydarzeniach, dokonać
wyboru atrakcji zgodnych z Państwa
zainteresowaniami oraz zachęci do
integrowania się z lokalnym
środowiskiem naszej gminy.
Wydarzenia, które zgromadziliśmy w
tym kalendarzu zostały zebrane od
wielu jednostek oraz organizacji,

DATA
26 stycznia

HALA SPORTOWA
ZS KONOPISKA
Od 30
MIEJSCA ZAJĘĆ
stycznia do 10 PRZEWIDZIANE
lutego
WG. ODRĘBNEGO
KALENDARZA
14 lutego
KOŚCIÓŁ
PARAFIALNY
W KONOPISKACH
GODZ. 11.00
14 lutego
ŚWIETLICA KGW
KOPALNIA
GODZ.18.00-21.00
24 lutego
ZS KONOPISKA
28 lutego

ZS KONOPISKA

08 marca

KONOPISKA

z terenu naszej Gminy, które
przygotowują je z myślą
o uatrakcyjnieniu życia kulturalnego w
naszej małej ojczyźnie.

11 marca

marzec

KOMPLEKS
SPORTOWO –
REKREACYJNY
„PAJĄK”
SP ŁAZIEC

W razie dodatkowych pytań prosimy
o kontakt z Organizatorami
poszczególnych wydarzeń, których
dane umieszczone zostały
bezpośrednio przy imprezach.

marzec

SP ŁAZIEC

marzec

SP ŁAZIEC

marzec

Szczegółowe informacje znajdziecie
Państwo również na stronie
internetowej Gminy czy też Gminnego
Centrum Kultury i Rekreacji
www.konopiska.pl , na której też
zamieszone zostaną także relacje

marzec/

HALA SPORTOWA
ZS KONOPISKA
KONOPISKA

z poszczególnych wydarzeń.

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

W każdym, kolejnym numerze “Pasm”
będziemy podawać szczegółowy
program imprez na poszczególne
miesiące. Obok prezentujemy
kalendarz imprez na I półrocze.
Zapraszamy do lektury.
Adrian STARONIEK
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
w Konopiskach
ul. Sportowa 60
42-274 Konopiska
gckir@konopiska.pl
tel. 343441933

FERIE z GCKiR

GCKiR

MIEDZYPOWIATOWYKONKURS NA KARTKĘ
WALENTYNKOWĄ – OGŁOSZENIE WYNIKÓW,
ROZDANIE NAGRÓD

GCKiR

WALENTYNKOWY WIECZÓR Z POEZJĄ

GCKiR

POWIATOWY KONKURS EUROPEJSKOLINGWISTYCZNY
KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IVVI
FIANAŁ KONKURSU „KOBIETA ROKU 2011– W
GMINIE KONOPISKA”
KOLARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI W
PRZEŁAJU

ZS KONOPISKA

VIII GMINNY KONKURS DLA KLAS III
„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”
(KONKURS)
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO
KLAS IV-VI i GIMNAZJUM (KONKURS)
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„ZILUSTRUJ POEZJĘ” KL. I-II, IV-VI,
GIMNAZJUM
X POWIATOWY TURNIEJ SIATKÓWKI
MĘŻCZYZN
MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

SP ŁAZIEC

maj
maj
maj

KONOPISKA

kwiecień
kwiecień/ maj
17-20 maja
20 maja
25 maja
maj

CZERWIEC 01 czerwca
03 czerwca

LIPIEC

ORGANIZATOR
ZSP ALEKSANDRIA

IPREZA PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA
„STOP NAŁOGOM”
ZSP ALEKSANDRIA ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI – WYSTAWA
TEMATYCZNA
WSZYSTKIE SZKOŁY DZIEŃ ZIEMI
WSZYSTKIE SZKOŁY ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
KONOPISKA
OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY BALONOWE,
DZIEŃ SAMORZĄDU (Dni Konopisk), TRZECIA
PARADA ORKIESTR DĘTYCH
HALA SPORTOWA
„PROMETEUS CUP2012” MIĘDZYNARODOWY
KONOPISKA
INTEGRACYJNY TURNIEJ BOCCIA "
godz.10.00
ZSP HUTKI
MIĘDZYGMINNY KONKURS WIEDZY O UNII
EUROPEJSKIEJ - GIMNAZJUM
ZSP RĘKSZOWICE
MIĘDZYGMINNY KONKURS WIEDZY O UNII
EUROPEJSKIEJ , KL IV-VI
WSZYSTKIE SZKOŁY DZIEŃ EUROPEJSKI
KONOPISKA
„POLSKA BIEGA”

kwiecień

Życząc Państwu niezapomnianych
chwil, zachęcam do udziału
W wydarzeniach na terenie naszej
Gminy. Jednocześnie, zapraszamy
wszystkich, których wydarzenie nie
znalazło się w kalendarzu do
zgłoszenia do nas takiej informacji, aby
kalendarz wydarzeń był kalendarzem
promującym wszystkie inicjatywy na
rzecz działalności społecznej w naszej
Gminie.

27 kwietnia

NAZWA IMPREZY/KONKURSU/ZAWODÓW
PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
(KONKURS)
DZIEŃ BABCI I DZIADKA W GCKiR

ZS KONOPISKA

ZSP HUTKI
HALA SPORTOWA
W KONOPISKACH
czerwiec
KOMPLEKS
SPORTOWO –
REKREACYJNY
„PAJĄK”
czerwiec
KONOPISKA
czerwiec
KONOPISKA
czerwiec
WSZYSTKIE SZKOŁY
lipiec/ sierpień MIEJSCA ZAJĘĆ
PRZEWIDZIANE
WG. ODRĘBNEGO
KALENDARZA
8 lipca
KONOPISKA
lipiec
ZREWITALIZOWANA
CZĘŚĆ KONOPISK/

MISTRZOSTWA POWIATU
CZĘSTOCHOWSKIEGO
W LEKKIEJ ATLETYCE
JUBILEUSZ SZKOŁY
DZIEŃ RODZINY Z GCKiR
XI GRAND PRIX KONOPISK W BIEGACH
PRZEŁAJOWYCH
SOBÓTKA
MISTRZOSTWA MODELI PŁYWAJĄCYCH
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
WAKACJE Z GCKiR

MISTRZOSTWA POLSKI W TRIATHLONIE
PIERWSZE ŚWIĘTO LIPY

GCKiR

SP KONOPISKA
GCKiR
GCKiR

SP ŁAZIEC
SP ŁAZIEC
GCKiR
GCKiR

ZS KONOPISKA
ZSP ALEKSANDRIA

GCKiR, ORKIESTRA
DĘTA OSP
KONOPISKA
STOWARZYSZENIE
PROMETEUS
ZSP HUTKI
ZSP RĘKSZOWICE

GCKiR, ZS
KONOPISKA
GCKiR
ZSP HUTKI
GCKiR
LUDOWY
UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY
„KONOPISKA”
GCKiR
GCKiR
GCKiR

GCKiR
GCKiR
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