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

„DLA RATOWANIA ŻYCIA DZIECI
I
GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓW”

PO RAZ KOLEJNY ZAGRALIŚMY
Z WIELKĄ ORKIESTRĄ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY!

TEMAT Z OKŁADKI
ZAGRALIŚMY Z WOŚP!
10 009,83zł, 2 euro, 1000 rubli - tyle udało się zebrać gminie
Konopiska w niedzielę 13 stycznia - podczas tegorocznego
XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Druga niedziela stycznia (pomimo mroźnej aury) była i tym razem dniem pełnym optymizmu - dniem niosącym radość i nadzieję. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców naszej gminy, do puszek 17 wolontariuszy trafiły datki w kwotach: 6981,93 zł, 2 euro, 1000 rubli! Z imprezy, która odbyła się
w Gminnej Hali Sportowej zebraliśmy 3027,90zł.
Dodatkowo - w dniu 26.01.2013 - zakończyła się aukcja samochodu terenowego UAZ - tzw. GAZIKA, osiągając kwotę
2 730,00zł. Pieniądze pochodzące z tej licytacji również zasilą
konto XXI Finału WOŚP.
Z całego serca dziękujemy:
Gminie Konopiska, PPUH Eliko, FPUH Akant, OSP Olszyna,
Zakładowi Stolarskiemu Andrzej Miedziński, Zespołowi
ENEJ, Artyście Janowi Wiewiórowi, Marcinowi Kowalskiemu - GCKiR, KGW Gminy Konopiska, uczniom i uczennicom
ZSP Hutki, Sztabowi generalnemu WOŚP.
Finałową imprezę oraz licytacje poprowadziły: dyrektor ZSP
Hutki Tamara Gwóźdź grająca z Orkiestrą już po raz osiemnasty (8 raz w Konopiskach) oraz dyrektor GCKiR Iwona Lisek.
O godz. 20.00 odpalono tradycyjne „Światełko do nieba”.
W górę poszybowały fajerwerki „zaznaczając” także i Nasz
udział w tej niezwykłej, ogólnopolskiej akcji.
Imprezę zakończył koncert Zespołu COVER MAX.

Dla podniesienia rangi uroczystości - w nawiązaniu do hasła:
„Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej
seniorów” - dla wszystkich zgromadzonych w Gminnej Hali
Sportowej wystąpili zarówno młodzi jak i dojrzali Artyści:
Ania Karyś, uczniowie/uczennice ZSP Aleksandria, Zespół
Konopielki, uczniowie/uczennice SP Jamki-Korzonek,
przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Konopiskach,
uczniowie/uczennice ZSP Rększowice, Zespół Śpiewaczy
Gminy Konopiska, uczniowie/uczennice SP Łaziec, Zespół
Skrzaty, uczniowie/uczennice ZSP Hutki, Zespół Barbórki,
uczniowie/uczennice ZSP Kopalnia, Zespół Dropsy, uczniowie/uczennice ZS oraz Gimnazjum w Konopiskach, Zespół
Walentynki, Zespół Mała Afera, Orkiestra Dęta OSP Konopiska, Mażoretki „SZYK”, oraz na specjalne zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół i Miłośników Blachowni Zespół TEAWIZO.
Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli, podczas XXI Finału WOŚP
w Konopiskach odbyły się licytacje, podczas których zebrano
środki, które wkrótce zostaną przekazane na zakup nowoczesnych urządzeń dla maluchów oraz godną opiekę medyczną
seniorów.
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Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Hutkach wraz
z Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach
pragną serdecznie podziękować: wolontariuszom, ich opiekunom, artystom, sponsorom oraz darczyńcom XXI Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Konopiskach.
Dzięki Waszej bezwarunkowej pomocy po raz kolejny pojawiła
się nadzieja na lepsze jutro!
Dziękujemy!

W numerze:

Szanowni Państwo!
Rok 2013 wiąże się z Jubileuszem 150-lecia wybuchu powstania styczniowego. Do tej daty przywiązujemy szczególną uwagę ponieważ, na terenie
naszej gminy znajduje się grób jednego z powstańców - Wojciecha Korwin
Szymanowskiego. Z tej okazji, w bieżącym roku będą organizowane uroczystości upamiętniające Jego działalność społeczną na rzecz Konopisk.
Zbliża się czas ferii zimowych. Zachęcam wszystkich mieszkańców do uprawiania sportów zimowych oraz spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Dzieci i młodzież namawiam do korzystania z oferty przygotowanej przez
zespół Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji, która zawiera różnorodne
atrakcje przeznaczone dla odbiorców w każdym wieku.
Życzę, aby każdy z Was Drodzy Mieszkańcy znalazł choć jedną wolną chwilę
na relaks i odpoczynek.
Dzieciom życzę aby tegoroczne ferie były atrakcyjne, radosne i bezpieczne.
Wójt Gminy Konopiska

Jerzy SOCHA
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ZAWIADOMIENIE
TRWA NABÓR DO PROJEKTU
„MYŚLĄC O PRZYSZŁOŚCI NIE POZOSTAWAJ W TYLE DZIAŁAJ!”
NA ROK 2013 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
Mieszkańców Gminy Konopiska, korzystających z pomocy GOPS oraz zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, którzy chcą podnieść kwalifikacje zawodowe, nauczyć się poruszać po rynku pracy oraz zaktywizować w społeczeństwie, zapraszamy serdecznie do GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Konopiskach przy ul. Lipowej 1.
Co realizujemy w ramach projektu?
- Kursy: kurs księgowości, obsługa koparko-ładowarki, wózka jezdniowego, obsługa
kasy fiskalnej, palacz kotłów CO, kurs magazyniera, kurs nowoczesnego sprzedawcy,
opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych, kurs wizażu, kroju i szycia, kurs obsługi komputera, kurs języka angielskiego, kurs spawacza, kurs florystyczny, kurs prawa
jazdy kategorii B i C, kwalifikację wstępną przyspieszoną, kurs animatora czasu wolnego, kurs barmański i balistyczny i wiele innych.
- Oferujemy warsztaty psychoedukacyjne o różnej tematyce, warsztaty z doradcą zawodowym oraz ze specjalistą od wizerunku i prawnikiem.
- Zapraszamy do opery teatru oraz na wycieczkę.
ZAPRASZAMY :)
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Wydawca:
Rada Gminy Konopiska,
ul. Lipowa 5, 42 - 274 Konopiska,
tel. (0 34) 32 82 057
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Numer zamknięto 30.01.2013r.,
Nakład 1000egz.
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WYDARZENIA
VII PREZENTACJA STOŁÓW BOŻONARODZENIOWYCH ORAZ V REGIONALNY PRZEGLĄD LUDOWYCH ZESPOŁÓW KGW.
Dwie imprezy o charakterze międzypowiatowym „zawitały”
do naszej gminy w niedzielę 16 grudnia. Goście odwiedzający
w tym dniu Gminną Halę Sportową mieli okazję nie tylko zasmakować tradycyjnych, wigilijnych potraw, ale także zakupić
przepiękne, ręcznie robione świąteczne ozdoby oraz posłuchać
wyjątkowych aranżacji muzyczno-wokalnych w wykonaniu
przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich. Uczestników uroczystości powitali: pan Jerzy Socha - Wójt Gminy Konopiska,
pani Bernadetta Niemczyk Przewodnicząca Rady Krajowej
KGW, pan Władysław Serafin Prezes Krajowego Związku
Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, pani Marzena Maniszewska - radna powiatu częstochowskiego, a także prowadzący - pani Iwona Lisek - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji oraz pan Henryk Żydek, którego autorski
wiersz pt. „Wigilijne Stoły” poruszył serca oraz zachęcił do refleksji nad prawdziwą ideą bożonarodzeniowych świąt.

Wójt Jerzy Socha w swym przemówieniu - podziękował za zaufanie jakim w roku 2012 obdarzono gminę Konopiska powierzając organizację tak ważnych powiatowych wydarzeń jak
Dożynki Powiatowe, VII Prezentację Stołów Bożonarodzeniowych oraz V Regionalny Przegląd Ludowych Zespołów
KGW. „Jest to dla nas zaszczyt. Po raz kolejny „spełniamy się”
w roli gospodarza istotnych dla naszego regionu wydarzeń,
goszcząc jednocześnie tak znamienitych gości” - powiedział
na koniec.
Na wniosek Rady Regionalnego Związku Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych w Częstochowie, Zarząd
Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie przyznał Medal Pamiątkowy Jubileuszu 150-lecia Kołek Rolniczym osobom szczególnie zasłużonym.
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Medal z rąk Władysława Serafina otrzymali:
Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik, Poseł na Sejm RP Jadwiga Wiśniewska, Wójt Gminy Konopiska
Jerzy Socha, Dyrektor Oddziału regionalnego KRUS Irena Łaba, Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Stanisław Gmitruk, Dyrektor Oddziału Terenowego ARR Tomasz
Żabiński, Przewodnicząca KGW w Kochcicach Maria Henne,
Przewodnicząca KGW w Mstowie Maria Rozpondek, Przewodnicząca KGW w Dąbrowie Zielonej Wanda Tasarz, Przewodnicząca KGW we Wręczycy Wielkiej Barbara Kałuża,
Przewodnicząca KGW w Przyrowie Jolanta Walaszczyk,
Gminna Przewodnicząca KGW w Konopiskach Ola Szczepańska, Przewodnicząca KGW w Hutkach Zofia Krzyżanowska.
Duszpasterz rolników - Ks. Prałat mgr Eugeniusz Sikorski wraz
z Ks. Proboszczem Sławomirem Kaczmarkiem wygłosili Słowo Boże oraz poświęcili stoły kierując jednocześnie w stronę
obecnych osobiste życzenia dobra, miłości oraz wzajemnego
poszanowania. Wspólna modlitwa, opłatek oraz degustacja
potraw wigilijnych pozwoliła na kilka dni przed Bożym Narodzeniem poczuć ich niesamowitą magię. Oprócz tematu
głównego imprezy czyli wspaniale przystrojonych, wigilijnych
stołów, zwiedzający mogli podziwiać występy artystyczne.

WYDARZENIA
Cd. Gościnnie - na zaproszenie wójta gminy Konopiska - wystąpili niepełnosprawni artyści: Anna Karyś oraz Robert Mateuszuk, których wyjątkowy śpiew po raz kolejny zagościł
na naszej, lokalnej scenie.
Druga część niedzielnej uroczystości to V Regionalny Przegląd
Ludowych Zespołów KGW, w którym udział wzięły: KGW
Blachownia, Gminny KGW Lelów, Gminny KGW Mstów,
Gminny KGW Olsztyn, KGW Nierada, Zespół Śpiewaczy
Czeremcha, Zespół Śpiewaczy Ferajna, KGW Szarlejka, Zespół Śpiewaczy Koniczynki, KGW Koziegłowy, KGW Kochcice, Zespół Śpiewaczy Gminy Konopiska, Gminny KGW
Konopiska, KGW Hutki.

Na zakończenie imprezy, wszystkie Zespoły które wystąpiły
w niedzielnym Przeglądzie otrzymały pamiątkowe dyplomy
oraz wyjątkowe pierniki w kształcie herbu gminy Konopiska.
Organizatorzy VII Prezentacji Stołów Bożonarodzeniowych
oraz V Regionalnego Przeglądu Ludowych Zespołów KGW
pragną serdecznie podziękować:
Członkiniom KGW Gminy Konopiska za pomoc w przygotowaniach oraz występy artystyczne, Ks. Proboszczowi
Sławomirowi Kaczmarkowi za przybycie na niedzielną
uroczystość oraz podarowanie opłatków, Orkiestrze Dętej OSP
Konopiska,
Zespołom/Artystom: grupie teatralnej „Maska”, Mażoretkom
„Szyk”, Walentynkom, Konopielkom, Barbórkom, Skrzatom,
Dropsom, Małej Aferze, Aferze, uczniom Gimnazjum w Konopiskach oraz Ich Opiekunom, Ani Karyś oraz Robertowi
Mateuszukowi, Ochotnikom Straży Pożarnej z terenu Gminy
Konopiska, akustykom: Mateuszowi Michalczykowi oraz Piotrowi Morawcowi, panu Henrykowi Żydkowi, współorganizatorom - Krajowemu Związkowi Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, Radzie Krajowej KGW oraz wszystkim
uczestnikom niedzielnej uroczystości za aktywny udział
oraz doskonałą atmosferę.
GCKiR

GMINA KONOPISKA “GMINA PRZYJAZNA ROWERZYSTOM”

W ramach konkursu „Gmina przyjazna rowerzystom"
wręczono 20 certyfikatów i 20 wyróżnień.
Wyróżnienie w kategorii gmin do 50 tys. mieszkańców
przyznano GMINIE KONOPISKA.

28 grudnia 2012 roku podczas XXVII Sesji Rady Gminy Wójt
Gminy Konopiska Jerzy Socha otrzymał z rąk Wiceprzewodniczącego Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK Mariana
Kotarskiego wyróżnienie - certyfikat przyznany naszej
gminie w ramach konkursu „Gmina przyjazna rowerzystom”.
Celem Konkursu było uhonorowanie gmin sprzyjających
turystyce rowerowej poprzez m.in.
- działania uwzględniające potrzeby rowerzystów zarówno
mieszkańców jak i turystów;
- inwestycje w infrastrukturę turystyczną: szlaki i drogi rowerowe, stojaki dla rowerów w miejscach użyteczności publicznej
(parki, place, urzędy itd.), miejsca postojowe, noclegowe, itp.;
- promocję turystki - wydawnictwa tj. mapy, przewodniki,
informacje na stronach gmin oraz innych portalach;
- popularyzację turystyki rowerowej poprzez organizację imprez dla wszystkich zainteresowanych tą formą spędzania
wolnego czasu.
Konferencja PTTK podsumowująca działania projektu
pn. „Rowerem Przez Polskę” odbyła się w dniu 16.11.2012r.
Spotkanie zorganizowano na Stadionie Narodowym w Warszawie, a do stolicy licznie zjechali delegaci z całej Polski.

Więcej informacji o ścieżkach rowerowych znajduje się na oficjalnej stronie Gminy Konopiska www.konopiska.pl - w zakładce “ Ścieżki piesze i rowerowe”.
GCKiR
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WYDARZENIA
MIKOŁAJKOWE SPOTKANIE
- KGW KOPALNIA
Mikołajkowe spotkanie organizowane przez Zespół KGW
w Kopalni wraz z Zespołem „Barbórki” upłynęło w bardzo
miłej atmosferze. Wszyscy zebrani z niecierpliwością czekali
na wizytę Św. Mikołaja, który również tego wieczoru został zaproszony. Czas oczekiwania wypełniała muzyka, rozmowy
i degustacja wspaniałych smakołyków przygotowanych przez
członkinie KGW w Kopalni. Św. Mikołaj nie zawiódł gospodarzy i ich gości, ale rozdając prezenty oczekiwał w zamian popisów artystycznych. Wszyscy obdarowywani musieli wykazać się talentem wokalnym lub recytatorskim. Najważniejsze,
że wszyscy sprostali wymaganiom Św. Mikołaja i zostali obdarowani podarkami. To był bardzo miły, zimowy wieczór.
GCKiR

SWINGOWO W KONOPISKACH
Dużym, wyjątkowym wydarzeniem stała się audycja muzyczna, która odbyła się w dniu 17.12.2012r. w Gminnej Hali
Sportowej w Konopiskach. Audycja muzyczna - koncert połączony z komentarzem muzycznym organizowana była przez
Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” z Mykanowa. Przybyłych
na tą wyjątkową uroczystość powitał Wójt Gminy Konopiska
Jerzy Socha, który wyraził swoje poparcie dla tego niecodziennego, muzycznego wydarzenia nowej formy edukacji artystycznej.
Audycja w Konopiskach opowiadała o stylu Swing czyli trzecim zagadnieniu poruszanym podczas projektu Keep swinging!
Zespołem prowadzącym poniedziałkowe spotkanie był zespół
Swing Workshop - legenda polskiej sceny swingowej. Zespół
ten przyjechał z Warszawy by zagrać wyjątkowy edukacyjny
koncert. W koncercie uczestniczyło ponad 230 osób, w tym
silna grupa mieszkańców gminy Mykanów, dla których organizator zagwarantował przejazd! Widzowie dowiedzieli się
o historii tego stylu muzycznego, o największych gwiazdach
wykonujących tą muzykę oraz o charakterystycznych instrumentach używanych w swingu. Całość przeplatana była wykonaniami standardów swingowych. W trakcie audycji przeprowadzany był konkurs dla widzów, w którym do wygrania
były płyty zespołu.
Koncert ten miał również swój niepowtarzalny akcent - gościnnie z gwiazdą wystąpili uczestnicy warsztatów edukacyjnych
realizowanych w ramach projektu. Na tubie wystąpił Kryspin
Kazik, na trąbce Paweł Mastalerz oraz Piotr Pompka. Każdy
z tych młodych muzyków wykonał jeden utwór z zespołem
Swing Workshop. Występy nagrodzono gromkimi brawami.
Po zakończeniu koncertu muzycy jeszcze długo rozdawali
autografy.
Projekt Keep swinging! Współfinansowany był przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynator projektu Jakub Konieczko
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“BARBÓRKI” W PAWONKOWIE
Zespół “Barbórki” wystąpił ze swym tanecznym repertuarem
w Pawonkowie. Panie zaprezentowały cztery układy - Jezioro
Łabędzie, Kalinkę, taniec Bollywood oraz Kankana.
“Zostałyśmy zaproszone na uroczystość urodzinową osoby
prywatnej. Każdy z naszych występów wywołał ogromny
aplauz. Było to bardzo miłe, kolejne doświadczenie” - powiedziała na koniec pani Ola Szczepańska.

WYDARZENIA
FINAŁ KONKURSU PLASTYCZNEGO
“ANIOŁ”
We czwartek 10 stycznia 2013 roku, w Kościele Parafialnym
pw. św. Walentego w Konopiskach odbyło się wręczenie dyplomów oraz nagród laureatom konkursu plastycznego ,,ANIOŁ”.
Na uroczyste wręczenie nagród przybyła liczna grupa dzieci
wraz z nauczycielami, instruktorami i rodzicami.
Komisja powołana przez organizatora przyznała następujące
nagrody i wyróżnienia:
I Kategoria PRZEDSZKOLA I KL ,,0”
I nagroda - Nadia Krzychala, 6 lat Klub Spółdzielczy CSM ,,Nasza Praca”; II nagroda - Weronika Pijet, 5 lat; III nagroda - brak.
Wyróżnienia: Oliwia Zawłocka, 4 lata, ZSP w Kopalni Julia Binek ,5 lat, Miejskie Przedszkole nr 30 w Częstochowie.
II Kategoria KLASY I - III
I nagroda - Praca Zbiorowa, Koło Plastyczne, klasa 3, SP nr 52
w Częstochowie, Zuzanna Orzełek, Justyna Sojka, Julia Kurzacz, Natalia Sówka, Wiktoria Kott, Szymon Gardecki, Mateusz Stegliński,Izabela Norberczyk, Ewa Kazibudzka.
II nagroda - Karolina Nabiałek, 7 lat, Klub Spółdzielczy ,,Nasza
Praca” w Cz-wie; III nagroda - Kacper Ociepa, 7 lat ZSP w Kopalni; Wyróżnienia: Małgorzata Ociepa, 7 lat, Klub Spółdzielczy CSM ,,Nasza Praca” w Częstochowie, Filip Brzeski, 9 lat
SP w Nieradzie, Mikołaj Jabłoński, kl. II, SP w Nieradzie, Praca
Zbiorowa, kl. II, SP w Konopiskach.
III Kategoria KLASY IV-VI
I nagroda - Wiktoria Sitowska, kl. IV, SP w Jamkach - Korzonku; II nagroda - Zuzanna Krawczyk, lat 10, SP nr 21 w Cz-wie;
III nagroda - Kinga Szymczyk, kl. V, SP w Nieradzie;
Wyróżnienia: Kinga Piątkowska, lat 10, SP nr 52 w Cz-wie,
Krysia Macherzyńska, kl. VI, SP w Nieradzie, Dominika
Kowalik, kl. IV, SP w Łaźcu, Patryk Luksa, lat 11, SP nr 52

WIGILIJNE SPOTKANIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Od lat w naszej gminie istnieje piękny zwyczaj wigilijnego
spotkania z osobami niepełnosprawnymi, które odbywa się
z inicjatywy wójta, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W tym roku spotkanie odbyło się w nowo otwartej hali sportowej w Konopiskach. Przygotowania uroczystości podjęły
się Dyrekcje Zespołu Szkół i Publicznego Przedszkola w Konopiskach wraz z nauczycielami i pracownikami obsługi.

w Cz-wie, Martyna Ociepa, lat 12, SP nr 52 w Cz-wie.
IV Kategoria GIMNAZJUM
I nagroda - Anna Bednarek, lat 13, Gimnazjum w Poczesnej; II
nagroda - Wiktoria Hrehorowicz, lat 13, Klub Spółdzielczy
,,Nasza Praca” w Cz-wie; III nagroda - Maria Rumin, lat 15,
Gimnazjum nr 16 w Cz-wie; Wyróżnienia: Zuzanna Malinka, lat
14, Gimnazjum nr 16 w Cz-wie, Amanda Utrata, lat 13, Gimnazjum w Konopiskach, Dominika Kawecka, lat 13, Gimnazjum nr 16 w Cz-wie.
V Kategoria MŁODZIEŻ I DOROŚLI
- nie wpłynęła żadna praca
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji, Pani Iwona
Lisek wręczyła dyplomy oraz nagrody. Na zakończenie uroczystości wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek.
GCKiR

Dla całego Zespołu był to niezwykle uroczysty i wzruszający
wieczór. Wszyscy cieszyli się, że mogą uczestniczyć w tak
niezwykłym wydarzeniu, które wzbogaciło nasze przeżywanie
Świąt Bożego Narodzenia.
M.Szymanek, G.Pasek

Spotkanie było niezwykłym przeżyciem dla nauczycieli, którzy
pomagali w przygotowaniu uroczystości i wykonali własnoręcznie wraz z uczniami specjalne prezenty - bożonarodzeniowe kule orgiami. Zaproszeni goście byli oczarowani przebiegiem uroczystości. Na uwagę zasługuje łatwy dostęp do hali,
przestrzeń pomieszczenia, przepiękna dekoracja, występ młodzieży, w tym niepełnosprawnej,wzruszające kolędy oraz świątecznie zastawione stoły. Wigilijne spotkanie było okazją do refleksji dla wszystkich uczestników, co jest w życiu ważne, jaką
wartość ma drugi człowiek, przyjaźń, współczucie, troska.
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WYDARZENIA
PRACOWITA ZIMA W KGW
ALEKSANDRIA
KGW w Aleksandrii w dniu 08.12.2012r. zorganizowało spotkanie wigilijne, w którym wzięli udział: członkinie Koła, starsze panie, ksiądz Henryk Pacud oraz siostry zakonne, radny powiatu częstochowskiego Mieczysław Chudzik, radna Anna
Świtek, członek rady sołeckiej Henryk Nierobiś, sołtys Aleksandrii I Zenon Skwara, sołtys Aleksandrii II Ryszard Skoczylas, dyrektor ZSP Aleksandria Paweł Bekus, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji Iwona Lisek oraz przedstawicielki KGW Kopalnia.
Spotkanie rozpoczął ksiądz Henryk Pacud modlitwą. Przewodnicząca Ala Gola złożyła wszystkim życzenia świąteczne
i noworoczne, a następnie odbyła się wieczerza wigilijna przygotowana przez członkinie KGW. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze przy dźwiękach śpiewanych kolęd oraz pieśni
biesiadnych.
Dnia 26 stycznia 2013 roku, odbyła się uroczystość z okazji
Dnia Babci i Dziadka. Przybyłych powitała przewodnicząca
KGW Aleksandria Aleksandra Gola. Uroczystość uświetnili
swą obecnością: wójt gminy Konopiska Jerzy Socha oraz
członkinie KGW Kopalnia, które śpiewem oraz tańcem umilały wszystkim czas. Koleżanka Zofia Nizler powitała zebranych wierszami. Wójt Jerzy Socha złożył wszystkim serdeczne
życzenia. Spotkanie trwało do późnych godzin nocnych. Na koniec zabawy każdy uczestnik otrzymał słodki upominek
w postaci serca.
Aleksandra Gola

ŻYCZENIA 100 lat!
Wiesława i Mieczysław
Ankowscy
Już minęły urodziny, zdrowia, szczęścia Wam życzymy!
Z okazji zbliżającego się Jubileuszu 50-lecia ślubu na dalsze 50 lat w zdrowiu i miłości życzą koleżanki
z KGW Aleksandria

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA W KGW KOPALNIA
19 stycznia 2013 roku członkinie KGW Kopalnia zaprosiły mieszkańców gminy Konopiska do wspólnego świętowania Dnia Babci
i Dziadka. W siedzibie KGW spotkali się nie tylko „babcie i dziadkowie”, ale i również licznie zaproszeni goście, w tym: wójt Gminy

Konopiska Jerzy Socha oraz zastępczyni wójta Magdalena JaroszWawrzyńczak. Gościnnie dla wszystkich zebranych wystąpił zespół
działający pod kierunkiem Grzegorza Leonarcika przy Gminnym
Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej pn. „Kwiaty
Jesieni”. W programie spotkania nie zabrakło także występu Barbórek, które tym razem zaprezentowały swój najnowszy cygański repertuar. Wyśmienita zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Uczestnikom spotkania do tańca przygrywał pan Zenon Kuśmierski.
KGW Kopalnia
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WYDARZENIA
CYFROWA SZKOŁA W SP
JAMKI-KORZONEK

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W ZSP
W ALEKSANDRII

Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jamkach Korzonku jako jedynej z naszej gminy udało się zakwalifikować do rządowego programu „Cyfrowa szkoła”.
„Cyfrowa szkoła” to program mający na celu dofinansowanie z budżetu państwa zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK), w celu wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania w klasach IV-VI.

18 stycznia gościliśmy w murach naszej szkoły osoby szczególnie bliskie sercom wszystkich dzieci - najukochańsze Babcie
I drogich Dziadków. Zawsze chętnie odpowiadają oni na zaproszenie swoich wnucząt, niestraszne im śnieg, mróz czy gołoledź
na drodze. Na uroczystość przybyli również Wójt Gminy p.Jerzy
Socha, przewodniczący Rady Gminy p. Marcin Poleszczuk, radny p. Roman Skoczylas oraz sołtysi Aleksandrii: p. Zenon Skwara i p. Ryszard Skoczylas.

W ramach programu SP w Jamkach - Korzonku wzbogaciła
się o nowoczesny sprzęt komputerowo-multimedialny,
tj.: przenośne komputery dla uczniów i nauczycieli wraz
z oprogramowaniem (20 szt.), szafkę do przechowywania
i bezpiecznego przemieszania komputerów, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę, skaner, tablicę interaktywną, system do zbierania i analizowania odpowiedzi,
projektor krótkoogniskowy, głośniki, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, wizualizer, kontroler WLAN,
punkt dostępowy (2 szt.), Router.
Całkowity koszt zadania wyniósł 110 017,00zł., z czego
84 937 zł. stanowi dotacja przyznana przez wojewodę śląskiego, natomiast 25 080 zł. to wkład własny z budżetu
gminy Konopiska.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Jamkach - Korzonku składa serdeczne podziękowanie
Wójtowi Gminy Konopiska p. Jerzemu Socha za umożliwienie zrealizowania rządowego programu "Cyfrowa
Szkoła"- przeznaczenie środków finansowych na zakup
sprzętu komputerowego. Dziękuję również pracownikom
Urzędu Gminy Konopiska za sprawne przeprowadzenie
procedury przetargowej.
Elżbieta Wrońska

Zebranych powitała wicedyrektor p. Agnieszka Kotarska.
W imieniu swoim oraz wszystkich nauczycieli złożyła Szanownym Gościom serdeczne życzenia oraz zaprosiła na program
artystyczny w wykonaniu przedstawicieli całego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego.
Przedszkolaki recytacją i śpiewem dziękowały Babciom oraz
Dziadkom za miłość, opiekę i pomoc. Uczniowie klas I- III starali się obalić tradycyjny, często przedstawiany w literaturze
dziecięcej, obraz babci i dziadka. Bo współczesna babcia to kobieta pełna życia, wysportowana, mająca swoje pasje i zainteresowania, a dziadek to przyjaciel, kumpel, kompan do gry
w piłkę i wycieczek rowerowych. W dalszej części młodzi aktorzy z koła teatralnego zaprezentowali bajkę pt. „Mikołajkowa
przemiana”. Pięknym dopełnieniem artystycznego pokazu był
koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów starszych klas
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Młodzi artyści zaprezentowali swój kunszt wokalny oraz umiejętności gry na instrumentach. Wszystko to zostało przyjęte przez widzów gromkimi brawami, uśmiechem, nutką wzruszenia i z ogromną
wdzięcznością.
Na koniec uroczystości miłym Gościom wręczono piernikowe
serca, a podziękowaniu za przybycie towarzyszyło zaproszenie
do ponownego spotkania za rok.
Małgorzata Smyła
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TO NAS DOTYCZY...
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!
Z dniem 1 stycznia 2012 roku Ewidencję Działalności Gospodarczej prowadzoną przez Wójta Gminy Konopiska zastąpiła Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki . CEIDG została utworzona
na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2002 r. o swobodzie działalności gospodarczej i rozpoczęła swoje funkcjonowanie 1 lipca 2011 r.
CEIDG ma znacznie ograniczyć czas potrzebny do zarejestrowania działalności gospodarczej poprzez umożliwienie założenia
firmy przez Internet, a także zmniejszyć formalności związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. W CEIDG znajdują się
informacje o wszystkich przedsiębiorcach prowadzących działalność na terenie całego kraju, w tym o posiadanych przez nich koncesjach, licencjach i zezwoleniach. Podstawowe dane dostępne są na stornie internetowej są jawne. Wpisy w CEIDG są wole od
opłat. Do wszelkich informacji zachęcających Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej, należy podchodzić ze szczególną ostrożnością , gdyż są to oferty komercyjne.
Zadaniem CEIDG jest:
1) prowadzenie ewidencji przedsiębiorców osób fizycznych w systemie teleinformatycznym;
2) udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;
3) umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
4) umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.
Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:
 Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie (należy posiadać własny
podpis elektroniczny lub profil zaufany!);
 Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line (roboczego) i podpisanie go w ciągu 7 dni w dowolnej gminie
w kraju (zapamiętaj nr wniosku lub wydrukuj wersję roboczą);
 Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny w ciągu jednej doby;
 Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
Wnioski do CEIDG (wpisy , zmiany, zawieszenia, wznowienia, wykreślenia) składane są osobiście, należy okazać się ważnym
dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
W Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Konopiska do końca 2011 roku widniało 2780 wpisów,
które należało zweryfikować i wprowadzić do centralnej ewidencji.
Przedsiębiorco!!! sprawdzić swój wpis w CEDIG! Aby to zrobić należy wejść na stronę www.ceidg.gov.pl zakładka BAZA
PRZEDSIĘBIORCÓW wpisać swój NIP firmy (osobisty) + kod kreskowy i wyszukać wpis. Jeżeli wpis będzie zawierał błędy
lub nie został zweryfikowany, należy zgłosić się do Urzędu Gminy Konopiska, celem sprostowania wpisu. W 2012 roku
w Urzędzie Gminy Konopiska wprowadzono do CEIDG 730 wniosków.
Na dzień 31 grudnia w CEIDG z w/w wniosków: 79 wpisów posiadało status zawieszony, 148 wykreślony, 503 aktywny.
Należy dodać, że coraz więcej przedsiębiorców posiada profil zaufany lub podpis elektroniczny i sami dokonują zmian
w swoim wpisie na CEIDG.
Więcej informacji na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl infolinia 801 055 088 lub pod numerem telefonu Urzędu Gminy
Konopiska 343282-057 w. 40.
Ilona Dudek

TERMINY ZBIÓRKI ŚMIECI
SEGREGOWANYCH
W związku ze wzrostem zainteresowania mieszkańców możliwością bezpłatnego wywozu:
- opakowań z plastiku (butelki typu PET, wiaderka, miseczki,
doniczki, kanisterki, folia, opakowaniowa, beczki itp.),
- opakowań ze szkła (butelki po napojach, wazoniki, słoiki itp.).
Informuję, że kolejne terminy wywozu odbędą się zgodnie
z poniższym harmonogramem:
Dnia
24 stycznia 2013r.
21 lutego 2013r.
28 marca 2013r.
25 kwietnia 2013r.
23 maja 2013r.
27 czerwca 2013r.
Dnia
25 stycznia 2013r.
22 lutego 2013r.
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KONOPISKA, WYGODA
KIJAS, WALASZCZYKI

29 marca 2013r.
26 kwietnia 2013r. ALEKSANDRIA I i II
24 maja 2013r.
KOPALNIA
28 czerwca 2013r.
Dnia
26 stycznia 2013r.
23 lutego 2013r.
30 marca 2013r.
27 kwietnia 2013r. WĄSOSZ, ŁAZIEC, RĘKSZOWICE,
HUTKI
25 maja 2013r.
JAMKI, KOWALE, KORZONEK,
LEŚNIAKI
29 czerwca 2013r.

Jednocześnie informuję, że w wyżej wymienionych terminach
będzie również odbierany bezpłatnie zużyty sprzęt elektroniczny (RTV, AGD).
Wszystkie odpady powinny być wystawione przed posesję
do godziny 8-mej.
Informację można uzyskać w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 1 (parter) lub pod numerem telefonu (34) 3282-057.
UG

INFORMACJE
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI UCHWAŁ
XXVI sesja Rady Gminy
Uchwała Nr 198/XXVI/2012 w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2013r.
Uchwała Nr 199/XXVI/2012 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo
Ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus” na realizację zadań własnych gminy.
Uchwała Nr 200/XXVI/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
XXVII sesja Rady Gminy z dnia 28.12.2012r.
Uchwała nr 201/XXVII/2012 w sprawie porozumienia z miastem Częstochowa w celu wspólnej realizacji zadań dotyczących
lokalnego transportu zbiorowego.
Uchwał nr 202/XXVII/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr 203/XXVII/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Uchwała nr 204/XXVII/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Uchwała nr 205/XXVII/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.
Uchwała nr 206/XXVII/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska.
Uchwała nr 207/XXVII/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2012r.
Uchwała nr 208/XXVII/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2012 - 2024.
Uchwała nr 209/XXVII/2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konopiska na 2013r.
Uchwała nr 210/XXVII/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konopiska na lata 2013 - 2024.
P... B. Ankowska - Lis 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 - P. A. Misiak 207, 208, 209, 210 P. J. Janik 207, 208, 209, 210 - P. K. Zygier 202, 203, 204, 205, 206 -

INFORMACJA O PRACY MIĘDZY SESJAMI W OKRESIE OD 1 DO 28 GRUDNIA 2012R.
1. Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jamki, Kowale.
2. W trakcie realizacji jest odbudowa drogi w miejscowości Kijas oraz w miejscowości Wąsosz.
3. Trwa procedura przetargowa na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopalnia i Aleksandria I
4. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hutki, Korzonek , Leśniaki.
5. Wydano 3 decyzje o zajęciu pasa drogowego.
6. Wydano 28 decyzji na umieszczeniu urządzeń w pasie drogowym.
7. Wydano 1 decyzję o ustaleniu warunków zabudowy celu publicznego .
8. Wydano 4 decyzje w sprawie zezwolenia na wycięcie drzew .
9. Wydano 5 zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie gospodarki odpadami .
10. Wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
11. Wydano 3 decyzje na podział nieruchomości gruntowej.
12. Spisano 6 protokołów uzgodnień dotyczących zakupu gruntów pod budowę przepompowni ścieków w Hutkach i Jamkach.
UCZESTNICZYŁEM:
- w uroczystym uhonorowaniu laureatów konkursu „Pokaz mody na kulturę” nagroda za zorganizowanie Święta Lipy,
- w uroczystościach związanych z obchodami Dnia Górnika,
- w spotkaniu dotyczącym podziału środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Subregion
Północny,
- w posiedzeniu Zarządu Związku Komunalnego ds. Wodociągów i Kanalizacji oraz Zgromadzeniu Związku,
- w wyjeździe delegacji do Niemiec do gminy Hanstein Rusteberg,
- w spotkaniu w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w sprawie kursowania autobusu linii „30”,
- w wigilii dla osób niepełnosprawnych,
- w Powiatowej wystawie Stołów Bożonarodzeniowych zorganizowanych w hali sportowej w Konopiskach,
- w spotkaniu z Radami Sołeckimi Łaźca, Wąsosza i Wygody w sprawie „30”,
- w spotkaniach wigilijno - opłatkowych .
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INFORMACJE
DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH W 2012 ROKU
Minął 2012 rok, pora więc na podsumowanie działalności
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Na terenie Gminy Konopiska działa sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: w Konopiskach, Rększowicach,
Aleksandrii, Hutkach, Jamkach oraz miejscowości Wąsosz
Łaziec realizujących zadania ratowniczo - gaśnicze. OSP
Konopiska i OSP Rększowice należą do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego i te jednostki jako pierwsze alarmowane są w przypadkach powstania zagrożenia pożarowego,
wypadku drogowego czy innych zagrożeń miejscowych.
Podobnie alarmowana jest jednostka OSP Aleksandria.
Na dużą aktywizację tych trzech - spośród sześciu aktywnych
jednostek OSP na terenie Gminy Konopiska, pomijając
przynależność do KSRG, ma wpływ położenie geograficzne.
Pod względem taktycznym OSP Konopiska zabezpiecza tereny
leżące w centrum gminy, część południową OSP Rększowice
i część północną OSP Aleksandria. Przekłada się to na skuteczność działania tych jednostek, a ma to wpływ na maksymalne skrócenie czasu reakcji od momentu zgłoszenia
do rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej na miejscu zdarzenia. Pozostałe jednostki są alarmowane w sytuacjach, kiedy
do opanowania i ugaszenia pożaru czy likwidacji innego zagrożenie potrzebne są wzmocnione siły.
W 2012 roku na terenie Gminy Konopiska doszło do 166
zdarzeń. Strażacy uczestniczyli w gaszeniu 115 pożarów,
w 48 przypadkach prowadzili akcje mające na celu likwidację zagrożeń miejscowych na terenie gminy. Odnotowano 3 fałszywe alarmy. Ponadto jednostki OSP uczestniczyły w ćwiczeniach i manewrach organizowanych przez
Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.W porównaniu do 2011 roku ogólnie liczba zdarzeń
na terenie Gminy Konopiska wzrosła prawie o 22%, przy czym
odnotowano wzrost liczby samych pożarów o 29,2%.

W 2012 roku większość wyjazdów do pożarów odnotowano
w miesiącach wczesnowiosennych, głównie do pożarów traw.
Świadczy to o braku wiedzy lub lekceważeniu zagrożenia jakie
niesie za sobą wypalanie traw. Osoby w ten sposób oczyszczając nieużytki z pozostałości traw i krzewów są przekonane,
że panują na tym zjawiskiem. Niestety jest to odczucie pozorne,
gdyż wywołany w ten sposób pożar może osiągnąć duże rozmiary i swoim zasięgiem może objąć budynki mieszkalne
i gospodarcze na przyległych posesjach, a niejednokrotnie przenosi się na tereny leśne. Głównie zagrożonymi terenami Gminy
Konopiska były nieużytki rolne i przylegające do nich kompleksy leśne. Biorąc pod uwagę liczbę zdarzeń i wyjazdów
poszczególnych jednostek można stwierdzić, że 2012 rok
był rokiem wzmożonej aktywności strażaków ochotników.
Uczestniczący w obradach Zarządu Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Konopiskach,
Wójt Gminy Konopiska Jerzy Socha podziękował strażakom
ze wszystkich jednostek za zaangażowanie i ofiarność w tej
ciężkiej służbie społecznej. Podkreślił w swoim wystąpieniu
jak ważnym i istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP jest przede wszystkim doposażenie
ich w ubiory ochrony osobistej, gwarantujące bezpieczeństwo
strażakom, oraz sprzęt służący do działań ratowniczo gaśniczych. Na zakończenie swojego wystąpienia stwierdził,
że strażacy ochotnicy realizują swoje zadania w sposób wzorowy i profesjonalny, dorównując niejednokrotnie swoim druhom
ze straży państwowej.
Wszystkim strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy
Konopiska życzymy bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych
powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej
pomyślności - zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.
Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu
strażackiej powinności, a służba niech będzie dla Was źródłem
osobistej satysfakcji i społecznego uznania.
Komendant Gminny OSP
Janusz Jończyk

W sumie w roku ubiegłym strażacy z poszczególnych
jednostek wyjeżdżali do zdarzeń:
- OSP Konopiska
132 wyjazdy,
 OSP Rększowice
69 wyjazdów,
 OSP Aleksandria
50 wyjazdów,
 OSP Hutki
12 wyjazdów,
 OSP Wąsosz Łaziec
9 wyjazdów,
 OSP Jamki
8 wyjazdów.
Biorąc pod uwagę powyższe dane 79% wyjazdów to akcje ratowniczo gaśnicze na miejscu pożarów i 15,7% to wyjazdy
do zagrożeń miejscowych. W większości przypadków to pożary nieużytków rolnych konsekwencja wypalania traw, oraz
lasów, gdzie mogło dojść o nieumyślnego zaprószenia ognia.
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W tekście wykorzystano materiały Państwowej Straży Pożarnej.

CHWILA RELAKSU.../COŚ NA ZĄB...

COŚ NA ZĄB...COŚ NA OSTATKOWEGO “ŚLEDZIKA”
Słatka ze śledzi, marynowanej papryki i czerwonej cebuli
Zamiast papryki można też użyć śliwek w occie.
Składniki, 4 porcje:
- 4 filety śledziowe solone (lub w oleju)
- mleko lub sok z pomarańczy do wypłukania śledzi
- 1 czerwona cebula
- 4 marynowane papryki
- majonez, do smaku, około 3 - 4 łyżek
- świeżo zmielony czarny pieprz i sól
- opcjonalnie - tymianek

Smacznego!!

Przygotowanie:
Śledzie solone (w słonej wodzie np. z wiaderka) włożyć do mleka lub soku z pomarańczy i dokładnie wypłukać, jeśli mamy
czas możemy wcześniej je namoczyć. Wyjąć i dokładnie osuszyć papierowym ręcznikiem. Śledzi w oleju nie trzeba moczyć,
wystarczy wyjąć z zalewy i odsączyć na papierowym ręczniku. Filety pokroić na małe kawałki, włożyć do salaterki.
Czerwoną cebulę pokroić w piórka lub w kosteczkę, posypać delikatnie solą i odstawić na 5 minut. Paprykę wyjąć z zalewy,
odsączyć na papierowych ręcznikach, pokroić w kostkę. Do śledzi dodać cebulę, paprykę, majonez, doprawić świeżo
zmielonym czarnym pieprzem i udekorować świeżym tymiankiem.
Przepis pochodzi ze strony: http://www.kwestiasmaku.com/blog-kulinarny/salatka-ze-sledzi-marynowanej-papryki-i-czerwonej-cebuli/
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WSPOMNIENIE...
WOJCIECH KORWIN SZYMANOWSKI
- BOJOWNIK O WOLNOŚĆ OJCZYZNY
22 stycznia 2013 roku minęła 150 rocznica Powstania Styczniowego. Z dumą wspominamy bojowników o wolność Ojczyzny - w tym Wojciecha Korwin Szymanowskiego, którego
doczesne szczątki spoczywają w grobie na cmentarzu parafialnym w Konopiskach.
Wojciech Korwin Szymanowski pochodził ze znanego, zamożnego rodu Szymanowskich herbu Ślepowron. Jeden z jego
przodków starosta klonowski Melchior Korwin Szymanowski
podarował część swojego majątku pod cmentarz na Powązkach
w Warszawie. Bliskim krewnym Wojciecha był znany kompozytor - Karol Szymanowski. Rodzice Wojciecha posiadali duży
majątek koło Radomia. Tam w Młodyniach Dolnych w 1841 roku urodził się Wojciech. Otrzymał staranne wychowanie i wykształcenie, ukończył dwa fakultety: rolniczy i prawniczy.
Po skonfiskowaniu ich majątku przez władze carskie, Szymanowscy przenieśli się do swojego domu w Warszawie przy
ul. Długiej 26. Wkrótce w ich domu zakwaterowano oficera carskiego, któremu Szymanowscy pomagali i otaczali go życzliwością.
Po wybuchu powstania styczniowego, jak wielu patriotów
Wojciech wraz z narzeczoną włączył się w działalność powstańczą. Zakończyło się to tragicznie. Jego narzeczona zginęła
w powstaniu, a on zatrzymany i osądzony, otrzymał wyrok
śmierci. Zaprzyjaźniony z ich rodziną oficer carski był już
wówczas w głębi Rosji. Matka Wojciecha wysłała do niego list

Budowa Huty Czestochowa - rok 1900.
Alfred Hantke (z córką na ręku)
,po jego prawej stronie dyrektor Surzycki,
po lewej Wojciech Korwin Szymanowski
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Wojciech Korwin Szymanowski na linijce

i dzięki interwencji oficera wyrok zmieniono na zesłanie.
Wojciech jednak uciekł z transportu i wrócił do towarzyszy
walki. Po ponownym aresztowaniu, kolejny raz groziła mu
śmierć. To, że przeżył zawdzięczał matce, która w sumie trzykrotnie prosiła o interwencję u tegoż oficera. Ten, z wdzięczności i szacunku dla ich rodziny, kolejny raz uzyskał ułaskawienie dla Wojciecha więzionego w Cytadeli. Warunkiem
było całkowite zaprzestanie działalności powstańczej.
W tej sytuacji, choć powstanie się kończyło, Szymanowski został zmuszony usunąć się i zamieszkać z dala od rodziny, przyjaciół i towarzyszy walki. Podjął się administrowania majątkiem ziemskim dr. Gliszczyńskiego w Zielonkach pod Warszawą. Tam pracował do czasu wykupienia przez braci Hantke majątku Konopiska, który był dla nich terenem pozyskiwania rudy
żelaza na potrzeby Huty Częstochowa. Oprócz kopalń rudy był
folwark, obszary rolne i leśne wymagające fachowego gospodarowania.
Bernard Hantke, przyjaciel Wojciecha jeszcze z czasu jego pobytu w Warszawie, poprosił go o zajęcie się ich majątkiem
ziemskim. Prawdopodobnie miało to miejsce jeszcze przed rozpoczęciem budowy Huty Częstochowa, czyli przed rokiem
1896.
Wojciech po stracie narzeczonej - jego wielkiej miłości, której
fotografia towarzyszyła mu wszędzie i aż do śmierci, wybrał
życie samotne. Przyjął propozycję Bernarda i chętnie przeniósł
się do dworku w Konopiskach. Równocześnie przyjął propozycję współpracy w Zarządzie Huty Częstochowa.
Włości należące do folwarku nie były zbyt rozległe ani też dochodowe, gleby głównie V i VI klasy. Jesienią wywożono furmankami do Częstochowy owoce z ogrodu dworskiego i trochę
płodów rolnych. Dziedzic jak go nazywano, zatrudniał mieszkańców okolicznych wiosek do wszelkich prac gospodarskich.
Kucharka z pomocnicami przygotowywała posiłki dla Szymanowskiego, służby dworskiej i gości czasem przez niego zapraszanych.
Ponieważ Szymanowski był współpracownikiem Towarzystwa
Braci Hantke, dlatego też Alfred, Bernard i Henryk Hantke z rodzinami i kolejni dyrektorzy huty byli jego najczęstszymi gośćmi. Kilka razy przebywał w Konopiskach wybitny malarz Józef
Chełmoński ożeniony z Marią, młodszą siostrą Wojciecha.
Cd.str.15

WSPOMNIENIE...
Cd. Czasem towarzyszyła Chełmońskiemu córka Wanda. Widywano ich oboje malujących przy sztalugach.
Bliskie kontakty Szymanowskiego z właścicielami huty, przyniosły wymierne korzyści zarówno dla Konopisk jak i okolicznych mieszkańców.
Towarzystwo Hantke podarowało plac pod budowę szkoły w Konopiskach z położonym obok ogrodem, który aktualnie - jako boisko sportowe jest własnością Gminnego Klubu Sportowego „LOT”. Naprzeciwko kościoła parafialnego, na ofiarowanym przez Towarzystwo placu, zbudowano pierwszą remizę strażacką, w której odbywały się próby i występy Teatru Ludowego.
Parafia otrzymała od Towarzystwa teren pod powiększenie cmentarza grzebalnego. Po podjęciu przez Radę Parafialną decyzji o budowie nowego
kościoła, Alfred i Bernard Hantke, Surzycki - dyrektor huty oraz Wojciech Korwin Szymanowski zostali członkami Komitetu Budowy Kościoła
czynnie i finansowo wspierając tę inwestycję. Budowa kościoła „wypadła” w czasach światowego kryzysu finansowego, dlatego cenną pomocą
były datki pracowników huty wspierające budowę.
Wojciech Korwin Szymanowski był człowiekiem wrażliwym, włączał się we wszystkie akcje pomocy biednym. Uczestniczył w tworzeniu Komitetów Żywnościowych. Razem z rodziną Hantke współorganizował festyny dla miejscowej ludności, podczas których organizatorzy
rozdawali żywność oraz łakocie dla dzieci. Swoja pracą i autorytetem wspierał wszystkie miejscowe inicjatywy społeczne. Po utworzeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Konopiskach w 1917 roku, został czynnym członkiem jej Zarządu. Wspierał akcje kulturalne, np. powstanie Orkiestry
Dętej, Teatru Ludowego.
Jednego roku władze carskie, uznając procesję rezurekcyjną za manifestację polityczną, zaplanowały obławę. Szymanowski, dowiedziawszy
się o ich zamierzeniu, ryzykując swą wolnością, uchronił wielu parafian Konopisk od niechybnej zsyłki powstrzymując procesję i nie dopuszczając do zbrojnej interwencji Rosjan.
Okoliczni mieszkańcy zapamiętali Wojciecha Korwin Szymanowskiego jako mężczyznę wysokiego, średniej tuszy, o łagodnym usposobieniu. Jego ulubioną rozrywką były polowania w gronie zaprzyjaźnionych myśliwych. Często widywano go jeżdżącego po okolicy małym
jednokonnym powozikiem, nazywanym „linijką”, przyjaźnie uśmiechającego się do ludzi. Za jego powozikiem lubiły biegać dzieci wiejskie,
którym dawał słodycze.
Wojciech Korwin Szymanowski, przez kilkadziesiąt lat życia w Konopiskach, wrósł w to miejsce i oddał mu swoje siły, zapał, miłość
do ludzi, którzy odpłacali mu szacunkiem i uznaniem. Mimo, że nie miał swojej rodziny, w podeszłym wieku i ciężkiej chorobie, otoczono go
troskliwą opieką. Nie chciał, aby po śmierci pochowano go gdzieś daleko przy krewnych, ale w tej ziemi, której oddał znaczną część swojego
życia. Wierzył zapewne, że kolejne pokolenia, za jego miłość do ludzi i Konopisk, odpłacą pamięcią i dbałością o jego mogiłę.
Zmarł 25 października 1928 roku przeżywszy 87 lat. Pogrzeb odbył się 29 października. Po nabożeństwie żałobnym w parafialnym kościele, trumnę pokrytą barwami narodowymi złożono na lawecie armatniej. Konduktowi towarzyszył konny oddział Kompanii Honorowej 7 Pułku Artylerii Lekkiej z Częstochowy, orkiestra wojskowa, liczne delegacje i miejscowa ludność. Rodzinę reprezentował Tadeusz Korwin Szymanowski, adwokat mieszkający w Warszawie, syn Jana - młodszego brata zmarłego Wojciecha. Tę wyjątkową uroczystość pogrzebową zakończyły
salwy honorowe oddane nad grobem zmarłego. Tak Konopiska żegnały wielkiego patriotę i dobroczyńcę. O jego śmierci, w przeddzień pogrzebu
informował nekrolog wydrukowany w „Gońcu Częstochowskim”.
Wojciech Korwin Szymanowski nie stawiał wysokich wymagań wobec własnego życia i to samo mówiła jego mogiła. Do 1966 roku
zwieńczał ją zwykły brzozowy żołnierski krzyż, a o wielkości zmarłego ciągle świadczy tablica pamiątkowa umieszczona na cmentarnej kaplicy,
wpisana do wykazu miejsc pamięci województwa śląskiego.
Barbara Herba

Fotografie udostępniła Barbara Herba
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PIERWSZE TAKIE WYDARZENIE...

UKS ORZEŁ KONOPISKA ORAZ KUBA BŁASZCZYKOWSKI W CZĘSTOCHOWSKIEJ
HALI POLONIA
22 grudnia 2012 w hali Polonia w Częstochowie odbyła się, jak co roku, wielka piłkarska impreza, której organizatorem był Raków
Częstochowa. Na zaproszenie Prezesa Krzysztofa Kołaczyka, który niedawno gościł na piłkarskich Mikołajkach w Konopiskach,
przyjechało wielu znanych piłkarzy, trenerów, których na co dzień możemy oglądać tylko w telewizji.
To piłkarskie święto nie mogło odbyć się bez obecności naszych Orłów! Podopieczni trenerów Szymanka, Kołodziejczyka i Nowaka stawili się licznie w hali Polonia, aby podziwiać grę gwiazd polskiej piłki. W śród nich były takie piłkarskie gwiazdy jak byli reprezentanci polskiej kadry narodowej: Piotr Świerczewski, Tomasz Hajto, Marek Citko, Jerzy Brzęczek oraz .. obecny kapitan
narodowej jedenastki oraz gracz Borussi Dortmund Kuba Błaszczykowski! Postępy i sukcesy naszych chłopców z UKS Orzeł zostały obficie wynagrodzone - mimo tak dużej rzeszy fanów i dziennikarzy, którzy nieustannie oblegali Kubę Błaszczykowskiego,
nasz kapitan znalazł czas aby pozować do wspólnego zdjęcia !
Dla wielu Orłów to pierwsze marzenie jakie udało się spełnić na piłkarskiej drodze! Czas na realizację kolejnych, które jak zapewnia
sztab szkoleniowy UKS ORZEŁ Konopiska cały czas są przed nimi!
UKS ORZEŁ KONOPISKA

ZAWIADOMIENIE
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Konopiska do odwiedzania nowego portalu internetowego www.ekultura.info na którym
prezentowane są informacje o bieżących wydarzeniach kulturalnych
obejmujące swym zasięgiem cały region częstochowski.
Portal powstał w ramach projektu realizowanego przez Gminne
Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach pn. „Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego”
i jest on współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

www.ekultura.info
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TANGO Z RÓŻĄ - CHARYTATYWNY BAL
KARNAWAŁOWY “Prometeus”

PIERWSZE TAKIE WYDARZENIE...
PIERWSZY CHARYTATYWNY BAL
KARNAWAŁOWY
26 stycznia 2013r. to dzień, w którym odbył się Pierwszy Charytatywny Bal Karnawałowy pod honorowym patronatem Jerzego
SOCHY Wójta Gminy Konopiska, a zorganizowany przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin
i Przyjaciół "Prometeus".
W balu tym wzięły udział osoby, które są ludźmi o dobrym i wrażliwym sercu, gdyż zysk z niego w kwocie 6232zł przeznaczony
jest na zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
Bal otworzył ciepłymi słowami honorowy patron - wójt Jerzy
Socha. Następnie prezesi "Prometeusa" Waldemar Trószyński
i Edward Bałdyga zapoznali gości z programem balu oraz podziękowali właścicielowi Firmy "Elar" - Arturowi Brędzel
za ufundowanie na rzecz "Prometeusa" notebooka PC ASUS.

Część artystyczną zapoczątkował występ Ani Karyś z Blachowni
- laureatki jednej z edycji Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej w Ciechocinku. Pierwszy taniec balu to walc z kotylionami wykonanymi przez członków "Prometeusa". Potem było
tango z różą, podczas którego najpierw panowie obdarowywali
swe partnerki pięknymi różami, a następnie panie rewanżowały
się partnerom tym samym.
Główna atrakcja balu, to przeprowadzona w doskonały sposób
przez panią v-ce wójt gminy Konopiska Magdalenę Jarosz Wawrzyńczak i v-ce prezesa "Prometeusa" Edwarda Bałdygę
aukcja obrazów uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka
Malczewskiego w Częstochowie, który wspaniale reprezentowała Ania Kołtun, fotografii Justyny Warwas, a także obrazów
członkini "Prometeusa" Anny Żelechowskiej. Rezultaty aukcji
przeszły nasze najskrytsze marzenia.
Kolejna miła i słodka niespodzianka to loteryjka "za cukierek nagroda", a nagrody były rzeczowe i talony - bony wartościowe różnych firm. Zaśpiewał nam także Robert Mateuszuk, kolejny laureat jednej z edycji Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej w Ciechocinku.Całością artystyczną oraz oprawą balu
kierował Dariusz Bogucki ze swym zespołem "PROGRESS".
Uczestnicy balu fantastycznie się bawili, dopisywał im jak przystało na karnawał - szampański humor. A okazali to ciepłymi
słowami podziękowań oraz otwartymi sercami i hojnością
podczas aukcji.
Serdeczne podziękowania od członków Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół
"Prometeus" dla naszych przyjaciół:
Wójta Gminy Konopiska Jerzego Sochy, v-ce wójt Magdaleny
Jarosz-Wawrzyńczak, Anny Maciejewskiej - dyrektor Zespołu

Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, Krzysztofa Jastrząbek KUŹNIA PAŁYSZ i jego pracowników, Waldemara Stracha Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta i jego pracowników, Andrzeja Miedzińskiego
Zakład Stolarski i jego pracowników, Krzysztofa Micińskiego - Przedsiębiorstwo „GÓR BUD”, Jana Bartelaka Firma „JANI GAZ”, Artura Brędzel
PHU "Elar", Hieronima Wojciechowskiego HDI Asekuracja, GAZ-PAL,
Kwiaty Edyta, sklepu „Karolinka", Pizzeria"Caprii", Pizzeria"Toscania", Restauracja Pizza Hut Galeria Jurajska w Częstochowie, Zbigniewa Górniaka,
sklepu "Poranek" Dariusz i Dorota Górniak, Firmy "Finezja", GS Konopiska,
GS Blachownia, OGRODOM Zbigniew Wołczyk, Agencja Reklamowa
"K&M Mazanek", Dariuszowi Owczarek "Junkers", zakład fryzjerski "Nina",
HORYZONT s.c. Cafe Club Galeria Jurajska, Salon Fryzjerski HAIR COIF,
Firma "Rybka", Firma KSERO, kwiaciarnia "Lirata", cukiernia G. Dyner,
Andrzej Kuśmierski, Hurtownia kwiatów Irek-Ireneusz Fiedziuk, Andrzej Juszczyk ETQA sp. z o.o., Wiesław Jędryka, Tomka Sławika, Tamary Gwóźdź,
Krzysztofa Witkowskiego „Muzeum monet i medali Jana Pawła II, Anna
Wróbel "Bar jadłodajnia", DUOPOL, Beata Trzepizur Studio Fryzur "Pasja",
Sebastian Huras Przetwórnia ryb Hutki,oraz Czesławowi Romańskiemu, który
gościł nas w sali OSP Rększowice. Specjalne podziękowania dla PAŃ
KUCHAREK , które przygotowały nam obfite i smaczne posiłki.

Gorące podziękowania dla członków "Prometeusa" za włożony trud
w przygotowanie balu.
Równie gorące podziękowania dla wszystkich, którzy nie są wymienieni imiennie, bo oni też dołożyli przysłowiową "cegiełkę" biorąc
udział w tym balu! Zapraszamy serdecznie na drugą edycję, która już
za rok!
Waldemar Trószyński i Edward Bałdyga oraz Zarząd "PROMETEUSA”
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HOBBY/SPORT

MISTRZOSTWA SZACHOWE GMINY
KONOPISKA ZAKOŃCZONE!
W niedzielę 13 stycznia 2013 roku na sali sportowej w Konopiskach rozegrany został turniej szachowy, którego głównym
celem było wyłonienie mistrza gminy w dwóch kategoriach
wiekowych: junior i senior. Turniej rozegrano w ramach Szachowych Mistrzostw Gminy Konopiska.
Od początku 2012 roku zawodnicy spotykali się kilkakrotnie
rywalizując ze sobą. Po zakończeniu zawodów podliczone zostały punkty ze wszystkich dotychczas rozegranych turniejów
i wyłoniono najlepszych zawodników.
W kategorii junior I miejsce i tytuł Mistrza Gminy zdobył
Dawid Binek z łączną ilością 91 pkt.
W kategorii senior I miejsce i tytuł Mistrza Gminy zdobył
Włodzimierz Hofman z łączną ilością 106 pkt.
Klasyfikacja końcowa pozostałych zawodników przedstawia
się następująco:
KATEGORIA JUNIOR:
II miejsce Cyprian Danecki (86 pkt.)
III miejsce Hubert Sitek (69 pkt.)
IV miejsce Kukuła Bartosz ( 66 pkt.)
V miejsce Motłoch Błażej (53)
KATEGORIA SENIOR:
II miejsce Mateusz Duda (105 pkt.)
III miejsce Marian Zalewski (103 pkt.}
IV miejsce Sławomir Żukow (102)
V miejsce Jerzy Zasada (71 pkt)
Zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary i upominki, które zostały wręczone przez Wójta Gminy Jerzego Sochę
oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji Iwonę
Lisek.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy!
GCKiR
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WSCHODZĄCA GWIAZDA
SZACHOWYCH ROZGRYWEK !
Dawid Binek, uczeń kl. I ze Szkoły Podstawowej w Aleksandrii,
zajął IV miejsce na Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Śląskiego Dzieci do lat 7. Nasze województwo należy
do krajowej czołówki szachowej, 17 zawodników w wieku 7 lat
posiadało zdobyte wcześniej kategorie szachowe III, IV, V, do
zawodów przystąpiło łącznie 30 najlepszych śląskich młodych
szachistów. Mistrzostwa rozegrane zostały w dniach 15-16
grudnia w gmachu Akademii Polonijnej w Częstochowie.
Do zajęcia II miejsca Dawidowi zabrakło jednego zwycięstwa
/wygrał 6 pojedynków z 9 rozgrywanych/.
Swoją przygodę z szachami Dawid rozpoczynał w wieku 5 lat
w przedszkolu w Aleksandrii w ramach zajęć organizowanych
przez GCKiR w Konopiskach.
Brawo Dawid! Kibicujemy Ci wszyscy i czekamy na kolejne
sukcesy!
Henryk Żydek

HOBBY/SPORT
PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO dla ''PROMETEUSA''!
8 grudnia 2012 r. po raz kolejny w naszej gminie zostały rozegrane Międzynarodowe Integracyjne Zawody Paraolimpijskie
BOCCIA. Honorowy patronat nad Turniejem objęli: Senator RP
Andrzej Szewiński, Marszałek Województwa Śląskiego Adam
Matusiewicz, Starosta Częstochowski Andrzej Kwapisz oraz
Wójt Gminy Konopiska Jerzy Socha.
Udział w zawodach wzięły drużyny: WTZ Libiąż, WTZ Pinczów,
START Katowice, PKPS "Pszczółki Częstochowa, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ''Dar Serca'',
Międzynarodowa Grupa Speleologiczna Romana Awdzieja, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy” Jaworzno, Klub Sportowy "KONAR" Warszawa, Anna Bojda ;Joanna Nieużyła ; Łukasz Sudoł, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin I Przyjaciół "Prometeus"
Konopiska - organizator turnieju. Turniej był rozegrany w kategoriach dla zawodników wyczynu wg. Kryteriów sportu paraolimpijskiego: kat.BC-2 indywidualnie, kat.BC-2 drużynowa,
kat.BC-3 indywidualnie i jako Integracyjne indywidualnie kat.
STOJĄC ,kat. MAŁOLATY.
REZULTATY:
BC - 2 Drużynowo
PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
dla ''PROMETEUSA''
1. "PROMETEUS" Konopiska - Majka Trószyńska, Mariusz
Cierpiał, Dawid Jabłoński
2."Konar" Warszawa - Konrad Lipowski, Patryk Szuba, Marcin
Dzierżyc
3."Ratownik Górniczy" Jaworzno - Patrycja Haręza, Mateusz
Proksa, Piotr Dudek
4."START" Katowice - Michał Tomanek, Krystjan Durlej,
Anna Cymorek
kat. BC -2 indywidualnie
1.Marcin Sienkiewicz - "Ratownik Górniczy" Jaworzno
2.Marcin Starowicz - "Ratownik Górniczy" Jaworzno

3.Joanna Nieużyła
kat. BC - 3
1.Łukasz Brożek - "Konar" Warszawa
2.Kamil Szeląg - "Konar" Warszawa
kat.indywidualnie STOJĄC
1.Łukasz Starzyński - "Konar" Warszawa
2.Nina Pyrkosz - "Prometeus" Konopiska
3.Paweł Kubanek-Sałaga - WTZ Pinczów
kat. MAŁOLATY
1.Paulina Socha - "Prometeus" Konopiska
2.Bartek Trószyński - "Prometeus" Konopiska
2.Ania Płaneta - "Prometeus" Konopiska
Serdeczne gratulacje dla wszystkich zawodników biorących udział
w turnieju - za włożony trud w piękną sportową rywalizację, tym bardziej, iż "Prometeus-Barbórkowy" był uhonorowaniem Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych obchodzonego 3-go grudnia każdego roku. Gorące podziękowania składa "Prometeus" wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli nas w organizacji turnieju.
Koordynatorzy zawodów Waldemar Trószyński i Edward Bałdyga

REKLAMA

TANIE USŁUGI
 Usuwanie azbestu
 Ułożenie nowego pokrycia
 Sprzedaż materiałów dekarskich
 Montaż rusztowań
 Eco kredyt
Tel. 785 07 07 03

lub

tel. 34 3579 750

email: biuro@teambud.pl
TEAMBUD sp. z o.o.
42-287 Kamieńskie Młyny ul. Romanowska 7

www.teambud.pl
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