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„Zakup strojów
ludowych i perkusji dla
Gminnego Zespo³u
Œpiewaczego
w Konopiskach”

Ilona Kosowska

Gmina Konopiska otrzyma³a dotacjê w ramach
ProgramuOperacyjnegoRozwój inicjatyw lokalnych ze
�rodków finansowychMinistra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego,pochodz¹cychz Funduszu Promocji Kultury,
na zadanie �Zakup strojów ludowych i perkusji dla
GminnegoZespo³u �piewaczegow Konopiskach�.W
ramach tego zadania zostan¹ zakupione stroje ludowe oraz
instrumentmuzyczny . Celem programu jest
wyrównywanieró¿nic w dostêpie do kultury, pobudzanie
kulturalnych inicjatyw lokalnych oraz stwarzanie na
poziomie lokalnymwarunkówdo rozwoju twórczo�ci.
W ramach programuwspierane by³y wszystkie
niskobud¿etowezadania (tj. takie, w którychmaksymalna
wnioskowanadotacja z bud¿etuMinistra Kultury i
DziedzictwaNarodowegowynosi³a 25 000 z³.)
z zakresu:

a) upowszechnianiakultury;
b) edukacji kulturalnej;
c) promocji twórczo�ci;
d) ochrony i zachowania dziedzictwakulturowego;
e) zakupu strojów i instrumentówmuzycznych.
Gmina otrzyma³a dotacjê w wysoko�ci 22.500,00 z³ ,
wk³ad w³asny z bud¿etu gminy wynosi 2.500,00 z³.
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Z£OTA LILIA 2006
W paŸdzierniku, w K³omnicach odby³ siê powiatowy przegl¹d zespo³ów artystycznych Z³ota Lilia 2006.
Zespó³ Kultury i Sportu w Konopiskach reprezentowa³a grupa taneczna "Têcza".  16 dziewcz¹t
przedstawi³o jurorom zupe³nie nowy uk³ad choreograficzny i zdoby³y II miejsce.  Jest to du¿y sukces dla
tej grupy, która od wrzeœnia zesz³ego roku ma nowego  instruktora. Obecnie jest nim pani Karolina

S³owik. Prowadzone przez
ni¹ zajêcia ciesz¹ siê
ogromnym powodzeniem
o czym œwiadczy
niespotykana do tej pory
liczebnoœæ grup.
Obecnie  w Zespole
Kultury i Sportu, wraz z
musztr¹ paradn¹, istnieje 5
zespo³ów, które maj¹
zajêcia po 2 razy w
tygodniu. Serdecznie
zapraszamy wielbicieli
tañca do skorzystania z
oferty Zespo³u Kultury i
Sportu w Konopiskach
(tel. 034 328 20 70).
Zajêcia s¹ bezp³atne

GRATULUJEMY
TÊCZY

Dobiega koñca kadencja 2002 - 2006. Jest to dogodny
moment do podsumowañ i refleksji nad czteroletnim okresem
dzia³alnoœci Rady Gminy Konopiska oraz mojej jako Wójta.

Analizuj¹c mój program wyborczy,który nastêpnie
realizowa³em ju¿ jako wójt, z czystym sumieniem mogê
oznajmiæ, ¿e zadanie wykona³em. Myœlê, ¿e równie¿
mieszkañcy gminy Konopiska, którzy zaufali mi cztery lata
temu czuj¹ siê usatysfakcjonowani.Realizacja moich
przedwyborczych za³o¿eñ by³a mo¿liwa dziêki pomyœlnej
wspó³pracy z Rad¹ Gminy, która w swoich pracach
niezmiennie kierowa³a siê mottem: "zgoda buduje, niezgoda
rujnuje".Za t¹ jak¿e owocn¹ wspó³pracê serdecznie dziêkujê.
Podziêkowania kierujê równie¿ do so³tysów i rad so³eckich,
przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy oraz
organizacji pozarz¹dowych.

W wielu dziedzinach uda³o siê zrealizowaæ zadania, o
których wczeœniej nie marzyliœmy. Ogromnym osi¹gniêciem,
oraz potwierdzeniem skutecznoœci moich i Rady wysi³ków, by³o
dwukrotne zdobycie tytu³u IV gminy w Polsce, a pierwszej w
województwie œl¹skim. Okazaliœmy siê najlepsi w pozyskiwaniu
funduszy unijnych, co przynios³o efekt w postaci dwukrotnego
zwiêkszenia bud¿etu. Pozwoli³o to w znacz¹cy sposób podnieœæ
nak³ady na inwestycje, które objê³y niezwykle szeroki i
ró¿norodny zakres dzia³añ.Na niespotykan¹ dot¹d skalê
podjêto zarówno rozbudowê kanalizacji, dróg, chodników, jak
i infrastruktury sportowej oraz bazy oœwiatowej . Jeszcze w
paŸdzierniku rozpocznie siê modernizacja licznych odcinków
dróg wojewódzkich: w Konopiskach (ul. Czêstochowska),

Wygodzie (od granic
miasta do Kijasa i w stronê W¹sosza do m³yna) oraz od £aŸca do
ronda w Rêkszowicach - ogó³em 5 km dróg wojewódzkich o
wartoœci ok. 5 mln z³.

Ju¿ nied³ugo wybory. Apelujê do wszystkich mieszkañców o
udzia³ w g³osowaniu. Zbli¿aj¹ce siê wybory samorz¹dowe, jak
¿adne inne, maj¹ bezpoœredni wp³yw na ¿ycie naszej ma³ej
spo³ecznoœci. Wybieramy przedstawicieli, którzy przez nastêpne
4 lata bêd¹ decydowaæ o losach naszej gminy. Udzia³ w
wyborach to nie tylko przywilej, ale i obowi¹zek, a przede
wszystkim wspó³odpowiedzialnoœæ za losy gminy.

Aleksandrii (od przejazdu kolejowego do p. Skoczylasa), Kopalni (od
szko³y do ul. Przejazdowej w Aleksandrii),

12 listopada 2006
WYBORY SAMORZ¥DOWE

lokale wyborcze czynne 6.00 - 20.00
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UCHWA£Y

Uchwa³y

UCHWA£A 309/XXXII/06 RADY GMINY
KONOPISKA

UCHWA£A 308/XXXII/06 RADY GMINY
KONOPISKA

UCHWA£A NR 307/XXXII/06 RADY GMINY
KONOPISKA

UCHWA£A NR 310/XXXII/0 RADY GMINY
KONOPISKA

UCHWA£A NR 297/XXXII/06 RADY GMINY
KONOPISKA

UCHWA£A NR 297/XXXII/06 RADY GMINY
KONOPISKA

UCHWA£A NR 298/XXXII/06 RADY GMINY
KONOPISKA

UCHWA£A NR 305/XXXII/06 RADY GMINY
KONOPISKA

UCHWA£A NR 304/XXXII/06 RADY GMINY
KONOPISKA

UCHWA£A NR 311/XXXII/06 RADY GMINY
KONOPISKA

UCHWA£A NR 303/XXXII/06 RADY GMINY
KONOPISKA

UCHWA£A NR 296/XXXII/06 RADY GMINY
KONOPISKA

UCHWA£A NR 306/XXXII/06 RADY GMINY
KONOPISKA

Informacja o pracy miêdzy sesjami lipiec -  sierpieñ
2006

z dnia 31 sierpnia 2006w sprawie: przyjêcia Statutu
Zwi¹zku Gmin pn. ,,Porozumienie Gospodarczo-
Turystyczne Gmin Górnej Ma³ej Panwi i Górnej
Liswarty".

z dnia 31 sierpnia 2006 r w sprawie: przyst¹pienia
Gminy Konopiska do Zwi¹zku Gmin pn. ,,Porozumienie
Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Ma³ej Panwi»
Górnej Liswarty

z dnia 31 sierpnia 2006  w sprawie: uchylenia uchwa³
nr 239/XXVI/05 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28
listopada 2005 r w i 240/XXVI/05 RADY GMINY
KONOPISKA z dnia 28 listopada 2005 r.

z dnia 31 sierpnia 2006 r w sprawie: op³at za
œwiadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminê.

z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie: udzielenia
pomocy rzeczowej dla Województwa Œl¹skiego na
wspó³finansowanie inwestycji drogowych.

z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Œl¹skiego na wspó³finansowanie inwestycji drogowych.

z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie: zmian w planie
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r.

z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wy³apywania
bezdomnych zwierz¹t domowych.

z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu
utrzymania porz¹dku i czystoœci obowi¹zuj¹cego na
terenie gminy Konopiska.

z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie: zmiany uchwa³y nr
231/XXVI/05 Rady Gminy Konopiska z dnia
28 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia podatków i
op³at lokalnych na 2006 rok.

z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie : wyra¿enia opinii o
przeznaczeniu do zbycia nieruchomoœci stanowi¹cych
w³asnoœæ gminy

z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu
Urzêdowi Gminy w Konopiskach.

".

z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie: zmian w
bud¿ecie gminy na 2006 r.

1. Og³oszonoprzetarg na sprzeda¿ zabudowanej
nieruchomo�ciwAleksandrii II (dzia³ka 36 ).

2. Z³o¿ono dokumenty do �l¹skiegoUrzêdu
WojewódzkiegoOddzia³ Zamiejscowymw
Czêstochowieniezbêdne do wydania decyzji
przekazuj¹cejna rzecz gminy dzia³ek nr 697, 698,
699, 700, 701, 702, 703, 704 po³o¿onychwe wsi
£aziec.

3. Sprzedanow przetargu nieograniczonym2 dzia³ki
budowlanew Konopiskach.

4. Og³oszono II przetarg na sprzeda¿ dwóch dzia³ek we
wsi Rêkszowice, jednej zabudowanejdzia³ki przy ul.
Przemys³owejwe wsi Konopiska.

5. Przygotowanoniezbêdne dokumenty i wydano 48
decyzji na podzia³ gruntów pod budowê autostradyA
1 we wsiWalaszczyki,Wygoda i Konopiska.

6. Og³oszonow prasie ogólnokrajowejnieuregulowane
nieruchomo�ci,przez które przebiegaæ bêdzie
autostradaA 1 celemwydania decyzji na podzia³
zgodnie z ustaw¹ o gospodarce nieruchomo�ciami.
Dzia³ki te po³o¿one s¹ we wsiachWalaszczyki,
Konopiska,Wygoda,W¹sosz i £aziec.

7. Przygotowanoniezbêdne dokumenty i wydano 96
decyzji na podzia³ gruntów pod budowê autostradyA
1 we wsiW¹sosz.

9. Przygotowujemydokumenty i wydano 82 decyzje na
podzia³ gruntów pod budowê autostradyA 1 we wsi
£aziec.

10. Przygotowujemy3 nowe pozwy do S¹du Grodzkiego
o zap³atê zaleg³o�ci czynszowych.

11. Og³oszonoprzetarg na sprzeda¿ 2 dzia³ek
budowlanychwe wsi Hutki , 2 dzia³ek
przemys³owychwe wsi Konopiska, 1 nieruchomo�ci
rolno - budowlanejwe wsiAleksandria I.

12. Rozpoczêto roboty geodezyjnew celu wydzielenia
dzia³ek budowlanychna osiedlu we wsiAleksandria
II w celu sprzeda¿y .

13. Uprawomocniono226 decyzji na podzia³ pod
autostradê i przygotowanodo ka¿dej z nich za³¹czniki
w 6 egzemplarzachw celu przekazania
prawomocnychdecyzji do Starostwa Powiatowego,
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
RzeczoznawcówMaj¹tkowych i Kancelarii
Notarialnych.

14. Zakoñczonoodnowê szlaku spacerowo-
rekreacyjnegoprzy ul. Lipowej w Konopiskach.

15. Og³oszonoprzetarg na termomodernizacjê
budynkówSzkó³ Podstawowychw miejscowo�ci
Aleksandria,Hutki, Rêkszowicewraz z modernizacj¹
kot³owni.

16. Og³oszonoprzetarg na "Budowê ci¹gu pieszo
rowerowegow ci¹gu DW904 (ul. Opolska)w
miejscowo�ciKonopiska.

17. Og³oszonoprzetarg na "Przebudowêul. Poprzecznej
wAleksandrii", og³oszono przetarg na "Przebudowê
ul. PoprzecznejwAleksandrii".

18. Og³oszonoprzetarg na "Przebudowêdróg
dojazdowychdo pól w miejscowo�ciach£aziec,
Jamki".

19. Og³oszonoprzetarg na "Nasz dom pod lip¹
modernizacja �wietlicywiejskiej w miejscowo�ci
Aleksandria II".

20. Og³oszonoprzetarg na "Zagospodarowaniecentrum
wsi Konopiska, wykonanie skweru na przed³u¿eniu
Szlaku Spacerowo Rekreacyjnegow Konopiskach".

21. Prowadzone s¹ roboty na parkingu przy szkole w
miejscowo�ciHutki.

22. Prowadzone s¹ roboty przy budowieGminnego
O�rodkaRekreacyjno Sportowegonad Zalewem
Paj¹k.

23. Prowadzone s¹ roboty przy przebudowieul.
Stra¿ackiejwAleksandrii.

24. Ukoñczono roboty przy budowie chodnika pieszo
rowerowegoprzy ul. Sportowejw Konopiskach

25. Prowadzone s¹ roboty przy budowie boiska
sportowegowAleksandrii.

26. Prowadzone s¹ roboty przy budowie kanalizacji
sanitarnejw miejscowo�ciachWygoda,Wasosz.

27. DoWojewody �l¹skiego z³o¿ono zbiorczywniosek o

pomoc dla poszkodowanychprzez suszê rolników z
terenu Gminy .

28. Z³o¿onowniosek o p³atno�æ do SAPARD-u.
29. Wydano 5 decyzji na wyciêcie drzew.
30. Wydano 5 postanowieñdotycz¹cychprogramów

gospodarki odpadami.
31. Przydzielonomieszkanie komunalne dla matki z

dzieæmi .Dziêki tej pomocy , dzieci nie znalaz³y sie
w domu dziecka.

32. W ramach programu rz¹dowegoPEAD udzielono
pomocyw postaci artyku³ów ¿ywno�ciowychdla 180
rodzin.

- 20 lipca wWarszawie podczas og³oszeniawyników
Rankingu Samorz¹dów�Rzeczpospolitej�,

- w spotkaniu dotycz¹cymuzgodnieñws. zakupu
kamienia na pomnik,

- w posiedzeniuZarz¹du Zwi¹zkuKomunalnegoGmin
ds. Wodoci¹gów i Kanalizacjiw Czêstochowie ,

- w delegacji OrkiestryDêtej OSPKonopiska do
Niemiec,

- w obchodach jubileuszu 60-lecia GLKS �LOT�
Konopiska oraz 70-lecia OSP Jamki ,

- w Sesji Rady Powiatuw Starostwiew Czêstochowie,
- w VII Do¿ynkachWojewództwa�l¹skiego,
- w UrzêdzieMiasta w Czêstochowie,w spotkaniu
dotycz¹cymaktualizacji listy projektówRegionalnego
ProgramuOperacyjnegoWojewództwa�l¹skiego na
lata 2007 - 2013.

Dziêki staraniom Dyrekcji Gimnazjum w
Konopiskach i Wójtowi Gminy Konopiska nasza szko³a
otrzyma³a 4 komputery i urz¹dzenia wielofunkcyjne w
ramach projektu wspó³finansowanego z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego pod nazw¹: �Internetowe centra
informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i
pedagogicznych�.
Nowy sprzêt komputerowy bêdzie s³u¿y³ spo³eczno�ci
szkolnej do korzystania z internetowych �róde³ wiedzy i
informacjiwy³¹czniedocelówedukacyjnych.
Multimedialne centrum przyczyni siê do podwy¿szania
jako�ci pracy szko³y, rozwijania w³asnych zainteresowañ
u¿ytkowników, korzystania z nowych �róde³ wiedzy i
informacjiorazrozwojuintelektualnegouczniów.

Uczestniczy³em w nastêpuj¹cych spotkaniach:

ZS   KONOPISKA
Opiekunowie ICIM:
I. Siemiêtowska
M. Szymanek
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Uchwa³y

UCHWA£A 309/XXXII/06 RADY GMINY
KONOPISKA

UCHWA£A 308/XXXII/06 RADY GMINY
KONOPISKA

UCHWA£A NR 307/XXXII/06 RADY GMINY
KONOPISKA

UCHWA£A NR 310/XXXII/0 RADY GMINY
KONOPISKA

UCHWA£A NR 297/XXXII/06 RADY GMINY
KONOPISKA

UCHWA£A NR 297/XXXII/06 RADY GMINY
KONOPISKA

UCHWA£A NR 298/XXXII/06 RADY GMINY
KONOPISKA

UCHWA£A NR 305/XXXII/06 RADY GMINY
KONOPISKA

UCHWA£A NR 304/XXXII/06 RADY GMINY
KONOPISKA

UCHWA£A NR 311/XXXII/06 RADY GMINY
KONOPISKA

UCHWA£A NR 303/XXXII/06 RADY GMINY
KONOPISKA

UCHWA£A NR 296/XXXII/06 RADY GMINY
KONOPISKA

UCHWA£A NR 306/XXXII/06 RADY GMINY
KONOPISKA

Informacja o pracy miêdzy sesjami lipiec -  sierpieñ
2006

z dnia 31 sierpnia 2006w sprawie: przyjêcia Statutu
Zwi¹zku Gmin pn. ,,Porozumienie Gospodarczo-
Turystyczne Gmin Górnej Ma³ej Panwi i Górnej
Liswarty".

z dnia 31 sierpnia 2006 r w sprawie: przyst¹pienia
Gminy Konopiska do Zwi¹zku Gmin pn. ,,Porozumienie
Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Ma³ej Panwi»
Górnej Liswarty

z dnia 31 sierpnia 2006  w sprawie: uchylenia uchwa³
nr 239/XXVI/05 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28
listopada 2005 r w i 240/XXVI/05 RADY GMINY
KONOPISKA z dnia 28 listopada 2005 r.

z dnia 31 sierpnia 2006 r w sprawie: op³at za
œwiadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminê.

z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie: udzielenia
pomocy rzeczowej dla Województwa Œl¹skiego na
wspó³finansowanie inwestycji drogowych.

z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Œl¹skiego na wspó³finansowanie inwestycji drogowych.

z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie: zmian w planie
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r.

z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wy³apywania
bezdomnych zwierz¹t domowych.

z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu
utrzymania porz¹dku i czystoœci obowi¹zuj¹cego na
terenie gminy Konopiska.

z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie: zmiany uchwa³y nr
231/XXVI/05 Rady Gminy Konopiska z dnia
28 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia podatków i
op³at lokalnych na 2006 rok.

z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie : wyra¿enia opinii o
przeznaczeniu do zbycia nieruchomoœci stanowi¹cych
w³asnoœæ gminy

z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu
Urzêdowi Gminy w Konopiskach.

".

z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie: zmian w
bud¿ecie gminy na 2006 r.

1. Og³oszonoprzetarg na sprzeda¿ zabudowanej
nieruchomo�ciwAleksandrii II (dzia³ka 36 ).

2. Z³o¿ono dokumenty do �l¹skiegoUrzêdu
WojewódzkiegoOddzia³ Zamiejscowymw
Czêstochowieniezbêdne do wydania decyzji
przekazuj¹cejna rzecz gminy dzia³ek nr 697, 698,
699, 700, 701, 702, 703, 704 po³o¿onychwe wsi
£aziec.
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decyzji na podzia³ gruntów pod budowê autostradyA
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nieruchomo�ci,przez które przebiegaæ bêdzie
autostradaA 1 celemwydania decyzji na podzia³
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Konopiska,Wygoda,W¹sosz i £aziec.
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decyzji na podzia³ gruntów pod budowê autostradyA
1 we wsiW¹sosz.

9. Przygotowujemydokumenty i wydano 82 decyzje na
podzia³ gruntów pod budowê autostradyA 1 we wsi
£aziec.
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dzia³ek budowlanychna osiedlu we wsiAleksandria
II w celu sprzeda¿y .

13. Uprawomocniono226 decyzji na podzia³ pod
autostradê i przygotowanodo ka¿dej z nich za³¹czniki
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Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
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Notarialnych.
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wAleksandrii", og³oszono przetarg na "Przebudowê
ul. PoprzecznejwAleksandrii".
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Jamki".
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27. DoWojewody �l¹skiego z³o¿ono zbiorczywniosek o

pomoc dla poszkodowanychprzez suszê rolników z
terenu Gminy .
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w domu dziecka.
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ProgramuOperacyjnegoWojewództwa�l¹skiego na
lata 2007 - 2013.
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otrzyma³a 4 komputery i urz¹dzenia wielofunkcyjne w
ramach projektu wspó³finansowanego z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego pod nazw¹: �Internetowe centra
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DO¯YNKI GMINNE
- ALEKSANDRIA 2006 40 LAT KGW KONOPISKA

PASMAWYDARZENIAPASMADO¯YNKI GMINNE

23 wrze�nia KGW Konopiska
obchodzi³o40 - lecie swojego istnienia.
Uroczysto�æ upamiêtniaj¹ca t¹ datê
odby³a siê w remizie OSP Konopiska.
Na obchody p r zyby ³o wi e l u
zaproszonych go�ci: Starosta Powiatu
Czêstochowskiego Mieczys³aw
Chudzik, z - ca wójta
Jerzy ¯urek, Przewodnicz¹ca Rady
Gminy Konopiska - danuta Budzik,
radni oraz przedstawicielki KGW z
terenuca³ejgminy.
Przewodnicz¹ca KGW Konopiska -
pani Honorata Gidziela przybli¿y³a
obecnym historiê KGW. Wrêczono
równie¿ ordery. Uroczysto�æ u�wietni³
wystêp Zespo³u �piewaczego Gminy
Konopiska.Du¿¹ atrakcj¹by³a równie¿
wystawiona kronika KGWKonopiska.
Wszyscy z zainteresowaniem szukali
znajomych twarzy i wspominali dawne
czasy.

wójt Jerzy Socha,

76

ZAKOÑCZENIE SEZONU PZHGP
W sobotê 21 pa�dziernika odby³o siê

zakoñczenie sezonu 2006 dla Polskiego
Zwi¹zku Hodowców Go³êbi Pocztowych .
Na uroczysto�æ t¹ zjecha³owielu go�ci oraz
cz³onków zwi¹zku. Byli m.in.

Wójt - Jerzy Socha, Z- caWójta -
Jerzy ¯urek, so³tys Rêkszowic - Ewa
Rafalik, PrezesOSPRêkszowice - Czes³aw
Romañski oraz Prezes Zarz¹du Okrêgu
PZHGPZdzia³awKaroñ.

Uroczysto�æ rozpocz¹³ ks. Jerzy Mielczarek, który po�wiêci³ lokal
PZHGP. Lokal znajduje siê na posesji, która staraniemwójta Jerzego Sochy
prawnienale¿ydo zwi¹zkuodprzesz³oroku Popo�wiêceniu,prezesPZHGP
wKonopiskach- Zdzis³awTargoszoraz zaproszenigo�ciewrêczylipucharyi
dyplomydlanajlepszychlotników.
By³ równie¿ moment zadumy i wspomnieñ tragicznego wydarzenia, które
mia³o miejsce zim¹ tego roku podczas wystawy go³êbi w Katowicach.
Zdzis³aw Karoñ - jeden z poszkodowanych krótko opowiedzia³ o dniu, o
którymnie zapomnido koñca¿ycia. Wójt JerzySochawrêczy³Zdzis³awowi
Karoniowifundusze,jakiezosta³yzebraneod radnychgminyKonopiska.

Starosta
Powiatu Czêstochowskiego - Mieczys³aw
Chudzik,

Plon niesiemy, plon...,
Czyli gminne
do¿ynki wAleksandrii
Tradycyjne do¿ynki obchodzoneby³y
w pierwszy dzieñ jesieni. Podczas �wiêta
po�wiêconegozbiorom zbó¿ dziêkowano
bogom za plony i proszono o jeszcze
lepsze w przysz³ym roku.W czasie do¿ynek
wró¿ono te¿ przysz³o�æ, a po rytualnych
obrzêdach i modlitwachorganizowano
rytualne biesiady.
Obecnie uroczysto�ci do¿ynkowemaj¹
zarówno religijny, jak i ludowy charakter,
powi¹zany z zabaw¹ z okazji zakoñczenia
zbiorów, co mogli�mywyra�nie
zaobserwowaæpodczas tegorocznychdo¿ynekw gminie Konopiska.
Gminne �wiêto plonów obchodzili�my17 wrze�niaw Zespole Szkolno -
Przedszkolnymim. Jana KochanowskiegowAleksandrii.Obchody
do¿ynkowepoprzedzi³a uroczystamsza �wiêta w ko�ciele parafialnym
wAleksandrii.Czê�æ drug¹ do¿ynek zainicjowa³owniesieniewieñców
do¿ynkowychwykonanychz k³osów zbó¿, owoców, warzyw, polnych
kwiatów oraz z³o¿enie symbolicznychdarów z najnowszychplonów.
Ceremoniomdo¿ynkowymprzewodniczyliStarosta i Staro�cina, którzy
wraz z przedstawicielkamiokolicznychKó³ GospodyñWiejskich
wrêczyli bochen upieczonegoz m¹ki pochodz¹cej z ostatnich zbiorów
staro�cie czêstochowskiemu- p. Mieczys³awowiChudzikowi,wójtowi
gminy Konopiska - p. Jerzemu Socha, przewodnicz¹cejRady Gminy
p. Danucie Budzik oraz ksiêdzu proboszczowi - HenrykowiPacudowi.
Podczas trwania festiwalu ludowego, zorganizowanegoz okazji do¿ynek, wszyscy zebrani mogli zasmakowaæpotraw
przygotowanychprzez Panie z lokalnychKó³ GospodyñWiejskich, wzi¹æ udzia³ w loterii fantowej, a tak¿e obejrzeæ
wystêpy chóru szkolnego pod kierunkiemp. DariuszaHermana i szkolnego zespo³u ludowego prowadzonegoprzez
p. Joannê Lewandowsk¹.

Sylwia Frania
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Maria Szymanek
Renata Gêsiarz

„Pierwsza po Bogu mi³oœæ nale¿y siê
ojczyŸnie, pierwsza po Bogu s³u¿ba nale¿y siê
dzieciom w³asnego narodu” ( ks. kardyna³
Stefan Wyszyñski)

14 pa�dziernika 2006 r. w Dniu
EdukacjiNarodowejw Konopiskachodby³a siê
wspania³a uroczysto�æ 75- lecia Szko³y
Podstawoweji nadaniaZespo³owiSzkó³ Szko³a
Podstawowa i Gimnazjum w Konopiskach
imienia Henryka Sienkiewicza. Do tego
wielkiego �wiêta przygotowywa³a siê ca³a
spo³eczno�æ szkolna. Zawi¹za³ siê Komitet
Organizacyjnyobchodówwsk³adzie:

1.TeresaWalentek
2.Stanis³awMichalczyk
3.Janusz Joñczyk
4.Tomasz Sadek
5.MarekRak
6.Wac³aw Bukowski
7.Dariusz Jasiñski

Warto podkre�liæ, ¿e rocznik urodzonychw
1961 przyczyni³ siê szczególnie do obchodów jubileuszu.

O godz. 10.3014 pa�dziernika wyruszyli�myspod budynkuszko³yulicamiKonopiskdoKo�cio³aParafialnegopw.
�w.WalentegonaMszê�wiêt¹.Wko�cielezgromadzilisiê zaproszenigo�cie,uczniowie,rodziceorazmieszkañcyKonopisk.
Msza �wiêta koncelebrowanaby³a przez ksiêdza seniora wieloletniegoproboszcza- ks. kanonikaStanis³awaPytlawskiego,
absolwenta Szko³y Podstawowej ks. Rajmunda Frydrycha, obecnego proboszcza ks. S³awomira Kaczmarka oraz
proboszczów s¹siednich parafii : z Rêkszowic ks. Jerzego Mielczarka i Aleksandrii ks. Henryka Pacuda. Na pocz¹tku
nast¹pi³o po�wiêcenie sztandaru oraz z³o¿enie �lubowania.Uczniowie, nauczyciele i rodzice uroczy�cie przyrzekali godnie
reprezentowaæszko³ê, sumienniewykonywaæ swoje obowi¹zki, zdobywaæ jak najlepsze przygotowaniedo przysz³ej pracy
dla dobra naszej Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej, okazywaæ szacunek rodzicom, wychowawcom i kolegom, zawsze
postêpowaæzgodnie z zasadamihumanizmui sprawiedliwo�cispo³ecznej,w duchu tolerancji i mi³o�ci. Sztandar od tej pory
sta³ siê dla naszej spo³eczno�ci symbolem zjednoczenia uczniów, nauczycieli i rodziców. Widniej¹ na nim piêkne, z³otem

wyhaftowanes³owa:BÓG,HONOR,OJCZYZNA,które ju¿
odpokoleñucz¹m³odychludziuczuæpatriotycznych.

Niepowtarzaln¹ homiliê wyg³osi³ ks. Stanis³aw
Pytlawski. Wszyscy byli wzruszeni i zachwyceni
patriotyczn¹ przemow¹ ks. Seniora. W swoim wyst¹pieniu
podkre�li³, ¿e zgromadzi³a nas tu wiara. Nastêpnie
przypomnia³, i¿ nasi przodkowie wybudowali ko�ció³,
a nastêpnie szko³ê. Te dwa miejsca zawsze by³y w naszym
kraju ostoj¹ polsko�ci i wiary. Mówca podkre�li³, i¿
natchnieniemdla nauczycieli,uczniów i rodzicówby³ wybór
takiego w³a�nie patrona. Laureat Nagrody Nobla Henryk
Sienkiewicz w czasach zniewolenia i ucisku przypomnia³
�wiatu, ¿e naród polski istnieje, a jego wspania³e powie�ci
przypomina³ynasz¹chwalebn¹przesz³o�ænarodow¹,dumêz
odnoszonych zwyciêstw. Z kolei ksi¹dz przywo³a³
wspomnienie swojej matki, która opowiada³a mu, jak przy
lampie naftowej ze swoimi rówie�nikamipotajemnieczyta³a
ksi¹¿ki H. Sienkiewicza. Nastêpnie pokrótce przypomnia³,
jaki wp³yw mia³y utwory wielkiego pisarza na nasz¹
przesz³o�æ narodow¹ i jak piêknie uczy³y historii Polski. Z
jego dzie³ uczy³y siê i nadal ucz¹ patriotyzmu pokolenia
Polaków. Homiliê ks. Pytlawskiego przyjêto gromkimi
brawami.

Z ko�cio³a uroczystym orszakiem
prowadzonym przez policjê konn¹
udali�mysiê do gmachu szko³y. Tutaj, po
wspólnym od�piewaniu Mazurka
D¹browskiego,mogli�myus³yszeæhymn
szkolny wykonany przez chór
prowadzony przez Piotra Synkiewicza.
Dziewczêta w �nie¿nobia³ych bluzkach
za�piewa³y a capella m.in. s³owa

.� Dyrektor
Zespo³u Szkó³ mgr S. Michalczyk
powita³wszystkichgo�ci.Nauroczysto�æ
p r z y b y l i : S t a r o s t a P o w i a t u
CzêstochowskiegoMieczys³awChudzik,
przedstawiciel Kuratorium O�wiaty w
Katowicach - Dyrektor Delegatury w
Czêstochowie Alicja Janowska, Wójt
GminyKonopiskaJerzySocha,Sekretarz

UrzêduGminyKonopiskaBarbaraAnkowska- Lis, RadniGminyKonopiskaorazRadniPowiatuCzêstochowskiego Andrzej
Grad i Grzegorz Dyner, Przewodnicz¹ca Rady Gminy Danuta
Budzik, Proboszcz Parafii Konopiska ks. S³awomir Kaczmarek,
DziekanDekanatuBlachowniaks.AndrzejWalaszczyk,Proboszcz
Parafii w Rêkszowicach ks. Jerzy Mielczarek, Proboszcz Parafii
wAleksandrii ks. Henryk Pacud, ks. kanonik Stanis³awPytlawski,
ks. Rajmund Frydrych, Prezes Banku Spó³dzielczego w
KonopiskachW³odzimierzCichoñ,KomendantMiejskiejPolicjiw
Czêstochowie inspektor Antoni Smolarek, Zastêpca Komendanta
Miejskiego Policji w Czêstochowie inspektor Marek Noga,
KomendantKomisariatuPolicjiwBlachownipodinspektorCezary
Lubasiñski, Dyrektor Gminnego Zespo³u O�wiaty, Kultury,
Sportu, Turystyki i Promocji Dorota Skoczylas wraz
pracownikami administracji, prezes AZS Czêstochowa Andrzej
Szewiñski,byli dyrektorzy:JerzyDzi¹bor,AndrzejGêbu�,Henryk
¯ydek, El¿bieta Ko�cielniak, Zenon Soluch, Dyrektorzy Szkó³ w
Gminie Konopiska, byli dyrektorzy Szko³y Podstawowej w
Konopiskach : Janina Kowal, Halina D¹browska, nauczyciele
emerytowani, absolwenci szko³y,Marek, Anna, Bo¿ena
Przybylikowie dzieci d³ugoletniegokierownika szko³y ,by³y wójt
Mieczys³aw Janik, Poczet Sztandarowy OSP w Konopiskach,
Poczet Sztandarowy Klubu Sportowego LOT w Konopiskach,

Poczet Stowarzyszenia Górników i Emerytów w Konopiskach,
Zarz¹dKo³aGospodyñWiejskich wKonopiskachOrkiestraDêtaw
Konopiskachpod batut¹ Tomasza Hadrianawraz z musztr¹ paradn¹,
w³a�cicielepodmiotówgospodarczychwKonopiskach.

Uroczyste przemówienia wyg³osili dyrektor Zespo³u Szkó³
Stanis³aw Michalczyk, Starosta Powiatu Czêstochowskiego
Mieczys³aw Chudzik, wójt Gminy Konopiska Jerzy Socha,
przedstawiciel absolwentówDariusz Jasiñski, by³y wójt i absolwent
szko³y Mieczys³aw Janik, dawny nauczyciel Zygmunt Wierus.
Wszyscy gratulowali wyboru patrona. Szczególne s³owa skierowa³a
do zebranych p. Alicja Janowska Dyrektor Delegatury Kuratorium
O�wiaty w Czêstochowie - ¿ycz¹c, aby H. Sienkiewicz by³
przewodnikiem dla m³odego pokolenia, które zachêcone otworem
granic, czêsto zapomina o swoich korzeniach i jêzyku ojczystym.
Nastêpnie wrêczy³a dyrektorowi Zespo³u Szkó³- Gimnazjum w
Konopiskach Certyfikat �l¹skiej Szko³y Jako�ci w obszarach
wychowanie i opieka, zarz¹dzanie i organizacja. Jest to ogromny
sukcesnaszejszko³y.
Nastêpnie zgromadzeni obejrzeli czê�æ artystyczn¹ przygotowan¹
przez nauczycielki jêzyka polskiego z Zespo³u Szkó³ - Szko³a
PodstawowawKonopiskachprezentuj¹c¹powstaniei historiêszko³y.

: „Cieñ
Henryka Sienkiewicza towarzyszy w
pracy nam. Wiedzê, prawoœæ, radoœæ
¿ycia niby chleb rozdaje nam. To w³aœnie
tu jest dla nas drugi dom, w nim nam
up³ywa najpiêkniejszy czas
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Maria Szymanek
Renata Gêsiarz

„Pierwsza po Bogu mi³oœæ nale¿y siê
ojczyŸnie, pierwsza po Bogu s³u¿ba nale¿y siê
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wielkiego �wiêta przygotowywa³a siê ca³a
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1961 przyczyni³ siê szczególnie do obchodów jubileuszu.
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Z kolei uczniowie Zespo³u Szkó³
Gimnazjum w Konopiskach
zaprezentowali monta¿ s³owno
muzyczny o H. Sienkiewiczu,
przygotowany przez polonistki z
gimnazjum. Na uwagê zas³uguje
niepowtarzalna scenografia,
która mia³a za zadanie przenie�æ
nas w bardzo odleg³e czasy, czasy
naszych przodków. Stare ,
wys³u¿one ksiêgi, archiwalne
dzienniki, antyczne meble,
rêcznie robiona serweta na
okr¹g³ym stoliku, pamiêtaj¹cym
niejedno spotkanie z lektur¹,
wiekowa maszyna do pisania i
te le fon na korbkê . Obok
dekoracji przepiêkny portret

Henryka Sienkiewicza, który wyszed³ spod pêdzla Cezarego Trzepizura, w stylowej ramie
ufundowanej przez absolwentów szko³y Tomasza Sadka, Janusza Joñczyka i Dariusza
Jasiñskiego, a nad nim optymistyczne s³owa Noblisty: � .� Radosna
atmosfera towarzyszy³a wszystkim, szczególnie emerytowanym pracownikom szko³y,
którzy przybyli na tê podnios³¹ uroczysto�æ oraz by³ym absolwentom, w�ród których
najstarszymi byli Marianna S¹czek i Edward Kowalik. Na wielu twarzach mo¿na by³o
ujrzeæ ³zy wzruszenia i podniecenie spowodowane spotkaniem po latach. Nale¿y dodaæ, ¿e
w�ród obecnych nauczycieli Zespo³u Szkó³ w Konopiskach jest wielu jej absolwentów.
Nale¿¹ do nich: Teresa Walentek ( zastêpca dyrektora Zespo³u Szkó³ Szko³a Podstawowa),
Barbara Kozie³, Lidia Stefaniak, Mariola Lamch, Maria Szymanek, Renata Gêsiarz,
Katarzyna Ankowska, Magdalena Kêdziora, Jadwiga Janowska. Nauczyciele emeryci wraz
ze swymi wychowankami wspominali wspólne wzloty i upadki z � podstawówki�. Nie
zabrak³o te¿ pami¹tkowych zdjêæ. Nastêpnie go�cie zwiedzili SP i Gimnazjum, wpisali siê
do ksiêgi pami¹tkowej, mogli nabyæ biuletyn dotycz¹cy historii szko³y. Trzeba dodaæ, ¿e w
redagowanie biuletynu zaanga¿owani byli Janusz Joñczyk, Barbara Herba, Rada
Pedagogiczna Szko³y Podstawowej.

Mo¿na by³o równie¿ obejrzeæ wystawê dotycz¹c¹ historii szko³y, która powsta³a
dziêki staraniom Rady Pedagogicznej SP, Teresy Walentek, Janusza Joñczyka, Jana
Ko³odziejczyka, Zygmunta Wierusa, Edwarda Kowalika, Rady Rodziców SP, która by³a
równie¿ fundatorem gablot.

Nale¿y podkre�liæ ogromny wk³ad pracy wszystkich pracowników Zespo³u Szkó³
w Konopiskach w³o¿ony w przygotowanie ca³ej uroczysto�ci, a w szczególno�ci dyrektora
S. Michalczyka oraz zastêpców Teresy Walentek i Beaty Ciuk oraz pracowników Szko³y
Podstawowej. Po
c z ê � c i
a r t y s t y c z n e j
wszyscy go�cie
zostali zaproszeni
n a u r o c z y s t y
obiad. U�ciskom
i pozdrowieniom
nie by³o koñca.
Czêsto zakrêci³a
siê w oku ³za,
b o w i e m
wspomnieni a
szkolne to �

Ku pokrzepieniu serc

Kraj
lat dziecinnych !
O n z a w s z e
zostanie
�wiêty i czysty
jak pierwsze
kochanie"
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ALEKSANDRIA - WYRÓZNIENIE

50 LAT MINÊ£O

Tak mo¿e sobie powiedzieæ a¿ 12 par, które w tym roku obchodz¹
jubileusz 50 - lecia po¿ycia ma³¿eñskiego.
17 paŸdziernika odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia orderów nadanych
parom przez Prezydenta RP. By³y ¿yczenia, kwiaty, szampan.

Jak co roku uroczysto�æ dla par ma³¿eñskich z 50 m- letnim sta¿em zorganizowa³
Urz¹d Stanu Cywilnego w

Konopiskach. Czternastu parom
¿yczenia sk³adali: Starosta Powiatu Czêstochowskiego - Mieczys³aw Chudzik, wójt -
Jerzy Socha, Z - ca wójta - Jerzy ¯urek, Przewodnicz¹ca rady Gminy Konopiska -

Danuta Budzik oraz kierownik USC - El¿bieta Gapik. Dla wielu par uroczysto�æ by³a
spotkaniem licznych "starych znajomych". By³y wspomnienia i opowie�ci o

wnukach. Czas umili³ zespó³ Barbórki, z którym �piewali uczestnicy uroczysto�ci.
1. Genowefa i Wac³aw Jarosz

2. Ewa i Tadeusz Ko³aczyk
3. Wiktoria i Zdzis³aw Kruk

4. Janina i Jan  Kubiak
5. Krystyna i Józef Kosowscy
6. Józefa i Henryk Pakulscy

7. Janina i Mieczys³aw Pyrkosz
8. Janina i Jan  Bukowscy
9. Anna i Edward Wo³czyk

10. Ewa i Lucjan Trzepizur
11 . Lucyna i Andrzej Szczerbak

12. Leokadia i Edward Kaczmarek

Henryk Andres
Alicja, Andrzej At³asikowie

Wojciech Bator
Artur Bednarek
Danuta Budzik

Wac³aw Bukowski
Mieczys³aw Chudzik

W³odzimierz Ciuk
Maria, Grzegorz Dynerowie

ks. Rajmund Frydrych
El¿bieta Gapik
Marek Gêsiarz
Halina Górecka
Barbara Herba
Andrzej Janik

Jolanta, Mieczys³aw Janikowie
Wojciech Jarczyñski

Dariusz Jasiñski
Mariola, Janusz Joñczykowi

ks. Dariusz Joñczyk
ks. S³awomir Kaczmarek

El¿bieta Kamiñska  Nalewajka
Olga Kamiñska
Remigiusz Kijas

Jan Klama
Bogdan Kowalik
Edward Kowalik

Zdzis³awa Kowalik
Teresa Koœcielniak
Henryk Kuœmierski
KGW Konopiska

Mariola £yszczarz
Beata, Stanis³aw
Michalczykowie

Alina Mercik
Rafa³ Mercik

Roman Moñka
Micha³ Olejnik
Rafa³ Olejnik

Roman Olejnik
Marek Rak

Tomasz Sadek
Jadwiga S¹czek

Marianna S¹czek
Stanis³aw S¹czek
Zbigniew S¹czek
Dorota Skoczylas

Jerzy Socha
Andrzej Szymanek
Wies³aw Szymanek
Wioletta Szymanek
Andrzej Œciebior

Anna, Adam Urbañscy
Teresa, Jerzy Walentowie
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Z kolei uczniowie Zespo³u Szkó³
Gimnazjum w Konopiskach
zaprezentowali monta¿ s³owno
muzyczny o H. Sienkiewiczu,
przygotowany przez polonistki z
gimnazjum. Na uwagê zas³uguje
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która mia³a za zadanie przenie�æ
nas w bardzo odleg³e czasy, czasy
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te le fon na korbkê . Obok
dekoracji przepiêkny portret
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atmosfera towarzyszy³a wszystkim, szczególnie emerytowanym pracownikom szko³y,
którzy przybyli na tê podnios³¹ uroczysto�æ oraz by³ym absolwentom, w�ród których
najstarszymi byli Marianna S¹czek i Edward Kowalik. Na wielu twarzach mo¿na by³o
ujrzeæ ³zy wzruszenia i podniecenie spowodowane spotkaniem po latach. Nale¿y dodaæ, ¿e
w�ród obecnych nauczycieli Zespo³u Szkó³ w Konopiskach jest wielu jej absolwentów.
Nale¿¹ do nich: Teresa Walentek ( zastêpca dyrektora Zespo³u Szkó³ Szko³a Podstawowa),
Barbara Kozie³, Lidia Stefaniak, Mariola Lamch, Maria Szymanek, Renata Gêsiarz,
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c z ê � c i
a r t y s t y c z n e j
wszyscy go�cie
zostali zaproszeni
n a u r o c z y s t y
obiad. U�ciskom
i pozdrowieniom
nie by³o koñca.
Czêsto zakrêci³a
siê w oku ³za,
b o w i e m
wspomnieni a
szkolne to �

Ku pokrzepieniu serc

Kraj
lat dziecinnych !
O n z a w s z e
zostanie
�wiêty i czysty
jak pierwsze
kochanie"
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Moja ma³a ojczyzna.

W czerwcowym numerze 'Pasma” ukaza³y siê
pierwsze prace literackie uczniów, którzy odnieœli
sukces w konkursie polonistycznym „Moja ma³a
ojczyzna”, zorganizowanym w

. Zapraszamy naszych czytelników do
lektury kolejnych prac.

Moja miejscowoœæ za sto lat.
Kamila Koœcielniak

Moja miejscowoœæ Konopiska za sto lat bêdzie
wygl¹daæ na pewno inaczej. Czas zmieni wiele rzeczy,
postêp techniczny osi¹gnie apogeum. Domy
zbudowane bêd¹ z ekologicznych materia³ów,
samochody napêdzone ekologicznym paliwem lub na
baterie s³oneczne. Dooko³a zazieleni siê. Mieszkañcy
zadbaj¹ o swoje otoczenie, nie zobaczymy
„fruwaj¹cych” papierków po batonach, opakowañ po
chrupkach czy jednorazowych reklamówek. Gmina,
jako enklawa, nie bêdzie u¿ywaæ takich opakowañ jak
folie czy plastiki.

W moich Konopiskach du¿¹ atrakcj¹ stanie siê
pole golfowe z kompleksem wypoczynkowym, z
basenem oraz stadnina koni. Tylko tu odpoczywaæ siê
bêdzie od spalin i dymu, wypoczywaæ w czystych
lasach, k¹paæ siê w czystym zalewie „Paj¹k”. Ulice
utrzymane bêd¹ w bardzo dobrym stanie, bez dziur i ³at.
Wszêdzie bêd¹ piêkne, brukowe chodniki.

Dla koneserów sztuki udostêpniony zostanie do
zwiedzania neogotycki Koœció³ pod wezwaniem œw.
Walentego oraz cmentarz z ozdobnymi, marmurowymi
i granitowymi pomnikami. Wiekowy Urz¹d Gminy,
gdzie rezydowa³ wójt gminy i jego pracownicy bêdzie
skansenem techniki XX i XXI wieku. Oœrodek Zdrowia
stanie siê muzeum, tam mo¿na bêdzie zobaczyæ aparaty
USG, EKG oraz sprzêt dentystyczny z wiert³ami i
innymi urz¹dzeniami, które mog¹ przyprawiæ o ból
g³owy. Te narzêdzia kojarzone z okropnymi torturami ii
bólem to prze¿ytki z prze³omu XX i XXI wieku.
Technologia XXII wieku bêdzie mieæ tylko leczenie
bezbolesne w postaci tabletek, leczenie laserem i
spolaryzowanym œwiat³em, które uniemo¿liwi rozwój
chorób.

Gmina Konopiska bêdzie wyj¹tkiem z
wyj¹tkowymi mieszkañcami. Wszyscy dbaæ bêd¹ o
swoje otoczenie, ale bêd¹ te¿ zawsze gotowi pomóc
innym, aby stworzyæ lepszy „kawa³ek œwiata”, gdzie nie
bêdzie zanieczyszczeñ, dymu, spalin, a ludzie bêd¹
pogodni i szczêœliwi. Najwiêkszym bogactwem
mieszkañców bêd¹ ich otwarte serca, w których

zamieszka dobroæ i radoœæ.

PrzyjedŸ do mojej miejscowoœci. Znajdziesz tu
… to, czego szukasz!
Kamil Orliñski

Jeœli chcia³byœ tutaj zamieszkaæ na sta³e, to
bardzo szybko znajdziesz tu dzia³kê lub nawet dom z
dzia³k¹ i bêdziesz kolejnym nowym mieszkañcem
naszej gminy ( gminê Konopiska traktujê jako moj¹
miejscowoœæ). Co roku, bowiem, przybywa nowych
mieszkañców, którzy uciekli od wielkomiejskiego trybu
¿ycia i s¹ zapewne z tej decyzji zadowoleni. Maj¹ to, co
chcieli: spokój, ciszê, kontakt z przyrod¹, a
jednoczeœnie miasto Czêstochowê, w którym maj¹
miejsce pracy, dojazd nie stanowi problemu.

A mo¿e chcia³byœ tu odpoczywaæ, graj¹c w
golfa? Proszê bardzo. Jest tu, jeszcze, co prawda w
budowie, ale ju¿ piêknie zagospodarowane pole
golfowe, jedno z najwiêkszych w Europie, tzw. 18-
do³kowe. W planach jest równie¿ budowa hotelu,
restauracji czy innych niezbêdnych obiektów, jakie
bêd¹ konieczne przy takiej inwestycji. Fakt, ¿e nie
ka¿dego pewnie bêdzie staæ na „skosztowanie” tych
atrakcji, ale mo¿esz wybraæ inna formê wypoczynku na
terenie naszej gminy.

Mo¿esz przyjechaæ nad zbiornik wodny
„Paj¹k”. W planie jest te¿ budowa stadionu, kortów
tenisowych i wielu innych atrakcji. Na pewno
znajdziesz coœ dla siebie. Czystym, zdrowym
powietrzem pooddychasz w licznych kompleksach
leœnych. Mo¿esz tam do woli spacerowaæ i zbieraæ
owoce runa leœnego. Pamiêtaj tylko o tym, abyœ las
zostawi³ w takim stanie, w jakim chcia³byœ go zastaæ.

Jeœlibyœ natomiast chcia³ sobie coœ kupiæ, dla
siebie lub rodziny, coœ z artyku³ów odzie¿owych, to nie
mog³eœ trafiæ lepiej. U nas jest najwiêksze w regionie
centrum odzie¿owe, czynnych jest oko³o 150 sklepów
tej bran¿y. Mo¿esz tu kupiæ, po przystêpnych cenach,
wszystko, czego Ci trzeba, „od stóp do g³ów”!

Jak widzisz, drogi Goœciu, przedstawi³em Ci
tylko te najwa¿niejsze, moim zdaniem, atrakcje mojej
miejscowoœci. Zapraszam, przyjedŸ, oceñ na miejscu to,
o czym napisa³em. A mo¿e odkryjesz coœ, co dla Ciebie
bêdzie wa¿ne i atrakcyjne w mojej miejscowoœci, która
stale siê rozwija. Serdecznie zapraszam !!!

Gimnazjum w
Konopiskach

Sprz¹tanie Œwiata 2006

R e a l i z a c j a P r o g r a m u
Profilaktyki Raka Piersi.

Informacja w³asna

Wdniu 15wrze�niabr. na terenienaszej gminyw
ramach kampanii �Sprz¹tania �wiata Polska�,
przeprowadzono akcjê maj¹c¹ na celu poprawê stanu
�rodowiska naturalnego, oczyszczenia terenu ze �mieci,
odpadów. Jak co roku, chêtnie uczestniczy³y w niej
wszystkie szko³y. Pod przewodnictwem nauczycieli
uczniowie sprz¹tali tereny wokó³ swoich szkó³,
przystanki autobusowe, obrze¿a terenów le�nych oraz
teren wokó³ zalewu �Paj¹k�. Zebrane �mieci zosta³y
wywiezionenawysypisko�mieciwPa³yszu.

Celem przeprowadzanej corocznie akcji jest
uaktywnienie lokalnych spo³eczno�ci, zachêcanie do
dzia³añ na rzecz swojego �rodowiska i zainteresowanie
jak najwiêkszej liczby mieszkañców problematyk¹
ochrony �rodowiska, ze szczególnym uwzglêdnieniem
�mieci i odpadów. Ich ilo�æ wci¹¿ wzrasta i nie zawszew
sposób prawid³owy pozbywamy siê ich. St¹d w
okolicznych lasach przybywa nam coraz wiêcej dzikich
wysypisk.

Tegoroczna akcja odbywa³a siê pod has³em:
��wiat samsobienie da rady, segregujemy-wiêcodpady�
i po�wiêconaby³a promocjiselektywnejzbiórkiodpadów
- zaczynaj¹c od naszych domów, miejsc pracy, poprzez
edukacjê i rozwój infrastruktury w gminach do
doskonalenia i stanowienia prawa ochrony �rodowiska.
Segregacja odpadów jest najtañszym sposobem
likwidowaniadzikichwysypisk.

Na terenienaszejgminyw14punktachustawione
s¹ pojemniki, do którychmo¿emywrzucaæ papier, szk³o,
tworzywa sztuczne. Musimy pamiêtaæ, ¿e podstawow¹
zasad¹ dotycz¹c¹ wszystkich segregowanych przez nas
odpadówjest !

Do pojemników przeznaczonych na papier
powinni�my wrzucaæ: gazety, ksi¹¿ki, tekturê, worki
papierowe, �c inki drukarskie , opakowania
wielomateria³owe typu tetrapak (kartony po p³ynnej
¿ywno�ci) i inny papier. Nie mo¿na umieszczaæ w nich:
lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów
reklamowych, tapet, kalki, zat³uszczonego papieru,
opakowañz jak¹kolwiekzawarto�ci¹.

Do bia³ego pojemnika SZK£O wrzucamy
g³ównie szk³o opakowaniowe, czyli butelki szklane,
s³oiki. Nie mo¿emyw nich umieszczaæ: szyb okiennych,
samochodowych, luster, szklanek, kieliszków, talerzy,
naczyñ ¿aroodpornych, ceramiki, ¿arówek, �wietlówek,
szklanych opakowañ farmaceutycznychi chemicznychz
jak¹kolwiek pozosta³o�ci¹ zawarto�ci. Dok³adne mycie
szk³a z resztek ¿ywno�ci nie jest konieczne, to samo
dotyczyetykietczyresztekzamkniêæ.

Do pojemnika z napisem TWORZYWA
SZTUCZNE wrzucamy: puste butelki plastikowe po
ró¿nych napojach, puste butelki plastikowe po

kosmetykach, �rodkach czysto�ci, plastikowe
opakowania po ¿ywno�ci, folie i torebki z tworzyw
sztucznych, czyste kanistry plastikowe, opakowania
stalowe i aluminiowe.Nie wolno nam umieszczaæw nim
opakowañ po medykamentach, opakowañ i butelek po
olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i
lakierach, opakowañ po �rodkach chwasto i
owadobójczych.

Baterii i akumulatorów nie wolno wrzucaæ do
koszana�mieci.

W dniu 9 wrze�nia 2006r. pod patronatem Wójta
Gminy Konopiska w ramach programu badañ
profilaktycznych z zakresu profilaktyki raka piersi
p rzeprowadzono akc j ê bezp ³ a tnych badañ
mammograficznych. Program sfinansowany by³ przez
�l¹ski Oddzia³ Wojewódzki Narodowego Funduszu
Zdrowia.Od wczesnych godzin rannych pacjenci
przyjmowani byli w ambulansie podstawionym przed
ap t ek¹ p r zy u l . L i powe j w Konop i s k a ch .

Zbezp³atnychbadañmammograficznychskorzysta³o
77 pañ, 1 - odp³atnie,48osób przebada³osiê bezp³atniena
jaskrê, 6 osób - odp³atnie wykona³o spirometriê,a 24 -
odp³atnieosteoporozê.Dorealizacjiprogramuw³¹czy³siê
nasz Gminny O�rodek Zdrowia w Konopiskach, który
miêdzy innymi prowadzi³ zapisy na zabiegi.
Dziêkujê wszystkim, dziêki którym mog³a siê odbyæ z
powodzeniem taka akcja profilaktyki zdrowia.

ZGNIATANIE

Barbara Ankowska-Lis
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atrakcji, ale mo¿esz wybraæ inna formê wypoczynku na
terenie naszej gminy.

Mo¿esz przyjechaæ nad zbiornik wodny
„Paj¹k”. W planie jest te¿ budowa stadionu, kortów
tenisowych i wielu innych atrakcji. Na pewno
znajdziesz coœ dla siebie. Czystym, zdrowym
powietrzem pooddychasz w licznych kompleksach
leœnych. Mo¿esz tam do woli spacerowaæ i zbieraæ
owoce runa leœnego. Pamiêtaj tylko o tym, abyœ las
zostawi³ w takim stanie, w jakim chcia³byœ go zastaæ.

Jeœlibyœ natomiast chcia³ sobie coœ kupiæ, dla
siebie lub rodziny, coœ z artyku³ów odzie¿owych, to nie
mog³eœ trafiæ lepiej. U nas jest najwiêksze w regionie
centrum odzie¿owe, czynnych jest oko³o 150 sklepów
tej bran¿y. Mo¿esz tu kupiæ, po przystêpnych cenach,
wszystko, czego Ci trzeba, „od stóp do g³ów”!

Jak widzisz, drogi Goœciu, przedstawi³em Ci
tylko te najwa¿niejsze, moim zdaniem, atrakcje mojej
miejscowoœci. Zapraszam, przyjedŸ, oceñ na miejscu to,
o czym napisa³em. A mo¿e odkryjesz coœ, co dla Ciebie
bêdzie wa¿ne i atrakcyjne w mojej miejscowoœci, która
stale siê rozwija. Serdecznie zapraszam !!!

Gimnazjum w
Konopiskach

Sprz¹tanie Œwiata 2006

R e a l i z a c j a P r o g r a m u
Profilaktyki Raka Piersi.

Informacja w³asna

Wdniu 15wrze�niabr. na terenienaszej gminyw
ramach kampanii �Sprz¹tania �wiata Polska�,
przeprowadzono akcjê maj¹c¹ na celu poprawê stanu
�rodowiska naturalnego, oczyszczenia terenu ze �mieci,
odpadów. Jak co roku, chêtnie uczestniczy³y w niej
wszystkie szko³y. Pod przewodnictwem nauczycieli
uczniowie sprz¹tali tereny wokó³ swoich szkó³,
przystanki autobusowe, obrze¿a terenów le�nych oraz
teren wokó³ zalewu �Paj¹k�. Zebrane �mieci zosta³y
wywiezionenawysypisko�mieciwPa³yszu.

Celem przeprowadzanej corocznie akcji jest
uaktywnienie lokalnych spo³eczno�ci, zachêcanie do
dzia³añ na rzecz swojego �rodowiska i zainteresowanie
jak najwiêkszej liczby mieszkañców problematyk¹
ochrony �rodowiska, ze szczególnym uwzglêdnieniem
�mieci i odpadów. Ich ilo�æ wci¹¿ wzrasta i nie zawszew
sposób prawid³owy pozbywamy siê ich. St¹d w
okolicznych lasach przybywa nam coraz wiêcej dzikich
wysypisk.

Tegoroczna akcja odbywa³a siê pod has³em:
��wiat samsobienie da rady, segregujemy-wiêcodpady�
i po�wiêconaby³a promocjiselektywnejzbiórkiodpadów
- zaczynaj¹c od naszych domów, miejsc pracy, poprzez
edukacjê i rozwój infrastruktury w gminach do
doskonalenia i stanowienia prawa ochrony �rodowiska.
Segregacja odpadów jest najtañszym sposobem
likwidowaniadzikichwysypisk.

Na terenienaszejgminyw14punktachustawione
s¹ pojemniki, do którychmo¿emywrzucaæ papier, szk³o,
tworzywa sztuczne. Musimy pamiêtaæ, ¿e podstawow¹
zasad¹ dotycz¹c¹ wszystkich segregowanych przez nas
odpadówjest !

Do pojemników przeznaczonych na papier
powinni�my wrzucaæ: gazety, ksi¹¿ki, tekturê, worki
papierowe, �c inki drukarskie , opakowania
wielomateria³owe typu tetrapak (kartony po p³ynnej
¿ywno�ci) i inny papier. Nie mo¿na umieszczaæ w nich:
lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów
reklamowych, tapet, kalki, zat³uszczonego papieru,
opakowañz jak¹kolwiekzawarto�ci¹.

Do bia³ego pojemnika SZK£O wrzucamy
g³ównie szk³o opakowaniowe, czyli butelki szklane,
s³oiki. Nie mo¿emyw nich umieszczaæ: szyb okiennych,
samochodowych, luster, szklanek, kieliszków, talerzy,
naczyñ ¿aroodpornych, ceramiki, ¿arówek, �wietlówek,
szklanych opakowañ farmaceutycznychi chemicznychz
jak¹kolwiek pozosta³o�ci¹ zawarto�ci. Dok³adne mycie
szk³a z resztek ¿ywno�ci nie jest konieczne, to samo
dotyczyetykietczyresztekzamkniêæ.

Do pojemnika z napisem TWORZYWA
SZTUCZNE wrzucamy: puste butelki plastikowe po
ró¿nych napojach, puste butelki plastikowe po

kosmetykach, �rodkach czysto�ci, plastikowe
opakowania po ¿ywno�ci, folie i torebki z tworzyw
sztucznych, czyste kanistry plastikowe, opakowania
stalowe i aluminiowe.Nie wolno nam umieszczaæw nim
opakowañ po medykamentach, opakowañ i butelek po
olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i
lakierach, opakowañ po �rodkach chwasto i
owadobójczych.

Baterii i akumulatorów nie wolno wrzucaæ do
koszana�mieci.

W dniu 9 wrze�nia 2006r. pod patronatem Wójta
Gminy Konopiska w ramach programu badañ
profilaktycznych z zakresu profilaktyki raka piersi
p rzeprowadzono akc j ê bezp ³ a tnych badañ
mammograficznych. Program sfinansowany by³ przez
�l¹ski Oddzia³ Wojewódzki Narodowego Funduszu
Zdrowia.Od wczesnych godzin rannych pacjenci
przyjmowani byli w ambulansie podstawionym przed
ap t ek¹ p r zy u l . L i powe j w Konop i s k a ch .

Zbezp³atnychbadañmammograficznychskorzysta³o
77 pañ, 1 - odp³atnie,48osób przebada³osiê bezp³atniena
jaskrê, 6 osób - odp³atnie wykona³o spirometriê,a 24 -
odp³atnieosteoporozê.Dorealizacjiprogramuw³¹czy³siê
nasz Gminny O�rodek Zdrowia w Konopiskach, który
miêdzy innymi prowadzi³ zapisy na zabiegi.
Dziêkujê wszystkim, dziêki którym mog³a siê odbyæ z
powodzeniem taka akcja profilaktyki zdrowia.

ZGNIATANIE

Barbara Ankowska-Lis
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SPORT SZKOLNY
Gminny Koordynator Sportu Szkó³ Podstawowych
Mgr Aneta Krz¹pa

W poniedzia³ek 9 pa�dziernika m³odzi sportowcy ze szkó³
podstawowych naszej gminy rozpoczêli coroczn¹ rywalizacjê
sportow¹. Tradycyjnie zmagania rozpoczêli pi³karze, którzy na boisku
Szko³y Podstawowej w Kopalni rozegrali w sumie 15 pojedynków, by
wy³oniæ mistrza gminy w pi³ce no¿nej 5-osobowej na rok szkolny
2006/2007. Pojedynki by³y wyrównane, gra by³a bardzo czysta, w
ca³ych zawodach nie podyktowano ani jednego rzutu karnego.
Koñcowa tabela przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. SP KOPALNIA 11 pkt.
2. SP ALEKSANDRIA 10 pkt.
3. SP RÊKSZOWICE 9 pkt.
4. SP KONOPISKA 4 pkt.
5. SP JAMKI KORZONEK 2 pkt.
6. SP £AZIEC 2 pkt.
Najlepszym zawodnikiem wybrany zosta³ Konrad Kuzior z
Aleksandrii. Kalendarz tegorocznych zawodów przewiduje ³¹cznie
10 startów dziewcz¹t i ch³opców w ró¿nych dyscyplinach
sportowych. Do klasyfikacji koñcowej zaliczanych bêdzie 9
najlepszych wyników wg punktacji: 1 miejsce w zawodach 7 pkt., 2
miejsce 6 pkt.,��� 7 miejsce 1 pkt. Rezygnacja z udzia³u w
danych zawodach 0 pkt. Jak co roku, rozgrywkom patronuje Wójt
mgr in¿. Jerzy Socha. W czerwcu, po zakoñczeniu rozgrywek, 3
pierwsze zespo³y otrzymaj¹ okaza³e puchary, a wszystkie
uczestnicz¹ce w rywalizacji szko³y sprzêt sportowy.

Medalowych pozycji z ubieg³ego roku broni¹:
1. SP HUTKI - opiekun mgr Miros³aw Kamiñski
2. SP KOPALNIA - opiekun mgr Henryk ¯ydek
3. SP RÊKSZOWICE - opiekun mgr Joanna Ciuk

VII Do¿ynki Województwa
Œl¹skiego
Informacja w³asna

Wdniu 27 sierpnia br. w Mykanowieodby³y siê
VII Do¿ynkiWojewództwa�l¹skiego. �wiêto plonów by³o
bardzo podnios³e. Swoj¹ obecno�ci¹ uroczysto�æ
zaszczycili przedstawicielewszystkich szczebli w³adzy na
czele z PodsekretarzemStanu w MinisterstwieRolnictwa i
RozwojuWsi - SebastianemFilipkiem - Ka�mierczakiem;
Marsza³kiemWojewództwa�l¹skiego - Micha³em
Czarskim;Wojewod¹ �l¹skim - Tomaszem
Pietrzykowskim,Starost¹ Powiatu Czêstochowskiego-
Mieczys³awemChudzikiem.
W uroczysto�ciDo¿ynek
Województwa�l¹skiego bra³a równie¿
udzia³ Gmina Konopiska na czele z
Wójtem panem Jerzym Soch¹. Panie z
KGWz terenu ca³ej Gminy Konopiska
zaprezentowa³ydorodnywieniec
do¿ynkowy, a tak¿e wziê³y udzia³ w
uroczysto�ciach.Nasza reprezentacja
gminna wyst¹pi³aw konkursie
RolniczegoTurnieju Gmin, gdzie
zdoby³a egzequo z Gmin¹Mykanów I
miejsce.W�ród konkurencji by³o
m.in.: slalom sztafeta rolnicza z
workami z sianemw gumowcach,
zbieranie ziemniakóww zbiorniku na
wodê na czas, rzut snopkiemna
odleg³o�æ, rzut wa³kiemw ch³opa,
przeci¹ganiewozu ze s³om¹.

Uroczysto�ci u�wietni³y jeszcze
inne imprezy towarzysz¹ce, takie jak:

wystawymaszyn rolniczych, p³odów rolnych i
ogrodniczych,wystawa starychmotocykli, stoiska
promocyjnegmin, starostwa powiatowego, instytucji i
firm. Funkcjonowa³yró¿norodne stoiska handlowe.
Atrakcjê stanowi³y tak¿e akrobacje samolotowe i skoki
spadochronowe.
�wiêto plonów u�wietni³y równie¿ takie kapele jak
�Rybianie�, Zespó³ �piewaczy �Borowianki� i
�Makowianki�,Zespó³ Pie�ni i Tañca � Czêstochowa�.W
dalszej czê�ci zaprezentowa³ysiê pary z Klubu Tañca
Towarzyskiego"Zorba", Kabaret "OTTO i zespó³
"Trebunie Tutki".Atrakcj¹wieczoru by³ SzymonWydra z
zespo³em �Carpie Diem�. Uroczysto�æ zakoñczono
pokazem sztucznychogni

"

INFORMACJE O DRU¯YNACH
PI£KARSKICH WYSTÊPUJ¥CYCH
W ROZGRYWKACH PI£KARSKICH

W KLASIE A GRUPIE II

Terminarz rozgrywek klasy A grupy II
rundzie jesiennej 2006/2007

Podokrêg
Czêstochowa  w

XI kolejka 22.10.2006 godz. 14.30

XII kolejka 29.10.2006 godz. 14.00

XIII kolejka 05.11.2006 godz. 13.30

SKRACzêstochowa - POGOÑ Blachownia
KAMIENICA POLSKA - WARTA Zawada
ORKAN Rzerzêczyce - ALKASAleksandria

PAJ¥KW¹sosz - ORZE£ Kiedrzyn
PIAST Przyrów - CZARNI Starcza

CZÊSTOCHÓWKA-PARKITKA - ORKAN Gnaszyn
OLIMPIAHuta Stara - SOKÓ£ Olsztyn

POGOÑ Blachownia - SOKÓ£ Olsztyn
ORKAN Gnaszyn - OLIMPIAHuta Stara

CZARNI Starcza - CZÊSTOCHÓWKA-PARKITKA
ORZE£ Kiedrzyn - PIAST Przyrów

ALKASAleksandria - PAJ¥KW¹sosz
WARTA Zawada - ORKAN Rzerzêczyce

SKRACzêstochowa - KAMIENICA POLSKA

KAMIENICA POLSKA - POGOÑ Blachownia
ORKAN Rzerzêczyce - SKRACzêstochowa

PAJ¥KW¹sosz - WARTA Zawada
PIAST Przyrów - ALKASAleksandria

CZÊSTOCHÓWKA-PARKITKA - ORZE£ Kiedrzyn
OLIMPIAHuta Stara - CZARNI Starcza
SOKÓ£ Olsztyn - ORKAN Gnaszyn

PASMASPORT
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SPORT SZKOLNY
Gminny Koordynator Sportu Szkó³ Podstawowych
Mgr Aneta Krz¹pa

W poniedzia³ek 9 pa�dziernika m³odzi sportowcy ze szkó³
podstawowych naszej gminy rozpoczêli coroczn¹ rywalizacjê
sportow¹. Tradycyjnie zmagania rozpoczêli pi³karze, którzy na boisku
Szko³y Podstawowej w Kopalni rozegrali w sumie 15 pojedynków, by
wy³oniæ mistrza gminy w pi³ce no¿nej 5-osobowej na rok szkolny
2006/2007. Pojedynki by³y wyrównane, gra by³a bardzo czysta, w
ca³ych zawodach nie podyktowano ani jednego rzutu karnego.
Koñcowa tabela przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. SP KOPALNIA 11 pkt.
2. SP ALEKSANDRIA 10 pkt.
3. SP RÊKSZOWICE 9 pkt.
4. SP KONOPISKA 4 pkt.
5. SP JAMKI KORZONEK 2 pkt.
6. SP £AZIEC 2 pkt.
Najlepszym zawodnikiem wybrany zosta³ Konrad Kuzior z
Aleksandrii. Kalendarz tegorocznych zawodów przewiduje ³¹cznie
10 startów dziewcz¹t i ch³opców w ró¿nych dyscyplinach
sportowych. Do klasyfikacji koñcowej zaliczanych bêdzie 9
najlepszych wyników wg punktacji: 1 miejsce w zawodach 7 pkt., 2
miejsce 6 pkt.,��� 7 miejsce 1 pkt. Rezygnacja z udzia³u w
danych zawodach 0 pkt. Jak co roku, rozgrywkom patronuje Wójt
mgr in¿. Jerzy Socha. W czerwcu, po zakoñczeniu rozgrywek, 3
pierwsze zespo³y otrzymaj¹ okaza³e puchary, a wszystkie
uczestnicz¹ce w rywalizacji szko³y sprzêt sportowy.

Medalowych pozycji z ubieg³ego roku broni¹:
1. SP HUTKI - opiekun mgr Miros³aw Kamiñski
2. SP KOPALNIA - opiekun mgr Henryk ¯ydek
3. SP RÊKSZOWICE - opiekun mgr Joanna Ciuk

VII Do¿ynki Województwa
Œl¹skiego
Informacja w³asna

Wdniu 27 sierpnia br. w Mykanowieodby³y siê
VII Do¿ynkiWojewództwa�l¹skiego. �wiêto plonów by³o
bardzo podnios³e. Swoj¹ obecno�ci¹ uroczysto�æ
zaszczycili przedstawicielewszystkich szczebli w³adzy na
czele z PodsekretarzemStanu w MinisterstwieRolnictwa i
RozwojuWsi - SebastianemFilipkiem - Ka�mierczakiem;
Marsza³kiemWojewództwa�l¹skiego - Micha³em
Czarskim;Wojewod¹ �l¹skim - Tomaszem
Pietrzykowskim,Starost¹ Powiatu Czêstochowskiego-
Mieczys³awemChudzikiem.
W uroczysto�ciDo¿ynek
Województwa�l¹skiego bra³a równie¿
udzia³ Gmina Konopiska na czele z
Wójtem panem Jerzym Soch¹. Panie z
KGWz terenu ca³ej Gminy Konopiska
zaprezentowa³ydorodnywieniec
do¿ynkowy, a tak¿e wziê³y udzia³ w
uroczysto�ciach.Nasza reprezentacja
gminna wyst¹pi³aw konkursie
RolniczegoTurnieju Gmin, gdzie
zdoby³a egzequo z Gmin¹Mykanów I
miejsce.W�ród konkurencji by³o
m.in.: slalom sztafeta rolnicza z
workami z sianemw gumowcach,
zbieranie ziemniakóww zbiorniku na
wodê na czas, rzut snopkiemna
odleg³o�æ, rzut wa³kiemw ch³opa,
przeci¹ganiewozu ze s³om¹.

Uroczysto�ci u�wietni³y jeszcze
inne imprezy towarzysz¹ce, takie jak:

wystawymaszyn rolniczych, p³odów rolnych i
ogrodniczych,wystawa starychmotocykli, stoiska
promocyjnegmin, starostwa powiatowego, instytucji i
firm. Funkcjonowa³yró¿norodne stoiska handlowe.
Atrakcjê stanowi³y tak¿e akrobacje samolotowe i skoki
spadochronowe.
�wiêto plonów u�wietni³y równie¿ takie kapele jak
�Rybianie�, Zespó³ �piewaczy �Borowianki� i
�Makowianki�,Zespó³ Pie�ni i Tañca � Czêstochowa�.W
dalszej czê�ci zaprezentowa³ysiê pary z Klubu Tañca
Towarzyskiego"Zorba", Kabaret "OTTO i zespó³
"Trebunie Tutki".Atrakcj¹wieczoru by³ SzymonWydra z
zespo³em �Carpie Diem�. Uroczysto�æ zakoñczono
pokazem sztucznychogni
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INFORMACJE O DRU¯YNACH
PI£KARSKICH WYSTÊPUJ¥CYCH
W ROZGRYWKACH PI£KARSKICH

W KLASIE A GRUPIE II

Terminarz rozgrywek klasy A grupy II
rundzie jesiennej 2006/2007

Podokrêg
Czêstochowa  w

XI kolejka 22.10.2006 godz. 14.30

XII kolejka 29.10.2006 godz. 14.00

XIII kolejka 05.11.2006 godz. 13.30

SKRACzêstochowa - POGOÑ Blachownia
KAMIENICA POLSKA - WARTA Zawada
ORKAN Rzerzêczyce - ALKASAleksandria

PAJ¥KW¹sosz - ORZE£ Kiedrzyn
PIAST Przyrów - CZARNI Starcza

CZÊSTOCHÓWKA-PARKITKA - ORKAN Gnaszyn
OLIMPIAHuta Stara - SOKÓ£ Olsztyn

POGOÑ Blachownia - SOKÓ£ Olsztyn
ORKAN Gnaszyn - OLIMPIAHuta Stara

CZARNI Starcza - CZÊSTOCHÓWKA-PARKITKA
ORZE£ Kiedrzyn - PIAST Przyrów

ALKASAleksandria - PAJ¥KW¹sosz
WARTA Zawada - ORKAN Rzerzêczyce

SKRACzêstochowa - KAMIENICA POLSKA

KAMIENICA POLSKA - POGOÑ Blachownia
ORKAN Rzerzêczyce - SKRACzêstochowa

PAJ¥KW¹sosz - WARTA Zawada
PIAST Przyrów - ALKASAleksandria

CZÊSTOCHÓWKA-PARKITKA - ORZE£ Kiedrzyn
OLIMPIAHuta Stara - CZARNI Starcza
SOKÓ£ Olsztyn - ORKAN Gnaszyn

PASMASPORT



Aleksandria I, Aleksandria II,   Hutki,  Jamki - Kowale,  Konopiska, Kopalnia, Korzonek - Leœniaki, £aziec,
Rêkszowice, Walaszczyki, W¹sosz, Wygoda - Kijas

PASMA
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY KONOPISKA

PaŸdziernik, 7/06, Cena 1 z³

50 LAT POZYCIA MA£¯EÑSKIEGO

RADA GMINY KONOPISKA
2002 - 2006

KOMPLEKS
REKREACYJNO - SPORTOWY

PRZY ZALEWIE PAJ¥K

Sk³adam serdeczne podziêkowanie za czteroletni¹ wspó³pracê
z Rad¹ Gminy Konopiska, so³tysami i radami so³eckimi

wszystkimi organizacjami pozarz¹dowymi
z terenu Gminy Konopiska
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