
Nadesz³y upragnione przez m³odzie¿ szkoln¹ wakacje. Dla tych, 
którzy lipiec i sierpieñ spêdz¹ w naszej gminie, przygotowaliœmy liczne  
atrakcje. Proponujê przede wszystkim aktywny wypoczynek w postaci 
wycieczek rowerowych. Ostatnio opracowana zosta³a mapka  œcie¿ek 
rowerowych  z propozycjami konkretnych  tras. Ponadto zapraszam nad 
zalew Paj¹k, gdzie  organizowany bêdzie turniej siatkowej pi³ki 
pla¿owej.
Niezale¿nie od wakacji w gminie realizowane s¹ liczne inwestycje.
 W trakcie budowy jest kanalizacja w miejscowoœci W¹sosz  £aziec. 
Obecnie prace trwaj¹ w W¹soszu za rzek¹.
 Przeprowadzono przetargi na przebudowê  ulicy Lipowej  i Brzozowej 
w Konopiskach. Budowa ma byæ zakoñczona w grudniu br. Wy³oniono 
równie¿ wykonawcê  robót budowlanych na ulicy Leœnej w Aleksandrii 
oraz modernizacji  parkingu przy ulicy Stra¿ackiej  w Aleksandrii Prace 
maj¹ byæ zakoñczone  jesieni¹. Jeszcze  w wakacje zostanie  
wybudowany parking i chodnik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym 
w Hutkach. Podczas przerwy wakacyjnej wykonana bêdzie tak¿e droga  
£aziec - Pi³a -konopiska ul.  •ródlana.
Mam równie¿ dobr¹ wiadomoœæ dla mieszkañców Wygody - wniosek 
z³o¿ony w ramach  Konkursu Przedsiêwziêæ Odnowy Wsi  bêdzie 
realizowany  w drugiej po³owie tego roku. Otrzymaliœmy 20 tys. z³., Za 
co zostan¹ wykonane podstawowe prace remontowe  tzw. 
“Wygodzianki”, gdzie swoj¹ siedzibê ma KGW Wygoda.
Jak widaæ, nie wszyscy bêd¹ wypoczywaæ podczas tegorocznych 
wakacji, ale ka¿dy kto znajdzie woln¹ chwilê mo¿e j¹  aktywnie spêdziæ 
w Gminie Konopiska, do czego serdecznie zachêcam. Wiêcej informacji 
na stronie www.konopiska.pl
Zapraszam
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Zielona Szko³a we W³oszech
Informacja w³asna

Uczniowie Gimnazjum w Konopiskach od 21 maja 
przez ca³e 10 dni woja¿owali po W³oszech. Nieco 
odpoczywali przed bardzo trudnym koñcem roku 
szkolnego, ale przede wszystkim jednak zwiedzali, 
obserwowali, ws³uchiwali siê w historiê Italii i uczyli. 
Zwiedziliœmy Padwê, gdzie w koœciele œw. Antoniego 
widzieliœmy relikwie œwiêtego, m.in. jêzyk, krtañ. We 
Florencji  mieœcie kwiatów- zachwyci³y nas Drzwi do 
Raju, pomnik Dawida oraz zegar, który odmierza czas 
od godziny szóstej w odwrotn¹ stronê. 
Do Rzymu z Rimini  miejscowoœci, gdzie 
mieszkaliœmy, przejechaliœmy przez 76 tuneli, o ³¹cznej 
d³ugoœci 42250 m. Rzym wywar³ na nas wra¿enie 
niesamowite. Ogrom Placu œw. Piotra i Bazyliki 
zapiera³ dech w piersiach. Forum Romanum - 
staro¿ytny Rzym- przeniós³ nas w czasy historyczne, 
natomiast grób Jana Paw³a II zmobilizowa³ do refleksji 
i zadumy. 
Mieliœmy tak¿e okazjê byæ w San Marino, republice 
po³o¿onej na samotnej górze, sk¹d rozci¹ga³y siê 
przepiêkne widoki. 
Podczas pobytu we W³oszech nie mo¿na nie byæ w 
Mirabilandii- ogromnym weso³ym miasteczku. Tam 
spo¿ytkowaliœmy ca³¹ energiê na licznych karuzelach, 
zje¿d¿alniach i roler coasterach. 
A skoro ju¿ mowa o zabawach, to warto równie¿ 
wspomnieæ o dyskotece laserowej, w której siê setnie 
bawiliœmy.  
A na deser  Wenecja  miasto zakochanych. I my na 
chwilê zapomnieliœmy o rzeczywistoœci, spaceruj¹c  
w¹skimi uliczkami o ciekawej zabudowie, podziwiaj¹c 
piêkne gondole. 
Pe³ni wra¿eñ wróciliœmy do Konopisk, by z 
„na³adowanymi akumulatorami” zakoñczyæ rok 
szkolny na bdb! 

za wsparcie naszej akcji. To dziêki Pañstwa pomocy 
dzieci mog³y wyjechaæ na wymarzone wakacje.

Szczególne podziêkowania sk³adamy; 
Marzenie Darowickiej, Grzegorzowi Wolnickiemu, 
Joannie i Przemys³awowi Kowalskim, Cezaremu 
Trzepizurowi, Ma³gorzacie Ledwoñ, Marii Szamanek, 
Renacie Gêsiarz, Renacie U³amek, Anicie S³ubik, 
Pañstwu Mucom, Kotasom, Bajorom, Ochockim, 
Wolskim, Tomikom, B³aszakom, Golarzom, Zêbikom, 
Jagusiakom, Gruszczyñskim oraz uczniom Kamilowi 
Szparkowi, Dominikowi Ko³aczykowi, Anecie 
Gorzelak, Milenie Michalskiej, Kamilowi Janikowi, 
Jonatanowi Szewerdzie, Kamilowi Fujarskiemu, 
Krzysztofowi Pilarskiemu.

Mamy nadzieje, ¿e w przysz³ym roku nadal 
bêdziemy mogli liczyæ na Pañstwa pomoc! 
Pamiêtajmy: „Serce jest bogactwem, które siê nie 
sprzedaje ani nie kupuje, ale które siê ofiaruje”.(Gustaw 
Flaubert)

Organizatorzy loterii: Gra¿yna Pasek, Joanna 
Dali Maryoush, Tomasz Kupczyk

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY 

KONOPISKA

Na podstawie art.17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póŸn. zm.) oraz 
uchwa³y Rady Gminy Konopiska nr nr 281/XXX/06 z 
dnia 22.06.2006 r. (z póŸn. zm.) o przyst¹pieniu do 
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Hutki  druga linia zabudowy” 
zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Hutki  druga linia zabudowy”, wraz z 
prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, w dniach od 
09.07 do 02.08.2007 r. w siedzibie Urzêdu Gminy 
Konopiska, ul. Lipowa 5, pokój 4 - parter w godz. od 
08.00 do 14.00 oraz w dniach 28-29.07.2007 r. w szkole Podziêkowanie
w Hutkach, w godz. od.11.00 do 14.00

Informacja w³asna
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu 

Od kilku lat w ramach majowych obchodów rozwi¹zaniami odbêdzie siê w sali szkolnej w Hutkach 
Dni Konopisk organizowana jest charytatywna loteria w dniu 29.07.2007 r. o godz. 14.00
fantowa. Ca³y dochód z loterii przeznaczony jest na 
sfinansowanie letnich wyjazdów najubo¿szym Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy ka¿dy, kto kwestionuje 
uczniom Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w ustalenia przyjête w projekcie planu miejscowego, 
Konopiskach. mo¿e wnieœæ uwagi.

Dziêki tym akcjom 20 uczniów naszego 
gimnazjum uczestniczy³o w wyjazdach na zielone Uwagi nale¿y sk³adaæ na piœmie do Wójta Gminy 
szko³y do Œwinoujœcia, Ustki, Jastrzêbiej Góry i Konopiska, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
Ko³obrzegu oraz wycieczkach edukacyjnych do 16.08.2007 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
Zakopanego i Pragi. W tym roku dochód z loterii jednostki organizacyjnej i adresu, oraz oznaczenia 
pozwoli³ na zorganizowanie 3 dniowej wycieczki w nieruchomoœci, której uwaga dotyczy.
Beskid Œl¹ski. Bardzo gor¹co pragniemy podziêkowaæ 

Wychodz¹ na przeciw mieszkañcom naszej Gminy, 
Urz¹d Gminy Konopiska oferuje wszystkim osobom 

zainteresowanym bie¿¹cymi wydarzeniami 
kulturalnymi, inwestycyjnymi oraz innymi 

zwi¹zanymi z ¿yciem gminy, darmowy serwis 
smsowy. 

Wystarczy na nr 662004899 wys³aæ sms o treœci TAK 
(koszt sms-a jest jednorazowy i zale¿ny od cennika 

operatora danej sieci).
w ka¿dej chwili u¿ytkownik serwisu bêdzie móg³ 

zrezygnowaæ z us³ugi, wysy³aj¹c na podany numer 
sms o treœci  NIE.

Urz¹d Gminy Konopiska nie bêdzie wykorzystywa³ 
posiadanej bazy numerów telefonicznych do innych 
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Uchwa³y VI/07 Sesji Rady 
Gminy Konopiska

w sprawie: wprowadzenia zmian do wieloletniego 
programu inwestycyjnego zadañ na lata 2006-2010 na 
terenia Gminy Konopiska

Uchwa³y VII/07 Sesji Rady 
Gminy Konopiska

UCHWA£A NR 62/VII/2007
RADY GMINY KONOPISKA

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UCHWA£A NR 57/VI/07
Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki RADY GMINY KONOPISKA
Zdrowotnej - Gminnego Oœrodka Zdrowia w z dnia 17  maja 2007 roku 
Konopiskach 
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 
31 grudnia 2006r. Celem dzia³alnoœci Zak³adu jest 
udzielanie œwadczeñ zdrowotnych oraz zapobieganiu 
powstawania chorób.
1. Œrodki z odp³atnych œwiadczeñ zdrowotnych w ramach 
podpisanej umowy ze Œl. Oddz. Woj. NFZ    -   882 186,40
Podstawowa Opieka Zdrowotna                   -   712 715,14
Specjalistyczna Opieka Zdrowotna              -     69 312,51
Medycyna Szkolna                                       -     26 045,34
Rehabilitacja                                                -     74 113,41

UCHWA£A NR 58/VII/07
2. Srodki z odp³atnych œwiadczeñ w³asnych i w 

RADY GMINY KONOPISKA
ramachdodatkowej umowy                          -       2 591,00
OGÓ£EM                                                  -    889 663,56

 w sprawie rodzaju œwiadczeñ zdrowotnych dla 
nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznania.

Koszty dzia³alnoœci operacyjnej w 2006 r wynosz¹ i 
Uchwa³a okreœla warunki i sposób przyznawania 

obejmuj¹:                                                     -   841 881,43
œwiadczeñ ze œrodków wydzielonych w bud¿ecie gminy 

1. Amortyzacja                                             -     28 786,68
na pomoc zdrowotn¹ dla nauczycieli.

2. Zu¿ycie materia³ów i energii (leki i odczynniki. Sprzêt 
jednorazowy i drobny, met.medyczne, energia 

UCHWA£A NR 59/VII/07
elektryczna, energia cieplna, zu¿ycie wody, sprzêt, 

RADY GMINY KONOPISKA
pozosta³e zakupy)                                        -      51 239,60

w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia 
3. Us³ugi obce (remonty, op³aty telefoniczne, prowizje, 

zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz opinii w 
us³ugi medyczne obce, utylizacja, us³ugi informatyczne, 

przedmiocie wartoœci jednego punktu stanowi¹cego 
naprawy, badanie skutecznoœci sterylizacji) -     77 534,57

podstawê do ustalenia wynagrodzenia dla pracowników 
4. Podatki i op³aty                                         -       3 356,16

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy 
5. Wynagrodzenia  brutto                              -   547 581,50

Konopiska
6. Œwiadczenia na rzecz pracowników          -   112 218,60
7. Pozosta³e  koszty                                       -    21 164,32

UCHWA£A NR 60/VII/2007
RADY GMINY KONOPISKA

UCHWA£A NR 63/VII/2007
RADY GMINY KONOPISKA

w sprawie statutu Gminnego Oœrodka Pomocy 
Spo³ecznej w Konopiskach

w sprawie zmian w bud¿ecie  gminy  na 2007 r.

UCHWA£A NR 61/VII/2007
UCHWA£A NR 64/VII/2007

RADY GMINY KONOPISKA
RADY GMINY KONOPISKA

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od op³at 
w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej nr 28/IV/2007 z 

rocznych z tytu³u trwa³ego zarz¹du 
dnia 8 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia bud¿etu 

Uchwa³a zosta³a podjêta w zwi¹zku z koniecznoœci¹ 
Gminy na 2007 rok

przekazania budynków oœwiatowych i kulturalnych w 
trwa³y zarz¹d Gminnemu Zespo³owi Oœwiaty, Kultury, 

UCHWA£A NR 65/VII/2007
Sportu , Turystyki i Promocji w Konopiskach .Zgodnie 

RADY GMINY KONOPISKA
z Ustaw¹ z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomoœciami / Dz. U. z 2004 nr 261, poz. 2603 z 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
póŸ. zm. za nieruchomoœæ oddan¹ w trwa³y zarz¹d 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska
pobiera siê op³aty, aby G.Z.O.K.S.T i P w Konopiskach 
jako jednostka organizacyjna gminy móg³ byæ 
zwolniony z op³aty niezbêdnym by³o podjêcie ww 
uchwa³y przez Radê Gminy.

Informacja o pracy wójta w okresie miêdzy sesjami  WYMIANA DOWODÓW 
od 26 kwietnia  do 22 maja  2007r. OSOBISTYCH

El¿bieta GapikRozstrzygniêto przetarg na „Przebudowê drogi gminnej 
ul. Leœna w Aleksandrii” 

Do koñca roku nale¿y wymieniæ stare, ksi¹¿eczkowe Jesteœmy w trakcie procedury przetargowej zadanie pn. 
dowody osobiste. Okres oczekiwania w chwili obecnej „Przebudowa drogi gminnej  ul. Brzozowa i ul. Lipowa w 
wynosi 1 miesi¹c. W przypadku skumulowania chêtnych Konopiskach” 
do wymiany dowodów okres ten mo¿e ulec wyd³u¿eniu.Wydano 12 wypisów i wyrysów z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska. Przypominamy, aby wymieniæ stary dowód, nale¿y 
Wydano 18 zaœwiadczeñ o przeznaczeniu terenu w z³o¿yæ wniosek (który stanowi za³¹cznik do niniejszego 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego PASMA) oraz:
Gminy Konopiska.
Rozpoczêto budowê kanalizacji sanitarnej w m. W¹sosz- odpis aktu urodzenia ( tylko w przypadku starania siê o 
£aziec etap II dowód po raz pierwszy)
Trwa podpisywanie umów na indywidualne przy³¹cze odpis aktu ma³¿eñstwa (je¿eli œlub zawierany by³ na 
kanalizacji do posesji. terenie innego urzêdu)
Wydano 3 decyzje na wyciêcie drzew. dwie aktualne fotografie z ca³kowicie ods³oniêtym 
Wydano 2 decyzje zezwalaj¹ce na prowadzenie lewym uchem,
dzia³alnoœci w zakresie odbierania odpadów dowód uiszczenia op³aty 30 z³ (op³aty dokonuje siê w 
komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci. kasie  urzêdu gminy)
Wydano 8 decyzji o zajêciu pasa drogowego.
Wydano 8 decyzji za umieszczenie urz¹dzenia w pasie Gmina Konopiska liczy 10.400 mieszkañców. 
drogi gminnej . Uprawnionych do posiadania dowodów osobistych jest 
Zawarto 1 akt notarialny na sprzeda¿ dzia³ki budowlanej oko³o 8.650 mieszkañców. Do koñca maja wymieni³o 
w Aleksandrii. dowody oko³o 5.860 osób, tak wiêc do koñca roku 
Rozs t rzygniê to  prze ta rg  n ieogran iczony  na  

pozostaje wymiana 2.800 dowodów. 
wydzier¿awienie nieruchomoœci pod dzia³alnoœæ 
handlow¹ w Konopiskach przy ul. Przemys³owej.
Wydano 4 postanowienia na podzia³ nieruchomoœci . INWESTYCJE
Wydano 2 decyzje zatwierdzaj¹ce projekt podzia³u Kinga Kowalik
nieruchomoœci .
Prowadzono rozmowy z mieszkañcami Konopisk w celu 

Kanalizacja sanitarna w m. W¹sosz, £aziec et.IInieodp³atnego przekazania czêœci swojej dzia³ki na 
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w wykonanie drogi dojazdowej od ul. Rolniczej do 
miejscowoœciach W¹sosz - £aziec wraz z dwiema Stawowej w Konopiskach .
przepompowniami. Po przetargu wartoœæ inwestycji Zorganizowano VI Dni Gminy Konopiska.
wynosi 4.621.203,69 z³. Z Wojewódzkiego Funduszu Uczestniczy³em w nastêpuj¹cych spotkaniach:
Ochrony Œrodowiska w Katowicach uzyskano na ten - w posiedzeniu Klubu Wójtów, Burmistrzów, 

Prezydentów i Starostów Regionu cel po¿yczkê w kwocie: 2.120.360,00 z³ w 2007r. oraz 
Czêstochowskiego , 2.500.843,69 z³ w 2008r. Planowany termin 
- w posiedzeniach cz³onków Komisji Rady Gminy, zakoñczenia inwestycji to wrzesieñ 2008 r.
- w uroczystoœciach zwi¹zanych z obchodami Dnia 
Stra¿aka, ul. Leœna w Aleksandrii I
- w posiedzeniach Zarz¹du Zwi¹zku Komunalnego ds. Niebawem rozpocznie siê przebudowa drogi gminnej 
Wodoci¹gów i Kanalizacji , ul. Leœna w Aleksandrii. W zakres zadania wchodzi 
- w konkursach na dyrektorów szkó³ w :Hutkach, Kopalni, wykonanie nawierzchni drogi z asfaltobetonu oraz 
Korzonku, Rêkszowicach oraz rowów odwadniaj¹cych. Ca³kowity koszt inwestycji po 
przedszkola w Konopiskach, rozstrzygniêciu przetargu wynosi 627.727,59 z³. 
- w zawodach kolarskich , Ca³oœæ zadania zostanie zrealizowana z bud¿etu gminy.
- w obchodach 25-lecia powo³ania parafii i 20-lecia 
poœwiêcenia koœcio³a w Rêkszowicach, ul. Lipowa  i ul. Brzozowa w Konopiskach
- w posiedzeniu Rady Spo³ecznej ZOZ Konopiska, Niebawem rozpocznie siê przebudowa ul. Lipowej i ul. 
- w zebraniu wiejskim mieszkañców wsi W¹sosz i £aziec Brzozowej w Konopiskach. W zakres zadania wchodzi 
dot. budowy kanalizacji, wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej wraz 
- w Miêdzyszkolnym Przegl¹dzie Piosenki Dzieciêcej i z odwodnieniem. Ca³kowity koszt inwestycji po 
M³odzie¿owej,

rozstrzygniêciu przetargu wynosi 529.331,33 z³. 
- w  obchodach  6 Dni Gminy Konopiska.

Ca³oœæ zadania zostanie zrealizowana z bud¿etu gminy.
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Uchwa³y VI/07 Sesji Rady 
Gminy Konopiska

w sprawie: wprowadzenia zmian do wieloletniego 
programu inwestycyjnego zadañ na lata 2006-2010 na 
terenia Gminy Konopiska

Uchwa³y VII/07 Sesji Rady 
Gminy Konopiska

UCHWA£A NR 62/VII/2007
RADY GMINY KONOPISKA

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UCHWA£A NR 57/VI/07
Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki RADY GMINY KONOPISKA
Zdrowotnej - Gminnego Oœrodka Zdrowia w z dnia 17  maja 2007 roku 
Konopiskach 
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 
31 grudnia 2006r. Celem dzia³alnoœci Zak³adu jest 
udzielanie œwadczeñ zdrowotnych oraz zapobieganiu 
powstawania chorób.
1. Œrodki z odp³atnych œwiadczeñ zdrowotnych w ramach 
podpisanej umowy ze Œl. Oddz. Woj. NFZ    -   882 186,40
Podstawowa Opieka Zdrowotna                   -   712 715,14
Specjalistyczna Opieka Zdrowotna              -     69 312,51
Medycyna Szkolna                                       -     26 045,34
Rehabilitacja                                                -     74 113,41

UCHWA£A NR 58/VII/07
2. Srodki z odp³atnych œwiadczeñ w³asnych i w 

RADY GMINY KONOPISKA
ramachdodatkowej umowy                          -       2 591,00
OGÓ£EM                                                  -    889 663,56

 w sprawie rodzaju œwiadczeñ zdrowotnych dla 
nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznania.

Koszty dzia³alnoœci operacyjnej w 2006 r wynosz¹ i 
Uchwa³a okreœla warunki i sposób przyznawania 

obejmuj¹:                                                     -   841 881,43
œwiadczeñ ze œrodków wydzielonych w bud¿ecie gminy 

1. Amortyzacja                                             -     28 786,68
na pomoc zdrowotn¹ dla nauczycieli.

2. Zu¿ycie materia³ów i energii (leki i odczynniki. Sprzêt 
jednorazowy i drobny, met.medyczne, energia 

UCHWA£A NR 59/VII/07
elektryczna, energia cieplna, zu¿ycie wody, sprzêt, 

RADY GMINY KONOPISKA
pozosta³e zakupy)                                        -      51 239,60

w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia 
3. Us³ugi obce (remonty, op³aty telefoniczne, prowizje, 

zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz opinii w 
us³ugi medyczne obce, utylizacja, us³ugi informatyczne, 

przedmiocie wartoœci jednego punktu stanowi¹cego 
naprawy, badanie skutecznoœci sterylizacji) -     77 534,57

podstawê do ustalenia wynagrodzenia dla pracowników 
4. Podatki i op³aty                                         -       3 356,16

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy 
5. Wynagrodzenia  brutto                              -   547 581,50

Konopiska
6. Œwiadczenia na rzecz pracowników          -   112 218,60
7. Pozosta³e  koszty                                       -    21 164,32

UCHWA£A NR 60/VII/2007
RADY GMINY KONOPISKA

UCHWA£A NR 63/VII/2007
RADY GMINY KONOPISKA

w sprawie statutu Gminnego Oœrodka Pomocy 
Spo³ecznej w Konopiskach

w sprawie zmian w bud¿ecie  gminy  na 2007 r.

UCHWA£A NR 61/VII/2007
UCHWA£A NR 64/VII/2007

RADY GMINY KONOPISKA
RADY GMINY KONOPISKA

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od op³at 
w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej nr 28/IV/2007 z 

rocznych z tytu³u trwa³ego zarz¹du 
dnia 8 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia bud¿etu 

Uchwa³a zosta³a podjêta w zwi¹zku z koniecznoœci¹ 
Gminy na 2007 rok

przekazania budynków oœwiatowych i kulturalnych w 
trwa³y zarz¹d Gminnemu Zespo³owi Oœwiaty, Kultury, 

UCHWA£A NR 65/VII/2007
Sportu , Turystyki i Promocji w Konopiskach .Zgodnie 

RADY GMINY KONOPISKA
z Ustaw¹ z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomoœciami / Dz. U. z 2004 nr 261, poz. 2603 z 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
póŸ. zm. za nieruchomoœæ oddan¹ w trwa³y zarz¹d 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska
pobiera siê op³aty, aby G.Z.O.K.S.T i P w Konopiskach 
jako jednostka organizacyjna gminy móg³ byæ 
zwolniony z op³aty niezbêdnym by³o podjêcie ww 
uchwa³y przez Radê Gminy.

Informacja o pracy wójta w okresie miêdzy sesjami  WYMIANA DOWODÓW 
od 26 kwietnia  do 22 maja  2007r. OSOBISTYCH

El¿bieta GapikRozstrzygniêto przetarg na „Przebudowê drogi gminnej 
ul. Leœna w Aleksandrii” 

Do koñca roku nale¿y wymieniæ stare, ksi¹¿eczkowe Jesteœmy w trakcie procedury przetargowej zadanie pn. 
dowody osobiste. Okres oczekiwania w chwili obecnej „Przebudowa drogi gminnej  ul. Brzozowa i ul. Lipowa w 
wynosi 1 miesi¹c. W przypadku skumulowania chêtnych Konopiskach” 
do wymiany dowodów okres ten mo¿e ulec wyd³u¿eniu.Wydano 12 wypisów i wyrysów z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska. Przypominamy, aby wymieniæ stary dowód, nale¿y 
Wydano 18 zaœwiadczeñ o przeznaczeniu terenu w z³o¿yæ wniosek (który stanowi za³¹cznik do niniejszego 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego PASMA) oraz:
Gminy Konopiska.
Rozpoczêto budowê kanalizacji sanitarnej w m. W¹sosz- odpis aktu urodzenia ( tylko w przypadku starania siê o 
£aziec etap II dowód po raz pierwszy)
Trwa podpisywanie umów na indywidualne przy³¹cze odpis aktu ma³¿eñstwa (je¿eli œlub zawierany by³ na 
kanalizacji do posesji. terenie innego urzêdu)
Wydano 3 decyzje na wyciêcie drzew. dwie aktualne fotografie z ca³kowicie ods³oniêtym 
Wydano 2 decyzje zezwalaj¹ce na prowadzenie lewym uchem,
dzia³alnoœci w zakresie odbierania odpadów dowód uiszczenia op³aty 30 z³ (op³aty dokonuje siê w 
komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci. kasie  urzêdu gminy)
Wydano 8 decyzji o zajêciu pasa drogowego.
Wydano 8 decyzji za umieszczenie urz¹dzenia w pasie Gmina Konopiska liczy 10.400 mieszkañców. 
drogi gminnej . Uprawnionych do posiadania dowodów osobistych jest 
Zawarto 1 akt notarialny na sprzeda¿ dzia³ki budowlanej oko³o 8.650 mieszkañców. Do koñca maja wymieni³o 
w Aleksandrii. dowody oko³o 5.860 osób, tak wiêc do koñca roku 
Rozs t rzygniê to  prze ta rg  n ieogran iczony  na  

pozostaje wymiana 2.800 dowodów. 
wydzier¿awienie nieruchomoœci pod dzia³alnoœæ 
handlow¹ w Konopiskach przy ul. Przemys³owej.
Wydano 4 postanowienia na podzia³ nieruchomoœci . INWESTYCJE
Wydano 2 decyzje zatwierdzaj¹ce projekt podzia³u Kinga Kowalik
nieruchomoœci .
Prowadzono rozmowy z mieszkañcami Konopisk w celu 

Kanalizacja sanitarna w m. W¹sosz, £aziec et.IInieodp³atnego przekazania czêœci swojej dzia³ki na 
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w wykonanie drogi dojazdowej od ul. Rolniczej do 
miejscowoœciach W¹sosz - £aziec wraz z dwiema Stawowej w Konopiskach .
przepompowniami. Po przetargu wartoœæ inwestycji Zorganizowano VI Dni Gminy Konopiska.
wynosi 4.621.203,69 z³. Z Wojewódzkiego Funduszu Uczestniczy³em w nastêpuj¹cych spotkaniach:
Ochrony Œrodowiska w Katowicach uzyskano na ten - w posiedzeniu Klubu Wójtów, Burmistrzów, 

Prezydentów i Starostów Regionu cel po¿yczkê w kwocie: 2.120.360,00 z³ w 2007r. oraz 
Czêstochowskiego , 2.500.843,69 z³ w 2008r. Planowany termin 
- w posiedzeniach cz³onków Komisji Rady Gminy, zakoñczenia inwestycji to wrzesieñ 2008 r.
- w uroczystoœciach zwi¹zanych z obchodami Dnia 
Stra¿aka, ul. Leœna w Aleksandrii I
- w posiedzeniach Zarz¹du Zwi¹zku Komunalnego ds. Niebawem rozpocznie siê przebudowa drogi gminnej 
Wodoci¹gów i Kanalizacji , ul. Leœna w Aleksandrii. W zakres zadania wchodzi 
- w konkursach na dyrektorów szkó³ w :Hutkach, Kopalni, wykonanie nawierzchni drogi z asfaltobetonu oraz 
Korzonku, Rêkszowicach oraz rowów odwadniaj¹cych. Ca³kowity koszt inwestycji po 
przedszkola w Konopiskach, rozstrzygniêciu przetargu wynosi 627.727,59 z³. 
- w zawodach kolarskich , Ca³oœæ zadania zostanie zrealizowana z bud¿etu gminy.
- w obchodach 25-lecia powo³ania parafii i 20-lecia 
poœwiêcenia koœcio³a w Rêkszowicach, ul. Lipowa  i ul. Brzozowa w Konopiskach
- w posiedzeniu Rady Spo³ecznej ZOZ Konopiska, Niebawem rozpocznie siê przebudowa ul. Lipowej i ul. 
- w zebraniu wiejskim mieszkañców wsi W¹sosz i £aziec Brzozowej w Konopiskach. W zakres zadania wchodzi 
dot. budowy kanalizacji, wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej wraz 
- w Miêdzyszkolnym Przegl¹dzie Piosenki Dzieciêcej i z odwodnieniem. Ca³kowity koszt inwestycji po 
M³odzie¿owej,

rozstrzygniêciu przetargu wynosi 529.331,33 z³. 
- w  obchodach  6 Dni Gminy Konopiska.

Ca³oœæ zadania zostanie zrealizowana z bud¿etu gminy.
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27 maja Gmina Konopiska wziê³a 
udzia³ w Spartakiadzie Gmin 
Powiatu Czêstochowskiego, która 
od 9 lat odbywa siê w Blachowni. 
Nasza gmina wziê³a udzia³ we 
wszystk ich  konkurencjach:  
sztafeta dziewcz¹t, sztafeta 
ch³opców, rzut pi³eczk¹ palantow¹, 
mini unihokej, strzelanie, str¹canie 
puszek, rzut wa³kiem do celu, 
turniej pi³ki no¿nej, turniej tenisa, 
turniej siatkówki, przeci¹ganie liny 
mê¿czyzn oraz przeci¹ganie liny 
kobiet, strzelanie pi³k¹ no¿n¹ do 
bramki, wyœcig na szczud³ach, 
p o d n o s z e n i e  c i ê ¿ a r k ó w .

W ogólnej klasyfikacji Gmina 
Konopiska zajê³a III 
miejsce.

ZAS£U¯ONY SUKCES ! Wojewódzkie Œwiêto M³odoœci
Agnieszka Jakubowska

03.06.2007 odby³ siê ju¿ po raz dwunasty festyn w                Wiosn¹ 2007 roku uczniowie klas VI oraz I i II 
Aleksandrii pod nazw¹ „Wojewódzkie Œwiêto M³odoœci”  klasy gimnazjum Zespo³u Szkolno  Przedszkolnego i 
festyn rodzinny.  Impreza przygotowana zosta³a przez: Gimnazjum im. Miko³aja Kopernika w Hutkach wziêli 
Radê Rodziców, Radê Pedagogiczn¹ ZS-P w Aleksandrii, udzia³ w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym 
Radê So³eck¹, Ko³o Gospodyñ z Aleksandrii, OSP w MIX humanistyczny, który organizowany jest przez 
Aleksandrii, LZS „Alkas”.                    Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. G³ównym 
          Bardzo atrakcyjny program imprezy sprawi³, ¿e celem przyst¹pienia do tego¿ konkursu by³a chêæ 
mimo niesprzyjaj¹cej pogody przyby³o wielu goœci, sprawdzenia poziomu wiedzy naszych uczniów z zakresu 
którzy œwietnie bawili siê do póŸnych godzin przedmiotów humanistycznych, ponadto towarzyszy³a 
wieczornych.nam równie¿ chêæ rywalizacji z innymi szko³ami z ca³ej 
Na scenie bawili nas:Polski. 
- Cygañskie Gwiazdy „DZIANI”,                Do konkursu przyst¹pi³o trzydziestu piêciu 

- mali artyœci  uczniowie naszej szko³y, którzy uczniów naszej szko³y w kategoriach klas I, II gimnazjum 
swoimi wystêpami uczcili Dzieñ Matki i Ojca,oraz klasy VI. Wszyscy rywalizowali œrednio z tysi¹cem 

- m³odzie¿ gimnazjalna, która zaprezentowa³a siê dzieci z ca³ej Polski, co stanowi³o dodatkowe wyzwanie, 
w nowoczesnych tañcach,któremu nale¿a³o stawiæ czo³o. Uczniowie szko³y w 

- panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Hutkach z tych zmagañ wyszli jednak zwyciêsko i tak w 
Aleksandrii,klasie I gimnazjum a¿ czworo uczniów zdoby³o 

- laureaci Przegl¹du Piosenki Dzieciêcej w ogólnopolskie wyró¿nienia s¹ to: Kamila Kamiñska, 
Konopiskach,Marcin Ko³tun, Monika Kaniewska, Jan Hofman. W 

- m³odzie¿owy zespó³ muzyczny „Flames” z klasie II gimnazjum najwy¿sze noty otrzymali : Karolina 
Konopisk.Kuku³a , Patryk Jêdzrzejczyk i Mateusz Cierpia³ 

Atrakcjami dnia by³y tak¿e pokazy:.Natomiast w kategorii klasy VI, gdzie startuj¹cych by³o 
- sportowy capoeiry,najwiêcej, bo a¿ 1472 osoby najwiêksz¹ iloœæ punktów 

- mody szkolnej i komersowej,otrzyma³y uczennice: Marta Kamiñska, Paulina 
- tañca z ogniem w wykonaniu zespo³u SOLIX-Marchwiñska (19 miejsce), Angelika Mas³oñ (20 

NOXmiejsce) oraz Agata Maj  (21miejsce).
                  Dla przygotowuj¹cych dzieci nauczycieli 
pani mgr Anny Pietras i mgr Agnieszki Jakubowskiej 
du¿¹ radoœci¹ jest równie¿ fakt, ¿e 
wszyscy pozostali uczestnicy 
uplasowali  s iê  w pierwszej  
trzydziestce w ka¿dej kategorii 
wiekowej. Niew¹tpliwie bêdzie to 
dla nas zachêt¹ do organizowania i 
p rzeprowadzan ia  t ego  typu  
konkursów równie¿ w nastêpnych 
latach pracy. Uczniowie naszej 
szko³y dziêki udzia³owi w tym 
konkursie zdobyli pozytywn¹ 
motywacjê do nauki przedmiotów 
humanistycznych oraz wiarê we 
w³asne si³y, zrozumieli, ¿e s¹ w 
stanie konkurowaæ z m³odzie¿¹ z 
ca³ego kraju, a co wiêcej osi¹gaæ 
ogólnopolskie sukcesy.

W s z y s t k i m  u c z e s t n i k o m  
gratulujemy i ¿yczymy powodzenia 
w kolejnych zmaganiach !  

Dobieg³y koñca zmagania dru¿yn siatkarskich w Wyniki rundy fina³owej:
Gminnej Lidze Siatkówki w sezonie 2006/07.  Do 

rozgrywek przyst¹pi³o siedem dru¿yn, szeœæ z terenu Asiory  No Name 3-0, Teletubisie  Hefalumpy 1-3, 
Gminy Konopiska Asiory  Hefalumpy  3-0,

Dynamo Rower, No Name, Asiory, Hefalumpy, Teletubisie  No name 1-3, No Name  Hefalumpy  1-3, 
Teletubisie, Dzicy Hutki i goœcinnie zespó³ z Poczesny -  Asiory  Teletubisie 3-1. 
Kromis Bis. Po rozegraniu rundy zasadniczej cztery 
najlepsze zespo³y przyst¹pi³y do walki o medale Klasyfikacja koñcowa:
rywalizuj¹c ze sob¹ systemem „ka¿dy z ka¿dym” 1. Asiory
Wartym odnotowania faktem jest to, i¿ w czo³owej         2. Hefalumpy
czwórce znalaz³y siê dru¿yny w których wystêpuj¹     3. No Name
uczniowie Gimnazjum w Konopiskach oraz absolwenci       4. Teletubisie
tej szko³y. Ch³opcy ci prezentuj¹ coraz wy¿szy poziom 
umiejêtnoœci siatkarskich i pewnie w nastêpnym sezonie Dru¿yna Asiorów wystêpowa³a w nastêpuj¹cym 
bêd¹ walczyæ o pierwsze miejsce w lidze. sk³adzie  Jacek Moneta, £ukasz Kazimierczak, 
W decyduj¹cej rozgrywce du¿¹ klasê pokaza³a dru¿yna Maciej Cierpia³, Piotr Ciura, Bartosz Morzyk, Tomasz 
Asiorów, która po rundzie zasadniczej zajmowa³a dopiero Kupczyk, Przemys³aw Doniec.
trzecie miejsce. W trzech rozegranych meczach stracili 
zaledwie seta i pewnie siêgnêli po tytu³ mistrzowski.  
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Piêliœmy siê w górê ma³ymi kroczkami i … op³aci³o siê. Festyn Rodzinny w Szkole 
Spoœród 1500 szkó³ bior¹cych udzia³ w konkursie tylko 
18 dosta³o siê do œcis³ego fina³u. I my tam byliœmy! W Podstawowej im. Jana Paw³a II 
finale rywalizowaliœmy z gimnazjum z Zagórowa oraz w £aŸcu Tuszowa Narodowego. 
        Jad¹c do Warszawy, nie wiedzieliœmy, co nas tam 
czeka. Ale by³o cudownie! Nasi rywale otrzymali 
nagrody pocieszenia, a my nagrodê g³ówn¹:  pe³ne 
wyposa¿enie pracowni komputerowej (sponsor 
McDonald's) oraz materia³y dydaktyczne do nauki 
jêzyka angielskiego ufundowane przez firmê Pearson 
Longman. 
Uroczysta gala zorganizowana w teatrze „Roma” mia³a 
przepiêkn¹ oprawê artystyczn¹. Wszyscy finaliœci mogli 
obejrzeæ fragmenty przedstawienia teatralnego
„Akademia Pana  Kleksa” oraz wys³uchaæ kilku 
piosenek z tego spektaklu w interpretacji œpiewaj¹cych 
aktorów. My jednak byliœmy najbardziej dumni z 
wystêpu uczennicy naszej szko³y  Klaudii Bednarek, 
która zosta³a zapowiedziana przez Pana Kleksa jako 
gwiazda wieczoru. Klaudia zaœpiewa³a piosenkê pt. 
„Kasztany”(z repertuaru S³awy Przybylskiej) we 
wspó³czesnej aran¿acji. 

Katarzyna Kisiela Po uroczyste j  ga l i  zaproszono wszystkich  
zgromadzonych na sesjê zdjêciow¹ oraz poczêstunek. 

W dniu 02 cczerwca 2007 r. odby³ siê szkolny festyn. Sprawozdanie z uroczystoœci opublikowano w „Super 
Sta³ on siê ju¿ niemal tradycj¹ naszej szko³y. W tym Ekspresie” dn.12.06.2007. 
roku organizowaliœmy go ju¿ po raz szósty. Jednak               Dzielimy siê nasz¹ radoœci¹ na ³amach gazety 
tegoroczny odby³ siê w  nieco  innym miejscu. Swojego „Pasma”, aby zachêciæ inne szko³y do udzia³u w 8 edycji 
placu udostêpnili nam stra¿acy z £aŸca i W¹sosza. konkursu „Super Szko³a”. Naprawdê warto! Co trzeba 
Na festynie prezentowaliœmy wszystkie nasze zrobiæ? W etapie I uczniowie wype³niaj¹ ankiety 
osi¹gniêcia i najlepsze wyniki. drukowane przez „Super Ekspress”. Dotycz¹ one szko³y, 
Po krótkim powitaniu przez pani¹ dyrektor, nasze ko³o panuj¹cej w niej atmosfery oraz prowadzonej 
teatralne przedstawi³o spektakl pt.: “Œwiat Staro¿ytnej dzia³alnoœci. W etapie II nale¿y przygotowaæ prezentacjê 
Grecji”, który przygotowaliœmy na zakoñczenie akcji multimedialn¹ na jeden z trzech tematów. W tym roku 
„Uczeñ z Klas¹”. Po spektaklu nasze kole¿anki  by³y to: muzyka, architektura, wspólna Europa. III etap 

odbywa siê w Warszawie. Finaliœci 7 edycji konkursu zaœpiewa³y znane i lubiane piosenk,i a grupa taneczna 
mieli za zadanie przygotowaæ krótk¹ prezentacjê zatañczy³a  swój ulubiony uk³ad taneczny.
artystyczn¹ na temat swojej szko³y. Mog³o w niej wzi¹æ Po czêœci oficjalnej mo¿na ju¿ by³o korzystaæ ze 
udzia³ maksymalnie 15 uczniów. Czas prezentacji  do 30 wszelkich rozrywek 
minut.  My przygotowaliœmy film o szkole i smako³yków: jazda na quadach stanowi³a niema³e 
(podziêkowania dla pana Grzegorza Nalewajki!), krótki zainteresowanie. Mo¿na by³o równie¿ uraczyæ 
teatrzyk pt. „Dzieñ Otwarty w naszej szkole” oraz wystêp p o d n i e b i e n i e  w s p a n i a ³ y m i  s m a k o ³ y k a m i  
zespo³u wokalno -  instrumentalnego FLAMES . przygotowanymi przez panie z KGW i wygraæ 
Próby wykonywaliœmy z zegarkiem w rêku, aby fantastyczn¹ nagrodê na loterii.
wype³niæ wszystkie wymogi regulaminu. Zabawa trwa³a prawie do bia³ego rana. Wszyscy goœcie 
 Prezentacja odby³a siê 28 maja, a do 11 czerwca bawili siê wyœmienicie przy muzyce super zespo³u.
trzymano nas w niepewnoœci, nie ujawniaj¹c, kto jest 
zwyciêzc¹. Dziêki temu gala fina³owa by³a wyj¹tkowo 
emocjonuj¹ca. Nasze starania zosta³y uwieñczone Gimnazjum w Konopiskach
sukcesem. Wróciliœmy z Warszawy z tarcz¹!Super Szko³¹! Mamy œwiadomoœæ, ¿e odnieœliœmy sukces przede 
wszystkim dziêki wspania³ym uczniom naszej szko³y, Anna Banaœkiewicz
którzy s¹ niezwykle utalentowani artystycznie. A 
Dwunastu Wspania³ych to: Klaudia Bednarek, Anna           Dn.11.06.2007r. Dwunastoosobowa grupa 
Pijet, Anna Mazur, Daria Cechowicz, Katarzyna Zasada, uczniów Gimnazjum im. H.Sienkiewicza  w 
B³a¿ej Dobrzañski, Piotr Banasiak, Rafa³ Piwowarczuk, Konopiskach wraz z opiekunami uda³a siê do Warszawy 
Karol Górniak, Aleksander ¯ydek, Adrian Klecha i na uroczyst¹ galê rozdania nagród w ogólnopolskim 
Kordian Minkina. konkursie zorganizowanym przez „Super Ekspress”. 

Konkurs nosi nazwê „Super Szko³a” i organizowany jest 
ju¿ po raz siódmy. My startowaliœmy w nim po raz trzeci. 

          Pragniemy serdecznie podziêkowaæ opiekunce Szko³a”. Zaprosi³a kilku nauczycieli do wspó³pracy. I 
Samorz¹du Szkolnego  pani mgr Joannie Kowalskiej za nie podda³a siê, pomimo tego, ¿e na sukces przysz³o nam 
to, ¿e zachêci³a uczniów do udzia³u w konkursie „Super trochê poczekaæ. 

Aleksandrii mgr Anny  Ankowskiej. Wszystkie  7 
szkó³ uczestnicz¹cych w rozgrywkach otrzyma³y 
dodatkowo sprzêt sportowy.S P O R T    S Z K O L N Y

Aneta Krz¹pa
        Koñcowa tabela rozgrywek:

Szko³y podstawowe zakoñczy³y ca³oroczn¹ 
 1.SP KOPALNIA                - 54,5 p.       

rywalizacjê zawodami lekkoatletycznymi w 
opiekun mgr Henryk ¯ydek

Aleksandrii. Przed tymi zawodami m³odzi sportowcy z 
 2.SP ALEKSANDRIA        - 48    p.       

Kopalni mieli przewagê nie do zniwelowania przez 
opiekun mgr Wojciech Krauze

konkurentów i bezapelacyjnie zajêli pierwsze miejsce 
3.SP KONOPISKA              -47,5 p.        

w ca³ym cyklu rozgrywek, 5 razy wygrywali, 2 razy  
Opiekun mgr S³awomir Jankowski

klasyfikowani byli na 2 miejscu. O pozosta³e miejsca 
na podium walczy³y szko³y z Aleksandrii, Konopisk, 

                      4.SP Jamki-Korzonek               -39    p.
Rêkszowic i Jamek-Korzonka, dzieli³a ich ró¿nica  

                      5.SP Rêkszowice                      - 37   p.
zaledwie  3 punktów. W ostatecznym rozrachunku 

                      6.SP £aziec                               -27    p.
m³odzi sportowcy z Aleksandrii utrzymali 0,5 

                      7.SP Hutki                                 -10    p.
punktow¹ przewagê nad Konopiskami  i stanêli na 
podium  na drugim miejscu.

W ubieg³ym roku szkolnym zwyciê¿y³a szko³a 
Zakoñczenie rywalizacji sportowej szkó³ 

z Hutek przed Kopalni¹ i Rêkszowicami, w obecnej 
mia³o bardzo uroczyst¹ oprawê, okaza³e puchary za 3 

edycji rozgrywek- w zwi¹zku z obni¿eniem poziomu 
pierwsze  miejsca dru¿ynowo wrêcza³a  w imieniu 

organizacyjnego szko³y- sportowcy  z Hutek nie 
pana Wójta  sekretarz Urzêdu Gminy w Konopiskach 

uczestniczyli  w ca³ym cyklu rozgrywek.
pani mgr in¿. Barbara Ankowska - Lis w towarzystwie 
Przewodnicz¹cej Rady Gminy w Konopiskach pani 
Danuty Budzik i pani dyr. Zespo³u Szkó³ w 
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mieli za zadanie przygotowaæ krótk¹ prezentacjê zatañczy³a  swój ulubiony uk³ad taneczny.
artystyczn¹ na temat swojej szko³y. Mog³o w niej wzi¹æ Po czêœci oficjalnej mo¿na ju¿ by³o korzystaæ ze 
udzia³ maksymalnie 15 uczniów. Czas prezentacji  do 30 wszelkich rozrywek 
minut.  My przygotowaliœmy film o szkole i smako³yków: jazda na quadach stanowi³a niema³e 
(podziêkowania dla pana Grzegorza Nalewajki!), krótki zainteresowanie. Mo¿na by³o równie¿ uraczyæ 
teatrzyk pt. „Dzieñ Otwarty w naszej szkole” oraz wystêp p o d n i e b i e n i e  w s p a n i a ³ y m i  s m a k o ³ y k a m i  
zespo³u wokalno -  instrumentalnego FLAMES . przygotowanymi przez panie z KGW i wygraæ 
Próby wykonywaliœmy z zegarkiem w rêku, aby fantastyczn¹ nagrodê na loterii.
wype³niæ wszystkie wymogi regulaminu. Zabawa trwa³a prawie do bia³ego rana. Wszyscy goœcie 
 Prezentacja odby³a siê 28 maja, a do 11 czerwca bawili siê wyœmienicie przy muzyce super zespo³u.
trzymano nas w niepewnoœci, nie ujawniaj¹c, kto jest 
zwyciêzc¹. Dziêki temu gala fina³owa by³a wyj¹tkowo 
emocjonuj¹ca. Nasze starania zosta³y uwieñczone Gimnazjum w Konopiskach
sukcesem. Wróciliœmy z Warszawy z tarcz¹!Super Szko³¹! Mamy œwiadomoœæ, ¿e odnieœliœmy sukces przede 
wszystkim dziêki wspania³ym uczniom naszej szko³y, Anna Banaœkiewicz
którzy s¹ niezwykle utalentowani artystycznie. A 
Dwunastu Wspania³ych to: Klaudia Bednarek, Anna           Dn.11.06.2007r. Dwunastoosobowa grupa 
Pijet, Anna Mazur, Daria Cechowicz, Katarzyna Zasada, uczniów Gimnazjum im. H.Sienkiewicza  w 
B³a¿ej Dobrzañski, Piotr Banasiak, Rafa³ Piwowarczuk, Konopiskach wraz z opiekunami uda³a siê do Warszawy 
Karol Górniak, Aleksander ¯ydek, Adrian Klecha i na uroczyst¹ galê rozdania nagród w ogólnopolskim 
Kordian Minkina. konkursie zorganizowanym przez „Super Ekspress”. 

Konkurs nosi nazwê „Super Szko³a” i organizowany jest 
ju¿ po raz siódmy. My startowaliœmy w nim po raz trzeci. 

          Pragniemy serdecznie podziêkowaæ opiekunce Szko³a”. Zaprosi³a kilku nauczycieli do wspó³pracy. I 
Samorz¹du Szkolnego  pani mgr Joannie Kowalskiej za nie podda³a siê, pomimo tego, ¿e na sukces przysz³o nam 
to, ¿e zachêci³a uczniów do udzia³u w konkursie „Super trochê poczekaæ. 

Aleksandrii mgr Anny  Ankowskiej. Wszystkie  7 
szkó³ uczestnicz¹cych w rozgrywkach otrzyma³y 
dodatkowo sprzêt sportowy.S P O R T    S Z K O L N Y

Aneta Krz¹pa
        Koñcowa tabela rozgrywek:

Szko³y podstawowe zakoñczy³y ca³oroczn¹ 
 1.SP KOPALNIA                - 54,5 p.       

rywalizacjê zawodami lekkoatletycznymi w 
opiekun mgr Henryk ¯ydek

Aleksandrii. Przed tymi zawodami m³odzi sportowcy z 
 2.SP ALEKSANDRIA        - 48    p.       

Kopalni mieli przewagê nie do zniwelowania przez 
opiekun mgr Wojciech Krauze

konkurentów i bezapelacyjnie zajêli pierwsze miejsce 
3.SP KONOPISKA              -47,5 p.        

w ca³ym cyklu rozgrywek, 5 razy wygrywali, 2 razy  
Opiekun mgr S³awomir Jankowski

klasyfikowani byli na 2 miejscu. O pozosta³e miejsca 
na podium walczy³y szko³y z Aleksandrii, Konopisk, 

                      4.SP Jamki-Korzonek               -39    p.
Rêkszowic i Jamek-Korzonka, dzieli³a ich ró¿nica  

                      5.SP Rêkszowice                      - 37   p.
zaledwie  3 punktów. W ostatecznym rozrachunku 

                      6.SP £aziec                               -27    p.
m³odzi sportowcy z Aleksandrii utrzymali 0,5 

                      7.SP Hutki                                 -10    p.
punktow¹ przewagê nad Konopiskami  i stanêli na 
podium  na drugim miejscu.

W ubieg³ym roku szkolnym zwyciê¿y³a szko³a 
Zakoñczenie rywalizacji sportowej szkó³ 

z Hutek przed Kopalni¹ i Rêkszowicami, w obecnej 
mia³o bardzo uroczyst¹ oprawê, okaza³e puchary za 3 

edycji rozgrywek- w zwi¹zku z obni¿eniem poziomu 
pierwsze  miejsca dru¿ynowo wrêcza³a  w imieniu 

organizacyjnego szko³y- sportowcy  z Hutek nie 
pana Wójta  sekretarz Urzêdu Gminy w Konopiskach 

uczestniczyli  w ca³ym cyklu rozgrywek.
pani mgr in¿. Barbara Ankowska - Lis w towarzystwie 
Przewodnicz¹cej Rady Gminy w Konopiskach pani 
Danuty Budzik i pani dyr. Zespo³u Szkó³ w 
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(Mother's Day for Peace). W roku 1905 Anna Jarvis Choæ raz w roku jest "Œwiêto 
(córka Anny Reeves Jarvis) wywalczy³a ustanowienie 
Dania Matki (Mother's Day).Matki" - mamie siê co dzieñ 

nale¿¹ kwiatki. W 1914 roku Kongres USA ustanowi³ ten dzieñ œwiêtem 
narodowym . Wypada on zawsze w drug¹ niedzielê maja.Anna Kowalik

Drodzy czytelnicy z tej okazji ¿yczymy wszystkim Dzieñ Matki to œwiêto obchodzone corocznie (w Polsce - 
mamom wszystkiego co dobre, spe³nienia marzeñ i 26 maja) jako wyraz szacunku wobec matek. W tym dniu 
dobrych dzieci :-)  . Nie zapomnijcie tak¿e o swoich s¹ one zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami i 
mamach!!! ró¿nego rodzaju prezentami wykonanymi przez w³asne

D z i e c i .
Pragn¹c uczciæ ten wspania³y dzieñ, uczestnicy kó³ka 

DZIEÑ DZIECKA W plastycznego zaprosili swoje mamy na poczêstunek, 
który odby³ siê 23 maja o godz. 18.00 w œwietlicy w JAMKACH 
Kopalni. Bior¹c przyk³ad z    angielskiej  tradycji na tê 
okazjê uczestnicy sami upiekli kruche ciasteczka, aby w 

W sobotnie popo³udnie 2 czerwca 2007 r. do Sali ten sposób podziêkowaæ mamom za trud codziennego 
OSP w Jamkach przybywaj¹ dzieci w towarzystwie ¿ycia. 
rodziców. Przysz³y tez babcie ze swoimi wnukami. 
W³aœnie na ten dzieñ Rada So³ecka w Jamkach 

KRÓTKA HISTORIA DNIA wyznaczy³a spotkanie z okazji Dnia Dziecka. Poniewa¿ 
tego typu imprezy odbywaj¹ siê raz w roku, zatem by³o to MATKI
ju¿ czwarte z rzêdu spotkanie z naszymi milusiñskimi. Na 26 maja - tego dnia wszystkie dzieci - zarówno te 
te spotkania dzieci oczekuj¹ z wielka radoœci¹, bo s¹ one malutkie, jak i ju¿ ca³kiem doros³e, sk³adaj¹ ¿yczenia 
bardzo dobrze przygotowane i zorganizowane, s¹ swoim mamom, daj¹ im kwiaty i prezenty. W Polsce po 
doskona³¹ okazj¹ do wspólnych gier i zabaw, wyzwalaj¹ raz pierwszy obchodzono Dzieñ Matki 1923 roku w 
pozytywne emocje, ucz¹ kulturalnego spêdzania czasu i Krakowie. Dzieñ ustalono po to, aby ludzie uprzytomnili 
umiejêtnoœci nawi¹zywania kontaktów spo³ecznych w sobie przynajmniej raz w roku jak wa¿na jest rola mamy 
grupie. Nie s¹ to spotkania, które maj¹ na celu w  i c h  ¿ y c i u .  
obdarowywanie dzieci s³odyczami, ale przede wszystkim 
nios¹ ze sob¹ wartoœci wychowawcze. Historia œwiêta Matki siêga czasów staro¿ytnych - 

Tutaj nie mogê oprzeæ siê pokusie, by nie obchodzono je ju¿ w staro¿ytnej Grecji (wiosenne œwiêto 
wspomnieæ, ¿e o realizacjê wspomnianej wartoœci dba ju¿ Matki Natury, podczas którego sk³adano ho³d Rei, ¿onie 
od 4 lat Pan Jacek B¹k z zespo³em „ Szaniec”. Pan Jacek Kronosa, która by³a matk¹ wszechœwiata i wszystkich 
jest mieszkañcem Jamek i jak do obecnej chwili czyni to bóstw) i w Rzymie (œwiêto bogini Cybele, równie¿ 
bezinteresownie i, co warto podkreœliæ, profesjonalnie. uwa¿anej za matkê bogów, by³o ono obchodzone 
Odpowiednio dobrany repertuar muzyczny, zabawy i gry prawdopodobnie pomiêdzy 15 a  18 maja) .  
ruchowe, konkursy powoduj¹, ¿e dzieci spontanicznie 
przystêpuj¹ do tego typu rozgrywek. Wszystkie te W czasach nowo¿ytnych, mniej wiêcej w 1600 roku, w 
przedsiêwziêcia ze strony organizatorów i prowadz¹cych Anglii pojawi³a siê tradycja œwiêtowania tzw. Matczynej 
maj¹ jeden zasadniczy cel- wzmacniaæ procesy rozwoju Niedzieli. W tym dniu (w czwart¹ niedzielê Wielkiego 
intelektualnego, fizycznego, moralnego, spo³ecznego Postu) oddawano czeœæ swoim matkom, sk³adano im 
dzieci. ¯al tylko, ¿e naszym dzieciom dane jest spotykaæ ¿yczenia i przynoszono drobne upominki.
siê tylko raz w roku, w³aœnie z okazji Dnia Dziecka.Swoje powstanie Matczyna Niedziela zawdziêcza temu, 

Dlatego Rada So³ecka coraz czêœciej mówi o ¿e w owym czasie wielu ubogich angielskich ch³opców i 
potrzebie zorganizowania kawiarenki internetowej. dziewczyn, s³u¿y³o w domach bogatych Anglików. Ze 
Mówi¹ o tym mieszkañcy Jamek i Kowali, a ja s¹dzê, ¿e wzglêdu na to, ¿e za prac¹ trzeba by³o nieraz udaæ siê w 
bêd¹ wo³ali coraz g³oœniej, a¿ ktoœ us³yszy!dalekie strony, (z regu³y by³a to praca codzienna ³¹cznie z 

Jako Radny dziêkujê w³adzom Urzêdu Gminy sobotami i niedzielami), s³u¿ba ¿y³a w domach swoich 
Konopiska za finansowe wsparcie tej imprezy, Panu chlebodawców i z tego powodu nie mog³a sobie pozwoliæ 
Jackowi B¹kowi i jego kolegom z „Szañca” za na zbyt czêste odwiedziny swoich rodzin. W Matczyn¹ 
profesjonaln¹ oprawê artystyczn¹ tego dzieciêcego Niedzielê dostawali oni dzieñ wolnego po to aby mogli 
spotkania, Pani so³tys Barbarze Dro¿d¿ wraz z Rad¹ odwiedziæ rodzinny dom i spêdziæ go z rodzin¹. 
So³eck¹ Jamek za zorganizowanie uroczystoœci, a Symbolem œwiêta by³o matczyne ciasto, które na znak 
w³adzom  OSP w Jamkach, a szczególnie Panu Stefanowi szacunku piek³y i przywozi³y do domu córki.
Fornalik, Pani Halinie Mazanek za udostêpnienie USA 1858 nauczycielka Anna Reeves Jarvis og³osi³a Dni 
pomieszczeñ stra¿nicy. Wszystkim naszym dzieciom matcznynej pracy (Mothers' Work Days), od roku 1872 
¿yczê zachowania wra¿eñ i mi³ych wspomnieñ do Julia Ward Howe promowa³a Dzieñ Matek dla Pokoju 
nastêpnego roku.                                                                                              

Otwarcie sali  edukacyjnej Zakoñczenie kó³ka 
fotograficznego i kursu grafiki 

Przy siedzibie Nadleœnictwa Herby dnia 5 
czerwca oddano do u¿ytku nowy obiekt s³u¿¹cy komputerowej
edukacji przyrodniczo-leœnej. Jest nim sala Agnieszka Rokosa
edukacyjna, której dope³nienie stanowi œcie¿ka 
wyposa¿ona w tablice informacyjne oraz ekspozycje Dnia 11 czerwca br. zakoñczy³a siê realizacja projektu 
tematyczne. Obiekt g³ównie skierowany jest do dzieci, „Organizacja kó³ka fotograficznego i kursu grafiki 
m³odzie¿y szkolnej, ale równie¿ do osób starszych i komputerowej” w ramach programu „Równaæ Szanse 
niepe³nosprawnych. St¹d poza tradycyjnymi 2006  Regionalny Konkurs Grantowy”  Polsko-
ekspozycjami przybli¿aj¹cymi œwiat przyrody, Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci (PAFW) oraz 
praktyki ³owieckie oraz podstawowe dzia³ania Polskiej Fundacji Dzieci i M³odzie¿y.
leœników w zakresie u¿ytkowania, urz¹dzania, hodowli M³odzie¿ z terenu naszej gminy od lutego br. 
i ochrony lasu - izba wyposa¿ona jest w nowoczesny uczestniczy³a w spotkaniach z instruktorem fotografii 
sprzêt umo¿liwiaj¹cy przeprowadzanie prezentacji panem Grzegorzem Nalewajk¹, który cierpliwie i krok 
multimedialnych. Zwiedzaj¹cy mog¹ tak¿e obejrzeæ po kroku odkrywa³ przed nimi magiê fotografowania, 
ciekawe filmy o tematyce przyrodniczej oraz tajniki fotografowania aparatem cyfrowym, sposoby 
uczestniczyæ w zabawach i grach edukacyjnych. ciekawych obróbek zdjêæ, a przede wszystkim 

Na otwarciu pojawili siê zaproszeni goœcie zapozna³ uczestników z parametrami technicznymi 
reprezentu j¹cy:  Lasy  Pañs twowe,  w³adze  aparatu.
samorz¹dowe, œrodowisko nauczycielskie oraz Z okazji zakoñczenia kó³ka fotograficznego chcemy 
sponsorzy. Wszystkich goœci powita³ Nadleœniczy serdecznie podziêkowaæ m³odzie¿y za udzia³. Do 
Nadleœnictwa Herby mgr in¿. Waldemar Hylla. zakoñczenia dzielnie wytrwali :
Nastêpnie po krótkiej modlitwie ksi¹dz kanonik Marek 
Bator poœwiêci³ izbê oraz ofiarowa³ obrazek Matki Adam Centkowski,
Boskiej. Uroczystego przeciêcia wstêgi dokonali: pani Angelika Cierpia³,
Dyrektor Gimnazjum w Hucie Starej B mgr Ma³gorzata Anna Jarosz,
Kocieliñska, Wójt Gminy Herby in¿. Roman Banduch Bart³omiej Musik,
oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Dawid Bator,
Pañstwowych dr in¿. Kazimierz Szabla. Nastêpnie 

Marek Stanisz,
Dyrektor w kilku zdaniach omówi³ problemy, przed 

Piotr Janik,jakimi staje nowoczesne leœnictwo i podkreœli³ du¿¹ 
Piotr Morawiec.wagê dzia³añ edukacyjnych w zwiêkszaniu 

œwiadomoœci najm³odszej czêœci spo³eczeñstwa.
Jednoczeœnie najwiêksze podziêkowania nale¿¹ siê Po tym wyst¹pieniu goœcie zostali zaproszeni 
naszemu nauczycielowi i instruktorowi panu do izby, gdzie prezentacjê multimedialn¹ na temat 
Grzegorzowi Nalewajce, oraz pani Oli Szczepañskiej istniej¹cych obiektów edukacyjnych poprowadzi³ 
(przewodnicz¹cej KGW w Kopalni), dziêki której Zastêpca Nadleœniczego Nadleœnictwa Herby mgr in¿. 
dosz³o do powstania i realizacji projektu, panu Ryszard Kocieliñski. Nastêpnie pochlebnie o 
Henrykowi Polakowi (so³tysowi wsi Kopalnia) za kompleksowoœci dzia³añ edukacyjnych prowadzonych 
wspó³pracê przez ca³y okres trwania projektu oraz Panu przez nadleœnictwo wypowiedzieli siê: Starosta 
Stanis³awowi Michalczykowi (Dyrektorowi ZS w Powiatu K³obuck in¿. Stanis³aw Garncarek,  Wójt 
Konopiskach) za udostêpnienie sal lekcyjnych do Gminy Kochanowice mgr in¿. Ireneusz Czech oraz 
prowadzenia zajêæ.Wójt Gminy Herby in¿. Roman Banduch. Zadowolenia 
Uwieñczeniem realizacji projektu by³ poczêstunek w z dotychczasowej wspó³pracy i mo¿liwoœci korzystania 
GCI w Kopalni oraz wrêczenie uczestnikom dyplomów z tego dobrze wyposa¿onego obiektu nie kry³a tak¿e 
i nagród, które maj¹ w przysz³oœci s³u¿yæ dalszemu pani Dyrektor Gimnazjum mgr Ma³gorzata 
kszta³ceniu w dziedzinie fotografii.Kocieliñska. 
 W  zale¿noœci od potrzeb m³odzie¿y by³y to: statywy, Nastêpnie ka¿dy móg³ dok³adniej zapoznaæ siê 
pendrive, ksi¹¿ki o tematyce fotografowania, z zawartoœci¹ gablot oraz tablic informacyjnych 
³adowarki i akumulatorki, albumy oraz inne cenne znajduj¹cych siê w izbie, jak równie¿ tych ustawionych 
nagrody.wzd³u¿ œcie¿ki na placu nadleœnictwa. Uroczystoœæ 
Dziêkujemy równie¿ wszystkim, których ¿yczliwa otwarcia izby zakoñczy³a siê poczêstunkiem 
pomoc przyczyni³a siê do rozwoju kó³ka zorganizowanym na œwie¿ym powietrzu.
fotograficznego. 
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rodziców. Przysz³y tez babcie ze swoimi wnukami. 
W³aœnie na ten dzieñ Rada So³ecka w Jamkach 

KRÓTKA HISTORIA DNIA wyznaczy³a spotkanie z okazji Dnia Dziecka. Poniewa¿ 
tego typu imprezy odbywaj¹ siê raz w roku, zatem by³o to MATKI
ju¿ czwarte z rzêdu spotkanie z naszymi milusiñskimi. Na 26 maja - tego dnia wszystkie dzieci - zarówno te 
te spotkania dzieci oczekuj¹ z wielka radoœci¹, bo s¹ one malutkie, jak i ju¿ ca³kiem doros³e, sk³adaj¹ ¿yczenia 
bardzo dobrze przygotowane i zorganizowane, s¹ swoim mamom, daj¹ im kwiaty i prezenty. W Polsce po 
doskona³¹ okazj¹ do wspólnych gier i zabaw, wyzwalaj¹ raz pierwszy obchodzono Dzieñ Matki 1923 roku w 
pozytywne emocje, ucz¹ kulturalnego spêdzania czasu i Krakowie. Dzieñ ustalono po to, aby ludzie uprzytomnili 
umiejêtnoœci nawi¹zywania kontaktów spo³ecznych w sobie przynajmniej raz w roku jak wa¿na jest rola mamy 
grupie. Nie s¹ to spotkania, które maj¹ na celu w  i c h  ¿ y c i u .  
obdarowywanie dzieci s³odyczami, ale przede wszystkim 
nios¹ ze sob¹ wartoœci wychowawcze. Historia œwiêta Matki siêga czasów staro¿ytnych - 

Tutaj nie mogê oprzeæ siê pokusie, by nie obchodzono je ju¿ w staro¿ytnej Grecji (wiosenne œwiêto 
wspomnieæ, ¿e o realizacjê wspomnianej wartoœci dba ju¿ Matki Natury, podczas którego sk³adano ho³d Rei, ¿onie 
od 4 lat Pan Jacek B¹k z zespo³em „ Szaniec”. Pan Jacek Kronosa, która by³a matk¹ wszechœwiata i wszystkich 
jest mieszkañcem Jamek i jak do obecnej chwili czyni to bóstw) i w Rzymie (œwiêto bogini Cybele, równie¿ 
bezinteresownie i, co warto podkreœliæ, profesjonalnie. uwa¿anej za matkê bogów, by³o ono obchodzone 
Odpowiednio dobrany repertuar muzyczny, zabawy i gry prawdopodobnie pomiêdzy 15 a  18 maja) .  
ruchowe, konkursy powoduj¹, ¿e dzieci spontanicznie 
przystêpuj¹ do tego typu rozgrywek. Wszystkie te W czasach nowo¿ytnych, mniej wiêcej w 1600 roku, w 
przedsiêwziêcia ze strony organizatorów i prowadz¹cych Anglii pojawi³a siê tradycja œwiêtowania tzw. Matczynej 
maj¹ jeden zasadniczy cel- wzmacniaæ procesy rozwoju Niedzieli. W tym dniu (w czwart¹ niedzielê Wielkiego 
intelektualnego, fizycznego, moralnego, spo³ecznego Postu) oddawano czeœæ swoim matkom, sk³adano im 
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Dlatego Rada So³ecka coraz czêœciej mówi o ¿e w owym czasie wielu ubogich angielskich ch³opców i 
potrzebie zorganizowania kawiarenki internetowej. dziewczyn, s³u¿y³o w domach bogatych Anglików. Ze 
Mówi¹ o tym mieszkañcy Jamek i Kowali, a ja s¹dzê, ¿e wzglêdu na to, ¿e za prac¹ trzeba by³o nieraz udaæ siê w 
bêd¹ wo³ali coraz g³oœniej, a¿ ktoœ us³yszy!dalekie strony, (z regu³y by³a to praca codzienna ³¹cznie z 

Jako Radny dziêkujê w³adzom Urzêdu Gminy sobotami i niedzielami), s³u¿ba ¿y³a w domach swoich 
Konopiska za finansowe wsparcie tej imprezy, Panu chlebodawców i z tego powodu nie mog³a sobie pozwoliæ 
Jackowi B¹kowi i jego kolegom z „Szañca” za na zbyt czêste odwiedziny swoich rodzin. W Matczyn¹ 
profesjonaln¹ oprawê artystyczn¹ tego dzieciêcego Niedzielê dostawali oni dzieñ wolnego po to aby mogli 
spotkania, Pani so³tys Barbarze Dro¿d¿ wraz z Rad¹ odwiedziæ rodzinny dom i spêdziæ go z rodzin¹. 
So³eck¹ Jamek za zorganizowanie uroczystoœci, a Symbolem œwiêta by³o matczyne ciasto, które na znak 
w³adzom  OSP w Jamkach, a szczególnie Panu Stefanowi szacunku piek³y i przywozi³y do domu córki.
Fornalik, Pani Halinie Mazanek za udostêpnienie USA 1858 nauczycielka Anna Reeves Jarvis og³osi³a Dni 
pomieszczeñ stra¿nicy. Wszystkim naszym dzieciom matcznynej pracy (Mothers' Work Days), od roku 1872 
¿yczê zachowania wra¿eñ i mi³ych wspomnieñ do Julia Ward Howe promowa³a Dzieñ Matek dla Pokoju 
nastêpnego roku.                                                                                              

Otwarcie sali  edukacyjnej Zakoñczenie kó³ka 
fotograficznego i kursu grafiki 

Przy siedzibie Nadleœnictwa Herby dnia 5 
czerwca oddano do u¿ytku nowy obiekt s³u¿¹cy komputerowej
edukacji przyrodniczo-leœnej. Jest nim sala Agnieszka Rokosa
edukacyjna, której dope³nienie stanowi œcie¿ka 
wyposa¿ona w tablice informacyjne oraz ekspozycje Dnia 11 czerwca br. zakoñczy³a siê realizacja projektu 
tematyczne. Obiekt g³ównie skierowany jest do dzieci, „Organizacja kó³ka fotograficznego i kursu grafiki 
m³odzie¿y szkolnej, ale równie¿ do osób starszych i komputerowej” w ramach programu „Równaæ Szanse 
niepe³nosprawnych. St¹d poza tradycyjnymi 2006  Regionalny Konkurs Grantowy”  Polsko-
ekspozycjami przybli¿aj¹cymi œwiat przyrody, Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci (PAFW) oraz 
praktyki ³owieckie oraz podstawowe dzia³ania Polskiej Fundacji Dzieci i M³odzie¿y.
leœników w zakresie u¿ytkowania, urz¹dzania, hodowli M³odzie¿ z terenu naszej gminy od lutego br. 
i ochrony lasu - izba wyposa¿ona jest w nowoczesny uczestniczy³a w spotkaniach z instruktorem fotografii 
sprzêt umo¿liwiaj¹cy przeprowadzanie prezentacji panem Grzegorzem Nalewajk¹, który cierpliwie i krok 
multimedialnych. Zwiedzaj¹cy mog¹ tak¿e obejrzeæ po kroku odkrywa³ przed nimi magiê fotografowania, 
ciekawe filmy o tematyce przyrodniczej oraz tajniki fotografowania aparatem cyfrowym, sposoby 
uczestniczyæ w zabawach i grach edukacyjnych. ciekawych obróbek zdjêæ, a przede wszystkim 

Na otwarciu pojawili siê zaproszeni goœcie zapozna³ uczestników z parametrami technicznymi 
reprezentu j¹cy:  Lasy  Pañs twowe,  w³adze  aparatu.
samorz¹dowe, œrodowisko nauczycielskie oraz Z okazji zakoñczenia kó³ka fotograficznego chcemy 
sponsorzy. Wszystkich goœci powita³ Nadleœniczy serdecznie podziêkowaæ m³odzie¿y za udzia³. Do 
Nadleœnictwa Herby mgr in¿. Waldemar Hylla. zakoñczenia dzielnie wytrwali :
Nastêpnie po krótkiej modlitwie ksi¹dz kanonik Marek 
Bator poœwiêci³ izbê oraz ofiarowa³ obrazek Matki Adam Centkowski,
Boskiej. Uroczystego przeciêcia wstêgi dokonali: pani Angelika Cierpia³,
Dyrektor Gimnazjum w Hucie Starej B mgr Ma³gorzata Anna Jarosz,
Kocieliñska, Wójt Gminy Herby in¿. Roman Banduch Bart³omiej Musik,
oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Dawid Bator,
Pañstwowych dr in¿. Kazimierz Szabla. Nastêpnie 

Marek Stanisz,
Dyrektor w kilku zdaniach omówi³ problemy, przed 

Piotr Janik,jakimi staje nowoczesne leœnictwo i podkreœli³ du¿¹ 
Piotr Morawiec.wagê dzia³añ edukacyjnych w zwiêkszaniu 

œwiadomoœci najm³odszej czêœci spo³eczeñstwa.
Jednoczeœnie najwiêksze podziêkowania nale¿¹ siê Po tym wyst¹pieniu goœcie zostali zaproszeni 
naszemu nauczycielowi i instruktorowi panu do izby, gdzie prezentacjê multimedialn¹ na temat 
Grzegorzowi Nalewajce, oraz pani Oli Szczepañskiej istniej¹cych obiektów edukacyjnych poprowadzi³ 
(przewodnicz¹cej KGW w Kopalni), dziêki której Zastêpca Nadleœniczego Nadleœnictwa Herby mgr in¿. 
dosz³o do powstania i realizacji projektu, panu Ryszard Kocieliñski. Nastêpnie pochlebnie o 
Henrykowi Polakowi (so³tysowi wsi Kopalnia) za kompleksowoœci dzia³añ edukacyjnych prowadzonych 
wspó³pracê przez ca³y okres trwania projektu oraz Panu przez nadleœnictwo wypowiedzieli siê: Starosta 
Stanis³awowi Michalczykowi (Dyrektorowi ZS w Powiatu K³obuck in¿. Stanis³aw Garncarek,  Wójt 
Konopiskach) za udostêpnienie sal lekcyjnych do Gminy Kochanowice mgr in¿. Ireneusz Czech oraz 
prowadzenia zajêæ.Wójt Gminy Herby in¿. Roman Banduch. Zadowolenia 
Uwieñczeniem realizacji projektu by³ poczêstunek w z dotychczasowej wspó³pracy i mo¿liwoœci korzystania 
GCI w Kopalni oraz wrêczenie uczestnikom dyplomów z tego dobrze wyposa¿onego obiektu nie kry³a tak¿e 
i nagród, które maj¹ w przysz³oœci s³u¿yæ dalszemu pani Dyrektor Gimnazjum mgr Ma³gorzata 
kszta³ceniu w dziedzinie fotografii.Kocieliñska. 
 W  zale¿noœci od potrzeb m³odzie¿y by³y to: statywy, Nastêpnie ka¿dy móg³ dok³adniej zapoznaæ siê 
pendrive, ksi¹¿ki o tematyce fotografowania, z zawartoœci¹ gablot oraz tablic informacyjnych 
³adowarki i akumulatorki, albumy oraz inne cenne znajduj¹cych siê w izbie, jak równie¿ tych ustawionych 
nagrody.wzd³u¿ œcie¿ki na placu nadleœnictwa. Uroczystoœæ 
Dziêkujemy równie¿ wszystkim, których ¿yczliwa otwarcia izby zakoñczy³a siê poczêstunkiem 
pomoc przyczyni³a siê do rozwoju kó³ka zorganizowanym na œwie¿ym powietrzu.
fotograficznego. 



1312

  

 

PASMA

 

 

 

                      PASMAINFORMACJE

Dzieñ Dziecka w Zespole “O czym szumi¹  wierzby?”- 
Szkolno - Przedszkolnym w Legenda mojej miejscowoœci

Aleksandrii. W roku szkolnym 2006/2007 zosta³ og³oszony konkurs 
polonistyczny  „O czym szumi¹ wierzby?- legenda mojej 

1 czerwca w Zespole Szkolno  Przedszkolnym im. miejscowoœci”. Organizatorami konkursu byli nauczyciele 
Jana Kochanowskiego w Aleksandrii by³ nie tylko okazj¹ do historii i jêzyka polskiego Gimnazjum w Konopiskach pod 
z³o¿enia ¿yczeñ wszystkim dzieciom, ale tak¿e, co sta³o siê patronatem Wójta Gminy. Wziêli w nim udzia³ uczniowie ze 
ju¿ tradycj¹, do zorganizowania Integracyjnego Festynu szkó³ w Konopiskach, Aleksandrii i Kopalni. Szkoda, ¿e do 
Sportowego. komisji nie dotar³y prace z pozosta³ych szkó³ naszej gminy.
Uczniowie naszej szko³y i  zaproszeni goœcie  To nie takie proste napisaæ legendê, na dodatek 
niepe³nosprawni z terenu gminy- uczestniczyli w specjalnie zwi¹zan¹ z miejscem, w którym siê mieszka. Jak 

powszechnie wiadomo, ka¿da legenda oprócz postaci 
fantastycznych, musi zawieraæ „ziarenko” prawdy. W 
pracach, które do nas dotar³y, wyst¹pi³y niezwyk³e postacie 
(czarownice, diab³y, zbójcy), bior¹ce udzia³ w 
nieprawdopodobnych wydarzeniach. Ze wzglêdu na 
obecnoœæ fantastycznych postaci i zdarzeñ legendy s¹ 
podobne do baœni i mitów. Musz¹ ,jednak, odnosiæ siê do 
prawdziwych miejsc. Uczniowie z naszej gminy, dziêki 
pomocy babæ i dziadków, wspaniale zaprezentowali wiele 
legend z naszego regionu. Komisjê zaskoczy³a iloœæ klechd 
przekazywanych z pokolenia na pokolenie, z ust do ust, 
kr¹¿¹cych po Gminie Konopiska. Najciekawsze z nich, 
nagrodzone bêd¹ mogli Pañstwo przeczytaæ   w kolejnych 
numerach „Pasma”. ¯yczymy mi³ej  lektury i  
niesamowitych wra¿eñ.

Wyniki konkursu:
I miejsce:
1. Aleksandra Szymczyk , kl.IV, Zespó³ Szkó³ im. H. 

przygotowanych na tê okazjê konkurencjach sportowych. Sienkiewicza  w Konopiskach, Szko³a Podstawowa w 
Na poszczególnych stacjach, nadzorowanych przez Konopiskach.
nauczycieli, m³odzi sportowcy, po uprzednim odebraniu 2. Karolina Wilk, kl. V, Zespó³ Szkolno-Przedszkolny im. 
kart startowych, mogli sprawdziæ swoje umiejêtnoœci, a przy Jana Kochanowskiego w Aleksandrii, Gimnazjum w 
okazji znakomicie siê bawiæ, ³¹cz¹c przyjemne z Aleksandrii.
po¿ytecznym. Tak, wiêc wszyscy zgromadzeni na boisku II miejsce:
przyszkolnym zmagali siê z ró¿nymi konkurencjami, takimi 1.Kludia Pijet, kl.IV, Zespó³ Szkó³ im. H. Sienkiewicza, 
jak: rzut do celu, unihokej, sztanga, strza³ na bramkê, Szko³a Podstawowa  w Konopiskach.
odbijanie balona w kole, przeci¹ganie liny itp. 2.Agnieszka Ttrybulec, kl. I, Zespó³ Szkolno-Przedszkolny 

Wysi³ki dzieci zosta³y docenione i nagrodzone im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii, Gimnazjum w 
medalami oraz drobnymi upominkami, wrêczanymi przez Aleksandrii.
dyrekcjê szko³y  p. Annê Ankowsk¹ i Paw³a Bekusa oraz 3. Agata Sucharska, kl.VI, Zespó³ Szkolno-Przedszkolny 
obecnych na festynie przedstawicieli ró¿nych gminnych im. Jana Paw³a II   w Kopalni.
instytucji - p. Dorotê Skoczylas, p. Danutê Budzik, p. Ewê III miejsce:
Ko³aczyk. 1.Patrycja Badura, kl.VI a, Zespó³ Szkó³ im. H. 

Ponadto na nasze m³odsze pociechy i goœci czeka³ Sienkiewicza w Konopiskach, Szko³a Podstawowa w 
poczêstunek: kie³baski, herbata i ciasteczka, a na Konopiskach.
gimnazjalistów, dziêki sponsorowi  Urzêdowi Gminy w 2.Katarzyna Kwak, kl.I, Zespó³ Szkolno-Przedszkolny im. 
Konopiskach - wyj¹tkowa niespodzianka - wyjazd na pole J. Kochanowskiego  w Aleksandrii, Gimnazjum w 
golfowe. Uczniowie gimnazjum nie kryli zadowolenia z Aleksandrii.
faktu, i¿ mogli spróbowaæ swoich si³ w tym trudnym 3.Maciej Polak, kl.II, Zespó³ Szkolno-Przedszkolny im. J. 
sporcie. Po zmaganiach z kijami golfowymi gimnazjaliœci Kochanowskiego  w Aleksandrii, Gimnazjum w 
zostali zaproszeni na lody. Aleksandrii.
Wyra¿amy zadowolenie, ¿e Dzieñ Dziecka up³yn¹³ w mi³ej i  Wyró¿nienie:
przyjaznej atmosferze, a uczniowie naszej szko³y po raz Micha³ Zych, kl. IIIa, Zespó³ Szkó³ im. H. Sienkiewicza w 
kolejny udowodnili swoj¹ postaw¹, i¿ rozumiej¹ znaczenie Konopiskach, Gimnazjum w Konopiskach.
s³owa „tolerancja”.

dodatkowo dostarczyæ:zaœwiadczenie od pracodawcy o ŒWIADCZENIA RODZINNE  udzieleniu urlopu wychowawczego i okresie, na jaki zosta³ 
udzielony urlop wychowawczy;zaœwiadczenie od NOWY OKRES ZASI£KOWY  
pracodawcy o co najmniej szeœciomiesiêcznym okresie 
pozostawania w zatrudnieniu bezpoœrednio przed uzyskaniem 2007/2008
prawa do urlopu wychowawczego;zaœwiadczenie z ZUS o 

Magdalena Badora ,Jadwiga Kulej zg³oszeniu osoby ubiegaj¹cej siê o ww. œwiadczenie do 
ubezpieczeñ spo³ecznych.
W przypadku ubiegania siê o dodatek z tytu³u samotnego Od 9 lipca 2007r. Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w 
wychowywania dziecka nale¿y do³¹czyæ:odpis zupe³ny aktu Konopiskach rozpocznie przyjmowanie wniosków o ustalenie 
urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany;prawa do œwiadczeñ rodzinnych w okresie zasi³kowym 
kopiê aktu zgonu rodzica dziecka;2007/2008 (tj. od dnia 1.09.2007 do dnia 31.08.2008).
Gdy dziecko podjê³o naukê w szkole ponadgimnazjalnej poza W przypadku z³o¿enia wniosku o œwiadczenia rodzinne wraz z 
miejscem zamieszkania, do dnia 7 wrzeœnia nale¿y dostarczyæ wymaganymi dokumentami do dnia 31 lipca, œwiadczenia 
zaœwiadczenie ze szko³y. W przypadku zamieszkania przez przys³uguj¹ce za miesi¹c wrzesieñ wyp³acone zostan¹ do dnia 
dziecko w miejscowoœci, w której znajduje siê szko³a nale¿y 30 wrzeœnia. Gdy wniosek zostanie z³o¿ony w okresie od 
do³¹czyæ dokument potwierdzaj¹cy tymczasowe 1.08.2007 do 30.09.2007, wyp³ata œwiadczeñ za miesi¹c 
zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym wrzesieñ nast¹pi do dnia 31 paŸdziernika (zgodnie z art. 26 ust. 
miejscu zapewniaj¹cym zamieszkanie, prowadzonych przez 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach 
podmiot publiczny, albo oœwiadczenie osoby fizycznej o rodzinnych  Dz.U. z  2006 r. Nr 139 poz. 992 z póŸñ.zm.).
wynajmie lokalu uczniowi wraz z dokumentem Zasi³ek rodzinny wraz z dodatkami bêdzie przys³ugiwa³ 
potwierdzaj¹cym tymaczasowe zameldowanie.osobom, których dochód w 2006r. w przeliczeniu na cz³onka 
Od 9 lipca GOPS w Konopiskach bêdzie wydawaæ tak¿e rodziny nie przekracza³ kwoty 504 z³, do ukoñczenia przez 
wnioski o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej, które dziecko:18 roku ¿ycia; nauki w szkole, jednak nie d³u¿ej ni¿ do 
nale¿y sk³adaæ u komornika. Do wniosków o zaliczkê 21 roku ¿ycia; 24 roku ¿ycia, je¿eli kontynuuje naukê w szkole 
alimentacyjn¹ nale¿y do³aczyæ takie same dokumenty, jak w lub w szkole wy¿szej i legitymuje siê orzeczeniem o 
przypadku zasi³ku rodzinnego.umiarkowanym lub znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci.

W przypadku, gdy cz³onkiem rodziny jest dziecko 
legitymuj¹ce siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci lub 
stopniu niepe³nosprawnoœci zasi³ek rodzinny przys³uguje, 
je¿eli dochód w przeliczeniu na osobê nie przekroczy kwoty 
583 z³. 
Kryterium 583 z³ dotyczy tak¿e osób ubiegaj¹cych siê o 
œwiadczenie pielêgnacyjne.

Z okazji Dnia Dziecka teatrzyk MASKA dzia³aj¹cy w Zespole Do wniosków o zasi³ek rodzinny na okres zasi³kowy 
Kultury i Sportu w Konopiskach przygotowa³ dla 2007/2008  nale¿y do³¹czyæ:ksero dowodu osobistego 
przedszkolaków przedstawienie, pt. „Dwie Dorotki”. wnioskodawcy; skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
Zespól teatralny Maska istnieje od 1999 roku. Obecny sklad: zaœwiadczenia z urzêdu skarbowego o dochodach uzyskanych 
Basia Swiercz, Patrycja Poks, Karolina Biskup, Sybilla przez pe³noletnich cz³onków rodziny w 2006 roku;
Makulska, Aleksandra Szymczyk, Patrycja Badura, Sara oœwiadczenia cz³onków rodziny o wysokoœci uzyskanego 
Rosada, Karolina Badura, Weronika Cierpial, Justyna dochodu w 2006r., je¿eli cz³onkowie rodziny rozliczaj¹ siê na 
Biernacka, Adrian Klecha, Dominik Krakowski, Pawel podstawie przepisów o zrycza³towanym podatku 
Szatkowski. Bajke  przygotowa³a  pani Marioli Lyszczarz, dochodowym;zaœwiadczenie urzêdu gminy lub nakaz 
która jest opiekunem grupy. Z m³odymi aktorami wyst¹pi³ p³atniczy o wielkoœci gospodarstwa rolnego wyra¿onej w 
zespól taneczny „Mala Têcza”, pod opiek¹ pani Karoliny hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 
S³owik, w tañcach: œnie¿ynek, skrzatów, gwiazdek. 2006;umowê dzier¿awy,w przypadku oddania czêœci lub 
Przedstawienie zosta³o wystawione 4 i 6 czerwca w œwietlicy ca³oœci znajduj¹cego siê w posiadaniu rodziny gospodarstwa 
w Korzonku dla wszystkich przedszkolaków terenu gminy rolnego w dzier¿awê;zaœwiadczenie ze szko³y o stypendium 
Konopiska.  Bajka podoba³a siê wszystkim m³odym widzom.pobieranym w 2006 roku;dokument okreœlaj¹cy datê utraty 

dochodu oraz miesiêczn¹ wysokoœæ utraconego dochodu;
dokument lub oœwiadczenie okreœlaj¹ce wysokoœæ 
uzyskanego dochodu z pierwszego pe³nego miesi¹ca przez 
cz³onka rodziny;przekazy lub przelewy pieniê¿ne 
dokumentuj¹ce wysokoœæ otrzymywanych (lub p³aconych) 
alimentów;kopiê odpisu wyroku s¹du zas¹dzaj¹cgo alimenty 
na rzecz osób w rodzinie lub kopiê odpisu protoko³u 
posiedzenia zawieraj¹cego treœæ ugody s¹dowej;kopiê odpisu 
prawomocnego wyroku s¹du orzekaj¹cego rozwód lub 
separacjê;orzeczenie o niepe³nosprawnoœci lub stopniu 
niepe³nosprawnoœci;numer konta bankowego, na które 
przekazywane bêd¹ œwiadczenia.
Przy ubiegania siê o dodatek z tytu³u opieki nad dzieckiem w 
okresie korzystania z urlopu wychowawczego nale¿y 

TEATRZYK 
DWIE DOROTKI
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Dzieñ Dziecka w Zespole “O czym szumi¹  wierzby?”- 
Szkolno - Przedszkolnym w Legenda mojej miejscowoœci

Aleksandrii. W roku szkolnym 2006/2007 zosta³ og³oszony konkurs 
polonistyczny  „O czym szumi¹ wierzby?- legenda mojej 

1 czerwca w Zespole Szkolno  Przedszkolnym im. miejscowoœci”. Organizatorami konkursu byli nauczyciele 
Jana Kochanowskiego w Aleksandrii by³ nie tylko okazj¹ do historii i jêzyka polskiego Gimnazjum w Konopiskach pod 
z³o¿enia ¿yczeñ wszystkim dzieciom, ale tak¿e, co sta³o siê patronatem Wójta Gminy. Wziêli w nim udzia³ uczniowie ze 
ju¿ tradycj¹, do zorganizowania Integracyjnego Festynu szkó³ w Konopiskach, Aleksandrii i Kopalni. Szkoda, ¿e do 
Sportowego. komisji nie dotar³y prace z pozosta³ych szkó³ naszej gminy.
Uczniowie naszej szko³y i  zaproszeni goœcie  To nie takie proste napisaæ legendê, na dodatek 
niepe³nosprawni z terenu gminy- uczestniczyli w specjalnie zwi¹zan¹ z miejscem, w którym siê mieszka. Jak 

powszechnie wiadomo, ka¿da legenda oprócz postaci 
fantastycznych, musi zawieraæ „ziarenko” prawdy. W 
pracach, które do nas dotar³y, wyst¹pi³y niezwyk³e postacie 
(czarownice, diab³y, zbójcy), bior¹ce udzia³ w 
nieprawdopodobnych wydarzeniach. Ze wzglêdu na 
obecnoœæ fantastycznych postaci i zdarzeñ legendy s¹ 
podobne do baœni i mitów. Musz¹ ,jednak, odnosiæ siê do 
prawdziwych miejsc. Uczniowie z naszej gminy, dziêki 
pomocy babæ i dziadków, wspaniale zaprezentowali wiele 
legend z naszego regionu. Komisjê zaskoczy³a iloœæ klechd 
przekazywanych z pokolenia na pokolenie, z ust do ust, 
kr¹¿¹cych po Gminie Konopiska. Najciekawsze z nich, 
nagrodzone bêd¹ mogli Pañstwo przeczytaæ   w kolejnych 
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Wyniki konkursu:
I miejsce:
1. Aleksandra Szymczyk , kl.IV, Zespó³ Szkó³ im. H. 

przygotowanych na tê okazjê konkurencjach sportowych. Sienkiewicza  w Konopiskach, Szko³a Podstawowa w 
Na poszczególnych stacjach, nadzorowanych przez Konopiskach.
nauczycieli, m³odzi sportowcy, po uprzednim odebraniu 2. Karolina Wilk, kl. V, Zespó³ Szkolno-Przedszkolny im. 
kart startowych, mogli sprawdziæ swoje umiejêtnoœci, a przy Jana Kochanowskiego w Aleksandrii, Gimnazjum w 
okazji znakomicie siê bawiæ, ³¹cz¹c przyjemne z Aleksandrii.
po¿ytecznym. Tak, wiêc wszyscy zgromadzeni na boisku II miejsce:
przyszkolnym zmagali siê z ró¿nymi konkurencjami, takimi 1.Kludia Pijet, kl.IV, Zespó³ Szkó³ im. H. Sienkiewicza, 
jak: rzut do celu, unihokej, sztanga, strza³ na bramkê, Szko³a Podstawowa  w Konopiskach.
odbijanie balona w kole, przeci¹ganie liny itp. 2.Agnieszka Ttrybulec, kl. I, Zespó³ Szkolno-Przedszkolny 

Wysi³ki dzieci zosta³y docenione i nagrodzone im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii, Gimnazjum w 
medalami oraz drobnymi upominkami, wrêczanymi przez Aleksandrii.
dyrekcjê szko³y  p. Annê Ankowsk¹ i Paw³a Bekusa oraz 3. Agata Sucharska, kl.VI, Zespó³ Szkolno-Przedszkolny 
obecnych na festynie przedstawicieli ró¿nych gminnych im. Jana Paw³a II   w Kopalni.
instytucji - p. Dorotê Skoczylas, p. Danutê Budzik, p. Ewê III miejsce:
Ko³aczyk. 1.Patrycja Badura, kl.VI a, Zespó³ Szkó³ im. H. 

Ponadto na nasze m³odsze pociechy i goœci czeka³ Sienkiewicza w Konopiskach, Szko³a Podstawowa w 
poczêstunek: kie³baski, herbata i ciasteczka, a na Konopiskach.
gimnazjalistów, dziêki sponsorowi  Urzêdowi Gminy w 2.Katarzyna Kwak, kl.I, Zespó³ Szkolno-Przedszkolny im. 
Konopiskach - wyj¹tkowa niespodzianka - wyjazd na pole J. Kochanowskiego  w Aleksandrii, Gimnazjum w 
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s³owa „tolerancja”.

dodatkowo dostarczyæ:zaœwiadczenie od pracodawcy o ŒWIADCZENIA RODZINNE  udzieleniu urlopu wychowawczego i okresie, na jaki zosta³ 
udzielony urlop wychowawczy;zaœwiadczenie od NOWY OKRES ZASI£KOWY  
pracodawcy o co najmniej szeœciomiesiêcznym okresie 
pozostawania w zatrudnieniu bezpoœrednio przed uzyskaniem 2007/2008
prawa do urlopu wychowawczego;zaœwiadczenie z ZUS o 

Magdalena Badora ,Jadwiga Kulej zg³oszeniu osoby ubiegaj¹cej siê o ww. œwiadczenie do 
ubezpieczeñ spo³ecznych.
W przypadku ubiegania siê o dodatek z tytu³u samotnego Od 9 lipca 2007r. Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w 
wychowywania dziecka nale¿y do³¹czyæ:odpis zupe³ny aktu Konopiskach rozpocznie przyjmowanie wniosków o ustalenie 
urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany;prawa do œwiadczeñ rodzinnych w okresie zasi³kowym 
kopiê aktu zgonu rodzica dziecka;2007/2008 (tj. od dnia 1.09.2007 do dnia 31.08.2008).
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Rosada, Karolina Badura, Weronika Cierpial, Justyna dochodu w 2006r., je¿eli cz³onkowie rodziny rozliczaj¹ siê na 
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Konopiska.  Bajka podoba³a siê wszystkim m³odym widzom.pobieranym w 2006 roku;dokument okreœlaj¹cy datê utraty 

dochodu oraz miesiêczn¹ wysokoœæ utraconego dochodu;
dokument lub oœwiadczenie okreœlaj¹ce wysokoœæ 
uzyskanego dochodu z pierwszego pe³nego miesi¹ca przez 
cz³onka rodziny;przekazy lub przelewy pieniê¿ne 
dokumentuj¹ce wysokoœæ otrzymywanych (lub p³aconych) 
alimentów;kopiê odpisu wyroku s¹du zas¹dzaj¹cgo alimenty 
na rzecz osób w rodzinie lub kopiê odpisu protoko³u 
posiedzenia zawieraj¹cego treœæ ugody s¹dowej;kopiê odpisu 
prawomocnego wyroku s¹du orzekaj¹cego rozwód lub 
separacjê;orzeczenie o niepe³nosprawnoœci lub stopniu 
niepe³nosprawnoœci;numer konta bankowego, na które 
przekazywane bêd¹ œwiadczenia.
Przy ubiegania siê o dodatek z tytu³u opieki nad dzieckiem w 
okresie korzystania z urlopu wychowawczego nale¿y 

TEATRZYK 
DWIE DOROTKI
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Jak co roku, w II grupa wiekowa (gimnazja)
kwietniu odby³ siê  1. Teodor Gajos  OSP Jamki  - 25pkt.
gm in ny  tu rn ie j 2. Milena Niedziela  OSP W¹sosz  - 23pkt.
w i e d z y  3. £ukasz Nowak OSP Jamki  - 21pkt.
p o ¿ a r n i c z e j .  4. Monika Pyrkosz  OSP W¹sosz  - 14pkt.
U d z i a ³  w  5. Monika Synoradzka  OSP W¹sosz  - 13pkt.
konkursie bierze III grupa wiekowa (szko³y ponadgimnazjalne)
m³odzie¿ ze szkó³ 1. £ukasz Janowski  OSP Rêkszowice  - 27pkt.
z ter enu  gmi ny 2. Patryk S³awik  OSP Jamki  - 26pkt.
K o n o p i s k a .  3. Micha³ Janowski  OSP Rêkszowice  - 26pkt.
Przeds tawiamy 4. Przemys³aw Soszyñski  OSP Konopiska  - 23pkt.
Pañstwu  protokó³ 5. Anna Brzozowska  OSP Rêkszowice  - 22pkt.
z posiedzenia jury W wyniku rozgrywek fina³owych kolejnoœæ zajêtych 
e l i m i n a c j i  miejsc przedstawia siê nastêpuj¹co:
g m i n n y c h  I grupa wiekowa (szko³y podstawowe) 
Ogó lnopol ski ego  1. Przemys³aw Minkina   - 9pkt.
Turnieju Wiedzy 2. Mateusz Dyl  - 6pkt. 
P o ¿ a r n i c z e j  , ,  3. Adrian Bednarek  - 2pkt.
M £ O D Z I E ¯  4. Rafa³ Pyrkosz  - 1pkt.
Z A P O B I E G A  5. Sebastian Harabas  - 0pkt.
P O ¯ A R O M ' '  II grupa wiekowa (gimnazja)
Konopiskach. 1. Teodor Gajos  - 10pkt.

Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju 2. Monika Synoradzka  - 5pkt.
Wiedzy Po¿arniczej jury eliminacji gminnych w sk³adzie: 3. Milena Niedziela  - 4pkt.
Wojciech ¯ukow  Przewodnicz¹cy, Grzegorz Dyl  4. £ukasz Nowak  - 3pkt.
Sekretarz, Mieczys³aw Kosarga  cz³onek, Damian 5. Monika Pyrkosz  - 2pkt.
Marchewka  cz³onek, Jan Klama,  cz³onek po dokonaniu III grupa wiekowa (szko³y ponadgimnazjalne)
prac pisemnych zakwalifikowano do fina³u ni¿ej 1. Anna Brzozowska  - 12pkt.
wymienionych uczestników eliminacji: 2. Patryk S³awik  - 10pkt.
I grupa wiekowa (szko³y podstawowe) 3. £ukasz Janowski  - 9pkt.
1. Przemys³aw Minkina OSP Jamki  - 22pkt. 3. Przemys³aw Soszyñski  - 5pkt.
2. Adrian Bednarek  OSP W¹sosz  - 17pkt. 4. Micha³ Janowski  - 2pkt.
3. Rafa³ Pyrkosz  OSP W¹sosz  - 16pkt.
4. Sebastian Harabas  OSP Jamki  - 16pkt.
5. Mateusz Dyl  OSP Aleksandria  - 15pkt. Teodor Gajos wygra³ nie 

tylko turniej gminny, ale 
r ó w n i e ¿  t u r n i e j  
powiatowy i wojewódzki, a 
w  O g ó l n o p o l s k i m  
T u r n i e j u  W i e d z y  
Po¿arniczej  zaj¹ ³  II  
miejsce .  Teodor jest  
uczniem Gimnazjum w 
Konopiskach, a druhem 
jednostki OSP Jamki. W 
p r z y g o t o w a n i a c h  d o  
turnieju pomaga mu pan 
Wojciech ̄ ukow.

GRATULUJEMY !

TURNIEJ WIEDZY PO¯ARNICZEJ
Ju¿ od wielu lat w Konopiskach obchodzimy Noc 
Œwiêtojañsk¹.  W sobotê 23 czerwca  na scenie przy 
zalewie Paj¹k wyst¹pi³y zespo³y  taneczne dzia³aj¹ce 
przy Zespole Kultury i Sportu w Konopiskach  Têcza, Fix 
i Puenta. Wrêczono równie¿ nagrody  dla zwyciêzców 
konkursu plastycznego na „Kwiat Paproci”, który 
organizowa³y by³ po raz  pierwszy Jak co roku  
podziwialiœmy  równie¿ wianki,  które dziewczêta  z 
³ódek p³ywaj¹cych po Paj¹ku wrzuca³y do wody. 
Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ wieczoru by³ koncert Krystyny 
Proñko, który odby³ siê o godzinie 20.00. Przed  
koncertem wyst¹pi³a Orkiestra Dêta Ochotniczych 
Stra¿y Po¿arnych w Konopiskach z musztr¹ paradn¹.  Z 
wieczornych atrakcji warto wspomnieæ o podpaleniu 
sobótki oraz pokazie sztucznych ogni, który zrobi³ na 
widzach ogromne wra¿enie.
W niedzielê 24 czerwca po raz pierwszy  zorganizowana minizawodach i ma³ym poczêstunku wójt Jerzy Socha 
by ³a  RO WE RO WA NI ED ZI EL A Z GA ZE T¥  wzi¹³ rowerzystów na wycieczkê po gminie Konopiska. 
WYBORCZ¥ I GMIN¥ KONOPISKA.  Z Placu Po po³udniu  rozegrane zosta³y zawody MINI STRONG 
Biegañskiego  rowerzyœci wyruszyli do Konopisk. MAN.  W zmaganiach si³owo  zrêcznoœciowych wziê³o 
Wœród nich znalaz³ siê znany ¿u¿lowiec Marek Cieœlak.  udzia³ 8 zawodników. Konkurencje prowadzi³ Strong 
Oko³o po³udnia nad zalewem Paj¹k przywita³ ich Wójt Man  Pawe³ Pachnik, a pokaz kulturystyczny da³  
Gminy Konopiska w asyœcie orkiestry dêtej. Nad zalew Sebastian Sudy.  Tytu³ Strong Mana Gminy Konopiska 
przyjecha³ równie¿ radny powiatu czêstochowskiego  2007 zdoby³ Wojciech Maroszek. Na drugim miejscu 
Mieczys³aw Chudzik, panie z KGW Kopalnia oraz uplasowa³ siê S³awomir Dziubczyk, a na trzecim Rafa³ 
mieszkañcy gminy. W trakcie krótkiego postoju Kocik.
rozegrano kilka konkurencji rowerowych. Po 

POWITANIE LATA 2007
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Oko³o po³udnia nad zalewem Paj¹k przywita³ ich Wójt Man  Pawe³ Pachnik, a pokaz kulturystyczny da³  
Gminy Konopiska w asyœcie orkiestry dêtej. Nad zalew Sebastian Sudy.  Tytu³ Strong Mana Gminy Konopiska 
przyjecha³ równie¿ radny powiatu czêstochowskiego  2007 zdoby³ Wojciech Maroszek. Na drugim miejscu 
Mieczys³aw Chudzik, panie z KGW Kopalnia oraz uplasowa³ siê S³awomir Dziubczyk, a na trzecim Rafa³ 
mieszkañcy gminy. W trakcie krótkiego postoju Kocik.
rozegrano kilka konkurencji rowerowych. Po 
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