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ZESPÓ£ VOX

W 1978 powstaje  zespó³ VOX w sk³adzie : A. Kozio³, W. Paszt, J.
S³ota, R. Rynkowski. Grupa -bardzo popularna - zdobywa nagrody na
kilku festiwalach. Wszyscy pamiêtamy ich wielkie przeboje :
"Bananowy song", Szczêœliwej drogi ju¿ czas". Grupa nagra³a
kilkanaœcie p³yt i koncertowa³a w wielu krajach œwiata. Obdarzeni
absolutnym s³uchem muzycznym i talentem estradowych
showmenów. Do dziœ nie maj¹ sobie równych w kunszcie wokalnym
i niewiarygodnie ³atwym kontakcie z publicznoœci¹:
Obecny sk³ad zespo³u VOX to: Jerzy S³ota, Witold Paszt
Dariusz Tokarzewski

Anio³ki Wolskiego
...czyli "Baj, baj, Kopciuszku"
Kabaret Anio³ki Wolskiego, czyli Marcin Wolski w roli konferansjera
oraz jako anio³ki, subtelne i temperamentne, œpiewaj¹ce aktorki Renata
Zarêbska i Joanna Je¿ewska

GWIAZDY V DNI GMINY KONOPISKA

STATUETKI WÓJTA GMINY KONOPISKA

Statuetkê w dziedzinie "Inne
szczególne osi¹gniêcia"

otrzyma³
JAN ZIORA

Statuetkê w dziedzinie
"Kultury, sportu i turystyki"

otrzyma³
GLKS LOT KONOPISKA

Statuetkê w dziedzinie
"Przedsiêbiorczoœæ i

samorz¹dnoœæ" otrzyma³a
KU�NIA PA£YSZ
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Informacja o pracy miêdzy sesjami od
15 lutego do 28 kwietnia 2006r.
1. Zawarto akt notarialny na sprzeda¿ 2 nieruchomoœci /
jedna we wsiAleksandria I , druga w W¹soszu.

2. Zlecono zrobienie operatu dot. wartoœci dwóch
zabudowanych nieruchomoœci we wsi Aleksandria II w
celu sprzeda¿y.

3. Przygotowujemy dokumenty dot. u¿ytkowania przez
Skarb Pañstwa nieruchomoœci we wsi Rêkszowice celem
przejêcia w przysz³oœci na mienie gminy. W celu z³o¿enia
dokumentów do S¹du Rejonowego o wydanie
postanowienia o zasiedzeniu.

4. Przygotowujemy dokumenty w celu og³oszenia
przetargu na sprzeda¿ dwóch nieruchomoœci we wsi
Rêkszowice, jednej dzia³ki budowlanej we wsi Konopiska
( przetarg odbêdzie siê w maju ).

5. Zawarliœmy jeden akt notarialny na zakup gruntu pod
budowê przepompowni œcieków we wsi £aziec.

6. Przygotowujemy dokumenty celem wykupu dwóch
pozosta³ych nieruchomoœci pod budowê przepompowni
œcieków we wsi W¹sosz, akty notarialne zostan¹ zawarte w
maju.

7. Wydano 1 decyzjê na dodatek mieszkaniowy.

8. Wydano 3 decyzje na podzia³ nieruchomoœci oraz 2
postanowienia na podzia³ nieruchomoœci.

9. Przygotowano decyzje dot. warunków zabudowy na
nieruchomoœci stanowi¹ce w³asnoœæ Skarbu Pañstwa we
w³adaniu Agencji Nieruchomoœci Rolnych o przekazanie
których ubiegamy siê od paru lat.

10. Przygotowano dokumenty do zawarcia aktu
notarialnego na przejêcie nieruchomoœci zajêtej pod drogê
gminn¹ we wsiAleksandria I.

11. Przygotowujemy 4 nastêpne pozwy do S¹du
Grodzkiego o zap³atê zaleg³oœci czynszowych.

12. Przygotowujemy dokumenty w celu sprzeda¿y dwóch
l o k a l i m i e s z k a l n y c h w K o n o p i s k a c h p r z y
ul. Spacerowej 7 i 9.

13. Kontynuujemy roboty zwi¹zane z modernizacj¹
budynków KGW w Kopalni i OSPw Rêkszowicach.

14. Przeprowadzono przetarg na "Budowê chodnika i
œcie¿ki rowerowej wraz z oœwietleniem i kanalizacj¹
deszczow¹ przy ul. Sportowej w Konopiskach (droga
wojewódzka nr 904) od ul. Czêstochowskiej do zbiornika
Paj¹k".

15. Og³oszono i przeprowadzono przetarg na "Odnowê
szlaku spacerowo - rekreacyjnego przy ul. Lipowej w
Konopiskach z ograniczeniem ruchu ko³owego".

16. Og³oszono i przeprowadzono przetarg na "Budowê
kanalizacji sanitarnej wraz z przejœciem pod rzek¹ w
miejscowoœciach Wygoda, W¹sosz".

17. Og³oszono przetarg na "Modernizacjê ul. Stra¿ackiej
wraz z parkingiem nr 3 wAleksandrii".

18. Wydano 3 decyzje na wyciêcie drzew.

19. Wydano 11 postanowieñ dotycz¹cych programów
gospodarki odpadami.

20. Wydano decyzjê w sprawie udzielenia zezwolenia na
prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie odbioru odpadów
komunalnych z terenu Gminy Konopiska.

2 1 . Wy d a n o 2 d e c y z j e o œ r o d o w i s k o w y c h
uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia.

22. Podpisano umowê na wy³apywanie bezdomnych
zwierz¹t z terenu Gminy Konopiska.

23. Podpisano umowê na odbiór pad³ych zwierz¹t.

24. Odebrano i przekazano do eksploatacji 25
przykanalików we wsi Konopiska przy ul. Opolskiej.

Uczestniczy³em w nastêpuj¹cych spotkaniach:

- dotycz¹cym rozstrzygniêcia konkursu na Dyrektora ZSP

wAleksandrii,

- w Konwencie Burmistrzów i Wójtów Œl¹skiego Zwi¹zku

Gmin i Powiatów w Istebnej,

- w zebraniu wiejskim w Szkole Podstawowej w £aŸcu,

- w zebraniu wiejskim w Zespole Szkolno-Przeszkolnym

w Rêkszowicach,

- w zebraniu wiejskim w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

wAleksandrii,

- w I Regionalnej Prezentacji Potraw i Wyrobów

Regionalnych „Baba Wielkanocna” organizowanej przez

Regionalny Zwi¹zek Rolników Kó³ek i Organizacji

Rolniczych,

- w spotkaniu w sprawie uzgodnieñ zakupu programu

komputerowego „WULKAN”,

- w spotkaniu dotycz¹cym ustaleñ w sprawie

Ogólnopolskiego Maratonu Kolarskiego, który odby³ siê

3 maja,

- w spotkaniu z przedstawicielami Górnoœl¹skiej Spó³ki

Gazownictwa w Zabrzu w sprawie budowy stacji

rozprê¿nejAleksandria - Kopalnia,

- w Zgromadzeniu Zwi¹zku Komunalnego Gmin ds.

Wodoci¹gów i Kanalizacji w Czêstochowie oraz w

posiedzeniu Zarz¹du Zwi¹zku,

- w spotkaniu dotycz¹cym utworzenia Ko³a

Zwi¹zku Emerytów i Rencistów Gminy Konopiska,

- w spotkaniu w sprawie segregacji i przeróbki odpadów na
wysypisku,

- w zgromadzeniu Zwi¹zku Gmin pn. „Porozumienie
Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Ma³ej
Panwi oraz Górnej Liswarty”,

- w spotkaniu z Marsza³kiem Województwa Œl¹skiego
w sprawie pozyskiwania œrodków na budowê
chodników,

- w spotkaniu z dr. M. Dudkiewiczem (Dyrektorem
„Zielonej Architektury”) dotycz¹cym ustalenia
parametrów technicznych budowanego stadionu na
Paj¹ku,

- w akademii dotycz¹cej holocaustu w Gimnazjum w
Konopiskach,

- w posiedzeniu Rady Spo³ecznej ZOZ,

- w Sesji Rady Powiatu w Starostwie Czêstochowskim.

- w Regionalnej Izbie Obrachunkowej dotycz¹cym

„Udzielenia absolutorium” organizowanym przez

„Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin

Górnej Ma³ej Panwi oraz Górnej Liswarty”.

Ponadto uczestniczy³em w szkoleniu:

UCHWA£Y RADY GMINY KONOPISKA

Z DNIA 28 KWIETNIA 2006 R.

UCHWA£ANR 246/XXIX/06

UCHWA£A NR 256/XXIX/06

UCHWA£ANR 262/XXIX/06

UCHWA£ANR 263/XXIX/06

UCHWA£A NR 266/XXIX/06

UCHWA£A NR 267/XXIX/06

UCHWA£A NR 268/XXIX/05

UCHWA£A NR 269/XXIX/06

UCHWA£ANR 270/XXIX/06

w sprawie: zaci¹gniêcia d³ugoterminowej po¿yczki na
inwestycjê pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowoœciach Wygoda, W¹sosz, £aziec, Rêkszowice".

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej -
Gminnego Oœrodka Zdrowia w Konopiskach.

w sprawie: zmian w bud¿ecie gminy na 2006r.

zmian w sprawie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2006r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym.

w sprawie: wyra¿ania zgody na nieodp³atne przejêcie od
Agencji Nieruchomoœci Rolnych na rzecz Gminy Konopiska
nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœci Skarbu Pañstwa.

w sprawie: nabycia nieruchomoœci do zasobu mienia
komunalnego gminy.

w sprawie: utworzenia sta³ych obwodów g³osowania w
Gminie Konopiska.

§ 1

Tworzy sie nastêpuj¹ce sta³e obwody g³osowania na
terenie Gminy Konopiska:
1). Obwód g³osowania nr 1 obejmuj¹cy obszar so³ectw:
Aleksandria Pierwsza ulice: Goœcinna, Rolnicza, Piêkna,
Zielona; Aleksandria Druga ulice: Goœcinna, Graniczna,
Ksiê¿ycowa, Miodowa, Mostowa, Piêkna, Poprzeczna,
Sosnowa, Stra¿acka, Zielona.
2). Obwód g³osowania nr 2 obejmuj¹cy obszar so³ectwa
Hutki.
3). Obwód g³osowania nr 3 obejmuj¹cy obszar so³ectwa
Konopiska ulice: Awicenny, Brzozowa, Czêstochowska,
Gagarina, Gwiezdna, heweliusza, Kopernika,
Kosmiczna, Kosmonautów, Ksiê¿ycowa, Leœna, Lipowa,
Marsjañska, Ogrodowa, Opolska nr 1-112, Polna,
Przemys³owa, Rolnicza, Ró¿ana, Skoœna, S³oneczna,
Sportowa, Sosnowa, Spacerowa, Stawowa, Spó³dzielcza,
Œwierkowa, Œl¹ska, Towarowa, W³oœciañska, Zielona,
�ródlana.
4). Obwód g³osowania nr 4 obejmuj¹cy obszar Kopalnia
ulice: Górna, Klonowa, Kwiatowa, Ma³a, Szkolna,
Wrzosowa; Aleksandria Pierwsza ulice: Brzozowa,
Górna, Kwiatowa, Leœna, Piaskowa, Przejazdowa,
Wrzosowa, Konopiska ulice: Ma³a, Opolska nr 113-214,
Sadowa.
5). Obszar g³osowania nr 5 obejmuj¹cy obszar so³ectwa
Korzonek.
6). Obszar g³osowania nr 6 obejmuj¹cy obszar so³ectwa
Jamki.
7). Obszar g³osowania nr 7 obejmuj¹cy obszar so³ectwa
Rêkszowice.
8). Obszar g³osowania nr 8 obejmuj¹cy obszary so³ectw:
£aziec, W¹sosz.
9). Obszar g³osowania nr 9 obejmuj¹cy obszary so³ectw:
Wygoda, Kijas, Walaszczyki.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Konopiska.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Œl¹skiego oraz wywieszeniu na tablicach og³oszeñ
Urzêdu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania w
Gminie Konopiska.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 i3

ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin , rad powiatów i sejmików województw (t.j.
DZ. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.),
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

UCHWA£Y
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Informacja o pracy miêdzy sesjami od
15 lutego do 28 kwietnia 2006r.
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w³adaniu Agencji Nieruchomoœci Rolnych o przekazanie
których ubiegamy siê od paru lat.

10. Przygotowano dokumenty do zawarcia aktu
notarialnego na przejêcie nieruchomoœci zajêtej pod drogê
gminn¹ we wsiAleksandria I.
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l o k a l i m i e s z k a l n y c h w K o n o p i s k a c h p r z y
ul. Spacerowej 7 i 9.

13. Kontynuujemy roboty zwi¹zane z modernizacj¹
budynków KGW w Kopalni i OSPw Rêkszowicach.

14. Przeprowadzono przetarg na "Budowê chodnika i
œcie¿ki rowerowej wraz z oœwietleniem i kanalizacj¹
deszczow¹ przy ul. Sportowej w Konopiskach (droga
wojewódzka nr 904) od ul. Czêstochowskiej do zbiornika
Paj¹k".

15. Og³oszono i przeprowadzono przetarg na "Odnowê
szlaku spacerowo - rekreacyjnego przy ul. Lipowej w
Konopiskach z ograniczeniem ruchu ko³owego".

16. Og³oszono i przeprowadzono przetarg na "Budowê
kanalizacji sanitarnej wraz z przejœciem pod rzek¹ w
miejscowoœciach Wygoda, W¹sosz".

17. Og³oszono przetarg na "Modernizacjê ul. Stra¿ackiej
wraz z parkingiem nr 3 wAleksandrii".

18. Wydano 3 decyzje na wyciêcie drzew.

19. Wydano 11 postanowieñ dotycz¹cych programów
gospodarki odpadami.

20. Wydano decyzjê w sprawie udzielenia zezwolenia na
prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie odbioru odpadów
komunalnych z terenu Gminy Konopiska.

2 1 . Wy d a n o 2 d e c y z j e o œ r o d o w i s k o w y c h
uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia.

22. Podpisano umowê na wy³apywanie bezdomnych
zwierz¹t z terenu Gminy Konopiska.

23. Podpisano umowê na odbiór pad³ych zwierz¹t.

24. Odebrano i przekazano do eksploatacji 25
przykanalików we wsi Konopiska przy ul. Opolskiej.

Uczestniczy³em w nastêpuj¹cych spotkaniach:

- dotycz¹cym rozstrzygniêcia konkursu na Dyrektora ZSP

wAleksandrii,

- w Konwencie Burmistrzów i Wójtów Œl¹skiego Zwi¹zku

Gmin i Powiatów w Istebnej,

- w zebraniu wiejskim w Szkole Podstawowej w £aŸcu,

- w zebraniu wiejskim w Zespole Szkolno-Przeszkolnym

w Rêkszowicach,

- w zebraniu wiejskim w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

wAleksandrii,

- w I Regionalnej Prezentacji Potraw i Wyrobów

Regionalnych „Baba Wielkanocna” organizowanej przez

Regionalny Zwi¹zek Rolników Kó³ek i Organizacji

Rolniczych,

- w spotkaniu w sprawie uzgodnieñ zakupu programu

komputerowego „WULKAN”,

- w spotkaniu dotycz¹cym ustaleñ w sprawie

Ogólnopolskiego Maratonu Kolarskiego, który odby³ siê

3 maja,

- w spotkaniu z przedstawicielami Górnoœl¹skiej Spó³ki

Gazownictwa w Zabrzu w sprawie budowy stacji

rozprê¿nejAleksandria - Kopalnia,

- w Zgromadzeniu Zwi¹zku Komunalnego Gmin ds.

Wodoci¹gów i Kanalizacji w Czêstochowie oraz w

posiedzeniu Zarz¹du Zwi¹zku,

- w spotkaniu dotycz¹cym utworzenia Ko³a

Zwi¹zku Emerytów i Rencistów Gminy Konopiska,

- w spotkaniu w sprawie segregacji i przeróbki odpadów na
wysypisku,

- w zgromadzeniu Zwi¹zku Gmin pn. „Porozumienie
Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Ma³ej
Panwi oraz Górnej Liswarty”,

- w spotkaniu z Marsza³kiem Województwa Œl¹skiego
w sprawie pozyskiwania œrodków na budowê
chodników,

- w spotkaniu z dr. M. Dudkiewiczem (Dyrektorem
„Zielonej Architektury”) dotycz¹cym ustalenia
parametrów technicznych budowanego stadionu na
Paj¹ku,

- w akademii dotycz¹cej holocaustu w Gimnazjum w
Konopiskach,

- w posiedzeniu Rady Spo³ecznej ZOZ,

- w Sesji Rady Powiatu w Starostwie Czêstochowskim.

- w Regionalnej Izbie Obrachunkowej dotycz¹cym

„Udzielenia absolutorium” organizowanym przez

„Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin

Górnej Ma³ej Panwi oraz Górnej Liswarty”.

Ponadto uczestniczy³em w szkoleniu:

UCHWA£Y RADY GMINY KONOPISKA

Z DNIA 28 KWIETNIA 2006 R.

UCHWA£ANR 246/XXIX/06

UCHWA£A NR 256/XXIX/06

UCHWA£ANR 262/XXIX/06

UCHWA£ANR 263/XXIX/06

UCHWA£A NR 266/XXIX/06

UCHWA£A NR 267/XXIX/06

UCHWA£A NR 268/XXIX/05

UCHWA£A NR 269/XXIX/06

UCHWA£ANR 270/XXIX/06

w sprawie: zaci¹gniêcia d³ugoterminowej po¿yczki na
inwestycjê pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowoœciach Wygoda, W¹sosz, £aziec, Rêkszowice".

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej -
Gminnego Oœrodka Zdrowia w Konopiskach.

w sprawie: zmian w bud¿ecie gminy na 2006r.

zmian w sprawie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2006r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym.

w sprawie: wyra¿ania zgody na nieodp³atne przejêcie od
Agencji Nieruchomoœci Rolnych na rzecz Gminy Konopiska
nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœci Skarbu Pañstwa.

w sprawie: nabycia nieruchomoœci do zasobu mienia
komunalnego gminy.

w sprawie: utworzenia sta³ych obwodów g³osowania w
Gminie Konopiska.

§ 1

Tworzy sie nastêpuj¹ce sta³e obwody g³osowania na
terenie Gminy Konopiska:
1). Obwód g³osowania nr 1 obejmuj¹cy obszar so³ectw:
Aleksandria Pierwsza ulice: Goœcinna, Rolnicza, Piêkna,
Zielona; Aleksandria Druga ulice: Goœcinna, Graniczna,
Ksiê¿ycowa, Miodowa, Mostowa, Piêkna, Poprzeczna,
Sosnowa, Stra¿acka, Zielona.
2). Obwód g³osowania nr 2 obejmuj¹cy obszar so³ectwa
Hutki.
3). Obwód g³osowania nr 3 obejmuj¹cy obszar so³ectwa
Konopiska ulice: Awicenny, Brzozowa, Czêstochowska,
Gagarina, Gwiezdna, heweliusza, Kopernika,
Kosmiczna, Kosmonautów, Ksiê¿ycowa, Leœna, Lipowa,
Marsjañska, Ogrodowa, Opolska nr 1-112, Polna,
Przemys³owa, Rolnicza, Ró¿ana, Skoœna, S³oneczna,
Sportowa, Sosnowa, Spacerowa, Stawowa, Spó³dzielcza,
Œwierkowa, Œl¹ska, Towarowa, W³oœciañska, Zielona,
�ródlana.
4). Obwód g³osowania nr 4 obejmuj¹cy obszar Kopalnia
ulice: Górna, Klonowa, Kwiatowa, Ma³a, Szkolna,
Wrzosowa; Aleksandria Pierwsza ulice: Brzozowa,
Górna, Kwiatowa, Leœna, Piaskowa, Przejazdowa,
Wrzosowa, Konopiska ulice: Ma³a, Opolska nr 113-214,
Sadowa.
5). Obszar g³osowania nr 5 obejmuj¹cy obszar so³ectwa
Korzonek.
6). Obszar g³osowania nr 6 obejmuj¹cy obszar so³ectwa
Jamki.
7). Obszar g³osowania nr 7 obejmuj¹cy obszar so³ectwa
Rêkszowice.
8). Obszar g³osowania nr 8 obejmuj¹cy obszary so³ectw:
£aziec, W¹sosz.
9). Obszar g³osowania nr 9 obejmuj¹cy obszary so³ectw:
Wygoda, Kijas, Walaszczyki.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Konopiska.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Œl¹skiego oraz wywieszeniu na tablicach og³oszeñ
Urzêdu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania w
Gminie Konopiska.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 i3

ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin , rad powiatów i sejmików województw (t.j.
DZ. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.),
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

UCHWA£Y
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ORKIESTRA DÊTA
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
w Konopiskach
S³awomir Pyrzyna

Mariola £yszczarz

Nasza Orkiestra Dêta po reorganizacji nie straci³a
swojego charakterystycznego brzmienia, a tak¿e nie
pogorszy³ siê jej wysoki poziom muzyczny. Jednak mo¿na
zauwa¿yæ jedn¹ zasadnicz¹ zmianê , a jest ni¹ widok wielu
nowych twarzy, maszeruj¹cych pod okiem kapelmistrza
Tomasza Hadriana. Pisz¹c o nowych twarzach, mam na
myœli adeptów Szkó³ki Muzycznej dzia³aj¹cej przy
GZOKSTiP w Konopiskach, którzy to ju¿ zaczynaj¹
zasilaæ jej szeregi. Œrednia wieku orkiestry na obecn¹
chwilê wynosi 17 lat, ale w najbli¿szych latach mo¿e ulec
jeszcze obni¿eniu, nie zatracaj¹c jednoczeœnie swojej
wartoœci muzycznej. Jak mo¿na zauwa¿yæ orkiestra
uœwietnia imprezy nie tylko w Konopiskach, ale te¿ na
terenie innych miejscowoœci gminy, podczas œwi¹t
koœcielnych, stra¿ackich i szkolnych.W tegoroczne
rezurekcje orkiestra zagra³a w Rêkszowicach, co zosta³o
pozytywnie odebrane poprzez tamtejsze spo³eczeñstwo.
Pytanie, jakie czêsto s³yszê osobiœcie brzmi: Dlaczego w
Rêkszowicach? Chcia³bym w skrócie wyjaœniæ, ¿e decyzjê
tak¹ podjêto na posiedzeniu Zarz¹du Gminnego OSP w
Konopiskach w czerwcu 2005 roku. Zarz¹d podj¹³ wtedy
Uchwa³ê, która mówi, ¿e Orkiestra Dêta co drugi rok
bêdzie uczestniczy³a w takich œwiêtach koœcielnych jak
rezurekcje i Bo¿e Cia³o w Konopiskach, a co cztery lata w
Rêkszowicach i Aleksandrii.

Poza koncertami rozrywkowymi jest to bardzo
wa¿ny rok dla nas , poniewa¿ ju¿ 2 lipca wyje¿d¿amy na
Regionalny Przegl¹d Orkiestr Dêtych do miejscowoœci
Siemiatycze woj. bialsko - podlaskie. Przegl¹d ten jest
o s t a t n i m e t a p e m e l i m i n a c j i d o F e s t i w a l u
Ogólnopolskiego, odbywaj¹cego siê w roku przysz³ym.
W sierpniu przez tydzieñ czasu dŸwiêki naszej muzyki
rozbrzmiewaæ bêd¹ nad jeziorem Bodeñskim w
Niemczech.

Na koniec, korzystaj¹c z okazji, chcia³bym
podziêkowaæ Panu Wójtowi i Radzie Gminy Konopiska
za zrozumienie celu naszej dzia³alnoœci i jej wspieranie w
ró¿nych formach.

W imieniu Zarz¹du Orkiestry i wszystkich
muzyków serdecznie pozdrawiam mieszkañców Gminy
Konopiska i zapraszam na nasz najbli¿szy koncert 21 maja
o godz. 19.00. podczas obchodów V Dni Gminy
Konopiska.

TRZY PIERWSZE NAGRODY
DLAKONOPISK

7 kwietnia br. w D¹browie Zielonej nast¹pi³o
rozdanie nagród i wyró¿nieñ XII Regionalnego Konkursu
na Palmê, Pisankê i Marzannê z cyklu ,,Tradycje
Wiosenne”. Organizatorem konkursu jest Gminny
Oœrodek Kultury w D¹browie Zielonej i Regionalny
Oœrodek Kultury w Czêstochowie.

P o r a z k o l e j n y
,,Kó³ko plastyczne” z
Gminnego Zespo³u
Oœwiaty, Kultury,
Sportu, Turystyki i
P r o m o c j i w
K o n o p i s k a c h
r e p r e z e n t o w a n e
przez : Weron ikê
Cierpia³, Karolinê
Biskup, Aleksandrê

Szymczyk, Basiê Œwiercz, Emilkê Gajzner, Sarê Rosada,
Justynê Biernack¹ Monikê Kapral i Tomka
Mi¿ejewskiego znalaz³o siê w gronie laureatów.

Zdoby³o I nagrodê za wykonanie MARZANNYi I
nagrodê za wykonanie
PISANEK w kategorii
wiekowej dzieci do12
lat.
I n a g r o d ê z a
wykonanie PISANEK
w kategorii wiekowej
m³odzie¿ do 18 lat
z d o b y ³ a r ó w n i e ¿
uczenn ica k l . I I I
G i m n a z j u m w
KonopiskachAgnieszka £yszczarz.

Serdecznie gratulujê zwyciêzcom i mam nadziejê,
¿e sukces ten bêdzie motywacj¹ do dalszej pracy
twórczej.

Sukces koszykarzy GZOKSTiP
w Konopiskach

Gminny Zespó ³ Oœwia ty,
Kultury, Sportu, Turystyki i
Promocji w Konopiskach zdoby³ II
miejsce w rozgrywkach Ligi
O k r ê g o w e j M ê ¿ c z y z n w
koszykówce w sezonie 2005 / 2006.

Serdecznie gratulujemy.

REGULAMIN KONKURSU NA
WIANEK SOBÓTKOWY

REGULAMIN KONKURSU NA
P R Z E B R A N I E , , S T R Ó J
CZAROWNICY”

Organizatorem konkursu jest Gminny Zespó³
Oœwiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w
Konopiskach.

Cele konkursu:
- powrót i podtrzymywanie tradycji zwi¹zanych z ,,Noc¹
Œw. Jana”
- poszerzanie wiedzy wœród dzieci i m³odzie¿y na temat
tradycji polskich

Warunki konkursu:
- konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do dzieci
i m³odzie¿y szkól podstawowych i

gimnazjów
- wianek wykonany ma byæ wy³¹cznie z ¿ywych kwiatów,
zbó¿, traw i roœlin

ka¿da uczestniczka konkursu prezentuje wianek na
g³owie
- prezentacja, rozstrzygniêcie konkursu, wrêczenie
nagród nast¹pi 24 czerwca 2006r. podczas

,,Sobótki” nad Zalewem ,,PAJ¥K”
Tradycj¹ ,,Sobótkow¹” jest równie¿ poszukiwanie
KWIATU PAPROCI.
Osoba, która odnajdzie KWIAT PAPROCI w nagrodê
otrzymuje od organizatora z³oty pierœcionek.

Serdecznie zapraszamy.

Organizatorem konkursu jest Gminny Zespó³ Oœwiaty,
Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach.

Cele konkursu:
- rozwijanie wyobraŸni plastycznej w projektowaniu
stroju,
-  przedstawienie postaci czarownicy wg w³asnego
pomys³u,
-  rozwijanie tradycji zwi¹zanych z obrzêdami
,,sobótkowymi”
Warunki konkursu:
-  konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do

dzieci i m³odzie¿y szkó³ podstawowych, gimnazjów
oraz doros³ych,

-  strój nale¿y zaprezentowaæ osobiœcie na scenie w dniu
24 czerwca 2006r. podczas Sobótki

Rozstrzygniecie konkursu i wrêczenie nagród nast¹pi 24
czerwca podczas ,,Sobótki” nad zalewem ,,PAJ¥K”

Serdecznie zapraszamy

KOMUNIKAT

Komisariat Policji w Blachownii zwraca siê z
apelem do wszystkich mieszkañców, aby w zwi¹zku z rosn¹c¹
liczb¹ oszustw odnotowanych na terenie województwa
œl¹skiego, a dokonywanych metod¹ „na wnuczka cz³onka
rodziny” podjêli kroki bezpieczeñstwa w stosunku do osób ,
które chc¹ od nich pobraæ jak¹kolwiek kwotê pieniê¿n¹.

Na podstawie zgromadzonych materia³ów ustalono,
i¿ metoda ta polega na tym, ¿e n/n sprawca dzwoni do
wczeœniej wytypowanej osoby, przedstawiaj¹c siê za wnuczka
lub kuzyna potrzebuj¹cego pilnie pieniêdzy w zwi¹zku z
zaistnia³¹ np. awari¹ jego pojazdu na drodze, celem
uregulowania nale¿noœci za holowanie. W wiêkszoœci
przypadków sprawca ma dobre rozpoznanie w osobach z
rodziny osób pokrzywdzonych. Mê¿czyzna podczas rozmowy
prosi o po¿yczkê w kwotach od kilku do kilkunastu tysiêcy
z³otych, jednoczeœnie informuj¹c, ¿e po pieni¹dze wyœle
kolegê lub kole¿ankê”.

Nasze Œpiewogranie
inf. w³asna

20 kwietnia br. odby³ po raz kolejny w œwietlicy
GZOKSTiP w Korzonku przegl¹d piosenki turystycznej
pod nazw¹ . W konkursie bra³y
udzia³ dzieci ze szkó³ podstawowych oraz gimnazjum z
naszej gminy. Dzieci wystêpowa³y w trzech kategoriach
wiekowych klas I - III, IV - VI oraz Gimnazjum. Komisja
w sk³adzie: Olga W³odarska, Tomasz Hadrian, Micha³
Polak przyzna³a nastêpuj¹ce miejsca i wyró¿nienia:
- w kategorii klas I -III,

III miejsce zdoby³ ZSP z Rêkszowic
- w kategorii klas IV - VI,

I miejsce zdoby³ ZSP z Aleksandrii,
II miejsce SP w £aŸcu,
III miejsce ZSP w Kopalni oraz SP w Jamkach-
Korzonku,
IV miejsce ZSP w Hutkach,
V miejsce ZSP w Rêkszowicach,
- w  kategorii gimnazjum,

II miejsce
zdoby³o
Gimnazjum z
Konopisk.
Gratulujemy i
zapraszamy za
rok.

"Nasze Œpiewogranie"
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zauwa¿yæ jedn¹ zasadnicz¹ zmianê , a jest ni¹ widok wielu
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Tomasza Hadriana. Pisz¹c o nowych twarzach, mam na
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GZOKSTiP w Konopiskach, którzy to ju¿ zaczynaj¹
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uœwietnia imprezy nie tylko w Konopiskach, ale te¿ na
terenie innych miejscowoœci gminy, podczas œwi¹t
koœcielnych, stra¿ackich i szkolnych.W tegoroczne
rezurekcje orkiestra zagra³a w Rêkszowicach, co zosta³o
pozytywnie odebrane poprzez tamtejsze spo³eczeñstwo.
Pytanie, jakie czêsto s³yszê osobiœcie brzmi: Dlaczego w
Rêkszowicach? Chcia³bym w skrócie wyjaœniæ, ¿e decyzjê
tak¹ podjêto na posiedzeniu Zarz¹du Gminnego OSP w
Konopiskach w czerwcu 2005 roku. Zarz¹d podj¹³ wtedy
Uchwa³ê, która mówi, ¿e Orkiestra Dêta co drugi rok
bêdzie uczestniczy³a w takich œwiêtach koœcielnych jak
rezurekcje i Bo¿e Cia³o w Konopiskach, a co cztery lata w
Rêkszowicach i Aleksandrii.

Poza koncertami rozrywkowymi jest to bardzo
wa¿ny rok dla nas , poniewa¿ ju¿ 2 lipca wyje¿d¿amy na
Regionalny Przegl¹d Orkiestr Dêtych do miejscowoœci
Siemiatycze woj. bialsko - podlaskie. Przegl¹d ten jest
o s t a t n i m e t a p e m e l i m i n a c j i d o F e s t i w a l u
Ogólnopolskiego, odbywaj¹cego siê w roku przysz³ym.
W sierpniu przez tydzieñ czasu dŸwiêki naszej muzyki
rozbrzmiewaæ bêd¹ nad jeziorem Bodeñskim w
Niemczech.

Na koniec, korzystaj¹c z okazji, chcia³bym
podziêkowaæ Panu Wójtowi i Radzie Gminy Konopiska
za zrozumienie celu naszej dzia³alnoœci i jej wspieranie w
ró¿nych formach.

W imieniu Zarz¹du Orkiestry i wszystkich
muzyków serdecznie pozdrawiam mieszkañców Gminy
Konopiska i zapraszam na nasz najbli¿szy koncert 21 maja
o godz. 19.00. podczas obchodów V Dni Gminy
Konopiska.

TRZY PIERWSZE NAGRODY
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7 kwietnia br. w D¹browie Zielonej nast¹pi³o
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- wianek wykonany ma byæ wy³¹cznie z ¿ywych kwiatów,
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rodziny” podjêli kroki bezpieczeñstwa w stosunku do osób ,
które chc¹ od nich pobraæ jak¹kolwiek kwotê pieniê¿n¹.
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i¿ metoda ta polega na tym, ¿e n/n sprawca dzwoni do
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lub kuzyna potrzebuj¹cego pilnie pieniêdzy w zwi¹zku z
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uregulowania nale¿noœci za holowanie. W wiêkszoœci
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prosi o po¿yczkê w kwotach od kilku do kilkunastu tysiêcy
z³otych, jednoczeœnie informuj¹c, ¿e po pieni¹dze wyœle
kolegê lub kole¿ankê”.

Nasze Œpiewogranie
inf. w³asna

20 kwietnia br. odby³ po raz kolejny w œwietlicy
GZOKSTiP w Korzonku przegl¹d piosenki turystycznej
pod nazw¹ . W konkursie bra³y
udzia³ dzieci ze szkó³ podstawowych oraz gimnazjum z
naszej gminy. Dzieci wystêpowa³y w trzech kategoriach
wiekowych klas I - III, IV - VI oraz Gimnazjum. Komisja
w sk³adzie: Olga W³odarska, Tomasz Hadrian, Micha³
Polak przyzna³a nastêpuj¹ce miejsca i wyró¿nienia:
- w kategorii klas I -III,

III miejsce zdoby³ ZSP z Rêkszowic
- w kategorii klas IV - VI,

I miejsce zdoby³ ZSP z Aleksandrii,
II miejsce SP w £aŸcu,
III miejsce ZSP w Kopalni oraz SP w Jamkach-
Korzonku,
IV miejsce ZSP w Hutkach,
V miejsce ZSP w Rêkszowicach,
- w  kategorii gimnazjum,

II miejsce
zdoby³o
Gimnazjum z
Konopisk.
Gratulujemy i
zapraszamy za
rok.

"Nasze Œpiewogranie"



VIII Olimpiada Gmin Powiatu
Czêstochowskiego

Szymon Modestowicz

1 maja 2006 r. na obiektach MOSiR-u w Blachowni odby³a siê VIII edycja Olimpiady Gmin Powiatu
Czêstochowskiego. Niestety pogoda sprawi³a, ¿e impreza ta nie przyci¹gnê³a tylu uczestników i widzów, co poprzednie jej
edycje. W zwi¹zku z aur¹ organizatorzy musieli zrezygnowaæ tak¿e z przeprowadzenia biegów sztafetowych, tradycyjnie
silnej strony ekipy z Konopisk. Mimo to na Olimpiadê stawi³o siê 5 dru¿yn gminnych: Blachownia, Mykanów, Przyrów,
Poczesna oraz Konopiska.

O godzinie 10.00 odby³o siê uroczyste otwarcie zawodów, rozdanie nagród zwi¹zanych z zesz³oroczn¹ rywalizacj¹
sportow¹ ekip z podczêstochowskich gmin oraz wystêp zespo³u tanecznego z gimnazjum w Blachowni. W grupie gmin
powy¿ej 8 tyœ. mieszkañców nasza gmina zajê³a 2 miejsce, przegrywaj¹c jedynie z Mykanowem.

Jako, ¿e nie odby³y siê zaplanowane na pocz¹tek imprezy biegi sztafetowe, organizatorzy zdecydowali o rozpoczêciu
turnieju mini - pi³ki no¿nej(ur. w 1993 i m³odsi) oraz konkursu rzutów pi³eczk¹ palantow¹ (wygrany przez ch³opców i
dziewczêta z Mykanowa). Niestety, w obu tych rywalizacjach nasza ekipa zajê³a 4 miejsce. Boli zw³aszcza przegrana
naszych m³odych pi³karzy, którzy na sam pocz¹tek dostali srog¹ lekcjê futbolu od gospodarzy, koñcz¹c mecz pora¿k¹
5:1(4:1). Pora¿ka ta najprawdopodobniej zwa¿y³a na braku koncentracji w kolejnym meczu z reprezentacj¹ Przyrowa,
przegranym 0:1(0:1) po golu zdobytym w zamieszaniu podbramkowym. Na otarcie ³ez pozostaje remis 4:4 (3:2) w meczu z
Mykanowem, w którym graj¹cy jako gospodarze pi³karze z Konopisk pokazali kilka ³adnych akcji ofensywnych. Turniej
pi³karski ostatecznie wygra³a dru¿yna z Przyrowa. Podobnie zakoñczy³ siê dla naszej reprezentacji turniej siatkówki
mê¿czyzn. Musimy jednak pamiêtaæ, ¿e by³ on rozgrywany w trudnych warunkach pogodowych. Nasza ekipa zajê³a
ostatecznie miejsce 4 egzekwo z Przyrowem.

W miêdzyczasie dosz³o do zaciêtej walki w turniejach strzelecko - rzutowych. W strzelaniu z wiatrówki zespó³ z
Konopisk w sk³adzie Ryszard Skoczylas, Ryszard Modestowicz i Zbigniew Wo³czyk, z sum¹ 109 pkt. zaj¹³ 1 miejsce,
wyprzedzaj¹c 6pkt. gospodarzy, a 7 dru¿ynê Mykanowa. W zawodach strzeleckich Unihokeja na asfalcie, Konopiska(Marta
Kwiatkowska, Barbara Ankowska, Andrzej Szymanek i Wojciech Krauze) przegra³y 1 bramk¹ rywalizacjê z Mykanowem,
ostatecznie zajmuj¹c 2 pozycjê przed Przyrowem i Blachowni¹. Podobnie zakoñczy³a siê rywalizacja w strzelaniu karnych na
ma³¹ bramkê. Andrzej Szymanek oraz wójt Jerzy Socha zajêli po dogrywce 2 miejsce za Mykanowem. Warto odnotowaæ, ¿e
niezwyk³ym instynktem strzeleckim popisa³ siê wójt Socha, strzelaj¹c 4 z 5 pierwszych strza³ów. Kolejne zwyciêstwo
odnieœliœmy w konkurencji str¹cania puszek, gdzie reprezentowali nasz¹ gminê Ela Klecha i Zenon Skwara. Na koniec tej
czêœci imprezy odby³y siê zawody w rzucie wa³kiem do metalowej sylwetki. Ela Klecha i Dorota Skoczylas zajê³y w tej

konkurencji 2 lokatê, pierwsze miejsce tradycyjnie przypad³o paniom z
Mykanowa. Na podsumowanie tej czêœci zawodów warto zaznaczyæ, ¿e
nasza obsada nie zawiod³a oczekiwañ dzielnie stawiaj¹c czo³a kolegom i
kole¿ankom radnym z Mykanowa.

W turnieju tenisa ziemnego dosz³o do bezpoœredniej konfrontacji na
linii Blachownia-Konopiska, gdzie ostatecznie zajêliœmy drug¹ lokatê.

Na zakoñczenie imprezy dosz³o do konfrontacji si³owej 4
wystêpuj¹cych gmin. W podnoszeniu ciê¿arka i przeci¹ganiu liny kobiet
Konopiska zajê³y bezpieczne 3 miejsca, przegrywaj¹c solidarnie z
Mykanowem i Przyrowem. Najwiêcej zainteresowania przyci¹gnê³a jednak
arcywa¿na konkurencja przeci¹gania liny mê¿czyzn, gdzie po dwóch
szybkich rundach odpad³y ekipy gospodarzy(4 miejsce) oraz Przyrowa, na
placu boju pozostawiaj¹c Mykanów i Konopiska. Rzut monet¹ i nasi musieli
ci¹gn¹æ pod górê. Ostatecznie triumfowali si³acze z Mykanowa.

W ostatecznym podsumowaniu, nasz zespó³ zaj¹³ 2 lokatê tu¿ za
Mykanowem, wyprzedzaj¹c kolejno Przyrów, Blachowniê i siatkarzy z Poczesnej.
Postawa naszych reprezentantów mo¿e
budziæ radoœæ i dumê. Szkoda jednak,
¿e kiepski stan bie¿ni lekkoatletycznej
nie pozwoli³ na rozegranie koronnej
dyscypliny, jak¹ s¹ biegi. Niestety po
raz kolejny muszê wyraziæ tak¿e ¿al, ¿e
pogoda wystraszy³a przedstawicieli
pozosta³ych 10 gmin oraz kibiców.
Miejmy nadziejê, ¿e za rok dopisze
aura lub sportowa wola walki.

Do zobaczenia.
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Sektorowy Program Operacyjny
Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ¯ywnoœciowego oraz Rozwój Obszarów
Wiejskich
(SPO  ROL)

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ¯ywnoœciowego oraz Rozwój Obszarów
Wiejskich okreœla strategiê oraz kierunki dzia³añ w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Program
wdra¿any jest na terenie ca³ego kraju w latach 2004 - 2006, przy za³o¿eniu, ¿e realizacja p³atnoœci odbywaæ siê bêdzie do
koñca 2008 roku.
�ród³em finansowania s¹ œrodki publiczne z: bud¿etu pañstwa, bud¿etów samorz¹dów regionalnych i lokalnych,

oraz œrodki inwestorów
prywatnych. W oparciu o analizê sytuacji na obszarach wiejskich i w sektorze rolno-spo¿ywczym przyjêto, ¿e
Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ¯ywnoœciowego oraz Rozwój Obszarów
Wiejskich bêdzie narzêdziem w realizacji celu Narodowego Planu Rozwoju - Restrukturyzacja Sektora
¯ywnoœciowego i Rozwój Obszarów Wiejskich.
Planowane dzia³ania, zgodnie z priorytetami , maj¹ s³u¿yæ realizacji dwóch celów
strategicznych programu:
1. Poprawa konkurencyjnoœci gospodarki rolno-¿ywnoœciowej - traktowany jako najwa¿niejszy cel strategiczny
rozwoju polskiego rolnictwa oraz przetwórstwa ¿ywnoœci w pierwszych latach Integracji z UE.

2. Zrównowa¿ony rozwój obszarów wiejskich - realizowany równie¿ poprzez Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW) oraz inne programy operacyjne w ramach Narodowego Planu Rozwoju.

Cele te realizowane bêd¹ w ramach dwóch priorytetów:
· ;

·
W ramach dzia³ania , wsparcie udzielane
jest na realizacjê projektów inwestycyjnych na terenach wiejskich. Istotny element tego dzia³ania stanowi pobudzenie
aktywnoœci œrodowisk lokalnych i stymulowanie wspó³pracy na rzecz rozwoju i promocji wartoœci zwi¹zanych z
miejscow¹ specyfik¹ spo³eczn¹, kulturow¹ i przyrodnicz¹.W ramach dzia³ania wspierane s¹ projekty obejmuj¹ce:
1. realizacjê inwestycji z zakresu modernizacji i wyposa¿enia obiektów pe³ni¹cych funkcje kulturalne,
rekreacyjne i sportowe;

2. odnowê obiektów zabytkowych charakterystycznych dla tradycji budownictwa wiejskiego regionu i ich
adaptacji na cele publiczne;

3. modernizacjê przestrzeni publicznej we wsi (min. place, parki, tereny zielone);
4. publiczna infrastrukturê przyczyniaj¹c¹ siê do rozwoju funkcji turystycznych wsi oraz dzia³ania zwi¹zane z

promocj¹ regionu;
Instytucj¹ Zarz¹dzaj¹c¹ dla SPO ROL jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a instytucj¹ wdra¿aj¹c¹ Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Œl¹skiego.Urz¹d Marsza³kowski Województwa Œl¹skiego og³osi³ konkurs w ramach

W ramach dzia³ania dofinansownie otrzyma³o 88 projektów w tym 4 z Gminy
Konopiska. Oto one:

2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"

Lp. Wnioskodawca Tytu³ i lokalizacja projektu Kwota pomocy EFOGR (z³) 80%kosztów
kwalifikowanych projektu

1 Gmina Konopiska Modernizacja budynku remizy OSP na potrzeby
kulturalne i spo³eczne mieszkañców wsi Rêkszowice 65 123,00

2 Gmina Konopiska Modernizacja infrastruktury sportowej
i budowa parkingu przy szkole w Aleksandrii 163 856,00

3 Gmina Konopiska Odnowa szlaku spacerowo-rekreacyjnego przy
ul. Lipowej w Konopiskach z ograniczonym ruchem ko³owym 196 716,00

4 Gmina Konopiska Modernizacja i wyposa¿enie œwietlicy wiejskiej
w miejscowoœci Kopalnia 32 743,00

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie - Sekcja Orientacji (EAGGF)

Rozporz¹dzenia Rady (WE) 1257/99

PRIORYTET I. Wspieranie zmian i dostosowañ w sektorze rolno-¿ywnoœciowym
PRIORYTET II. Zrównowa¿ony rozwój obszarów wiejskich;

PRIORYTETU II Zrównowa¿ony rozwój obszarów wiejskich na dzia³anie 2. 3 Odnowa wsi oraz zachowanie
dziedzictwa kulturowego w 2005 r.
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Szko³a Podstawowa w £aŸcu Comenius w Gimnazjum
w Konopiskach

Szko³a Podstawowa w
Konopiskach

Beata Cierpia³

Szko³a Podstawowa w £aŸcu jest jedn¹ z kilku
niewielkich placówek oœwiatowych w naszej gminie.
Niewielk¹, ale odnosz¹c¹ pewne sukcesy. Dzieje siê to
zw³aszcza w dziedzinie sztuk plastycznych. Ju¿ we
wrzeœniu uczennica Sandra Janik z klasy IV uzyska³a
wyró¿nienie w konkursie miêdzyszkolnym „Jan Pawe³
II-Wielki”.
Nastêpnie w grudniu Klaudia Czernik z klasy V zosta³a
wyró¿niona w konkursie pt. „Zdrowa matka-zdrowe
dziecko”, zorganizowanym przez Œl¹skie Centrum
Zdrowia Publicznego Oddzia³ Zamiejscowy w
Czêstochowie. Do wystawy w tym¿e konkursie
zakwalifikowa³a siê uczennica klasy III Ewelina
Dziubiñska.
Ewelina Dziubiñska otrzyma³a wyró¿nienie w konkursie
plastycznym dla klas I-III organizowanym przez prof.
Genowefê Grabowsk¹, pos³ankê do Parlamentu
Europejskiego w Katowicach pt. „Czym jest dla ciebie
Unia Europejska?” Ewelina jest wychowank¹ pani
Zenobii Pyrkosz, której uczniowie przoduj¹ w
konkursach plastycznych w kategorii klas m³odszych.

W paŸdzierniku 2005 roku w Szkole
Podstawowej w £aŸcu powsta³ Szkolny Klub Psich
Przyjació³ „FAFIK”. Jest to klub zrzeszaj¹cy mi³oœników
nie tylko psów, lecz równie¿ innych zwierz¹t oraz
przyrody w szerokim tego s³owa pojêciu.
Klubowicze maj¹ swoje legitymacje, wnosz¹ drobne
op³aty, ca³kowicie dobrowolne i o nieustalonej odgórnie
wysokoœci. Prezesem Klubu jest uczennica klasy VI,
Maria Musia³. Bardzo zaanga¿owana w pracê
mi³oœniczka wszelkich zwierz¹t. Organizuje spotkania,
zebrania oraz zbiórkê darów dla psów w schronisku w
Czêstochowie.

Przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, 15.12.2005 roku z
delegacj¹ dzieci nale¿¹cych do Klubu odwiedziliœmy
podopiecznych schroniska. PrzywieŸliœmy karmê dla
psów i kotów oraz siano do wyœcie³ania legowisk i bud.
Schronisko znajduje siê przy ulicy Gilowej w dzielnicy
Raków. Zwierzêta maj¹ tu ca³odobow¹ opiekê, nadzór
weterynaryjny, ale s¹ bardzo smutne. Ka¿dy pies chcia³
zaprezentowaæ siê nam z jak najlepszej strony.
Popisywa³y siê przed nami swoimi umiejêtnoœciami,
podsuwa³y do g³askania. Ju¿ organizujemy kolejn¹
zbiórkê karmy. Siano i s³oma czekaj¹ u naszych kolegów.
Wizyta w schronisku zaowocowa³a. Nasz kolega z klasy
VI wzi¹³ do domu jednego z oczekuj¹cych na adopcjê
pieska.
Warto zaopiekowaæ siê takim psem. S¹ bardzo wdziêczne
za okazane im serce. Koszty nie s¹ du¿e. W zale¿noœci od
wieku i rasy psa osi¹gaj¹ wysokoœæ 30-80 z³otych w co
wliczone s¹ szczepienia.Aradoœæ obopólna.

Ilona B³aszczyk

W Gimnazjum w Konopiskach dobiega koñca
pierwszy rok prac zwi¹zanych z realizacj¹ projektu
Sokrates Comenius. Uczniowie od listopada zbierali
informacje o naszej gminie zwi¹zane z jej po³o¿eniem,
przyrod¹ i turystyk¹.

W drugim semestrze br. uczniowie nasi
przygotowali mapê gminy Konopiska i jej otoczenia.

Nastêpnie wymieniliœmy siê mapami z zebranymi
informacjami ze szko³ami partnerskimi z Litwy, S³owacji
i Niemiec. W kwietniu i maju uczniowie wraz z
nauczycielami przygotowuj¹ folder o gminie na p³ycie
CD, a tak¿e broszurê reklamuj¹c¹ nasz¹ gminê.

Podczas wizyty w Niemczech w Markdorfie
odbêdzie siê prezentacja przygotowanych materia³ów i
podsumowanie pierwszego roku wspó³pracy, a tak¿e
zostan¹ omówione zadania na drugi rok.

Ju¿ po raz czwarty uczniowie klas szóstych
Szko³y Podstawowej w Konopiskach wziêli udzia³ w
Konkursie Interdyscyplinarnym. Has³o tegorocznych
zmagañ, zgromadzi³o w
pierwszym etapie grupê uczniów najbardziej
zainteresowanych tematyk¹ badañ i podró¿y
kosmicznych. Warto dodaæ, ¿e konkurs obejmuje swym
zakresem ró¿ne dyscypliny, miêdzy innymi: jêzyk polski,
matematykê, przyrodê, historiê, plastykê, a tak¿e wybrane
elementy œcie¿ek edukacyjnych. Dlatego te¿ do drugiego
etapu przechodz¹ uczniowie, którzy maj¹ nie tylko du¿¹
wiedzê i umiejêtnoœci, ale potrafi¹ odnieœæ j¹ do praktyki
dnia codziennego. Umiej¹ w sposób twórczy
rozwi¹zywaæ problemy, najpe³niej i w sposób integralny
pojmuj¹ œwiat, ludzi i siebie.

Nasz¹ szko³ê w drugim etapie reprezentowaæ bêdzie
piêciu uczniów finalistów: Adam Centkowski, Kamil
Joñczyk, Jakub Lamch, Daniel Ligêska i Ola
Wojciechowska. Nam nie pozostaje nic innego, jak
¿yczyæ im wiele radoœci i satysfakcji w „odkrywaniu”
kosmosu i w³asnych mo¿liwoœci oraz sukcesów w
konkursowej zabawie z nauk¹.

NA PODBÓJ KOSMOSU,



Sektorowy Program Operacyjny
Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ¯ywnoœciowego oraz Rozwój Obszarów
Wiejskich
(SPO  ROL)

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ¯ywnoœciowego oraz Rozwój Obszarów
Wiejskich okreœla strategiê oraz kierunki dzia³añ w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Program
wdra¿any jest na terenie ca³ego kraju w latach 2004 - 2006, przy za³o¿eniu, ¿e realizacja p³atnoœci odbywaæ siê bêdzie do
koñca 2008 roku.
�ród³em finansowania s¹ œrodki publiczne z: bud¿etu pañstwa, bud¿etów samorz¹dów regionalnych i lokalnych,

oraz œrodki inwestorów
prywatnych. W oparciu o analizê sytuacji na obszarach wiejskich i w sektorze rolno-spo¿ywczym przyjêto, ¿e
Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ¯ywnoœciowego oraz Rozwój Obszarów
Wiejskich bêdzie narzêdziem w realizacji celu Narodowego Planu Rozwoju - Restrukturyzacja Sektora
¯ywnoœciowego i Rozwój Obszarów Wiejskich.
Planowane dzia³ania, zgodnie z priorytetami , maj¹ s³u¿yæ realizacji dwóch celów
strategicznych programu:
1. Poprawa konkurencyjnoœci gospodarki rolno-¿ywnoœciowej - traktowany jako najwa¿niejszy cel strategiczny
rozwoju polskiego rolnictwa oraz przetwórstwa ¿ywnoœci w pierwszych latach Integracji z UE.

2. Zrównowa¿ony rozwój obszarów wiejskich - realizowany równie¿ poprzez Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW) oraz inne programy operacyjne w ramach Narodowego Planu Rozwoju.

Cele te realizowane bêd¹ w ramach dwóch priorytetów:
· ;

·
W ramach dzia³ania , wsparcie udzielane
jest na realizacjê projektów inwestycyjnych na terenach wiejskich. Istotny element tego dzia³ania stanowi pobudzenie
aktywnoœci œrodowisk lokalnych i stymulowanie wspó³pracy na rzecz rozwoju i promocji wartoœci zwi¹zanych z
miejscow¹ specyfik¹ spo³eczn¹, kulturow¹ i przyrodnicz¹.W ramach dzia³ania wspierane s¹ projekty obejmuj¹ce:
1. realizacjê inwestycji z zakresu modernizacji i wyposa¿enia obiektów pe³ni¹cych funkcje kulturalne,
rekreacyjne i sportowe;

2. odnowê obiektów zabytkowych charakterystycznych dla tradycji budownictwa wiejskiego regionu i ich
adaptacji na cele publiczne;

3. modernizacjê przestrzeni publicznej we wsi (min. place, parki, tereny zielone);
4. publiczna infrastrukturê przyczyniaj¹c¹ siê do rozwoju funkcji turystycznych wsi oraz dzia³ania zwi¹zane z

promocj¹ regionu;
Instytucj¹ Zarz¹dzaj¹c¹ dla SPO ROL jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a instytucj¹ wdra¿aj¹c¹ Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Œl¹skiego.Urz¹d Marsza³kowski Województwa Œl¹skiego og³osi³ konkurs w ramach

W ramach dzia³ania dofinansownie otrzyma³o 88 projektów w tym 4 z Gminy
Konopiska. Oto one:

2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"

Lp. Wnioskodawca Tytu³ i lokalizacja projektu Kwota pomocy EFOGR (z³) 80%kosztów
kwalifikowanych projektu

1 Gmina Konopiska Modernizacja budynku remizy OSP na potrzeby
kulturalne i spo³eczne mieszkañców wsi Rêkszowice 65 123,00

2 Gmina Konopiska Modernizacja infrastruktury sportowej
i budowa parkingu przy szkole w Aleksandrii 163 856,00

3 Gmina Konopiska Odnowa szlaku spacerowo-rekreacyjnego przy
ul. Lipowej w Konopiskach z ograniczonym ruchem ko³owym 196 716,00

4 Gmina Konopiska Modernizacja i wyposa¿enie œwietlicy wiejskiej
w miejscowoœci Kopalnia 32 743,00

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie - Sekcja Orientacji (EAGGF)

Rozporz¹dzenia Rady (WE) 1257/99

PRIORYTET I. Wspieranie zmian i dostosowañ w sektorze rolno-¿ywnoœciowym
PRIORYTET II. Zrównowa¿ony rozwój obszarów wiejskich;

PRIORYTETU II Zrównowa¿ony rozwój obszarów wiejskich na dzia³anie 2. 3 Odnowa wsi oraz zachowanie
dziedzictwa kulturowego w 2005 r.

PASMA WYDARZENIA
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Szko³a Podstawowa w £aŸcu Comenius w Gimnazjum
w Konopiskach

Szko³a Podstawowa w
Konopiskach

Beata Cierpia³

Szko³a Podstawowa w £aŸcu jest jedn¹ z kilku
niewielkich placówek oœwiatowych w naszej gminie.
Niewielk¹, ale odnosz¹c¹ pewne sukcesy. Dzieje siê to
zw³aszcza w dziedzinie sztuk plastycznych. Ju¿ we
wrzeœniu uczennica Sandra Janik z klasy IV uzyska³a
wyró¿nienie w konkursie miêdzyszkolnym „Jan Pawe³
II-Wielki”.
Nastêpnie w grudniu Klaudia Czernik z klasy V zosta³a
wyró¿niona w konkursie pt. „Zdrowa matka-zdrowe
dziecko”, zorganizowanym przez Œl¹skie Centrum
Zdrowia Publicznego Oddzia³ Zamiejscowy w
Czêstochowie. Do wystawy w tym¿e konkursie
zakwalifikowa³a siê uczennica klasy III Ewelina
Dziubiñska.
Ewelina Dziubiñska otrzyma³a wyró¿nienie w konkursie
plastycznym dla klas I-III organizowanym przez prof.
Genowefê Grabowsk¹, pos³ankê do Parlamentu
Europejskiego w Katowicach pt. „Czym jest dla ciebie
Unia Europejska?” Ewelina jest wychowank¹ pani
Zenobii Pyrkosz, której uczniowie przoduj¹ w
konkursach plastycznych w kategorii klas m³odszych.

W paŸdzierniku 2005 roku w Szkole
Podstawowej w £aŸcu powsta³ Szkolny Klub Psich
Przyjació³ „FAFIK”. Jest to klub zrzeszaj¹cy mi³oœników
nie tylko psów, lecz równie¿ innych zwierz¹t oraz
przyrody w szerokim tego s³owa pojêciu.
Klubowicze maj¹ swoje legitymacje, wnosz¹ drobne
op³aty, ca³kowicie dobrowolne i o nieustalonej odgórnie
wysokoœci. Prezesem Klubu jest uczennica klasy VI,
Maria Musia³. Bardzo zaanga¿owana w pracê
mi³oœniczka wszelkich zwierz¹t. Organizuje spotkania,
zebrania oraz zbiórkê darów dla psów w schronisku w
Czêstochowie.

Przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, 15.12.2005 roku z
delegacj¹ dzieci nale¿¹cych do Klubu odwiedziliœmy
podopiecznych schroniska. PrzywieŸliœmy karmê dla
psów i kotów oraz siano do wyœcie³ania legowisk i bud.
Schronisko znajduje siê przy ulicy Gilowej w dzielnicy
Raków. Zwierzêta maj¹ tu ca³odobow¹ opiekê, nadzór
weterynaryjny, ale s¹ bardzo smutne. Ka¿dy pies chcia³
zaprezentowaæ siê nam z jak najlepszej strony.
Popisywa³y siê przed nami swoimi umiejêtnoœciami,
podsuwa³y do g³askania. Ju¿ organizujemy kolejn¹
zbiórkê karmy. Siano i s³oma czekaj¹ u naszych kolegów.
Wizyta w schronisku zaowocowa³a. Nasz kolega z klasy
VI wzi¹³ do domu jednego z oczekuj¹cych na adopcjê
pieska.
Warto zaopiekowaæ siê takim psem. S¹ bardzo wdziêczne
za okazane im serce. Koszty nie s¹ du¿e. W zale¿noœci od
wieku i rasy psa osi¹gaj¹ wysokoœæ 30-80 z³otych w co
wliczone s¹ szczepienia.Aradoœæ obopólna.

Ilona B³aszczyk

W Gimnazjum w Konopiskach dobiega koñca
pierwszy rok prac zwi¹zanych z realizacj¹ projektu
Sokrates Comenius. Uczniowie od listopada zbierali
informacje o naszej gminie zwi¹zane z jej po³o¿eniem,
przyrod¹ i turystyk¹.

W drugim semestrze br. uczniowie nasi
przygotowali mapê gminy Konopiska i jej otoczenia.

Nastêpnie wymieniliœmy siê mapami z zebranymi
informacjami ze szko³ami partnerskimi z Litwy, S³owacji
i Niemiec. W kwietniu i maju uczniowie wraz z
nauczycielami przygotowuj¹ folder o gminie na p³ycie
CD, a tak¿e broszurê reklamuj¹c¹ nasz¹ gminê.

Podczas wizyty w Niemczech w Markdorfie
odbêdzie siê prezentacja przygotowanych materia³ów i
podsumowanie pierwszego roku wspó³pracy, a tak¿e
zostan¹ omówione zadania na drugi rok.

Ju¿ po raz czwarty uczniowie klas szóstych
Szko³y Podstawowej w Konopiskach wziêli udzia³ w
Konkursie Interdyscyplinarnym. Has³o tegorocznych
zmagañ, zgromadzi³o w
pierwszym etapie grupê uczniów najbardziej
zainteresowanych tematyk¹ badañ i podró¿y
kosmicznych. Warto dodaæ, ¿e konkurs obejmuje swym
zakresem ró¿ne dyscypliny, miêdzy innymi: jêzyk polski,
matematykê, przyrodê, historiê, plastykê, a tak¿e wybrane
elementy œcie¿ek edukacyjnych. Dlatego te¿ do drugiego
etapu przechodz¹ uczniowie, którzy maj¹ nie tylko du¿¹
wiedzê i umiejêtnoœci, ale potrafi¹ odnieœæ j¹ do praktyki
dnia codziennego. Umiej¹ w sposób twórczy
rozwi¹zywaæ problemy, najpe³niej i w sposób integralny
pojmuj¹ œwiat, ludzi i siebie.

Nasz¹ szko³ê w drugim etapie reprezentowaæ bêdzie
piêciu uczniów finalistów: Adam Centkowski, Kamil
Joñczyk, Jakub Lamch, Daniel Ligêska i Ola
Wojciechowska. Nam nie pozostaje nic innego, jak
¿yczyæ im wiele radoœci i satysfakcji w „odkrywaniu”
kosmosu i w³asnych mo¿liwoœci oraz sukcesów w
konkursowej zabawie z nauk¹.

NA PODBÓJ KOSMOSU,
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Edukacja przyrodnicza -
konkurs wiedzy ekologicznej
Krystyna Bartocha

Zespó³ Parków Krajobrazowych Województwa
Œl¹skiego Oddzia³ w Kalinie przeprowadzi³ konkurs
wiedzy ekologicznej wœród m³odzie¿y z 20 szkó³
podstawowych z terenu trzech powiatów. W konkursie
uczestniczy³y dzieci ze szkó³ m.in.w GwoŸdzianach,
Boronowie, Jamkach - Korzonku, Kochcicach,
Konopiskach, Kopalni, Panek, Koszêcina, Lubliñca,
Olszyny, Pawonkowa, Sierakowa, Starczy, Rusinowic i
Wêglowic. Konkurs zorganizowano w celu pog³êbiania
wiedzy dotycz¹cej zagadnieñ przyrodniczych,
rozbudzenia szacunku dla naszej przyrody ojczystej.

Uczestnicy konkursu w Oœrodku Edukacyjnym
w Kalinie zmagali siê z pytaniami z zakresu ekologii,
przyrody, rozpoznawania gatunków, musieli te¿
rozwi¹zaæ krzy¿ówkê. Pytano tu m.in. o ptaki zaliczane
do gniazdowników, przyczyny zanieczyszczenia wód w
Polsce, o szkodliwoœæ pestycydów. Konkurs stanowi,
obok warsztatów i zajêæ terenowych i akcji, jeden z

e l e m e n t ó w
k s z t a ³ c e n i a
m³odzie¿y przez
O œ r o d e k
E d u k a c y j n y
P a r k ó w
Krajobrazowych,
c a ³ o œ æ o f e r t y
mo¿na znaleŸæ na
s t r o n i e

lub
wys³aæ zapytanie
e - m a i l e m

.
Najwiêks

z¹ iloœæ punktów
z d o b y ³ a t y m
razem dru¿yna

ze szko³y w Wêglowicach, II - miejsce
zdobyli Magdalena £ugowska i Bartosz Kauf z Panek.
Obie dru¿yny w finale wojewódzkim w Dyrekcji
ZPKWŒ w Bêdzinie w maju br. bêd¹ reprezentowaæ nasz
region. Laureaci, nagrody otrzymali z r¹k Pani kierowik

, natomiast s³odki poczêstunek dla
uczestników zapewni³ Wójt Gminy Konopiska Pan

. Gminê Konopiska reprezentowa³y szko³y z
Kopalni, Jamek-Korzonka i Konopisk.

Ju¿ dziœ zapraszamy do Oœrodka Edukacyjnego
ZPKWŒ w Kalinie, na konferencjê naukow¹ 14 czerwca
pn: „Znaczenie edukacji dla wspó³czesnych wyzwañ
ochrony przyrody” zg³oszenia pod nr telefonu 34-3574-
902.

Podnoszenie stanu œwiadomoœci ekologicznej i

ochrona przyrody jest obowi¹zkiem ka¿dego z nas.
Zapraszamy do poznawania terenów cennych
przyrodniczo, do wspó³pracy w tworzeniu i realizacji
programów ochrony pozosta³ych jeszcze cennych
terenów.

Anna Korzekwa,
Konrad Kud³a

Krystyny Bartocha

Jerzy Socha

CzSPSz nowe doœwiadczenia
uczniów z ZSPi Gimnazjum
w Hutkach
Krystyna Badora

Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Hutkach od 2003r.
wspó³pracuje z Czêstochowskim Stowarzyszeniem
Pomocy Szkole. Celem stowarzyszenia jest podejmowanie
dzia³añ dla dobra dzieci i m³odzie¿y. S¹ to miêdzy innymi
warsztaty edukacyjne, wycieczki, zapomogi, nagrody dla
zdolnych uczniów, ksi¹¿ki i materia³y dydaktyczne dla
szkó³. Prowadzona jest równie¿ szeroko zakrojona akcja
letnia i wypoczynek zimowy.

W tym roku szkolnym uczniowie kl. V Szko³y
Podstawowej oraz kl. I Gimnazjum w Hutkach
uczestniczyli w XII edycji Warsztatów Samorz¹dowych
"Czêstochowa moja przysz³oœæ'', które odby³y siê w dniach
27 i 28.10.2005r.
W ramach warsztatów uczniowie uczestniczyli w:
- zajêciach w Rezerwacie Archeologicznym na Rakowie na
temat:

"W poszukiwaniu przesz³oœci poznajemy
najstarsze pradzieje regionu",
historia miasta prezentacja multimedialna.
- zajêcia z psychologii "Media spo³eczne",
jêzyk angielski w biznesie,
, , P o z n a j e m y f u n k c j o n o w a n i e n o w o c z e s n e g o
przedsiêbiorstwa'',
- zajêcia w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej
temat:
"Planowanie kariery zawodowej",
- zajêcia warsztatowe "Strategia rozwoju dla miasta
Czêstochowy''.

Nastêpnie uczestnicy warsztatów w dniu 21 lutego
2006r. pojechali na wycieczkê do Warszawy. Zwiedzili
Sejm i Gmach Telewizji Polskiej, drzwi przed nimi
otworzy³a tak¿e Gie³da Papierów Wartoœciowych. Pe³ni
wra¿eñ wszyscy uczestnicy spotkali siê jeszcze raz 23
lutego 2006r. na podsumowaniu warsztatów.
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia pan Bogumi³ Dobosz
podziêkowa³ wszystkim za aktywny udzia³ i obieca³, ¿e
wnioski dotycz¹ce strategii rozwoju miasta Czêstochowy
przeka¿e na rêce przewodnicz¹cego Rady Miasta. Ka¿dy
uczestnik warsztatów otrzyma³ tak¿e pami¹tkowy
certyfikat.

www.zpk.pl

zpk.kalina@zpk.p
l

Urodzinowy prezent
Ma³gorzata Warwas

Dla uœwietnienia 60 rocznicy powo³ania
Ludowego Zespo³u Sportowego „Lot” Konopiska,
naszej gminie przyznano organizacjê Mistrzostw
Powiatu Czêstochowskiego Zrzeszenia LZS w tenisie
sto³owym. Pomys³odawc¹ takiej lokalizacji zawodów
by³ Pan STANIS£AW S¥CZEK, który podj¹³ siê
jednoczeœnie ciê¿kiej roli gospodarza i organizatora. Z
awizowanych wczeœniej 85 zawodników, do Konopisk
dotar³o ….124!!! , zawody w 5 kategoriach wiekowych
zakoñczy³y siê póŸnym popo³udniem. Dostojny
Jubilat- LOT Konopiska otrzyma³ od Uczniowskiego
Klubu Sportowego „ZAWISZA” przy SP w Kopalni
wspania³y urodzinowy prezent : I miejsce w rywalizacji
medalowej /³¹cznie 13 medali/, I miejsce w kategorii
klubów sportowych, I miejsce w kategorii gmin.

Medale zdobyli:
Z³ote  -

Srebrne -

Br¹zowe-

Miejsca punktowane zajêli :
IV
V

VI
yk

Czo³ówka klasyfikacji klubowej:

I.UKS „ZAWISZA” Kopalnia ……………81
II. „GROM Z£OTA DAMA” Poczesna……53 p
III. ULKS „JEDNOŒÆ” Mykanów …………50 p

Czo³ówka klasyfikacji dru¿ynowej gmin:

I. Gmina Konopiska       96 p.
II.Gmina Poczesna          53 p.

III.Gmina Mykanów         50 p.
IV.Gmina K³omnice          19p.

Dodatkowe 15 punktów do klasyfikacji gmin zdobyli
nastêpuj¹cy zawodnicy z naszego terenu : Rêkszowice
Pan Wies³aw Kowal -5 p. za II miejsce,Anna Kowalik
3 p za IV miejsce, Aleksandria- Daria Ociepa -4 p za III
miejsce, Konrad Kuzior 1 p za VI miejsce, Jamki-
KorzonekAdrian Klecha 2 p za V miejsce.
Na zakoñczenie zawodów Pan mgr in¿. Jerzy Socha
Wójt Gminy Konopiska-wrêczy³ medalistom
indywidualnym pami¹tkowe statuetki, 3 najlepsze
dru¿yny klubowe i 3 najlepsze gminy w punktacji
dru¿ynowej otrzyma³y okaza³e puchary te najwiêksze

Patrycja Nierobiœ, Przemys³aw Dziubiñski,
Mateusz Sobierski.

Wiktoria Jagusiak, Anna Osuchowska,
Dawid Dziubiñski ,      Kordian Minkina , Andrzej
Ankowski.

Kinga Lisowska, Anna Martirosjan, Patryk
Dziubiñski, Grzegorz Kuku³a, Szymon Smy³a.

Monika Ciekot, Aleksander ¯ydek
Magda Leœniczek, Agata Sucharska, Dorota

Ankowska, Sylwia Wulf.
Milena Mikulska, Anna Kuku³a, Milena Grajcar,

Rafa³ Wo³cz

pojecha³y do Kopalni.
Dru¿ynê UKS „ZAWISZA” Kopalnia wyszkoli³ i

przygotowa³ do zawodów mgr Henryk ¯ydek.

„Moja ma³a ojczyzna”
Renata Gêsiarz

Okaza³o siê, ¿e m³odzi ludzie potrafi¹ dostrzec piêkno
swojej najbli¿szej okolicy, zachwyciæ siê tym, co ich otacza,
pos³uchaæ historii swoich przodków i zajmuj¹co o tym
napisaæ.
Œwiat dzieciñstwa, w którym siê wychowujemy i roœniemy,
jest bardzo wa¿ny i na zawsze pozostaje w naszej pamiêci.
Nawet, jeœli zmienimy miejsce zamieszkania, z nostalgi¹
wspominamy rodzinny dom, opowiadania naszych
dziadków, piêkn¹ okolicê, drogê, która codziennie
chodziliœmy do szko³y i ¿yczliwych nam ludzi.
Nie³atwo by³o wybraæ zwyciêzców , gdy¿ wszystkie oddane
prace reprezentowa³y wysoki poziom.

Oto oni:

Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników
„Pasma” do naprawdê pasjonuj¹cej lektury. W kolejnych
numerach bêdziemy publikowaæ najciekawsze prace. Oto

1.Dziœ o¿yj¹ stare fotografie - historia moich przodków.
2.Moja miejscowoœæ za sto lat.
3.PrzyjedŸ do mojej miejscowoœci. Znajdziesz tu… - artyku³
reklamowy.

I miejsce Ewa Kamiñska kl. Ia.
II miejsce Kamil Janik kl. IIa.
III miejsce Micha³ Zych kl. IIa.
Temat
I miejsce Dominika P³atkowska kl. IIIe.
II miejsce Katarzyna Ciuk kl. IIId.
III miejsce Kamila Koœcielniak kl. IIIe.
Wyró¿nienie: Anita Gorzelak kl. IId.
Temat

I miejsce Kamil Orliñski kl. IIIe.
Wyró¿nienie: Piotr Glajzner kl. Id.

Temat: „ Dziœ o¿yj¹ stare fotografie historia moich
przodków”.

: „Moja miejscowoœæ za sto lat”.

: „PrzyjedŸ do mojej miejscowoœci. Znajdziesz
u...”- artyku³ reklamowy.t

pierwsza z nich:

dokoñczenie na str. 14.

Po raz kolejny zosta³ og³oszony w
konkurs polonistyczny

maj¹cy na celu promowanie edukacji regionalnej.
Patriotyzm lokalny jest uczuciem pozytywnym, a nawet
po¿¹danym i nale¿y go pielêgnowaæ od najm³odszych lat.
Dzisiejszy œwiat zaczyna od nowa odkrywaæ wartoœæ
„ma³ych ojczyzn” spo³ecznoœci lokalnych i ich bogactwa
kulturowego. Ka¿dy ma poczucie wiêzi z miejscem
urodzenia i zamieszkania, z jego lokaln¹ histori¹ i tradycjami.
Aby kochaæ najpierw trzeba poznaæ i pokochaæ
sw¹ M³odzie¿ gimnazjalna z chêci¹
przyst¹pi³a do pracy. Konkurs cieszy³ siê du¿ym
zainteresowaniem wœród uczniów. Mieli oni mo¿liwoœæ
pisemnego wypowiedzenia siê na jeden z dowolnie
wybranych tematów. Spoœród wielu najwiêksz¹
popularnoœci¹ cieszy³y trzy:
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Edukacja przyrodnicza -
konkurs wiedzy ekologicznej
Krystyna Bartocha

Zespó³ Parków Krajobrazowych Województwa
Œl¹skiego Oddzia³ w Kalinie przeprowadzi³ konkurs
wiedzy ekologicznej wœród m³odzie¿y z 20 szkó³
podstawowych z terenu trzech powiatów. W konkursie
uczestniczy³y dzieci ze szkó³ m.in.w GwoŸdzianach,
Boronowie, Jamkach - Korzonku, Kochcicach,
Konopiskach, Kopalni, Panek, Koszêcina, Lubliñca,
Olszyny, Pawonkowa, Sierakowa, Starczy, Rusinowic i
Wêglowic. Konkurs zorganizowano w celu pog³êbiania
wiedzy dotycz¹cej zagadnieñ przyrodniczych,
rozbudzenia szacunku dla naszej przyrody ojczystej.

Uczestnicy konkursu w Oœrodku Edukacyjnym
w Kalinie zmagali siê z pytaniami z zakresu ekologii,
przyrody, rozpoznawania gatunków, musieli te¿
rozwi¹zaæ krzy¿ówkê. Pytano tu m.in. o ptaki zaliczane
do gniazdowników, przyczyny zanieczyszczenia wód w
Polsce, o szkodliwoœæ pestycydów. Konkurs stanowi,
obok warsztatów i zajêæ terenowych i akcji, jeden z

e l e m e n t ó w
k s z t a ³ c e n i a
m³odzie¿y przez
O œ r o d e k
E d u k a c y j n y
P a r k ó w
Krajobrazowych,
c a ³ o œ æ o f e r t y
mo¿na znaleŸæ na
s t r o n i e

lub
wys³aæ zapytanie
e - m a i l e m

.
Najwiêks

z¹ iloœæ punktów
z d o b y ³ a t y m
razem dru¿yna

ze szko³y w Wêglowicach, II - miejsce
zdobyli Magdalena £ugowska i Bartosz Kauf z Panek.
Obie dru¿yny w finale wojewódzkim w Dyrekcji
ZPKWŒ w Bêdzinie w maju br. bêd¹ reprezentowaæ nasz
region. Laureaci, nagrody otrzymali z r¹k Pani kierowik

, natomiast s³odki poczêstunek dla
uczestników zapewni³ Wójt Gminy Konopiska Pan

. Gminê Konopiska reprezentowa³y szko³y z
Kopalni, Jamek-Korzonka i Konopisk.

Ju¿ dziœ zapraszamy do Oœrodka Edukacyjnego
ZPKWŒ w Kalinie, na konferencjê naukow¹ 14 czerwca
pn: „Znaczenie edukacji dla wspó³czesnych wyzwañ
ochrony przyrody” zg³oszenia pod nr telefonu 34-3574-
902.

Podnoszenie stanu œwiadomoœci ekologicznej i

ochrona przyrody jest obowi¹zkiem ka¿dego z nas.
Zapraszamy do poznawania terenów cennych
przyrodniczo, do wspó³pracy w tworzeniu i realizacji
programów ochrony pozosta³ych jeszcze cennych
terenów.

Anna Korzekwa,
Konrad Kud³a

Krystyny Bartocha

Jerzy Socha

CzSPSz nowe doœwiadczenia
uczniów z ZSPi Gimnazjum
w Hutkach
Krystyna Badora

Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Hutkach od 2003r.
wspó³pracuje z Czêstochowskim Stowarzyszeniem
Pomocy Szkole. Celem stowarzyszenia jest podejmowanie
dzia³añ dla dobra dzieci i m³odzie¿y. S¹ to miêdzy innymi
warsztaty edukacyjne, wycieczki, zapomogi, nagrody dla
zdolnych uczniów, ksi¹¿ki i materia³y dydaktyczne dla
szkó³. Prowadzona jest równie¿ szeroko zakrojona akcja
letnia i wypoczynek zimowy.

W tym roku szkolnym uczniowie kl. V Szko³y
Podstawowej oraz kl. I Gimnazjum w Hutkach
uczestniczyli w XII edycji Warsztatów Samorz¹dowych
"Czêstochowa moja przysz³oœæ'', które odby³y siê w dniach
27 i 28.10.2005r.
W ramach warsztatów uczniowie uczestniczyli w:
- zajêciach w Rezerwacie Archeologicznym na Rakowie na
temat:

"W poszukiwaniu przesz³oœci poznajemy
najstarsze pradzieje regionu",
historia miasta prezentacja multimedialna.
- zajêcia z psychologii "Media spo³eczne",
jêzyk angielski w biznesie,
, , P o z n a j e m y f u n k c j o n o w a n i e n o w o c z e s n e g o
przedsiêbiorstwa'',
- zajêcia w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej
temat:
"Planowanie kariery zawodowej",
- zajêcia warsztatowe "Strategia rozwoju dla miasta
Czêstochowy''.

Nastêpnie uczestnicy warsztatów w dniu 21 lutego
2006r. pojechali na wycieczkê do Warszawy. Zwiedzili
Sejm i Gmach Telewizji Polskiej, drzwi przed nimi
otworzy³a tak¿e Gie³da Papierów Wartoœciowych. Pe³ni
wra¿eñ wszyscy uczestnicy spotkali siê jeszcze raz 23
lutego 2006r. na podsumowaniu warsztatów.
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia pan Bogumi³ Dobosz
podziêkowa³ wszystkim za aktywny udzia³ i obieca³, ¿e
wnioski dotycz¹ce strategii rozwoju miasta Czêstochowy
przeka¿e na rêce przewodnicz¹cego Rady Miasta. Ka¿dy
uczestnik warsztatów otrzyma³ tak¿e pami¹tkowy
certyfikat.

www.zpk.pl

zpk.kalina@zpk.p
l

Urodzinowy prezent
Ma³gorzata Warwas

Dla uœwietnienia 60 rocznicy powo³ania
Ludowego Zespo³u Sportowego „Lot” Konopiska,
naszej gminie przyznano organizacjê Mistrzostw
Powiatu Czêstochowskiego Zrzeszenia LZS w tenisie
sto³owym. Pomys³odawc¹ takiej lokalizacji zawodów
by³ Pan STANIS£AW S¥CZEK, który podj¹³ siê
jednoczeœnie ciê¿kiej roli gospodarza i organizatora. Z
awizowanych wczeœniej 85 zawodników, do Konopisk
dotar³o ….124!!! , zawody w 5 kategoriach wiekowych
zakoñczy³y siê póŸnym popo³udniem. Dostojny
Jubilat- LOT Konopiska otrzyma³ od Uczniowskiego
Klubu Sportowego „ZAWISZA” przy SP w Kopalni
wspania³y urodzinowy prezent : I miejsce w rywalizacji
medalowej /³¹cznie 13 medali/, I miejsce w kategorii
klubów sportowych, I miejsce w kategorii gmin.

Medale zdobyli:
Z³ote  -

Srebrne -

Br¹zowe-

Miejsca punktowane zajêli :
IV
V

VI
yk

Czo³ówka klasyfikacji klubowej:

I.UKS „ZAWISZA” Kopalnia ……………81
II. „GROM Z£OTA DAMA” Poczesna……53 p
III. ULKS „JEDNOŒÆ” Mykanów …………50 p

Czo³ówka klasyfikacji dru¿ynowej gmin:

I. Gmina Konopiska       96 p.
II.Gmina Poczesna          53 p.

III.Gmina Mykanów         50 p.
IV.Gmina K³omnice          19p.

Dodatkowe 15 punktów do klasyfikacji gmin zdobyli
nastêpuj¹cy zawodnicy z naszego terenu : Rêkszowice
Pan Wies³aw Kowal -5 p. za II miejsce,Anna Kowalik
3 p za IV miejsce, Aleksandria- Daria Ociepa -4 p za III
miejsce, Konrad Kuzior 1 p za VI miejsce, Jamki-
KorzonekAdrian Klecha 2 p za V miejsce.
Na zakoñczenie zawodów Pan mgr in¿. Jerzy Socha
Wójt Gminy Konopiska-wrêczy³ medalistom
indywidualnym pami¹tkowe statuetki, 3 najlepsze
dru¿yny klubowe i 3 najlepsze gminy w punktacji
dru¿ynowej otrzyma³y okaza³e puchary te najwiêksze

Patrycja Nierobiœ, Przemys³aw Dziubiñski,
Mateusz Sobierski.

Wiktoria Jagusiak, Anna Osuchowska,
Dawid Dziubiñski ,      Kordian Minkina , Andrzej
Ankowski.

Kinga Lisowska, Anna Martirosjan, Patryk
Dziubiñski, Grzegorz Kuku³a, Szymon Smy³a.

Monika Ciekot, Aleksander ¯ydek
Magda Leœniczek, Agata Sucharska, Dorota

Ankowska, Sylwia Wulf.
Milena Mikulska, Anna Kuku³a, Milena Grajcar,

Rafa³ Wo³cz

pojecha³y do Kopalni.
Dru¿ynê UKS „ZAWISZA” Kopalnia wyszkoli³ i

przygotowa³ do zawodów mgr Henryk ¯ydek.

„Moja ma³a ojczyzna”
Renata Gêsiarz

Okaza³o siê, ¿e m³odzi ludzie potrafi¹ dostrzec piêkno
swojej najbli¿szej okolicy, zachwyciæ siê tym, co ich otacza,
pos³uchaæ historii swoich przodków i zajmuj¹co o tym
napisaæ.
Œwiat dzieciñstwa, w którym siê wychowujemy i roœniemy,
jest bardzo wa¿ny i na zawsze pozostaje w naszej pamiêci.
Nawet, jeœli zmienimy miejsce zamieszkania, z nostalgi¹
wspominamy rodzinny dom, opowiadania naszych
dziadków, piêkn¹ okolicê, drogê, która codziennie
chodziliœmy do szko³y i ¿yczliwych nam ludzi.
Nie³atwo by³o wybraæ zwyciêzców , gdy¿ wszystkie oddane
prace reprezentowa³y wysoki poziom.

Oto oni:

Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników
„Pasma” do naprawdê pasjonuj¹cej lektury. W kolejnych
numerach bêdziemy publikowaæ najciekawsze prace. Oto

1.Dziœ o¿yj¹ stare fotografie - historia moich przodków.
2.Moja miejscowoœæ za sto lat.
3.PrzyjedŸ do mojej miejscowoœci. Znajdziesz tu… - artyku³
reklamowy.

I miejsce Ewa Kamiñska kl. Ia.
II miejsce Kamil Janik kl. IIa.
III miejsce Micha³ Zych kl. IIa.
Temat
I miejsce Dominika P³atkowska kl. IIIe.
II miejsce Katarzyna Ciuk kl. IIId.
III miejsce Kamila Koœcielniak kl. IIIe.
Wyró¿nienie: Anita Gorzelak kl. IId.
Temat

I miejsce Kamil Orliñski kl. IIIe.
Wyró¿nienie: Piotr Glajzner kl. Id.

Temat: „ Dziœ o¿yj¹ stare fotografie historia moich
przodków”.

: „Moja miejscowoœæ za sto lat”.

: „PrzyjedŸ do mojej miejscowoœci. Znajdziesz
u...”- artyku³ reklamowy.t

pierwsza z nich:

dokoñczenie na str. 14.

Po raz kolejny zosta³ og³oszony w
konkurs polonistyczny

maj¹cy na celu promowanie edukacji regionalnej.
Patriotyzm lokalny jest uczuciem pozytywnym, a nawet
po¿¹danym i nale¿y go pielêgnowaæ od najm³odszych lat.
Dzisiejszy œwiat zaczyna od nowa odkrywaæ wartoœæ
„ma³ych ojczyzn” spo³ecznoœci lokalnych i ich bogactwa
kulturowego. Ka¿dy ma poczucie wiêzi z miejscem
urodzenia i zamieszkania, z jego lokaln¹ histori¹ i tradycjami.
Aby kochaæ najpierw trzeba poznaæ i pokochaæ
sw¹ M³odzie¿ gimnazjalna z chêci¹
przyst¹pi³a do pracy. Konkurs cieszy³ siê du¿ym
zainteresowaniem wœród uczniów. Mieli oni mo¿liwoœæ
pisemnego wypowiedzenia siê na jeden z dowolnie
wybranych tematów. Spoœród wielu najwiêksz¹
popularnoœci¹ cieszy³y trzy:
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Dziœ o¿yj¹ stare fotografie historia moich przodków.-
Ewa Kamiñska kl. I a

Sobota. Za oknem delikatnie sypie œnieg, s³oñce nieœmia³o wygl¹da zza chmur. Siedzê w przytulnej kuchni mojej prababci i
patrz¹c w okno myœlê o... nie, o niczym nie myœlê. Babcia krz¹ta siê po domu, wyciera kurze, karmi kota.
-Amo¿e napijemy siê herbaty?- proponujê, odrywaj¹c wzrok od okna.
-Bardzo chêtnie, kochanie- babcia uœmiecha siê- wstaw wodê, dobrze? Zaraz przyjdê. Wsta³am i nala³am wody do czajnika.
Wyci¹gnê³am nasze ulubione fili¿anki- bia³e w niebieskie kwiatuszki. Otwieram najwy¿sza szafkê, w której prababcia zawsze
trzyma herbaty. Jest to zarazem najwiêksza pó³ka, bo ta specyficzna kolekcja jest naprawdê ogromna. Herbaty ze wszystkich
stron œwiata i o ró¿nych smakach: cytrynowe, pomarañczowe, bananowe... kiedyœ nawet znalaz³am tam herbatê o smaku
czosnku! Stojê i zastanawiam siê, jakiej napijemy siê dzisiaj. O! truskawkowa! Œwietnie! Wspinam siê na palce, by jej
dosiêgn¹æ, lecz niefortunnie zrzucam kilka innych. Pude³ka spadaj¹ na pod³ogê, a ja schylam siê, ¿eby je pozbieraæ. Kiedy ju¿
upora³am siê ze wszystkim, nagle na pod³odze dostrzegam coœ jeszcze. Jak¹œ fotografiê. Chyba wypad³a razem z herbatami.
Podnoszê zdjêcie. Czarno-bia³e. Udaje mi siê rozpoznaæ na nim babciê, lecz kim jest ta druga osoba?
-Ju¿ jestem- babcia wchodzi do kuchni- Co tam masz?- zagl¹da mi przez ramiê. Podajê jej zdjêcie.
-O mój Bo¿e!- w oczach zalœni³y jej ³zy- tyle lat tego szuka³am... ale sk¹d ty to...?
-Wypad³o z pó³ki z herbatami- t³umaczê z zak³opotaniem- przypadkiem... naprawdê... Babcia wyciera ³zy rêkawem swetra.
-To zdjêcie... bardzo dawno temu zrobi³ je mój brat. To ja- pokazuje na osobê
z lewej strony- a tutaj twój pradziadek- przerywa. Uœmiecha siê nieœmia³o
i siada na krzeœle przy stole. Podchodzê i siadam z drugiej strony.- Poznaliœmy siê jeszcze przed wojn¹. W sklepie u pana
Hipolita. Sta³am przy ladzie, gdy nagle zabrzêcza³y dzwoneczki przy drzwiach, oznajmuj¹ce, ¿e ktoœ wchodzi.
-Dzieñ dobry- do sklepu wszed³ wysoki, przystojny mê¿czyzna. Ubrany by³
w szar¹ marynarkê i ciemne spodnie. W rêku trzyma³ parasol.
-O! Witam panie Walenty!- sprzedawca uœmiecha siê- Dawno pana nie widzia³em. Coœ siê sta³o?
-Ale¿ sk¹d! Po prostu sporo podró¿owa³em.Ale ju¿ wróci³em i mam nadziejê, ¿e prêdko st¹d nie wyjadê.
Zaczêli siê œmiaæ i rozmawiaæ, a ja wysz³am ze sklepu. Po kilku krokach us³ysza³am za sob¹ wo³anie. Odwróci³am siê. W moj¹
stronê pod¹¿a³ Walenty.
-Proszê zaczekaæ- powiedzia³, gdy zatrzyma³ siê przy mnie. Pasmo ciemnych w³osów opad³o mu na twarz. Odgarn¹³ je jednym
ruchem i uœmiechn¹³ siê. Jego oczy b³yszcza³y- Pozwoli pani, ¿e odprowadzê j¹ do domu?

Patrzy³am na babciê, na jej delikatne policzki, na niebieskie oczy, które mimo up³ywu lat nie straci³y swego blasku. Moja
babcia by³a piêkn¹ kobiet¹. Wiedzia³am o tym, pod woalk¹ czasu kry³a siê jej dawna uroda. Ja umia³am to dostrzec.
-Tak, odprowadzi³ mnie do domu- ci¹gnê³a babcia- Od tej pory widywaliœmy siê niemal codziennie. Mówi³ do mnie Ró¿yczko-
babcia uœmiechnê³a siê na dŸwiêk tego zdrobnienia.- Po pewnym czasie wziêliœmy œlub. Po roku urodzi³a nam siê córka, po
dwóch latach syn. Byliœmy szczêœliw¹, kochaj¹c¹ siê rodzin¹. Lecz w sierpniu 1939 r. ludzie zaczêli mówiæ o wojnie. Nie
chcieliœmy w to wierzyæ. Wydawa³o nam siê to takie nierealne, niemo¿liwe... a jednak sta³o siê... Pierwszego wrzeœnia ca³¹
rodzin¹ uciekaliœmy w stronê Poczesnej, bo by³y to tereny, których jeszcze nie zajê³y wojska niemieckie. Dotarliœmy
bezpiecznie i ukryliœmy siê. Mê¿czyŸni jednak postanowili wróciæ na kilka godzin do domu, by nakarmiæ zwierzêta. W drodze
powrotnej zatrzymali ich hitlerowcy. Najpierw kazali wykopaæ dó³, a potem... -³zy pop³ynê³y z oczu babci, lecz ona ich nie
wytar³a. Pozwoli³a im spokojnie upaœæ na bia³y obrus.- I ju¿ nigdy nie zobaczy³am Walentego- powoli zamknê³a oczy- nigdy
wiêcej...- powtórzy³a szeptem.
Wiem, ¿e powinnam teraz coœ powiedzieæ, przerwaæ tê mêcz¹c¹ ciszê, któr¹ zag³usza³o jedynie miarowe tykanie zegara.Ale nie
mog³am wydusiæ s³owa. ¯al œciska³ mi gard³o.
-Babciu...- tylko tyle zdo³a³am powiedzieæ.
-Nasta³y dla mnie ciê¿kie czasy.-kontynuowa³a prababcia- Zosta³am sama z dwójk¹ dzieci. Baliœmy siê. Ka¿dy dzieñ by³ walk¹
o przetrwanie! Wokó³ szala³a wojna! Zasypialiœmy przy odg³osach spadaj¹cych bomb, budziliœmy siê wœród ludzkiego bólu,
cierpienia i ³ez. To nie by³o ¿ycie. To by³o piek³o! Pewnego dnia przyszli do mojego domu hitlerowcy. Kazali mi stan¹æ pod tym
drzewem po drugiej stronie drogi- babcia wskaza³a ogromny d¹b za oknem- chcieli mnie rozstrzelaæ...- umilk³a, powstrzymuj¹c
³zy cisn¹ce siê do oczu- Bo¿e! Co ja wtedy czu³am! Ogromny, niewyobra¿alny strach. Lecz nagle jeden z niemieckich ¿o³nierzy
powstrzyma³ ich. £aman¹ polszczyzna powiedzia³, ¿e on te¿ ma ¿onê i dzieci w tym samym wieku. Nie pozwoli³ mnie zabiæ...
-Babciu- mówi³am najdelikatniej jak mog³am- babciu, ju¿ doœæ tych wspomnieñ. To by³o bardzo dawno, po co do tego wracaæ-
objê³am j¹ ramieniem.
-Tak, masz racjê. Mo¿e nie warto- otar³a ³zy i zamyœli³a siê, po chwili zaczê³a jednak mówiæ dalej- Nied³ugo potem wojna siê
skoñczy³a. - spojrza³a na mnie i niepewny uœmiech przez chwilê b³ysn¹³ na jej twarzy- nie wiem, czy mnie rozumiesz, nie wiem,
dlaczego ci o tym mówiê. Byæ mo¿e niepotrzebnie... ale dziêkujê ci, ¿e mnie wys³ucha³aœ. Bo widzisz, ja... jeszcze nigdy
nikomu o tym nie mówi³am...
-Rozumiem, babciu- powiedzia³am- I to ja ci dziêkujê.

Nastêpnego ranka s³oñce zaœwieci³o z now¹ moc¹ i wsta³ kolejny dzieñ. Chwile poprzedniego popo³udnia, jak bañki
mydlane, poszybowa³y ku niebu
i jedna po drugiej pêka³y, dotykaj¹c gwiazd...

Ja wiedzia³am jednak, ¿e te wspomnienia nigdy nie zatr¹ siê w mojej pamiêci, bo zbyt g³êboko zapad³y mi w serce.

GOŒCIE GOSPODARZE
Grzegorz Lato

Jan Domarski

Eugeniusz Cebrat

Józef Damkowski

W³adys³aw Szaryñski

Jan Furtok

Jacek Bayer

Zbigniew S¹czek

Janusz  Szugzda

Wies³aw Romaniuk

Mariusz Lisowski

Wojciech S¹czek

Andrzej Szymanek

Stal Mielec
103 m. R.A 45 bramek  - 113 Liga I.

Stal Mielec
60 m. R.A 25 bramek

Górnik Zabrze
6 m. R.A, 270 Liga I.

Górnik Zabrze
3 m. R.A 240m Liga  10 bramek

Górnik Zabrze, Zag³êbie
Sosnowiec 2m R.A 300m. Liga I.  50 bramek

GKS Katowice
17 R.A. 250 kl. I 98B

Jagiellonia Bia³ystok
1 m. R.A 100m Liga I  50 bramek

Zag³êbie Sosnowiec
2 m. R. „O” 175 Liga I  21 bramek

Jagiellonia Bia³ystok
90 m. Liga I  9 bramek

Jagiellonia Bia³ystok
100 m. Liga I  6 bramek

Jagiellonia Bia³ystok
93 m. Liga I  4 bramki

Zag³êbie Sosnowiec
198 m. Liga i  23 bramki

Górnik Zabrze, Jagielonia
Bia³ystok 103 m. Liga I 17 bramek

Arkadiusz Gaik
Andrzej Tanerski
Tomasz Szecówka
Arkadiusz Frania
Artur Blukacz
Jerzy Walentek
Przemys³aw Ko¿uch
Andrzej Ko³odziejczyk
Ryszard Nogalski
Andrzej Szymanek
Janusz Szymanek
Jacek Kruk
Sebastian Rajek
Bartosz Kowalski
Mariusz Kowalik
Tomasz Tronina
Leszek Banasiak
Marek Koœcieniak
Roman Szyd³owski
Mariusz Kaim

20 maja 2006 r.  z okazji odby60 - lecia GLKS LOT  Konopiska ³ sie mecz pomiêdzy
Gwiazdami Reprezentacji I Ligii Polskiej, a Gwiazdami GLKS LOT Konopiska. Mecz

zakoñczy³ siê  wynikiem 3:2 dla Gwiazd Reprezentacji I Ligii Polskiej
.

Obie dru¿yny wyst¹pi³y w sk³adzie:
Zawody prowadzi³ Pan . .Tomasz Pacuda

60 LAT GLKS LOT KONOPISKA



14

PASMA PASMAPRACA KONKURSOWA

15

SPORT

Dziœ o¿yj¹ stare fotografie historia moich przodków.-
Ewa Kamiñska kl. I a

Sobota. Za oknem delikatnie sypie œnieg, s³oñce nieœmia³o wygl¹da zza chmur. Siedzê w przytulnej kuchni mojej prababci i
patrz¹c w okno myœlê o... nie, o niczym nie myœlê. Babcia krz¹ta siê po domu, wyciera kurze, karmi kota.
-Amo¿e napijemy siê herbaty?- proponujê, odrywaj¹c wzrok od okna.
-Bardzo chêtnie, kochanie- babcia uœmiecha siê- wstaw wodê, dobrze? Zaraz przyjdê. Wsta³am i nala³am wody do czajnika.
Wyci¹gnê³am nasze ulubione fili¿anki- bia³e w niebieskie kwiatuszki. Otwieram najwy¿sza szafkê, w której prababcia zawsze
trzyma herbaty. Jest to zarazem najwiêksza pó³ka, bo ta specyficzna kolekcja jest naprawdê ogromna. Herbaty ze wszystkich
stron œwiata i o ró¿nych smakach: cytrynowe, pomarañczowe, bananowe... kiedyœ nawet znalaz³am tam herbatê o smaku
czosnku! Stojê i zastanawiam siê, jakiej napijemy siê dzisiaj. O! truskawkowa! Œwietnie! Wspinam siê na palce, by jej
dosiêgn¹æ, lecz niefortunnie zrzucam kilka innych. Pude³ka spadaj¹ na pod³ogê, a ja schylam siê, ¿eby je pozbieraæ. Kiedy ju¿
upora³am siê ze wszystkim, nagle na pod³odze dostrzegam coœ jeszcze. Jak¹œ fotografiê. Chyba wypad³a razem z herbatami.
Podnoszê zdjêcie. Czarno-bia³e. Udaje mi siê rozpoznaæ na nim babciê, lecz kim jest ta druga osoba?
-Ju¿ jestem- babcia wchodzi do kuchni- Co tam masz?- zagl¹da mi przez ramiê. Podajê jej zdjêcie.
-O mój Bo¿e!- w oczach zalœni³y jej ³zy- tyle lat tego szuka³am... ale sk¹d ty to...?
-Wypad³o z pó³ki z herbatami- t³umaczê z zak³opotaniem- przypadkiem... naprawdê... Babcia wyciera ³zy rêkawem swetra.
-To zdjêcie... bardzo dawno temu zrobi³ je mój brat. To ja- pokazuje na osobê
z lewej strony- a tutaj twój pradziadek- przerywa. Uœmiecha siê nieœmia³o
i siada na krzeœle przy stole. Podchodzê i siadam z drugiej strony.- Poznaliœmy siê jeszcze przed wojn¹. W sklepie u pana
Hipolita. Sta³am przy ladzie, gdy nagle zabrzêcza³y dzwoneczki przy drzwiach, oznajmuj¹ce, ¿e ktoœ wchodzi.
-Dzieñ dobry- do sklepu wszed³ wysoki, przystojny mê¿czyzna. Ubrany by³
w szar¹ marynarkê i ciemne spodnie. W rêku trzyma³ parasol.
-O! Witam panie Walenty!- sprzedawca uœmiecha siê- Dawno pana nie widzia³em. Coœ siê sta³o?
-Ale¿ sk¹d! Po prostu sporo podró¿owa³em.Ale ju¿ wróci³em i mam nadziejê, ¿e prêdko st¹d nie wyjadê.
Zaczêli siê œmiaæ i rozmawiaæ, a ja wysz³am ze sklepu. Po kilku krokach us³ysza³am za sob¹ wo³anie. Odwróci³am siê. W moj¹
stronê pod¹¿a³ Walenty.
-Proszê zaczekaæ- powiedzia³, gdy zatrzyma³ siê przy mnie. Pasmo ciemnych w³osów opad³o mu na twarz. Odgarn¹³ je jednym
ruchem i uœmiechn¹³ siê. Jego oczy b³yszcza³y- Pozwoli pani, ¿e odprowadzê j¹ do domu?

Patrzy³am na babciê, na jej delikatne policzki, na niebieskie oczy, które mimo up³ywu lat nie straci³y swego blasku. Moja
babcia by³a piêkn¹ kobiet¹. Wiedzia³am o tym, pod woalk¹ czasu kry³a siê jej dawna uroda. Ja umia³am to dostrzec.
-Tak, odprowadzi³ mnie do domu- ci¹gnê³a babcia- Od tej pory widywaliœmy siê niemal codziennie. Mówi³ do mnie Ró¿yczko-
babcia uœmiechnê³a siê na dŸwiêk tego zdrobnienia.- Po pewnym czasie wziêliœmy œlub. Po roku urodzi³a nam siê córka, po
dwóch latach syn. Byliœmy szczêœliw¹, kochaj¹c¹ siê rodzin¹. Lecz w sierpniu 1939 r. ludzie zaczêli mówiæ o wojnie. Nie
chcieliœmy w to wierzyæ. Wydawa³o nam siê to takie nierealne, niemo¿liwe... a jednak sta³o siê... Pierwszego wrzeœnia ca³¹
rodzin¹ uciekaliœmy w stronê Poczesnej, bo by³y to tereny, których jeszcze nie zajê³y wojska niemieckie. Dotarliœmy
bezpiecznie i ukryliœmy siê. Mê¿czyŸni jednak postanowili wróciæ na kilka godzin do domu, by nakarmiæ zwierzêta. W drodze
powrotnej zatrzymali ich hitlerowcy. Najpierw kazali wykopaæ dó³, a potem... -³zy pop³ynê³y z oczu babci, lecz ona ich nie
wytar³a. Pozwoli³a im spokojnie upaœæ na bia³y obrus.- I ju¿ nigdy nie zobaczy³am Walentego- powoli zamknê³a oczy- nigdy
wiêcej...- powtórzy³a szeptem.
Wiem, ¿e powinnam teraz coœ powiedzieæ, przerwaæ tê mêcz¹c¹ ciszê, któr¹ zag³usza³o jedynie miarowe tykanie zegara.Ale nie
mog³am wydusiæ s³owa. ¯al œciska³ mi gard³o.
-Babciu...- tylko tyle zdo³a³am powiedzieæ.
-Nasta³y dla mnie ciê¿kie czasy.-kontynuowa³a prababcia- Zosta³am sama z dwójk¹ dzieci. Baliœmy siê. Ka¿dy dzieñ by³ walk¹
o przetrwanie! Wokó³ szala³a wojna! Zasypialiœmy przy odg³osach spadaj¹cych bomb, budziliœmy siê wœród ludzkiego bólu,
cierpienia i ³ez. To nie by³o ¿ycie. To by³o piek³o! Pewnego dnia przyszli do mojego domu hitlerowcy. Kazali mi stan¹æ pod tym
drzewem po drugiej stronie drogi- babcia wskaza³a ogromny d¹b za oknem- chcieli mnie rozstrzelaæ...- umilk³a, powstrzymuj¹c
³zy cisn¹ce siê do oczu- Bo¿e! Co ja wtedy czu³am! Ogromny, niewyobra¿alny strach. Lecz nagle jeden z niemieckich ¿o³nierzy
powstrzyma³ ich. £aman¹ polszczyzna powiedzia³, ¿e on te¿ ma ¿onê i dzieci w tym samym wieku. Nie pozwoli³ mnie zabiæ...
-Babciu- mówi³am najdelikatniej jak mog³am- babciu, ju¿ doœæ tych wspomnieñ. To by³o bardzo dawno, po co do tego wracaæ-
objê³am j¹ ramieniem.
-Tak, masz racjê. Mo¿e nie warto- otar³a ³zy i zamyœli³a siê, po chwili zaczê³a jednak mówiæ dalej- Nied³ugo potem wojna siê
skoñczy³a. - spojrza³a na mnie i niepewny uœmiech przez chwilê b³ysn¹³ na jej twarzy- nie wiem, czy mnie rozumiesz, nie wiem,
dlaczego ci o tym mówiê. Byæ mo¿e niepotrzebnie... ale dziêkujê ci, ¿e mnie wys³ucha³aœ. Bo widzisz, ja... jeszcze nigdy
nikomu o tym nie mówi³am...
-Rozumiem, babciu- powiedzia³am- I to ja ci dziêkujê.

Nastêpnego ranka s³oñce zaœwieci³o z now¹ moc¹ i wsta³ kolejny dzieñ. Chwile poprzedniego popo³udnia, jak bañki
mydlane, poszybowa³y ku niebu
i jedna po drugiej pêka³y, dotykaj¹c gwiazd...

Ja wiedzia³am jednak, ¿e te wspomnienia nigdy nie zatr¹ siê w mojej pamiêci, bo zbyt g³êboko zapad³y mi w serce.

GOŒCIE GOSPODARZE
Grzegorz Lato

Jan Domarski

Eugeniusz Cebrat

Józef Damkowski

W³adys³aw Szaryñski

Jan Furtok

Jacek Bayer

Zbigniew S¹czek

Janusz  Szugzda

Wies³aw Romaniuk

Mariusz Lisowski

Wojciech S¹czek

Andrzej Szymanek

Stal Mielec
103 m. R.A 45 bramek  - 113 Liga I.

Stal Mielec
60 m. R.A 25 bramek

Górnik Zabrze
6 m. R.A, 270 Liga I.

Górnik Zabrze
3 m. R.A 240m Liga  10 bramek

Górnik Zabrze, Zag³êbie
Sosnowiec 2m R.A 300m. Liga I.  50 bramek

GKS Katowice
17 R.A. 250 kl. I 98B

Jagiellonia Bia³ystok
1 m. R.A 100m Liga I  50 bramek

Zag³êbie Sosnowiec
2 m. R. „O” 175 Liga I  21 bramek

Jagiellonia Bia³ystok
90 m. Liga I  9 bramek

Jagiellonia Bia³ystok
100 m. Liga I  6 bramek

Jagiellonia Bia³ystok
93 m. Liga I  4 bramki

Zag³êbie Sosnowiec
198 m. Liga i  23 bramki

Górnik Zabrze, Jagielonia
Bia³ystok 103 m. Liga I 17 bramek
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