PASMA
INWESTYCJE
Budowa chodnika pieszo rowerowego
przy ul. Czêstochowskiej w Konopiskach.
Zakoñczono ostatni etap budowy chodnika pieszo-rowerowego przy ul.
Czêstochowskiej w Konopiskach. W zakres zadania wchodzi³o
wykonanie chodnika z kostki betonowej o ³¹cznej d³ugoœæ 3,5 km.
Oddzielenie ruchu pieszego i rowerowego od samochodowego zwiêkszy
p³ynnoœæ komunikacji na ul. Czêstochowskiej i zapewni bezpieczeñstwo
wszystkim uczestnikom drogi. Ca³kowity koszt inwestycji wyniós³ 3 230
000,00 z³. W wysokoœci 2 448 000,00 z³ dotowany jest z Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Œl¹skiego, pozosta³y koszt czyli 782
000,00 z³ stanowi wk³ad w³asny Gminy Konopiska. Estetyki nowo
wybudowanego chodnika dope³niaj¹ ró¿e, posadzone na rabatach
oddzielaj¹cych chodnik od jezdni. Na 400 m odcinku od Banku
Spó³dzielczego do cmentarz parafialnego posadzono 570 sztuk ró¿. Maj¹
byæ ozdob¹ Konopisk, a piêknem cieszyæ mieszkañców i odwiedzaj¹cych nasz¹ miejscowoœæ goœci.

Modernizacja Zespo³u Szkolno Przedszkolnego w Kopalni.
W Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kopalni przeprowadzono modernizacjê
kot³owni koksowej na niskoemisyjn¹ kot³owniê opalan¹ eko-groszkiem,
wymieniono stolarkê okienn¹, docieplono budynek oraz wykonano now¹
elewacjê. Wartoœæ inwestycji wynosi 431 147,48 z³. Z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska w Katowicach uzyskano na ten cel 228 969,00
z³ po¿yczki i 62 767,00 z³ dotacji . Pozosta³a czêœæ zadania finansowana jest z
bud¿etu gminy. Modernizacjê ca³ego obiektu zakoñczono w kwietniu bie¿¹cego
roku.

Modernizacja i wyposa¿enie œwietlicy wiejskiej w miejscowoœci Kopalnia.
Zakoñczono modernizacjê œwietlicy wiejskiej w miejscowoœci Kopalnia. Wartoœæ zakupionego wyposa¿enia tj. sto³ów (25 szt.) i
krzese³ (80 szt.) wynios³a 12 413,50 z³. W zakres zadania wchodzi³ równie¿ remont wewn¹trz budynku tj. odnowienie pomieszczeñ
dla Ko³a Gospodyñ Wiejskich (u³o¿enie p³ytek na posadzce, wyremontowanie toalety oraz wymiana okien i drzwi). Prace zewnêtrzne
obejmowa³y wymianê pokrycia dachowego na nowe, docieplenie budynku oraz po³o¿enie tynków akrylowych. Prace remontowobudowlane wynios³y 33 353,37 z³. 80 % kosztów kwalifikowanych tj. (30 003,20 z³) zostanie zrealizowana z SPO-ROL (Odnowa wsi
oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 2005 r.), pozosta³a czêœæ zadania z bud¿etu gminy. Remont budynku zakoñczono
w maju.

Modernizacja ul.Avicenny, Marsjañskiej, Gagarina w Konopiskach.
W czerwcu zakoñczono modernizacjê ul. Avicenny, Marsjañskiej i Gagarina w
Konopiskach. W zakres zadania wchodzi³o wykonanie dróg o ³¹cznej d³ugoœci 1102 mb,
w tym nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych 4950,60 m2, a z kostki
betonowej 503,40 m2. Wartoœc inwestycji wynios³a 465 635,80 z³. Koszt ca³ego zadania
realizowany jest z bud¿etu gminy.

Modernizacja budynku remizy OSP w Rêkszowicach.
W
m a j u
zakoñczono
modernizacjê
b u d y n k u
Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Rêkszowicach. W zakres zadania wchodzi³o:
wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymian¹
kot³a grzewczego na kocio³ opalany eko-groszkiem, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram gara¿owych,
docieplenie budynku i zmiana elewacji. Wartoœæ inwestycji
wynios³a 171 411,94 z³. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska w Katowicach uzyskano na ten cel 52 205,00 z³
po¿yczki i 19 801,00 z³ dotacji. W kwocie 65 123,00 z³ zadanie
zostanie sfinansowana z SPO-ROL (Odnowa wsi oraz
zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 2005r.),
pozosta³a czêœæ zadania z bud¿etu gminy.
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Szanowni Czytelnicy!
Trwaj¹ upragnione wakacje, a razem z nimi piêkna pogoda.
Teraz mo¿emy doceniæ atrakcje, jakie oferuje nam nasza gmina.
Jak wiadomo nie ka¿dy wyje¿d¿a , a jeœli nawet to raczej nie na
ca³e dwa miesi¹ce. Zalew Paj¹k wraz z pla¿¹ i ogrodem
jordanowskim jest idealnym rozwi¹zaniem na spêdzenie
upalnego dnia na terenie gminy. Ponadto udostêpni³em bezp³atne
korzystanie z internetu w Gminnym Centrum Informacji w
Kopalni . Spragnieni i ciekawi rzadkich sportów mog¹ skorzystaæ
z oferty pola golfowego, które jest ju¿ czynne.
Pogoda sprzyja realizacji naszych gminnych inwestycji.
Ka¿dy widzi jak niezbêdny jest deptak wiod¹cy z centrum
Konopisk do Paj¹ka. T³umy pieszych - w tym wiêkszoœæ dzieci i
m³odzie¿y - pokonuj¹ ten odcinek wzd³u¿ bardzo ruchliwej drogi
wojewódzkiej. Ju¿ na ca³ym odcinku zrobione jest odwodnienie, a
chodnik gotowy bêdzie w najbli¿szym czasie.
Wielu mieszkañców pyta mnie kiedy bêdzie gotowy stadion.
Niedawno otrzymaliœmy dotacjê z MENiS, w kwocie 550 tys. z³. W
ramach tych œrodków wykonane zostanie ogrodzenie kompleksu,
parking, bie¿nia oraz p³yta boiska. Prace te maj¹ byæ zakoñczone
do koñca sierpnia, zatem na koniec wakacji p³yta bêdzie ju¿
zielona.
Realizujemy równie¿ zadania w ramach dotacji programu
Odnowa Wsi. W trakcie budowy jest Trakt Królewski wzd³u¿, ul.
Lipowej. Rozpoczêto równie¿ rozbudowê boiska LZS ALKAS w
Aleksandrii.
Jak widzimy ju¿ w tej chwili mo¿na atrakcyjnie spêdziæ
wakacje na terenie gminy Konopiska, ale wci¹¿ d¹¿ê do
rozbudowy bazy rekreacyjno - sportowej i z roku na rok tych
atrakcji oraz bazy turystyczno - noclegowej i niezbêdnej
infrastruktury bêdzie coraz wiêcej.
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Uchwa³y Rady Gminy Konopiska
z dnia 22 czerwca 2006 r
nr262/XXIX/06
w sprawie: zmian w bud¿ecie gminy na 2006 r.
nr 271/XXX/06
w sprawie
nadania imienia Zespo³owi SzkolnoPrzedszkolnemu w Hutach.
NZSP w Hutkach nadano imiê Miko³aja Kopernika.
nr 272/XXX/06
w sprawie: zaci¹gniêcia d³ugoterminowego kredytu na
inwestycjê pn. „Budowa Gminnego Oœrodka
Rekreacyjno Sportowego nad Zalewem Paj¹k w
Konopiskach”.
nr 273/XXX//06
w sprawie: zaci¹gniêcia d³ugoterminowego kredytu na
inwestycjê pn. „Budowa chodnika ul. Sportowa w
Konopiskach”.
nr 274.XXX/06
w sprawie: zaci¹gniêcia d³ugoterminowej po¿yczki na
inwestycjê pn. „Termomodernizacja oraz osuszenie
poziome budynku Zespo³u Szkolno Przedszkolnego w
Aleksandrii.
nr 275/XXX//06
w sprawie: zaci¹gniêcia d³ugoterminowej po¿yczki na
inwestycjê pn. „Termomodernizacja i modernizacja
kot³owni centralnego ogrzewania w Zespole Szkolno
Przedszkolnym w Hutkach”.
nr 276/XXX/06
w sprawie: zaci¹gniêcia d³ugoterminowej po¿yczki na
inwestycjê pn. „Termomodernizacja i modernizacja
kot³owni centralnego ogrzewania w Zespole Szkolno
Przedszkolnym w Rêkszowicach”.
nr 277/XXX/06
w sprawie: zaci¹gniêcia d³ugoterminowego kredytu na
inwestycjê pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowoœciach Wygoda, W¹sosz, £aziec,
Rêkszowice.
nr 278/XXX/06
w sprawie: zmian w bud¿ecie gminy na 2006 r.
279/XXX//06
w sprawie: zmiany uchwa³y nr 231/XXVI/05 Rady
G m i n y
K o n o p i s k a
z
d n i a
28 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia podatków i
op³at lokalnych na 2006 rok
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UCHWA£Y
nr 288/XXX/06
w sprawie : wyra¿enia opinii o przeznaczeniu do zbycia
nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy
nr 289/XXX/06
w sprawie:wyra¿enia zgody na zawarcie umowy i
zabezpieczenia przyznanych œrodków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej.
nr 290/XXX/06
w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej Gminny
Oœrodek Zdrowia w
Konopiskach.
nr 291/XXX/06
w sprawie : rozpatrzenia skargi na dzia³alnoœæ
Kierownika Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
Konopiskach.
.
Sprawozdanie miêdzysesyjne wójta gminy
Konopiska:
-zakoñczono roboty zwi¹zane z modernizacj¹ i
wyposa¿eniem œwietlicy wiejskiej KGW w Kopalni,
-zakoñczono budowê ulicy Stawowej w
Konopiskach,
-zakoñczono budowê ulic Avicenny,
Marsjañskiej i Gagarina w Konopiskach,
-zakoñczono budowê chodnika pieszorowerowego przy ulicy Czêstochowskiej w
Konopiskach,
-zakoñczono roboty zwi¹zane z modernizacj¹
OSP w Rêkszowicach,
-og³oszono i przeprowadzono przetarg na
"Odnowê szlaku spacerowo-rekreacyjnego przy ul.
Lipowej w Konopiskach",
-og³oszono i przeprowadzono przetarg na
"Budowa Gminnego Oœrodka Rekreacyjno-Sportowego
w Konopiskach, Zespó³ obiektów rekreacyjnych i
sportowych w Konopiskach",
-og³oszono i przeprowadzono przetarg na
"Modernizacjê ul. Stra¿ackiej wraz z parkingiem nr 3 w
Aleksandrii",
-og³oszono i przeprowadzono przetarg na
"Modernizacjê infrastruktury sportowej i budowê
parkingu przy szkole wAleksandrii",
-og³oszono i przeprowadzono przetarg na
budowê kanalizacji sanitarnej wraz z przejœciem pod
rzek¹ w miejscowoœci Wygoda, W¹sosz,
-og³oszono przetarg na dostawê sprzêtu
komputerowego i akcesoriów komputerowych,
-og³oszono
p r z e t a rg n a u d z i e l e n i e
d³ugoterminowego kredytu na "Budowê kanalizacji
sanitarnej wraz z przejœciem pod rzek¹ w miejscowoœci
Wygoda, W¹sosz",
-odebrano 35 przykanalików w Konopiskach
ulica Opolska,

PASMA
-przygotowano dokumenty do sprzeda¿y
dwóch zabudowanych nieruchomo?œi w Aleksandrii II
(dzia³ki ³05/2 i 36 ),
-z³o¿ono dokumenty do Œl¹skiego Urzêdu
Wo j e w ó d z k i e g o O d d z i a ³ Z a m i e j s c o w y w
Czêstochowie niezbêdne do
wydania decyzji
przekazuj¹cej na rzecz gminy dzia³ek nr 703/2, 147/2,
14/2, 623, 590, 881, 905, 994, 1180 po³o¿onych we wsi
Rêkszowice,
-og³oszono przetarg na sprzeda¿ dzia³ki
nr 2400/38 w Konopiskach ( dzia³ka sprzedana ),
-og³oszono przetarg na sprzeda¿ dwóch
dzia³ek we wsi Rêkszowice, jednej dzia³ki budowlanej
we wsi Konopiska ,
-przygotowano dokumenty celem wykupu
dwóch nieruchomoœci pod budowê przepompowni
œcieków we wsi W¹sosz, akty notarialne zostan¹
zawarte w lipcu,
-wszczêto 48 spraw o wydanie decyzji na
podzia³ gruntów pod budowê autostrady A1 we wsi
Walaszczyki,
-wszczêto 94 sprawy o wydanie decyzji na
podzia³ gruntów pod budowê autostrady A 1 we wsi
W¹sosz,
-przygotowujemy dokumenty do
wszczêcia 60 spraw w celu wydania decyzji na podzia³
gruntów pod budowê autostradyA 1 we wsi £aziec,
-przygotowano 3 nowe pozy do S¹du
Grodzkiego o zap³atê zaleg³oœci czynszowych
-przygotowano dokumenty w celu sprzeda¿y
lokalu mieszkalnego w
Konopiskach przy ul.
Spacerowej 9.
-zawarto akt notarialny na sprzeda¿ lokalu
mieszkalnego w Konopiskach przy ul. Spacerowej 7,
-zakoñczono pomiar geodezyjny i wydzielono
15,00 ha gruntów rolnych w Konopiskach w celu
sprzeda¿y,
-zakoñczono pomiar geodezyjny i
wydzielono 4 dzia³ki przeznaczone pod przemys³ o
pow. oko³o 1,00 ha w Konopiskach w celu sprzeda¿y.
Uczestniczy³em w nastêpuj¹cych
zebraniach i uroczystoœciach:

posiedzeniach,

1)Mistrzostwach Powiatowych Zrzeszenia LZS w
tenisie Sto³owym w Hali Sportowej w Konopiskach.
2)Przewodniczy³em Radzie Spo³ecznej ZOZ - GOZ
Konopiska.
3)Sesji Rady Powiatu Czêstochowskiego.
4)Regionalnej Inauguracji Dni Olimpijczyka
powiatowego turnieju w Koszykówce Ch³opców.
5)Spotkaniu Wójtów i burmistrzów zwi¹zku gmin
„Porozumienie gospodarczo-Turystyczne gmin Ma³ej
Panwi i Górnej Liswarty"
6)Dwukrotnym posiedzeniu Zarz¹du Zwi¹zku
Komunalnego Gmin ds. Wodoci¹gów i Kanalizacji.

7)Konferencji nt. Rozwoju infrastruktury drogowej i
kolejowej w po³udniowej Polsce.
8)Dwukrotnym posiedzeniu Rady Spo³ecznej ZOZ
Blachownia.
9)Spotkaniu u Starosty Czêstochowskiego nt.
finansowania inwestycji gminnych .
10)Walnym Zgromadzeniu Cz³onków Banku
Spó³dzielczego w Konopiskach.
11)Komersie uczniów klas III Gimnazjum w
Konopiskach.
12)Spotkaniu na polu golfowym .
13)70-leciu szko³y podstawowej w JamkachKorzonku.
14)Obchodach 45-lecia szko³y podstawowej w £aŸcu.
15)Festynie rodzinnym w Kopalni.
16)Zabawie z okazji Dnia Dziecka w Jamkach.
17)Wrêczeniu nagród dla najlepszych uczniów
Gimnazjum w Konopiskach.

Ukoñczenie L.O.
eksternistycznie

Pañstwowe œwiadectwo
Odroczenie od wojska
Tanio i bardzo skutecznie!
Ponadto organizujemy:
kursy jêzykowe (ju¿ od 7.5 za godz.)
- kursy komputerowe,
- kurs na wychowawcê kolonii,
- kurs na kierowcê wózków
wid³owych,
- BHP,
- P.PO¯
- szkolenia dla nauczycieli,
- ró¿ne na zlecenie.

Oœrodek Us³ug Oœwiatowych
„AWANS”
Czêstochowa, ul. Sobieskiego 15
tel. 034-365-50-08,
(od poniedzia³ku do czwartku
od 14:00 do 17:00,
w okresie wakacji w godz. 12:00
15:00)
e-mail: awans77@o2.pl

od 15 lipca 15 sierpnia biuro bêdzie
nieczynne
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U Przyjació³ znad Werry
Idziemy do Europy
Idziemy równym krokiem
Œlad znacz¹ nasze stopy
Granatowy cieñ pod okiem
Idziemy do Europy
Choæ dobrze wiemy, ¿e
Na drodze do Europy
Jest by³e N R D...
Tak brzmia³ jak sobie przypominam tekst
kabaretowej piosenki z pocz¹tków lat
dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia. Przez ten
czas wiele siê zmieni³o w naszym stosunku do
Niemców, jednak zawsze w opiniach o s¹siadach
zza Odry skupiamy siê na obszarze starego RFN
Zachodnie Niemcy s¹ podstaw¹ naszej opinii o
Niemcach i Niemczech. Zdajemy siê nie
dostrzegaæ, ¿e po drodze mamy przy naszej granicy 5
landów dawnego NRD z ich spo³eczeñstwem, problemami i
opiniami. Te tereny i mieszkaj¹cy tam ludzie od pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych zmieniali siê tak samo jak my i nie
mieszcz¹ siê dzisiaj w ramkach kabaretowych stereotypów.
Mogliœmy siê o tym przekonaæ podczas 4 - dniowego pobytu
delegacji naszej gminy w gminie Hanstein-Rusteberg w
Turyngii. Jak wiadomo od jesieni ubieg³ego roku gmina
Hanstein-Rusteberg nawi¹za³a partnerskie stosunki z gmin¹
Konopiska. Goœciliœmy w listopadzie delegacjê tej gminy z
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panem wójtem Gloriusem na czele i teraz znaleŸliœmy siê
tam z rewizyt¹. Wyjazd mia³ roboczy charakter, celem jego
by³o okreœlenie mo¿liwoœci wspó³pracy organizacji
dzia³aj¹cych w gminach, wymiany m³odzie¿y oraz
wymiana doœwiadczeñ w sposobach gospodarowania i
pozyskiwania œrodków.
Dzisiaj chcia³bym przedstawiæ naszym czytelnikom
gminê Hanstein-Rasteberg i podzieliæ siê swoimi na jej
temat spostrze¿eniami.Na pocz¹tku trochê geografii.
Gdy spojrzymy na mapê dawnego NRD to z
³atwoœci¹ znajdziemy miejsce, gdzie terytorium
wschodnich Niemiec najbardziej wygina siê na zachód. Na
tym odcinku w¹skim przygranicznym pasem rozci¹ga siê
gmina (verwaltungsgemainschaft) Hanstein-Rusteberg. W
sk³ad jej wchodzi 14 so³ectw(mitgliedsgemeinde).Dla
porz¹dku wymieniê je, bo to w³aœnie so³ectwa s¹ podstaw¹
samorz¹du i finansów w gminie, mimo i¿ niektóre z nich
zaludnieniem nie przekraczaj¹ 300 mieszkañców. S¹ to
Arenshansen, Bornhagen, Burgwalde,Freienhagen,
Fretterode,Gerbershansen,Hohengandern, Kirchengandern,
Lindewerra,Marth,Rorhberg, Rustenfelde,
Schechtebich,Wahlhausen. Zapytacie, gdzie s¹
miejscowoœci, które widniej¹ w nazwie gminy HansteinR u s t e b e rg ? O t ó ¿ n a z w a g m i n y p o c h o d z i o d
charakterystycznych dla niej obiektów tj. zamku Hanstein i i
góry bêd¹cej przedmiotem kultu zwanej Rusteberg.
Siedzib¹ urzêdu gminy i wójta (vorsitzender) Wilfrieda
Gloriusa jest wieœ Hohengandern.
Ca³¹ gminê zamieszkuje oko³o 6500 mieszkañców
¿yj¹cych na obszarze zbli¿onym do powierzchni gminy
Konopiska. Na terenie gminy znajduj¹ siê dwie szko³y
czteroklasowe (grundschule) i jedna szko³a prowadz¹ca
klasy od 5 do 10. Dalsze kszta³cenie odbywa siê poza
terenem gminy. W szkole z klasami od pi¹tej do dziesi¹tej
dokonuje siê selekcji dzieci pod wzglêdem kierunku
dalszego kszta³cenia, najlepsi dopuszczani s¹ do matury
(abitur) pozostali przygotowywani s¹ zawodowo. W
ka¿dym so³ectwie jest przedszkole prowadzone przez
gminê, przez parafiê lub stowarzyszenia rodziców.
Przedszkola bêd¹ce zadaniem w³asnym samorz¹du
otrzymuj¹ takie samo finansowanie z bud¿etu, niezale¿nie,
kto je prowadzi.
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W ka¿dym so³ectwie funkcjonuje jednostka stra¿y po¿arnej (feuerwehra). Stra¿e na tym szczeblu wyposa¿one s¹ w
typowe niedu¿e samochody bojowe, które tutejszy land (województwo) przewidzia³ i zamówi³ na ich potrzeby. Taki pojazd
realizuje zadania gaœnicze w oparciu o sieæ hydrantów, w które wyposa¿ona jest ka¿da wieœ. Zbiornik na wodê w takim
pojeŸdzie jest w zwi¹zku z tym niewielki, bo 300 lub 500 litrowy, a dziêki temu mo¿na wyj¹tkowo bogato doposa¿yæ pojazd
w inne urz¹dzenia techniczne.Na szczeblu gminy zorganizowana jest natomiast wiêksza jednostka wyposa¿ona w trzy du¿e
pojazdy ratowniczo- gaœnicze wyposa¿one w sprzêt do usuwania skutków katastrof drogowych, ekologicznych czy
technicznych. Stra¿acy podobnie jak w Konopiskach stanowi¹ silnie zmotywowan¹ grupê, a gara¿e, sprzêt, magazyny i
obiekty kulturalne stra¿y a¿ zachwycaj¹ czystoœci¹ i dba³oœci¹ o sprzêt techniczny.Na dowód tego wspomnê tylko, ¿e
pokazano nam egzemplarze sprzêtu pochodz¹ce jeszcze z czasów Honeckera, które mimo ¿e dawno zdjête ze stanu,
utrzymywane s¹ w pe³nej sprawnoœci przez druhów zami³owanych w swym stra¿ackim hobby. Wspomina³em ju¿ pañstwu,
¿e teren gminy ci¹gnie siê pasem wzd³u¿ by³ej granicy niemiecko-niemieckiej. S¹ w tej gminie miejscowoœci, gdzie p³oty
graniczne bieg³y zaraz za budynkami i otacza³y wioskê niemal z trzech stron. Ludzie tu mieszkaj¹cy poddani byli ca³emu
systemowi szykan. Do pracy na polach po³o¿onych przy granicy wychodzi³o siê na podstawie przepustki i pod stra¿¹
uzbrojonych ¿o³nierzy. Przez dziesiêciolecia miejscowi musieli staraæ siê o przepustki, by odwiedziæ krewnych z s¹siedniej
wioski, a po 22 obowi¹zywa³a godzina policyjna. Aby m³ode pokolenie mog³o wyobraziæ sobie, jak wygl¹da³a niemieckoniemiecka granica utworzono muzeum. Ekspozycja obejmuje autentyczne wozy patrolowe,stra¿nice,urz¹dzenia techniczne
i œmig³owce oraz manekiny w mundurach z tamtego okresu. Pozostawiono tu równie¿ odcinek autentycznego p³otu, a
w³aœciwie systemu wysokich na kilka metrów ogrodzeñ rozdzielonych polem minowym, pasem ziemi niczyjej i drogami
patrolowymi. Pozostawiony odcinek mia³ równie¿ swoj¹ tragediê. Tutaj zgin¹³ cz³owiek, który pracuj¹c kopark¹ przy
naprawie instalacji granicznych opar³ wysiêgnik ³y¿ki na p³ocie i po takim pomoœcie przeskoczy³ na stronê RFN.
Zastrzelono go, bo wiedziony poczuciem niemieckiej dyscypliny wróci³ po zostawiony w koparce dowód osobisty.
Zostawmy historykom okrucieñstwo powojennych podzia³ów. Polacy maj¹ równie¿ swoje doœwiadczenia z tego
okresu i wróæmy do teraŸniejszoœci. Gmina Hanstein-Rusteberg le¿y w piêknym górzystym obszarze Lasu Turyñskiego
zbudowanego z bordowego piaskowca. Masywy leœne, w których dominuj¹ dêby, buki,jod³y i œwierki porastaj¹ zbocza i
szczyty wzniesieñ, a ogromne wielosethektarowe pola obsiane s¹ rzepakiem,pszenic¹,jêczmieniem lub mieszankami traw.
Stan upraw wskazuje na bardzo wysokie nawo¿enie i stosowanie herbicydów na niespotykan¹ u nas skalê, nigdzie nie
spotyka siê ugorów.Grunty rolne w gminie pozosta³y w³asnoœci¹ dawnego ko³chozu bêd¹cego obecnie przedsiêbiorstwem
na zasadach spó³ki pracowniczej. Niemcy po zjednoczeniu nie zniszczyli ko³chozowej gospodarki rolnej dawnego NRD, a
poprzez kredyty i dofinansowanie umo¿liwili dostosowanie jej do warunków gospodarki rynkowej.
Gmina Hanstein-Rusteberg pokona³a ogromn¹ drogê rozwoju od czasów zjednoczenia Niemiec. Wykorzystano
œrodki unijne i szczodre wsparcie zachodnich Niemców.Widaæ to na ka¿dym kroku, a ca³a gmina niemal pachnie farb¹ i
tynkiem. Wszystkie drogi w gminie s¹ wyasfaltowane, wszêdzie jest kanalizacja burzowa i sanitarna, a zieleñce i chodniki
zachêcaj¹ do spacerów po wioskach. Zabudowania skupiaj¹ siê ciasno przy uliczkach odchodz¹cych promieniœcie od
stoj¹cego centralnie koœcio³a. Zabudowa jest bardzo gêsta, a wszystkie budynki zbudowano zgodnie z miejscow¹ tradycj¹ z
pruskiego muru na podmurówce z miejscowego piaskowca. Strome dachy z facjatkami pe³nymi kwiatów czerwieni¹ siê
dachówk¹, chocia¿ i tutaj widuje siê jeszcze sporo eternitu, który stopniowo jest wymieniany.
Aby nie zak³ócaæ uk³adu architektonicznego wiosek, ka¿da z nich ma wyznaczone i uzbrojone tereny pod now¹ zabudowê
typu osiedlowego oraz strefê inwestycji przemys³owo-us³ugowych w pobli¿u wsi.
Najwiêkszym bogactwem tej gminy s¹ jej mieszkañcy, a ich aktywnoœæ spo³eczna wzbudza podziw. Przyk³adowo
wioska licz¹ca oko³o 250 mieszkañców ma remizê,salê sportow¹, dwa koœcio³y(katolicki i ewangelicki),towarzystwa
sportowe,œpiewacze i strzeleckie. Jeden doros³y mieszkaniec dzia³a w takim uk³adzie w kilku organizacjach. Goszcz¹cy nas
wójt, gdy jest potrzeba wykonuje funkcjê organisty, a jeden z so³tysów kieruje przedszkolem w swojej wiosce.Wieczorami
mieszkañcy wychodz¹ przed swoje posesje i zamiataj¹ ulice i chodniki swojej wioski.Na ka¿dym kroku s³ychaæ s³owa
niemieckiego dzieñ dobry (guten morgen) kierowane równie¿ do nas obcych przecie¿ ludzi. Ci dobrzy,pracowici,skromni i
przedsiêbiorczy ludzie zas³uguj¹ na du¿e uznanie. Mieliœmy ogromn¹ przyjemnoœæ poznaæ ich, dziêki naszemu
„ambasadorowi” i przyjacielowi Thomasowi Dahms, któremu przy tej okazji bardzo dziêkujê.

Ryszard MODESTOWICZ

SUKCESY
Orkiestra z Konopisk
Znów PIERWSZA!!!

S³awomir Pyrzyna

Orkiestra Dêta Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Konopiskach po
raz kolejny znalaz³a siê w œcis³ej czo³ówce Orkiestr Dêtych
kwalifikuj¹cych siê do Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr Dêtych
OSP RP, który odbêdzie siê w 2007r. Orkiestr Dêtych Stra¿ackich w
Polsce jest osiemset , a tylko drog¹ œcis³ych eliminacji trwaj¹cych
dwa lata , do œcis³ego fina³u kwalifikowanych jest oko³o 25 . Nasza
Orkiestra w roku 2005 na Wojewódzkim Przegl¹dzie Orkiestr OSP ,
który odbywa³ siê w Lelowie zdoby³a najwiêksz¹ liczbê punktów i
w ten sposób zakwalifikowa³a siê do XIX Regionalnego Przegl¹du
Orkiestr OSP w Siemiatyczach w obecnym roku. W³aœnie w
Siemiatyczach Orkiestra Dêta Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w
Konopiskach wziê³a udzia³ w XIX przegl¹dzie i tam w³aœnie w trzech ocenianych kategoriach zdoby³a najwiêksz¹ iloœæ punktów w
ka¿dej z nich.Orkiestry
by³y oceniane w przemarszu ,musztrze paradnej i koncercie. W sumie by³o ich w Siemiatyczach 2 lipca trzynaœcie , ale najlepsz¹
jeszcze raz trzeba to podkreœliæ we wszystkich trzech
kategoriach okaza³a siê ORKIESTRA Z KONOPISK. To
wielki sukces dla tej Orkiestry , gdzie œrednia wieku muzyków
to 17 lat, a 90% jej cz³onków to jej wychowankowie.
Wspólnie z Orkiestr¹ w przemarszu i pokazie musztry
paradnej wyst¹pi³a grupa taneczna dziewcz¹t tzw. Musztra
Paradna , która tak¿e ma du¿y udzia³ w tym sukcesie. Dziœ
mo¿na ju¿ powiedzieæ , ¿e w przysz³ym roku nasza Orkiestra
wyst¹pi na Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr OSP. Ale
wczeœniej 2 sierpnia Orkiestrê czeka podró¿, a póŸniej
koncerty nad Jeziorem Bodeñskim
w Niemczech. Jeszcze wczeœniej swoj¹ obecnoœci¹ Orkiestra
uœwietni³a Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski w Zduñskiej
Woli , gdzie przebywa³a na zaproszenie firmy "JCOPAL", z
któr¹ kontakt w sprawie wystêpu nawi¹za³ Wójt Gminy
Konopiska Jerzy Socha. Na koniec tego krótkiego artyku³u
jako Prezes tej wspania³ej Orkiestry chcê podziêkowaæ wszystkim osobom , które przyczyni³y siê do tego sukcesu. Dziêkujê muzykom
za ich zaanga¿owanie, Kapelmistrzowi Tomaszowi Hadrianowi, musztrze paradnej i jej choreografowi Bazylemu Ogiñskiemu, a tak¿e
Radzie Gminy i Panu Wójtowi za pomoc finansow¹, bez której ta Orkiestra na dzieñ dzisiejszy nie mog³aby prowadziæ swojej
dzia³alnoœci z takim rozmachem.

ZESPÓ£ KULTURY I SPORTU
Mariola £yszczarz
ZESPÓ£ ŒPIEWACZY

11 czerwca 2006 r. Zespó³ Œpiewaczy Gminy Konopiska
wyst¹pi³ w Chorzowie na XXVII Wojewódzkim Przegl¹dzie
Zespo³ów Folklorystycznych ,,WICI 2006”.
W kategorii zespo³ów œpiewaczych nasz zespó³ zaj¹³ II
miejsce.
W kategorii œpiewaków ludowych solistka pani Anastazja
Kocik zajê³a III miejsce.
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i instruktorowi
zespo³u pani Dorocie Sitek.

KÓ£KO PLASTYCZNE
23 czerwca 2006 w Rêdzinach nast¹pi³o rozdanie nagród i
wyró¿nieñ I Powiatowego Konkursu Plastycznego ,, Œwiat
malowany plastelin¹”.Organizatorem konkursu by³ Gminny Oœrodek Kultury i Gminna Biblioteka w Rêdzinach.
,,Kó³ko Plastyczne” z Gminnego Zespo³u Oœwiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach reprezentowa³y:
Izabella Wiœniewska, Basia Œwiercz, Ola Szymczyk, Weronika Cierpia³, Sara Rosada, Karolina Biskup i Monika Kapral.
Wœród laureatów w kategorii wiekowej klasy IV VI SP wyró¿nienie zdoby³a Karolina Biskup.
Serdecznie gratulujê, ¿ycz¹c dalszych sukcesów.

POWITANIE LATA
SOBÓTKA MINI STRONG MAN
Magdalena Jarosz

Jak co roku pod koniec czerwca, w Konopiskach nad
zalewem Paj¹k odby³o siê uroczyste "Powitanie Lata".
Od zesz³ego roku imprezie tej patronuje Starosta
Czêstochowski Mieczys³aw Chudzik (mieszkaniec
naszej gminy) oraz Wójt Gminy Konopiska - Jerzy
Socha. To w³aœnie oni funduj¹ cenne nagrody.
W sobotê 24 czerwca , w imieniny Jana rzucaliœmy
wianki, szukaliœmy kwiatu paproci oraz podpaliliœmy
ogromn¹ sobótkê. Piêkna pogoda i atrakcyjny program
artystyczny zgromadzi³a t³umy widzów. Wyst¹pi³y
Barbórki z Kopalni, Zespó³ Œpiewaczy Gminy
Konopiska oraz Orkiestra Dêta OSP Konopiska i zespó³
Puenta. Goœciliœmy natomiast kabaret Trzeci Oddech
Kaczuchy oraz Piotra Szczepanika. Tañce trwa³y do
póŸnych godzin nocnych.
Nastêpnego dnia, w niedzielê, po raz trzeci w naszej
gminie, odby³y siê zawody Mini Strong Man.
Konkurencje by³y wczeœniej znane zawodnikom, a
ocenia³ je profesjonalny Strong Man. Najlepszy spoœród
zawodników okaza³ siê Piotr Joñczyk z Aleksandrii, któremu serdecznie gratulujemy.
W przerwach konkurencji wyst¹pi³y zespo³y taneczne Têcza oraz grupa taneczna z gimnazjum w Konopiskach, zaœpiewa³y
natomiast Blachowianki. Zobaczyliœmy równie¿ pokaz aerobiku. W tym samym dniu odby³ siê równie¿ turniej pla¿owej pi³ki
siatkowej, który zorganizowa³ Tomasz Kupczyk.

Jubileusz SP im. M. Konopnickiej
w Jamkach - Korzonku
mgr E. Wroñska

10. czerwca bie¿¹cego roku œwiêtowaliœmy jubileusz 70
lecia istnienia Szko³y Podstawowej im. Marii Konopnickiej w
Jamkach Korzonku.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê Msz¹ Œwiêt¹, któr¹ koncelebrowa³
absolwent szko³y, proboszcz Parafii Rzejowice ks. Damian
Leœniczek. Nastêpnie dyrektor szko³y El¿bieta Wroñska
powita³a zaproszonych goœci, rodziców, uczniów, absolwentów.
Obchody jubileuszowe swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili:
- st. wiz. Kuratorium Oœwiaty w Katowicach: mgrAnna Rabêda,
Wójt Gminy Konopiska: mgr in¿. Jerzy Socha,
Starosta Powiatu Czêstochowskiego: Mieczys³aw Chudzik,
-Zastêpca Wójta Gminy Konopiska: mgr in¿. Jerzy ¯urek,
dyrektor GZOKSTiP w Konopiskach: mgr Dorota Skoczylas,
dyrektor szko³y w latach 1990-2002: mgr Andrzej Gêbuœ,
dyrektor ZSP w Kopalni: mgr Ma³gorzata Warwas, mgr Ewa
Chudzik, byli
nauczyciele: Ma³gorzata Gajos, Beata
M³ynarczyk, Marta Gorzelak, Zenona Jagusiak,
Wanda Pyrkosz, Przewodnicz¹ca Rady Gminy: Danuta
Budzik, Sekretarz Gminy Konopiska: mgr in¿. Barbara
Ankowska - Lis, Zastêpca Przewodnicz¹cej Rady Gminy:
El¿bieta Klecha,
Prezes Banku Spó³dzielczego w
Konopiskach: W³odzimierz Cichoñ, Kierownik Oddzia³u
ZPKWŒ: Krystyna Bartocha, Dzielnicowy Komisariatu
Policji w Blachowni: Mariusz Chyrzyñski, KGW z
Korzonka, Prezes OSP w Jamkach: Wojciech ¯ukow,
Komendant Stra¿y Po¿arnej Gminy Konopiska: Jan Ziora,
radna Gminy Konopiska: Jadwiga Cha³adaj, so³tys wsi
Jamki-Kowale: Barbara Dro¿d¿, so³tys wsi KorzonekLeœniaki: Wies³aw Krêtkowski.
Przypomniano historiê, wspomniano tych, którzy

przyczynili siê do powstania szko³y oraz inicjatorów nadania
szkole imienia Marii Konopnickiej.
Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej mo¿na by³o wpisaæ siê
do kroniki, jest ona skarbnic¹ wa¿nych wydarzeñ i wspomnieñ,
by³a okazja do obejrzenia prac uczniów, absolwenta i
nauczyciela tej szko³yA. ¯ukowa.
Przez szacunek dla naszej patronki: Marii Konopnickiej,
uczniowie przygotowali przedstawienie oparte na motywach jej
najs³ynniejszej bajki: ,, O krasnoludkach i sierotce Marysi”. W
roli tytu³owej bohaterki wyst¹pi³a uczennica kl. IV Patrycja
Poks.
Przez chwilê szko³a zamieni³a siê w bajkowy œwiat
rozœpiewanych i roztañczonych krasnoludków. Czêœæ
artystyczn¹ uœwietni³ wystêp KGW z Korzonka.
Jubileuszowe obchody 70 lecia szko³y zakoñczy³y siê zabaw¹
taneczn¹.
Komitet organizacyjny sk³ada serdeczne podziêkowanie
Radzie Rodziców, nauczycielom, uczniom, wszystkim tym,
którzy wspomogli szko³ê nabywaj¹c: los na loterii fantowej,
cegie³kê na rzecz jej rozwoju oraz przyczynili siê do
uœwietnienia tej uroczystoœci.
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CZ£OWIEK ZE SZKO£Y...

ALICJAKAMIÑSKA

Pod takim has³em 22 czerwca w naszym
Gimnazjum w Konopiskach kolejny ju¿ raz odby³a siê
uroczystoœæ wrêczenia nagród i dyplomów dla uczniów
najlepszych, tzn. takich, których s³upek wiedzy w
szeœciostopniowej skali ucznia nie spad³ poni¿ej 5.0
oraz wyj¹tkowych sportowców osi¹gaj¹cych wysokie
wyniki. Nagrodzonych zosta³o 56 uczniów. Dumni, z
podniesionymi g³owami odbierali nagrody ksi¹¿kowe i
dyplomy, a rodzice z ³ezk¹ w oku listy gratulacyjne za
wzorowe wychowanie swoich dzieci.
Podczas uroczystoœci us³yszeliœmy wiele m¹droœci i
prawd ¿yciowych, jak np. to, ¿e tajemnic¹ sukcesu jest
uporczywe d¹¿enie do celu, ¿e do sukcesu nie ma windy,
trzeba iœæ po schodach.
Mogliœmy siê poœmiaæ z dobrego dowcipu, a tak¿e
podziwiaæ umiejêtnoœci i talenty wokalne oraz taneczne
m³odzie¿y naszej szko³y. Jednym s³owem, powtarzaj¹c za
prowadz¹cymi program „ w tej szkole jak na arce Noego,
ró¿ne s¹ gatunki rodzaju ludzkiego”.
Swoj¹ obecnoœci¹ uroczystoœæ Dnia Najlepszych

zaszczycili: Starosta Powiatu Czêstochowskiego
Mieczys³aw Chudzik, Wójt Gminy Konopiska Jerzy
Socha, Przewodnicz¹ca Rady Gminy Danuta Budzik,
Przewodnicz¹cy Rady Rodziców Witold Gajos.

BRAWO PIERWSZAKI !
mgr Beata Trzepizur

Uczniowie kl. I z Zespo³u Szkolno Przedszkolnego w Kopalni pod kierunkiem wychowawczyni mgr Beaty Trzepizur
osi¹gaj¹ w tym roku szkolnym ogromne sukcesy. Bior¹ udzia³ w ró¿nych konkursach plastycznych na szczeblu gminnym,
powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, siêgaj¹ po najwy¿sze miejsca, otrzymuj¹ wspania³e nagrody.
!III GMINNY ŒWI¥TECZNY KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKÊ Z OKAZJI ŒWI¥T BO¯EGO
NARODZENIA: I miejsce SONIA PTASIÑSKA
! KONKURS PLASTYCZNY PT. „ ZAWÓD PRZYSZ£OŒCI ” ORG. PRZEZ GMINNE CENTRUM INFORMACJI W
KONOPISKACH: II miejsce MONIKA JAGODA
!V MIÊDZYPOWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKÊ WALENTYNKOW¥ ORG. KONOPISKA:
!I miejsce NATALIA STACHURSKA , II miejsce MAGDALENA KACZMAREK , III miejsce LAURA GRAJCAR
!MIÊDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „ ZILUSTRUJ POEZJÊ ” ORG. PRZEZ ZESPÓ£ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY - £AZIEC: III miejsce LAURA GRAJCAR
!XII WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY NA ŒWI¥TECZN¥ KARTKÊ WIELKANOCN¥ ORG.
MIEJSKI DOM KULTURY W CZÊSTOCHOWIE:
I miejsce NATALIA STACHURSKA
!POWIATOWE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO dla dzieci i m³odzie¿y
pod has³em „ ZAPOBIEGAM PO¯AROM I OSTRZEGAM PRZED NIMI ”: I miejsce SONIA PTASIÑSKA, II
miejsce NATALIA STACHURSKA
!II GMINNY TURNIEJ PRZYRODNICZO £OWIECKI: dwa I miejsca SONIA PTASIÑSKA I NATALIA
STACHURSKA
!III WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY POD HAS£EM „ ZAWSZE KOCHAM CIÊ, MAMO ”
zorganizowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Siewierzu oraz Oœrodek
Kultury w Siewierzu :
I miejsce SONIA PTASIÑSKA . 20 maja 2006 r. odby³ siê koncert galowy z okazji „Dnia Matki” w Oœrodku Kultury
w Siewierzu . G³ównym punktem uroczystoœci by³o wrêczenie nagród laureatom konkursu . Za zajêcie pierwszego miejsca
w województwie Sonia Ptasiñska uczennica kl. I z Kopalni otrzyma³a rower górski , przybory szkolne i pami¹tkowy
dyplom.
BRAWO PIERWSZAKI !
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Rok pod znakiem siatkówki

Tomasz Kupczyk

To by³ bardzo udany rok dla siatkarskich reprezentacji
Gimnazjum w Konopiskach.
Siatkarska dru¿yna ch³opców ju¿ po raz drugi z
rzêdu zakwalifikowa³a siê do fina³u rozgrywek o
Mistrzostwo Powiatu. W turnieju fina³owym
rozgrywanym w Czarnym Lesie zmierzy³y siê zespo³y
z Borowna, Blachowni, Kamienicy Polskiej i Konopisk.
Nasi ch³opcy w pó³finale przegrali z Blachowni¹ 0 : 2 (
21-25, 23-25), a w walce o trzecie miejsce pokonali
Kamienicê Polsk¹ 2 : 0 (25-23, 25-19).
Mistrzem powiatu zosta³o Borowno, drugie miejsce
przypad³o Blachowni.
W maju siatkarze rywalizowali równie¿ podczas
corocznych turniejów pod patronatem Starosty Powiatu
Czêstochowskiego. W turnieju rozgrywanym 12 maja w
Konopiskach spotka³y siê cztery gimnazja: Konopiska,
Kamienica Polska, Gimnazjum nr 21 w Czêstochowie,
Huta Stara. Pierwsze miejsce przypad³o Kamienicy,
gospodarze zajêli w nim drugie miejsce, Czêstochowa
trzecie, a Huta Stara czwarte.
Wyniki poszczególnych meczów:
Konopiska - Huta Stara 2:0, Kamienica Polska Gimnazjum nr 21 2:1,
Konopiska - Gimnazjum nr 21 2:0, Kamienica Polska Huta Stara 2:0,
Huta Stara - Gimnazjum nr 21 0:2, Kamienica Polska
Konopiska 0:2
W turnieju rozgrywanym 17 maja w Kamienicy
Polskiej rywalizowa³o szeœæ dru¿yn. Uczniowie
naszego gimnazjum zajêli tam czwarte miejsce.
Gimnazjum w Konpiskach reprezentuj¹: T. Pociecha,
D. Walentek, Mateusz Sinicyn, £ukasz Pociecha,
Minkina Kordian, K. Grzegorz, P. Sporek, P. Jagusiak,
R. Ko³aczyk , P. Banasiak .
Dziewczyny te¿ potrafi¹ ! Udowodni³y to ju¿ podczas
eliminacji powiatowych, w których by³y
bezkonkurencyjne.
W turnieju fina³owym rozgrywanym w Kruszynie
dziewczêta zajê³y czwarte miejsce. Mistrzyniami
zosta³y zawodniczki z Rêdzin, drugie miejsce zajê³o
Borowno, a trzecie Mstów. Do wywalczenia lepszej
lokaty zabrak³o trochê szczêœcia i umiejêtnoœci. W
ka¿dym meczu dziewczêta pokaza³y du¿¹ wolê walki i
charakter. Szczególne brawa nale¿¹ siê im za
nieustêpliwoœæ i grê do samego koñca. Czwarte miejsce
trzeba uznaæ za spory sukces, pamiêtaj¹c o tym, ¿e
dziewczyny trenuj¹ wspólnie zaledwie szeœæ miesiêcy.
Niepowodzenie w turnieju fina³owym powetowa³y
sobie podczas turniejów powiatowych rozgrywanych w
Kamienicy Polskiej i Konopiskach. W obu zajê³y
pierwsze miejsce. W turnieju organizowanym 22 maja
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we w³asnej sali dziewczêta "star³y w py³” wszystkie
dru¿yny. Pewnie i g³adko wygra³y wszystkie mecze w
stosunku 2:0. Imponowa³y skutecznoœci¹ w zagrywce i
obronie, jednak kluczem do sukcesu by³ atak, w którym
prym wiod³y Daria Sikora i Kasia Kowal.
Klasyfikacja koñcowa:
Konopiska
Kruszyna
Starcza
Kamienica Polska
Sk³ad dru¿yny: K. Kowal, K. Korzonek, K. Kuku³a, D.
Sikora, M. Kidawa, A. Kosowska, S. Loch, A. Mazur ,
O. Bula, M. Œwiderska.

INFORMACJE
Od 01.09.2006r. Publiczne Przedszkole w Kopalni
czynne bêdzie w godzinach od 6.30 do 15.30.
Wyd³u¿amy czas pracy przedszkola, wychodz¹c
naprzeciw oczekiwaniom pracuj¹cych zawodowo
rodziców. Zapewniamy bardzo dobre warunki
lokalowe, smaczne posi³ki dla dzieci oraz
wykwalifikowan¹ i doœwiadczon¹ kadrê pedagogiczn¹.

Obecnie na terenie gminy trwaj¹ prace
przygotowawcze
dokumentacji geodezyjnokartograficznej i formalno- prawnej w celu nabycia
nieruchomoœci przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg
Krajowych i Autostrad w Katowicach pod budowê
autostrady A1 na odcinku: Od Wêz³a „Rz¹sawa” do
Wêz³a „WoŸniki”. Zgodnie z Decyzj¹ Wojewody
Œl¹skiego Nr RR-AG.III/JL/5344/1-3/03
z dnia 08.12.2003 roku o lokalizacji autostrady p³atnej
A-1.
Trasa Autostrady na terenie gminy Konopiska
przebiegaæ bêdzie przez nastêpuj¹ce miejscowoœci:
Walaszczyki, Konopiska, Wygoda, W¹sosz i £aziec. W
zwi¹zku z powy¿szym trwaj¹ na w/w terenach roboty
geodezyjne maj¹ce na celu wydzielenie pasa gruntów
przeznaczonych pod budowê drogi. Zgodnie z ustaw¹ o
gospodarce nieruchmoœciami z dnia 21 sierpnia 1997
roku (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 roku Nr 261, poz.
2603 z póŸn. zmianami) do zadañ gminy Konopiska
nale¿y wszczêcie postêpowania i wydania decyzji na
podzia³ dzia³ek które bêd¹ wykupywane
od w³aœcicieli. Na dzieñ dzisiejszy zosta³o wszczêtych
226 spraw. Zosta³o podzielone 429 dzia³ek, a na 73
wydano decyzje w miejscowoœciach Walaszczyki,
Wygoda i Konopiska. Wkrótce zostan¹ wydane decyzje
na podzia³ pozosta³ych dzia³ek. W nastêpnej kolejnoœci
u w³aœcicieli podzielonych dzia³ek pojawi¹ siê
rzeczoznawcy maj¹tkowi w celu wyceny
nieruchomoœci. Przebieg autostrady przedstawia
ponoi¿sza mapka.
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WIEŒCI ZE SZKO£Y PODSTAWOWEJ W £ACU
Jadwiga Szo³tysik

W dniu 17 czerwca br. w naszej szkole odby³a siê wyj¹tkowa uroczystoœæ.
Z okazji 45 lecia istnienia placówki nadano szkole imiê Jana Paw³a II.
Podczas mszy œw. poœwiêcono sztandar. Odœpiewano hymn szko³y pt. „Patronie nasz”. Po mszy wszyscy goœcie wpisali
siê do ksiêgi pami¹tkowej i zostali poczêstowani papieskimi kremówkami.
Uczniowie przygotowali monta¿ s³owno - muzyczny o ¿yciu papie¿a Karola Wojty³y.
Uroczystoœæ swoj¹ obecnoœci¹ uœwietnili: ksi¹dz infu³at Ireneusz Skubiœ, starosta czêstochowski Mieczys³aw Chudzik,
wójt gminy Konopiska Jerzy Socha, wizytator kuratorium oœwiaty Anna Rabêda, dyrektor Banku Spó³dzielczego w
Konopiskach W³odzimierz Cichoñ, kole¿anki dyrektorki, byli nauczyciele, absolwenci szko³y, rodzice, uczniowie, KGW
z £aŸca i z W¹sosza.
Specjalnie na tê uroczystoœæ przyjecha³
równie¿ pan Jan Budziaszek z zespo³u
„Skaldowie”.
Zaproszeni goœcie obejrzeli
okolicznoœciow¹ wystawê zwi¹zan¹ z
¿yciem Jana Paw³a II oraz wystawê
osi¹gniêæ naszej szko³y.
Nastêpnie odby³o siê spotkanie
absolwentów. G³os zabra³a pani
Krystyna B³aszczyk - by³a uczennica I
rocznika, który rozpocz¹³ naukê w
nowej szkole 45 lat temu.
Atrakcj¹ tego czerwcowego pikniku
by³a równie¿ loteria fantowa oraz
zabawa taneczna.
Pragniemy gor¹co podziêkowaæ
wszystkim sponsorom i przyjacio³om
szko³y za okazan¹ pomoc.

Festyn w Kopalni pod has³em „ Moja Kochana Rodzinka”

Ma³gorzata Warwas

W dniu 17 czerwca 2006r. z inicjatywy dyrekcji, nauczycieli z przedszkola , pracowników obs³ugi oraz Rady
Rodziców zosta³ zorganizowany festyn .Ma to byæ na sta³e nowa forma obchodów
„ Dnia Rodziny” w naszej
placówce.
Dopisali zarówno oficjalnie zaproszeni goœcie , jak i mieszkañcy.
Na program artystyczny rozpoczynaj¹cy imprezê z³o¿y³y siê wystêpy dzieci z przedszkola, szko³y, zespo³u
tanecznego „ Têcza” z Konopisk, zespo³u œpiewaczego Gminy Konopiska oraz KGW z Kopalni.
Dla uczestników przygotowano wiele atrakcji. Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³a siê loteria fantowa , która zosta³a
przygotowana dziêki niespodziewanej ofiarnoœci mieszkañców Kopalni oraz w³aœcicieli niektórych sklepów w
Konopiskach. Dzieci bawi³y siê œwietnie na specjalnie przygotowanym na tê okazjê placu zabaw.
Smaczne dania oraz dobra muzyka i tañce na nowym asfaltowym boisku spowodowa³y , ¿e impreza by³a bardzo
udana. Nawet czasem padaj¹cy deszcz nikogo nie wystraszy³.
Zachêceni tym sukcesem postanowiliœmy zorganizowaæ nastêpny festyn w dniu 02.09.2006r. Tym razem pod has³em
„ Po¿egnanie wakacji”.
Ju¿ dziœ serdecznie na tê imprezê zapraszamy wszystkich mieszkañców gminy Konopiska.
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„Cudze chwalicie, swego nie znacie.
Sami nie wiecie, co posiadacie”…
Uczestnik wycieczki
Po raz kolejny Przewodnicz¹ca Rady Gminy p. Danuta
Budzik zebra³a pe³en autokar chêtnych do prze¿ywania
wycieczkowych emocji.
Tym razem autokar pomkn¹³ ku sercu Polski, do naszej
stolicy.
Ka¿dy sobie dobra³ kogoœ znajomego na towarzysza
wycieczki. Do Warszawy wybra³y siê ca³e rodziny. Mama,
tata, dzieci, babcie. Prawie wszyscy siê znali, bo nawet pani
przewodnik by³a znajoma, gdy¿ od d³u¿szego czasu
prowadzi gminne wycieczki.
Wszyscy byli „niedospani”, bo autokar wyruszy³ z
Aleksandrii o 4.00.
Pod Warszaw¹ spotka³a nas krótka burza. Ok. 8.00
dotarliœmy na miêdzynarodowe lotnisko „Okêcie”. Atrakcja
dla dzieci i starszych.
Z tarasu widokowego obserwowaliœmy starty i l¹dowania
samolotów. Widzieliœmy ogromne kolejki do kas i do
odpraw celnych.
Podczas przejazdu do miejsca parkowania podziwialiœmy
Most Œwiêtokrzyski, najnowsze budowle ze szk³a i stali.
Mogliœmy dojrzeæ tylko górn¹ czêœæ Pa³acu Kultury i Nauki,
bo zas³aniaj¹ go nowe budowle.
Po zaparkowaniu ruszyliœmy w stronê Starego Miasta.
Pani przewodnik przekazywa³a nam wiele informacji o
ogl¹danych budowlach. Ka¿demu coœ utkwi³o w pamiêci.
Przepiêkny jest koœció³ akademicki œw. Anny, który stoi na
skarpie wiœlanej. Poniewa¿ skarpa zaczê³a siê obsuwaæ,
koœció³ w ca³oœci zosta³ przesuniêty dalej od rzeki.
Podczas zwiedzania Warszawy widzieliœmy ok. 10 par
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nowo¿eñców. Jest to nadzieja i wiara, ¿e bêd¹ m³ode
pokolenia, ¿e naród siê odm³odzi.
Zwiedziliœmy koœció³ Œwiêtego Krzy¿a, gdzie a¿ tchnie
polskoœci¹. Jest tam z³o¿one serce Fryderyka Chopina, s¹
tablice nagrobne Mickiewicza, S³owackiego, Prusa i wielu
innych s³awnych Polaków. Z prawej strony jest piêkny,
drewniany o³tarz zbudowany dla Jana Paw³a II.
Na Placu Zamkowym król Zygmunt III Waza spogl¹da³ na
nas ze swej kolumny przypominaj¹c, ¿e to on uczyni³ z
Warszawy stolicê.
Zwiedzaliœmy odbudowany Zamek Królewski.
Przez 1,5 godziny podziwialiœmy komnaty z przepiêknymi
posadzkami, ozdobione obrazami, lustrami, ¿yrandolami,
kandelabrami. Przewodniczka po komnatach jest
nauczycielk¹ historii i swój ogromny zasób wiedzy o
dziejach niektórych eksponatów przekazywa³a nam
przepiêkn¹ polszczyzn¹.
Zachwyca Stare Miasto obronnymi murami i
odbudowanymi kamienicami, w których siê mieszcz¹
kawiarnie i restauracje. Ceny w nich nie na emeryckie
kieszenie. Za to obcokrajowcy zajadaj¹ siê tam naszymi
tradycyjnymi potrawami. Mo¿na siê przejechaæ tramwajem
konnym na Nowe Miasto za „tylko” 12 z³. Koñ by siê uœmia³.
Chêtnych nie ma zbyt wiele, wiêc konie siê œmiej¹ i wyjadaj¹
obrok z worków, a woŸnice popijaj¹ wodê mineraln¹.
Za to za jedyne 1,25 z³ (ulgowy bilet) przejechaliœmy siê
warszawskim metrem, które jest wspania³e, piêkniejsze od
paryskiego (zdanie pisz¹cej).
Ogl¹daliœmy fasady wielu ministerstw, ambasad, Pa³acu
Prezydenckiego. Widzieliœmy wiele pomników: M.
Kopernika, Wyszyñskiego, A. Mickiewicza, Powstañców
Warszawy i oczywiœcie Grób Nieznanego ¯o³nierza.
By³o bardzo gor¹co, ale pani przewodnik Maria Malewicka
niestrudzenie prowadzi³a nas naprzód i opowiada³a ciekawe
historie. Przypomina³a, ¿e Warszawa by³a prawie
ca³kowicie zniszczona podczas wojny. Przy
pomniku Powstañców Warszawy wyjaœnia³a,
dlaczego powstanie nie mia³o szans na zwyciêstwo.
Oko³o 18.00 pojechaliœmy do £azienek. Ze
wzglêdu na póŸn¹ porê mogliœmy tylko z zewn¹trz
ogl¹daæ Pa³ac Na Wodzie. Jest w bardzo z³ym stanie
i wymaga szybkiego remontu. Dobrze czuj¹ siê tu
pawie, które chêtnie pozuj¹ do zdjêæ.
Dzieci by³y nimi zachwycone i nawet g³aska³y ich
pióra. Byliœmy ju¿ zmêczeni, wiêc chêtnie
posiedzieliœmy sobie w amfiteatrze ksiêcia Józefa
Poniatowskiego, zajadaj¹c smaczne lody i
obserwuj¹c pawie spaceruj¹ce po scenie.
W drodze powrotnej, mimo zmêczenia, wiêkszoœæ
chêtnie œpiewa³a dawne piosenki, a najm³odsze
dziewczynki 8-11 letnie popisywa³y siê solowymi
œpiewami.
Wycieczka by³a bardzo udana i mogliœmy lepiej
poznaæ nasz¹ stolicê.
Jesteœmy bardzo wdziêczni pani Danucie Budzik,
¿e zorganizowa³a t¹ wycieczkê i czekamy na
nastêpne.

Z podziêkowaniem uczestnicy
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Socrates Comenius
Markdorf 2006
Katarzyna Ankowska

W dniach od 11-18 czerwca nauczyciele i uczniowie
Gimnazjum w Konopiskach przebywali w ramach
programu Socrates Comenius z wizyt¹ Markdorfie nad
Jeziorem Bodeñskim.
W wizycie brali udzia³: nauczyciele Beata Ciuk,
Wioletta Warwas, Romualda Szwyngel Kupczyk,
Katarzyna Ankowska oraz uczennice Klaudia
Korzonek, Katarzyna Ciuk, Daria Sikora, Agnieszka
£yszczarz, Agata Benduch. Nauczyciele mieszkali w
Meersburgu, a uczennice u rodzin niemieckich w
Markdorfie i Friedrichskafen.
We wtorek odby³o siê oficjalne powitanie nauczycieli i
uczniów z Polski, Litwy i S³owacji przez stronê
niemieck¹.
Uczniowie z Gimnazjum w
Markdorfie przygotowali dla nas
ciekawe wystêpy artystyczne. W
bibliotece szkolnej obejrzeliœmy
„K¹cik Comeniusa”, w których
prezentowane by³y materia³y o
regionach przys³ane ze wszystkich
szkó³.
Po wizycie w szkole udaliœmy siê na
zwiedzanie Markdorfu, a nastêpnie na
spotkanie z burmistrzem. Zostaliœmy
bardzo serdecznie przyjêci przez
gospodarz miasta.
Wieczorem nauczyciele
zorganizowali dla nas ognisko nad
jeziorem.
W œrodê odby³o siê w szkole
spotkanie, podczas którego ka¿da ze
szkó³ prezentowa³a w³asny produkt
koñcowy , czyli przewodnik po
regionie i folder.
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Po po³udniu zorganizowana by³a dla uczniów i
nauczycieli wycieczka promem do Konstancji, jednego
z najstarszych i najpiêkniejszych miast nad Jeziorem
Bodeñskim.
Czwartek by³ œwiêtem Bo¿ego Cia³a. Mieliœmy okazjê
obejrzeæ jak to œwiêto jest obchodzone w Niemczech.
W Meersburgu, na Starówce prawie na wszystkich
uliczkach zosta³y pouk³adane przepiêkne dywaniki z
kwiatów i trawy, które prowadzi³y do o³tarza g³ównego.
W pi¹tek wyruszyliœmy na ca³odniow¹ wycieczkê do
austriackiej miejscowoœci Bregenz.
Kolejk¹ gondolow¹ wjechaliœmy na górê Pfander, sk¹d
podziwialiœmy wspania³¹ panoramê Alp. Nastêpnie
szlakiem górskim zeszliœmy do miasta.
Z powrotem do Markdorfu pop³ynêliœmy statkiem. Rejs
trwa³ trzy godziny. Z pok³adu statku podziwialiœmy
wspania³eAlpy i piêkne nadbrze¿e miasta.
W sobotê wieczorem odby³a siê po¿egnalna kolacja, a w
niedzielê rano wyruszyliœmy w drogê powrotn¹.
Na dworcu w Markdorfie po¿egnali nas uczniowie z
rodzicami i nauczyciele.
W Ulm, czekaj¹c na autokar do Polski zwiedziliœmy
Starówkê i katedrê.
Przeje¿d¿aj¹c przez Monachium, mieliœmy mo¿liwoœæ
zobaczenia dwóch stadionów sportowych.
Podró¿ nad Jezioro Bodeñskie by³a dla uczniów i
nauczycieli niezapomnianym prze¿yciem.
Zwiedziliœmy piêkne miejsca i zdobyliœmy nowe
doœwiadczenia.
Niniejszy projekt zosta³ zrealizowany przy wsparciu
finansowym Wspólnoty Europejskiej, w ramach
programu Socrates Comenius. Treœæ samego projektu
lub materia³ów nie odzwierciedlaj¹ stanowiska Komisji
Europejskiej, czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a
w zwi¹zku z tym, ani Komisja Europejska, ani Agencja
Narodowa, nie ponosi za nie odpowiedzialnoœci.

INWESTYCJE

PASMA

Odnowa szlaku spacerowo rekreacyjnego przy ul. Lipowej
w Konopiskach. W czerwcu rozpoczêto odnowê szlaku spaceroworekreacyjnego przy ul. Lipowej w Konopiskach. W zakres zadania
wchodzi wykonanie nawierzchni szlaku z kostki granitowej o
powierzchni 1120,20 m2, dwóch zatoczek z kostki drewnianej o ³¹cznej
powierzchni 68,40 m2 wraz z ma³¹ architektur¹ (³awki parkowe typu
retro 7 sztuk, kosze na œmieci 4 sztuki) oraz wykonanie oœwietlenia
(s³upy oœwietleniowe typu retro 5 sztuk). W zakres zadañ wchodzi
równie¿ sadzenie drzew i krzewów tj. œwierk k³uj¹cy 4 sztuki, ja³owiec
pospolity 4 szt., œwierk bia³y 4 szt., bukszpan zwyczajny 4 szt., jarz¹b
pospolity 4 szt., forsycja 6 szt., ja³owiec p³o¿¹cy 264 szt.). Ca³oœæ
zadania wynosi 287 573,57 z³ z czego w 80 % kosztów kwalifikowanych
tj. (196 716,00 z³) zostanie zrealizowana ze œrodków SPO-ROL
(Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 2005
r.), pozosta³a czêœæ zadania z bud¿etu gminy. Zakoñczenie inwestycji
planowane jest w lipcu.

Modernizacja ul. Stawowej w Konopiskach. W czerwcu zakoñczono modernizacjê ul.
Stawowej w Konopiskach. W zakres zadania wchodzi³o profilowanie istniej¹cej podbudowy oraz
2
wykonaie nawierzchni drogi z masy asfaltowej o powierzchni 1462,00 m . Koszt inwestycji w
wysokoœci 127 797,00 z³ finansowany jest w ca³oœci z bud¿etu gminy.

Modernizacja przychodni ZOZ "ALMED" w Aleksandrii. Zakoñczono modernizacjê
przychodni Zak³adu Opieki Zdrowotnej "ALMED" w Aleksandrii. Wykonano docieplenie
budynku oraz odnowienie elewacji. Wartoœæ inwestycji wynios³a 23 969,95 z³ z czego kwota 9
800,00 z³ dotowana by³a z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, pozosta³a czêœæ z
bud¿etu gminy.

Budowa chodnika i œcie¿ki rowerowej wraz z oœwietleniem i kanalizacj¹ deszczow¹ w
ul. Sportowej w Konopiskach. W czerwcu rozpoczêto budowê chodnika i œcie¿ki rowerowej
przy ul. Sportowej w Konopiskach (na odcinku od ul. Czêstochowskiej do Zbiornika Paj¹k). Zakres
2
robót obejmuje wykonanie chodników z kostki betonowej o powierzchni 4 399,00 m wraz z
oœwietleniem i kanalizacj¹ deszczow¹ o ³¹cznej d³ugoœci 902 m. Wartoœæ inwestycji wynosi 1 417 177,54 z³, z czego w 70 % bêdzie
sfinansowana przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Œl¹skiego, pozosta³a czêœæ z bud¿etu gminy. Zakoñczenie robót
planowane jest w lipcu.

Modernizacja infrastruktury sportowej i budowa parkingu przy szkole w Aleksandrii. Rozpoczêto modernizacjê
infrastruktury sportowej i budowy parkingu przy szkole w Aleksandrii. W zakres zadania wchodzi wykonanie boiska g³ównego do
2
2
pi³ki no¿nej o nawierzchni trawiastej (6 489,00 m ) oraz parkingu z kostki betonowej (312,00 m ). Ca³kowity koszt inwestycji po
rozstrzygniêciu przetargu wynosi 242 495,73 z³, z czego w 80 % tj. (163 856,00 z³) zostanie sfinansowany ze œrodków SPO-ROL
(Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 2005 r.), pozosta³a czêœæ zadania z bud¿etu gminy.

Gminny Oœrodek Rekreacyjno Sportowy nad Zalewem Paj¹k w Konopiskach. Po rozstrzygniêciu przetargu na II etap
robót zwi¹zanych z budow¹ Gminnego Oœrodka Rekreacyjno Sportowego nad Zalewem Paj¹k koszt inwestycji wynosi 1 068
2
745,22 z³. W zakres tego etapu wchodzi: wykonanie p³yty boiska sportowego o nawierzchni trawiastej o powierzchni 11 459,00 m ,
2
2
przygotowanie pod³o¿a pod bie¿niê o powierzchni 3 528,60 m , wykonanie placów i chodników o ³¹cznej powierzchni 2 874,00 m ,
wykonanie drena¿u oraz ogrodzenia wewnêtrznego p³yty boiska (543 m) i zewnêtrznego stadionu (760 m). Zakoñczenie inwestycji
planowane jest w lipcu.

Modernizacja ul. Stra¿ackiej w Aleksandrii. Rozpoczêto modernizacjê
ulicy Stra¿ackiej w Aleksandrii. W zakres zadania wchodzi wykonanie
kanalizacji deszczowej o d³ugoœci 12,5 m oraz nawierzchni drogi z kostki
2
2
betonowej o powierzchni 1955,50 m i parkingu o powierzchni 293,30 m przy
cmentarzu parafialnym. Ca³kowity koszt inwestycji po rozstrzygniêciu przetargu
wynosi 280.698,92 z³. Zakoñczenie inwestycji zaplanowane jest na wrzesieñ.

Wspólnie ze starostwem powiatowym w Czêstochowie realizujemy
inwestycje na drogach powiatowych znajduj¹cych siê na terenie naszej
gminy. W tym roku wykonano nak³adkê na ul. Goœcinnej w Aleksandrii o
d³ugoœci 1504 mb oraz 930 mb nak³adki miêdzy Blachowni¹ i
Walaszczykami. W sumie prace te kosztowa³y 434 tys. z³, z czego gmina
partycypowa³a 200 tys. z³.
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