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PASMA
Szanowni mieszkañcy Gminy Konopiska !
Jak co roku w miesi¹cach wiosennych rozpoczynamy
liczne inwestycje. Obecnie trwaj¹ procedury przetargowe na
realizacjê budowy ulicy Leœnej w Aleksandrii i Brzozowej w
Konopiskach. 9 maja natomiast rozpoczêto budowê kanalizacjê w
miejscowoœciach W¹sosz i £aziec. Ta inwestycja wymaga du¿ych
nak³adów finansowych i z tego wzglêdu jej zakoñczenie
planowane jest na 2008 r. Jak mieszkañcy widz¹ powstaje chodnik
wzd³u¿ ulicy Opolskiej w Konopiskach, który usprawni ruch
pieszo - rowerowy na tej niezwykle ruchliwej drodze. Wyrazu i
estetycznych walorów nabiera równie¿ elewacja
termomodernizowanej w zesz³ym roku szkole w Hutkach. W
szko³ach w Aleksandrii i w Hutkach trwaj¹ równie¿ prace
zwi¹zane z wymian¹ centralnego ogrzewania wraz z wymian¹
piecy na niskoemisyjne. W trosce o ³adny wygl¹d naszej gminy
wzd³u¿ chodnika przy ul. Czêstochowskiej w Konopiskach
posadzono ró¿e (do czerwonych bloków) oraz przed GCI w
Kopalni i na skrzy¿owaniu w Hutkach. Kwiatami obsadzono
równie¿ klomby przed Urzêdem Gminy. Mam nadziejê, ¿e zarówno
mieszkañcy jak i goœcie naszej gminy doceni¹ nasze starania i nie
dopuszcz¹ do niszczenia zieleni o co bardzo proszê i apelujê.
Korzystaj¹c z okazji pragnê zaprosiæ wszystkich Czytelników
PASMA na obchody VI Dni Gminy Konopiska, które odbêd¹ siê w
dniach 17 - 20 maja na terenie Oœrodka Harcerskiego w Paj¹ku.
¯yczê dobrej zabawy w mi³ej atmosferze i proszê o zachowanie
ostro¿noœci podczas tej plenerowej imprezy.
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Uchwa³y V/06 Sesji Rady
Gminy Konopiska

UCHWA£A NR 42/V/2007
RADY GMINY KONOPISKA
z dnia 25 kwietnia 2007r.

UCHWA£A NR 36/V/07
RADY GMINY KONOPISKA
z dnia 25 kwietnia 2007 roku

w sprawie:wspó³dzia³ania Gminy Konopiska z jednostkami
samorz¹du terytorialnego na rzecz opracowania koncepcji i
projektu „Podczêstochowska Strefa Aktywnoœci
Gospodarczej”

w sprawie sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy
Konopiska za 2006 rok oraz udzielenie absolutorium dla
Wójta Gminy.
UCHWA£A NR 37/V/07
RADY GMINY KONOPISKA
z dnia 25 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zmian w bud¿ecie gminy na 2007 r.
UCHWA£A NR 38/V/2007
RADY GMINY KONOPISKA
z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie: zmian w planie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej na 2007 r.
UCHWA£A NR 39/V/2007
RADY GMINY KONOPISKA
z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z
mieszkañcami Gminy Konopiska
UCHWA£A NR 40/V/2007
RADY GMINY KONOPISKA
z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie utworzenia samorz¹dowej instytucji kultury
pod nazw¹ Gminna Biblioteka Publiczna w
Konopiskach
Zmieni siê forma organizacyjna Gminnej Biblioteki
Publicznej. Od 1 czerwca 2007r. zostanie przekszta³cona w
samorz¹dow¹ instytucjê kultury. Bêdzie ona utworzona na
bazie ju¿ istniej¹cej biblioteki w Konopiskach oraz trzech
filii w Hutkach , Rêkszowicach i Aleksandrii wiêc dla
czytelników nic siê nie zmieni. Natomiast jako instytucja
kultury bêdzie mog³a ubiegaæ siê o œrodki z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
UCHWA£A NR 41/V/2007
RADY GMINY KONOPISKA
z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie : wyra¿enia opinii o przeznaczeniu do zbycia
nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ gminy
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Rada Gminy popiera wspóln¹ inicjatywê Powiatu
Czêstochowskiego, Gminy Poczesna, Gminy Kamienica
Polska oraz gminy Starcza dotycz¹c¹ opracowania
koncepcji i projektu „Podczêstochowska Strefa
Aktywnoœci Gospodarczej” na obszarze gminy Konopiska i
wymienionych jednostek samorz¹du lokalnego.
Celem opracowania koncepcji bêdzie przywrócenie by³ych
terenów powojskowych, poprzemys³owych,
zdegradowanych do ich wykorzystania pod dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ i zmniejszenie bezrobocia.
UCHWA£A NR 43/V/2007
RADY GMINY KONOPISKA
z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie: przyst¹pienia do opracowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla gminy Konopiska
UCHWA£A NR 44/V/2007
RADY GMINY KONOPISKA
z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie:
Przyst¹pienia Gminy Konopiska do
Stowarzyszenia „Œl¹ski Zwi¹zek Gmin i Powiatów”
UCHWA£A NR 45/V/2007
RADY GMINY KONOPISKA
z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie:opinii do projektu uchwa³y Rady Miasta
Czêstochowy w sprawie przekszta³cenia Samodzielnego
Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej Stacji
Pogotowania Ratunkowego w Czêstochowie
Rada Gminy zaopiniowa³a negatywnie uchwa³ê Rady
Miasta Czêstochowy w sprawie przekszta³cenia
Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej
Stacji Pogotowania Ratunkowego w Czêstochowie w
zwi¹zku z utrudnieniami które by wynik³y dla
mieszkañców Gminy na skutek ww. przekszta³cenia
UCHWA£A NR 46/V/2007
RADY GMINY KONOPISKA
z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie przyst¹pienia do zmiany studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Konopiska

PASMA
UCHWA£A NR 47/V/2007
RADY GMINY KONOPISKA
z dnia 25 kwietnia 2007r.

UCHWA£A NR 52/V/2007
RADY GMINY KONOPISKA
z dnia 25 kwietnia 2007r.

w sprawie: przyst¹pienia do opracowania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego na terenie
gminy Konopiska

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

UCHWA£A NR 48/V/2007
RADY GMINY KONOPISKA
z dnia 25 kwietnia 2007r.
w s pr aw ie po wi ad om ie ni a S ek re ta rz a G mi ny
Konopiska,Skarbnika Gminy Konopiska oraz Redaktora
Naczelnego Biuletynu “Pasma” o obowi¹zku z³o¿enia
oœwiadczenia lustracyjnego.

UCHWA£A NR 49/V/2007
RADY GMINY KONOPISKA
z dnia 25 kwietnia 2007r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Hutki-druga linia zabudowy”

UCHWA£A NR 50/V/2007
RADY GMINY KONOPISKA
z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie: zaci¹gniêcia d³ugoterminowej po¿yczki na
inwestycjê pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowoœciach W¹sosz, £aziec etap II”

UCHWA£A NR 51/V/2007
RADY GMINY KONOPISKA
z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Czêstochowskiego z przeznaczeniem na
realizacjê zadañ na drogach powiatowych
Rada Gminy uchwala udzieliæ z bud¿etu gminy pomocy
finansowej Powiatowi Czêstochowskiemu w wysokoœci
200.000,00 z³, z przeznaczeniem na:
a)kwota 180.000,00 z³ na wykonanie remontu
nawierzchni bitumicznych w technologii nak³adek
bitumicznych na nastêpuj¹cych drogach powiatowych:
1.S 1051 Aleksandria Kopalnia o d³ugoœci oko³o 900,
2.S 1050 Wygoda Pa³ysz o d³ugoœci oko³o 660
b)kwota 20.000,00 z³ na projekt chodnika wraz z
odwodnieniem przy ul. Goœcinnej w Aleksandrii

UCHWA£A NR 53-55/V/2007
RADY GMINY KONOPISKA
z dnia 25 kwietnia 2007r.
sprawie: zg³oszenia wniosku o dotacjê do zadania w
ramach „Konkursu Przedsiêwziêæ Odnowy Wsi” w
oparciu o Program Odnowy Wsi Wojewódz twa
Œl¹skiego na lata 2006-2010
£aziec, Wygoda,
Rêkszowiece
Informacja o pracy wójta w okresie miêdzy sesjami
od 8 lutego do 25 kwietnia 2007r.
przeprowadzono przetarg na budowê
kanalizacji sanitarnej w m. W¹sosz-£aziec
og³oszono przetarg na przebudowê drogi gminnej
ul. Leœna w Aleksandrii
og³oszono przetarg na przebudowê drogi gminnej
ul. Brzozowa w Konopiskach
wydano 12 wypisów i wyrysów z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Konopiska
wydano 14 zaœwiadczeñ o przeznaczeniu terenu w
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Konopiska
og³oszono konkurs "Przoduj¹cy rolnik w gm.
Konopiska w roku 2007"
wydano 2 decyzje o warunkach zabudowy
wydano 5 decyzji na wyciêcie drzew
wydano 16 decyzji o zajêciu pasa drogowego
wydano 16 decyzji na umieszczenie urz¹dzenia w
pasie drogi gminnej
przeprowadzono 3 przetargi na 11 dzia³ek
budowlanych w Aleksandrii przy ul. Stra¿ackiej
zawarto akty notarialne na 8 dzia³ek sprzedanych
podczas przetargów w Aleksandrii
sprzedano w trybie rokowañ zabudowan¹
nieruchomoœæ we wsi Konopiska przy ul.
Przemys³owej zawarto te¿ akt notarialny.
W trybie bezprzetargowym zbyto jeden lokal
mieszkalny w Konopiskach przy ul.
Czêstochowskiej 155
Og³oszono przetarg nieograniczonym na
wydzier¿awienie nieruchomoœci pod dzia³alnoœæ
handlow¹ w Konopiskach przy ul. Przemys³owej
wydano 5 postanowieñ na podzia³ nieruchomoœci
wydano 7 decyzji zatwierdzaj¹cych projekt podzia³u
nieruchomoœci
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Napisano wszystkim najemcom wypowiedzenie
umów najmu na lokale mieszkalne w zwi¹zku z
podwy¿k¹ czynszu.
Zakoñczono pomiar dot. wydzielenia drogi
dojazdowej od ul. Sadowej do Rolniczej w
Konopiskach w celu dokonania zamiany z form¹
(PressGlass)
z³o¿ono dwa wnioski do Ministerstwa Sportu w
ramach programu „Blisko Boisko” na utworzenie
boisk pi³karskich pokrytych traw¹ syntetyczn¹.
Mo¿liwa kwota dofinansowania to 320 tyœ. z³ na
jeden projekt. Planowany termin rozpatrzenia
pocz¹tek maja 2007 r.
z³o¿ono wniosek do Polsko-Niemieckiej Wymiany
M³odzie¿y na dofinansowanie pobytu delegacji
niemieckiej w dniach 6-10 wrzesieñ 2007r.
Planowany termin rozpatrzenia 30 maj 2007r.
z³o¿ono wniosek w ramach konkursu „Kultura
bliska” Fundacji Wspomagania Wsi na wykonanie
miejsca pamiêci osób poleg³ych w obronie
ojczyzny. Wnioskowana kwota dofinansowania to
10 tyœ. z³. Planowany termin rozpatrzenia
wniosków druga po³owa czerwca br.

Uczestniczy³em w nastêpuj¹cych spotkaniach:
- w Walnych Zebraniach sprawozdawczych
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
- w posiedzeniach Zarz¹du Zwi¹zku Komunalnego
d/s. Wodoci¹gów i Kanalizacji oraz Zgromadzeniach
Zwi¹zku
- w spotkaniach organizowanych przez Starostwo
Powiatowe w/s podzia³u œrodków na
Subregionalny
Program Rozwoju Regionalnego
- w wyborach so³tysów i Rad So³eckich
- w konkursie na dyrektora Szko³y Podstawowej im.
Jana Paw³a II w £aŸcu
- w posiedzeniach Rady Spo³ecznej ZOZ Blachownia
i Konopiska
- w spotkaniach organizowanych przez KGW
- w spotkaniu z parlamentarzystami okrêgu
czêstochowskiego
- w spotkaniu Zarz¹du Powiatu z burmistrzami i
wójtami Powiatu Czêstochowskiego
- w posiedzeniu Zarz¹du Klubu Wójtów, Burmistrzów i
Prezydentów w/s prac zwi¹zanych z opracowaniem
Programu Rozwoju Subregionu Czêstochowskiego
- w wyjazdowym posiedzeniu Konwentu Burmistrzów
i Wójtów Województwa Œl¹skiego
- w spotkaniach Podczêstochowskiej Strefy Aktywnoœci
Gospodarczej
- w spotkaniu cz³onków Klubu Wójtów, Burmistrzów,
Prezydentów i Starostów Regionu Czêstochowskiego
- w spotkaniu organizacyjnym z so³tysami z terenu
Gminy
- w szkoleniu organizowanym przez Narodowy
Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach
- w spotkaniu w UG Kochanowice w/s zadañ
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priorytetowych dla Subregionu Centralnego
- w spotkaniu z Marsza³kiem Woj. Œl¹skiego w ramach
Porozumienia Gospodarczo- Turystycznego
- w posiedzeniach cz³onków Komisji Rady Gminy

Cz³owiek cz³owiekowi
najbardziej potrzebny jest do
szczêœcia”
Mariola Mitu³a - Borek
Uczniowie ze Szko³y Podstawowej w
Konopiskach z ogromnym zaanga¿owaniem
uczestnicz¹ w ró¿nych formach pomocy
potrzebuj¹cym.
To zdumiewaj¹ce jak chêtnie potrafi¹ siê dzieliæ
swoim, czêsto bardzo niewielkim, kieszonkowym, aby
pomóc chorym i biednym dzieciom.
Od wielu lat szko³a aktywnie bierze udzia³ w
akcjach fundacji LIVER i SERCE, które zbieraj¹
fundusze dla biednych i chorych dzieci.
Ogromnym sukcesem zakoñczy³a siê sprzeda¿
wielkanocnych œwiec. Uda³o siê, bowiem zebraæ sumê
kilkuset z³otych, które z dum¹ przekazaliœmy na konto
fundacji SERCE.
Uczestniczyliœmy tak¿e w kampanii UNICEFU
„Przepustka do ¿ycia”, która mia³a na celu zbiórkê
pieniêdzy na ratuj¹ce ¿ycie szczepienia przeciwko
odrze.
Niezwykle cennym doœwiadczeniem jest
równie¿ pomoc dzieciom z Domu Ma³ego Dziecka w
Czêstochowie. Uczniom uda³o siê zebraæ odzie¿,
przybory i artyku³y szkolne, którymi obdarowaliœmy
dzieci.
Tradycj¹ sta³ siê udzia³ w akcji „GÓRA
GROSZA”, objêtej patronatem Ministra Edukacji.
Uczniowie zrozumieli, ¿e „ jeden grosz znaczy
niewiele, ale Góra Grosza jest najwiêksza na œwiecie”
Cieszy nas ogromnie fakt, i¿ nasi
wychowankowie ca³y rok, a nie tylko w okresie œwi¹t
potrafi¹ nieœæ pomoc innym. Wierzymy, ¿e ta postawa
wra¿liwoœci i empatii zakorzeniona w m³odym wieku
zaowocuje w przysz³oœci. Bardzo piêknie powiedzia³
kiedyœ jeden z myœlicieli, ¿e to „ cz³owiek
cz³owiekowi najbardziej potrzebny jest do szczêœcia”.
To w³aœnie te ma³e gesty pomocy naszych dzieci s¹
piêknym œwiadectwem tej prawdy. Pozwalaj¹ z
optymizmem patrzeæ w przysz³oœæ i udowadniaj¹, ¿e
tacy mali mog¹ tak wiele. W³aœnie ta œwiadomoœæ jest
ogromn¹ motywacj¹ i sprawia, ¿e nasi uczniowie z
wielkim entuzjazmem pomagaj¹ potrzebuj¹cym
dzieciom, dlatego te¿ chcielibyœmy im serdecznie
podziêkowaæ.

ŒWIÊTA

PASMA

Sprostowanie dotycz¹ce bud¿etu Gminy Konopiska na 2007 rok
W marcowym numerze Biuletynu Informacyjnego Gminy Konopiska „PASMA” omy³kowo zosta³ zawarty wykaz zadañ
inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w Projekcie bud¿etu Gminy Konopiska na 2007 rok.
Za zaistnia³¹ sytuacjê bardzo serdecznie przepraszamy wszystkich Czytelników i publikujemy poni¿ej wykaz inwestycji
przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Konopiska w br. zgodnie z za³¹cznikiem nr 7 do Uchwa³y bud¿etowej Rady
Gminy Nr 28/IV/2007:
G³ówne, zaplanowane w uchwale bud¿etowej zadania inwestycyjne:*
Lp. Opis zadania
Planowane nak³ady
1 Rewitalizacja zbiornika wodnego Paj¹k
156.400
2 Budowa sieci wodoci¹gowej w ul. Leœnej, Przejazdowej w Aleksandrii
100.000
3 Budowa chodnika w ul. Opolskiej
721.050
4 Projekt budowy chodnika w ul. Œl¹skiej
25.000
5 Modernizacja drogi ul. Przemys³owa w Konopiskach i ul. Goœcinna w Aleksandrii
100.000
6 Budowa drogi ul. Leœna w Aleksandrii
650.000
7 Budowa drogi ul. Brzozowa w Konopiskach
300.000
8 Projekt rewitalizacji centrum Konopisk
80.000
9 Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Paj¹k w Konopiskach - ul. Ksiê¿ycowa od ul. Heweliusza
do ul. Avicenny
40.000
10 Budowa drogi gminnej Konopiska - £aziec na odcinku Pi³a - Konopiska do ul. ¯ródlanej
130.000
11 Przebudowa ul. Poprzecznej w Aleksandrii
351.505
12 Projekt budowy grogi gminnej wraz z przepustem ul. Mostowa w Aleksandrii
12.000
13 Modernizacja dróg dojazdowych do pól we miejscowoœciach:
- Aleksandria: ul. Goœcinna/Mostowa
42.000
- Hutki: do tzw. Hasiówki
67.500
14 Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 (stara gmina)
80.000
15 Projekt rozbudowy Przedszkola w Konopiskach
25.000
16 Budowa studni g³êbinowej w centrum Konopisk
27.000
17 Budowa parkingu przy ZSP w Hutkach
40.000
18 Termomodernizacja i modernizacja kot³owni c.o. w budynku Szko³y Podstawowej w Aleksandrii
220.531
19 Termomodernizacja i modernizacja kot³owni c.o. w Szkole Podstawowej w Rêkszowicach
89.500
20 Termomodernizacja i modernizacja kot³owni c.o. w Szkole Podstawowej w Hutkach
135.824
21 Projekty infrastruktury sportowej przy szko³ach w Jamkach - Korzonku, Kopalni i Hutkach
10.000
22 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. W¹sosz - £aziec II etap
2.120.360
23 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowê kanalizacji sanitarnej w m. Rekszowice wraz z
przykanalikami i przepompowniami
187.500
24 Zakup odœnie¿arki do odœnie¿ania chodników
4.500
25 Zakup œmieciarki, ³adowarki lub gimbusa
110.000
26 Wykonanie w centrum Konopisk obelisku ku czci mieszkañców poleg³ych w walkach o niepodleg³oœæ
12.000
27 Wykonanie projektów œwietlic wiejskich
10.000
28 Wykonanie ekspertyzy budynku "Wygodzianki" - œwietlicy wiejskiej w m. Wygoda
20.000
29 Budowa Gminnego Oœrodka Rekreacyjno-Sportowego nad Zalewem Paj¹k w Konopiskach
600.000
30 Projekt i rozpoczêcie budowy hali widowiskowo - sportowej w Konopiskach
100.000
RAZEM

6.567.670

* •ród³o: Uchwa³a Nr 28/IV/2007 Rady Gminy Konopiska z dnia 8 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia bud¿etu
Gminy na rok 2007.
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Jubileusz festiwalu „Nasze œpiewogranie”
Gdzie s³yszysz œpiew, tam idŸ
Tam dobre serca maj¹,
•li ludzie wierzaj mi,
Ci nigdy nie spiewaj¹.
(Goethe)

A¿ siê nie chce wierzyæ, ¿e to ju¿ dziesiêæ lat, kiedy festiwal odby³ siê po raz pierwszy. Rzadko kto pamiêta jaka by³a historia
jego powstania i sk¹d siê wziê³a nazwa. A by³o to tak…
W latach 1988 1995 by³am silnie zwi¹zana z ruchem harcerskim. Prowadzi³am dru¿yny harcerskie: im. Hanki Sawickiej
dzia³aj¹c¹ przy Szkole Podstawowej w Konopiskach, a potem dru¿ynê im. Janka Bytnara przy Szkole Podstawowej w Jamkach
Korzonku. W póŸniejszych latach ruch ten by³ coraz mniej popularny. Przesta³y funkcjonowaæ dru¿yny dzia³aj¹ce na terenie naszej
gminy. Coraz mniej by³o dzieci hasaj¹cych po lasach, przemierzaj¹cych z piosenk¹ na ustach turystyczne szlaki, weso³o pl¹saj¹cych
w harcerskich zabawach. By³o mi ¿al odchodz¹cego w zapomnienie ruchu, który by³ mi tak bliski. Nadarzy³a siê okazja, aby
zachowaæ choæ cz¹stkê „harcerskiego ducha”. Podczas jednej z rad pedagogicznych zaproponowa³am zorganizowanie imprezy o
charakterze gminnym - festiwalu piosenki harcerskiej i turystycznej. Jego nazwa „Nasze œpiewogranie” wziê³a siê od œpiewnika,
który samodzielnie pisa³am na potrzeby prowadzonej przez siebie dru¿yny harcerskiej. Po raz pierwszy festiwal odby³ siê maju.1997
roku. Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV VIII szkó³ podstawowych z terenu gminy. W centralnej czêœci sali GOK w Korzonku
„pali³” siê stos ogniskowy a dooko³a niego na kocach siedzieli uczniowie. Nie by³o nas tak wielu jak obecnie, ale atmosfera by³a
niezwykle gor¹ca. Ide¹ konkursu by³o wspólne spotkanie przy zabawie i œpiewie. Regulamin zak³ada³ wykonanie przez grupê dwóch
piosenek o tematyce harcerskiej i turystycznej, oraz aran¿acjê utworów na gitarê i samodzielnie wykonane instrumenty perkusyjne.
Dzieci wy³ania³y zwyciêzcê publicznoœci, nauczyciele natomiast przyznawali punkty grupom uczestnicz¹cym (na swoj¹ grupê nie
wolno by³o oddawaæ g³osu), i na tej podstawie przyznawano miejsca w konkursie. G³osowano bardziej na piosenkê ni¿ na samo jej
wykonanie. Œpiewali nie tylko ci, którzy przygotowali repertuar, ale wszyscy, którzy znali piosenkê, lub te¿ nauczyli siê choæby jej
fragmentu podczas prezentacji. By³o to prawdziwe NASZE œpiewogranie. Wszyscy doskonale siê bawili, uczyli pl¹sów i zawo³añ, a
przy okazji poznawali tradycje harcerskie takie jak np. obrzêdowe pieœni, po¿egnanie dnia iskierk¹. Od tamtych chwil minê³o 10 lat.
Widoczny w ka¿dej dziedzinie ¿ycia, wszechobecny rozwój techniczny, zawita³ pod dach GOK-u w Korzonku. Miejsce gitar zajê³y
instrumenty elektroniczne, fantastyczne nagrania œcie¿ek dŸwiêkowych odtwarzane z MP3 lub CD. Repertuar te¿ siê zmienia i coraz
czêœciej odbiega od harcerstwa i turystyki. Trochê ¿al urokliwego brzmienia gitar towarzysz¹cego wêdrowcom na turystycznych
szlakach, dlatego organizatorzy zastanawiaj¹ siê nad zmian¹ formy konkursu i powrotem do starych tradycji.
Co z tego wyniknie ? Czas poka¿e…
W tegorocznej edycji „Naszego œpiewogrania” bra³o udzia³ 11 zespo³ów. Przyznano nagrody w trzech kategoriach.
W kategorii klas I III:
I miejsce: ZSP w Rêkszowicach
II miejsce: SP w £aŸcu
W kategorii klas IV - VI
I miejsce: ZSP w Aleksandrii
II miejsce: SP w £aŸcu i SP w Jamkach-Korzonku
III miejsce: ZSP w Rêkszowicach i ZSP w Kopalni
IV miejsce: ZSP w Hutkach i SP w Konopiskach
W kategorii klas gimnazjalnych:
I miejsce: Gimnazjum w Konopiskach
II miejsce: Gimnazjum w Hutkach
W sk³adzie jury zasiedli:
Tomasz Hadrian kapelmistrz orkiestry dêtej w Konopiskach
Mariusz Migas nauczyciel gry na instrumencie.
Jak sami powiedzieli, mieli twardy orzech do zgryzienia.
Po zakoñczonej prezentacji, kiedy jury uda³o siê na naradê, mieliœmy okazjê pos³uchaæ piosenek w wykonaniu Klaudii
Bednarek, której akompaniowali uczniowie gimnazjum w Konopiskach.
Gratulujê wszystkim uczestnikom festiwalu. ¯yczê im, abyœmy spotkali siê za rok jeszcze bardziej radoœni i rozœpiewani. Sobie
natomiast i organizatorom ¿yczê nastêpnych dziesiêciu lat tak owocnej wspó³pracy jak do tej pory i si³ do podejmowania coraz to
nowych zadañ.
Z harcerskim pozdrowieniem „CZUWAJ”

Dorota Mielczarek.
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PODATKI
Sukces Ko³a Plastycznego z
Konopisk - Dabrowa
Mariola £yszczarz
29 marca w D¹browie Zielonej nast¹pi³o rozdanie
nagród XIII Regionalnego Konkursu na Palmê,

PASMA
Z³oty K³os
1 maja Zespó³ Œpiewaczy Gminy Konopiska wzi¹³
udzia³ w XIV Miêdzynarodowym Przegl¹dzie
Zespo³ów Regionalnych „Z£OTY K£OS I Z£OTY
K£OSIK 2007” w Zebrzydowicach.
G³ównym celem przegl¹du jest ratowanie
uchodz¹cego w zapomnienie dziedzictwa
kulturowego naszych przodków, a zw³aszcza
dokumentowanie go dla potrzeb wspó³czesnych i
przysz³ych pokoleñ.
W Zebrzydowicach zespó³ wystêpowa³ ju¿ kilka razy i
zawsze wraca³ z nagrod¹.
W tym roku w przegl¹dzie wziê³o udzia³ 107
zespo³ów. Jury w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca:
prof. dr hab. Krystyna Turek etnomuzykolog
Cz³onkowie:
mgr Krystyna Kaczko etnograf
mgr Bo¿ena Sochacka choreograf

Pisankê i Marzannê. Ko³o plastyczne dzia³aj¹ce w
Gminnym Zespole Oœwiaty, Kultury, Sportu,

w kategorii „ grupy zespo³ów doros³ych” przyzna³o
Zespo³owi Œpiewaczemu Gminy Konopiska II
miejsce.
W wystêpie zespo³u odpowiedniego Konopisk
doceniono wybór odpowiedniego repertuaru, który nie
sk³ada³ siê z powszechnie znanych w¹tków s³ownych i
melodycznych maj¹cych w naszym folklorze wiele
odmian. Atutem Zespo³u Œpiewaczego Gminy
Konopiska by³ tak¿e strój, który jest wiern¹
rekonstrukcj¹ stroju ludowego z naszego regionu
Zespó³ Œpiewaczy Gminy Konopiska, którego
instruktorem jest pani Dorota Sitek œpiewa czêsto
zapomniane utwory, a tak¿e tradycyjne ludowe pieœni,
które dawniej œpiewano by³y przy okazji ró¿nych
.œwi¹t i obrzêdów.

„Muzeum Polskiej Tradycji
Weselnej w Konopiskach”
Turystyki i Promocji w Konopiskach w sk³adzie:
Basia Œwiercz, Ola Szymczyk, Sara Rosada, Emilka
Gajzner, Weronika Cierpia³, Justyna Biernacka,
Monika Kapral, Sybilla Makulska, Kasia
Jakubowska, Sonia Ptasiñska od kilku lat bierze
udzia³ w tym konkursie zdobywaj¹c czo³owe
nagrody. Równie¿ w tym roku wyraŸnie zaznaczy³o
swój udzia³. Ko³o plastyczne otrzyma³o I nagrodê za
wykonanie Marzanny i I nagrodê za wykonanie
Pisanek w kategorii wiekowej dzieci do lat 12. Jak
twierdz¹ sami nagrodzeni wspólna praca sprawia im
du¿o przyjemnoœci, radoœci i satysfakcji.

Agnieszka Rokosa
„Muzeum Polskiej Tradycji Weselnej w Konopiskach”
- taki tytu³ nosi wniosek z³o¿ony przez Gminê
Konopiska w ramach Priorytetu 3 - Ochrona
kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym
transport publiczny i odnowa miast Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Projekt zak³ada odbudowê w latach 2008-2010
dawnego dworku modrzewiowego w Konopiskach i
utworzenie w nim jedynego w Polsce muzeum
tradycji weselnej. Ca³kowita wartoœæ to blisko 4 mln.
z³. z czego wnioskowana kwota dofinansowania to
prawie 3,4 mln. z³
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PASMA
Sukces przez mowê...
Zbigniew Szeliga Logopeda PPP P Nr 3
ul. Spadzista 13 Czêstochowa
Profesjonalne kszta³towanie i reklamowanie w³asnego
wizerunku niejednokrotnie uzale¿nione jest od udanych
wyst¹pieñ publicznych. W mówieniu publicznym
bardziej ni¿ w komunikacji interpersonalnej, istotna jest
forma wypowiedzi. Wielu doskona³ych mówców
pielêgnuje sztukê piêknego mówienia, zdaj¹c sobie
sprawê, ¿e opanowanie tej umiejêtnoœci mo¿e czyniæ
cuda. WypowiedŸ dobrego mówcy powinna byæ s³yszana,
zrozumiana i s³uchana! S³yszana, poniewa¿ brzmienie i
si³a g³osu maj¹ znacz¹cy wp³yw na odbiór mowy. Nie
wszystkie wyst¹pienia mog¹ byæ nag³aœniane. G³os
mówcy powinien byæ noœny, mi³y brzmieniowo, dobrze
ustawiony, bo tylko wtedy wypowiedŸ bêdzie s³yszana.
Ka¿de wyst¹pienie publiczne wymaga od mówcy
dobrego panowania nad oddechem, umiejêtnoœci
rozluŸnienia siê, bez wzglêdu na stopieñ napiêcia
emocjonalnego, które towarzyszy sytuacjom ekspozycji
spo³ecznej. Mówienie musi byæ poprawne, wyraziste, z
zachowaniem starannej dykcji i w³aœciwej artykulacji. Ta
umiejêtnoœæ wymaga dobrego przygotowania aparatu
artykulacyjnego i œwiadomego pos³ugiwania siê nim
podczas ka¿dego aktu mowy.
Zatem celem ka¿dego z nas, a szczególnie tych osób,
których pozycja zawodowa czy spo³eczna obliguje do
wyst¹pieñ publicznych jest kszta³cenie g³osupodstawowego narzêdzia pracy mówcy.
Sugeruje siê stosowanie kilku prostych zasad w ¿yciu
codziennym, które, pod warunkiem systematycznoœci,
pozwol¹ uzyskaæ finezjê w mówieniu. Ka¿dego ranka, tu¿
po przebudzeniu: mrucz jak kot w poduszkê - to
znakomity trening emisyjny, rozluŸniaj¹cy ca³e cia³o i
pobudzaj¹cy rezonatory. W tym samym celu ziewaj to
niweluje napiêcia w obrêbie stawu ¿uchwowoskroniowego, tak niebezpieczne dla jakoœci mowy!
Przeci¹gaj siê, a wykonuj¹c porann¹ toaletê gimnastykuj
miêœnie twarzy, jêzyka, pamiêtaj¹c przy tym o ca³ym
ciele. Wykonaj kilka g³êbokich wdechów, westchnijuruchom przeponê. Gdy mówisz: nie nadu¿ywaj g³osu krzyk wykorzystuj jedynie jako œrodek ekspresji przygotuj siê do tego, zaczerpnij wiêcej powietrza. Dbaj o
dobry, g³êboki wdech - pamiêtaj, by by³ krótki i
nies³yszalny dla otoczenia, uwa¿aj na mikrofon, który
wzmocni niekontrolowane westchnienia i chrz¹kniêcia.
W czasie wa¿nego wyst¹pienia: nie spiesz siê! Stosuj
szerok¹-wyrazist¹ artykulacjê, pamiêtaj: w mowie, jak w
œpiewie wesprzyj siê na samog³oskach, które s¹ "œwiat³em
oddechem s³owa, jego pulsowaniem" Nie podnoœ g³osu,
chyba, ¿e wymaga tego dramaturgia tekstu, ale te¿ nie
mów zbyt cicho. Stawiaj kropki-stosuj pauzy (na koñcu
zdania lub frazy)-dawaj sobie czas na wdech, zebranie
myœl, ale i uwydatnij ciê¿ar gatunkowy wypowiadanych
prawd. Milczenie bywa wymowniejsze jest od s³ów!
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Mów z lekkim uœmiechem-to dzia³a, nawet przez telefon.
Nie opuszczaj koñcówek, dbaj o poprawnoœæ
wymawianiow¹, ale unikaj wymowy doliterowej.
Pamiêtaj, ¿e w jêzyku polskim zapis ortograficzny czêsto
ró¿ni siê od wzorca wymowy. Unikaj dŸwiêków
nieartyku³owanych typu: "yyy", "eee", lecz jeœli Ci siê to
przytrafi, czy te¿ gdy siê zaj¹kniesz-nie wpadaj w panikê,
gdy¿ "nikt nie mówi w 100% p³ynnie! Staraj siê w trosce o
g³os-Twoje narzêdzie pracy, nie mówiæ na mrozie, w
zadymionych czy zakurzonych pomieszczeniach.
Proponowane æwiczenia emisyjno-dykcyjne
systematycznie wykonywane, czyli-przynajmniej raz
dziennie przez kilka minut, pozwalaj¹ przygotowywaæ
warsztatowo mówcê do trudnych wyst¹pieñ. Wykonaj
kilka oddechów. Wdech powinien byæ pe³ny wykonany
mo¿liwie bezg³oœnie, „do brzucha”, przez nos i uchylone
usta. Wydech spokojny mo¿liwie najd³u¿szy. Œpiewaj
znanych melodii na sylabie "la". G³oœno, naprzemiennie
powtarzaj: "a-u, o-i, e-u". Wypowiadaj starannie
artyku³uj¹c, pocz¹tkowo wolno, a w miarê treningu coraz
szybciej: "No to có¿, ¿e ze Szwecji?!"; "St¹pa Sasza such¹
szos¹, z trudem stopy Saszê nios¹", "Czy¿by czy¿yk
ze¿ar³ ry¿yk?"; "Z³o z³u z³a zazdroœci"; "Czy tata czyta
cytaty Tacyta?"; "Król Karol kupi³ królowej Karolinie
korale koloru koralowego!"; "Wyindywidualizowaliœmy
siê rozentuzjazmowanego t³umu"; * Szybkie
powtarzanie: 3,13, 33, 333, 3333...
Szansa zrobienia kariery, czy zab³yœniêcia w krêgach
towarzyskich, niew¹tpliwie wzrasta wraz z poziomem
umiejêtnoœci oratorskich. Warto zatem zmobilizowaæ siê
do pracy nad g³osem, wymow¹ i jakoœci¹ wypowiedzi.
Ten krótki artyku³ nie uczyni nikogo dobrym mówc¹-ma
on jedynie zachêciæ do doskonalenia sztuki
porozumiewania siê. Najistotniejszym elementem
warunkuj¹cym sukces jest trening: "mówiæ, mówiæ i
jeszcze raz mówiæ"...
Artyku³ zosta³ napisany w oparciu o prace autorów: A.
Barker; A. Collins; R. Denny; G. Grantel; A. £astik; M.
Oczkoœ; B. Wieczorkiewicz; A. Wiszniewski; B.
Tarasiewicz; B. Toczyska; Ch. Zacker.

OGÓLNOPOLSKI MARATON
KOLARSTWA PO GMINIE
KONOPISKA
6 maja br. odby³ siê Ogólnopolski Maraton Kolarstwa
po Gminie Konopiska. Zawody te w³¹czone s¹ do
Maratonu Jurajskiego, który oprócz Konopisk obejmuje
miejscowoœci: Z³oty Potok, Niegowe oraz Olsztyn.
Celem maratonu jest popularyzacja sportu kolarskiego
oraz promocja piêknych szlaków turystycznych Jury
Krakowsko Czêstochowskiej.
Do wyœcigu stanê³o kilkudziesiêciu zawodników z
terenu ca³ej Polski. Wyœcig otworzy³ oraz pilotowa³
Wójt Gminy Konopiska pan Jerzy Socha. Po
zakoñczeniu zawodów zawodnicy otrzymali puchary
oraz dyplomy.

PASMA
KÓ£KO PLASTYCZNE ODNOSI SUKCESY!!!
Agnieszka Rokosa
Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Kopalni otrzyma³o dotacjê w ramach programu "Nasza Œwietlica II" realizowanego ze
œrodków Fundacji Wspomagania Wsi na realizacjê projektu edukacyjnego p.n. "Œwietlica - Drugi Dom".
W ramach projektu zorganizowane zosta³o kó³ko plastyczne, prowadzone przez pani¹ Teres¹ Wo³czyk
Uczestnicy kó³ka spotykaj¹ siê dwa razy w tygodniu po dwie godziny zegarowe, we wtorki i pi¹tki w godz. .16 - 18.
Podczas kó³ka plastycznego uczestnicy zapoznaj¹ siê z wieloma ró¿norodnymi technikami plastycznymi tj.
-malarstwo akwarelowe,
-malarstwo na szkle farbami witra¿owymi,
-wykonanie kartek œwi¹tecznych,
-figurki wykonywane z gliny,
-prace tematyczne np. z okazji Dnia Wiosny, Dnia Matki, Œwi¹t Wielkanocnych itp.

W IX GMINNYM KONKURSIE NA PALMÊ WIELKANOCN¥ PRACA
PRZYGOTOWANA PRZEZ DZIECI Z KÓ£KA PLASTYCZNEGO ZAJÊ£A I
MIEJSCE
Dzia³alnoœæ ko³a plastycznego ma 3 równoleg³e cele.
Pierwszym z nich jest zorganizowanie dzieciom ze
œrodowiska wiejskiego zajêæ ucz¹cych ich twórczego
podejœcia do otaczaj¹cego œwiata. W naszym
przekonaniu wszelkie wra¿enia estetyczne maj¹
swoje Ÿród³o w otoczeniu, a naszym zadaniem jako
opiekunek jest uwra¿liwienie dzieci na wartoœci
estetyczne i nauczanie czerpania inspiracji z szeroko
pojêtego otoczenia. Dlatego te¿ w tym roku nasze
dzia³ania s¹ wielokierunkowe i oparte o bardzo ró¿ne
techniki plastyczne. Udzia³ w pracach ko³a
plastycznego mo¿e braæ ka¿de dziecko, bez wzglêdu
na stopieñ zdolnoœci plastycznych. Wyrabiamy
bowiem w dziecku nie tylko zdolnoœci artystyczne
czy manualne, ale chcemy równie¿ odkryæ i
rozbudowaæ jego naturaln¹ wra¿liwoœæ na otoczenie.
Nie bez znaczenia jest fakt, ¿e dzieci ucz¹ siê w
po¿yteczny sposób wykorzystywaæ
wolny czas, co w pewnym sensie
zabezpiecza i uodparnia je na ró¿nego
rodzaju patologie spo³eczne.
Drugim równie wa¿nym celem jest
wyszukanie dzieci szczególnie
uzdolnionych i pomoc w rozwiniêciu
ich zdolnoœci plastycznych. Wp³ywa to
na wzmocnienie psychiki i podniesienie
poczucia w³asnej wartoœci, co u dzieci
szczególnie wra¿liwych ma ogromne
znaczenie.
Trzecim celem jest zapoznanie dzieci z
ró¿nymi technikami i materia³ami
przydatnymi do twórczoœci artystycznej
(drewno, glina, metal, farby), co
rozwija twórcze podejœcie do ka¿dego
zadania i pozwala dziecku na radzenie
sobie z ró¿norodnymi trudnoœciami.
Istotne jest tak¿e poznanie technologii
zwi¹zanych z ró¿nymi tworzywami. Mamy nadziejê, ¿e dzieci te w przysz³oœci bêd¹ potrafi³y poradziæ sobie z wieloma
wyzwaniami, jakie niesie ¿ycie.
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INFORMACJE

PASMA
“Ziemia to wyspa zielona ...”
Agnieszka Szyja

22 kwietnia obchodzimy œwiêto Ziemi. Po raz pierwszy Dzieñ Ziemi obchodzono w Stanach Zjednoczonych w
1970 roku. W ten sposób ludzie chcieli wyraziæ protest przeciwko dalszemu niszczeniu naszego œrodowiska. Od tej chwili
up³ynê³o 37 lat, a nasza planeta coraz bardziej niszczeje. Ziemia by³aby oaz¹ piêkna i spokoju, gdyby nie my- ludzie.
Zadymiliœmy j¹, zaœmieciliœmy, niszczymy zieleñ, zatruwamy wodê nie pozwalaj¹c ¿yæ roœlinom, zwierzêtom i sobie. Z
wielk¹ nadziej¹ patrzymy na ekologów, byæ mo¿e uda im siê odwróciæ z³o, jakie zafundowa³a nam cywilizacja.
Musimy wiêc do³¹czyæ do przyjació³ Ziemi
i wspólnie z nimi walczyæ o nasz dom. Tego dnia ka¿dy z nas powinien pomyœleæ, co mo¿e zrobiæ w najbli¿szym
œrodowisku, aby ul¿yæ Ziemi i zaprzyjaŸniæ siê z ni¹. I Ty mo¿esz byæ przyjacielem Ziemi.
„ Poniewa¿ Ziemia opiekuje siê nami
zaopiekujmy siê Ziemi¹.
Odwzajemniajmy mi³oœæ, jak¹ nas obdarza,
utrzymuj¹c j¹ w czystoœci i szczêœciu.”
Od 1990 roku Dzieñ Ziemi sta³ siê
œwiêtem miêdzynarodowym. Ludzie na
ca³ym œwiecie ³¹cz¹ siê z sob¹ w obronie
wspólnego domu planety Ziemi. W ró¿ny
sposób obchodzimy to œwiêto:
organizujemy akademie, pikniki,
happeningi, wiece, barwne przemarsze
uczniów, sprz¹tamy najbli¿sze otoczenie,
sadzimy drzewa, kwiaty.
Od czterech lat, w kwietniu na
Dzieñ Ziemi odbywa siê Gminny Konkurs
Ekologiczny. W dniu 23.04.2007 roku o
godzinie 10.00
odby³ siê w Szkole
Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w JamkachKorzonku IV Gminny Konkurs
Ekologiczny pod has³em „ Ziemia to
wyspa
zielona...”.W konkursie
uczestniczyli uczniowie klas IV-VI szkó³
podstawowych z gminy Konopiska.
Celem konkursu by³o
propagowanie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony œrodowiska, rozwijanie wra¿liwoœci na problemy œrodowiska
przyrodniczego, inspirowanie dzieci do podejmowania dzia³añ proekologicznych, stwarzanie okazji do zdobywania
wiedzy w formie zabawy, umo¿liwienie uczniom nawi¹zywania kontaktów z rówieœnikami z innych szkó³, kszta³cenie
umiejêtnoœci wspó³pracy w grupie, propagowanie obchodów Dnia Ziemi.
Konkurs zosta³ poprzedzony wystêpem artystycznym przedstawionym przez uczniów Szko³y Podstawowej w
Jamkach-Korzonku.
Urz¹d Gminy w Konopiskach informuje, ¿e zgodnie z
Rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie
sposobu postêpowania przy szacowaniu szkód oraz wyp³at odszkodowañ
za szkody w uprawach i p³odach rolnych ( Dz.U. Nr.126. Poz. 1081),
rolnicy zg³oszenia dokonuj¹ wy³¹cznie w formie pisemnej w terminie 7 dni
od daty powstania szkody.
Zg³oszenia winy zawieraæ dane niezbêdne do okreœlenia w³aœciciela
gruntu i uszkodzonej uprawy, tj. imiê i nazwisko rolnika, jego adres,
lokalizacjê i rodzaj uszkodzonej uprawy.
Oglêdzin szkody przedstawiciel danego ko³a ³owieckiego winien
dokonaæ w terminie 7 dni od dnia zg³oszenia szkody.
Z oglêdzin oraz z ostatecznego szacowania szkody sporz¹dza siê
protokó³, który podpisuje szacuj¹cy i rolnik.
O terminie planowanego sprzêtu uszkodzonych upraw lub p³odów
rolnych rolnik jest zobowi¹zany powiadomiæ szacuj¹cego szkody
pisemnie w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzêtem.
Wyp³aty odszkodowañ dokonaj¹ zarz¹dcy obwodów lub dzier¿awcy
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obwodów ³owieckich w terminie trzydziestu dni od dnia sporz¹dzenia
ostatecznego szacowania szkody.
Dla przypomnienia podaje siê adresy poszczególnych kó³ ³owieckich
dzia³aj¹cych na naszym terenie gminy:
Ko³o £owieckie “Lis” Herby
42-714 Lisów
ul. Witosa 4/7
Pan Kubiœ Ryszard
Ko³o £owieckie ”Cietrzew” Konopiska
42-733 Boronów
ul. Ligonia 28
Pan Marek Jeleñski
Ko³o £owieckie “Ryœ” Czêstochowa
42-200 Czêstochowa
ul. Rêdziñska 66
Pan Polaczyk Micha³

Zdzis³awa Jarosz

PASMA
„M³odzi ekolodzy”
ze Szko³y Podstawowej w
Konopiskach
DZIEÑ ZIEMI 2007
Barbara Kubik, Lidia Stefaniak
Rozwój cywilizacji powoduje coraz wiêksze i czêsto
nieodwracalne zmiany w œrodowisku przyrodniczym
Ziemi. Ekologia bada warunki niezbêdne do
zachowania równowagi biologicznej.
D¹¿¹c do zwiêkszenia œwiadomoœci ekologicznej
spo³eczeñstwa nale¿y zacz¹æ od kszta³cenia i
wychowania ekologicznego dzieci i m³odzie¿y.
Szko³a Podstawowa w Konopiskach w ci¹gu ca³ego
roku bierze czynny udzia³ w edukacji ekologicznej
swoich wychowanków. Elementy ekologii i ochrony
œrodowiska s¹ jednym z za³o¿eñ planu pracy
dydaktyczno
wychowawczej. Czêsto drobne
doœwiadczenia, jakie s¹ udzia³em uczniów, postawy z
jakimi siê stykaj¹ i co prze¿ywaj¹, kszta³tuj¹ ich
stosunek do przyrody. Uczniowie naszej spo³ecznoœci
bior¹ udzia³ w wielu konkursach ekologicznych. Od
wielu lat organizowane s¹ akcje dotycz¹ce ochrony
przyrody: m.in. zbiórka zu¿ytych baterii, zbiórka
puszek aluminiowych i makulatury, sprz¹tanie œwiata.
Uczniowie czêsto wyje¿d¿aj¹ na bli¿sze i dalsze
wycieczki krajoznawczo-przyrodnicze. Poprzez
bezpoœredni kontakt z przyrod¹ ucz¹ siê ekologii.
Przeniesieniem otaczaj¹cej nas przyrody s¹ „k¹ciki
przyrody”w klasach.
Co roku w miesi¹cu kwietniu nasza szko³a uroczyœcie
obchodzi Dzieñ Ziemi.
Przypomnijmy, ¿e œwiêto to zosta³o uchwalone przez
ONZ. 22 kwietnia 1970 roku œwiêtowano po raz
pierwszy w Stanach Zjednoczonych.
W roku 1990 Dzieñ Ziemi obchodzony jest ju¿ na ca³ym
œwiecie, równie¿ w Polsce. Wtedy to, w
okolicznoœciowych ulotkach apelowano o oszczêdzanie
wody, ratowanie lasów tropikalnych i ograniczenie
emisji gazów wywo³uj¹cych „kwaœne deszcze”.Has³o
tegorocznego Dnia Ziemi brzmi:
„Odzyskajmy czyst¹ Ziemiê”. Ma ono uœwiadomiæ
nam, jak wa¿ne jest segregowanie odpadów,
wykorzystywanie surowców wtórnych i ile
ekologicznej energii mo¿na uzyskaæ dziêki
recyklingowi.
Z okazji Dnia Ziemi uczniowie przygotowali dla ca³ego
Zespo³u Szkó³ uroczyst¹ akademiê. Cz³onkowie
szkolnego ko³a LOP pod kierunkiem nauczycielek: p. B.
Kubik, p. E. Zaremba oraz p. L. Stefaniak przedstawili
trzy scenki teatralne o tematyce ekologicznej. Po
akademii wszyscy wziêli udzia³ w sprz¹taniu najbli¿szej
okolicy.
Celem tych dzia³añ jest rozpowszechnianie wiedzy

ekologicznej wœród dzieci i m³odzie¿y. Uwa¿amy, ¿e
dzia³ania te przynios¹ wiele korzyœci dla ca³ego naszego
œrodowiska. Mamy nadziejê, ¿e wszyscy weŸmiemy
sobie do serca s³owa œwiêtego Franciszka z Asy¿u
patrona ekologów:
„Tobie zosta³a powierzona Ziemia jak ogród rz¹dŸ
ni¹ z m¹droœci¹”.

„ZABAWA Z GRAMATYK¥”
Dorota Mielczarek
Dnia 17 kwietnia 2007 roku w Szkole Podstawowej w
Jamkach-Korzonku, odby³ siê II Gminny Konkurs
G r a m a t y c z n y J ê z y k a P o l s k i e g o „ Z A B A WA Z
G R A M AT Y K ¥ ” . P r z y b y ³ o j e d e n a œ c i o r o d z i e c i
reprezentantów klas drugich i trzecich szkó³ podstawowych z
Aleksandrii, Hutek, Konopisk, Kopalni, £aŸca i Rêkszowic,
wraz ze swoimi opiekunami.
Zmagania z gramatyk¹ podjêli: Magdalena Wilk, Mateusz
Maruszczyk, B³a¿ej Mot³och, Katarzyna Rak, Weronika
Majchrzak, Sonia Ptasiñska, Sara Szewczyk, Tomasz
Tom¿yñski, Patrycja Trzepizur, Julia Badura i Wojciech
Cierpia³.
W ci¹gu niespe³na godziny dzieci rozwi¹za³y doœæ trudny test
gramatyczny. Wszystkie poradzi³y sobie œwietnie!
Komisja konkursowa w sk³adzie: Beata Korzonek, El¿bieta
Janowska, Ma³gorzata Smy³a, Barbara Kromo³owska,
Krystyna Badora, Aleksandra Szymonik, Ma³gorzata Nowak
i Dorota Mielczarek, sprawnie i fachowo dokona³a oceny
testów i przydzia³u punktów.
Zwyciêzcami konkursu zostali:
W kategorii klas drugich:
I miejsce i tytu³ „MISTRZA GRAMATYKI”; Weronika
Majchrzak SP w Konopiskach, uczennica pani Ma³gorzaty
Ledwoñ.
II miejsce Julia Badura SP w Rêkszowicach;- uczennica pani
Aleksandry Szymonik.
III miejsce Magdalena Wilk - SP w Aleksandrii, - uczennica
pani Ma³gorzaty Smy³a.
W kategorii klas trzecich:
I miejsce i tytu³ „MISTRZA GRAMATYKI” Mateusz
Maruszczyk SP w Aleksandrii; - uczeñ pani Longiny
Jeziorskiej.
II miejsce Patrycja Trzepizur SP w £aŸcu, - uczennica pani
Agaty Szymanek.
III miejsce Katarzyna Rak - SP w Konopiskach, - uczennica
pani Ma³gorzaty Nowak.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a laureaci nagrody
ksi¹¿kowe.
Jako organizatorka konkursu i konstruktorka testów
sprawdzaj¹cych, jestem pe³na uznania dla bior¹cych udzia³ w
konkursie dzieci za poziom prezentowanej przez nich wiedzy.
Gratulujê zarówno uczniom, jak i ich nauczycielom i
zapraszam do zabawy z gramatyk¹ za rok.
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INFORMACJE

PASMA

Naj³adniejsze i najciekawsze miejsce w naszej gminie
(opowieœæ rodzinna)
Mi³oœæ i swoje miejsce na ziemi s¹ najwa¿niejszymi wartoœciami w ¿yciu ka¿dego cz³owieka. Mi³oœæ wyzwala w nas wewnêtrzn¹ si³ê,
daje poczucie wolnoœci i szczêœcie. Miejsce cz³owieka to np. skrawek ojczystej ziemi, umi³owany przez nas, jak i przez naszych
pradziadów. Owym skrawkiem ziemi jest dla mnie malownicza miejscowoœæ Korzonek, po³o¿ona w gminie Konopiska w dolinie
Liswarty. Moja ojczyzna to widok z okna mojego domu, który rozci¹ga siê od g³ównej drogi a¿ po liniê lasu na widnokrêgu. To ziemia,
któr¹ uprawiali: mój pradziadek Franciszek Morzyk, dziadek Emil Benduch
i mój ojciec Dariusz Kuku³a.
Ziemiê tê ujarzmi³ mój pradziadek Franciszek, który zosta³ cudownie ocalony przed œmierci¹. W 1939 r. wybuch³a druga wojna
œwiatowa. Dla mojej ojczyzny i dla Polaków sta³a siê ona wielk¹ tragedi¹. Niemieccy najeŸdŸcy byli okrutni, czêsto zabijali
niewinnych ludzi. Mojego pradziadka równie¿ chcieli zastrzeliæ. Mia³ ju¿ opaskê na oczach, kiedy sta³ razem z innymi niewinnymi
ludŸmi naprzeciwko niemieckiego plutonu egzekucyjnego przed koœcio³em
œw. Zygmunta w Czêstochowie. Pad³ rozkaz do strza³u. Kiedy ju¿ wymierzono karabiny, jakiœ pos³aniec rozkaza³ przerwaæ egzekucjê.
P r a d z i a d e k
w r ó c i ³
do domu. Ale jaki to by³ powrót ! Jego ojciec Szczepan wyjecha³ po niego bryczk¹ zaprzê¿on¹ w gniadego konia. Kiedy ujrza³ swojego
s y n a ,
p a d ³
przed nim na kolana. I wróci³ mój pradziadek Franciszek uprawiaæ swoj¹ ziemiê w Korzonku. Jeszcze przed wojn¹ pozna³ swoj¹
przysz³¹ ¿onê Antoninê, która zosta³a wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec. Tam bardzo ciê¿ko pracowa³a w gospodarstwie
rolnym. I ona cudem ocala³a, bo kiedy przyszed³ rozkaz wydania wszystkich Polaków na œmieræ, jej gospodyni p. Wiktoria Kapsner
ukry³a j¹ w piwnicy, ratuj¹c w ten sposób jej ¿ycie. Kiedy przyszed³ d³ugo oczekiwany dzieñ wolnoœci, moja prababcia wróci³a do
d
o
m
u
,
a pradziadek ju¿ wiêcej nie czeka³ i oœwiadczy³ siê. 13 maja 1945 roku odby³ siê ich œlub. Osiedlili siê na korzonkowskiej ziemi, tak w
œrodku wsi. Zamieszkali w drewnianym domu pokrytym s³om¹, gdzie zamiast pod³ogi by³a glina. Jednak byli bardzo szczêœliwi, bo
doczekali siê spe³nienia ich wielkiej mi³oœci, która przetrwa³a nawet wojnê. Podjêli siê te¿ ciê¿kiej pracy - zaczêli uprawiaæ ziemiê.
Pradziadek ora³ skiba po skibie i zwozi³ kamieñ, bo wraz ze swoj¹ m³od¹ ¿on¹ rozpoczêli te¿ budowê nowego domu. Znosili na swych
mocnych ramionach drewno. Kiedy zaczêli budowê, prababcia rêkami rozrabia³a zaprawê,
a pradziadek nosi³ materia³. I tak powstawa³ wymarzony nowy dom. Pewnego dnia pradziadek Franciszek wprowadzi³ tu swoj¹ m³od¹
¿onê Antoninê. Zaczê³o siê normalne ¿ycie. Trzeba by³o bardzo ciê¿ko pracowaæ, aby utrzymaæ rodzinê. Co roku pradziadek sia³, ora³,
kosi³ i rozbudowywa³ gospodarstwo, natomiast prababcia pracowa³a w domu, doi³a krowy, piek³a pachn¹cy chleb. Ziemia,
na której siê osiedlili, dawa³a im si³y, by³a œwiadkiem ich radoœci i troski. Smutki ora³y g³êbokie bruzdy na czole Antoniny i Franciszka,
przygina³y ich plecy do ziemi. Jednak w chwilach radoœci uœmiech czêsto goœci³ na ich twarzach, bo potrafili cieszyæ siê wszystkim.
Ogromn¹ radoœci¹ by³y dla nich dzieci, które przysz³y na œwiat w ich nowym domu. Niestety, pierwsza córka Halinka ¿y³a tylko kilka
dni. Za rok przysz³a na œwiat ich druga córka Miros³awa. By³a dla nich ogromn¹ radoœci¹.
Cieszyli siê z jej narodzin. Miros³awê wszystkiego uczy³a jej matka. Musia³a umieæ gotowaæ, piec chleb, prz¹œæ, tkaæ, doiæ krowy.
¯ycie szybko p³ynê³o dalej. Miros³awa doros³a i wysz³a za m¹¿ za mojego dziadka Emila Benducha. I oni równie¿ osiedlili siê w domu
zbudowanym przez Franciszka i Antoninê. Razem z rodzicami uprawiali ziemiê z takim samym oddaniem i mi³oœci¹, a ona dawa³a im
¿ycie i utrzymywa³a ich. Miros³awie i Emilowi Benduchom urodzi³y siê dwie córki Bo¿ena i Wioletta.
W 1 9 9 0 r o k u u m a r ³ m ó j p r a d z i a d e k F r a n c i s z e k . C a ³ a w i e œ b y ³ a
na jego pogrzebie. M³odzi mê¿czyŸni nieœli go z szacunkiem do koœcio³a
i na cmentarz. To by³ prawdziwy gospodarz i rolnik, który zna³ ka¿dy kawa³ek swojej korzonkowskiej ziemi. Jego pot przesi¹k³ jej
zapachem.
Rok 1990 to tak¿e pocz¹tek wspólnego ma³¿eñskiego ¿ycia mojej mamy Bo¿eny i taty Dariusza. I oni osiedlili siê na tej
korzonkowskiej ziemi. Wspólnie z rodzicami wybudowali swój nowy dom, bo w tamtym starym zrobi³o siê ciasno. W 1994 roku
przysz³am na œwiat ja, a trzy lata póŸniej urodzi³a siê moja siostra Martyna.
Historiê naszej rodziny opowiedzia³a mi moja kochana prababcia Antonina, która ¿yje i ma 90 lat. Kocham mój rodzinny,
wielopokoleniowy dom i tê ziemiê, któr¹ uprawiaj¹ moi dziadkowie i rodzice.
Z okien mojego pokoju widzê szeroko rozci¹gaj¹cy siê piêkny ³an z³ocistego zbo¿a i zielonego owsa. Ten kawa³ek naszej ziemi to dla
m n i e
n a j p i ê k n i e j s z e
i najciekawsze miejsce w mojej miejscowoœci. Tylko my spoœród ludzi mieszkaj¹cych w Korzonku uprawiamy ziemiê. Wokó³ naszego
pola s¹ tylko same od³ogi. Ta ziemia, niegdyœ uprawiana z tak wielkim zaanga¿owaniem przez mieszkañców Korzonka, poroœniêta
jest dzisiaj traw¹, krzakami, bia³opiennymi brzozami i zielonymi œwierkami. Wœród tych nieu¿ytków jest nasza ziemia piêknie
zaorana, obsiana, wypielêgnowana rêkami moich bliskich.
Ukochana ziemio, obiecujê, ¿e nigdy Ciê nie opuszczê, nie zaniedbam. Bêdê Ciê uprawiaæ, poniewa¿ Ciê kocham. Mi³oœæ do Ciebie
przekazali mi moi przodkowie.
Marlena Kuku³a
ucz. kl. VI w SP im. M. Konopnickiej
w Jamkach Korzonku
( I MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE PISARSKIM )
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WYDARZENIA

PASMA

Program „Równaæ Szanse 2006”
Polsko Amerykañska Fundacja Wolnoœci (PAFW)
Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y

„Organizacja kó³ka fotograficznego i kursu grafiki komputerowej”
dofinansowana w ramach programu „ Równaæ Szanse 2006” Regionalnego
Konkursu Grantowego
Je¿eli potrafisz zachwyciæ siê piêknem zachodu s³oñca albo kropl¹ rosy,
ciekawi¹ Ciê ludzie i otaczaj¹cy œwiat, to znaczy, ¿e wielk¹ przyjemnoœæ sprawi
Ci fotografowanie.
Spotykamy siê w ka¿dy Poniedzia³ek
w sali nr 4 w Gimnazjum w Konopiskach o godz. 17.00,
wtorek o godz . 16.00 w GCI w Kopalni.
Co Ciê czeka?
v

poznasz tajniki fotografowania aparatem cyfrowym,

v

odkryjesz magiê fotografowania i na pewno zaczniesz robiæ lepsze zdjêcia,

v

przekonasz siê, ¿e fotografuje cz³owiek, a aparat tylko robi zdjêcia,

v

zobaczysz jak wiele mo¿na osi¹gn¹æ prostymi sposobami,

v

czekaj¹ Ciê fascynuj¹ce zajêcia w pracowni komputerowej,

Zapraszamy na :
v

zajêcia plenerowe,

v

biwaki,

v

zajêcia w pracowni komputerowej.
A na koniec wystawa najciekawszych zdjêæ wykonanych przez wszystkich uczestników zajêæ!!!
Odkryj w sobie talent artysty fotografa!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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