Dnia 16.04.2008. zespół taneczny „PUENTA” z Gminnego Zespołu Oświaty,
Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach wziął udział w
eliminacjach rejonowych XXXIII Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych
Zespołów Artystycznych.
Jury dokonało oceny 22 zespołów wokalno-tanecznych, tanecznych i
folklorystycznych i postanowiło dopuścić zespoły, które zajmą I miejsce do
przeglądu wojewódzkiego. Zespół „PUENTA” podołał oczekiwaniom jury w
kategorii placówek oświatowych i będzie reprezentował gminę Konopiska w
przeglądzie wojewódzkim

Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach
informuje że:
Dnia 04 maja 2008 (niedziela) roku odbyły się:
- Gminny Turniej Szachowy – w Gimnazjum w Konopiskach,
- Gminny Turniej Sołectw w Piłce Nożnej – eliminacje na boisku LOT-u w
Konopiskach,
- Gminny Turniej w Tenisa Stołowego – w Hali Sportowej w Konopiskach,
Dnia 18 maja (niedziela) 2008 roku odbędzie się:
- Gminny Turniej Sołectw w Piłce Nożnej – finały na boisku „Pająk” Wąsosz o
godz. 14.30
- Turniej Sołectw od godz. 16.30

PASMA
Szanowni mieszkańcy Gminy Konopiska !
W kwietniu, we wszystkich miejscowościach naszej
gminy odbyły się zebrania wiejskie. Cieszę się, że w spotkaniach tych
wzięła dość duża ilość mieszkańców , co świadczy o tym, że nieobce są
im losy wsi. Każda miejscowość ma opracowany i zatwierdzony projekt
statutu. Dokument ten jest niezbędny do
prawidłowego
funkcjonowania społeczności lokalnej. Ponadto określa kilkuletnią
strategię rozwoju wsi, według której pracują lokalne władze
samorządowe. Na zebraniach poruszonych zostało bardzo wiele
kwestii, np. rozliczanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez
zwierzęta leśne, druga linia zabudowy i inne. W celu wyjaśnienia
pytań z wyżej wymienionymi zagadnieniami zapraszaliśmy
kompetentne w danym temacie osoby, które w przystępny sposób
wyjaśniały wszelkie wątpliwości. Niezwykle ważną kwestią, która
poruszna była podczas zebrań wiejskich, to budowa kanalizacji
sanitarnej
w Hutkach, Rększowicach, Jamkach, Korzonku,
Kowalach, Kopalni oraz części Aleksandrii. Jest to ogromna
inwestycja, której chcę się podjąć w kolejnych latach. Obecnie trwają
prace związane z wykonaniem projektów kanalizacji
w
poszczególnych miejscowościach, gdyż
posiadanie takiej
dokumentacji jest warunkiem u biegania się o dofinansowanie tej
inwestycji. Warto jednak podjąć takie starania, gdyż całkowity koszt
realizacji tego przedsięwzięcia opiewa na kwotę 52 milionów zł, co
stanowi niemal dwuletni budżet naszej gminy. Budowa kanalizacji
sanitarnej na tak dużym obszarze jest ogromnym wyzwaniem, które
mocno obciąży budżet naszej gminy. Podejmę się jednak jej realizacji,
gdyż wiem, że aby zapewnić komfort życia na wsi, jest ona niezbędna.
Niebawem obchodzić będziemy święto naszej gminy. Po raz
pierwszy zorganizowana zostanie prezentacja
sołectw Gminy
Konopiska. Dotychczas stoiska swoje wystawiały szkoły oraz Koła
Gospodyń Wiejskich. Tym razem chciałbym, aby wszystkie
organizacje, instytucje oraz przedsiębiorcy danych wsi połączyli siły i
wspólnie przygotowały swoją prezentację. Myślę, że warto podjąć
starania o to, aby sołectwo pokazało się z jak najlepszej strony, bo jak
wiadomo, oprócz mieszkańców gminy, w dniach 17 - 18 maja w
Konopiskach będziemy mieli wielu gości, w których pamięci
zapadniemy tak, jak sami się pokażemy. W imieniu sołtysów apeluję,
zatem, do wszystkich mieszkańców o zaangażowanie i pomoc w
przygotowaniach stoiska prezentującego daną miejscowość.
Ponadto wszystkich Czytelników serdecznie zapraszam na uroczyste
obchody VII Dni Gminy Konopiska.
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UCHWAŁY

Uchwały XIV/08 Sesji Rady
Gminy Konopiska z dnia 19
marca 2008

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 15 000 zł na
dofinansowanie transportu zbiorowego na docinku: pętla
końcowa Dźbów - ul. Leśna w Blachowni.

UCHWAŁA NR 124/XIV/08

w sprawie:udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Częstochowskiego na współfinansowanie inwestycji
drogowych

w sprawie: zgłoszenia wniosku o dotację do zadania w
ramach „Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi” w
oparciu o Program Odnowy Wsi Województwa
Śląskiego na lata 2006-2010 uchwalony przez Sejmik
Województwa Śląskiego w dniu 22 maja 2006r. pn.
“Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości
Korzonek”
UCHWAŁA NR 125/XIV/08

UCHWAŁA NR 131/XIV/08

Udzielono pomocy finansowej w wysokości 100 000 zł na
zadanie wykonania nawierzchni bitumicznej w
miejscowości Aleksandia, ul. Piaskowa
UCHWAŁA NR 132/XIV/08

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Śląskiego na współfinansowanie
inwestycji drogowych.

w sprawie: zgłoszenia wniosku o dotację do zadania w
ramach „Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi” w
oparciu o Program Odnowy Wsi Województwa
Śląskiego na lata 2006-2010, uchwalony przez Sejmik
Województwa Śląskiego w dniu 22 maja 2006r. pn.
“Dom Młodego Strażaka – modernizacja świetlicy
wiejskiej w miejscowości Wąsosz”.

Udzielono pomocy finansowej w wyskokości 250 000 zł na
zadanie budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w
miejscowości Konopiska, ul. Opolska

UCHWAŁA NR 126/XIV/08

w sprawie: wyrażenia opinii o przeznaczeniu do zbycia
nieruchomości stanowiących własność gminy.

w sprawie:sprawie współpracy ze społecznością
lokalną ukraińskiej gminy Dżuriw powiatu
Śniatyńskiego Obwodu Iwano-Frankowsk.

UCHWAŁA NR 134/XIV/08

UCHWAŁA NR 127/XIV/08

w sprawie: nieodpłatnego przekazania urządzeń
kanalizacyjnych wybudowanych w miejscowości
Wygoda - Wąsosz (etap 1).
UCHWAŁA NR 128/XIV/08

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.
UCHWAŁA NR 129/XIV/08
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla
Wojewódzkiej Komendy Policji na sfinansowanie
wydatków bieżących
Rada Gminy uchwaliła udzielenie pomocy finansowej w
kwocie 20 000 zł dla Komisariatu Policji w Blachowni.
UCHWAŁA NR 130/XIV/08

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Częstochowskiego na dofinansowanie do transportu
zbiorowego w zakresie przewozów pasażerskich.
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UCHWAŁA NR 133/XIV/08

w sprawie: uchylenia uchwały nr 122/XIII/08 Rady
Gminy Konopiska z dnia 18 stycznia 2008 w sprawie
nadania imienia Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu
w Rększowicach.
UCHWAŁA NR 135/XIV/08

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami Gminy Konopiska.
Uchwalono przeprowadzenie we wszystkich sołectwach
Gminy konsultacji dotyczących projektów statutów
sołectw .
UCHWAŁA NR 136/XIV/08

w sprawie: przystąpienia do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na terenie Konopiska.
Informacja o pracy między sesjami w okresie
od 19 stycznia do 19 marca 2008r
1. Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w m. WąsoszŁaziec et. II.
2. Trwa budowa budynku administracyjnego z

UCHWAŁY
,

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

zapleczem gospodarczym nad Zalewem „Pająk”
w Konopiskach
Trwa budowa chodnika wraz z kanalizacją
deszczową przy ul. Opolskiej w Konopiskach.
Przeprowadzono przetarg na remont dachu
budynku wielofunkcyjnego przy ul. Lipowej 5 w
Konopiskach (dach Urzędu Gminy).
Wydano 24 wypisów i wyrysów z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Konopiska.
Wydano 37 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu
w miejscowym planie. zagospodarowania
przestrzennego Gminy Konopiska.
Wszczęto 6 postępować dot. wydania decyzji o
warunkach zabudowy.
Wydano 7 decyzji na wycięcie drzew.
Wydano 1 decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięć.
Opracowano sprawozdanie o wielkości odpadów
opakowaniowych zebranych przez gminę za
2007r. do WFOŚiGW.
Wydano 1 opinię w sprawie prowadzenia
działalności w zakresie transportu odpadów.
Wydano 4 decyzje o zajęciu pasa drogowego.
Wydano 4 decyzje za umieszczenie urządzenia w
pasie drogi gminnej.
Przygotowano aneksy do umów najmu dotyczące
wysokości opłaty za śmieci.
Wydano 7 decyzji na podział nieruchomości.
Wydano 5 postanowienia na podział gruntów.
Wszczęto 1 postępowanie rozgraniczeniowe.
Zakończono roboty geodezyjne dot. podziału
terenu przeznaczonego pod działki budowlane w
Konopiskach przy ul. Śląskiej.
Przygotowano wykazy nieruchomości do zbycia
w 2008r.
Przygotowujemy dokumenty do ogłoszenia
przetargu na sprzedaż 3 pierwszych działek przy
ul. Śląskiej w Konopiskach.
Trwają roboty geodezyjne dot. podziału
nieruchomości przemysłowych w Konopiskach,
wydzielonych będzie 6 działek: 4 o powierzchni
0,30ha ; 1 o pow. 0,40ha i 1 o pow. 0,50ha.
Trwa podział działki w Konopiskach w celu
wydzielenia działki zajętej pod drogę: ul. Zielona.
Uruchomiono świetlicę w budynku OSP w
Rększowicach.
Przystąpiono do projektu Instytutu Inicjatyw
Pozarządowych w Warszawie “Gmina - Tu
wszystko się zaczyna” - projekt dotyczy
organizacji pozarządowych.
W okresie tym uczestniczyłem w :

Posiedzeniach Zarządu Związku Komunalnego
Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie;
Spotkaniu dotyczącym przyjazdu delegacji

PASMA
Wójtów Ukrainy , które odbyło się w Lelowie;
Klubie Wójtów i Burmistrzów, Prezydentów i
Starostów Regionu Częstochowskiego;
Spotkaniu z burmistrzami i wójtami powiatu
lublinieckiego i zaprzyjaźnionych gmin organizowanym
przez Posła na Sejm RO Lucjana Karasiewicza;
Uroczystościach z okazji Dnia Babci i Dziadka w
szkołach na terenie gminy;
Spotkaniach karnawałowych i ostatkowych na
terenie gminy Konopiska;
Spotkaniu burmistrzów i wójtów powiatu
częstochowskiego;
Posiedzeniu Konwentu Burmistrzów i Wójtów
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów;
Spotkaniu z projektantem sali gimnastycznej w
Konopiskach.
Wziąłem również udział w :
Forum sołtysów województwa śląskiego, małopolskiego i
podkarpackiego w Krakowie.
Spotkaniu z Wojewodą Śląskim w Częstochowie,
Spotkaniu z klubami sportowymi.
Zebraniach sprawozdawczych OSP Jamki, Wąsosz
Łaziec, Konopiska, Aleksandria.
Spotkaniu Stowarzyszenia Bractwo Kuźnic LEADER w
Poczesnej.
Dniu Kobiet w KGW Hutki i Aleksandria oraz gminnym
Dniu Kobiet w Rększowicach.
Zebraniu sprawozdawczo - wyborczym KGW Kopalnia.
Przeglądzie Wielkanocnych Potraw Regionalnych w
Kochcicach.
Ponadto przyjąłem delegację z powiatu
Śniatyńskiego z Ukrainy oraz wziąłem udział w spotkaniu
z delegacją w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w
Bogumiłku.

Polska Biega 2008
17-18 maja 2008 r. pobiegnie cała Polska.
Już po raz czwarty zapraszamy wszystkich
do biegania. W zeszłym roku w Biegu
Jesieni wystartowało ponad 60 tys. osób w
411 miejscowościach. Czas poprawić ten
wynik!
Zapraszamy
wszystkich
mieszkńców naszej
Gminy do
wspólnego biegu !!!
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INFORMACJE
Prezydencje Unii Europejskiej
Prof. Genowefa Grabowska
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Słowenia to niewielki, bałkański kraj, który w tym
półroczu kieruje Unią Europejską. Przedstawiając w
Parlamencie Europejskim priorytety, na pierwsze półrocze
2008, jej premier Janez Janša, z dumą wyliczał także
narodowe osiągnięcia. Słowenia szybko się bogaci:
dochód narodowy z 4 tys. euro na głowę mieszkańca
skoczył do ponad 22 tys., osiągając 91% średniej unijnej,
do tego sześcioprocentowy wzrost gospodarczy i jedno z
najniższych pośród krajów UE bezrobocie. "Gdyby ktoś mi
to powiedział 20 lat temu, w więziennej celi, nie
uwierzyłbym w ani jedno słowo" - powiedział ten
aresztowany i skazany w 1988 roku, za krytykę władz
jugosłowiańskich, polityk.
Priorytety Słowenii to: ratyfikacja Traktatu
Lizbońskiego, wzrost zatrudnienia w UE, liberalizacja
rynku energii - i coś bezpośrednio dla człowieka: ochrona
zdrowia i walka z chorobami cywilizacyjnymi, głównie
nowotworami. Ponadto Słoweńcy doceniają rolę nauki i
badań naukowych i chcą dodać do czterech już istniejących
wolności unijnych jeszcze piątą: swobodę przepływu
wiedzy. A w przestrzeni międzynarodowej przyszło im się
zmierzyć z trudnym problemem Kosowa, do rozwiązania
którego trzeba, jak zauważył premier Jansa, „Unii
mówiącej jednym głosem”.
“Prezydencja”- to słowo do niedawna obecne
tylko w żargonie eurokratów, teraz zadomowiło się także w
języku potocznym. Określa państwo, które w danym
półroczu kieruje Unią. I chociaż trudno sobie wyobrazić
przedsiębiorstwo, czy spółkę zarządzaną przez
zmieniający się, co sześć miesięcy zarząd, to Unia
Europejska - funkcjonując w tym systemie - ma się wcale
nieźle. Premier kraju, który stoi na czele Unii, jest przez pół
roku najważniejszym, unijnym przywódcą. Na niego
patrzy cała Europa, on musi stawić czoła unijnym
problemom, wykazać się dyplomatyczną zręcznością,
skutecznością i polityczną odpowiedzialnością.
Państwa długo i starannie przygotowują się do
swych prezydencji, kreślą programy, wskazują priorytety,
wokół których skupią uwagę Unii, starają się znaleźć
własne "specjalności", o których Europejczycy będą długo
pamiętać. Każde państwo chce się "pokazać" z jak
najlepszej strony, pozostawić po sobie jak najlepsze
wrażenie, a także - jak najwięcej załatwionych spraw.
Dla Polski najważniejsza była prezydencja duńska
(lipiec-grudzień, 2002) kiedy to - po dramatycznych
rozmowach w Kopenhadze - zakończyliśmy negocjacje w
sprawie naszego członkowstwa w Unii. Dobrze nam się
kojarzy prezydencja grecka, bo wtedy (16 IV 2003), w
Atenach, podpisaliśmy Traktat Akcesyjny. Fatalnie
włoska (II poł. 2003), kiedy to premier Silvio Berlusconi,
nie osiągnąwszy porozumienia w sprawie traktatu
konstytucyjnego, pośpiesznie zamknął szczyt Rady, aby
zdążyć…na mecz. Ale za to, w czasie prezydencji
irlandzkiej, świętowaliśmy w Dublinie nasze wejście do
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UE (1 V 2004).
Prezydencji luksemburskiej (I poł. 2005)
zawdzięczamy dobry budżet na lata 2007-2013. Z kolei,
Tony Blair w czasie „brytyjskich rządów” (II poł. 2005)
przygotował ostre środki dla zwalczania terroryzmu. W
roku 2006 ster unijnych rządów przejęły Austria i Finlandia,
które we wspólnym programie położyły nacisk na:
z w i ę k s z e n i e z a u f a n i a o b y w a t e l i d o E u r o p y,
równouprawnienie kobiet, ochronę środowiska, w tym
prace nad genetycznie modyfikowaną żywnością oraz
liberalizacją usług.
Marazm, w jaki wepchnęło Unię francuskie i
holenderskie, „nie” wobec konstytucji europejskiej,
przerwały Niemcy (I 2007). Kanclerz Angela Merkel
pokazała, co potrafi stanowcza kobieta! Skłoniła unijnych
przywódców do dalszego reformowania Unii oraz
wywołała temat przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
I chociaż niektórzy kwestionują fakt, że ocieplenie klimatu
jest skutkiem nadmiernej emisji dwutlenku węgla, to jednak
Niemcy będą uważane za inicjatora tego projektu, a Polska
w czasie ich prezydencji uzyskała klauzulę unijnej
solidarności w polityce energetycznej oraz poparcie dla
veta wobec rosyjskiego embarga na nasze mięso!
Natomiast traktat reformujący, który 13 grudnia
2007 podpisali w Lizbonie wszyscy unijni przywódcy,
pozostanie dowodem skuteczności prezydencji
portugalskiej. Ale nie jedynym! Bo czyż my, Polacy, nie
będziemy pamiętać, wjeżdżając bez granicznej kontroli do
Czeskiego Cieszyna, że to właśnie Portugalia 21 grudnia
2007 roku otworzyła nam Europę, znosząc wewnętrzne
unijne granice?
Teraz w "unijnej grze” jest Słowenia. Efekty jej
prezydencji, a zwłaszcza postępy w sprawie Kosowa,
ocenimy już wkrótce. W drugiej połowie 2008 zastąpi ją
Francja. Żywiołowość jej Prezydenta pozwala
przypuszczać, że w tym czasie Europa nie będzie się
nudziła.
A potem - aż do roku 2020 - Unią będą kierować
sukcesywnie pozostałe, już wówczas nie „nowe”, państwa:
Czechy (2009), Węgry i Polska w roku 2011, Cypr (2012),
Litwa (2013), Łotwa (2015), Słowacja (2016), Malta
(2017), Estonia i Bułgaria (2018) oraz Rumunia (2019).
Jak sobie poradzą w czasie swych pierwszych
prezydencji? Czy zdołają skutecznie i odpowiedzialnie
kierować tym dużym europejskim przedsięwzięciem?
Przecież już dzisiaj wiadomo, że nie jest to łatwe zadanie.
Od każdej, kolejnej prezydencji, oczekuje się nie tylko
odpowiedzi na pytanie, co Unia powinna robić dzisiaj i
jutro, ale przede wszystkim - w jakim kierunku powinna
podążać i jak coraz lepiej zaspokajać oczekiwania jej
niemal 500 milionów obywateli!
Zatem, chyba już najwyższy czas, aby postawić
pytanie: co w roku 2011 zaproponuje Europie polska
prezydencja? I nie szukajmy odpowiedzi wyłącznie w
Warszawie, wszak priorytety prezydencji są także
wypadkową potrzeb i oczekiwań regionów. Zastanówmy
się przez chwilę: czy Śląsk, region większy niż kilka
unijnych państw razem wziętych, nie powinien wprowadzić
do priorytetów przyszłej polskiej prezydencji swoich
pomysłów i oczekiwań?

PASMA
TURNIEJ WIEDZY
POŻARNICZEJ
„Młodzież zapobiega pożarom”
Małgorzata Morawiec
Dnia 29 marca 2008 r. po raz kolejny w naszej
gminie odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej.
Do eliminacji gminnych przystąpiła młodzież z terenu

naszej gminy. Zmagania odbywały się w trzech
kategoriach wiekowych:
- szkoły podstawowe – udział wzięło 7 uczestników
- gimnazja – udział wzięło 15 uczestników
- szkoły ponadgimnazjalne – udział
wzięło 7 osób.

II miejsce Łukasz Janowski z Rększowic
III miejsce Igor Serafin z Aleksandrii
Dnia 29 marca 2008 r. w remizie OSP w Konopiskach
odbył się Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej, w
którym udział brali laureaci gminnych turniejów z terenu
całego powiatu częstochowskiego.
Zmagania zawodników odbywały się poprzez
rozwiązywanie testu, a następnie losowanie zestawu
pytań do odpowiedzi ustnej.
W Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej z
naszej gminy I miejsce w kategorii
gimnazjum zajął TEODOR GAJOS
z Kowali, w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych
III miejsce
zajął ŁUKASZ JANOWSKI z
Rększowic.
N i e s t e t y, w k a t e g o r i i s z k ó ł
podstawowych nie udało nam się zająć
żadnego miejsca na podium.
Zdobywca I miejsca TEODOR
GAJOS dnia 12 kwietnia wziął udział
w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy
Pożarniczej w Siewierzu, na którym
zajął również I miejsce w swojej
kategorii wiekowej.
Zajęcie tego miejsca klasyfikuje go do
wzięcia udziału tym razem w
Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy
Pożarniczej, którego termin
przewidziany jest w połowie maja, w
Krynicy Górskiej.
Zwycięzcom wszystkich etapów
serdecznie gratulujemy, a za Teodora Gajos trzymamy
kciuki
podczas zmagań w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy
Pożarniczej.

Uczestnicy Turnieju pisali test, a
następnie losowali zestawy pytań do
odpowiedzi ustnych. Ostatecznie wyniki
Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
według klasyfikacji wiekowej
przedstawiają się następująco:
Szkoły Podstawowe
I miejsce Aleksandra Banasiak
z Jamek
II miejsce Kamila Bąk z Jamek
III miejsce Rafał Pyrkosz z Łaźca
Gimnazja
I miejsce Teodor Gajos z Kowali
II miejsce Przemysław Jarosz
z Wąsosza
III miejsce Angelika Skowron
z Łaźca
Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce Patryk Sławik z Leśniaków
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17 maja
Występy zespołów: ,,Tęcza”
BREAK DANCE TEAME Korzonek
“Konopielki”, KGW Kopalnia, ZSP z Rększowic
"Fix", ZSP z Hutek, Tęcza Mała, SP w Łaźcu
KGW Hutki, HIP HOP
Zespołu Śpiewaczego Gminy Konopiska
Pokaz balonów, Zabawa taneczna

.
Wspólnie z Małgorzatą Ostrowską, Grzegorzem Stróżniakiem oraz
Andrzejem Sobolewskim utworzyła grupę wokalną VIST, która została
zauważona i wyróżniona na festiwalu opolskim w 1980 r.. W 1981 r.
VIST przekształcił się w grupę SKANDAL, a następnie w zespół
LOMBARD . Z zespołem LOMBARD współpracowała do września
1982 r., nagrała z nim "Złotą Płytę" - album "Śmierć dyskotece!". W
listopadzie 1982 r. postanowiła założyć własny zespół - grupę BANDA I
WANDA, w której była wiodącym frontmanem, wokalistką i
kompozytorem. W skład zespołu weszli znakomici muzycy: Marek
Raduli, Jacek Krzaklewski, Andrzej Tylec i Henryk Baron. Grupa bardzo
szybko zdobyła sympatię i uznanie mediów, dzięki chwytliwym
przebojom i scenicznemu zachowaniu samej Wandy, której "śpiew i
taniec z figurami" był znakomitym dopełnieniem show na estradzie.
Pierwszy album Bandy i Wandy w błyskawicznym tempie zdobył miano
"Złotej Płyty". W momencie, kiedy zespół nagrywał nowe utwory i
koncertował, w kraju następował mimowolny krach polskiej sceny
rockowej. I tak - w pierwszej połowie 1986 r. Wanda postanowiła
rozwiązać swoją Bandę. W 1993 r. WANDA reaktywowała BANDĘ I
WANDĘ w nowym, "odmłodzonym" składzie, co zwiastował
składankowy CD z największymi przebojami i 4 utworami
premierowymi - "WANDA Z BANDĄ I BEZ BANDY". Nowa BANDA
w y d a ł a p ł y t ę : " B a l l a d y r o c k o w e " . .
Od maja 2000 r. ponownie koncertuje z zespołem WANDA I
BANDA w nowym składzie. W czerwcu 2001 roku zespół wydał
NOWEGO singla z utworem "Te noce są gorące".Grupa gra bardzo dużo
koncertów, występuje w programach telewizyjnych , a niebawem wyda
nową płytę.

18 maja
14.30 - finał rozgrywek sołeckich w piłce nożnej
15.30 - występy zespołów: Przedszkole z Konopisk, ZSP z Kopalni, SP z Jamek - Korzonka,
ZSP z Aleksandriim SP z Konopisk
15.30 - TURNIEJ SOŁECTW
występy: KGW Aleksandria, Gimnazjum z Konopisk, ,,Puenta", KGW Konopiska
Kwartet ze Szkoły Muzycznej w Częstochowie

,
Występ Orkiestry Dętej OSP w Konopiskach
Zabawa taneczna

,

SZKOŁY
Odwiedzili nas policjanci
Agnieszka Stróżykowska
Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Łaźcu ma
bardzo dobre relacje z przedstawicielami Komendy

Miejskiej Policji w Częstochowie. Jak co roku
odwiedziły nas panie: Barbara Klimczak z sekcji ruchu
drogowego i Stanisława Gruszczyńska z prewencji.
Panie policjantki przedstawiły zagrożenia, jakie
niosą ze sobą nieuwaga i nie stosowanie się do przepisów
ruchu drogowego. Zwróciły szczególna uwagę na
wypadki z udziałem dzieci. Omówiły dokładnie te
zachowania, które stwarzają sami uczniowie, będąc
uczestnikami ruchu jako piesi czy rowerzyści.
Starsi uczniowie zostali zapoznani z zasadami
postępowania wobec wykroczeń nieletnich. Dowiedzieli
się, jakie czyny są przestępstwem i jaka grozi za nie kara.
Druga wizyta odbyła się 29 lutego. Tym
razem przyjechali do nas panowie z Komendy
Wojewódzkiej w Katowicach: nadkomisarz Michał
Gruszczyński i komisarz Janusz Jończyk wraz
z maskotką policyjną SZNUPKIEM.
Policjanci zachęcali dzieci do zapoznania się
z przepisami ruchu drogowego, mówili
o postępowaniu w przypadku spotkania z
nieznajomym oraz o niebezpiecznych sytuacjach
z „bezpańskim” psem.
Uczniowie mogli wykazać się wiedzą związaną z
narkomanią a zarazem dowiedzieć się
o konsekwencjach używania środków odurzających.
Spotkania z policją zawsze przygotowane są
profesjonalnie i prowadzone w ciekawy sposób. Dają
naszym uczniom możliwość zdobycia i pogłębienia
wiedzy o bezpieczeństwie swoim i swoich
najbliższych.
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PASMA
Współpraca naszej szkoły z
Częstochowskim
Stowarzyszeniem Pomocy Szkole
Katarzyna Kisiela
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II już
od kilkunastu lat współpracuje z
Częstochowskim Stowarzyszeniem
Pomocy Szkole. Co roku nasi uczniowie
biorą udział w warsztatach i wycieczce
organizowanej przez stowarzyszenie.
Tematem przewodnim tegorocznej, już
czternastej edycji warsztatów, była
historia i miejsca bezpośrednio związane z
historią naszego regionu i kraju - „ Lecz
od śmierci silniejszy był gniew ... śladami
obrońców regionu częstochowskiego”.
Uczniowie brali udział w zajęciach
warsztatowych, spotkaniach z
uczestnikami walk w obronie
C z ę s t o c h o w y, c z ę s t o c h o w s k i m i
parlamentarzystami i samorządowcami.
Głównym punktem warsztatów była
jednak wycieczka do Warszawy i wizyta w
Muzeum Powstania Warszawskiego oraz
wycieczka szlakiem bitew w regionie
częstochowskim.
W tym roku szkolnym
wytypowaliśmy również naszą uczennicę Juliannę Gasiak do
stypendium naukowego przyznawanego przez członków i
sponsorów Częstochowskiego Stowarzyszenia Pomocy
Szkole. Stypendium naukowe otrzymują uczniowie za swoje
wybitne umiejętności i osiągnięcia. Julia właśnie takie
posiada. Jest naszą „czołową sportsmenką”. Julka otrzymała
swoją nagrodę od pani Małgorzaty Kasprzyckiej, której
składamy serdeczne podziękowania.
Czekamy na wiosenną edycję warsztatów.

PASMA
Z życia wsi
Agnieszka Gasiak
W sobotnie popołudnie 12.04.08 r. nieliczni
mieszkańcy wsi Łaziec zebrali sie , aby uporządkować
miejsce pod nowy krzyż. Stary drewniany krzyż liczący
44 lata wymagał koniecznej wymiany,
gdyż jego ramiona bardzo spróchniały i
cała konstrukcja groziła zawaleniem.
Dzięki zebraniu datków pieniężnych
od mieszkańców Łaźca, będzie zrobiony
nowy krzyż. Oficjalne poświęcenie
krzyża odbędzie sie na Mszy św. w dniu
01.05.08 r. O godz. 18.00. Chciałabym
podziękować za okazaną pomoc
mieszkańcom, którzy całym sercem
zaangażowali sie w to przedsięwzięcie.
Niezawodnym paniom z KGW: Janinie
Skowron, Genowefie Pyrkosz, Teresie
Sobczyk, Adeli Tomżyńskiej, Emilii Szyi
oraz paniom, które wsparły nas swą siłą:
Wi e s ł a w i e C i e r p i a ł , Wi e s ł a w i e
Eljasińskiej, Marzenie Janik z córką
Karoliną . Panom: Stefanowi Szyi, za
użyczenie ciągnika i piły do wycięcia
s t a r y c h k r z e w ó w. H e n r y k o w i
Sobczykowi, który udostępnił swoją
posesję, Janowi Cabanowi, Mariuszowi i
Henrykowi Kaczmarkom, Robertowi
Gasiakowi i Wacławowi Cierpiałowi.
Mam nadzieję, że takie wydarzenia pomogą nam
zachować naszą tradycję i zwyczaje.

Gospodynie, strażacy i jajo
wielkanocne w Aleksandrii
To już wieloletnia tradycja, że w Niedzielę
Zmartwychwstania Pańskiego po Mszy Rezurekcyjnej
strażacy i członkinie KGW spotykają się w remizie OSP,

aby podzielić się jajkiem wielkanocnym. W tym roku
wszystko zaczęło się już w sobotę przed godziną jedenastą.
Przewodnicząca KGW przyniosła do kościoła duży kosz,
przyozdobiony białą serwetą i zielenią. W koszu kiełbasę,
chleb, sól, chrzan. Każda z członkiń KGW, które przyszły z
koszyczkami rodzinnymi, włożyła do kosza po pięć
kolorowych jajek i różne ciasta.
Halina Łuszczyk na tę okoliczność
upiekła duża babę wielkanocną.
Po poświęceniu koszyk zaniesiono do
remizy OSP, strażacy przygotowali
stoły nakryte białymi obrusami. Na
półmiskach rozłożono poświęcone
pokarmy. W niedzielę po Mszy
Rezurekcyjnej wszyscy strażacy w
mundurach i gospodynie w strojach
ludowych udali się do remizy na
uroczyste śniadanie. Pomimo mrozu
atmosfera była ciepła, świąteczna i
serdeczna, czuliśmy się jak w jednej
dużej rodzinie.
Dzielono się jajkiem, które
symbolizuje nowe życie i nadzieję na
lepsze. Na zakończenie była też
lampka szampana, którą przygotowali
strażacy. Nie zabrakło życzeń
świątecznych i szczęśliwego
doczekania następnych świąt.
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PASMA
DLACZEGO KOPCIUSZEK
NIE CHCE SIĘ ZE MNĄ
BAWIĆ
Urszula Żurek
W dniu 21 kwietnia 2008 r. w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Konopiskach odbyło się
przedstawienie dla dzieci pt.
'' DLACZEGO KOPCIUSZEK NIE CHCE SIĘ ZE
MNĄ BAWIĆ '' .

Był to spektakl o tolerancji, promujący
zarazem czytelnictwo. Z bajek uciekają bohaterki (
Czerwony Kapturek, Śnieżka ,Kopciuszek i
Dziewczynka z zapałkami ) do lepszego świata, czyli
do dzieci ,ale i tutaj są źle traktowane i odchodzą.
Trzeba było coś zrobić, żeby bohaterki wróciły do
bajek. Dzieci składały przysięgę , że nie będą
niszczyły książek a dla bohaterów bajkowych będą
miłe i uprzejme .
Na podstawie przedstawienia dzieci wykonają
rysunki i najlepsze zostaną nagrodzone.
Przedstawienie oglądały dzieci z Przedszkola
Publicznego w Konopiskach , dwudziestoosobowa
grupa sześcio latków wraz z panią wychowawczynią
Haliną Głogowską .
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TYDZIEŃ BIBLIOTEK
05 – 11 MAJA 2008 r .
Urszula Żurek
Tydzień Bibliotek to nasze święto ukazujące
społeczności
lokalnej
znaczenie
bibliotek i
bibliotekarzy w kształtowaniu życia codziennego .
W tych dniach w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Konopiskach można będzie zakupić nowe książki
takie jak: “ Na jagody”, “ Król Maciuś” ,” Pinokio”,” W
pustyni i
puszczy” i
wiele, wiele
i n n y c h
ciekawych
pozycji.
K a ż d a
książka
w
cenie 10,- zł
za 1 szt. (
n o w e
wydanie
, t w a r d a
oprawa).
Serdecznie
zapraszamy
wszystkich
miłośników
książki do
odwiedzania
naszej
biblioteki 42274
Konopiska ,
ul. Lipowa 5
w godz.
poniedziałek, środa, piątek - od 12.00 do 18.00,
wtorek , czwartek od 9.00 do 15.30.

Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach
ogłasza konkurs rysunkowy dla dzieci klas
IV,.V i VI Szkoły Podstawowej pt.

„ PRZYRODA NASZEJ GMINY „
Konkurs odbędzie sie w dniach 19 i 20 maja
2008 r. godz. 12.00 w Budynku GBP w
Konopiskach, ul. Lipowa 5 .
Chętnych do udziału w konkursie zapraszamy o
zgłaszanie się w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Konopiskach , do dnia 16 maja 2008 r. , w celu
zapisu .
Regulamin konkursu do wglądu w Bibliotece .

OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE
By ocalić od zapomnienia nas i miejsca, które jak my
zmieniają się i przemijają - postanowiliśmy stworzyć
„Album o historii Gminy Konopiska” .
W tym celu gromadzimy informacje o
Gminie
Konopiska i ludziach w niej żyjących. Jeżeli posiadasz
stare zdjęcia, listy, różnego rodzaju dokumenty, kroniki,
pamiętniki, zabytkowe przedmioty, wycinki z gazet
(również kopie) prosimy o kontakt z Urzędem Gminy
Konopiska przy ul. Lipowej 5, 42-274 Konopiska lub
Gminnym Centrum Informacji w Konopiskach
z
siedzibą w Kopalni przy ul. Klonowej 1.
Zachęcamy do odświeżenia swoich albumów i
podzielenia się z nami swoimi zbiorami.
Wszystkie dostarczone nam materiały i przedmioty
zostaną zwrócone właścicielom.

Szanowni mieszkańcy Gminy
Konopiska!!!
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Gminnym
Konkursie Wiedzy o Samorządzie. Konkurs Wiedzy
Samorządowej odbędzie się: w trzech kategoriach
wiekowych: - klasy V-VI szkół podstawowych, klasy I,
II, III gimnazjum,pełnoletni mieszkańcy gminy. Pierwszy
etap w terminie do 15 maja 2008r.,drugi etap do 15
czerwca 2008r.
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat
samorządu gminnego wśród obywateli.
Konkurs organizowany jest przez Gminne Centrum
Informacji pod patronatem Przewodniczącej Rady
Gminy pani Danuty Budzik.
Za pierwsze miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe.
Dalszych informacji udzielą pracownicy GCI w
Konopiskach z siedzibą w Kopalni.
Prosimy zgłaszać się telefonicznie( 034 329 93 69),
e-mailem na adres gci@konopiska.pl lub osobiście w
GCI przy ulicy Klonowej 1 w Kopalni.

WOLONTARIAT

PASMA
Poszukujemy osób, które wyraziłyby chęć zostania
wolontariuszami i niesienia pomocy na rzecz
społeczeństwa. W związku z tym, grono osób
zainteresowanych oraz specjalistów z różnych dziedzin,
podjęłoby działania, zmierzające do zorganizowania
wolontariatu, a przede wszystkim opracowania programu
szkoleń, mających na celu przygotowanie
wykwalifikowanych wolontariuszy.
Aby przybliżyć osobom zainteresowanym istotę
działalności wolontariatu, przedstawiamy kilka
podstawowych pojęć :
Wolontariat - bezpłatne, dobrowolne, świadome
działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi
rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie. Rodzaje
wolontariatu: bezterminowy, krótkoterminowy,
jednorazowy, okresowy, indywidualny, grupowy itd.
Wolontariusz - każda osoba fizyczna, która
dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje
świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób
indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńskorodzinne
Praca wolontariusza - wolontariusz może pracować w
organizacjach pozarządowych i instytucjach
publicznych. Wolontariusz przydatny
w pracach
biurowych
przepisywaniu tekstów na komputer,
kserowaniu, itp. Może też tłumaczyć teksty z języków
obcych. Jeśli posiada odpowiednią wiedzę, to może
udzielać porad specjalistycznych (prawnych,
księgowych). Może też zająć się pisaniem wniosków.
Wolontariusze mogą wesprzeć organizację uroczystości,
festynów, konferencji. Mogą także uczestniczyć w
tworzeniu ulotek, folderów, pomagać przy ich
dystrybucji. Można także wziąć udział w kampaniach
społecznych, zbieraniu podpisów pod petycjami,
pomagać osobom starszym w drobnych pracach
domowych lub robić zakupy itp.
Dzień wolontariusza - corocznie obchodzony jest dzień
wolontariusza 5 grudnia; ustanowiony przez UNESCO w
roku 1981.
Jeśli:
- chcesz zrobić coś dobrego, pożytecznego,
- potrzebujesz kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych
znajomości,
- potrzebujesz czuć się potrzebnym,
- chcesz spłacić dobro, które kiedyś od kogoś otrzymałeś,
- chcesz zdobyć umiejętności i doświadczenie zawodowe
i życiowe,
- chciałbyś zostać wolontariuszem,
Zgłoś się telefonicznie( 034 329 93 69), e-mailem na
adres gci@konopiska.pl lub osobiście w GCI przy ulicy
Klonowej 1 w Kopalni.

Anna Kowalik
Na początku roku, wśród osób związanych ze
środowiskiem lokalnym gminy Konopiska, pojawiła się
idea utworzenia Wolontariatu w Gminnym Centrum
Informacji w Konopiskach z siedzibą w Kopalni.

13

PASMA
50-lecia istnienia Sióstr
Misjonarek św. Antoniego
Marii Kareta
W Aleksandrii, w dniu 20 kwietnia 2008, z okazji 50-lecia
istnienia Sióstr Misjonarek św. Antoniego Marii Kareta,
Siostry oraz zaproszeni goście zebrali się na Uroczystej
Mszy Świętej Jubileuszowej. Miała ona miejsce o godz.
11.00, w kościele parafialnym pod wezwaniem św.
Maksymiliana Marii Kolbe w Aleksandrii. Mszy św.
przewodniczył Ojciec Prowincjał Misjonarzy Klaretynów
o. Krzysztof Gierat, obecny był także ksiądz proboszcz
naszej parafii Henryk Pacud.
Z Rzymu, na naszą uroczystość, przybyła s. Joanna
Dresler, MC, delegatka Zarządu Prowincjalnego, obecni
byli również państwo Maria i Edmund Mzykowie.
Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz
sołeckich i powiatowych: pan Jerzy Socha, wójt gminy
Konopiska; pan Mieczysław Chudzik, przedstawiciel
Rady Powiatowej; pani Danuta Budzik, Przewodnicząca
Rady Gminy; pani Anna Ankowska, Dyrektor ZSP w
Aleksandrii,
przedstawicielki Koła Gospodyń i
przedstawiciele Ochotniczej Straży
Pożarnej oraz mieszkańcy Aleksandrii.
W uroczystościach uczestniczyli
ojcowie i bracia oraz nowicjusze ze
Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów,
nasz parafianin kleryk Michał Cichoń,
siostry Klaretynki z Warszawy oraz
zaprzyjaźnione Siostry Nazaretanki z
Blachowni; a także rodziny, dobroczyńcy i
znajomi sióstr.
Była to okazja, by wspólnie dziękować
Bogu za dar naszego Zgromadzenia na
świecie i wspólnie cieszyć się Złotym
Jubileuszem.
*********************************
************************
Obchodząc w tym roku Złoty Jubileusz i
wpatrując się w postać założycielki - Matki
Leonii, dziękujemy dobremu Bogu za ten
dar w Kościele, za 50 lat służby i
działalności ewangelizacyjnej na pięciu
kontynentach - jest to szczególny rok: rok
wspomnień, dziękczynienia i ufnego
spoglądania w przyszłość.
Słowa Matki Leonii Milito: „Rozpalajcie
w sobie ogień misyjny i przekazujcie go
innym, pozwólcie, aby przenikał wasze
dusze!” od 50 już lat pobudzają serca
Misjonarek Świętego Antoniego Marii
Klareta do gorliwej pracy misyjnej i służby
pełnej miłości.
Nasze Zgromadzenie - Misjonarek św. A.
M. Kareta - powstało 19 marca 1958 roku
w Londrinie (Parana') w Brazylii. Matka
Leonia pragnęła głosić Jezusa także na
terenach Europy Wschodniej.
Odpowiadając na jej wezwanie, nasze
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WYDARZENIA
Zgromadzenie od 13 lat jest obecne również na polskiej
ziemi. Nasz pierwszy dom (jedyny jak dotąd) mieści się w
Aleksandrii, niedaleko Częstochowy. W nim - młode
osoby przygotowują się do życia zakonnego i przyszłych
wyzwań misyjnego posługiwania. Poprzez służbę miłości
względem tych najuboższych, pragniemy służyć im z
dobrocią i radością.
*********************************************
**************************
Historia naszego Zgromadzenia ma swoje korzenie w
Franciszkańskim Zgromadzeniu Ubogich Córek św.
Antoniego z Padwy, istniejącym we Włoszech.
Odpowiadając na apel Ojca Świętego, dotyczący podjęcia
działalności misyjnej, w latach 1952-53 dwie grupy sióstr
wyjechały na misje do Brazylii. Szybko przyzwyczaiły się
one do nowych warunków. Prowadzone przez Matkę
Leonię, przełożoną misji, z entuzjazmem i gorliwością
apostolską oddawały się służbie Bogu poprzez dzieła
charytatywne oraz kształcenie ubogich i opuszczonych
dzieci. Pracowały także z ludźmi starszymi otwierając dla
nich domy spokojnej starości. Prowadziły katechezę dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Pomagały we wszystkich
pracach parafialnych. Stopniowo zaczęły do nich

PASMA
dołączać dziewczęta brazylijskie.
W tym okresie dla sióstr misjonarek rozpoczęły się
bardzo trudne i niespokojne dni. We Włoszech nowy
zarząd generalny podjął decyzję o ich natychmiastowym
powrocie do ojczyzny i zaprzestaniu działalności
misyjnej. W zaistniałej sytuacji, Matka Leonia zwróciła
się do władz kościelnych w Brazylii z prośbą o pomoc.
Sprawą sióstr zajął się o. Geraldo Fernandes, misjonarz
Klaretyn. Widząc Jego zaangażowanie i gorliwość,
Matka Leonia wraz z siostrami, pełne wdzięczności
poprosiły go, by stał się ich założycielem.
Kontynuując to dzieło, zapoczątkowane przez naszych
założycieli modlimy się, by Boży Duch, który wypełnił
ich serca i w nas pozostawał zawsze żywy, by prowadził
nas każdego dnia do człowieka potrzebującego,
zagubionego, ubogiego, także ubogiego duchowo.
Pragniemy z dobrocią i radością dzielić się z drugim
człowiekiem otrzymanymi od Boga darami, pełniąc
owocną misję w dzisiejszym świecie i Kościele.
Zapraszamy Cię do wspólnej modlitwy; do poznania
bliżej naszej historii i misyjnego charyzmatu, który
realizujemy w służbie najbardziej potrzebującym. Także
Ty, poprzez swoją pamięć w codziennej modlitwie
możesz włączyć się w to dzieło misji i ewangelizacji. Nie
zapominajmy o misjach i misjonarzach, którzy trudzą się
poza granicami swych krajów, niosąc Jezusa do
wszystkich, których napotykają na swej drodze.
I TY TAKŻE MOŻESZ UCZESTNICZYĆ W
MISJACH!

Znajomi z uliczek ciszy.
Barbara Herba
Minął kolejny rok, minęła zima. Każdego roku z
nadejściem wiosny, zabieramy się do porządków
wiosennych w naszym otoczeniu. Na cmentarzu
myjemy i ozdabiamy nagrobki naszych bliskich.
Wiosna przychodząca z bogactwem kwiatów
sprawia, że cmentarz rozkwita całą gamą barw. Mimo
tego piękna, każde jego nawiedzenie skłania do refleksji,
że znów jesteśmy trochę starsi.
Jak w życiu codziennym zastępujemy naszych
rodziców, tak i nas kiedyś nasi bliscy pochowają
najpewniej na grobach przodków. Tak jak w życiu
dziedziczymy po nich wszystkich nazwisko, geny i
nosimy w sobie cząstkę każdego z nich, tak i po śmierci
jednoczymy się z nimi fizycznie i duchowo.
Ci, którzy odeszli żyją w Bogu, ale trwają też w
naszej pamięci. Cmentarz to miejsce o głębokiej
wymowie eschatologicznej, przypominający życie
wieczne. Jak pisał Auguste Valensis: „ Trzeba być
szalonym, by nie myśleć o wieczności. Każdej chwili
można przekroczyć jej próg.” Może niejeden z nas
odsuwa od siebie tę myśl, to jednak nieuchronnie każdy
zmierza do kresu życia, Rodząc się, dorastając,
przeżywając dzieciństwo i młodość, rzadko
uświadamiamy sobie, że powoli umieramy. Jedni
wcześniej, inni później, aż wreszcie znajdziemy się na

tym jedynym najpewniejszym w naszym życiu miejscu,
cmentarzu.
Dziś nawiedzamy go w nieco inny sposób, aby
przypomnieć tych, którzy już dawno nie maja rodzin
pośród żyjących, a ich groby czekają na naszą troskę.
Jak każda wiekowa nekropolia, tak i nasza może
poszczycić się bardzo starymi grobami. Najstarszy
grobowiec w formie budynku krytego dachówką,
znajduje się w lewej skrajnej kwaterze tuż przy murze
cmentarnym. W jego wnętrzu w wymurowanych
półokrągłych niszach, pochowano dwie osoby. Z lewej
strony na metalowej tablicy można odczytać napis:
„Tu spoczywają zwłoki
Księdza Jakuba Konderskiego
proboszcza parafii Konopiska
urodzony d. 5 listopada 1822 roku
zmarł d. 26 lutego 1893 r.
w nieutulonym żalu
familia tę pamiątkę kładzie.”
Po upadku powstania styczniowego, nastąpiła
konfiskata dóbr paulińskich i częściowa wywózka
zakonników na zesłanie. W zaistniałych
okolicznościach, parafię Konopiska przekazano
księżom diecezjalnym. Pierwszym takim proboszczem
był ks. Jakub Konderski, syn Mikołaja i Elżbiety z domu
Nauczow, urodzony w Dobrzyniu nad Wisłą (okolice
Płocka). Nic nie wiadomo o jego drodze do kapłaństwa i
przebiegu pracy duszpasterskiej. Do parafii Konopiska
przybył w 1876 roku. Parafię został zaniedbaną, a
kościół mający wówczas ponad 250 lat, nieco
zniszczony.
W kronice parafii zapisano, że od niego
datowała się era odrodzenia i postępu parafii. Pracę
rozpoczął od gruntowego remontu świątyni i jej
upiększenia. Gorliwość i ofiarność tego kapłana,
przyczyniła się nie tylko do materialnego ale i do
moralnego wzrostu parafii. Franciszkańskie ubóstwo
będące ideałem jego życia i wytężona praca,
pozostawiły trwały ślad w ludzkiej pamięci. Był
wówczas najdłużej pracującym tutaj proboszczem,
zmarł po 17 latach pobytu w Konopiskach. Pochowano
go w grobowcu, jak na tamte czasy bardzo okazałym, a
parafianie przez dziesięciolecia wspominali go
serdecznie i bardzo życzliwie.
Po prawej stronie grobu ks. Konderskiego brak
tablicy. Nie wiadomo kogo tam pochowano. Być może
kogoś z zamożnej rodziny, bo przed II wojną światową
ktoś niegodziwy ten grób splądrował, na pewno w celach
rabunkowych.
Z relacji moich rodziców wiem, że pewnego dnia
zauważono wykuty otwór i rozbitą trumnę, w której
widać było kości dziewczynki z resztkami długiej,
haftowanej sukienki. Sprawcy tej strasznej profanacji
nie wykryto, grób grabarz zamurował i tak pozostało do
naszych czasów. Nie wiadomo co stało się z tablicą
nagrobną.
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