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Wreszcie nadesz³a d³ugo oczekiwana wiosna.
Przed³u¿aj¹ca siê zima wstrzyma³a inwestycje drogowe, ale
nie przeszkodzi³a w rozpoczêciu remontów w budynkach.
Realizujemy, otrzymane w ramach programu "Odnowa
Wsi" granty. W trakcie remontu jest ju¿ remiza OSP
Rêkszwice: wymieniono stolarkê okienn¹ i zakupiono
materia³y niezbêdne do wykonania instalacji c.o. w ca³ym
budynku. Koniec prac [przewidujemy na koniec czerwca.
Jeszcze w kwietniu siedziba KGW Kopalnia bêdzie
wyposa¿ona w nowe meble. Na pozosta³e zadania
finansowane przez program "Odnowa Wsi" trwaj¹
procedury przetargowe (rozbudowa boiska LKS ALKAS
oraz budowa deptaka - ul. Lipowa w Konopiskach). Nowy
bud¿et, tak jak poprzednie, przewiduje wiele inwestycji. Ju¿
nied³ugo rozpocznie siê budowa ulicy Stawowej w
Konopiskach oraz ulic: Gagarina, Awicenny i Marsjañskiej
na Osiedlu Paj¹k - s¹ to ostatnie, nie asfaltowe ulice
osiedla.

W tym roku rozpoczynamy równie¿ wielomilionow¹ -
ponad 50 mln. z³. i zarazem kilkuletni¹ inwestycjê jak¹ jest
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach:
W¹sosz, £aziec, Rêkszowice, Hutki, Jamki, Leœniaki,
Korzonek, Kopalnia i czêœæ Aleksandrii . Inwestycjê t¹
rozpoczniemy od miejscowoœci W¹sosz.

Zatem d³uga zima przyczyni³a siê do zebrania
zwielokrotnionych si³ witalnych, które pomog¹ nam w
realizacji postawionych sobie zadañ.

STATUETKI   STAROSTY
CZÊSTOCHOWSKIEGO

Wójt Gminy Konopiska - Jerzy Socha otrzyma³ Statuetkê Starosty Czêstochowskiego
"Za wybitne zas³ugi dla powiatu w dziedzinie samorz¹dnoœci". Uroczyste rozdanie

statuetek mia³o miejsce 11 lutego w Filharmonii Czêstochowskiej. To niezwyk³y
zaszczyt i nobilitacja Gminy Konopiska na arenie ca³ego powiatu. Fakt ten dowodzi,

ze nasza gmina postrzegana jest jako najlepiej i najgospodarniej zarz¹dzana, a w
wynikach swoich przeœciga pozosta³e jednostki samorz¹du terytorialnego.

Doceniona zosta³a równie¿ przediêbiorczoœæ Dariusza Moczarskiego - w³aœciciela
Zak³adów Miêsnych ALEKSANDRIA, do którego trafi³a statuetka "Za  wybitne

zas³ugi dla powiatu w dziedzinie przedsiêbiorczoœci".
Oto sylwetki wyró¿nionych i nominowanych do statuetki:

Jerzy Socha. Wójt Gminy Konopiska

Dariusz Moczarski. W³aœciciel Zak³adów Miêsnych „Aleksandria”

Gminny Ludowy Klub Sportowy „LOT” Konopiska

Od wczesnej m³odoœci anga¿owa³ siê w ¿ycie spo³ecznoœci wiejskiej. Najpierw jako cz³onek
ZMW, póŸniej, po ukoñczeniu studiów we wroc³awskiej Akademii Rolniczej, jako pracownik
Wojewódzkiego Zwi¹zku Kó³ek Rolniczych. Jako cz³onek Rady Nadzorczej Banku
Spó³dzielczego przyczyni³ siê do budowy jego siedziby przy ul. Czêstochowskiej. W latach
1994-98 pe³ni³ funkcjê radnego i cz³onka Zarz¹du Gminy Konopiska. Po wyborze na wójta w
2002 roku konsekwentnie realizuje swój program wyborczy. Odzwierciedleniem tego s¹
wysokie nak³ady na inwestycje, dynamiczny rozwój spo³eczno- gospodarczy i pozyskiwanie
nowych inwestorów i funduszy. Dziêki temu skanalizowane zosta³y ca³e Konopiska, powsta³y
nowe drogi gminne i chodniki. W trakcie budowy jest nowoczesny kompleks rekreacyjno-
sportowy przy zalewie Paj¹k. Sukcesem wójta jest tak¿e podpisanie umowy partnerskiej z
niemieck¹ gmin¹ Henstein- Rustenberg. Wed³ug rankingu Rzeczpospolitej gmina Konopiska
okaza³a siê najlepiej zarz¹dzan¹ jednostk¹ samorz¹du terytorialnego w woj. œl¹skim, a w skali

kraju zajê³a czwarte miejsce.

Zak³ady powsta³y w 1990 roku i szybko sta³y siê nowoczesn¹ firm¹ o zasiêgu ogólnopolskim.
Obecnie zatrudnia 250 osób, produkuje ponad 7,5 miliona ton wyrobów rocznie i posiada
ponad 300 sta³ych odbiorców. Firma posiada miêdzynarodowe certyfikaty: system zarz¹dzania
bezpieczeñstwem zdrowotnym ¿ywnoœci oraz system zarz¹dzania jakoœci¹ zgodny z norm¹
EN ISO 9001.
W³aœciciel zak³adów wspomaga placówki oœwiatowo- kulturalne, instytucje opieki spo³ecznej,
œwietlice socjoterapeutyczne, dru¿yny sportowe oraz uczestniczy w ró¿nego rodzaju
programach charytatywnych. Sponsoruje wiele potrzeb Zespo³u Szkolno- Przedszkolnego w
Aleksandrii, wspomaga Wojewódzkie Œwiêto M³odoœci, wspó³organizuje akcjê „Apetyt na
Uœmiech” oraz inne przedsiêwziêcia charytatywne.

Promuj¹cy m³odzie¿ klub dzia³a od 1946 roku. Osi¹gniête wyniki sportowe, najpierw w koszykówce i siatkówce,
nastêpnie w tenisie sto³owym i pi³ce no¿nej, rozs³awi³y klub nie tylko na szczeblu powiatu, ale tak¿e województwa.
W dziedzinie pi³ki no¿nej „LOT” dochowa³ siê reprezentantów Polski w grupie juniorów w osobach Jana Kruka i
Kamila Sobali, kilku zawodników gra³o w pierwszej lidze: Jan Kruk, Zbigniew i Wojciech S¹czkowie, Andrzej
Szymanek oraz S³awomir Bart³omiejczyk. Zbigniew S¹czek by³ tak¿e w kadrze reprezentacji Polski przed
mistrzostwami œwiata w Argentynie w 1979 roku.
W tym roku Gminny Ludowy Klub Sportowy „LOT” Konopiska obchodziæ bêdzie 60-lecie istnienia.

Czytelnikom PASMA oraz Mieszkañcom
Gminy Konopiska sk³adam najserdeczniejsze
¿yczenia zdrowych, pogodnych i spokojnych

Œwi¹t Wielkanocnych oraz mokrego i ciep³ego
Dyngusu.
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Uchwa³y  XXXVIII/06  Sesji  Rady
Gminy  Konopiska Informacja  o pracy  miêdzy

sesjami 29 grudnia - 13 lutego  2006Inf.  w³asna

Uchwa³a nr 248/XXVIII/06

Uchwa³a nr 249/XXVIII/06

Uchwa³a nr 250/XXVIII/06

Uchwa³a nr 251/XXVIII/06

Uchwa³a nr 252/XXVIII/06

Uchwa³a nr 253/XXVIII/06

Uchwa³a nr 256/XXVIII/06

Uchwa³a nr 257/XXVIII/06

Uchwa³a nr 257/XXVIII/06

Uchwa³a nr 259/XXVIII/06

Uchwa³a nr 260/XXVIII/06

Rady Gminy Konopiska z
dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie nadania imienia
zespo³owi Szkolno-Przedszkolnemu w Kopalni

Rady Gminy Konopiska z
dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie nadania imienia
Szkole Podstawowej w £aŸcu

Rady Gminy Konopiska z
dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie nadania imienia
Zespo³owi Szkó³ w Konopiskach Szko³a Podstawowa i
Gimnazjum w Konopiskach

Rady Gminy Konopiska z
dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie desygnowania
przedstawicieli organu prowadz¹cego w sk³ad komisji
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii

Rady Gminy Konopiska z
dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie przyjêcia planu
dochodów i planu wydatków rachunku dochodów
w³asnych w 2006 roku

Rady Gminy Konopiska z
dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy na 2006 rok

Rady Gminy Konopiska z
dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie przyst¹pienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Konopiska

Rady Gminy Konopiska z
dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie Statutu
Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki
Zdrowotnej-Gminny Oœrodek Zdrowia w Konopiskach

Rady Gminy Konopiska z
dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie stanowiska w sprawie
Programu Dostosowania obiektów SP ZOZ GOZ
Konopiska do obowi¹zuj¹cych przepisów

Rady Gminy Konopiska z
dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie nabycia
nieruchomoœci do zasobu mienia komunalnego gminy

Rady Gminy Konopiska z
dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia planów
pracy sta³ych Komisji Rady Gminy i planu kontroli
Komisji Rewizyjnej

1.Zawarto akt notarialny na sprzeda¿ 3 dzia³ek
budowlanych we wsi Rêkszowice.
2.Decyzjami Wojewody Œl¹skiego otrzymaliœmy dwie
zabudowane nieruchomoœci we wsi Aleksandria II.
3.Decyzj¹ Starostwa Powiatowego uregulowaliœmy
stan prawny nieruchomoœci wspólnoty gromadzkiej we
wsi Rêkszowice, s¹ to dzia³ki geodezyjne nr 516, 517,
518,519, 901, 902, 1298, 1322 o pow. 6.7820 ha.
4. Zakoñczyliœmy pomiary geodezyjne do zasiedzenia
na dzia³ki po³o¿one we wsi Rêkszowice celem przejêcia
w przysz³oœci na mienie gminy. W chwili obecnej
przygotowujemy dokumenty do S¹du Rejonowego o
wydanie postanowienia o zasiedzeniu.
5.Og³oszono przetarg na sprzeda¿ dwóch ostatnich
dzia³ek budowlanych we wsi Rêkszowice oraz dzia³ki
rolnej we wsi W¹sosz i dzia³ki rolno budowlanej we wsi
Aleksandria I .
6.Przygotowujemy dokumenty celem wykupu trzech
nieruchomoœci pod budowê przepompowni œcieków
(jedna we wsi £aziec i dwie we wsi W¹sosz) pierwszy akt
notarialny zostanie zwarty 16.02.2006r.
7.Og³oszono przetarg na dzier¿awê zabudowanej
nieruchomoœci w Konopiskach przy ul. Sportowej, który
nie zosta³ rozstrzygniêty. Zosta³ og³oszony II przetarg na
wydzier¿awienie tych nieruchomoœci.
8.Wydano 1 decyzjê na dodatek mieszkaniowy.
9.Wydano 4 decyzje na podzia³ nieruchomoœci oraz 1
postanowienie na rozgraniczenie nieruchomoœci.
10.Do lokalu komunalnego w Konopiskach przy ul.
Lipowej 8 przeprowadzono rodzinê ze wsi W¹sosz, która
zamieszkiwa³a w budynku przeznaczonym do rozbiórki
zgodnie z decyzj¹ Powiatowego Inspektora
Budowlanego w Czêstochowie.
11.Zakoñczono roboty zwi¹zane z modernizacj¹
kot³owni koksowej na niskoemisyjn¹ kot³owniê
weglow¹ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kopalni.
12.Og³oszono i przeprowadzono przetarg na
„Modernizacjê budynku remizy OSP na potrzeby
kulturalne i spo³eczne mieszkañców wsi Rêkszowice”.
13. Og³oszono i przeprowadzono przetarg na
„Modernizacjê i wyposa¿enie œwietlicy wiejskiej w
miejscowoœci Kopalnia”.
14.Og³oszono przetarg na budowê chodnika i œcie¿ki
rowerowej wraz z oœwietleniem i kanalizacj¹ deszczow¹
w ulicy Sportowej w Konopiskach.
15.Wydano 2 decyzje na wyciêcie drzew.
16.Wydano dwa postanowienia dotycz¹ce programów
gospodarki odpadami.
17.Otrzymaliœmy dotacjê z WFOŒiGW w celu
wdro¿enia Regionalnego Systemu Zarz¹dzania
Œrodowiskiem REMIS w wys. 13.148,00 z³.

18.Z³o¿ono wniosek do Urzêdu Marsza³kowskiego w
Katowicach na dofinansowanie inwestycji „Budowa
Gminnego Oœrodka Rekreacyjno Sportowego w
Konopiskach” w ramach Wojewódzkiego Programu
Rozwoju Bazy Sportowej. Wnioskowana kwota 557
tys. z³
19.W Gminnym Centrum Informacji:
- przeprowadzono konkurs plastyczny dla m³odzie¿y
szkolnej pod nazw¹: „Zawód przysz³oœci”,
- PZU S.A. przeprowadzi³o szkolenie dla so³tysów o
tematyce ubezpieczeñ obowi¹zkowych rolników,
- w ramach wspó³pracy z lokalnymi przedsiêbiorstwami
podjêto inicjatywê utworzenia na stronach
internetowych GCI, internetowej bazy firm.
20. Z³o¿ono wnioski do Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego na:
- zakup strojów ludowych i akordeonu dla Gminnego
Zespo³u Œpiewaczego w Konopiskach,
- modernizacjê Zespo³u Kultury i Sportu oraz adaptacjê
sali tanecznej przy ul. Sportowej 5 w Konopiskach oraz
w ramach programu

na „Organizacjê
warsztatów i szkoleñ dla grupy pantomimy” -
Miêdzynarodowe Stowarzyszenie „Pobres”.

Bra³em udzia³:
- w jase³kach w szkole Podstawowej w Jamkach
Korzonku, w jase³kach zorganizowanych przez KGW
W¹sosz i £aziec, przegl¹dzie kolêd i pastora³ek w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym wAleksandrii,
- w rozdaniu nagród w konkursie powiatowym na
„Anio³a 2006”,
- w spotkaniu noworocznym z mieszkañcami Kopalni
zorganizowanym przez KGW Kopalnia,
- w spotkaniu noworocznym z radnymi, so³tysami,
radami so³eckimi, cz³onkiniami KGW z terenu gminy,
- w spotkaniu noworocznym u Prezydenta
Czêstochowy,
- w posiedzeniu Zwi¹zku Komunalnego ds.
Wodoci¹gów i Kanalizacji,
- w spotkaniu z przewodnicz¹cym PO Donaldem
Tuskiem,
- w spotkaniu z firm¹ Vulcan w sprawie
oprogramowania wspomagaj¹cego zarz¹dzanie
oœwiat¹,
- w spotkaniu z parlamentarzystami okrêgu
czêstochowskiego (w UM Czêstochowa),
- w zebraniach sprawozdawczo - wyborczych w OSP
Konopiska i OSPHutki.

Edukacja kulturalna i
upowszechnianie kultury

STATUETKI WÓJTA GMINY
KONOPISKA

wzorem roku ubieg³ego,  do 5 maja 2006 r. mo¿na
sk³adaæ wnioski o przyznanie wyró¿nienia - statuetki

Wójta Gminy Konopiska  "Za wybitne zas³ugi dla Gminy"

Tryb przyznawania wyró¿nieñ:

Wyró¿nienia  statuetki przyznawane bêd¹ w dziedzinie:
1. Oœwiaty, kultury, sportu i turystyki.

2. Samorz¹dnoœci i przedsiêbiorczoœci.
3. Inne szczególne osi¹gniêcia.

Regulamin przyznawania statuetek
"Za wybitne zas³ugi

dla Gminy Konopiska"

Przedmiot wyró¿nieñ:
1. Nadawany tytu³ "Za wybitne zas³ugi dla Gminy
Konopiska" w formie statuetek ma charakter
presti¿owego wyró¿nienia.
2.Statuetki "Za wybitne zas³ugi dla Gminy Konopiska"
s¹ rzeczowym wyrazem wyró¿nienia.

Statuetki przyznawane s¹ osobom fizycznym i prawnym
za wybitne zas³ugi zgodnie z §1 Zarz¹dzenia.

1. Kandydatów do wyró¿nieñ - nominantów maj¹ prawo
zg³osiæ:
-Wójt Gminy Konopiska,
- Przewodnicz¹cy Rady Gminy Konopiska,
- Komisje sta³e Rady Gminy Konopiska,
- Dyrektor GZOKSTiPw Konopiskach,
- Organizacje i Stowarzyszenia pozarz¹dowe.
2. Wnioski o przyznanie statuetek, które nale¿y sk³adaæ

do 5 maja 2006 roku w urzêdzie Gminy Konopiska, winny
zawieraæ:
- dane osobowe kandydata lub nazwê jednostki;
- dane dotycz¹ce osi¹gniêæ w zakresie okreœlonych
dziedzin, za które wyró¿nienie ma byæ przyznane.
3. Wyboru wyró¿nionych dokonuje "Kapitu³a
Wyró¿nieñ" corocznie powo³anych przez Wójta Gminy
Konopiska, w sk³ad , której wchodz¹:
- Wójt Gminy Konopiska,
- Przewodnicz¹cy Rady Gminy Konopiska,
- Sekretarz Gminy Konopiska,
- zaproszeni specjaliœci z danych dziedzin.
4. "Kapitu³a Wyró¿nieñ" sk³ada propozycje przyznania
statuetek dla wy³onionych kandydatów do 15 kwietnia
ka¿dego roku.
Ostateczn¹ decyzjê w sprawie wyró¿nienia podejmuje
Wójt Gminy Konopiska.
5. Wyró¿nienia przyznawane s¹ raz w roku, a wrêczone
bêd¹ podczas uroczystych obchodów DNI KONOPISK.
.6. Wrêczane statuetki poœwiadczane s¹ stosownym
dyplomem. Dyplom otrzymuj¹ równie¿ wszyscy
nominowani.
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Uchwa³y  XXXVIII/06  Sesji  Rady
Gminy  Konopiska Informacja  o pracy  miêdzy

sesjami 29 grudnia - 13 lutego  2006Inf.  w³asna

Uchwa³a nr 248/XXVIII/06

Uchwa³a nr 249/XXVIII/06

Uchwa³a nr 250/XXVIII/06

Uchwa³a nr 251/XXVIII/06

Uchwa³a nr 252/XXVIII/06

Uchwa³a nr 253/XXVIII/06

Uchwa³a nr 256/XXVIII/06

Uchwa³a nr 257/XXVIII/06

Uchwa³a nr 257/XXVIII/06

Uchwa³a nr 259/XXVIII/06

Uchwa³a nr 260/XXVIII/06

Rady Gminy Konopiska z
dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie nadania imienia
zespo³owi Szkolno-Przedszkolnemu w Kopalni

Rady Gminy Konopiska z
dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie nadania imienia
Szkole Podstawowej w £aŸcu

Rady Gminy Konopiska z
dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie nadania imienia
Zespo³owi Szkó³ w Konopiskach Szko³a Podstawowa i
Gimnazjum w Konopiskach

Rady Gminy Konopiska z
dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie desygnowania
przedstawicieli organu prowadz¹cego w sk³ad komisji
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii

Rady Gminy Konopiska z
dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie przyjêcia planu
dochodów i planu wydatków rachunku dochodów
w³asnych w 2006 roku

Rady Gminy Konopiska z
dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy na 2006 rok

Rady Gminy Konopiska z
dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie przyst¹pienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Konopiska

Rady Gminy Konopiska z
dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie Statutu
Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki
Zdrowotnej-Gminny Oœrodek Zdrowia w Konopiskach

Rady Gminy Konopiska z
dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie stanowiska w sprawie
Programu Dostosowania obiektów SP ZOZ GOZ
Konopiska do obowi¹zuj¹cych przepisów

Rady Gminy Konopiska z
dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie nabycia
nieruchomoœci do zasobu mienia komunalnego gminy

Rady Gminy Konopiska z
dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia planów
pracy sta³ych Komisji Rady Gminy i planu kontroli
Komisji Rewizyjnej

1.Zawarto akt notarialny na sprzeda¿ 3 dzia³ek
budowlanych we wsi Rêkszowice.
2.Decyzjami Wojewody Œl¹skiego otrzymaliœmy dwie
zabudowane nieruchomoœci we wsi Aleksandria II.
3.Decyzj¹ Starostwa Powiatowego uregulowaliœmy
stan prawny nieruchomoœci wspólnoty gromadzkiej we
wsi Rêkszowice, s¹ to dzia³ki geodezyjne nr 516, 517,
518,519, 901, 902, 1298, 1322 o pow. 6.7820 ha.
4. Zakoñczyliœmy pomiary geodezyjne do zasiedzenia
na dzia³ki po³o¿one we wsi Rêkszowice celem przejêcia
w przysz³oœci na mienie gminy. W chwili obecnej
przygotowujemy dokumenty do S¹du Rejonowego o
wydanie postanowienia o zasiedzeniu.
5.Og³oszono przetarg na sprzeda¿ dwóch ostatnich
dzia³ek budowlanych we wsi Rêkszowice oraz dzia³ki
rolnej we wsi W¹sosz i dzia³ki rolno budowlanej we wsi
Aleksandria I .
6.Przygotowujemy dokumenty celem wykupu trzech
nieruchomoœci pod budowê przepompowni œcieków
(jedna we wsi £aziec i dwie we wsi W¹sosz) pierwszy akt
notarialny zostanie zwarty 16.02.2006r.
7.Og³oszono przetarg na dzier¿awê zabudowanej
nieruchomoœci w Konopiskach przy ul. Sportowej, który
nie zosta³ rozstrzygniêty. Zosta³ og³oszony II przetarg na
wydzier¿awienie tych nieruchomoœci.
8.Wydano 1 decyzjê na dodatek mieszkaniowy.
9.Wydano 4 decyzje na podzia³ nieruchomoœci oraz 1
postanowienie na rozgraniczenie nieruchomoœci.
10.Do lokalu komunalnego w Konopiskach przy ul.
Lipowej 8 przeprowadzono rodzinê ze wsi W¹sosz, która
zamieszkiwa³a w budynku przeznaczonym do rozbiórki
zgodnie z decyzj¹ Powiatowego Inspektora
Budowlanego w Czêstochowie.
11.Zakoñczono roboty zwi¹zane z modernizacj¹
kot³owni koksowej na niskoemisyjn¹ kot³owniê
weglow¹ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kopalni.
12.Og³oszono i przeprowadzono przetarg na
„Modernizacjê budynku remizy OSP na potrzeby
kulturalne i spo³eczne mieszkañców wsi Rêkszowice”.
13. Og³oszono i przeprowadzono przetarg na
„Modernizacjê i wyposa¿enie œwietlicy wiejskiej w
miejscowoœci Kopalnia”.
14.Og³oszono przetarg na budowê chodnika i œcie¿ki
rowerowej wraz z oœwietleniem i kanalizacj¹ deszczow¹
w ulicy Sportowej w Konopiskach.
15.Wydano 2 decyzje na wyciêcie drzew.
16.Wydano dwa postanowienia dotycz¹ce programów
gospodarki odpadami.
17.Otrzymaliœmy dotacjê z WFOŒiGW w celu
wdro¿enia Regionalnego Systemu Zarz¹dzania
Œrodowiskiem REMIS w wys. 13.148,00 z³.

18.Z³o¿ono wniosek do Urzêdu Marsza³kowskiego w
Katowicach na dofinansowanie inwestycji „Budowa
Gminnego Oœrodka Rekreacyjno Sportowego w
Konopiskach” w ramach Wojewódzkiego Programu
Rozwoju Bazy Sportowej. Wnioskowana kwota 557
tys. z³
19.W Gminnym Centrum Informacji:
- przeprowadzono konkurs plastyczny dla m³odzie¿y
szkolnej pod nazw¹: „Zawód przysz³oœci”,
- PZU S.A. przeprowadzi³o szkolenie dla so³tysów o
tematyce ubezpieczeñ obowi¹zkowych rolników,
- w ramach wspó³pracy z lokalnymi przedsiêbiorstwami
podjêto inicjatywê utworzenia na stronach
internetowych GCI, internetowej bazy firm.
20. Z³o¿ono wnioski do Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego na:
- zakup strojów ludowych i akordeonu dla Gminnego
Zespo³u Œpiewaczego w Konopiskach,
- modernizacjê Zespo³u Kultury i Sportu oraz adaptacjê
sali tanecznej przy ul. Sportowej 5 w Konopiskach oraz
w ramach programu

na „Organizacjê
warsztatów i szkoleñ dla grupy pantomimy” -
Miêdzynarodowe Stowarzyszenie „Pobres”.

Bra³em udzia³:
- w jase³kach w szkole Podstawowej w Jamkach
Korzonku, w jase³kach zorganizowanych przez KGW
W¹sosz i £aziec, przegl¹dzie kolêd i pastora³ek w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym wAleksandrii,
- w rozdaniu nagród w konkursie powiatowym na
„Anio³a 2006”,
- w spotkaniu noworocznym z mieszkañcami Kopalni
zorganizowanym przez KGW Kopalnia,
- w spotkaniu noworocznym z radnymi, so³tysami,
radami so³eckimi, cz³onkiniami KGW z terenu gminy,
- w spotkaniu noworocznym u Prezydenta
Czêstochowy,
- w posiedzeniu Zwi¹zku Komunalnego ds.
Wodoci¹gów i Kanalizacji,
- w spotkaniu z przewodnicz¹cym PO Donaldem
Tuskiem,
- w spotkaniu z firm¹ Vulcan w sprawie
oprogramowania wspomagaj¹cego zarz¹dzanie
oœwiat¹,
- w spotkaniu z parlamentarzystami okrêgu
czêstochowskiego (w UM Czêstochowa),
- w zebraniach sprawozdawczo - wyborczych w OSP
Konopiska i OSPHutki.

Edukacja kulturalna i
upowszechnianie kultury

STATUETKI WÓJTA GMINY
KONOPISKA

wzorem roku ubieg³ego,  do 5 maja 2006 r. mo¿na
sk³adaæ wnioski o przyznanie wyró¿nienia - statuetki

Wójta Gminy Konopiska  "Za wybitne zas³ugi dla Gminy"

Tryb przyznawania wyró¿nieñ:

Wyró¿nienia  statuetki przyznawane bêd¹ w dziedzinie:
1. Oœwiaty, kultury, sportu i turystyki.

2. Samorz¹dnoœci i przedsiêbiorczoœci.
3. Inne szczególne osi¹gniêcia.

Regulamin przyznawania statuetek
"Za wybitne zas³ugi

dla Gminy Konopiska"

Przedmiot wyró¿nieñ:
1. Nadawany tytu³ "Za wybitne zas³ugi dla Gminy
Konopiska" w formie statuetek ma charakter
presti¿owego wyró¿nienia.
2.Statuetki "Za wybitne zas³ugi dla Gminy Konopiska"
s¹ rzeczowym wyrazem wyró¿nienia.

Statuetki przyznawane s¹ osobom fizycznym i prawnym
za wybitne zas³ugi zgodnie z §1 Zarz¹dzenia.

1. Kandydatów do wyró¿nieñ - nominantów maj¹ prawo
zg³osiæ:
-Wójt Gminy Konopiska,
- Przewodnicz¹cy Rady Gminy Konopiska,
- Komisje sta³e Rady Gminy Konopiska,
- Dyrektor GZOKSTiPw Konopiskach,
- Organizacje i Stowarzyszenia pozarz¹dowe.
2. Wnioski o przyznanie statuetek, które nale¿y sk³adaæ

do 5 maja 2006 roku w urzêdzie Gminy Konopiska, winny
zawieraæ:
- dane osobowe kandydata lub nazwê jednostki;
- dane dotycz¹ce osi¹gniêæ w zakresie okreœlonych
dziedzin, za które wyró¿nienie ma byæ przyznane.
3. Wyboru wyró¿nionych dokonuje "Kapitu³a
Wyró¿nieñ" corocznie powo³anych przez Wójta Gminy
Konopiska, w sk³ad , której wchodz¹:
- Wójt Gminy Konopiska,
- Przewodnicz¹cy Rady Gminy Konopiska,
- Sekretarz Gminy Konopiska,
- zaproszeni specjaliœci z danych dziedzin.
4. "Kapitu³a Wyró¿nieñ" sk³ada propozycje przyznania
statuetek dla wy³onionych kandydatów do 15 kwietnia
ka¿dego roku.
Ostateczn¹ decyzjê w sprawie wyró¿nienia podejmuje
Wójt Gminy Konopiska.
5. Wyró¿nienia przyznawane s¹ raz w roku, a wrêczone
bêd¹ podczas uroczystych obchodów DNI KONOPISK.
.6. Wrêczane statuetki poœwiadczane s¹ stosownym
dyplomem. Dyplom otrzymuj¹ równie¿ wszyscy
nominowani.

UCHWA£Y



6

PASMA

7

PASMA WYDARZENIA WYDARZENIA

Przed koñcem kadencji
Ryszard Modestowicz - radny.

Przyjêliœmy ostatni bud¿et tej kadencji. To
dobra pora na refleksjê, na próbê odpowiedzi na pytanie,
w jakim stopniu zrealizowaliœmy nasze obietnice
przedwyborcze? Oczywiœcie najwa¿niejsz¹ ocenê
wystawi¹ nam wyborcy,to przed nimi w efekcie rozlicza
siê ka¿dy wójt, so³tys oraz radny. Podsumowanie nie
bêdzie ³atwe, bo mijaj¹ca kadencja naszego samorz¹du
t o o g r o m n y z a k r e s i n w e s t y c j i
kanalizacyjnych,drogowych,oœwietleniowych,remonto
w o - b u d o w l a n y c h , o œ w i a t o w y c h ,
przeciwpo¿arowych,sportowych,promocyjnych i
organizacyjnych. Zakresu tych dzia³añ nie da siê
zamkn¹æ w ramach jednej czteroletniej kadencji, bo to,
co robimy ma wyrównaæ zapóŸnienia wielu
wczeœniejszych lat, ¿eby nie powiedzieæ pokoleñ. W
efekcie tych dzia³añ mo¿e uda siê w przysz³oœci
zahamowaæ wiele niebezpiecznych zjawisk, z którymi
boryka siê nasza gmina, np. bezrobocie i emigracja
zarobkowa, dewastacja œrodowiska naturalnego czy
bezpieczeñstwo na drogach. Czy siê to uda zale¿y od
w³aœciwego wyboru, jakiego dokonaj¹ mieszkañcy
jesieni¹ bie¿¹cego roku?

Dzia³ania tej rady i tych wójtów nie dadz¹
siê zamkn¹æ cezur¹ czterech lat, dobrze to widaæ na
przyk³adzie £aŸca, gdzie czêœæ inwestycji
zrealizowano, tu przypomnê wymianê pieca w kot³owni
szkolnej, budowê szamba przy szkole, za³o¿enie placu
zabaw dla najm³odszych, wymiana instalacji
elektrycznej w szkole, zabezpieczenie i oznakowanie
przejœcia dla pieszych, wymiana oœwietlenia wsi,
budowa drogi do pól oraz mostu na Pile. Czêœæ
inwestycji jest w trakcie realizacji, najwa¿niejsze z nich
to:budowa kanalizacji sanitarnej obliczona na kilka lat i
dokoñczenie budowy drogi £aziec -Konopiska, co mam
nadziejê zostanie zakoñczone w tym roku.
Jednoczeœnie podejmujemy dzia³ania przygotowawcze,
¿e tak powiem studyjne, nad drug¹ lini¹ zabudowy
£aŸca na ca³ej d³ugoœci wsi, po jej stronie zachodniej, to
znaczy, od strony Konopisk. Tereny budowlane na tym
obszarze mog¹ staæ siê Ÿród³em zamo¿noœci
mieszkañców, a wzrost liczby ludnoœci uratuje
szko³ê,wiejskie sklepy oraz da pracê w us³ugach np.
budowlanych.

Piszê o tym nie tylko dla tego, by siê pochwaliæ,
bo to, co zosta³o i jest robione to nie tylko moja zas³uga,
ale dlatego, by uzmys³owiæ Czytelnikom, jak wa¿ne s¹
dwie rzeczy: po pierwsze mieæ wizjê, a po drugie umieæ
j¹ zrealizowaæ. Zrealizowaæ czêsto wbrew oporowi
ludzi, biurokracji a nawet braku œrodków finansowych.
Ludzi trzeba przekonaæ,biurokracjê omin¹æ a œrodki
pozyskaæ, choæby od Marsjan, je¿eli tylko jest taka

okazja. Tego akurat naszym wójtom nie brakuje, umiej¹
przekonywaæ, czego dowodem jestem ja i mój do nich
stosunek. Chocia¿ nie od razu, to powoli przekona³am
siê, ¿e dla £aŸca bêdzie lepiej, je¿eli pójdziemy razem a
nie przeciwko sobie i jak do tej pory myœlê, ¿e nie ma
alternatywy dla naszej gminy jak ta, któr¹ tworzymy od
ponad trzech lat. Tworzymy j¹ w ci¹g³ej dyskusji, a
nawet sporze, bo po to jest rada gminy, by w komisjach i
na sesji budowaæ potrzebny kompromis, a kiedy ten
kompromis powstanie, przyjmowaæ przyjête
rozwi¹zania jako w³asne.Nie jest dla nikogo tajemnic¹,
¿e ja i kilku moich kolegów radnych nie wszystkie
rozwi¹zania popieraliœmy, ale w demokracji decyduje
wiêkszoœæ i dlatego po g³osowaniach, chocia¿ z ¿alem,
podporz¹dkowywaliœmy siê przyjêtym decyzjom.Nie
znaczy to jednak, ¿e nie widzimy s³aboœci naszego
s a m o r z ¹ d u .

Powa¿nym zagro¿eniem dla p³ynnego dzia³ania
naszej gminy jest oœwiata. Wynika to z przyczyn
ob iek tywnych , t r ap i¹cego ca ³y kra j n i¿u
demograficznego. Jestem tutaj zgodny z moim koleg¹
Bogdanem Kowalikiem, ¿e potrzebne s¹ zmiany
organizacyjne, dotycz¹ce zw³aszcza administrowania
oœwiat¹. Nie da siê dobrze zarz¹dzaæ tyloma
jednostkami szkolnymi w istniej¹cym systemie, przy
wzrastaj¹cych wymaganiach wynikaj¹cych z programu
nauczania i jednoczeœnie racjonalnie gospodarowaæ
posiadanymi na te cele œrodkami finansowymi. Je¿eli
nie w tej kadencji to w nastêpnej potrzebne s¹ radykalne
i odwa¿ne kroki. Podobnie wygl¹da sytuacja w
organizacji urzêdu gminy i obsadzie stanowisk. Rola i
zadania gminy stale siê zmieniaj¹, realizuje siê zadania i
inwestycje zamykaj¹ce siê w milionach z³otych, urz¹d
gminy musi byæ sprawnym narzêdziem w rêku wójta, by
sprawnie i bez zak³óceñ móg³ je realizowaæ. Dotyczy to
dzia³alnoœci finansowo-ksiêgowej, kadrowej,obs³ugi
prawnej, pomocy spo³ecznej i obiegu informacji. W
komisji finansów czêsto spotykamy siê z problemami
organizacyjnymi, brakiem szczelnoœci systemu
podatkowego, niekompletn¹ dokumentacj¹ i
sprawozdawczoœci¹. Wójt nie mo¿e nadstawiaæ g³owy i
œwieciæ oczami za brak kompetencji swoich
podw³adnych i dotyczy to ka¿dego wójta, niezale¿nie od
tego, jak by siê nie nazywa³.Tutaj rada nie mo¿e nic
wójtowi narzucaæ, a jedynie sugerowaæ i popieraæ
odwa¿ne decyzje

Niezale¿nie od decyzji, jakie podejm¹ wyborcy
w nadchodz¹cych wyborach samorz¹dowych,
potrzebna jest p³ynna ci¹g³oœæ kierowania gmin¹, bo jak
mówi stare przys³owie: „D³u¿ej klasztora jak przeora,
zaczêt¹ robotê trzeba koñczyæ". Myœlê, ¿e z tym
stwierdzeniem zgodz¹ siê wszyscy nasi wyborcy.

·

·

·

·

·

·

·

SPO¯YWAJ

MYJ
PAMIÊTAJ, ¯E

NIE NISZCZY

NIE DOTYKAJ

DOPILNUJ, ABY NIE ROBI£Y TEGO DZIECI

ZADBAJ O TO

MYJ RÊCE
DOPILNUJ, ABY ROBI£Y TO TAK¯E DZIECI

PAMIÊTAJ

PRZYPOMINAMY

BEZWZGLÊDNIE PRZESTRZEGAJ

MIÊSO DROBIOWE, PRZETWORY DROBIARSKIE I JAJA

DOK£ADNIE Z U¯YCIEM DETERGENTU WSZYSTKIE PRZEDMIOTY, KTÓRE MIA£Y

KONTAKT Z SUROWYM DROBIEM (DESKI, NO¯E, TALERZE); ZAMRO¯ENIE

MIÊSA WIRUSA PTASIEJ GRYPY;

, BEZ ODPOWIEDNIEGO ZABEZPIECZENIA, MARTWYCH LUB

SPRAWIAJ¥CYCH WRA¯ENIE CHORYCH PTAKÓW DZIKICH ANI UBITEGO DROBIU; PRZEDE

WSZYSTKIM ;

, ABY DZIECI UNIKA£Y MIEJSC BYTOWANIA DZIKIEGO PTACTWA, FERM

DROBIU ORAZ INNYCH MIEJSC JEGO PRZETRZYMYWANIA;

PO KA¯DORAZOWYM ZETKNIÊCIU Z PTACTWEM, ZARÓWNO DZIKIM, JAK I

HODOWLANYM; ;

, ABY SUROWE MIÊSO DROBIOWE NIE MIA£O STYCZNOŒCI Z INNYMI

PRODUKTAMI ¯YWNOŒCIOWYMI;

O PRZESTRZEGANIU ZAKAZU PRZYWOZU Z ZAGRANICY ¯YWEGO

LUB MARTWEGO PTACTWA, DROBIU I WYROBÓW DROBIARSKICH, JAJ,
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MYŒLIWSKICH.

ZALECEÑ WYDAWANYCH PRZEZ

PRZEDSTAWICIELI INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ I PAÑSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ;

PODDANE

ODPOWIEDNIEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ W TEMPERATURZE MINIMUM 70 C;0

G£ÓWNY INSPEKTOR SANITARNY

CHCESZ SIÊ USTRZEC PTASIEJ GRYPY?

STOSUJ SIÊ DO PONI¯SZYCH ZALECEÑ
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Przed koñcem kadencji
Ryszard Modestowicz - radny.

Przyjêliœmy ostatni bud¿et tej kadencji. To
dobra pora na refleksjê, na próbê odpowiedzi na pytanie,
w jakim stopniu zrealizowaliœmy nasze obietnice
przedwyborcze? Oczywiœcie najwa¿niejsz¹ ocenê
wystawi¹ nam wyborcy,to przed nimi w efekcie rozlicza
siê ka¿dy wójt, so³tys oraz radny. Podsumowanie nie
bêdzie ³atwe, bo mijaj¹ca kadencja naszego samorz¹du
t o o g r o m n y z a k r e s i n w e s t y c j i
kanalizacyjnych,drogowych,oœwietleniowych,remonto
w o - b u d o w l a n y c h , o œ w i a t o w y c h ,
przeciwpo¿arowych,sportowych,promocyjnych i
organizacyjnych. Zakresu tych dzia³añ nie da siê
zamkn¹æ w ramach jednej czteroletniej kadencji, bo to,
co robimy ma wyrównaæ zapóŸnienia wielu
wczeœniejszych lat, ¿eby nie powiedzieæ pokoleñ. W
efekcie tych dzia³añ mo¿e uda siê w przysz³oœci
zahamowaæ wiele niebezpiecznych zjawisk, z którymi
boryka siê nasza gmina, np. bezrobocie i emigracja
zarobkowa, dewastacja œrodowiska naturalnego czy
bezpieczeñstwo na drogach. Czy siê to uda zale¿y od
w³aœciwego wyboru, jakiego dokonaj¹ mieszkañcy
jesieni¹ bie¿¹cego roku?

Dzia³ania tej rady i tych wójtów nie dadz¹
siê zamkn¹æ cezur¹ czterech lat, dobrze to widaæ na
przyk³adzie £aŸca, gdzie czêœæ inwestycji
zrealizowano, tu przypomnê wymianê pieca w kot³owni
szkolnej, budowê szamba przy szkole, za³o¿enie placu
zabaw dla najm³odszych, wymiana instalacji
elektrycznej w szkole, zabezpieczenie i oznakowanie
przejœcia dla pieszych, wymiana oœwietlenia wsi,
budowa drogi do pól oraz mostu na Pile. Czêœæ
inwestycji jest w trakcie realizacji, najwa¿niejsze z nich
to:budowa kanalizacji sanitarnej obliczona na kilka lat i
dokoñczenie budowy drogi £aziec -Konopiska, co mam
nadziejê zostanie zakoñczone w tym roku.
Jednoczeœnie podejmujemy dzia³ania przygotowawcze,
¿e tak powiem studyjne, nad drug¹ lini¹ zabudowy
£aŸca na ca³ej d³ugoœci wsi, po jej stronie zachodniej, to
znaczy, od strony Konopisk. Tereny budowlane na tym
obszarze mog¹ staæ siê Ÿród³em zamo¿noœci
mieszkañców, a wzrost liczby ludnoœci uratuje
szko³ê,wiejskie sklepy oraz da pracê w us³ugach np.
budowlanych.

Piszê o tym nie tylko dla tego, by siê pochwaliæ,
bo to, co zosta³o i jest robione to nie tylko moja zas³uga,
ale dlatego, by uzmys³owiæ Czytelnikom, jak wa¿ne s¹
dwie rzeczy: po pierwsze mieæ wizjê, a po drugie umieæ
j¹ zrealizowaæ. Zrealizowaæ czêsto wbrew oporowi
ludzi, biurokracji a nawet braku œrodków finansowych.
Ludzi trzeba przekonaæ,biurokracjê omin¹æ a œrodki
pozyskaæ, choæby od Marsjan, je¿eli tylko jest taka

okazja. Tego akurat naszym wójtom nie brakuje, umiej¹
przekonywaæ, czego dowodem jestem ja i mój do nich
stosunek. Chocia¿ nie od razu, to powoli przekona³am
siê, ¿e dla £aŸca bêdzie lepiej, je¿eli pójdziemy razem a
nie przeciwko sobie i jak do tej pory myœlê, ¿e nie ma
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ponad trzech lat. Tworzymy j¹ w ci¹g³ej dyskusji, a
nawet sporze, bo po to jest rada gminy, by w komisjach i
na sesji budowaæ potrzebny kompromis, a kiedy ten
kompromis powstanie, przyjmowaæ przyjête
rozwi¹zania jako w³asne.Nie jest dla nikogo tajemnic¹,
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rozwi¹zania popieraliœmy, ale w demokracji decyduje
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podporz¹dkowywaliœmy siê przyjêtym decyzjom.Nie
znaczy to jednak, ¿e nie widzimy s³aboœci naszego
s a m o r z ¹ d u .
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naszej gminy jest oœwiata. Wynika to z przyczyn
ob iek tywnych , t r ap i¹cego ca ³y kra j n i¿u
demograficznego. Jestem tutaj zgodny z moim koleg¹
Bogdanem Kowalikiem, ¿e potrzebne s¹ zmiany
organizacyjne, dotycz¹ce zw³aszcza administrowania
oœwiat¹. Nie da siê dobrze zarz¹dzaæ tyloma
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nauczania i jednoczeœnie racjonalnie gospodarowaæ
posiadanymi na te cele œrodkami finansowymi. Je¿eli
nie w tej kadencji to w nastêpnej potrzebne s¹ radykalne
i odwa¿ne kroki. Podobnie wygl¹da sytuacja w
organizacji urzêdu gminy i obsadzie stanowisk. Rola i
zadania gminy stale siê zmieniaj¹, realizuje siê zadania i
inwestycje zamykaj¹ce siê w milionach z³otych, urz¹d
gminy musi byæ sprawnym narzêdziem w rêku wójta, by
sprawnie i bez zak³óceñ móg³ je realizowaæ. Dotyczy to
dzia³alnoœci finansowo-ksiêgowej, kadrowej,obs³ugi
prawnej, pomocy spo³ecznej i obiegu informacji. W
komisji finansów czêsto spotykamy siê z problemami
organizacyjnymi, brakiem szczelnoœci systemu
podatkowego, niekompletn¹ dokumentacj¹ i
sprawozdawczoœci¹. Wójt nie mo¿e nadstawiaæ g³owy i
œwieciæ oczami za brak kompetencji swoich
podw³adnych i dotyczy to ka¿dego wójta, niezale¿nie od
tego, jak by siê nie nazywa³.Tutaj rada nie mo¿e nic
wójtowi narzucaæ, a jedynie sugerowaæ i popieraæ
odwa¿ne decyzje

Niezale¿nie od decyzji, jakie podejm¹ wyborcy
w nadchodz¹cych wyborach samorz¹dowych,
potrzebna jest p³ynna ci¹g³oœæ kierowania gmin¹, bo jak
mówi stare przys³owie: „D³u¿ej klasztora jak przeora,
zaczêt¹ robotê trzeba koñczyæ". Myœlê, ¿e z tym
stwierdzeniem zgodz¹ siê wszyscy nasi wyborcy.
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19 stycznia 2006 roku zorganizowany zosta³ - jak co roku - Gminny
Przegl¹d Twórczoœci Dzieci i M³odzie¿y uczêszczaj¹cych na zajêcia w
Gminnym Zespole Oœwiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w
Konopiskach. W tym roku ze wzglêdu na du¿¹ iloœæ uczestników
przegl¹d zosta³ zorganizowany na Sali Gimnastycznej w Konopiskach.
Wystêpy dzieci i m³odzie¿y podziwiali ich rodzice, opiekunowie, a
tak¿e wszyscy przybyli na uroczystoœæ. Na pocz¹tku zaprezentowa³y
siê dzieci uczêszczaj¹ce na naukê gry na instrumentach pod okiem
instruktora Aleksandry W³odarskiej. Wyst¹pi³y równie¿ dzieci i
m³odzie¿ z zespo³ów tanecznych takich jak: „Têcza”, którego
instruktorem jest Karolina S³owik, "Puenta", którego z kolei
instruktorem jest Bazyli Ogiñski, a tak¿e zespó³ break dance "BBoys
Crew" z Korzonka, którego instruktorem jest Marcin Œlusarski.. Swój
pokaz gry na instrumentach zaprezentowali instrumentaliœci z Orkiestry
Dêtej w Konopiskach, których instruktorami s¹ Tomasz Hadrian,

Micha³ Polak oraz Witold Ciuk. Przy muzyce Orkiestry Dêtej zaprezentowa³y siê
dziewczêta z Musztry Paradnej, którymi zajmuje siê instruktor Bazylii Ogiñski
Uroczystoœæ uœwietni³ równie¿ wystêp Zespo³u Œpiewaczy Gminy Konopiska,
który æwiczy pod okiem pani Doroty Sitek. Wszystkim uczestnikom
gratulujemy sukcesów osi¹gniêtych w ubieg³ym roku i ¿yczymy nastêpnych
w roku bie¿¹cym.

'

OBÓZ TANECZNY - POKRZYWNA 2006

S³owo zapusty oznacza³o dawniej albo ca³y okres od Nowego Roku do Popielca , albo tylko trzy ostatnie dni przed Œrod¹
Popielcow¹. Dziœ raczej sk³onni jesteœmy u¿ywaæ s³owa karnawa³ na okreœlenie ca³ego okresu , zaœ zapusty lub jak kto woli ostatki
zarezerwowane s¹ dla ostatnich trzech dni karnawa³u.

Z zapustami ³¹czy³ siê zwyczaj "chodzenia przebierañców". By³y wœród nich postacie znane z bo¿onarodzeniowego
kolêdowania : niedŸwiedzie , konie , turonie, ¿urawie, ¿andarmi , Cyganie itp. Ten barwny korowód chodzi³ od chaty do chaty ,
sk³adaj¹c ¿yczenia w zamian otrzymywa³ drobne datki lub poczêstunek. Wszystko to jednak koñczy³o siê o pó³nocy we wtorek
poprzedzaj¹cy Œrodê Popielcow¹, która rozpoczyna³a 40-dniowy okres Wielkiego Postu.

W Hutkach co roku kultywowane s¹ te karnawa³owe tradycje. Dlatego te¿ w tym roku nie mog³o byæ inaczej. W Zespole
Szkolno Przedszkolnym i Gimnazjum odby³a siê zorganizowana przez Radê Rodziców zabawa karnawa³owa , która zgromadzi³a
rzeszê ludzi ró¿nych pokoleñ , którym dobro dzieci
le¿y g³êboko na sercu. Wszyscy wspaniale siê bawili
jednoczeœnie wspieraj¹c nasz¹ szko³ê. Równie udane
by³y te¿ przebierañce. Ich barwny i weso³y korowód
tworzyli rodzice i uczniowie, mieszkañcy wsi hojnie
ich obdarowywali. Dziêki temu po³¹czeniu
kultywowania tradycji i zaanga¿owaniu spo³ecznoœci
lokalnej , dziœ w naszej pracowni informatycznej
stoj¹ dwa nowe zestawy komputerowe , a
przedszkolaki bawi¹ siê rozwijaj¹cymi wyobraŸniê
zabawkami.

W³aœnie za tak¹ postawê rodziców oraz
mieszkañców Hutek i Rêkszowic Dyrekcja Zespo³u
Szkolno Przedszkolnego i Gimnazjum w Hutkach ,
Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i uczniowie
pragn¹ z³o¿yæ wszystkim z serca p³yn¹ce
podziêkowania.

KARNAWA£OWE WSPOMNIENIA
Agnieszka Jakubowska

PRZEGL¥D TWÓRCZOŒCI DZIECI I M£ODZIE¯Y

Podczas tegorocznych ferii zimowych
Zespó³ Kultury i Sportu w Konopiskach
zorganizowa³ obóz taneczny w
Pokrzywnej. W odbywaj¹cych siê na
nim warsztatach wziê³a udzia³
m³odzie¿ tañcz¹ca w zespo³ach Têcza, i
Puenta . Przeprowadzone zosta³y zajêcia z ró¿nych technik tanecznych,
ze szczególnym uwzglêdnieniem tañca klasycznego, ale tak¿e z tañca
wspó³czesnego, charakterystycznego oraz narodowych. Instruktorzy:
Bazyli Ogiñski, Karolina S³owik oraz m³odzie¿ wspólnie pracowali nad
polepszeniem kondycji , nad gibkoœci¹ i rozci¹gniêciem miêœni oraz
œciêgien. Wszystko to pomaga osi¹gn¹æ lepszy wyraz artystyczny,
umo¿liwia wykonanie kombinacji tanecznych na wy¿szym poziomie
trudnoœci, poprawia pamiêæ ruchow¹ oraz koordynacjê cia³a w tañcu.
Kolejny obóz w lipcu!

A oto wspania³y korowód przebierañców , który odwiedzi³ nasze domy w ostatki
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Styczniowe œwiêto Karnawa³ - czas radoœci i zabawy w
Przedszkolu w Konopiskach.Katarzyna Jarosz

Rodzina jest najwa¿niejszym œrodowiskiem
wychowawczym dla dziecka. Bez jej udzia³u nikt nie jest w
stanie wpoiæ dziecku zasad moralnych, którymi bêdzie
kierowa³o siê w ¿yciu. ¯adna instytucja nie nauczy
kulturalnego wspó³¿ycia z ludŸmi, je¿eli maluch wzrasta
w atmosferze pozbawionej wzajemnego szacunku.
Nauczyciel powinien dobrze poznaæ œrodowisko rodzinne
dziecka. Nasz szacunek dla cz³onków jego rodziny
podkreœlimy poprzez rozmowy z bliskimi, zajêcia otwarte
czy te¿ zapraszanie ich do przedszkola z okazji jakiœ
uroczystoœci.

MroŸny styczeñ jest miesi¹cem, w którym od ponad
trzydziestu lat obchodzimy bardzo „ciep³e” œwiêta. To
Dzieñ Babci i Dzieñ Dziadka.

W przedszkolu w Konopiskach uroczystoœci te na sta³e
zapisa³y siê w kalendarzu imprez, a przygotowania do
nich ³¹cz¹ siê z ogromnymi emocjami. Spotkanie z Babci¹
i D z i a d k i e m j e s t w y j ¹ t k o w e , b o B a b c i a
i Dziadek to osoby wyj¹tkowe. To osoby, które zawsze
maj¹ czas dla wnucz¹t, które maj¹ du¿o cierpliwoœci, przy
których ka¿da wnuczka i ka¿dy wnuczek czuje siê
kochany, bezpieczny i …rozpieszczany.

Dawniej do przedszkola przychodzi³y tylko Babcie,
dziœ wrêcz trudno pomieœciæ naszych mi³ych goœci.
Przychodz¹ bardzo chêtnie równie¿ Dziadkowie, by mieæ
okazjê zobaczyæ wystêp ma³ych artystów.

Zaraz po Nowym Roku zaczynamy przygotowania do
tych wystêpów, aby godnie siê zaprezentowaæ.

W tym roku szkolnym dzieci szeœcioletnie z jednej grupy
przygotowa³y przedstawienie „Ufoludki”, dzieci z drugiej
grupy monta¿ s³owno - muzyczny. Dzieci piêcioletnie
zaprezentowa³y inscenizac jê „Przygoda w
Ba³wankowie”,
a najm³odsze przedszkolaki z wielkim przejêciem
r  e  c  y  t  o  w  a  ³  y w  i  e  r  s  z  y  k  i
i œpiewa³y piosenki. Bardzo efektownie wygl¹da³y stroje
„Ufoludków” i „Ba³wanków”.

Uroczystoœæ Dnia Babci i Dziadka obchodzimy w
naszym przedszkolu w ci¹gu dwóch dni. Ka¿da grupa
zaprasza goœci do swojej sali, która w tym dniu zupe³nie
zmienia swój wygl¹d. Wspólnie z dzieæmi nauczycielki
przygotowuj¹ wspania³e dekoracje, aby i w ten sposób
podkreœliæ uroczysty charakter tych œwi¹t.

Wszystkie dzieci bardzo prze¿ywaj¹ te przygotowania
i wrêcz nie mog¹ siê doczekaæ spotkania z Babci¹ i
Dziadkiem, aby pokazaæ czego nauczy³y siê
w przedszkolu i wrêczyæ w³asnorêcznie wykonany
upominek.

Spotkanie koñczy s³odki poczêstunek i wspólne zabawy,
a pami¹tkowe zdjêcia pozwalaj¹ na d³u¿ej zatrzymaæ te
chwile.

Karnawa³ to czas zabaw doros³ych, ale i okres
balów dzieciêcych. W Publicznym Przedszkolu w
Konopiskach nastrój tañców i radoœci wprowadzony
zosta³ po Swiêtach Bo¿ego Narodzenia. We wszystkich
grupach omawiano zwyczaje, wierzenia i obrzêdy
ludowe naszych dziadków i rodziców. W naszej
placówce bale by³y i s¹ popularn¹ form¹ rozrywki,
dostarczaj¹ dzieciom wielu prze¿yæ i radoœci.
Przygotowuj¹c je pamiêtamy o tym, ¿e zabawy przy
muzyce rozwijaj¹ u dzieci inwencjê twórcz¹, wp³ywaj¹
na ich pozom koordynacji s³uchowo- ruchowej i
zaspakajaj¹ naturaln¹ potrzebê ruchu. Czas przygotowañ
do balu mija³ bardzo szybko. By tradycji sta³o siê
zadoœæ, rozpoczê³o siê szykowanie przez rodziców
strojów karnawa³owych. Z satysfakcj¹ muszê
podkreœliæ ich zaanga¿owanie i pomys³owoœæ. Wspólny
nasz zapa³ sprawi³, ¿e wszystkie dzieci czu³y siê
jednakowo radoœnie, piêknie „przebrane”. Nikt nie
czu³ siê odosobniony i nie patrzy³ z zazdroœci¹ na
kreacje kolegów.

Zabawa odby³a siê w Sali OSP 26.01.2006r. w
godzinach popo³udniowych ze wzglêdu na udzia³
rodziców. W balu mia³y mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u
równie¿ wszystkie chêtne dzieci z naszej gminy. Bal
prowadzony by³ przez wodzireja „Pana Kleksa”. Dzieci
mia³y mo¿liwoœæ zaœpiewania piosenki i wyrecytowania
wiersza na scenie. W ten sposób wiele z nich
pokona³o nieœmia³oœæ, pozby³o siê zahamowañ. W
zabawach brali równie¿ udzia³ rodzice, a nawet
dziadkowie i ciocie naszych wychowanków.
Rada Rodziców zorganizowa³a „sklepik”, gdzie rodzice
mogli zakupiæ dzieciom s³odycze i napoje. Nasi
podopieczni zostali poczêstowani p¹czkiem i herbat¹.
Chêtni rodzice mogli zafundowaæ swoim pociechom
zdjêcia robione przez profesjonalnego fotografa.
Nauczycielki czuwa³y nad przebiegiem balu, dbaj¹c o
to, by wszystkie dzieci dobrze siê bawi³y. Ku naszemu
zadowoleniu doskonale bawi³y siê zarówno dzieci jak i
ich rodzice. Razem stwierdziliœmy, ¿e radoœæ zabawy
karnawa³owej nale¿y przenieœæ na wszystkie pozosta³e
dni w roku, by dzieci czu³y siê szczêœliwe. Lubi¹ one
dni „œwi¹teczne” i z utêsknieniem oczekuj¹ na coœ
ciekawego, atrakcyjnego, innego ni¿ zwyk³y,
przedszkolny dzieñ
W dniu 28.01.2006 r. równie¿ w Sali OSP odby³a siê
zabawa dochodowa dla doros³ych.
Sk³adamy serdeczne podziêkowania zarz¹dowi OSP w
Konopiskach za bezp³atne udostêpnienie
wyremontowanej sali. W rewan¿u dzieci z naszego
przedszkola przedstawi¹ program artystyczny z okazji
Dnia Stra¿aka.

Wies³awa  Joñczyk

.

Zwyk³a  Dobra Praktyka
Rolnicza
Ambro¿y Heluszka
Œl¹ski Oœrodek Doradztwa Rolniczego

Pojêcie „zwyk³ej, dobrej praktyki rolniczej” (skrót
ZDPR) zosta³o wprowadzone do ustawodawstwa Unii
Europejskiej.
Zwyk³a dobra praktyka rolnicza oznacza takie
standardy gospodarowania, których racjonalnie
postêpuj¹cy rolnik przestrzega³by w danym kraju.
Standardy te dotycz¹ przede wszystkim wymogów
zwi¹zanych z racjonaln¹ gospodark¹ nawozami
mineralnymi i organicznymi, przestrzegania zasad
ochrony wód i gleb, zachowaniem cennych siedlisk i
gatunków wystêpuj¹cych na obszarach rolnych,
ochron¹ walorów krajobrazu rolniczego.
ZDPR nadano istotne znaczenie, gdy¿ jej przestrzeganie
jest warunkiem uzyskania wsparcia finansowego,
Zasady ZDPR powinny byæ wdra¿ane na obszarze
ca³ego gospodarstwa, nawet na tych dzia³ach rolnych,
które nie s¹ objête programem wsparcia finansowego i
za ich stosowanie rolnik nie uzyskuje ¿adnych
dodatkowych p³atnoœci.
ZDPR obowi¹zuje beneficjentów dwóch dzia³añ
PROW:

- wsparcie przedsiêwziêæ rolnoœrodowiskowych i
poprawy dobrostanu zwierz¹t,

- wsparcie dzia³alnoœci rolniczej na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

I
Po 25 paŸdziernika 2008 r. rolnik jest zobowi¹zany do

przechowywania nawozów naturalnych (obornik) w
pomieszczeniach inwentarskich (obory g³êbokie) lub na
nieprzepuszczalnych p³ytach gnojowych,

- nawozy naturalne w postaci p³ynnej (gnojówka,
gnojowica) nale¿y przechowywaæ w szczelnych
zbiornikach. Pojemnoœæ p³yty gnojowej oraz
zbiorników na gnojowicê i gnojówkê powinna
zapewniæ mo¿liwoœæ przechowywania tych nawozów
przez okres 4 miesiêcy,

- nawozy mineralne nale¿y przechowywaæ w
oryginalnych opakowaniach, w zamkniêtych
magazynach lub przynajmniej pod dachem,

- nawozy dostarczane luzem powinny byæ
przechowywane w magazynach lub pod zadaszeniem
na nieprzepuszczalnym pod³o¿u,

- nawozy naturalne w postaci sta³ej lub p³ynnej oraz
nawozy organiczne mog¹ byæ stosowane na pola tylko
w okresie od 1 marca do 30 listopada, z wyj¹tkiem
nawozów stosowanych pod uprawy pod os³onami. -
nawozy naturalne oraz organiczne powinny byæ

przykryte lub wymieszane z gleb¹,
- nawozy naturalne nie mog¹ byæ stosowane w

s¹siedztwie strefy ochronnej Ÿróde³ wody, ujêæ wody,
brzegu wód powierzchniowych, k¹pie l i sk
zlokalizowanych na wodach powierzchniowych oraz
obszarów morskiego pasa nadbrze¿nego. Zakaz
stosowania obowi¹zuje na odleg³oœci 20 m od tych
obiektów,

- zabrania siê stosowania nawozów naturalnych oraz
azotowych na glebach bez okrywy roœlinnej po³o¿onych
na stokach o nachyleniu wiêkszym jak 10%;

-nawozy naturalne w postaci p³ynnej podczas
wegetacji roœlin przeznaczonych do bezpoœredniego
spo¿ycia przez ludzi;

-nawozów naturalnych i mineralnych na glebach
zalanych wod¹, przykrytych œniegiem lub
zamarzniêtych do 30 cm.

W gospodarstwie mo¿na stosowaæ œcieki dostarczone
przez zak³ady posiadaj¹ce odpowiednie pozwolenia
wodnoprawne na ich rolnicze wykorzystanie.

- œcieki przeznaczone do rolniczego wykorzystania
musz¹ byæ wstêpnie oczyszczone, spe³niaæ normy
sanitarne i wykazywaæ dopuszczaln¹ zawartoœæ metali
ciê¿kich. Gleby, na których przewiduje siê stosowanie
œcieków, poza rutynow¹ analiz¹ zasobnoœci (P, K ,pH),
musz¹ mieæ zbadan¹ zawartoœæ metali ciê¿kich.

Rolnik wykorzystuj¹cy komunalne osady œciekowe
musi posiadaæ plan nawo¿enia, uwzglêdniaj¹cy iloœæ
sk³adników mineralnych wniesionych do gleby wraz
osadem. Jest zobowi¹zany do przechowywania
wyników analiz dotycz¹cych osadów œciekowych i
gleby.

Rolnik mo¿e stosowaæ w swoim gospodarstwie tylko
te œrodki, które zosta³y dopuszczone do obrotu i
stosowania oraz wy³¹cznie do celów i w iloœci
okreœlonych na etykiecie- instrukcja stosowania.
Zabiegi przy u¿yciu œrodków ochrony roœlin mog¹ byæ
wykonane sprzêtem sprawnym technicznie, przez
osoby posiadaj¹ce aktualne zaœwiadczenia o
przeszkoleniu w tym zakresie.

Dodatkowo rolnik musi przestrzegaæ zasad
bezpieczeñstwa zwi¹zanych ze stosowaniem tych
œrodków ( bezwietrzna pogoda, okresy prewencji i
karencji). Jednoczeœnie rolnik jest zobowi¹zany do
prowadzenia ewidencji zabiegów przy u¿yciu œrodków
ochrony roœlin i przechowywaæ je przez 5 lat.

Zakres Zwyk³ej Dobrej Praktyki Rolniczej
jest nastêpuj¹cy:

. Stosowanie przechowywanie nawozów;

II - Rolnicze wykorzystanie œcieków na terenie
gospodarstwa;

III- Rolnicze wykorzystanie komunalnych osadów
œciekowych;

IV- Zasady stosowania œrodków ochrony roœlin;



PASMA WYDARZENIA

10 11

PASMAWYDARZENIA

Styczniowe œwiêto Karnawa³ - czas radoœci i zabawy w
Przedszkolu w Konopiskach.Katarzyna Jarosz

Rodzina jest najwa¿niejszym œrodowiskiem
wychowawczym dla dziecka. Bez jej udzia³u nikt nie jest w
stanie wpoiæ dziecku zasad moralnych, którymi bêdzie
kierowa³o siê w ¿yciu. ¯adna instytucja nie nauczy
kulturalnego wspó³¿ycia z ludŸmi, je¿eli maluch wzrasta
w atmosferze pozbawionej wzajemnego szacunku.
Nauczyciel powinien dobrze poznaæ œrodowisko rodzinne
dziecka. Nasz szacunek dla cz³onków jego rodziny
podkreœlimy poprzez rozmowy z bliskimi, zajêcia otwarte
czy te¿ zapraszanie ich do przedszkola z okazji jakiœ
uroczystoœci.

MroŸny styczeñ jest miesi¹cem, w którym od ponad
trzydziestu lat obchodzimy bardzo „ciep³e” œwiêta. To
Dzieñ Babci i Dzieñ Dziadka.

W przedszkolu w Konopiskach uroczystoœci te na sta³e
zapisa³y siê w kalendarzu imprez, a przygotowania do
nich ³¹cz¹ siê z ogromnymi emocjami. Spotkanie z Babci¹
i D z i a d k i e m j e s t w y j ¹ t k o w e , b o B a b c i a
i Dziadek to osoby wyj¹tkowe. To osoby, które zawsze
maj¹ czas dla wnucz¹t, które maj¹ du¿o cierpliwoœci, przy
których ka¿da wnuczka i ka¿dy wnuczek czuje siê
kochany, bezpieczny i …rozpieszczany.

Dawniej do przedszkola przychodzi³y tylko Babcie,
dziœ wrêcz trudno pomieœciæ naszych mi³ych goœci.
Przychodz¹ bardzo chêtnie równie¿ Dziadkowie, by mieæ
okazjê zobaczyæ wystêp ma³ych artystów.

Zaraz po Nowym Roku zaczynamy przygotowania do
tych wystêpów, aby godnie siê zaprezentowaæ.

W tym roku szkolnym dzieci szeœcioletnie z jednej grupy
przygotowa³y przedstawienie „Ufoludki”, dzieci z drugiej
grupy monta¿ s³owno - muzyczny. Dzieci piêcioletnie
zaprezentowa³y inscenizac jê „Przygoda w
Ba³wankowie”,
a najm³odsze przedszkolaki z wielkim przejêciem
r  e  c  y  t  o  w  a  ³  y w  i  e  r  s  z  y  k  i
i œpiewa³y piosenki. Bardzo efektownie wygl¹da³y stroje
„Ufoludków” i „Ba³wanków”.

Uroczystoœæ Dnia Babci i Dziadka obchodzimy w
naszym przedszkolu w ci¹gu dwóch dni. Ka¿da grupa
zaprasza goœci do swojej sali, która w tym dniu zupe³nie
zmienia swój wygl¹d. Wspólnie z dzieæmi nauczycielki
przygotowuj¹ wspania³e dekoracje, aby i w ten sposób
podkreœliæ uroczysty charakter tych œwi¹t.

Wszystkie dzieci bardzo prze¿ywaj¹ te przygotowania
i wrêcz nie mog¹ siê doczekaæ spotkania z Babci¹ i
Dziadkiem, aby pokazaæ czego nauczy³y siê
w przedszkolu i wrêczyæ w³asnorêcznie wykonany
upominek.

Spotkanie koñczy s³odki poczêstunek i wspólne zabawy,
a pami¹tkowe zdjêcia pozwalaj¹ na d³u¿ej zatrzymaæ te
chwile.

Karnawa³ to czas zabaw doros³ych, ale i okres
balów dzieciêcych. W Publicznym Przedszkolu w
Konopiskach nastrój tañców i radoœci wprowadzony
zosta³ po Swiêtach Bo¿ego Narodzenia. We wszystkich
grupach omawiano zwyczaje, wierzenia i obrzêdy
ludowe naszych dziadków i rodziców. W naszej
placówce bale by³y i s¹ popularn¹ form¹ rozrywki,
dostarczaj¹ dzieciom wielu prze¿yæ i radoœci.
Przygotowuj¹c je pamiêtamy o tym, ¿e zabawy przy
muzyce rozwijaj¹ u dzieci inwencjê twórcz¹, wp³ywaj¹
na ich pozom koordynacji s³uchowo- ruchowej i
zaspakajaj¹ naturaln¹ potrzebê ruchu. Czas przygotowañ
do balu mija³ bardzo szybko. By tradycji sta³o siê
zadoœæ, rozpoczê³o siê szykowanie przez rodziców
strojów karnawa³owych. Z satysfakcj¹ muszê
podkreœliæ ich zaanga¿owanie i pomys³owoœæ. Wspólny
nasz zapa³ sprawi³, ¿e wszystkie dzieci czu³y siê
jednakowo radoœnie, piêknie „przebrane”. Nikt nie
czu³ siê odosobniony i nie patrzy³ z zazdroœci¹ na
kreacje kolegów.

Zabawa odby³a siê w Sali OSP 26.01.2006r. w
godzinach popo³udniowych ze wzglêdu na udzia³
rodziców. W balu mia³y mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u
równie¿ wszystkie chêtne dzieci z naszej gminy. Bal
prowadzony by³ przez wodzireja „Pana Kleksa”. Dzieci
mia³y mo¿liwoœæ zaœpiewania piosenki i wyrecytowania
wiersza na scenie. W ten sposób wiele z nich
pokona³o nieœmia³oœæ, pozby³o siê zahamowañ. W
zabawach brali równie¿ udzia³ rodzice, a nawet
dziadkowie i ciocie naszych wychowanków.
Rada Rodziców zorganizowa³a „sklepik”, gdzie rodzice
mogli zakupiæ dzieciom s³odycze i napoje. Nasi
podopieczni zostali poczêstowani p¹czkiem i herbat¹.
Chêtni rodzice mogli zafundowaæ swoim pociechom
zdjêcia robione przez profesjonalnego fotografa.
Nauczycielki czuwa³y nad przebiegiem balu, dbaj¹c o
to, by wszystkie dzieci dobrze siê bawi³y. Ku naszemu
zadowoleniu doskonale bawi³y siê zarówno dzieci jak i
ich rodzice. Razem stwierdziliœmy, ¿e radoœæ zabawy
karnawa³owej nale¿y przenieœæ na wszystkie pozosta³e
dni w roku, by dzieci czu³y siê szczêœliwe. Lubi¹ one
dni „œwi¹teczne” i z utêsknieniem oczekuj¹ na coœ
ciekawego, atrakcyjnego, innego ni¿ zwyk³y,
przedszkolny dzieñ
W dniu 28.01.2006 r. równie¿ w Sali OSP odby³a siê
zabawa dochodowa dla doros³ych.
Sk³adamy serdeczne podziêkowania zarz¹dowi OSP w
Konopiskach za bezp³atne udostêpnienie
wyremontowanej sali. W rewan¿u dzieci z naszego
przedszkola przedstawi¹ program artystyczny z okazji
Dnia Stra¿aka.

Wies³awa  Joñczyk

.

Zwyk³a  Dobra Praktyka
Rolnicza
Ambro¿y Heluszka
Œl¹ski Oœrodek Doradztwa Rolniczego

Pojêcie „zwyk³ej, dobrej praktyki rolniczej” (skrót
ZDPR) zosta³o wprowadzone do ustawodawstwa Unii
Europejskiej.
Zwyk³a dobra praktyka rolnicza oznacza takie
standardy gospodarowania, których racjonalnie
postêpuj¹cy rolnik przestrzega³by w danym kraju.
Standardy te dotycz¹ przede wszystkim wymogów
zwi¹zanych z racjonaln¹ gospodark¹ nawozami
mineralnymi i organicznymi, przestrzegania zasad
ochrony wód i gleb, zachowaniem cennych siedlisk i
gatunków wystêpuj¹cych na obszarach rolnych,
ochron¹ walorów krajobrazu rolniczego.
ZDPR nadano istotne znaczenie, gdy¿ jej przestrzeganie
jest warunkiem uzyskania wsparcia finansowego,
Zasady ZDPR powinny byæ wdra¿ane na obszarze
ca³ego gospodarstwa, nawet na tych dzia³ach rolnych,
które nie s¹ objête programem wsparcia finansowego i
za ich stosowanie rolnik nie uzyskuje ¿adnych
dodatkowych p³atnoœci.
ZDPR obowi¹zuje beneficjentów dwóch dzia³añ
PROW:

- wsparcie przedsiêwziêæ rolnoœrodowiskowych i
poprawy dobrostanu zwierz¹t,

- wsparcie dzia³alnoœci rolniczej na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

I
Po 25 paŸdziernika 2008 r. rolnik jest zobowi¹zany do

przechowywania nawozów naturalnych (obornik) w
pomieszczeniach inwentarskich (obory g³êbokie) lub na
nieprzepuszczalnych p³ytach gnojowych,

- nawozy naturalne w postaci p³ynnej (gnojówka,
gnojowica) nale¿y przechowywaæ w szczelnych
zbiornikach. Pojemnoœæ p³yty gnojowej oraz
zbiorników na gnojowicê i gnojówkê powinna
zapewniæ mo¿liwoœæ przechowywania tych nawozów
przez okres 4 miesiêcy,

- nawozy mineralne nale¿y przechowywaæ w
oryginalnych opakowaniach, w zamkniêtych
magazynach lub przynajmniej pod dachem,

- nawozy dostarczane luzem powinny byæ
przechowywane w magazynach lub pod zadaszeniem
na nieprzepuszczalnym pod³o¿u,

- nawozy naturalne w postaci sta³ej lub p³ynnej oraz
nawozy organiczne mog¹ byæ stosowane na pola tylko
w okresie od 1 marca do 30 listopada, z wyj¹tkiem
nawozów stosowanych pod uprawy pod os³onami. -
nawozy naturalne oraz organiczne powinny byæ

przykryte lub wymieszane z gleb¹,
- nawozy naturalne nie mog¹ byæ stosowane w

s¹siedztwie strefy ochronnej Ÿróde³ wody, ujêæ wody,
brzegu wód powierzchniowych, k¹pie l i sk
zlokalizowanych na wodach powierzchniowych oraz
obszarów morskiego pasa nadbrze¿nego. Zakaz
stosowania obowi¹zuje na odleg³oœci 20 m od tych
obiektów,

- zabrania siê stosowania nawozów naturalnych oraz
azotowych na glebach bez okrywy roœlinnej po³o¿onych
na stokach o nachyleniu wiêkszym jak 10%;

-nawozy naturalne w postaci p³ynnej podczas
wegetacji roœlin przeznaczonych do bezpoœredniego
spo¿ycia przez ludzi;

-nawozów naturalnych i mineralnych na glebach
zalanych wod¹, przykrytych œniegiem lub
zamarzniêtych do 30 cm.

W gospodarstwie mo¿na stosowaæ œcieki dostarczone
przez zak³ady posiadaj¹ce odpowiednie pozwolenia
wodnoprawne na ich rolnicze wykorzystanie.

- œcieki przeznaczone do rolniczego wykorzystania
musz¹ byæ wstêpnie oczyszczone, spe³niaæ normy
sanitarne i wykazywaæ dopuszczaln¹ zawartoœæ metali
ciê¿kich. Gleby, na których przewiduje siê stosowanie
œcieków, poza rutynow¹ analiz¹ zasobnoœci (P, K ,pH),
musz¹ mieæ zbadan¹ zawartoœæ metali ciê¿kich.

Rolnik wykorzystuj¹cy komunalne osady œciekowe
musi posiadaæ plan nawo¿enia, uwzglêdniaj¹cy iloœæ
sk³adników mineralnych wniesionych do gleby wraz
osadem. Jest zobowi¹zany do przechowywania
wyników analiz dotycz¹cych osadów œciekowych i
gleby.

Rolnik mo¿e stosowaæ w swoim gospodarstwie tylko
te œrodki, które zosta³y dopuszczone do obrotu i
stosowania oraz wy³¹cznie do celów i w iloœci
okreœlonych na etykiecie- instrukcja stosowania.
Zabiegi przy u¿yciu œrodków ochrony roœlin mog¹ byæ
wykonane sprzêtem sprawnym technicznie, przez
osoby posiadaj¹ce aktualne zaœwiadczenia o
przeszkoleniu w tym zakresie.

Dodatkowo rolnik musi przestrzegaæ zasad
bezpieczeñstwa zwi¹zanych ze stosowaniem tych
œrodków ( bezwietrzna pogoda, okresy prewencji i
karencji). Jednoczeœnie rolnik jest zobowi¹zany do
prowadzenia ewidencji zabiegów przy u¿yciu œrodków
ochrony roœlin i przechowywaæ je przez 5 lat.

Zakres Zwyk³ej Dobrej Praktyki Rolniczej
jest nastêpuj¹cy:

. Stosowanie przechowywanie nawozów;

II - Rolnicze wykorzystanie œcieków na terenie
gospodarstwa;

III- Rolnicze wykorzystanie komunalnych osadów
œciekowych;

IV- Zasady stosowania œrodków ochrony roœlin;
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Zmagania z Brzechw¹
i Tuwimem
Ma³gorzata Nowak
Lidia Stefaniak

W styczniowym numerze PASMA z 2006 roku
informowa³yœmy czytelników o podjêtej w Szkole
Podstawowej w Konopiskach akcji „Ca³a Polska czyta
dzieciom”.

Kontynuacj¹ tej akcji jest Gminny Konkurs „Czy
znasz wiersze Brzechwy i Tuwima?”, który odby³ siê
16.02.2006. Wziê³o w nim udzia³ 23 uczniów ze
wszystkich szkó³ naszej gminy. Mimo, ¿e test sk³ada³ siê
z 42 pytañ i wymaga³ bardzo dok³adnej znajomoœci
wierszy obu autorów, dzieci wspaniale poradzi³y sobie z
jego rozwi¹zaniem. Prace sprawdza³a komisja z³o¿ona z
nauczycieli przygotowuj¹cych uczniów.

Wszystkich uczestników wyró¿niono dyplomami,
a zwyciêzcy otrzymali nagrody ksi¹¿kowe. Za
przygotowanie uczniów podziêkowania otrzymali
nauczyciele i dyrektorzy szkó³.

Mamy nadziejê, ¿e szeregi sympatyków
dzieciêcej literatury zasil¹ pierwszaki. Klasa druga
przygotowa³a dla nich uroczyste pasowanie na
czytelnika. Dzieci obejrza³y inscenizacjê, nauczy³y siê
jak szanowaæ ksi¹¿ki oraz otrzyma³y drobny upominek
zak³adkê. Po uroczystoœci po¿yczy³y w szkolnej
bibliotece swoj¹ pierwsz¹ lekturê.

Aoto nasi laureaci:
I miejsce Anita Jêdryka SPKonopiska

II miejsce Kamil Jaworski SPKopalnia
II miejsce Aleksandra Banasiak SP£aziec

III miejsce Kamila B¹k SPJamki-Korzonek
III miejsce Patrycja Trzepizur SP£aziec
III miejsce Gabriela Bissinger SPKopalnia

dokoñczenie ze str. 11.

Na terenie gospodarstwa obowi¹zuje zakaz wypalania
roœlinnoœci na ³¹kach, pastwiskach, nieu¿ytkach,
rowach, pasach przydro¿nych, szlakach kolejowych lub
w strefie oczeretów i trzcin.
Gospodarowanie na u¿ytkach zielonych nie powinno
powodowaæ zanieczyszczenia wód zwi¹zkami azotu
oraz trwa³ego uszkodzenia darni przez nadmierny
wypas. Oznacza to praktyce, ¿e rolnik powinien
zwróciæ uwagê na obsadê wypasanych zwierz¹t na
³¹kach i pastwiskach.

Rolnicy zobowi¹zani s¹ do utrzymania czystoœci i
porz¹dku w obrêbie siedliska/ zagrody, jak równie¿ na
u¿ytkowanych gruntach oraz posiadanych urz¹dzeñ do
gromadzenia odpadów wytwarzanych na terenie
gospodarstwa.

Rolnicy, których gospodarstwa znajduj¹ siê na terenie
obszarów chronionych, s¹ zobowi¹zani do stosowania
siê do zaleceñ i nakazów wynikaj¹cych z planów
ochrony tych terenie. Podstawowe ograniczenia wi¹¿¹
siê g³ównie z takimi obszarami jak parki narodowe,
parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody. Jeœli

ograniczenia dotycz¹ sposobu gospodarowania i
obejmuj¹ grunty nale¿¹ce do rolnika nale¿y
bezwzglêdnie siê do nich dostosowaæ.

Podstawowy wymóg w zakresie gospodarowania
zgodnego z ochron¹ gleb dotyczy zakazu wypalania
miedz, œciernisk i s³omy. Dodatkowo rolnik jest
zobowi¹zany do utrzymania w stanie sprawnoœci
technicznej urz¹dzeñ przeciw erozyjnych oraz urz¹dzeñ
melioracji szczegó³owych na swoich gruntach.

Ze wzglêdu na fakt, i¿ œcieki bytowe nie mog¹ byæ
o d p r o w a d z a n e b e z p o œ r e d n i o d o w ó d
powierzchniowych lub ziemi, rolnik ma obowi¹zek
prawid³owego gromadzenia i odprowadzania œcieków
bytowych wytwarzanych na terenie gospodarstwa
.Oznacza to w praktyce, pod³¹czenie siê do sieci
kanalizacyjnej, wykonanie szczelnego szamba lub
wybudowanie przydomowej oczyszczalni œcieków.

Przypominam zainteresowanym, ¿e od 15 marca
zaczyna siê okres sk³adania wniosków o dop³aty
obszarowe. W tym roku równie¿ bêdziemy pomagaæ w
ich wype³nianiu.

V- Gospodarowanie na u¿ytkach zielonych;

VI- Utrzymanie czystoœci i porz¹dku w gospodarstwie;

VII- Ochrona siedlisk przyrodniczych;

VIII- Ochrona gleb;

IX - Ochrona zasobów wodnych;

Sport szkolny
Miros³aw Kamiñski

Kontynuowane  s¹ Gminne  Igrzyska
Sportowe szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Do
tej pory rozegrano 6 z 9 dyscyplin przewidzianych w
kalendarzu Gminnych Igrzysk Sportowych szkó³
podstawowych.
Poni¿ej przedstawiamy zwyciêzców trzech ostatnich
rozegranych w lutym i marcu:
Turniej gier i zabaw (17.02)

1 miejsce                 S.P. Hutki
2 miejsce                 S.P. Konopiska
3 miejsce                 S.P. Jamki

Po rozegraniu 6 dyscyplin sportowych bezsprzecznie
najlepsz¹ szko³¹ podstawow¹ jest S.P. Hutki (3 x
pierwsze i 3 x drugie miejsce). Ju¿ w tej chwili
mo¿na stwierdziæ, ¿e w sposób niezagro¿ony zmierza
do zdobycia tytu³u najbardziej usportowanej szko³y w
roku szkolnym 2005/2006.
Aktualna punktacja Igrzysk przedstawia siê
nastêpuj¹co:

1 miejsce                - S.P. Hutki                    39 pkt.
2 miejsce                - S.P. Kopalnia               27 pkt.
3 miejsce                - S.P. Rêkszowice          23 pkt.
4 miejsce                - S.P. Aleksandria          22 pkt.
5 miejsce                - S.P. £aziec                  19 pkt.

- S.P. Jamki                    19 pkt.
7 miejsce                - S.P. Konopiska            16 pkt.

W Gminnym  Igrzyskach Szkó³ Gimnazjalnych (klasy
pierwsze) rozegrano 2 z 5 dyscyplin sportowych.
Prowadz¹ uczniowie z Gimnazjum w Hutkach przed
Konopiskami i Aleksandri¹.

Dziewczêta

Pi³ka no¿na  halowa (16. 03)

1 miejsce   S.P Hutki
2 miejsce   S.P. £aziec
3 miejsce   S.P. Rêkszowice

Konkurs Wielkanocny

Remont remizy OSPRêkszowice

inf. w³asna
Gminny Zespó³ Oœwiaty Kultury, Sportu,

Turystyki i Promocji w Konopiskach og³osi³
VIII Gminny konkurs plastyczny na koszyczek

wielkanocny. Patronat nad konkursem objêli
Proboszcz Parafii w Konopiskach oraz Wójt Gminy
Konopiska.
Konkurs adresowany jest do dzieci i m³odzie¿y z
terenu naszej gminy i obejmuje nastêpuj¹ce grupy
wiekowe:

I grupa  przedszkola
II grupa  kl. I - III

III grupa  kl. IV VI
IV grupa  gimnazjum

Ka¿dy uczestnik konkursu mo¿e przynieœæ osobiœcie
lub nades³aæ pracê wykonan¹ w dowolnej technice (w
opakowaniu wykluczaj¹cym zniszczenie) do:
Gminnego Zespo³u Oœwiaty, Kultury, Sportu, Turystyki
i Promocji w Konopiskach  ul. Sportowa 7, tel. 3 282-
070  w godz. od 10.00 do 20.00.

Do ka¿dej pracy nale¿y do³¹czyæ dok³adnie wype³nion¹
kartê zg³oszenia zawieraj¹c¹ nastêpuj¹ce dane: imiê i
nazwisko autora pracy, wiek - klasa, adres szko³y,
przedszkola, adres zamieszkania autora, opis
pracy(technika), imiê i nazwisko nauczyciela.
Organizator powo³a Komisjê Konkursow¹, która oceni
prace,  przyzna dyplomy, nagrody i wyró¿nienia w
ka¿dej kategorii wiekowej.
Prace eksponowane bêd¹ na wystawie w Koœciele
Parafialnym w Konopiskach od 14 kwietnia 2006r.,
natomiast rozdanie nagród nast¹pi 23 kwietnia 2006r.
(tj. niedziela po mszy œwiêtej o godz.11.30).

Remont remizy OSP Rêkszowice w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego"Restrukturyzacja
i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004 - 2006" dzia³anie:"Odnowa wsi

oraz zachowanie
o c h r o n a
d z i e d z i c t w a
kulturowego"
Tytu³ projektu:
""Modernizacja
budynku remizy
OSP na potrzeby
k u l t u r a l n e i
s p o ³ e c z n e
mieszkañców wsi
Rêkszowice" Nr
projektu SPO - 2.3
-
2.24/81/05/U/7/20
05.
Wartoœæ zadania
ogó³em wynosi
140,501,59 z³, z

czego 65,123,00 z³. . pokryte zostanie w ramach dotacji
w/w programu. W ramach rempntu planuje siê wymianê
okien, drzwi, bram gara¿owych; za³o¿enie instalacji c.o.
wraz z kot³owni¹ i grzejnikami; ocieplenie zewnêtrzne
budynku i wykonanie elewacji.

do 05  kwietnia
2006r.

inf. wlasna

Ch³opcy
1 miejsce   S.P. Hutki
2 miejsce   S.P. Kopalnia
3 miejsce   S.P. Rêkszowice
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Zmagania z Brzechw¹
i Tuwimem
Ma³gorzata Nowak
Lidia Stefaniak

W styczniowym numerze PASMA z 2006 roku
informowa³yœmy czytelników o podjêtej w Szkole
Podstawowej w Konopiskach akcji „Ca³a Polska czyta
dzieciom”.

Kontynuacj¹ tej akcji jest Gminny Konkurs „Czy
znasz wiersze Brzechwy i Tuwima?”, który odby³ siê
16.02.2006. Wziê³o w nim udzia³ 23 uczniów ze
wszystkich szkó³ naszej gminy. Mimo, ¿e test sk³ada³ siê
z 42 pytañ i wymaga³ bardzo dok³adnej znajomoœci
wierszy obu autorów, dzieci wspaniale poradzi³y sobie z
jego rozwi¹zaniem. Prace sprawdza³a komisja z³o¿ona z
nauczycieli przygotowuj¹cych uczniów.

Wszystkich uczestników wyró¿niono dyplomami,
a zwyciêzcy otrzymali nagrody ksi¹¿kowe. Za
przygotowanie uczniów podziêkowania otrzymali
nauczyciele i dyrektorzy szkó³.

Mamy nadziejê, ¿e szeregi sympatyków
dzieciêcej literatury zasil¹ pierwszaki. Klasa druga
przygotowa³a dla nich uroczyste pasowanie na
czytelnika. Dzieci obejrza³y inscenizacjê, nauczy³y siê
jak szanowaæ ksi¹¿ki oraz otrzyma³y drobny upominek
zak³adkê. Po uroczystoœci po¿yczy³y w szkolnej
bibliotece swoj¹ pierwsz¹ lekturê.

Aoto nasi laureaci:
I miejsce Anita Jêdryka SPKonopiska

II miejsce Kamil Jaworski SPKopalnia
II miejsce Aleksandra Banasiak SP£aziec

III miejsce Kamila B¹k SPJamki-Korzonek
III miejsce Patrycja Trzepizur SP£aziec
III miejsce Gabriela Bissinger SPKopalnia

dokoñczenie ze str. 11.

Na terenie gospodarstwa obowi¹zuje zakaz wypalania
roœlinnoœci na ³¹kach, pastwiskach, nieu¿ytkach,
rowach, pasach przydro¿nych, szlakach kolejowych lub
w strefie oczeretów i trzcin.
Gospodarowanie na u¿ytkach zielonych nie powinno
powodowaæ zanieczyszczenia wód zwi¹zkami azotu
oraz trwa³ego uszkodzenia darni przez nadmierny
wypas. Oznacza to praktyce, ¿e rolnik powinien
zwróciæ uwagê na obsadê wypasanych zwierz¹t na
³¹kach i pastwiskach.

Rolnicy zobowi¹zani s¹ do utrzymania czystoœci i
porz¹dku w obrêbie siedliska/ zagrody, jak równie¿ na
u¿ytkowanych gruntach oraz posiadanych urz¹dzeñ do
gromadzenia odpadów wytwarzanych na terenie
gospodarstwa.

Rolnicy, których gospodarstwa znajduj¹ siê na terenie
obszarów chronionych, s¹ zobowi¹zani do stosowania
siê do zaleceñ i nakazów wynikaj¹cych z planów
ochrony tych terenie. Podstawowe ograniczenia wi¹¿¹
siê g³ównie z takimi obszarami jak parki narodowe,
parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody. Jeœli

ograniczenia dotycz¹ sposobu gospodarowania i
obejmuj¹ grunty nale¿¹ce do rolnika nale¿y
bezwzglêdnie siê do nich dostosowaæ.

Podstawowy wymóg w zakresie gospodarowania
zgodnego z ochron¹ gleb dotyczy zakazu wypalania
miedz, œciernisk i s³omy. Dodatkowo rolnik jest
zobowi¹zany do utrzymania w stanie sprawnoœci
technicznej urz¹dzeñ przeciw erozyjnych oraz urz¹dzeñ
melioracji szczegó³owych na swoich gruntach.

Ze wzglêdu na fakt, i¿ œcieki bytowe nie mog¹ byæ
o d p r o w a d z a n e b e z p o œ r e d n i o d o w ó d
powierzchniowych lub ziemi, rolnik ma obowi¹zek
prawid³owego gromadzenia i odprowadzania œcieków
bytowych wytwarzanych na terenie gospodarstwa
.Oznacza to w praktyce, pod³¹czenie siê do sieci
kanalizacyjnej, wykonanie szczelnego szamba lub
wybudowanie przydomowej oczyszczalni œcieków.

Przypominam zainteresowanym, ¿e od 15 marca
zaczyna siê okres sk³adania wniosków o dop³aty
obszarowe. W tym roku równie¿ bêdziemy pomagaæ w
ich wype³nianiu.

V- Gospodarowanie na u¿ytkach zielonych;

VI- Utrzymanie czystoœci i porz¹dku w gospodarstwie;

VII- Ochrona siedlisk przyrodniczych;

VIII- Ochrona gleb;

IX - Ochrona zasobów wodnych;

Sport szkolny
Miros³aw Kamiñski

Kontynuowane  s¹ Gminne  Igrzyska
Sportowe szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Do
tej pory rozegrano 6 z 9 dyscyplin przewidzianych w
kalendarzu Gminnych Igrzysk Sportowych szkó³
podstawowych.
Poni¿ej przedstawiamy zwyciêzców trzech ostatnich
rozegranych w lutym i marcu:
Turniej gier i zabaw (17.02)

1 miejsce                 S.P. Hutki
2 miejsce                 S.P. Konopiska
3 miejsce                 S.P. Jamki

Po rozegraniu 6 dyscyplin sportowych bezsprzecznie
najlepsz¹ szko³¹ podstawow¹ jest S.P. Hutki (3 x
pierwsze i 3 x drugie miejsce). Ju¿ w tej chwili
mo¿na stwierdziæ, ¿e w sposób niezagro¿ony zmierza
do zdobycia tytu³u najbardziej usportowanej szko³y w
roku szkolnym 2005/2006.
Aktualna punktacja Igrzysk przedstawia siê
nastêpuj¹co:

1 miejsce                - S.P. Hutki                    39 pkt.
2 miejsce                - S.P. Kopalnia               27 pkt.
3 miejsce                - S.P. Rêkszowice          23 pkt.
4 miejsce                - S.P. Aleksandria          22 pkt.
5 miejsce                - S.P. £aziec                  19 pkt.

- S.P. Jamki                    19 pkt.
7 miejsce                - S.P. Konopiska            16 pkt.

W Gminnym  Igrzyskach Szkó³ Gimnazjalnych (klasy
pierwsze) rozegrano 2 z 5 dyscyplin sportowych.
Prowadz¹ uczniowie z Gimnazjum w Hutkach przed
Konopiskami i Aleksandri¹.

Dziewczêta

Pi³ka no¿na  halowa (16. 03)

1 miejsce   S.P Hutki
2 miejsce   S.P. £aziec
3 miejsce   S.P. Rêkszowice

Konkurs Wielkanocny

Remont remizy OSPRêkszowice

inf. w³asna
Gminny Zespó³ Oœwiaty Kultury, Sportu,

Turystyki i Promocji w Konopiskach og³osi³
VIII Gminny konkurs plastyczny na koszyczek

wielkanocny. Patronat nad konkursem objêli
Proboszcz Parafii w Konopiskach oraz Wójt Gminy
Konopiska.
Konkurs adresowany jest do dzieci i m³odzie¿y z
terenu naszej gminy i obejmuje nastêpuj¹ce grupy
wiekowe:

I grupa  przedszkola
II grupa  kl. I - III

III grupa  kl. IV VI
IV grupa  gimnazjum

Ka¿dy uczestnik konkursu mo¿e przynieœæ osobiœcie
lub nades³aæ pracê wykonan¹ w dowolnej technice (w
opakowaniu wykluczaj¹cym zniszczenie) do:
Gminnego Zespo³u Oœwiaty, Kultury, Sportu, Turystyki
i Promocji w Konopiskach  ul. Sportowa 7, tel. 3 282-
070  w godz. od 10.00 do 20.00.

Do ka¿dej pracy nale¿y do³¹czyæ dok³adnie wype³nion¹
kartê zg³oszenia zawieraj¹c¹ nastêpuj¹ce dane: imiê i
nazwisko autora pracy, wiek - klasa, adres szko³y,
przedszkola, adres zamieszkania autora, opis
pracy(technika), imiê i nazwisko nauczyciela.
Organizator powo³a Komisjê Konkursow¹, która oceni
prace,  przyzna dyplomy, nagrody i wyró¿nienia w
ka¿dej kategorii wiekowej.
Prace eksponowane bêd¹ na wystawie w Koœciele
Parafialnym w Konopiskach od 14 kwietnia 2006r.,
natomiast rozdanie nagród nast¹pi 23 kwietnia 2006r.
(tj. niedziela po mszy œwiêtej o godz.11.30).

Remont remizy OSP Rêkszowice w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego"Restrukturyzacja
i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004 - 2006" dzia³anie:"Odnowa wsi

oraz zachowanie
o c h r o n a
d z i e d z i c t w a
kulturowego"
Tytu³ projektu:
""Modernizacja
budynku remizy
OSP na potrzeby
k u l t u r a l n e i
s p o ³ e c z n e
mieszkañców wsi
Rêkszowice" Nr
projektu SPO - 2.3
-
2.24/81/05/U/7/20
05.
Wartoœæ zadania
ogó³em wynosi
140,501,59 z³, z

czego 65,123,00 z³. . pokryte zostanie w ramach dotacji
w/w programu. W ramach rempntu planuje siê wymianê
okien, drzwi, bram gara¿owych; za³o¿enie instalacji c.o.
wraz z kot³owni¹ i grzejnikami; ocieplenie zewnêtrzne
budynku i wykonanie elewacji.

do 05  kwietnia
2006r.

inf. wlasna

Ch³opcy
1 miejsce   S.P. Hutki
2 miejsce   S.P. Kopalnia
3 miejsce   S.P. Rêkszowice
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Kolejny sukces naszych szachistów

Zakoñczy³a siê rywalizacja gmin powiatu
czêstochowskiego o tytu³ najlepszej gminy w szachach
za 2005 r. Cykl siedmiu turniei organizowa³ LKS Gol
Start Czêstochowa oraz Starostwo Czêstochowa.
Celem by³o wy³onienie najlepszej gminy w powiecie
o r a z p o p u l a r y z a c j a s z a c h ó w .

Nasz¹ gminê reprezentowali:

Podobnie jak w 2004 roku szachiœci z gminy
Konopiska wyszli zwyciêsko z tej rywalizacji,
zdobywaj¹c pierwsze miejsce, tytu³ najlepszej gminy
w szachach za 2005 rok i puchar Starosty
Czêstochowskiego Mieczys³awa Chudzika. Nasi
szachiœci graj¹ równie¿ w Œl¹skiej Okrêgowej Lidze
Seniorów. Ich wyniki mo¿na œledziæ w Internecie na
stronie Œl¹skiego Zwi¹zku Szachowego.

Zachêcamy m³odych, pocz¹tkuj¹cych
szachistów do brania udzia³u w turniejach
organizowanych przez Starostwo Powiatowe w
Czêstochowie, a tak¿e w turniejach, które dziêki
goœcinnoœci pani dyrektor Alicji Szamanek odbywaj¹
siê w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Hutkach.
Wszystkich, którzy chc¹ poznaæ tajniki tej ciekawej
gry, zapraszamy do Oœrodka Kultury w Konopiskach.
Mo¿na te¿ kontaktowaæ siê z za³o¿ycielem sekcji
szachowej - W³odzimierzem Hofmanem: tel. 606 711
188 lub e-mail:

Brol Stefan - Hutki,
Gliñski Miros³aw - Konopiska,
Hofman Waldemar - Hutki,
Hofman W³odzimierz - Hutki,
Ko³aczyk Andrzej - Konopiska,
Waleczny Remigiusz - Rêkszowice,
Wawrzyñczak Józef - Hutki,
Zalewski Marian -Aleksandria,
¯ugaj Stanis³aw - Hutki,
¯ukow S³awomir - Korzonek.

Wieœci ze Szko³y Podstawowej
w £aŸcu
Przewodnicz¹ca RR Agnieszka Banasiak.

W tym roku uczniowie szko³y w £aŸcu
zasmakowali w sportach zimowych. W ramach lekcji by³o
saneczkarstwo w terenie p³askim, ³y¿wiarstwo na lodowisku
w Czêstochowie, a w czasie ferii i narciarstwo. Grupa
uczniów z £aŸca (pod opiek¹ mgr Anety Krz¹py), wraz z
uczniami ze szko³y w Aleksandrii i Konopisk, by³a na
obozie narciarskim na S³owacji, w miejscowoœci Kunerad
kolo Rajeckich Teplic. Dzieci, pod okiem instruktorów,
mia³y mo¿liwoœæ nauki jazdy na nartach od podstaw, a
zaawansowani równie¿ szkolenia doskonal¹ce. Zajêcia
odbywa³y siê na malowniczych, zró¿nicowanych stokach w
miejscowoœci Ciæmany. Oprócz zajêæ narciarskich
odbywa³y siê i inne zajêcia: zwinnoœciowe turnieje na
œniegu, w tenisie sto³owym, bilard. Uczniowie mieli okazjê
skorzystaæ z basenów w pobliskim hotelu, jak równie¿ z
dobrodziejstw Ÿróde³ termicznych na œniegu. Opiekunowie
zadbali te¿ o stronê edukacyjn¹. Uczniowie zobaczyli
najs³ynniejsz¹ i najwiêksz¹ w kraju szopkê betlejemsk¹
(ruchoma szopka, rêcznie wykonana przez miejscowego
rzeŸbiarza), muzealne malowane chatki, najwy¿sze masywy
górskie na S³owacji. Z ogromem nowych doœwiadczeñ,
wiedzy i uœmiechniêci wrócili do domów. Naprawdê warto
by³o spêdziæ ferie na sportowo.

- III miejsce i wyró¿nienie w gminnym konkursie
plastycznym „Zawód przysz³oœci” i

, wyró¿nienie w powiatowym konkursie
plastycznym „Anio³ - ), I i III miejsce w
Konkursie Kolêd i Pastora³ek w Aleksandrii

, , ,
- II i III miejsce w Gminnym Konkursie „Czy znasz wiersze
Brzechwy i Tuwima” , I
miejsce w szkolnym konkursie jêzykowym „Lingwista”

I i II miejsce w gminnym konkursie
recytatorskim i .

11 lutego br. odby³a siê zabawa walentynkowo
ostatkowa zorganizowana przez Radê Rodziców Szko³y
Podstawowej w £aŸcu. Ca³y dochód z zabawy zosta³
przeznaczony na rzecz szko³y. Zarówno podczas zabawy dla
dzieci, jaki dla doros³ych, frekwencja by³a wysoka.
Wszystkie przygotowane atrakcje cieszy³y siê du¿ym
powodzeniem i przynios³y wymierny wynik finansowy dla
szko³y. W zwi¹zku z tym, w imieniu RR, chcia³abym
podziêkowaæ wszystkim, którzy przyczynili siê do jej
zorganizowania:-pañstwu M. i S. Czerwikom (sklep
spo¿ywczy w £aŸcu), pañstwu E. i E. Czerwikom, którzy od
lat przekazuj¹ tort do licytacji , pañstwu D. i D. Górniakom
(„Poranek” w £aŸcu), panu S. Raszewskiemu („Trendy” w
Konopiskach) za gratisowe karnety do salonu, pañstwu
Janikom (sklep spo¿ywczy w W¹soszu), pañstwu E. i R.
Cichoniom (sklep spo¿ywczy w £aŸcu), pañstwu A. i A.
Morawcom, pani J. Banasiak za pomoc w kuchni, paniom z
KGW za nieodp³atne wypo¿yczenie naczyñ, OSPW¹sosz za
u¿yczenie sali , wszystkim rodzicom, którzy pomogli w
obs³udze bufetu, w organizacji loterii, w przygotowaniu
poczêstunku dla dzieci i w sprz¹taniu sali.

Aoto ostatnie osi¹gniêcia uczniów naszej szko³y:

Ola Banasiak
uczniowie klasy III

Rafa³ Pyrkosz
Patrycja

Trzepizur Adrianna ¯urek Fabian Gasiak

Ola Banasiak Patrycja Trzepizur

Ewa Pielka
Ola Banasiak Magda Szymanek

wlodhofm@op.pl

KOMUNIKAT
WÓJT  GMINY KONOPISKA

I  KIEROWNIK  GMINNEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ W KONOPISKACH

Uprzejmie  informuj¹,  ¿e  filie  bibliotek  w  Hutkach  i  Rêkszowicach  z  dniem  02 stycznia  2006 roku
zosta³y  przeniesione  do  budynków  szkó³.

Filia  w  Hutkach  do  Zespo³u  Szkolno  Przedszkolnego w  Hutkach,
42 -274 Konopiska,  Hutki  nr 161,  tel.  034  32 83 282,

bibliotekarz  Zdzis³awa  Szyd³owska

Filia  w  Rêkszowicach  do  Zespo³u  Szkolno  Przedszkolnego  w Rêkszowicach,
42 -274 Konopiska,  Rêkszowice  nr 78,  tel.  034  32 83 326,

bibliotekarz  Barbara  Krupiñska.

W bibliotekach  znajduje  siê sprzêt  komputerowy  z  dostêpem  do  Internetu  dla  czytelników.

We  wszystkich  bibliotekach  (Konopiska, Aleksandria,  Hutki  i  Rêkszowice)  znajduje  siê wiele  nowoœci
wydawniczych,  takich  jak:

"

Stypendystka z Konopisk
Alicja Kamiñska

Po raz kolejny, grupa uczniów Gimnazjum w
Konopiskach, uczestniczy³a w Warsztatach
Samorz¹dowych, przeprowadzonych w tym roku
szkolnym pod has³em: ,,Czêstochowa moja
p r z y s z ³ o œ æ ” , z o r g a n i z o w a n y c h p r z e z
Czêstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
W ramach warsztatów uczniowie poznali historiê
m i a s t a , o d b y l i z a j ê c i a w R e z e r w a c i e
Archeologicznym nt. „ W poszukiwaniu przesz³oœci
poznajemy najstarsze pradzieje regionu”.
Ponadto uczestniczyli w zajêciach z psychologii,
uczyli siê „ biznesowego” jêzyka angielskiego,
planowali sw¹ karierê zawodow¹ w Mobilnym
Centrum Informacji Zawodowej.

Warsztaty zakoñczy³y siê wycieczk¹ do
Warszawy, na Gie³dê Papierów Wartoœciowych oraz
do Telewizji Polskiej.

od 15 lat wyró¿nia te¿ najlepszych uczniów
Czêstochowy i regionu. W tym roku typowano
uczniów
z 41 szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych.
Nagrody otrzyma³y 23 osoby, w tym 7
gimnazjalistów, a wœród nich nasza uczennica

Nagroda zosta³a uczennicy przyznana za
bardzo dobre wyniki w nauce, sukcesy w konkursach
z wielu dziedzin i zas³ugi na polu sportowym.

Czêstochowskie Stowarzyszenie Pomocy
Szkole

Anna
Dali Maryoush.

Jesteœmy dumni z Ani i ¿yczymy jej
jeszcze wielu znacz¹cych osi¹gniêæ.

Zdjêcie na ostatniej stronie

D. Steel: "Druga szansa", "Toksyczni panowie", "
Echa" i inne,
K. Grochola: "Ja wam poka¿ê", "Podanie o mi³oœæ",
"Osobowoœæ æmy" i inne,
N. Roberts "Szczypta magii", "Czarna ró¿a",
P. Coelho: "Pielgrzym", "Zair", "Alchemik" i inne,
D. Brown: "Kod Leonarda da Vinci", "Anio³y i
demony", "Zwodniczy punkt" i inne,
A. Christie: "Pajêczyna", "Pu³apka na myszy",
"Wielka czwórka" i inne,
B. Rosiek: "Pamiêtnik Narkomanki", "Kokaina" i
inne,
D. Terakowska: "Samotnoœæ Bogów", "Córka
czarownic", "Dobry adres… " i inne,
J. Tolkien: "W³adca pierœcieni" i inne,
J. Rowling: " Harry Poter i … " (5 tomów),

L. Fabisiñska: "Bezsenniki", "Nowy tydzieñ", "Na
ratunek", "Mam doœæ" i inne,
Seria nie dla mamy nie dla taty, lecz dla ka¿dej
ma³olaty: " Moja babcia ma ch³opaka", "B¹dŸ moj¹
Juli¹", "Szalona Susie" i inne,
M. Budzyñska: "Ala ma kota", "Ala ma kota
dorasta", "Ala ma kota zakochana" i inne , oraz du¿o
nowych bajek dla dzieci i lektur szkolnych.

Tak¿e w ksiêgozbiorze podrêcznym jest du¿o
nowoœci nt. ekonomii, pedagogiki, geografii,
agroturystyki, us³ug turystycznych, reklamy, itp.

Dlatego te¿ zapraszamy serdecznie do korzystania
z naszych us³ug.
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Kolejny sukces naszych szachistów

Zakoñczy³a siê rywalizacja gmin powiatu
czêstochowskiego o tytu³ najlepszej gminy w szachach
za 2005 r. Cykl siedmiu turniei organizowa³ LKS Gol
Start Czêstochowa oraz Starostwo Czêstochowa.
Celem by³o wy³onienie najlepszej gminy w powiecie
o r a z p o p u l a r y z a c j a s z a c h ó w .

Nasz¹ gminê reprezentowali:

Podobnie jak w 2004 roku szachiœci z gminy
Konopiska wyszli zwyciêsko z tej rywalizacji,
zdobywaj¹c pierwsze miejsce, tytu³ najlepszej gminy
w szachach za 2005 rok i puchar Starosty
Czêstochowskiego Mieczys³awa Chudzika. Nasi
szachiœci graj¹ równie¿ w Œl¹skiej Okrêgowej Lidze
Seniorów. Ich wyniki mo¿na œledziæ w Internecie na
stronie Œl¹skiego Zwi¹zku Szachowego.

Zachêcamy m³odych, pocz¹tkuj¹cych
szachistów do brania udzia³u w turniejach
organizowanych przez Starostwo Powiatowe w
Czêstochowie, a tak¿e w turniejach, które dziêki
goœcinnoœci pani dyrektor Alicji Szamanek odbywaj¹
siê w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Hutkach.
Wszystkich, którzy chc¹ poznaæ tajniki tej ciekawej
gry, zapraszamy do Oœrodka Kultury w Konopiskach.
Mo¿na te¿ kontaktowaæ siê z za³o¿ycielem sekcji
szachowej - W³odzimierzem Hofmanem: tel. 606 711
188 lub e-mail:

Brol Stefan - Hutki,
Gliñski Miros³aw - Konopiska,
Hofman Waldemar - Hutki,
Hofman W³odzimierz - Hutki,
Ko³aczyk Andrzej - Konopiska,
Waleczny Remigiusz - Rêkszowice,
Wawrzyñczak Józef - Hutki,
Zalewski Marian -Aleksandria,
¯ugaj Stanis³aw - Hutki,
¯ukow S³awomir - Korzonek.

Wieœci ze Szko³y Podstawowej
w £aŸcu
Przewodnicz¹ca RR Agnieszka Banasiak.

W tym roku uczniowie szko³y w £aŸcu
zasmakowali w sportach zimowych. W ramach lekcji by³o
saneczkarstwo w terenie p³askim, ³y¿wiarstwo na lodowisku
w Czêstochowie, a w czasie ferii i narciarstwo. Grupa
uczniów z £aŸca (pod opiek¹ mgr Anety Krz¹py), wraz z
uczniami ze szko³y w Aleksandrii i Konopisk, by³a na
obozie narciarskim na S³owacji, w miejscowoœci Kunerad
kolo Rajeckich Teplic. Dzieci, pod okiem instruktorów,
mia³y mo¿liwoœæ nauki jazdy na nartach od podstaw, a
zaawansowani równie¿ szkolenia doskonal¹ce. Zajêcia
odbywa³y siê na malowniczych, zró¿nicowanych stokach w
miejscowoœci Ciæmany. Oprócz zajêæ narciarskich
odbywa³y siê i inne zajêcia: zwinnoœciowe turnieje na
œniegu, w tenisie sto³owym, bilard. Uczniowie mieli okazjê
skorzystaæ z basenów w pobliskim hotelu, jak równie¿ z
dobrodziejstw Ÿróde³ termicznych na œniegu. Opiekunowie
zadbali te¿ o stronê edukacyjn¹. Uczniowie zobaczyli
najs³ynniejsz¹ i najwiêksz¹ w kraju szopkê betlejemsk¹
(ruchoma szopka, rêcznie wykonana przez miejscowego
rzeŸbiarza), muzealne malowane chatki, najwy¿sze masywy
górskie na S³owacji. Z ogromem nowych doœwiadczeñ,
wiedzy i uœmiechniêci wrócili do domów. Naprawdê warto
by³o spêdziæ ferie na sportowo.

- III miejsce i wyró¿nienie w gminnym konkursie
plastycznym „Zawód przysz³oœci” i

, wyró¿nienie w powiatowym konkursie
plastycznym „Anio³ - ), I i III miejsce w
Konkursie Kolêd i Pastora³ek w Aleksandrii

, , ,
- II i III miejsce w Gminnym Konkursie „Czy znasz wiersze
Brzechwy i Tuwima” , I
miejsce w szkolnym konkursie jêzykowym „Lingwista”

I i II miejsce w gminnym konkursie
recytatorskim i .

11 lutego br. odby³a siê zabawa walentynkowo
ostatkowa zorganizowana przez Radê Rodziców Szko³y
Podstawowej w £aŸcu. Ca³y dochód z zabawy zosta³
przeznaczony na rzecz szko³y. Zarówno podczas zabawy dla
dzieci, jaki dla doros³ych, frekwencja by³a wysoka.
Wszystkie przygotowane atrakcje cieszy³y siê du¿ym
powodzeniem i przynios³y wymierny wynik finansowy dla
szko³y. W zwi¹zku z tym, w imieniu RR, chcia³abym
podziêkowaæ wszystkim, którzy przyczynili siê do jej
zorganizowania:-pañstwu M. i S. Czerwikom (sklep
spo¿ywczy w £aŸcu), pañstwu E. i E. Czerwikom, którzy od
lat przekazuj¹ tort do licytacji , pañstwu D. i D. Górniakom
(„Poranek” w £aŸcu), panu S. Raszewskiemu („Trendy” w
Konopiskach) za gratisowe karnety do salonu, pañstwu
Janikom (sklep spo¿ywczy w W¹soszu), pañstwu E. i R.
Cichoniom (sklep spo¿ywczy w £aŸcu), pañstwu A. i A.
Morawcom, pani J. Banasiak za pomoc w kuchni, paniom z
KGW za nieodp³atne wypo¿yczenie naczyñ, OSPW¹sosz za
u¿yczenie sali , wszystkim rodzicom, którzy pomogli w
obs³udze bufetu, w organizacji loterii, w przygotowaniu
poczêstunku dla dzieci i w sprz¹taniu sali.

Aoto ostatnie osi¹gniêcia uczniów naszej szko³y:

Ola Banasiak
uczniowie klasy III

Rafa³ Pyrkosz
Patrycja

Trzepizur Adrianna ¯urek Fabian Gasiak

Ola Banasiak Patrycja Trzepizur

Ewa Pielka
Ola Banasiak Magda Szymanek

wlodhofm@op.pl

KOMUNIKAT
WÓJT  GMINY KONOPISKA

I  KIEROWNIK  GMINNEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ W KONOPISKACH

Uprzejmie  informuj¹,  ¿e  filie  bibliotek  w  Hutkach  i  Rêkszowicach  z  dniem  02 stycznia  2006 roku
zosta³y  przeniesione  do  budynków  szkó³.

Filia  w  Hutkach  do  Zespo³u  Szkolno  Przedszkolnego w  Hutkach,
42 -274 Konopiska,  Hutki  nr 161,  tel.  034  32 83 282,

bibliotekarz  Zdzis³awa  Szyd³owska

Filia  w  Rêkszowicach  do  Zespo³u  Szkolno  Przedszkolnego  w Rêkszowicach,
42 -274 Konopiska,  Rêkszowice  nr 78,  tel.  034  32 83 326,

bibliotekarz  Barbara  Krupiñska.

W bibliotekach  znajduje  siê sprzêt  komputerowy  z  dostêpem  do  Internetu  dla  czytelników.

We  wszystkich  bibliotekach  (Konopiska, Aleksandria,  Hutki  i  Rêkszowice)  znajduje  siê wiele  nowoœci
wydawniczych,  takich  jak:

"

Stypendystka z Konopisk
Alicja Kamiñska

Po raz kolejny, grupa uczniów Gimnazjum w
Konopiskach, uczestniczy³a w Warsztatach
Samorz¹dowych, przeprowadzonych w tym roku
szkolnym pod has³em: ,,Czêstochowa moja
p r z y s z ³ o œ æ ” , z o r g a n i z o w a n y c h p r z e z
Czêstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
W ramach warsztatów uczniowie poznali historiê
m i a s t a , o d b y l i z a j ê c i a w R e z e r w a c i e
Archeologicznym nt. „ W poszukiwaniu przesz³oœci
poznajemy najstarsze pradzieje regionu”.
Ponadto uczestniczyli w zajêciach z psychologii,
uczyli siê „ biznesowego” jêzyka angielskiego,
planowali sw¹ karierê zawodow¹ w Mobilnym
Centrum Informacji Zawodowej.

Warsztaty zakoñczy³y siê wycieczk¹ do
Warszawy, na Gie³dê Papierów Wartoœciowych oraz
do Telewizji Polskiej.

od 15 lat wyró¿nia te¿ najlepszych uczniów
Czêstochowy i regionu. W tym roku typowano
uczniów
z 41 szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych.
Nagrody otrzyma³y 23 osoby, w tym 7
gimnazjalistów, a wœród nich nasza uczennica

Nagroda zosta³a uczennicy przyznana za
bardzo dobre wyniki w nauce, sukcesy w konkursach
z wielu dziedzin i zas³ugi na polu sportowym.

Czêstochowskie Stowarzyszenie Pomocy
Szkole

Anna
Dali Maryoush.

Jesteœmy dumni z Ani i ¿yczymy jej
jeszcze wielu znacz¹cych osi¹gniêæ.

Zdjêcie na ostatniej stronie

D. Steel: "Druga szansa", "Toksyczni panowie", "
Echa" i inne,
K. Grochola: "Ja wam poka¿ê", "Podanie o mi³oœæ",
"Osobowoœæ æmy" i inne,
N. Roberts "Szczypta magii", "Czarna ró¿a",
P. Coelho: "Pielgrzym", "Zair", "Alchemik" i inne,
D. Brown: "Kod Leonarda da Vinci", "Anio³y i
demony", "Zwodniczy punkt" i inne,
A. Christie: "Pajêczyna", "Pu³apka na myszy",
"Wielka czwórka" i inne,
B. Rosiek: "Pamiêtnik Narkomanki", "Kokaina" i
inne,
D. Terakowska: "Samotnoœæ Bogów", "Córka
czarownic", "Dobry adres… " i inne,
J. Tolkien: "W³adca pierœcieni" i inne,
J. Rowling: " Harry Poter i … " (5 tomów),

L. Fabisiñska: "Bezsenniki", "Nowy tydzieñ", "Na
ratunek", "Mam doœæ" i inne,
Seria nie dla mamy nie dla taty, lecz dla ka¿dej
ma³olaty: " Moja babcia ma ch³opaka", "B¹dŸ moj¹
Juli¹", "Szalona Susie" i inne,
M. Budzyñska: "Ala ma kota", "Ala ma kota
dorasta", "Ala ma kota zakochana" i inne , oraz du¿o
nowych bajek dla dzieci i lektur szkolnych.

Tak¿e w ksiêgozbiorze podrêcznym jest du¿o
nowoœci nt. ekonomii, pedagogiki, geografii,
agroturystyki, us³ug turystycznych, reklamy, itp.

Dlatego te¿ zapraszamy serdecznie do korzystania
z naszych us³ug.



Aleksandria I, Aleksandria II,   Hutki,  Jamki - Kowale,  Konopiska, Kopalnia, Korzonek - Leœniaki, £aziec,
Rêkszowice, Walaszczyki, W¹sosz, Wygoda - Kijas
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Marzec2/06, Cena 1z³

Obóz taneczny Pokrzywna 2006

Przegl¹d Twórczoœci Dzieci i M³odzie¿y - Konopiska 2006

Czêstochowskie Stowarzyszenie Pomocy
Szkole przyzna³o Annie Dali Maryoush

stypendium

D.  Moczarski odbiera Statuetkê z r¹k
Starosty Czêstochowskiego M. Chudzika

Ostatki - Kopalnia 2006

Nominowani i nagrodzeni do tegorocznych
Statuetek Starosty Czêstochowskiego

Wójt Gminy Konopiska ze
Statuetk¹ Starosty
Czêstochowskiego

GLKS LOT Konopiska - nominowany do
statuetki Starosty Czêstochowskiego, na

zdj. prezes I. Polanowicz
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