PASMA
Dzień Kobiet
8 marca w pięknej, wyremontowanej sali remizy
OSP Rększowice odbyło się spotkanie z okazji Dnia
Kobiet. Wzięły w nim udział panie z całej gminy
przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich , Koła
Emerytów i Rencistów oraz radni, sołtysi i dyrektorzy
szkół z terenu gminy Konopiska. Na spotkanie przybył
również Radny Powiatu
Częstochowskiego

Mieczysław Chudzik, Skarbnik Gminy Konopiska
Anna Misiak oraz Sekretarz Gminy Konopiska Barbara
Ankowska Lis. Wójt Gminy Konopiska Jerzy Socha
złożył Paniom życzenia, a pani sołtys Rększowic - Ewie
Rafalik , wręczył bukiet kwiatów. Oprócz wysłuchania
wielu ciepłych i miłych słów Wójta goście mieli okazję
obejrzeć przygotowany przez
Zespół Szkolno Przedszkolny w
Rększowicach
program
artystyczny, który skutecznie
wszystkich rozbawił. O dobry
humor zadbał również zespół
Cisianki z Cisia (gmina
Blachownia), który dał występ, a
później wraz z panią Bogusławą
Piwowarczuk przygrywał i
zachęcał wszystkich do śpiewu.
Spotkanie było bardzo udane, a do
jego organizacji w istotny sposób
przyczyniło się wiele osób: Zespół
Szkolono
Przedszkolny z
Rększowic z panią dyrektor Janiną
Maślanką na czele, panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w
Rększowicach: Jadwiga Majdzik,
Jolanta Mercik, Jadwiga Styczeń,
Wacława Badora, Anna Ociepa,
pani sołtys Ewa Rafalik oraz radny
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Czesław Romański i druhowie strażacy z Rększowic.
Tym wszystkim osobom Wójt Gminy Konopiska składa
serdeczne podziękowania.

Przegląd Stołów
Wielkanocnych
W niedzielę 9 marca, w Kochcicach odbyła
się III Regionalna Prezentacja Potraw
Wielkanocnych zorganizowana przez
Regionalny Związek Rolników, Kółek i
Organizacji Rolniczych w Częstochowie
oraz Starostę Powiatu Lublinieckiego. W
prezentacji tej wzięły udział Koła
Gospodyń Wiejskich z gmin regionu
częstochowskiego, w tym Koła Gospodyń
Wiejskich z terenu Gminy Konopiska. Stół
Gminy Konopiska był suto zastawiony
pisankami, tradycyjnymi, swojskimi
wyrobami mięsnymi, babami
wielkanocnymi i mazurkami oraz
przepięknymi ozdobami wielkanocnymi.
Podczas prezentacji paniom towarzyszył
Wójt Gminy Konopiska - Jerzy Socha, a
Zespół Śpiewaczy Gminy Konopiska dla
wszystkich zebranych na sali
gimnastycznej w Kochcicach zaśpiewał
piosenkę. Kolejny przegląd tradycyjnych potraw
odbędzie się zapewne w grudniu z okazji Świąt
Bożego Narodzenia, wówczas Gmina Konopiska
także prezentować będzie swoje
kulinarne
przysmaki.
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Szanowni mieszkańcy Gminy Konopiska !
N iech cz as w ielka n ocn y utr z yma n as z e
mar z en ia w mo cy,
ż eby ws z ys tk ie ż ycz en ia o kaz ały się do
s pełn ien ia ,
a by nie zab r a k ło n am wz ajemn ej życz liwoś ci,
a b yś my pr z ez ż ycie kr o cz yli w lu d z kiej
godn oś ci
i n iech s ymbol bo s kiego o dr od z en ia był i dla
n as celem do s p ełn ien ia . Wes o łych ś wiąt
ż ycz y
W ó jt G min y Ko n o p is k a
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PASMA
WSPARCIE W RAMACH
DZIAŁANIA
”RÓŻNICOWANIE W
KIERUNKU
DZIAŁALNOŚCI
NIEROLNICZEJ”
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 można będzie otrzymać 100 tysięcy zł na
działalność pozarolniczą. Dotacja ma być przyznawana
na wspomaganie podejmowania lub rozwijania przez
rolników, domowników, działalności nierolniczej lub
związanej z rolnictwem. Wpłynie to na tworzenie
pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudniania
poza rolnictwem w zakresie produkcji lub usług na
obszarach wiejskich.
Działanie to może przyjąć różne formy i różną skalę,
zawsze będzie dotyczyć podejmowania nowych działań o
charakterze gospodarczym, co wpłynie na poprawę

warunków życia ludności wiejskiej.
O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która jest
pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia, która jest
ubezpieczona na podstawie Ustawy z 20 grudnia 1990r. o
ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, który
uzyskał w drodze decyzji dopłaty bezpośrednie,
domownik lub małżonek rolnika.
Na dofinansowanie może liczyć projekt, który jest
uzasadniony ekonomicznie, spełnia obowiązujące
przepisy oraz jest realizowany przez osobę, która ma
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miejsce zamieszkania na terenie gminy wiejskiej, gminy
wiejsko-miejskiej z wyłączeniem miejscowości powyżej
5 tys. mieszkańców.
Pomoc zostanie przyznana beneficjentowi jeżeli:
- operacja będzie realizowana w jednym lub w dwóch
etapach,
- złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi w
terminie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy,
- zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o
płatność ostateczną nastąpi w terminie:
- 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy w przypadku
operacji realizowanych w dwóch etapach,
- 24 miesiące, lecz nie później niż do czerwca 2015r.
- płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż
25% łącznej planowanej wysokości pomocy.
Wsparcie będzie udzielane z tytułu podjęcia lub rozwoju
działalności w zakresie:
- usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
- usług dla ludności,
- drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa,
- sprzedaży hurtowej lub detalicznej,
- robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
- usług turystycznych oraz związanych ze sportem,
rekreacją i wypoczynkiem,
- usług transportowych, usług
komunalnych,
- przetwórstwa produktów
rolnych lub jadalnych produktów
leśnych,
magazynowanie lub
przechowywanie towarów,
wytwarzanie produktów
energetycznych z biomasy,
- rachunkowości, doradztwa lub
usług informatycznych.
Ponadto kryterium
warunkującym uzyskanie
pomocy jest udokumentowanie
poniesionych przez beneficjenta
kosztów: kwalifikowanych, czyli
kosztów netto, o których zwrot
może ubiegać się beneficjent;
muszą być one poniesione po
dniu zawarcia umowy, koszty
ogólne- poniesione nie wcześniej
niż 1 stycznia
2007 roku w formie rozliczenia
bezgotówkowego albo
gotówkowego do wysokości10 tys. zł (poniesione przed
zawarciem umowy)
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty:
a)
budowy, przebudowy lub remontu połączonego z
modernizacją mieszkalnych obiektów budowlanych wraz
z zakupem instalacji technicznej oraz kosztów rozbiórki i
utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z
rozbiórki,
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b)
nadbudowy, przebudowy lub
remontu połączonego z modernizacją
istniejących budynków mieszkalnych wraz
z instalacją techniczną oraz kosztów
rozbiórki i utylizacji materiałów
szkodliwych pochodzących z rozbiórki,
c)
zagospodarowania terenu,
d)
zakupu maszyn, urządzeń,
narzędzi, wyposażenia i sprzętu,
e)
zakupu sprzętu komputerowego i
oprogramowania służącego wsparciu
podejmowanej lub rozwijanej działalności
nierolniczej,
f)
zakupu środków transportu, z
wyłączeniem zakupu samochodów
osobowych przeznaczonych do przewozu
mniej niż 8 osób wraz z kierowcą w
wysokości nie przekraczającej :
- 75% inwestycyjnych kosztów
kwalifikowanych operacji, w przypadku
działalności nierolniczej w zakresie
świadczenia usług transportowych,
- 50% inwestycji kosztów kwalifikowanych operacji- w
przypadku działalności nierolniczej w zakresie
świadczenia innych usług niż usługi transportowe,
g)
rat zapłaconych tytułem wykonania umowy,
leasingu, nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy,
o których mowa w pkt. d ,e ,f, jeżeli przeniesienie
własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie
realizacji operacji lecz nie później niż do dnia złożenia
wniosku o płatność ostateczną.
Do kosztów kwalifikowanych zaliczamy także koszty
ogólne, które są bezpośrednio związane z
przygotowaniem, nie mogą one przekroczyć 10%
pozostałych kwalifikowanych, obejmują one:
- przygotowanie dokumentacji technicznej (np.
kosztorysów),
- opłaty za patenty lub licencje,
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego
oraz koszty związane z kierowaniem robotami
budowlanymi.
Do kosztów kwalifikowanych zaliczamy również
koszty transportu do miejsca realizacji oraz koszt
montażu.
Refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione
przez beneficjenta, nie więcej niż 50% .Osoba, która
otrzyma dotację na rozpoczęcie działalności, nie może
zrezygnować z jej prowadzenia przed upływem 5 lat.
Przez tyle samo lat nie można zbyć maszyn i urządzeń, na
których kupno przyznano dotację.
Maksymalny zwrot środków jednemu beneficjentowi w
ramach działania w okresie realizacji programu nie może
przekroczyć 100 tys. złotych.

Ambroży Heluszka
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Na podstawie Rozporządzenia MRiRW z dnia 17.10.2007 roku w sprawie
szczególnych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętej
PROW na lata 2007-2013

O czym rolnicy powinni
wiedzieć, by dostosować swoje
gospodarstwa do standardów
ochrony środowiska, zwierząt i
konsumenta.
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
zorganizował dla rolników gminy Konopiska szkolenie
współfinansowane ze środków Fundacji Programów
Pomocy dla Rolnictwa. Temat był bardzo ważny,
ponieważ zbliża się termin przejścia z uproszczonego
systemu płatności jaki obowiązuje dzisiaj na system
płatności jednolitej. Od 1 stycznia 2009 roku będzie
obowiązywała zasada powiązania płatności
bezpośrednich, z jakich korzystają teraz gospodarstwa
rolne ze spełnieniem standardów przez te gospodarstwa
określane terminem „cross-compliance” / wzajemna
zgodność, współzależność/. W przypadku
nieprzestrzegania standardów płatność bezpośrednia
będzie odpowiednio zmniejszana proporcjonalnie do
powodowanych zagrożeń. Celem szkolenia było
zapoznanie rolników z ostrymi wymogami dbałości o
środowisko, o jakość produkowanej żywności i
dobrostan zwierząt. Nie są to wymagania nowe, są one
konsekwencją aktualnie obowiązujących przepisów
unijnych i krajowych. Szkolenie, które przeprowadzili
pracownicy ŚODR w Częstochowie, obejmowało 12
godzin wykładów i 5 godzin zajęć praktycznych w
gospodarstwie rolnym. Na zakończenie uczestnicy
otrzymali materiały szkoleniowe i zaświadczenie o
ukończeniu kursu.
Ambroży Heluszka
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w
Częstochowie
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PASMA
KONKURSOWE ZMAGANIA
Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
Dnia 12.02.2008 r. w Szkole Podstawowej im.
M. Konopnickiej w Jamkach-Korzonku odbył się V
Gminny Konkurs Języka Angielskiego. Konkurs był
przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z klas
IV-VI i wzięło w nim udział 21 uczestników.
Organizatorami tegorocznej edycji była Szkoła
Podstawowa w Jamkach-Korzonku oraz Szkoła
Języków Obcych EMPIK z Częstochowy, która była
głównym sponsorem nagród.
Zwyciężczynią konkursu została Magdalena Leśniczek,
uczennica Szkoły Podstawowej w Kopalni. Nagroda za
pierwsze miejsce to roczny kurs języka angielskiego
w Szkole Języków Obcych EMPIK. Miejsce drugie
zajęła Wiktoria Hanak ze Szkoły Podstawowej w Łaźcu,
która została nagrodzona odtwarzaczem Mp4.
Nagroda książkowa za zajęcie trzeciego miejsca
przypadła w udziale Katarzynie Kościelnej ze Szkoły
Podstawowej w Konopiskach. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali dyplomy oraz prezenty od
głównego sponsora.
Nagrodę za trzecie miejsce oraz poczęstunek dla
uczniów ufundowała Szkoła Podstawowa w JamkachKorzonku, natomiast sponsorem nagród głównych
(za pierwsze i drugie miejsce) oraz upominków dla
pozostałych uczestników była Szkoła Języków Obcych
EMPIK z Częstochowy. Gratulujemy zwyciężczyniom i
wszystkim uczestnikom.
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Uczennica Gimnazjum w
Hutkach nagrodzona
stypendium!
Anna Pietras
Człowiek rodzi się jako „ tabula rasa”, czyli- nie
zapisana karta... Kolejne lata, spędzone
w gronie rodziny, a potem również- w przedszkolu i w
szkole zapisują, krok po kroku, tę kartę.
Nikt nie wie, jak potoczą się losy dziecka, które
rozpoczyna naukę i kontynuuje ją na kolejnych etapach
edukacyjnych. Wszyscy jednak cieszą się, gdy widzą, że
te lata nie były stracone, że wspólne działania przyniosły
efekty, że nasz uczeń potrafi właściwie wykorzystać
swoje zdolności, że pogłębia swoje zainteresowania i
odnosi sukcesy, co na pewno będzie procentowało w
przyszłości.
Kamila Kamińska uczennica II klasy Gimnazjum
im. M. Kopernika w Hutkach znalazła się w gronie
uczniów, którzy otrzymali stypendium dla uzdolnionej
młodzieży. Jest ono przyznawane przez Uniwersytecką
Szkołę Kształcenia Indywidualnego w Krakowie. Na
podkreślenie zasługuje fakt, że otrzymało je tylko 27
uczniów , wybranych spośród kandydatów z całej Polski.
Cieszymy się, że nasza uczennica znalazła się w tym
gronie.
Kamila osiąga wysokie średnie ( powyżej 5.0).
posiada wyraźne uzdolnienia humanistyczne, które łączą
się również z jej zainteresowaniami. Potwierdza to
udziałem w licznych konkursach polonistycznych, o
zasięgu ogólnopolskim, w których odnosi sukcesy.. Brała
również udział w konkursie przedmiotowym z języka
polskiego i zakwalifikowała się do etapu rejonowego.
przygotowuje się już do udziału w kolejnych konkursach
ogólnopolskich, które odbędą się
wiosną. podkreślić również należy,
że uczennica ta równie dobrze radzie
sobie z przedmiotami ścisłymi, czego
dowodem są uzyskiwane przez nią
wyniki nauczania.
Angażuje się w innego typu
działania, aktywnie uczestnicząc w
życiu klasy i szkoły.
Jesteśmy dumni z tego, że
Kamila otrzymała stypendium,
dumni są również Jej rodzice.
Gratulujemy! Życzymy kolejnych
sukcesów, nie tylko w nauce,
życzymy, aby Kamila mogła
rozwijać swoje zainteresowania,
żeby to, co robi, sprawiało Jej
przyjemność. A uzyskane
stypendium na pewno nie tylko
sprawiło radość naszej uczennicy, ale
również w rozwijaniu zainteresowań
albo w spełnieniu

KULTURA
jakiegoś marzenia pomoże. Cieszymy się razem z Nią!

PASMA
młodzieży konkursami plastycznymi. Jak co roku prace
zostały zaprezentowane w Kościele Parafialnym w
Konopiskach, gdzie można je było oglądać do połowy
marca. W dniu święta zakochanych zostały rozdane
nagrody dla laureatów konkursu. Wśród nich znaleźli się:
Jagoda Januszko ze SP Jamki - Korzonek, która otrzymała
II nagrodę w kategorii klas 0 - III, Aleksandra Banasiak z
GZOKSTiP w Konopiskach, która otrzymała wyróżnienie
z kategorii klas IV - VI oraz Artur Ledwoń z Gimnazjum w
Konopiskach, który otrzymał wyróżnienie w kategorii
gimnazjum.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom oraz zapraszamy w
przyszłym roku

Informacja

Kamila Kamińska

VII Miedzypowiatowy Konkurs
Plastyczny na Kartkę
Walentynkową

Redakcja Biuletynu
Informacyjnego Gminy
Konopiska chce wprowadzić nową
rubrykę w czasopiśmie. Ma być
ona poświęcona nowonarodzonym
mieszkańcom Gminy Konopiska.
Zainteresowane osoby rodzice,
dziadkowie proszeni są o
zgłaszanie informacji i
udostępnienie fotografii pociech
na adres redakcji.

inf. własna
Gminny Zespół Oświaty, Kultury,
Sportu, Turystyki i Promocji w
Konopiskach po raz VII zorganizował
Międzypowiatowy Konkurs
Plastyczny na Kartkę Walentynkową.
W tym roku, tak jak i w latach
ubiegłych, patronat nad konkursem
objęli Proboszcz Parafii w
Konopiskach ks. Sławomir
Karczmarek oraz Wójt Gminy
Konopiska Jerzy Socha. Głównymi
celemi konkursu były: popularyzacja
plastycznej twórczości dzieci i
młodzieży oraz przedstawienie
postaci Św. Walentego jako patrona
zakochanych i chorych na epilepsje w
twórczości plastycznej. W tym roku
na konkurs wpłynęło 335 prace, co
świadczy o coraz większym
zainteresowaniu wśród dzieci i
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Sprzedaż atrakcyjnych działek budowlanych na terenie Gminy
Konopiska
W Gminie Konopiska powstaje nowe ekskluzywne osiedle domków jednorodzinnych i
rezydencjonalnych na powierzchni 11 ha. Osiedle malowniczo położone jest nie opodal zbiornika
Pająk oraz lasów w otulinie Parku Krajobrazowego ”Lasy nad Górną Liswartą”. Jest to osiedle typu
zamkniętego z zaplanowanym zapleczem usługowo handlowym i gastronomicznym oraz
rekreacyjno sportowym zlokalizowanym w pobliżu rzeki Konopki. Obok powstającego osiedla
znajduje się centrum Konopisk, gdzie zlokalizowane są usługi handlowe , medyczne , pocztowe,
bankowe oraz zespoły szkolno - przedszkolne, kulturalno-oświatowe. W pobliżu powstającego
osiedla rozpoczęto budowę Ośrodka Rekreacyjno Sportowego nad Zalewem Pająk.
Sprzedaż działek rozpocznie się w 2008 r. Do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego
wyznaczonych jest 46 działek budowlanych o powierzchni od 1400m2 do 2500m2 w tym 1 działka z
przeznaczeniem pod usługi. Teren ten zostanie uzbrojony w media tj. energię elektryczną , wodę,
kanalizację sanitarną.

KULTURA
Przegląd Piosenki Harcerskiej i
Turystycznej „Nasze
Śpiewogranie”
inf. własna
Już po raz jedenasty Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Jamkach - Korzonku wraz z Zespołem
Kultury i Sportu zorganizowała Przegląd Piosenki
Harcerskiej i Turystycznej „Nasze Śpiewogranie”. Celem
tegorocznego konkursu był powrót do początkowej formy,
a więc do prezentowania przez zespoły piosenek
związanych z tematyką harcerską , turystyczną oraz poezją
śpiewaną. Podczas prezentacji nie wolno było korzystać z
gotowych podkładów muzycznych oraz instrumentów
elektronicznych. Powrót do początkowej formy konkursu
widać również było w scenografii, gdyż wszyscy
uczestnicy siedzieli na kocach, oglądając występujących
na scenie. Prowadzącą konkurs była pani Dorota
Mielczarek, którą dzielnie wspomagała Kamila Bąk
harcerka i uczennica V klasy SP w Jamkach - Korzonku.
Komisja oceniająca w składzie Tomasz Hadrian
kapelmistrz Orkiestry Dętej Ochotniczych Straży
Pożarnych z Konopisk oraz Mariusz Migas nauczyciel gry
na instrumencie, przyznało następujące miejsca:

PASMA
IV Festiwal Piosenki
Europejskiej - Konopiska 2008
Ilona Błaszczyk
Dnia 07.03.2008 w Zespole Szkół im. Henryka
Sienkiewicza w Konopiskach odbył się IV Festiwal Piosenki
Europejskiej. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriachszkoła podstawowa i gimnazjum. Wzięło w nim udział 20
uczniów ze szkół w Mstowie, Rędzinach, Poczesnej,
Aleksandrii, Kopalni, Hutkach, Rększowicach i
Konopiskach. Uczniowie zaśpiewali piosenki w języku
angielskim i niemieckim.
W kategorii szkoła podstawowa:
I miejsce Sandra Kluczna - Mstów
II miejsce Rafał Picz - Rększowice

W kategoriach kategorii klas II VI:
I miejsce ZSP w Aleksandrii
II miejsce ZSP w Kopalni
III miejsce ZSP w Rększowicach
W kategorii klas gimnazjalnych:
I miejsce - Gimnazjum z Aleksandrii
II miejsce Gimnazjum z Konopisk
Gratulujemy wszystkim występującym . Do zobaczenia za
rok
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III miejsce Sara Ering - Korzonek
IV miejsce Agnieszka Badora - Rększowice
Wy r ó ż n i e n i a o t r z y m a l i : I z a Wi ś n i e w s k a Konopiska,Aleksandra Maciąg - Mstów, Martyna KukułaKorzonek, Sara Rosada - Konopiska, Magdalena LeśniczekKopalnia.
W kategorii gimnazjum:
I miejsce Marta Skiba - Rędziny
II miejsce Sylwia Nowak - Poczesna
III miejsce Olga Wojciechowska - Konopiska
IV miejsce Kamila Kromołowska - Konopiska
Wyróżnienia otrzymali: Marta Ociepa - Aleksandria,
Marta Kamińska i Paulina Marchwińska - Hutki,
Basia Janusiak - Konopiska, Mateusz CierpiałHutki, Karolina Strąk - Poczesna.
Nagrody MP4,MP3,Pen Drive i futerały na CD
ufundowane zostały przez Gminną Komisję ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Konopiskach.
IV Festiwal Piosenki Europejskiej odbywał się w
przededniu Dnia Kobiet dlatego uczniowie
Gimnazjum w Konopiskach przygotowali dla
zaproszonych gości małą niespodziankę w postaci
krótkiego programu artystycznego. Każda
zaproszona pani otrzymała symbolicznego tulipana.
Imprezę przygotowały mgr Katarzyna Ankowska,
mgr Ilona Błaszczyk, mgr Katarzyna Kijas i mgr
Agnieszka Klecha.

KULTURA

PASMA

XX Gminny Konkurs
Recytatorski
inf. własna
W tym roku jubileuszowy bo XX Gminny
Konkurs Recytatorski, odbył się 20 lutego w
świetlicy w Korzonku. Wzięło w nim udział
41 uczestników ze wszystkich szkół i
gimnazjów z terenu gminy Konopiska.
Organizatorem - jak co roku był Gminny
Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i
Pr omo cj i , który ufundował nagrody
książkowe wszystkim uczestnikom konkursu.
Komisja w składzie Małgorzata Gajos,
Z d z i sława S z yd ł owsk a o r az Ma ri o la
Łyszczarz przyznała nominacje do eliminacji
powiatowych następującym recytatorom:
- w kategorii klas 0 - III Amandzie Pasternak i
Bartoszowi Blukaczowi,
-w kategorii klas IV - VI Patrycji Poks oraz
Antoniemu Maślące,
- w kategorii gimnazjum Ewie Kamińskiej oraz Matuszowi
Cierpiałowi.
Gratulujemy recytatorom oraz życzymy powodzenia na
eliminacjach powiatowych, które odbędą się w
Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.

Żyła wśród nas zwyczajnie,
a jednak wyjątkowo,
umiała być radosna i świeża
jak wiosna.
Miała tak piękny koniec,
że chciałabym w tym biegu
również i ja ją dogonić.
Wydała owoc w pracy
i w domu,
wśród znajomych.
Sierp był przygotowany
by ściąć już pełne kłosy,
im bliżej był przy ziemi
tym mocniej ścinał,
na pewno bolało
lecz on się nie powstrzymał.
Dopełniało się ziarno do spichlerza
i dlatego już dłużej czekać nie zamierzał.

,, I w życiu więc i w śmierci
należymy do Pana...”
Wspomnienie o nauczycielce śp. Annie Stępniak.
( Wiersz ten dedykuję koleżance Ani, z którą
pracowałam w SP w Jamkach-Korzonku.)

Dobrze przy niej się czułam,
miała dobre serce.
Trudno mi w to uwierzyć,
że nie spotkam jej więcej.
Lecz nie potrafię się smucić,
bo wierzę w życie wieczne,
do którego powróci
każde serce waleczne.
I tam się spotkamy.
Elżbieta Jarząbek
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PASMA
Ostatkowa tradycja
Iwona Maj
Kultywowanie
tradycji
wśród
młodego
pokolenia to jedno z zadań szkoły, dlatego
też
dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice wspólnie z
Radą Sołecką i Kołem Gospodyń Wiejskich z Hutek
zorganizowali , zgodnie z ostatkowym zwyczajem „
chodzenie przebierańców ”. Przedsięwzięcie to już na
stale zostało wpisane w tradycje szkoły.

Po raz kolejny mogliśmy się przekonać , że wspólna
inicjatywa nauczycieli, rodziców i uczniów zawsze
kończy się sukcesem . „Przebierańcy”, odwiedzając
domostwa, spotkali się z dużą życzliwością i sympatią
mieszkańców, niektórzy czekali na nich już przy swoich
ogrodzeniach. Dzięki hojności mieszkańców Hutek udało
się nam zebrać znaczną sumę pieniędzy , która została
przekazana na konto Rady Rodziców . Chciałoby się
powiedzieć, że mieszkańcy Hutek po raz kolejny nie
zawiedli szkoły.
Pięknym podziękowaniem dla wszystkich ofiarodawców
była biesiada , zorganizowana w Zespole Szkolno
Przedszkolnym w Hutkach .Tegoroczny karnawał , mimo
iż bardzo krótki zakończył się miłym akcentem .
Przekonaliśmy się , że wspólne biesiadowanie „ łączy
pokolenia ” i jest doskonałym sposobem na integrację
wszystkich mieszkańców.
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INFORMACJE
Dzień Kobiet Koůa Gospodyń
Wiejskich w Hutkach
4 marca Koło Gospodyń Wiejskich w Hutkach
zorganizowało spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie
odbyło się w Zespole Szkolno - przedszkolnym w
Hutkach i przybyli na nie zaproszeni goście: Wójt Gminy
Konopiska - Jerzy Socha, Radny Powiatu
Częstochowskiego - Mieczysław Chudzik, Dyrektor
GZOKSTiP w Konopiskach - Dorota Skoczylas, Radny
Gminy Konopiska - Edward
Bałdyga oraz Sołtys Hutek Zofia Lubańska. Goście złożyli
serdeczne życzenia wszystkim
paniom, a Wójt na ręce
przewodniczącej KGW Hutki Zofii Krzyżanowskiej złożył
piękny bukiet kwiatów. W
spotkaniu uczestniczył również
Zbigniew Łapaj - muzyk, który
od niedawna rozpoczął lekcje
śpiewu z paniami z KGW. Zespół
przybrał nazwę Jagodzianki i na
pewno zaprezentuje się podczas
Dni Gminy Konopiska, które jak
co roku odbędą się w maju.

PASMA
Remont remizy OSP Wąsosz Łaziec
Ochotnicza Straż Pożarna Wąsosz-Łaziec
otrzymała dotację z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach
konkursu „Nasza Świetlica, Nasz Klub”. Z otrzymanej
dotacji powstanie świetlica wiejska pn.: „Dom Młodego
Strażaka”. Projekt będzie trwał od marca 2008 r. do marca
2009 r.Działalność świetlicy opierać się będzie na
prowadzeniu różnych kursów,
zajęć, szkoleń oraz na
zorganizowaniu imprez
kulturalnych i edukacyjnorekreacyjnych dla dzieci i
młodzieży, a także dorosłych, tj.:
Dzień Kobiet, Dzień Dziecka,
Dzień Strażaka, Mikołajki,
Spotkanie Wigilijne i
Noworoczne, Sylwester. W
świetlicy będą organizowane m.in.
zajęcia komputerowe, kółko
techniczne, gry i zabawy dla
dzieci, różnego rodzaju akcje,
aerobic, kurs zabezpieczenia
miejsca zagrożenia, szkolenie
BHP oraz udzielania pierwszej
pomocy, kółko teatralne, pomoc
przy obrabianiu lekcji, możliwość
korzystania z encyklopedii i
słowników PWN.
Charakter świetlicy będą
tworzyć dzieci i młodzież, które
przychodząc, będą same

sugerować czego oczekują i jakie są ich potrzeby. Zajęcia
prowadzone w świetlicy będą wynikać z ich potrzeb i
zainteresowań. Przyznany grant zostanie przeznaczony na
zakup sprzętu, który umożliwi przeprowadzenie zajęć
kulturalno-oświatowych. Dzięki otrzymanej dotacji
powstanie mały ośrodek kultury, który rozwinie inne
działalności społeczne na terenie wsi, stanie się miejscem
krzewienia kultury, edukacji i rozrywki.

“Nowy” nabytek
OSP Wąsosz Łaziec
Dzięki starniom Urzędu
Gminy, 30 stycznia 2008 roku
OSP Wąsosz - Łaziec wzbogaciła
się o autobus narki Autosan typ
H9-21.
Pozyskany z Komendy
Wo j e w ó d z k i e j P o l i c j i w
Katowicach pojazd po
przeprowadzonym remoncie,
malowaniu, jak i wewnetrznej
“odnowie” będzie służył
wszystkim mieszkańcom Gminy
Konopiska

13

PASMA
Centrum Kształcenia na
Odległość na Wsiach już
czynne
W świetlicy Nasz dom pod Lipą w Aleksandrii
czynne jest już Centrum Kształcenia na Odległość na
Wsiach. Poniżej podajemy dostępne w Centrum kursy.
W przypadku jakichkolwiek pytań podajemy telefon
kontaktowy: 034 328 38 57 lub 034 328 20 70.
Informujemy, że na stronie szkoleń
www.centra.elearning.pl/szkolenia umieszczone są
obecnie następujące kursy
1.
Język polski
2.
Matematyka
3.
Historia
4.
Chemia
5.
Geografia
6.
Biologia
7.
Fizyka
8.
Zarządzanie kadrami (cykl szkoleniowy z
zakresu ZZL)
9.
Ocena pracowników (cykl szkoleniowy z
zakresu ZZL)
10.
Planowanie potrzeb (cykl szkoleniowy z
zakresu ZZL)
11.
System motywacyjny (cykl szkoleniowy z
zakresu ZZL)
12.
Rekrutacja (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
13.
Ścieżki kariery (cykl szkoleniowy z zakresu
ZZL)
14.
Język angielski
15.
Podstawy technik
komputerowych
16.
Użytkowanie
komputerów
17.
Przetwarzanie
tekstów
18.
Arkusze kalkulacyjne
19.
Bazy danych
20.
Grafika menedżerska
i prezentacyjna
21.
Usługi w sieciach
informatycznych
22.
Opiekunka dziecięca
domowa
23.
Promocja i wsparcie
edukacji osób
niepełnosprawnych
Do końca czerwca zostaną
uruchomione następujące
kursy:
1.
Język niemiecki
2.
Opiekun osób
starszych
3.
Administracja
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INFORMACJE
systemami komputerowymi
4.
Agent ubezpieczeniowy
5.
Asystent bankowości
6.
Broker ubezpieczeniowy
7.
Grafik komputerowy
8.
Handlowiec
9.
Księgowość
10.
Organizator agrobiznesu
11.
Pracownik administracyjny
12.
BHP
13.
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
14.
Ochrona danych osobowych
15.
Prawo zamówień publicznych
16.
Edukacja zdalna szkolenia tworzone w
systemie e-learning, blended learning
17.
Przedstawiciel handlowy
18.
Sprzedawca
19.
Telemarketer
20.
Zarządzanie projektami
21.
Zawody przyszłości nowe formy zatrudnienia
22.
Jak zdobyć i utrzymać pracę
23.
Kariera decyduję, planuję, działam
24.
Zostań e-pr@cownikiem
25.
Oczekiwania pracodawców autoprezentacja
26.
Poradnictwo zawodowe wsparcie dla Twojego
sukcesu
27.
A może samozatrudnienie?

Wszyscy zainteresowani mogą
zgłaszać się po poradę pod
numerem 0 800 800 005

WYDARZENIA
Aktywne Kobiety
W dniach 26 - 28 lutego, w Warszawie odbyła się
konferencja podsumowująca roczny projekt Akademii
Aktywnych Kobiet. Z naszej gminy w projekcie tym
wzięły udział dwie panie : Agnieszka Gasiak sołtys Łaźca
oraz Zofia Lubańska sołtys Hutek.
Projekt Akademia Kobiet Aktywnych realizowany był od
maja 2007 r i skierowany był bezpośrednio do kobiet
zamieszkujących obszary wiejskie. Jego główne
założenie to aktywizacja w wymiarze zawodowym,
edukacyjnym, społecznym i osobistym. Celem projektu
było
dotarcie do jak największej liczby kobiet
zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w
zakresie rozwoju postaw prospołecznych i zawodowych,
które są zaangażowane w działalność społeczną lub
z a m i e r z a j ą c e j ą r o z p o c z ą ć .
Dzięki zaangażowaniu w projekt AKA kobiety
zwiększają swoje szanse zostania lokalnymi liderkami,
animującymi działania społeczno gospodarcze na rzecz
środowiska lokalnego, co w przyszłości może
zaowocować zwiększeniem ilości tego rodzaju
inicjatyw.Osiągnięcie powyższych założeń wynika z
chęci promowania idei równości kobiet i mężczyzn na
rynku pracy, propagowania przedsiębiorczości i
samoorganizacji, rozwijania aktywności społecznej oraz
integracji zawodowej, wyrównania dysproporcji w
zakresie możliwości rozwoju inicjatyw lokalnych
pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi.
Na terenie województwa śląskiego projekt realizowany
był poprzez warsztaty i seminaria edukacyjno informacyjne odbywające się w Wiśle. Panie dzięki
uczestnictwu w proponowanych przez AKA zajęciach
miały okazję zdobyć kompleksową wiedzę

PASMA
umożliwiającą podjęcie różnego rodzaju aktywności.

Otrzymały odpowiednie wsparcie psychologiczne w
zakresie identyfikowania własnych potrzeb,
przełamywania stereotypów społecznych związanych z
płcią i pozycją społeczno zawodową kobiet, poszerzyły
posiadane umiejętności oraz, co ważne, będą miały
możliwość nawiązania współpracy lub wymiany
doświadczeń z przedstawicielami
istniejących już struktur
lokalnych. W Warszawie nasze
panie sołtyski otrzymały
certyfikaty potwierdzające
uczestnictwo i ukończenie
Akademii Kobiet Aktywnych.
Tr z y d n i o w e s p o t k a n i e w
Warszawie
skupiło wszystkie
uczestniczki programu AKA z
całej Polski. Panie miały okazję
wysłuchać ostatnich wykładów,
spotkać się z osobami, które
program
opracowały oraz
realizowały. Niewątpliwą atrakcją
był specjalnie dla pań z AKA
przygotowany koncert zespołu
Bonney M. Ponadto dwa pierwsze
dni konferencji prowadziła znana
prezenterka
telewizyjna
Katarzyna Dowbor, a uroczystą
galę wręczenia certyfikatów, która
odbyła się w Sali Kongresowej
prowadził Tomasz Kamel.
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