PASMA
Miejsce Pamięci o Poległych za
Ojczyznę - Golgota Konopisk
Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak
Niedawno krzyż usytuowany przed Urzędem Gminy w
Konopiskach został poddany renowacji. Krzyż ten

został poświęcony przez Arcybiskupa Stanisława
Nowaka podczas uroczystej Mszy Świętej 14 września
– w święto Podniesienia Krzyża. W uroczystości
uczestniczyli radni Gminy Konopiska, radny powiatu
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Mieczysław Chudzik, radny Sejmiku Województwa
Śląskiego – Andrzej Szewiński oraz poczty
sztandarowe i KGW. Uroczystym korowodem
prowadzonym przez Orkiestrę Dętą OSP Konopiska
mieszkańcy przenieśli ów symbol Męki Pańskiej w
miejsce gdzie został zamontowany. Miejscem tym jest
Golgota Konopisk , w którą został wkomponowany

obelisk poświęcony poległym w obronie Ojczyzny.
Odsłonięcia tablicy umieszczonej na obelisku dokonał
wójt Jerzy Socha.

PASMA
Szanowni mieszkańcy Gminy Konopiska !
Zakończyły się wakacje. Jak co roku podczas dwóch letnich
miesięcy w każdej bez wyjątku szkole trwały liczne remonty i
modernizacje. Uczniowie wrócili do odnowionych budynków.
Ponadto od tego roku korzystać będą z nowoczesnych sal
komputerowych.
W trakcie realizacji są również liczne inwestycje na terenie gminy.
Wielu mieszkańców na pewno zauważyło prace przy zalewie Pająk.
Rewitalizacja zbiornika polega na czyszczeniu dna, wyrównaniu
brzegów oraz remoncie wieży przelewowej. Każdy chyba przyzna, że
czyszczenie zbiornika było konieczne i z pewnością przyczyni się do
wzrostu zainteresowania naszą gminą podczas upalnych dni.
Rozpoczęto również prace
związane z budową drogi
dojazdowej do pól w Hutkach. Niedługo rozpoczną się także kolejny
etap budowy chodnika pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją
deszczową wzdłuż ulicy Opolskiej. Koszt tej dwuletniej inwestycji
opiewa na około 2,5 mln zł.
Oprócz inwestycji w infrastrukturę konsekwentnie realizujemy
plany rewitalizacji centrum Konopisk. Kolejnym po
Trakcie
Królewskim etapem tego przedsięwzięcia jest skwer przy ulicy
Lipowej w Konopiskach. Usytuowany tutaj obelisk poświęcony został
poległym za Ojczyznę. Obelisk wraz ze zniczem wkomponowany jest
w Golgotę Konopisk. Piękna kompozycja plastyczna obelisku
doskonale wpisuje się w wybrany dla niej krajobraz. Jest dobrze
wyeksponowana, a zarazem usytuowana z dala od ulicznego zgiełku.
Czytelnie również koresponduje z ulicą Lipową obsadzoną kwiatami
jak i dostojną budowlą kościoła. Stworzone tu zatem miejsce jest
zarówno miejscem pamięci, jak i kolejnym etapem estetycznego
zagospodarowania centrum Konopisk. Wiosną skwer nabierze
kolorów i będzie stanowić perełkę naszej gminy.
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UCHWAŁY

PASMA
Uchwały VIII/07 Sesji Rady
Gminy Konopiska z dnia 10
lipca 2007
UCHWAŁA NR 66/VIII/07
RADY GMINY KONOPISKA
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
UCHWAŁA NR 67/VIII/07
RADY GMINY KONOPISKA
w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na 2007 r.
UCHWAŁA NR 68/VIII/07
RADY GMINY KONOPISKA
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
KOSZĘCIN
Rada Gminy postanawiła udzielić pomocy finansowej
Gminie Koszęcin w organizacji VIII Dożynek
Województwa Śląskiego w wysokości 1000 zł.

nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa od Agencji Nieruchomości Rolnych
UCHWAŁA NR 72/VIII/07
RADY GMINY KONIPISKA
w sprawie wyrażania opinii o przeznaczeniu do zbycia
nieruchomości stanowiących własność gminy
UCHWAŁA NR 73/VIII/07
RADU GMINY KONOPISKA
w sprawie nadania nazwy ulicy
Rada Gminy nadała ulicy położonej w południowej części
osiedla “Pająk” biegnącej od ul. Słonecznej do ul.
Sportowej nazwę ul. Jowisza
UCHWAŁA NR 74/VIII/07
RADY GMINY KONOPISKA
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Aleksandria I
UCHWAŁA NR 75/VIII/07
RADY GMINY KONOPISKA
w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy

UCHWAŁA NR 69/VIII/07
RADY GMINY KONOPISKA
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Śląskiego na współfinansowanie
inwestycji drogowych
Rada Gminy udzieliła pomocy finansowej dla
Województwa Śląskiego w wysokości 15 000,00 zł na
opracowanie projektu i budowę chodnika wraz z
kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr
907 w Konopiskach.
UCHWAŁA NR 70/VIII/07
RADY GMINY KONOPISKA
w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru ławników
Rada Gminy powołała zespół ławników w składzie:
1. Roman Skoczyla
2. Edward Bałdyga
3. Czesław Romański
4. Zbigniew Wołczyk

UCHWAŁA NR 76/VIII/07
RADY GMINY KONOPISKA
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2a, ust. 2 i 4 ustawy z
dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików wojewódzkich (tj. Dz. U. z
2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) w zw. Z art. 24f ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (
t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
Rada Gminy Konopiska uchwala co następuje :
§1
Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady
Gminy Konopiska Pana Andrzeja SZYMANKA z dniem
1 czerwca 2007r. z powodu naruszenia ustawowego
zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem
działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia
komunalnego Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 71/VIII/07
RADY GMINY KONOPISKA

UCHWAŁA NR 77/VIII/07
RADU GMINY KONOPISKA

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażania zgody na
nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Konopiska

w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniego
programu inwestycyjnego zadań na lata 2006-2010 na

4

PASMA
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w
okresie miedzy sesyjnym
- Rozpoczęto przebudowę drogi gminnej ul. Leśna
w Aleksandrii.
- Rozpoczęto przebudowę drogi gminnej ul.
Brzozowa i ul. Lipowa w Konopiskach.
- Trwa przebudowa drogi gminnej Konopiska
Łaziec na odcinku Piła Konopiska ul.
Źródlana.
- Trwa budowa parkingu wraz z chodnikiem przy
zespole szkół w miejscowości Hutki.
- Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Wąsosz-Łaziec et. II
- Rozpoczęto budowę parkingu przy cmentarzu
komunalnym w miejscowości Aleksandria.
- Wydano 24 wypisów i wyrysów z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Konopiska.
- Wydano 37 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Konopiska.
- Wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
- Wydano 2 decyzje o warunkach zabudowy.
- Trwa podpisywanie umów na indywidualne
przyłącze kanalizacji do posesji.
- Dokonano przeglądu gospodarstw dotyczącego
konkursu „Przodujący Rolnik 2007”.
- Zgłoszono do konkursu „Piękna Wieś
Województwa Śląskiego” wieś Konopiska oraz
„Nasz dom pod lipą” w miejscowości
Aleksandria.
- Wydano 4 decyzje na wycięcie drzew.
- Wydano 1 decyzję zezwalającą na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
- Wydano 3 postanowienia uzgadniające programy
gospodarki odpadami.
- Wydano 2 decyzje o środowiskowych
uwarunkowniach przedsięwzięć.
- Wydano 7 decyzji o zajęciu pasa drogowego.
- Wydano 7 decyzji za umieszczenie urządzenia w
pasie drogi gminnej.
- Przygotowano dokumenty celem wystąpienia do
Wojewody Śląskiego o przekazanie na rzecz
Gminy nieruchomości Skarbu Państwa nie przekazanych Agencji Nieruchomości Rolnych

przekazaniu na rzecz Gminy działki nr 21/1 w
Aleksandrii I o powierzchni 0,29ha.
- Wydano 4 postanowienia na podział
nieruchomości.
- Wydano 5 decyzji zatwierdzających projekt
podziału nieruchomości.
- Podpisujemy aneksy z najemcami lokali
komunalnych i socjalnych o podwyższeniu
czynszu z dniem 01. 08. 2007r.
- Podpisano dwa akty notarialne na sprzedaż
działek w m. Aleksandria.
Uczestniczyłem w:
- w posiedzeniach Zarządu Związku Komunalnego ds.
Wodociągów i Kanalizacji - seminarium w Złotym
Potoku,
- Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego,
- Konferencji Regionu poświęconej rewitalizacji miast
poprzez regenerację terenów poprzemysłowych
organizowanym przez Politechnikę Krakowską,
- Spotkaniu z Wicewojewodą Wiesławem Marasem
Śląskim w Katowicach w sprawie prac
przygotowawczych i realizacji budowy autostrady A1
- Spartakiadzie Gmin Powiatu Częstochowskiego w
Blachowni, gdzie Konopiska zajęły 3 miejsce,
- Spotkaniu w Koszęcinie dotyczącym organizacji
Dożynek Wojewódzkich na terenie Gminy Koszęcin,
- Pikniku Europejskim w Częstochowie
organizowanym przez Regionalny Ośrodek EFS oraz
Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie,
- Spotkaniu Wójtów i Burmistrzów w Starostwie
Powiatowym w Częstochowie,
- Spotkaniu z emerytami rencistami organizowanym
przez Związek Emerytów i Rencistów w Kopalni,
- Uroczystej gali wręczenia nagród i wyróżnień dla
najlepszych uczniów Gimnazjum w Konopiskach,
- Uroczystych zakończeniach roku szkolnego w
szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Konopiska,
- Spotkaniu dotyczącym organizacji dożynek
gminnych w Kopalni,
- Imprezie plenerowej: Sobótka i Mini Strong Man,
- Wycieczce rowerowej z Gazetą Wyborczą i Gminą
Konopiska,
- Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego,
- Konferencji dotyczącej rewitalizacji terenów
poprzemysłowych organizowanej w Katowicach,
- Obchodach 100 lecia OSP Boronów w Boronowie,
- Zgromadzeniu Związku Porozumienia Gospodarczo
Turystycznego Gmin Górnej, Małej Panwi i Górnej
Liswarty. W wyborach zarządu Porozumienia zostałem
jego wiceprezesem.
- Wyjeździe studyjnym do Brukseli, które
organizowane było przez Eurodeputowaną do
Parlamentu Europejskiego prof. Genowefę Grabowską.

- Otrzymaliśmy decyzję Wojewody Śląskiego o
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PASMA
KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY KONOPISKA
Na podstawie art.17 pkt.10 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) oraz
uchwały Rady Gminy Konopiska nr 46/V/07 z dnia
25.04.2007 r., w sprawie przystąpienia do opracowania
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska,
w dniach od 01.10.2007 r. do 12.11.2007 r. W siedzibie

Urzędu Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5 , pok. 4 w
godz. od 08.00 do 14.00
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie
zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w sali
posiedzeń Urzędu Gminy Konopiska w dniu 01.10.2007
r. o godz. 13.00
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany
studium, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta
Gminy Konopiska w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 03.12.2007 r., z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu oraz
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Przegląd Orkiestr Dętych
Inf. własna
9 września w Konopiskach odbył się
Wojewódzki Przegląd Orkiestr
Dętych. Był to ostatni przegląd ,
który wyłonił najlepsze orkiestry
naszego województwa. W przyszłym
roku orkiestry te wezmą udział w
Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr
Dętych
Ze względu na deszcz nie odbył się
przemarsz zespołów, które miały iść
głównymi ulicami Konopisk, a
przesłuchania miały miejsce w
kościele parafialnym.
W przesłuchaniach konkursowych
wzięły udział 4 orkiestry z: Kaniowa,
Dzwonosierbowic, Starokrzepic i
Miedźna. Ponadto gościnnie

wystąpiła policyjna orkiestra dęta, a orkiestra z
Konopisk grała podczas mszy świętej oraz dała
półgodzinny koncert.
Występy oceniało jury, które spośród
wymienionych wyżej orkiestr na festiwal
ogólnopolski wytypowało zespoły z Kaniowa i
Starokrzepic. Ponadto Wójt Gminy Konopiska
przyznał dwie nagrody: dla najlepiej
prezentującej się orkiestry - tą nagrodę zdobyła
orkiestra z Dzwonosierbowic oraz dla
nahjlepszego instrumentalisty, którym okazał się
perkusista orkiestry z Kaniowa.
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INWESTYCJE
INWESTYCJE
Kinga Kowalik
Droga Piła - Konopiska
Zakończono budowę drogi gminnej Konopiska Łaziec
na odcinku Piła Konopiska ul. Źródlana. Zakres zadania
obejmował wykonanie drogi z tłucznia gr. 23cm o
2
powierzchni 4500m za kwotę 71.833,60zł. Całość
zadania została zrealizowana z budżetu gminy.
Parking i chodnik przy szkole w Hutkach
Ukończona została budowa parkingu wraz z chodnikiem
przy zespole szkół w miejscowości Hutki. Zadanie
obejmowało wykonanie 267m2 parkingu i 52,5m2
chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.
8cm oraz montaż bramy i furtki stalowej. Całkowity

PASMA
Wymiana stolarki w bud. Komunalnym Jamki-Korzonek
Skończono prace remontowe związany z wymianą
stolarki okiennej w budynku komunalnym przy szkole w
Jamkach - Korzonku. Zakres rzeczowy zadania
obejmował demontaż starych okien, wykonanie i montaż
okien PCV pięciokomorowych o łącznej powierzchni
18.689m2 (11 szt.) wraz z obróbką. Wartość zadania
wyniosła 6.859,07zł.
Wymiana stolarki okiennej w szkole w Aleksandrii
Zakończono remont związany z wymianą stolarki
okiennej w sali gimnastycznej przy szkole wAleksandrii.
Zakres rzeczowy zadania obejmował demontaż starych
okien, wykonanie i montaż okien aluminiowych PI - 6
szt. wraz z obróbką. Wartość zadania wyniosła
22.998,35zł.

Wykonanie chodnika przy budynku komunalnym w
Kopalni
Zakończono budowę chodnika i wjazdu przy budynku
komunalnym w miejscowości Kopalnia przy ul.
Klonowej 1. Zakres zadania obejmował wykonanie
2
167m chodnika i wjazdu z kostki brukowej betonowej
grubości 8cm. Całkowity koszt inwestycji wyniósł
19.771,83 zł.

koszt inwestycji wyniósł 42.490,72 zł. Całość zadania
została zrealizowana z budżetu gminy.
Parking przy cmentarzu w Aleksandrii
Zakończono budowę parkingu przy cmentarzu
komunalnym w miejscowości Aleksandria. W zakres
inwestycji wchodziło wykonanie parkingu o

Termomodernizacje szkół
Wykonano termomodernizacje budynków Szkół
Podstawowych w Hutkach,
Rększowicach i w
Aleksandrii. Na ten cel uzyskano z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach pożyczki
oraz dotacje. Pozostałe części przedsięwzięć
finansowane były z budżetu gminy. Inwestycja
obejmowała wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z częściową wymianą stolarki okiennej oraz
modernizacją kotłowni. Roboty zostały zakończone ww
wrześniu br.
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powierzchni 427m z kostki brukowej betonowej gr.
8cm. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 49.113,54 zł.
Całość zadania została zrealizowana z budżetu gminy.
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KULTURA

PASMA

Dożynki gminne
Jak co roku na koniec lata
obchodziliśmy dożynki gminne. W
tym roku odbyły się one w Kopalni.
Niedziela 16 września okazała się
pięknym, słonecznym dniem, co
mile zaskoczyło uczestników święta
plonów. Korowód prowadzony
przez orkiestrę dętą z Ostrów
przeszedł ulicą Klonową na plac
szkolny, gdzie odbyła się Msza
Święta polowa. Następnie z rąk
starostów dożynkowych, którymi
byli: Maria Paczyńska i Jacek
Cierniak Wójt otrzymał chleb
wypieczony z tegorocznego zboża.
Chleb upiekła Maria Paczyńska,
natomias wieniec wykonały i
wręczyły Wójtowi przedstawicielki
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu
Konopisk.. W dożynkowych
uroczystościach wzięli licznie
przybyli goście: Halina Rozpondek
(posłanka), Lucjan Karasiewicz
(poseł), Andrzej Szewiński - radny
Sejmiku Województwa Śląskiego, Mieczysław
Chudzik - radny Powiatu Częstochowskiego. Po
części oficjalnej na scenie wystąpiły dzieci z
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kopalni,
zespoły taneczne - Tęcza, Fix, Puenta, Orkiestra
Dęta z Konopisk oraz Jurajska Kapela Biesiadna.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się przepięknie
ustrojone i suto zastawione stoły, które
przygotowały panie z KGW, pszczelarze oraz Koło
Emerytów i Rencistów
W trakcie uroczystości dożynkowych wręczono
również nagrody dla uczestników konkursów na
Najładniejszy Ogród w Gminie Konopiska oraz

Przodujący Rolnik w Gminie Konopiska.
Nagrody wręczyli Wójt - Jerzy Socha,
Przewodnicząca Rady Gminy Konopiska Danuta Budzik oraz radny Powiatu
Częstochowskiego - Mieczysław Chudzik.
Dożynki wspólnymi siłami przygotowywało
Koło Gospodyń Wiejskich z Kopalni, Rada
Sołecka oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny.
Wielkie podzękowaniai należą się również
KGW z terenu gminy, które pięknie przystroiły
swoje miejscowośxci dożynkowymi
dekoracjami.
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KULTURA
“O czym szumią wierzby” legenda mojej miejscowości
Aleksandra Szymczyk
Kl. IV Szkoła Podstawowa Im. Henryka Sienkiewicza
w Konopiskach
Opiekun: p. Mariola Mikuła-Borek
„Dziewczyna i Pająk”
Dawno temu, w dalekiej, niedostępnej krainie
wśród lasów i borów rozciągały się olbrzymie połacie pól
konopi. Uprawiali je biedni chłopi, mieszkający w
niewielkiej wiosce na skraju lasu. Właścicielem owych
pól był zły szlachcic, który w nieludzki sposób
wyzyskiwał swoich poddanych, każąc im pracować
ponad siły. Miał on córkę, piękną dziewczynę,
jedynaczkę.
Pragnął wydać ją za mąż za samego księcia i w ten sposób
pomnożyć i tak już wielki majątek.
Pewnego słonecznego dnia córka szlachcica
wybrała się wraz ze swoją dwórką na konną przejażdżkę
do lasu. Galopując przez pola konopi, dziewczyna ujrzała
w pewnej chwili urodziwego chłopca pracującego w polu.
Zatrzymała konia. Młodzi spojrzeli na siebie i zakochali
się w sobie w jednej chwili. Umawiali się na potajemne
spotkania na leśnej polanie o zachodzie słońca.
Po powrocie do zamku, dwórka opowiedziała
szlachcicowi o planach córki. Rozgniewał się on
strasznie. Wysłał swoich żołnierzy do wioski, aby pojmali
i uwięzili ukochanego córki. Chłopiec został zamknięty w
lochu, gdzie jego jedynymi towarzyszami były olbrzymie
szczury. Tymczasem dziewczyna na próżno czekała na
polanie. Kiedy nastała północ, odnalazł ją jeden z
wieśniaków i zdradził jej, co się stało.
Zrozpaczona wróciła do zamku i prosiła ojca o litość,
jednak ten był nieubłagany. Wybiegła z płaczem z domu
ojca. Biegła przez konopne pola, a łzy płynęły o
płynęły…
Zamieniły się najpierw w małą rzeczkę, potem jeszcze w
większą i większą, płynącą rwącym strumieniem wśród
pól.
Dziewczyna doszła do lasu. Jej szloch usłyszała leśna
wróżka, która postanowiła pomóc nieszczęśliwej.
Zamieniła uwięzionego chłopca w pająka. Mógł on więc
bez przeszkód wydostać się z lochu przez kraty i uciec z
zamku. Jego ucieczkę zauważył jednak szlachcic.
Wściekły, wezwał na pomoc złego czarnoksiężnika. Jego
moc była olbrzymia, większa od mocy leśnej wróżki.
Rzucił on czar na młodzieńca. Miał on już nigdy nie
odzyskać ludzkiej postaci. Chłopiec pająk doszedł do lasu
i spotkał się z ukochaną. Ich radość nie trwała jednak
długo. Na wieść o tym, że już zawsze pozostanie
pająkiem, gorzko zapłakał.
I znów młodym przyszła z pomocą leśna dobra wróżka.
Powiedziała, że wprawdzie nie może przywrócić chłopcu
ludzkiej postaci, ale może ja zamienić na inną. Zakochani
po krótkim namyśle poprosili, aby wróżka zamieniła ich
w wodę. Ich prośba została spełniona.

PASMA
Dziewczyna jako rzeka Konopka powstała wśród
konopnych pól. Z łez nieszczęścia płynie teraz wartkim
strumieniem i styka się w pewnym momencie z zalewem,
nazwanym na cześć chłopca Pająkiem. Tak oto młodzi
zostali połączeni na zawsze.
Zdarzyło się to bardzo dawno temu. Teraz nie ma już śladu
po polach konopi, lasy się przerzedziły. Na miejscu
wioski stoi teraz piękna, duża wieś nazwana od
konopnych pół Konopiskami. I tylko Konopka i Pająk
przypominają dzisiejszym ludziom o historii dwojga
zakochanych i ich smutnych losach. Jedynie czasem w
środku nocy słychać szum wody jako płacz tęsknoty
chłopca i dziewczyny za dawnym życiem i ludzka
postacią.
Karolina Wilk
Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana
Kochanowskiego w Aleksandrii
Opiekun: Sylwia Frania
„Pajdówka”
Dawno temu, kiedy ludzie nie budowali jeszcze
domów kamiennych, a powietrze niczym nie było
skażone, w malowniczych aleksandryjskich lasach żyły
małe duszki.
Cechowała je sprawiedliwość, więc dawały okrutne kary
tym ludziom, którzy postępowali źle i było okrutni
względem innych.
W tych czasach, we wsi Aleksandria, założonej
na cześć cara Rosji- Aleksandra II, a położonej w
okolicach miejscowości Częstochowa, żyła pani
Pajdzina.
Mieszkała ona na niewielkiej górce, w lesie, z
dala od innych domów. Samotnie wychowywała małe
dziecko.
Któregoś dnia, po rozpaleniu ognia w palenisku, kobieta
wyszła w poszukiwaniu drewna na opał, zostawiając w
domu śpiące dziecko. Kiedy wracała, zauważyła, że jej
chata płonie. Zrozpaczona matka rozpoczęła samotną
walkę z żywiołem, krzycząc i wołając o pomoc. Jednak
nikt, także z racji umiejscowienia chaty, nie słyszał
nawoływań kobiety, która w panice wbiegła do domu,
chcąc uratować swe dziecko. Niestety, ludzie, którzy po
dłuższym czasie przybyli na miejsce zdarzenia, nie
znaleźli w sobie odwagi, aby ruszyć na ratunek matce i jej
maleństwu. Mieszkanka Aleksandrii spłonęła razem ze
swym dzieckiem.
Leśne duszki, dowiedziawszy się o tym
zdarzeniu, bardzo się zdenerwowały i postanowiły ukarać
obojętnych na cierpienie ludzi oraz dobrą, choć
nierozważną matkę. Dusza pani Pajdy nigdy nie zazna
spokoju, zawsze będzie się błąkać po wsi, nawołując o
pomoc-taki wyrok wydały sprawiedliwe duszki.
W późniejszych czasach wielu ludzi
potwierdzało, że gdy rozpalili ognisko na Pajdówce, bo
tak została nazwana górka, na której mieszkała pani
Pajda, to mogli usłyszeć krzyki zrozpaczonej kobiety,
która przez nierozwagę i ludzka obojętność straciła swoje
dziecko.
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PASMA
Aleksandryjski jubileusz
Ks. Michał Cichoń
W tym roku parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w
Aleksandrii przeżywa srebrny jubileusz swojego istnienia.
Chociaż wspólnota wiary istniała w niej od początku (czyli

od II poł. XIX w.), to jednak decyzja o powstaniu parafii w
tej miejscowości nie należała do najłatwiejszych. Ze
względu na jej liczebność, obszar i odległość od kościoła
parafialnego w Konopiskach
utrudnione było
duszpasterstwo tej części parafii. Dlatego bp Teodor
Kubina, będąc w Aleksandrii w roku 1948 zapowiedział, że
powstanie tu kiedyś parafia. Niestety, tych zamierzeń, ze
względu na sprzeciw władzy świeckiej, nie udało się
urzeczywistnić ani jemu, ani jego następcy, bp.
Z d z i s ł a w o w i
G o l i ń s k i e m u .
W roku 1956 bp Z. Goliński, część wsi przyłączył do parafii
w Blachowni. Gdy w 1973 r. wikariuszem w Konopiskach
został ks. Andrzej Walaszczyk, szczególną troską objął
właśnie Aleksandrię. Działał z wielkim wsparciem
i pomocą ówczesnego proboszcza parafii Konopiska ks.
kan. Stanisława Pytlawskiego. Udało się im, przy pomocy
rodziny ks. A. Walaszczyka oraz mieszkańców, zakupić
posesję i w ukryciu przed władzami zaadaptować stodołę
do celów liturgiczno katechetycznych. Bp Stefan Bareła 20
września 1978 roku ustanowił w Aleksandrii wikariat
terenowy. Jego duszpasterzem został ks. A. Walaszczyk.
Parafię pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego erygował
natomiast 11 października 1982 r. Pierwszym proboszczem
został ks. kan. Wojciech Dylakiewicz. Budowy kościoła
podjął się kolejny proboszcz ks. kan. Henryk Pacud.
Uroczystościom jubileuszowym 12 sierpnia br.
przewodniczył Arcybiskup Metropolita Częstochowski
Stanisław Nowak. Rozpoczęły się one na placu przy
kościele parafialnym, gdzie została ustawiona figura
Chrystusa Króla jako dziękczynienie mieszkańców
Aleksandrii za lata istnienia parafii. Ksiądz Arcybiskup
poświęcił tę figurę, a następnie proboszcz ks. kan. Henryk
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Pacud dokonał oddania rodzin parafii Chrystusowi
Królowi.
W świątyni parafialnej miała miejsce kolejna część
uroczystości, msza św. dziękczynna suma odpustowa ku
czci św. Maksymiliana. W homilii Ksiądz Arcybiskup
stwierdził: „Wszystkim dla nas jest Chrystus, Jezus,
Zbawiciel. Wszystko mamy przez Niego, z
Nim i w Nim.” „Kto nie przyjmie Jezusa, nie
będzie miał z Nim Kontaktu. Kto go zbawi?”
pytał Kaznodzieja. Swoją homilię
Arcypasterz zakończył życzeniami dla
wspólnoty parafialnej: „Niech wam Bóg
błogosławi na dalsze dwudziestopięciolecia.
Niech tutaj Królestwo Boże naprawdę się
zakorzenia i niech to Królestwo Boże
sprawia, żeby ta piękna Aleksandria, wśród
tych lasów, żeby ona była piękna dla oczu
Bożych, żeby ona wstępowała do nieba, żeby
ludzie, którzy tutaj żyją, żyjąc pod berłem i
jabłkiem Chrystusa Króla, kochali Maryję i
szli drogą, która rzeczywiście prowadzi do
nieba.”
Po mszy św. Ksiądz Arcybiskup poprowadził
procesję eucharystyczną, po której
wyśpiewano dziękczynne „Te Deum” za
srebrny jubileusz istnienia aleksandryjskiej
parafii.
W uroczystości, oprócz Księdza Arcybiskupa
brali udział zaproszeni goście, m.in. ks. prał.
Marian Duda
rektor Instytutu Teologicznego
w Częstochowie, ks. kan. Stanisław Pytlawski
e m e r y t o w a n y
p r o b o s z c z
z Konopisk, inicjator powstania parafii w Aleksandrii, ks.
prał. Andrzej Walaszczyk i ks. kan. Wojciech Dylakiewicz
byli duszpasterze w Aleksandrii, ks. kan. Rajmund
Frydrych
pochodzący z Konopisk, Urząd Gminy
Konopiska reprezentował Wójt Gminy Jerzy Socha, który
jako dar dla parafii jubilatki ofiarował kielich mszalny.
Obecna była również Przewodnicząca Rady Gminy Danuta
Budzik. Przybyli także kapłani pracujący w dekanacie
blachowieńskim oraz diakon Jakub Raczyński.
Wójt Gminy J. Socha zabrał również głos na zakończenie
uroczystości, mówiąc: „Fakt powstania parafii (…)w
Aleksandrii dowodzi, że tutejsza wspólnota wiernych jest
wyjątkowa”. Wspominając jej trudne początki i pracę
mieszkańców, mówił o nich: „Ich godna podziwu postawa
niesie naukę dla współczesnych, że wspólne wyznawanie
wiary chrześcijańskiej jednoczy społeczeństwo oraz
mobilizuje do walki o swoje ideały i przekonania”.
Również on życzył parafianom: „aby wasza wspólnota
parafialna tworzona przez słowo Boże i Eucharystię była
miejscem budowania i pogłębiania więzi między Bogiem a
człowiekiem”.
Należy podkreślić wielkie zaangażowanie parafian w
przygotowanie uroczystości, a także przyozdobienie
świątyni parafialnej na ten szczególny
i wyjątkowy dzień. Ksiądz Proboszcz, dziękując
wszystkim powiedział: „Niech dzisiejsza wspólna
modlitwa owocuje w naszym życiu miłością, radością i
pokojem”. Oby to pragnienie spełniło się w życiu każdego
parafianina w Aleksandrii.

PASMA
Seminarium EFS
inf. własna
Regionalny Ośrodek EFS w Częstochowie wspólnie z Wójtem Gminy Konopiska i Burmistrzem Blachowni zorganizowali
6 września 2007r. w Gminazjum w Konopiskach
seminarium pt.: „ Możliwości wsparcia rozwoju
lokalnego ze środków EFS w latach 2007 2013”
Seminarium otworzył Jerzy Socha Wójt Gminy
Konopiska i przedstawił informację o perspektywach
rozwoju Gminy Konopiska. Zdzisław Nowak
Burmistrz Blachowni zaprezentował perspektywy
rozwoju Gminy Blachownia. Kierownik Regionalnego
Ośrodka EFS w Częstochowie Józef Wojtas omówił
działania i projekty kwalifikujące się do
dofinansowania w ramach EFS w latach 2007 2013,
natomiast Marta Zmitrukiewicz (animator RO EFS)

omówiła rolę i zadania partnerstw lokalnych w
rozwiązywaniu problemów społecznych. W spotkaniu
uczestniczyło ponad 40 zainteresowanych
przedsiębiorców ,członków stowarzyszeń i
przedstawicieli innych jednostek z terenu gmin
Konopiska i Blachownia.
Seminarium w Konopiskach to jedno z wielu spotkań
informacyjnych poświęconych EFS, które powinny
przybliżyć możliwości skorzystania ze środków
unijnych ,przeznaczonych na budowanie
społeczeństwa otwartego, opartego na wiedzy
,poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów
ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy.

Kolonia integracyjna ZHP
Już pod koniec czerwca harcerze zjechali do OH Pająk. Przez całe wakacje przewija się tu ponad 1000 harcerzy i zuchów z
całej Polski. Przyjeżdża również młodzież z Ukrainy,
Białorusi i Węgier. Do Pająka przyjeżdżają także
kolonie integracyjne jak, np. drużyna „Tropicieli
Dębowych Tajemnic”, która 29 czerwca złożyła
uroczyste przyrzeczenie,
zasiliła szeregi Związku
Harcerstwa Polskiego.
Przysięgę złożyli nad
zalewem Pająk w
obecności komendantki
kolonii oraz komendanta
Hufca ZHP Adriana
Staroniaka. Podczas tej
uroczystej chwili harcerze
wręczyli Wójtowi Gminy
Konopiska własnoręcznie
zrobione podziękowania.
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PASMA
ZAWODY SPORTOWO
POŻARNICZE W GMINIE
KONOPISKA
19 sierpnia 2007 r. na boisku sportowym GLKS „LOT”
Konopiska odbyły się zawody sportowo pożarnicze . W

INFORMACJE
Drużyny męskie seniorów
OSP Hutki 48,6 pkt
OSP Rększowice 50,5 pkt
OSP Aleksandria 53,1 pkt
OSP Jamki 53,5 pkt
OSP Wąsosz Łaziec 55,1 pkt
OSP Konopiska 88,3 pkt
Drużyny młodzieżowe chłopcy:
OSP Aleksandria 907,0 pkt
OSP Konopiska 900,0 pkt
OSP Wąsosz Łaziec 864,0 pkt
Drużyna młodzieżowa dziewczęta:
OSP Wąsosz Łaziec 870,0 pkt
Drużyna młodzieżowa poza konkurencją :
OSP Wąsosz Łaziec 759,0 pkt
Punktacja sztafety pożarniczej z przeszkodami:
Drużyny męskie seniorów
OSP Konopiska 60,6 pkt
OSP Wąsosz Łaziec 64,0 pkt
OSP Aleksandria 65,4 pkt
OSP Hutki 66,8 pkt
OSP Jamki 67,0 pkt
OSP Rększowice 69,8 pkt
Drużyny młodzieżowe chłopcy:
OSP Konopiska 99,4 pkt
OSP Aleksandria 94,4 pkt
OSP Wąsosz Łaziec 88,5 pkt
Drużyna młodzieżowa dziewczęta:
OSP Wąsosz Łaziec 86,8 pkt
Drużyna młodzieżowa poza konkurencją:
OSP Wąsosz Łaziec 86,0 pkt
Klasyfikacja generalna zawodów :
Drużyny seniorów

rywalizacjach udział wzięły wszystkie jednostki OSP
działające na terenie gminy Konopiska. Ponadto do
zawodów przystąpiły cztery drużyny młodzieżowe w
tym jedna drużyna dziewczęca reprezentująca OSP
Wąsosz Łaziec oraz jedna drużyna młodzieżowa
poza konkurencją
Komisję sędziowską powołał Komendant Miejski
PSP w Częstochowie w składzie :
sędzia główny zawodów : mł.brygadier Lucjan
Rakus
członkowie: : st.kpt. Wojciech Wieczorkiewicz
kpt.Waldemar Juszczyk
mł.kpt.Paweł Froch
st.sekc.Arkadiusz Krzemiński
Zawody rozegrane zostały w dwóch
konkurencjach: ćwiczenie bojowe i sztafeta
pożarnicza z przeszkodami.
Klasyfikacja ćwiczeń bojowych jest następująca:
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I miejsce OSP Hutki 115,4 pkt
II miejsce OSP Aleksandria 118,5 pkt

PASMA
III miejsce OSP Wąsosz Łaziec 119,1 pkt
IV miejsce OSP Rększowice 120,3 pkt
V miejsce OSP Jamki 120,5 pkt
VI miejsce OSP Konopiska 148,9 pkt
Drużyny młodzieżowe chłopcy
I miejsce OSP Aleksandria 1001,4 pkt
II miejsce OSP Konopiska 999,4 pkt
III miejsce OSP Wąsosz Łaziec 952,5 pkt
Drużyna młodzieżowa dziewczęta
I miejsce OSP Wąsosz Łaziec 956,8 pkt
Drużyna młodzieżowa poza konkurencją
I miejsce OSP Wąsosz Łaziec 845 pkt

Nagrody i dyplomy wszystkim drużynom wręczył
Zastępca Wójta Gminy Konopiska Jerzy Żurek oraz
Przewodnicząca Rady Gminy Konopiska Danuta
Budzik.
Gratulujemy wszystkim drużynom!
Na powiatowych zawodach pożarniczych, które odbędą
się w Blachowni, Gminę Konopiska reprezentować
będzie jednostka OSP Hutki
Życzymy powodzenia!
Podczas dekoracji drużyn strażackich uhonorowano
również druha Teodora Gajosa, który zdobył II miejsce
w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod
hasłem: „Młodzież zapobiega pożarom”. Teodor jest
członkiem OSP Jamki i uczniem Gimnazjum w
Konopiskach. Wójt Gminy Konopiska - Jerzy Socha,
chcąc uhonorować sukces i życzyć kolejnych osiągnięć,
ufundował rower i przekazał gratulacje.

VIII Dożynki Województwa Śląskiego
26 sierpnia w
Koszęcinie odbyły
się VIII Dożynki
Wo j e w ó d z t w a
Śląskiego. W
uroczystościach
wzięły udział
gminy z całego
województwa, w
tym również z
Gminy Konopiska.
Naszą Gminę
reprezentował Wójt
– Jerzy Socha,
przedstawicielki
Kół Gospodyń
Wiejskich, a
swoimi występami

uroczystość tą uświetnił działający w Zespole
Kultury i Sportu, w Konopiskach zespół Puenta.
Panie z KGW przygotowały wieniec
dożynkowy, które niosły w niezwykle
kolorowym korowodzie. Podczas części
oficjalnej szczególnie zasłużonym dla rolnictwa
osobom zostały wręczone odznaki Ministra
Rolnictwa . Taką odznaką został uhonorowany
Wójt Gminy Konopiska – Jerzy Socha.
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PASMA
Wybory uzupełniające do Rady
Gminy Konopiska.
inf własna
W związku z wygaśnieciem mandatu radnego Andrzeja
Szymanka 30 września 2007 roku odbędą się w okręgu
wyborczym nr 4 w Konopiskach wybory uzupełniające
do Rady Gminy Konopiska. Głosować będą tylko
mieszkańcy tego okręgu wybierając jednego radnego.
Głosowanie przeprowadzone zostanie w dwóch
obwodach wyborczych w godzinach od 6,00 do 20,00
M i e s z k a ń c y z u l i c : Aw i c e n n y, B r z o z o w a ,
Częstochowska, Gagarina, Gwiezdna, Heweliusza,
Kopernika, Kosmiczna, Kosmonautów, Księżycowa,
Leśna, Lipowa, Marsjańska, Ogrodowa, Opolska nr 1112, Polna, Przemysłowa, Rolnicza, Różana, Skośna,
Słoneczna, Sportowa, Sosnowa, Spacerowa, Stawowa,
Spółdzielcza, Świerkowa, Śląska, Towarowa,
Włościańska, Zielona, Źródlana,głosować będą na Hali
Sportowej w Konopiskach ul.Sportowa 7
Natomiast mieszkańcy ul.Mała,Opolska 113214,Sadowa w Zespole Szkolno Przedszkolnym w
Kopalni ul.Szkolna 2
Przypominamy,że na głosowanie należy koniecznie
wziąć ze sobą dowód osobisty.

PROMOCJA IDEI
RODZICIELSTWA
ZASTĘPCZEGO
NA SESJI RADY GMINY
Bez domu
Jesteś wszędzie obcy.
Szczęśliwy jest kto odnalazł dom.
Narodziliśmy się po to,
Aby czuć się bezpiecznie
i bezpieczeństwo rozdawać.
Po to przyszliśmy na świat, aby kochać i być
kochanymi.
(Phill Bosmans, „Szukają domu”)
W dniu 22 maja 2007r. gościem specjalnym sesji Rady
Gminy była dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Częstochowie- Pani Katarzyna Buchajczuk,
kierownik Sekcji ds. Rodzin Zastępczych- Pani Dorota
Gałdy oraz pracownik socjalny- Pani Marta Jabłońska.
Celem ich wizyty było zwrócenie się z prośbą o pomoc w
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propagowaniu idei rodzicielstwa zastępczego i
pozyskiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze
niespokrewnione i zawodowe.
Liczba dzieci z powiatu częstochowskiego
pozbawionych opieki rodziców nieustannie rośnie.
Obecnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
przebywa ponad 50 dzieci.W 100 rodzinach zastępczych
przebywa 142 dzieci, w tym w 87 spokrewnionych
rodzinach zastępczych 117 dzieci.
Niestety w większości spokrewnionych rodzin
zastępczych opiekę nad dziećmi sprawują babcie
i dziadkowie, którzy ze względu na wiek lub stan
zdrowia nie zawsze są w stanie wypełniać powierzone
im role.
Na terenie powiatu częstochowskiego funkcjonuje tylko
13 niespokrewnionych rodzin zastępczych
wychowujących 25 dzieci, z tego trójka dzieci przebywa
w zawodowej niespokrewnionej rodzinie zastępczej.
Osoby zainteresowane zostaniem rodziną zastęczą
mogą uzyskać niezbędne informacje
w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Częstochowie ul. Tkacka 5 Sekcja
ds. Rodzin
Zastępczych pokój nr 7, w godzinach od 8.00 do 15.00.
PCPR oferuje także poradnictwo psychologiczne i
rodzinne, warsztaty, grupy wsparcia, pracę socjalną i
pomoc pieniężną.
Rodziną zastępczą może być małżeństwo lub osoba nie
pozostająca w związku małżeńskim jeżeli spełniają oni
następujące warunki:
dają rękojmię należytego wykonania zadań rodziny
zastępczej, co zostało potwierdzone stosownym
zaświadczeniem organu prowadzącego przygotowanie
do tej funkcji;
mają stałe miejsca zamieszkania na terytorium RP;
mają odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło
utrzymania;
korzystają z pełni praw obywatelskich;
nie są i nigdy nie były pozbawione władzy rodzicielskiej
wobec własnych dzieci, nie są ograniczone w tej władzy.
ani też władza ta nie została zawieszona;
wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby
najbliższej lub innej osoby, jeżeli taki obowiązek z mocy
prawa lub orzeczenia sądu na nich ciąży;
nie są chore na choroby uniemożliwiające właściwą
opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone
zaświadczeniem lekarskim;
uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej,
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Pracownicy PCPR udają się do miejsca zamieszkania
kandydatów w celu przeprowadzenia rozmowy,
poznania się, rozpoznania sytuacji mieszkaniowej,
rodzinnej, zdrowotnej, zawodowej, materialnej oraz
pozostają w ciągłym kontakcie ze wszystkimi członkami
rodziny.
Ponadto pracownicy kontaktują się z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w celu zebrania opinii dotyczącej
funkcjonowania rodziny w społeczności lokalnej.

INFORMACJE
wolne od pracy (wg uzgodnienia pomiędzy Ośrodkiem a
kandydatami). W trakcie szkolenie sporządza jest także
diagnoza psychologiczno-pedagogiczna.
Podstawą przyznania pomocy pieniężnej jest kwota 1647
zł.
80% podstawy- tj. 1317,60 zł - otrzymują rodziny
wychowujące dzieci w wieku od 0 do 7 lat, na które
przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny;
60% podstawy
tj. 988,20 zł- otrzymują rodziny
wychowujące dzieci w wieku od 0 do 7 lat oraz od 7 do 18
lat, jeżli jest przyznany na dziecko zasiłek pielęgnacyjny;
40% podstawy tj. 658,80 zł- otrzymują rodziny
wychowujące dzieci w wieku od 7 do 18 roku życia.
Dodatkowo niespokrewnione z dzieckiem rodziny
zastępcze otrzymują dodatkowo 10% podstawy 164,70
zł, pomocy pieniężnej z tytułu sprawowania osobistej
opieki i wychowania na każde umieszczone w niej
dziecko.
Zawodowe niespokrewnione rodziny zastępcze dzielą się
na:
wielodzietne, w których umieszcza się w tym samym
czasie nie mniej niż troje dzieci;
specjalistyczne, w których umieszcza się dzieci
niedostosowane społeczniealbo z różnymi problemami
zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i
pielęgnacji;
o charakterze pogotowia rodzinnego, w których
umieszcza się nie więcej niż troje dzieci na pobyt
okresowy do czasu unormowania ich sytuacji życiowej nie
dłużej niż na 12 miesięcy. W szczególnych przypadkach
pobyt ten może być przedłużony o kolejne 3 miesiące.
Wi e l o d z i e t n a i s p e c j a l i s t y c z n a z a w o d o w a
niespokrewniona rodzina zastępcza otrzymuje
wynagrodzenie z tytułu świadczonej opierki i
wychowywania w wyskości do 120% podstawy- czyli do
1976,40 zł.
Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina
zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego w okresie
pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka otrzymuje
miesięczne wynagrodzenie w wyskości 80% podstawy
(1317,60 zł). Z dniem przyjęcia dziecka do rodziny
wynagrodzenie wynosi do 120% podstawy (1976,40 zł).
W sytuacji, gdy w rodzinie przebywa więcej niż troje
dzieci, dłużej niż 10 dni wynagrodzenie wzrasta o 20%
podstawy i wynosi 2305,80 zł.
Pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych mogą w
dalszym ciągu korzystać ze wsparcia finansowego pod
warunkiem kontynuowania nauki. Do czasu ukończenia
szkoły, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia otrzymują
pomoc finansową w wysokości 30 % podstawy - 494,10
zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Częstochowieco roku organizuje piknik z okazji Święta
Rodzicielstwa Zastępczego, na który zapraszane są
rodziny zastępcze z dziećmi oraz rodzice biologiczni. W
pikniku biorą także udział przedstawiciele władz
powiatowych. Podczas tych spotkań rodziny mają okazję
poznać się ze sobą oraz podzielic
doświadczeniami.Wszyscy uczestnicy otrzymują drobne
upominki i pamiątkowe dyplomy wraz z podziekowaniem
za swoją pracę.

PASMA
Organiozana jest także coroczna konferencja poświęcona
rodzinom zastępczym i pozyskiwaniu nowych
kandydatów. Podczas niej rodziny zastępcze dzielą się
swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi w tym
zagrożeniami i sprawami, które wymagają szczególnej
uwagi.
W grudniu 2006r. dla dzieci z rodzin zastępczych
zorganizowano spotkania mikołajkowe, na którym
otrzymały paczki świąteczne przygotowane przez dzieci
ze szkoły w powiecie bodeńskim.
Informacje o rodzinach zastępczych można także znaleźć
na następujących stronach internetowych:
h t t p : / / r o d z i n y z a s t e p c z e . p l / ,
http://www.rodzinyzastepcze.waw.pl/

Kierownik GOPS - Ewa Kołaczyk

Kampania w zakresie HIV/AIDS
2007 „ W życiu jak tańcu. Każdy
krok ma znaczenie”
Inf. własna
Krajowe Centrum ds. ADIS agenda Ministra
Zdrowia o zasięgu ogólnopolskim od kilku lat organizuje
kampanie profilaktyczne. Z przeprowadzonych badań
wynika, że Polscy posiadają dużą wiedzę na temat HIV i
AIDS, nie stosują jej jednak w życiu codziennym. Brakuje
im wyobraźni, podejmują ryzykowne zachowania. Nie
odnoszą niebezpieczeństwa zakażenia do siebie. W
ostatnich latach wyraźnie wzrasta liczba zakażeń HIV, w
grupie wiekowej 18 39 lat. Tegoroczna kampania
skierowana jest do osób dorosłych, żyjących w związkach
lub taki związek planujących w przyszłości.
Celami tegorocznej kampanii jest:
·
Pokazać, że należy budować odpowiednie
związki oparte na partnerstwie, gdzie rozmawia się o
swojej przeszłości, gdzie unika się ryzykownych
zachowań seksualnych.
· Zachęcić do podejmowania bezpieczniejszych
zachowań.
· Uświadomić, że zagrożenie HIV dotyczy
każdego z nas.
· Pokazać, jak uchronić się przed zakażeniem.
· Poinformować, gdzie można wykonać test w
kierunku HIV.
Kampania będzie miała charakter multimedialny.
Informacje na ten temat przekazywane będą w prasie,
radiu, telewizji i Internecie. Jest kluczowym
elementem działań profilaktycznych w Polsce. Ma
uświadomić każdemu odbiorcy, że problem
HIV/AIDS może dotyczyć każdego, bez względu na
wiek, status społeczny, miejsce zamieszkania,
przekonanie, czy tez płeć. Animatorzy kampanii są
przekonani, ze przekaz ten skłoni do refleksji nad
własnym postępowaniem i zmobilizuje do
konkretnego działania, tym samym ograniczony
zostanie zasięg epidemii HIV/AIDS.
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