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Dużym wydarzeniem dla naszej gminy była wizyta 
delegacj i z partnerskiej gminy niemieckiej  Hanstein - 
Rusteberg. Po raz pierwszy,  oprócz przedstawiciel i  
władz samorządowych,  przyjechała również młodzież 
gimnazjalna, która 4 dni swojego pobytu spędzi ła z 
rówieśnikami  z  gminy Konopiska. 

W dniach 17 - 21 października, kiedy gościliśmy delegację, 
przedstawiliśmy naszą gminę jak tylko mogliśmy najlepiej. 
Thomas Dahms oraz Uwe Wiedekind, którzy w Konopiskach byli 
już po raz drugi - ostatnia wizyta miała miejsce w listopadzie 
2005 r. - zauważyli wiele pozytywnych zmian. Duże wrażenie 
zrobiło oświetlenie ulicy Sportowej w Konopiskach , nowe 
nakładki, drogi i chodniki. Podziwiali  fasady naszych szkół, 
kompleks rekreacyjno - sportowy, który pamiętali jako wielki,  
otoczony górami piachu plac oraz boisko w Aleksandrii. O tym, 
jak wnikliwymi obserwatorami są osoby, które gościliśmy, 
świadczy fakt, że ich uwadze nie umknęły nawet nowe przystanki 
autobusowe. 

Dużym przeżyciem dla naszych gości, którzy są 
praktykującymi katolikami, było zwiedzanie Jasnej Góry, gdzie 
poza miejscami ogólnodostępnymi weszli również do Biblioteki 
Jasnogórkiej. Tu  podziwiali piętnastowieczne woluminy oraz 
mieli okazję zobaczyć wpisy do księgi pamiątkowej,  np. Karola 
Wojtyły, J. Kennediego, A. Hitlera, H. Himmlera i wielu innych 
znanych postaci. Nie mniejsze wrażenie na gościach zrobił 
kościół w Rększowicach, a dokładniej jego historia. Dużą 
atrakcją było również uczestnictwo w ślubnej Mszy Świętej w 
kościele w Konopiskach.

Poza oglądaniem i zwiedzaniem gminy oraz okolic nasi goście  
podczas  pobytu w Konopiskach mieli okazję  poznać polską 
kuchnię. Zadbały o to przede wszystkim panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich w: Aleksandrii, Kopalni i Wąsoszu, które  
przygotowywały dla grupy posiłki.

Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy zaangażowani byli w przygotowania do 
podjęcia gości oraz wszystkim, którzy przyjęli zaproszenia na 
spotkania z delegacją z gminy Hanstein - Rusteberg.
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  PASMA               UCHWAŁY                       

Uchwały IX/07 Sesji Rady 
Gminy Konopiska  z dnia 25 

września 2007

UCHWAŁA NR 85/IX/07

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

UCHWAŁA NR 86/IX/07UCHWAŁA NR 78/IX/07

w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 28/IV/2007 z w sprawie: nabycia nieruchomości do zasobu mienia 
dnia 8 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu komunalnego
Gminy na rok 2007

UCHWAŁA NR 79/IX/07
UCHWAŁA NR 87/IX/07

w sprawie wyboru ławników
Rada Gminy wybrała Alicję Żurek na ławnika do Sądu w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Okręgowego w Częstochowie oraz Grażynę Golanowską 
na ławnika Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej lipiec-
wrzesień 2007UCHWAŁA NR 80/IX/07

       - Zakończono przebudowę drogi gminnej ul. 
w sprawie zaopiniowania Programu Dostosowania Leśna w Aleksandrii.
obiektów SP ZOZ GOZ Konopiska do 

- Zakończono przebudowę drogi gminnej obowiązujących przepisów.
Konopiska  Łaziec na odcinku Piła  Konopiska 
ul. Źródlana.Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała przedłożony 

przez Dyrektora SP ZOZ GOZ Konopiska Program - Zakończono budowę parkingu wraz z 
Dostosowania. chodnikiem przy zespole szkół w miejscowości 

Hutki.
UCHWAŁA NR 81/IX/07

- Zakończono budowę parkingu przy cmentarzu 
komunalnym w miejscowości Aleksandria.

w sprawie rozpatrzenia informacji z wykonania 
- Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w m. budżetu gminy z I półrocze 2007 roku.

Wąsosz-Łaziec et. II .
Rada Gminy przyjęła informację z wykonania budżetu - Trwa przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowa i 
Gminy Konopiska za I półrocze 2007 roku. ul. Lipowa w Konopiskach.

- Trwa rewitalizacja zbiornika wodnego „Pająk” UCHWAŁA NR 82/IX/07
w Konopiskach.

- Trwa budowa drogi transportu rolnego w w sprawie utworzenia rachunków dochodowych 
miejscowości Hutki.własnych w jednostkach budżetowych

- Przeprowadzono przetarg na budowę chodnika 
przy ul. Opolskiej w Konopiskach.

UCHWAŁA NR 83/IX/07
- Ogłoszono przetarg na modernizację „starego 

urzędu gminy” w Konopiskach.w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
Gminy  Konop i ska  d la  Gminy  Kłomnice  - Ogłoszono przetarg na remont pokrycia dachu w 
poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej Urzędzie Gminy Konopiska.
w dniu 20 lipca 2007 r.

- Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i 
wykonanie boiska z nawierzchni syntetycznej 

Rada Gminy uchwaliła udzielenie pomocy finansowej 
przy Szkole w Konopiskach.

dla Gminy Kłomnice w kwocie 10.000 zł
- Ogłoszono przetarg na zimowe odśnieżanie 

 UCHWAŁA NR 84/IX//07 jezdni.

- Wydano 26 wypisów i wyrysów z miejscowego 
w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Konopiska.
Gospodarki Wodnej na 2007 r.
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       - Wydano 48 zaświadczeń o przeznaczeniu aneks do porozumienia,

terenu w miejscowym planie posiedzeniach  Zarządu Związku Komunalnego 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie,
Konopiska spotkaniach  dotyczących inicjatyw Leader w 

Poczesnej, gdzie został wybrany Zarząd i Komisja - Wydano 3 decyzje o warunkach zabudowy
rewizyjna,

- Trwa podpisywanie umów na indywidualne Radzie Społecznej  ZOZ Konopiska,
przyłącze kanalizacji do posesji Seminarium organizowanym przez Europejski 

Fundusz Społeczny w Gimnazjum w Konopiskach.- Rozstrzygnięto konkursu „Przodujący Rolnik 
2007”

Wziąłem również udział w:- Wydano 9 decyzji na wycięcie drzew

- Wydano 4 postanowienia uzgadniające zebraniu  Zarządu Gminnego  OSP w Wąsoszu,
programy gospodarki odpadami uroczystej Mszy Świętej  z okazji jubileuszu 25 - 

lecia parafii w Aleksandrii,- Wydano 2 decyzje o środowiskowych 
Dożynkach Wojewódzkich w Koszęcinie, gdzie uwarunkowniach przedsięwzięć

otrzymałem  odznakę Ministra Rolnictwa  dla 
- Wydano 7 decyzji o zajęciu pasa drogowego

zasłużonego działacza dla rolnictwa,
- Wydano 7 decyzji na umieszczenie urządzenia Dożynkach Gminnych w Koniecpolu oraz 

w pasie drogi gminnej Dożynkach Gminy Konopiska w Kopalni,
Uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego - Wznowiono granice we wsi Hutki odnośnie 

2007/2008 w szkołach na terenie naszej gminy,drogi transportu rolnego
Grzybobraniu organizowanym przez KGW 

- Wznowiono  granice odnośnie drogi Łaziec  Korzonek.
Konopiska

W okresie ostatnich miesięcy odbyłem  delegację do - Kończymy  wydzielenie drogi w Konopiskach 
Szwecji. Ten  szkoleniowy wyjazd   organizowany  był pomiędzy ulicami Rolniczą a Stawową na 
przez  Polsko - Skandynawskie Stowarzyszenie na rzecz gruntach RSP Częstochowa-Rząsawa
Górnego Śląska i dotyczył nawiązanie kontaktów - Rozstrzygnięto przetarg na grunt pod pawilony 
partnerskich między gminami.  handlowe przy ul. Przemysłowej w 
Wziąłem również udział w wyjeździe studyjnym do Konopiskach
Regionu Północnej Nadrenii,  Westfalii,  Zagłębia Rury 

- Ogłoszono przetarg na sprzedaż jednej działki organizowanym przez  Zarząd Województwa Śląskiego.
przemysłowej w Konopiskach

- Przygotowujemy dokumenty do ogłoszenia 
przetargu na grunt pod pawilony handlowe w 
Konopiskach przy ul. Przemysłowej 

- Przygotowano aneksy na wysokość czynszów 
do umów dzierżaw na grunty pod działalność 
handlową

- Wydano 4 postanowienia i 5 decyzji na podział 
gruntów UCHWAŁY NR 88 - 91/X/07

- Wydano 1 postanowienie na rozgraniczenie 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania gruntów
przestrzennego  “Hutki - druga linia zabudowy”, 

- Przygotowujmy niezbędne dokumenty w celu 
“Konopiska - osiedle”,  “Konopiska - ul.Spółdzielcza”,  

wystąpienia do Wojewody Śląskiego o 
“Aleksandria - ul.Przejazdowa”  

przekazanie na rzecz gminy gruntów, które 
możemy przejąć z zasobu Skarbu Państwa

UCHWAŁA NR 92/X/07
W okresie od 10 lipca do 25 września 

uczestniczyłem  w : W sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego na terenie 

s p o t k a n i u  c z ł o n k ó w  K l u b u  W ó j t ó w,  Gminy Konopiska.
Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu 
Północnego w Częstochowie  , gdzie został podpisany 

Uchwały X/07 Sesji Rady Gminy 
Konopiska  z dnia 26 

października 2007
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UCHWAŁA NR 93/X/07 ? Wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą na 
zimowe odśnieżanie jezdni.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego ? Wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą na 
wysokość  s tawek i  szczegółowe warunki  budowę budynku administracyjnego z zapleczem 
przyznawania nauczycielom dodatków. gospodarczym nad Zalewem „Pająk” w 

Konopiskach.
UCHWAŁA NR 94/X/07

? wydano 8 wypisów i wyrysów z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy zmieniająca regulamin udzielania pomocy o 
Konopiskacharakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Konopiska ? wydano 14 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu 
w miejscowym planie zagospodarowania 

UCHWAŁA NR 95/X/07 przestrzennego Gminy Konopiska

? wydano 3 decyzje o warunkach zabudowy
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

? wydano 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Konopiska 
inwestycji celu publicznegonieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 

od Agencji Nieruchomości Rolnych ? trwa podpisywanie umów na indywidualne 
p r z y ł ą c z e  k a n a l i z a c j i  d o  p o s e s j i  w  

UCHWAŁA NR 96/X/07 miejscowościach Wąsosz, Łaziec

? wydano 2 decyzji na wycięcie drzeww sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniego 
? wydano 2 decyzje o środowiskowych programu inwestycyjnego  zadań na lata 2006 - 2010 

uwarunkowaniach przedsięwzięćna terenie Gminy Konopiska

? wydano 5 decyzji o zajęciu pasa drogowego
UCHWAŁA NR 97/X/07

? wydano 5 decyzji na umieszczenie urządzenia w 
pasie drogi gminnej w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 28/IV/2007 

z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenie budżetu ? rozstrzygnięto przetarg na działkę przemysłową 
gminy na 2007 r. przy ul. Przemysłowej w Konopiskach o 

powierzchni 1ha
UCHWAŁA NR 98/X/07

? ogłoszono przetarg na grunt pod pawilony 
handlowe przy ul. Przemysłowej w Konopiskach 

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
na dzień 05. 11. 2007r.

? wydano 5 postanowień i 6 decyzji na podział 
Informacja o pracy między sesjami  26 gruntów

wrzesień- 26 październik 2007r.
? przygotowano niezbędne dokumenty celem 

zakupu jednej działki w Aleksandrii I i dwóch 
działek w Łaźcu od osób fizycznych? Zakończono przebudowę drogi gminnej ul. 

Brzozowa i ul. Lipowa w Konopiskach. ? Gminna Biblioteka wzięła udział w programie 
„Literackie fanaberie” W dniu 16 października  ? Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz 
ilustratorka książek dla dzieci Pani Joanna - Łaziec etap II.
Zagner-Kołat, spotkała się z dziećmi z klas I-III 

? Trwa modernizacja świetlic wiejskich w OSP Szkoły Podstawowej w Konopiskach i odbyło się 
Rększowice i w „Wygodziance” wspólne rysowanie.

? Zakończono rewitalizację zbiornika wodnego 
„Pająk” w Konopiskach. W okresie od 25 września do 26 

? Zakończono budowę drogi transportu rolnego w października uczestniczyłem  w :
miejscowości Hutki.

? Wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcę na posiedzeniach  Zarządu Związku Komunalnego 
budowę chodnika przy ul. Opolskiej w Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie,
Konopiskach. spotkaniu Związku Gmin „Porozumienie 

Gospodarczo  Turystyczne Gmin Górnej, Małej Panwi i ? P o n o w n i e  o g ł o s z o n o  p r z e t a r g  n a  
Górnej Liswarty” , organizowanym przez burmistrza zaprojektowanie i wykonanie boiska z 
Miasteczka Śląskiego . nawierzchni syntetycznej przy Szkole w 

Konopiskach.

UCHWAŁA NR 93/X/07 - Wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą na 
zimowe odśnieżanie jezdni.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego - Wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą na 
wysokość  s tawek i  szczegółowe warunki  budowę budynku administracyjnego z zapleczem 
przyznawania nauczycielom dodatków. gospodarczym nad Zalewem „Pająk” w 

Konopiskach.
UCHWAŁA NR 94/X/07

- Wydano 8 wypisów i wyrysów z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy zmieniająca regulamin udzielania pomocy o 
Konopiskacharakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Konopiska - Wydano 14 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu 
w miejscowym planie zagospodarowania 

UCHWAŁA NR 95/X/07 przestrzennego Gminy Konopiska

- Wydano 3 decyzje o warunkach zabudowy
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

- Wydano 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Konopiska 
inwestycji celu publicznegonieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 

od Agencji Nieruchomości Rolnych - Trwa podpisywanie umów na indywidualne 
p r z y ł ą c z e  k a n a l i z a c j i  d o  p o s e s j i  w  

UCHWAŁA NR 96/X/07 miejscowościach Wąsosz, Łaziec

- Wydano 2 decyzji na wycięcie drzeww sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniego 
- Wydano 2 decyzje o środowiskowych programu inwestycyjnego  zadań na lata 2006 - 2010 

uwarunkowaniach przedsięwzięćna terenie Gminy Konopiska

- Wydano 5 decyzji o zajęciu pasa drogowego
UCHWAŁA NR 97/X/07

- Wydano 5 decyzji na umieszczenie urządzenia w 
pasie drogi gminnej w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 28/IV/2007 

z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenie budżetu - Rozstrzygnięto przetarg na działkę przemysłową 
gminy na 2007 r. przy ul. Przemysłowej w Konopiskach o 

powierzchni 1ha
UCHWAŁA NR 98/X/07

- Ogłoszono przetarg na grunt pod pawilony 
handlowe przy ul. Przemysłowej w Konopiskach 

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
na dzień 05. 11. 2007r.

- Wydano 5 postanowień i 6 decyzji na podział 
Informacja o pracy między sesjami  26 gruntów

września - 26 października  2007r.
- Przygotowano niezbędne dokumenty celem 

zakupu jednej działki w Aleksandrii I i dwóch 
działek w Łaźcu od osób fizycznych- Zakończono przebudowę drogi gminnej ul. 

Brzozowa i ul. Lipowa w Konopiskach. - Gminna Biblioteka wzięła udział w programie 
„Literackie fanaberie” W dniu 16 października  - Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz 
ilustratorka książek dla dzieci Pani Joanna - Łaziec etap II.
Zagner-Kołat, spotkała się z dziećmi z klas I-III 

- Trwa modernizacja świetlic wiejskich w OSP Szkoły Podstawowej w Konopiskach i odbyło się 
Rększowice i w „Wygodziance”. wspólne rysowanie.

- Zakończono rewitalizację zbiornika wodnego 
„Pająk” w Konopiskach. W okresie od 25 września do 26 

- Zakończono budowę drogi transportu rolnego w października uczestniczyłem  w :
miejscowości Hutki.

- Wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcę na posiedzeniach  Zarządu Związku Komunalnego 
budowę chodnika przy ul. Opolskiej w Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie,
Konopiskach. spotkaniu Związku Gmin „Porozumienie 

Gospodarczo  Turystyczne Gmin Górnej, Małej Panwi i - P o n o w n i e  o g ł o s z o n o  p r z e t a r g  n a  
Górnej Liswarty” , organizowanym przez burmistrza zaprojektowanie i wykonanie boiska z 
Miasteczka Śląskiego . nawierzchni syntetycznej przy Szkole w 

Konopiskach.
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       - Wydano 48 zaświadczeń o przeznaczeniu aneks do porozumienia,

terenu w miejscowym planie posiedzeniach  Zarządu Związku Komunalnego 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie,
Konopiska spotkaniach  dotyczących inicjatyw Leader w 

Poczesnej, gdzie został wybrany Zarząd i Komisja - Wydano 3 decyzje o warunkach zabudowy
rewizyjna,

- Trwa podpisywanie umów na indywidualne Radzie Społecznej  ZOZ Konopiska,
przyłącze kanalizacji do posesji Seminarium organizowanym przez Europejski 

Fundusz Społeczny w Gimnazjum w Konopiskach.- Rozstrzygnięto konkursu „Przodujący Rolnik 
2007”

Wziąłem również udział w:- Wydano 9 decyzji na wycięcie drzew

- Wydano 4 postanowienia uzgadniające zebraniu  Zarządu Gminnego  OSP w Wąsoszu,
programy gospodarki odpadami uroczystej Mszy Świętej  z okazji jubileuszu 25 - 

lecia parafii w Aleksandrii,- Wydano 2 decyzje o środowiskowych 
Dożynkach Wojewódzkich w Koszęcinie, gdzie uwarunkowniach przedsięwzięć

otrzymałem  odznakę Ministra Rolnictwa  dla 
- Wydano 7 decyzji o zajęciu pasa drogowego

zasłużonego działacza dla rolnictwa,
- Wydano 7 decyzji na umieszczenie urządzenia Dożynkach Gminnych w Koniecpolu oraz 

w pasie drogi gminnej Dożynkach Gminy Konopiska w Kopalni,
Uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego - Wznowiono granice we wsi Hutki odnośnie 

2007/2008 w szkołach na terenie naszej gminy,drogi transportu rolnego
Grzybobraniu organizowanym przez KGW 

- Wznowiono  granice odnośnie drogi Łaziec  Korzonek.
Konopiska

W okresie ostatnich miesięcy odbyłem  delegację do - Kończymy  wydzielenie drogi w Konopiskach 
Szwecji. Ten  szkoleniowy wyjazd   organizowany  był pomiędzy ulicami Rolniczą a Stawową na 
przez  Polsko - Skandynawskie Stowarzyszenie na rzecz gruntach RSP Częstochowa-Rząsawa
Górnego Śląska i dotyczył nawiązanie kontaktów - Rozstrzygnięto przetarg na grunt pod pawilony 
partnerskich między gminami.  handlowe przy ul. Przemysłowej w 
Wziąłem również udział w wyjeździe studyjnym do Konopiskach
Regionu Północnej Nadrenii,  Westfalii,  Zagłębia Rury 

- Ogłoszono przetarg na sprzedaż jednej działki organizowanym przez  Zarząd Województwa Śląskiego.
przemysłowej w Konopiskach

- Przygotowujemy dokumenty do ogłoszenia 
przetargu na grunt pod pawilony handlowe w 
Konopiskach przy ul. Przemysłowej 

- Przygotowano aneksy na wysokość czynszów 
do umów dzierżaw na grunty pod działalność 
handlową

- Wydano 4 postanowienia i 5 decyzji na podział 
gruntów UCHWAŁY NR 88 - 91/X/07

- Wydano 1 postanowienie na rozgraniczenie 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania gruntów
przestrzennego  “Hutki - druga linia zabudowy”, 

- Przygotowujmy niezbędne dokumenty w celu 
“Konopiska - osiedle”,  “Konopiska - ul.Spółdzielcza”,  

wystąpienia do Wojewody Śląskiego o 
“Aleksandria - ul.Przejazdowa”  

przekazanie na rzecz gminy gruntów, które 
możemy przejąć z zasobu Skarbu Państwa

UCHWAŁA NR 92/X/07
W okresie od 10 lipca do 25 września 

uczestniczyłem  w : W sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego na terenie 

s p o t k a n i u  c z ł o n k ó w  K l u b u  W ó j t ó w,  Gminy Konopiska.
Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu 
Północnego w Częstochowie  , gdzie został podpisany 

Uchwały X/07 Sesji Rady Gminy 
Konopiska  z dnia 26 

października 2007
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UCHWAŁA NR 93/X/07 ? Wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą na 
zimowe odśnieżanie jezdni.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego ? Wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą na 
wysokość  s tawek i  szczegółowe warunki  budowę budynku administracyjnego z zapleczem 
przyznawania nauczycielom dodatków. gospodarczym nad Zalewem „Pająk” w 

Konopiskach.
UCHWAŁA NR 94/X/07

? wydano 8 wypisów i wyrysów z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy zmieniająca regulamin udzielania pomocy o 
Konopiskacharakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Konopiska ? wydano 14 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu 
w miejscowym planie zagospodarowania 

UCHWAŁA NR 95/X/07 przestrzennego Gminy Konopiska

? wydano 3 decyzje o warunkach zabudowy
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

? wydano 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Konopiska 
inwestycji celu publicznegonieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 

od Agencji Nieruchomości Rolnych ? trwa podpisywanie umów na indywidualne 
p r z y ł ą c z e  k a n a l i z a c j i  d o  p o s e s j i  w  

UCHWAŁA NR 96/X/07 miejscowościach Wąsosz, Łaziec

? wydano 2 decyzji na wycięcie drzeww sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniego 
? wydano 2 decyzje o środowiskowych programu inwestycyjnego  zadań na lata 2006 - 2010 

uwarunkowaniach przedsięwzięćna terenie Gminy Konopiska

? wydano 5 decyzji o zajęciu pasa drogowego
UCHWAŁA NR 97/X/07

? wydano 5 decyzji na umieszczenie urządzenia w 
pasie drogi gminnej w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 28/IV/2007 

z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenie budżetu ? rozstrzygnięto przetarg na działkę przemysłową 
gminy na 2007 r. przy ul. Przemysłowej w Konopiskach o 

powierzchni 1ha
UCHWAŁA NR 98/X/07

? ogłoszono przetarg na grunt pod pawilony 
handlowe przy ul. Przemysłowej w Konopiskach 

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
na dzień 05. 11. 2007r.

? wydano 5 postanowień i 6 decyzji na podział 
Informacja o pracy między sesjami  26 gruntów

wrzesień- 26 październik 2007r.
? przygotowano niezbędne dokumenty celem 

zakupu jednej działki w Aleksandrii I i dwóch 
działek w Łaźcu od osób fizycznych? Zakończono przebudowę drogi gminnej ul. 

Brzozowa i ul. Lipowa w Konopiskach. ? Gminna Biblioteka wzięła udział w programie 
„Literackie fanaberie” W dniu 16 października  ? Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz 
ilustratorka książek dla dzieci Pani Joanna - Łaziec etap II.
Zagner-Kołat, spotkała się z dziećmi z klas I-III 

? Trwa modernizacja świetlic wiejskich w OSP Szkoły Podstawowej w Konopiskach i odbyło się 
Rększowice i w „Wygodziance” wspólne rysowanie.

? Zakończono rewitalizację zbiornika wodnego 
„Pająk” w Konopiskach. W okresie od 25 września do 26 

? Zakończono budowę drogi transportu rolnego w października uczestniczyłem  w :
miejscowości Hutki.

? Wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcę na posiedzeniach  Zarządu Związku Komunalnego 
budowę chodnika przy ul. Opolskiej w Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie,
Konopiskach. spotkaniu Związku Gmin „Porozumienie 

Gospodarczo  Turystyczne Gmin Górnej, Małej Panwi i ? P o n o w n i e  o g ł o s z o n o  p r z e t a r g  n a  
Górnej Liswarty” , organizowanym przez burmistrza zaprojektowanie i wykonanie boiska z 
Miasteczka Śląskiego . nawierzchni syntetycznej przy Szkole w 

Konopiskach.

UCHWAŁA NR 93/X/07 - Wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą na 
zimowe odśnieżanie jezdni.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego - Wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą na 
wysokość  s tawek i  szczegółowe warunki  budowę budynku administracyjnego z zapleczem 
przyznawania nauczycielom dodatków. gospodarczym nad Zalewem „Pająk” w 

Konopiskach.
UCHWAŁA NR 94/X/07

- Wydano 8 wypisów i wyrysów z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy zmieniająca regulamin udzielania pomocy o 
Konopiskacharakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Konopiska - Wydano 14 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu 
w miejscowym planie zagospodarowania 

UCHWAŁA NR 95/X/07 przestrzennego Gminy Konopiska

- Wydano 3 decyzje o warunkach zabudowy
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

- Wydano 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Konopiska 
inwestycji celu publicznegonieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 

od Agencji Nieruchomości Rolnych - Trwa podpisywanie umów na indywidualne 
p r z y ł ą c z e  k a n a l i z a c j i  d o  p o s e s j i  w  

UCHWAŁA NR 96/X/07 miejscowościach Wąsosz, Łaziec

- Wydano 2 decyzji na wycięcie drzeww sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniego 
- Wydano 2 decyzje o środowiskowych programu inwestycyjnego  zadań na lata 2006 - 2010 

uwarunkowaniach przedsięwzięćna terenie Gminy Konopiska

- Wydano 5 decyzji o zajęciu pasa drogowego
UCHWAŁA NR 97/X/07

- Wydano 5 decyzji na umieszczenie urządzenia w 
pasie drogi gminnej w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 28/IV/2007 

z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenie budżetu - Rozstrzygnięto przetarg na działkę przemysłową 
gminy na 2007 r. przy ul. Przemysłowej w Konopiskach o 

powierzchni 1ha
UCHWAŁA NR 98/X/07

- Ogłoszono przetarg na grunt pod pawilony 
handlowe przy ul. Przemysłowej w Konopiskach 

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
na dzień 05. 11. 2007r.

- Wydano 5 postanowień i 6 decyzji na podział 
Informacja o pracy między sesjami  26 gruntów

września - 26 października  2007r.
- Przygotowano niezbędne dokumenty celem 

zakupu jednej działki w Aleksandrii I i dwóch 
działek w Łaźcu od osób fizycznych- Zakończono przebudowę drogi gminnej ul. 

Brzozowa i ul. Lipowa w Konopiskach. - Gminna Biblioteka wzięła udział w programie 
„Literackie fanaberie” W dniu 16 października  - Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz 
ilustratorka książek dla dzieci Pani Joanna - Łaziec etap II.
Zagner-Kołat, spotkała się z dziećmi z klas I-III 

- Trwa modernizacja świetlic wiejskich w OSP Szkoły Podstawowej w Konopiskach i odbyło się 
Rększowice i w „Wygodziance”. wspólne rysowanie.

- Zakończono rewitalizację zbiornika wodnego 
„Pająk” w Konopiskach. W okresie od 25 września do 26 

- Zakończono budowę drogi transportu rolnego w października uczestniczyłem  w :
miejscowości Hutki.

- Wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcę na posiedzeniach  Zarządu Związku Komunalnego 
budowę chodnika przy ul. Opolskiej w Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie,
Konopiskach. spotkaniu Związku Gmin „Porozumienie 

Gospodarczo  Turystyczne Gmin Górnej, Małej Panwi i - P o n o w n i e  o g ł o s z o n o  p r z e t a r g  n a  
Górnej Liswarty” , organizowanym przez burmistrza zaprojektowanie i wykonanie boiska z 
Miasteczka Śląskiego . nawierzchni syntetycznej przy Szkole w 

Konopiskach.
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Wziąłem również udział w: 

zebraniu  Zarządu Gminnego  OSP w Jamkach, natomiast senatu:
obchodach Dnia Edukacji Narodowej oraz 

„Pasowaniu uczniów  pierwszoklasistów” w szkołach na 
terenie gminy,

Dziękuję obwodowym komisjom wyborczym , które uroczystych obchodach  50- lecia pożycia 
pracowały do późnych godzin nocnych a niektóre do dnia małżeńskiego par małżeńskich  z terenu gminy Konopiska,
następnego ,aby prawidłowo obliczyć wyniki i sporządzić rejestracji przedpoborowych.
protokoły z głosowania.w dniach 17  21 października podejmowałem w 

naszej gminie delegację z partnerskiej gminy niemieckiej 
Hanstein - Rusteberg

Rejestracja  przedpoborowych rocznika 
1989 Wybory parlamentarne w 

gminie Konopiska. Stosownie do art.31 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. Z 
2004 r. nr 241 , poz.2416 ze zm.) w związku z § 7 Barbara Ankowska-Lis - Pełnomocnik 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Wyborczy Administracji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie  
rejestracji przedpoborowych (Dz.U. Nr 186 , poz.1377), w W dniu 21 października 50,06 % mieszkańców oddało swój 
dniach 24 i 25 października br. w siedzibie Urzędu Gminy w głos w wyborach do Sejmu i Senatu RP. To duży wynik 
Konopiskach  w godzinach 9,00 - 12,00  przeprowadzona zważywszy , że średnia w powiecie częstochowskim 
została rejestracja przedpoborowych mężczyzn urodzonych wyniosła 48,06%
w 1989. Do rejestracji wstawiło się 79 mężczyzn 

Największa frekwencja była w sołectwie Konopiska urodzonych w roku 1989  - wszyscy którzy podlegali 
(57,93%) a najmniejsza w sołectwie Jamki. (41,94%) obowiązkowi rejestracji. Każdy mężczyzna , który zgłosił 
Posłowie, którzy otrzymali najwięcej głosów to: się do rejestracji otrzymał „potwierdzenie zgłoszenia się do 

rejestracji”1.Halina Rozpondek -  P O  916 głosów
Dokument ten , w kontekście przepisów ustawy z dnia 10 

2.Szymon Giżyński - P i S 353 głosy kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych 
(Dz.U. Z 2001 r. nr 87 poz.960 ze zm.) , jest niezbędny do 3.Krzysztof  Matyjaszczyk - L i D   268 głosów 
zameldowania się bądź wymeldowania.Podobnie rozłożyły się głosy na ugrupowania polityczne. 

Wobec przedpoborowych , którzy nie zgłosiliby się Platforma Obywatelska uzyskała poparcie 42,62 procent 
do rejestracji bez uzasadnionej przyczyny , należałoby  wyborców, Prawo i Sprawiedliwość 24,96% a Koalicyjny 
zastosować środki przymusu administracyjnego , K o m i t e t   W y b o r c z y  L i g a  i  D e m o k r a c i  
przewidziane przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w SLD+SDPL+PD+UP 15,60%
administracji . Wójt  Gminy zgodnie z art.31 ust.6 ustawy z 

Procentowo, najwięcej zwolenników w poszczególnych dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym  obowiązku 
obwodach  uzyskały komitety: obrony RP (Dz.U. Z 2004 r. nr 241 , poz.2416 ze zm.) mógłby 

w stosunku do osób , które nie zgłosiłyby się do rejestracji – P i S  Obwod nr 7 Rększowice
nałożyć grzywnę w celu przymuszenia albo zarządzić 

P O Obwód nr 3 Konopiska przymusowe doprowadzenie przez Policję do urzędu.
S L D Obwód nr  9  Wygoda Pobyt przedpoborowego za granicą (mężczyzn 18 – 

letnich , na których nie ciąży obowiązek  uzyskiwania P S L Obwód nr  1 Aleksandria
zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą ) należy uważać za  

Samoobrona Obwód nr 8 Łaziec okoliczność usprawiedliwiającą absencję w czasie 
rejestracji pod warunkiem , że pobyt za granicą rozpoczął się PPP Obwód nr 2 Hutki
przed rejestracją i nie ma charakteru turystycznego.L P R Obwód nr 5  Korzonek

Mężczyźni , którzy nie spełniliby obowiązku 
Największym sukcesem tegorocznych wyborów jest fakt, zgłoszenia się do rejestracji w roku kalendarzowym,  w 
że po raz pierwszy w historii gminy wybrano na senatora którym kończą 18 lat życia, podlegają temu obowiązkowi do 
mieszkańca Konopisk, Pana Andrzeja Szewińskiego. końca roku kalendarzowego , w którym kończą 24 lata życia 
Otrzymał on w naszej gminie  2424 głosy (58,83% ) w tym ( za wyjątkiem tych , którym wydano wojskowy dokument 
najwięcej w Konopiskach ,Kopalni i Wygodzie. W powiecie osobisty). Należy dodać , iż przepis art.31 ust.3 ustawy o 
oddało na Pana Andrzeja głos 15333 wyborców. W tym powszechnym obowiązku obrony RP stwarza osobom w 
miejscu serdecznie mu gratulujemy doskonałego wyniku i wieku poborowym, (które nie dopełniły obowiązku 
życzymy wielu sukcesów  na  trudnej, parlamentarnej  stawiennictwa do poboru) możliwość zgłaszania się do 
drodze. rejestracji przedpoborowych w każdym czasie ( do 24 lat 

życia) do urzędu gminy i uzyskania potwierdzenia Szczegółowe dane dotyczące głosowania do sejmu w naszej 
zgłoszenia się do rejestracji.gminie można obejrzeć na stronie internetowej :

http://wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/W/240407.h
tm

http://wybory2007.pkw.gov.pl/SNT/PL/WYN/W/240407.h
tm
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W dniach 17 - 21 października naszą gminę odwiedziła delegacja z partnerskiej gminy Niemieckiej Hanstein - Rusteberg. 
Przyjechała do nas młodzież gimnazjalna oraz przedstawiciele władz samorządowych i straży pożarnej.  Gimnazjaliści z terenu 
gminy Konopiska przyjęli swoich kolegów  z Niemiec do swoich domów i wspólnie spędzili kilka dni, co było doskonałą okazją 
do szlifowania języka niemieckiego przez polskich uczniów.
Program  kilkudniowego pobytu,  jaki przygotowaliśmy dla grupy polsko - niemieckiej był niezwykle bogaty. Przez trzy dni 
odwiedziliśmy nie tylko zakątki gminy Konopiska.  Pierwszym punktem programu była świetlica w Aleksandrii, gdzie panie z 
KGW Aleksandria przygotowały powitalną kolację, w której wzięli udział przedstawiciele samorządu, instytucji i organizacji 
działających na terenie Aleksandrii.  18 października delegacja odwiedziła Urząd Gminy Konopiska, gdzie Wójt przedstawił 
prezentację rozwoju naszej gminy w latach 2002 -  2007. W tym dniu delegacja odwiedziła również szkołę w Hutkach , 
gimnazjum w Konopiskach, gdzie została przeprowadzona wspólna dla polsko - niemieckiej grupy gimnazjalistów   lekcja 
języka angielskiego. Po obiedzie, który przygotowały panie z KGW Kopalnia, grupa pojechała do Częstochowy zwiedzać Jasną 
Górę. Tam oprócz bazyliki, kaplicy, Muzeum 600 lecia i bastionu ojciec Jan Golonka pokazał grupie skarbiec oraz Jasnogórską 
Bibliotekę, która na wszystkich uczestnikach zrobiła ogromne wrażenie.  Zobaczyliśmy stare woluminy oraz wpisy do ksiąg 
pamiątkowych postaci znanych z historii. Po kilkugodzinnym  zwiedzaniu grupa udała się na ognisko do Kopalni. Kolejny dzień 
pobytu wypełniła nam wycieczka do Wadowic i Krakowa. W Wadowicach  zobaczyliśmy oczywiście dom rodzinny Karola 
Wojtyły oraz wadowicką bazylikę. Nie omieszkaliśmy również spróbować słynnych papieskich kremówek. Wczesnym 
popołudniem dojechaliśmy do Krakowa, gdzie zobaczyliśmy plac Matejki, Barbakan, ulicę Floriańską, Rynek Główny, 

Sukiennice, Kościół Mariacki i ulicą Grodzką przeszliśmy na Wawel. W drodze powrotnej ze wzgórza Wawelskiego 
przeszliśmy Plantami do ulicy Franciszkańskiej i słynnego okna papieskiego,  okna, z którego Papież Jan Paweł II  błogosławił 
wiernych. Po  tak długim i pełnym wrażeń dniu wróciliśmy do Konopisk około godziny 22.00.W sobotnie przedpołudnie grupa 
zwiedziła Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, która wzbudziła  duże zainteresowanie zarówno ze 
strony młodzieży jak i opiekunów. Po południu odwiedziliśmy pole golfowe, kościół w Rększowicach  oraz kościół w 
Konopiskach, gdzie uczestniczyliśmy  w ślubnej Mszy Świętej. Późnym popołudniem grupa odwiedziła OSP Konopiska i po 
krótkiej wycieczce po gminie Konopiska pojechała do remizy OSP Wąsosz, gdzie na delegację oczekiwali już przedstawiciele 
władz samorządowych, instytucji oraz organizacji z terenu Gminy Konopiska. Tutaj na udekorowanej przez Szkołę 
Podstawową w Łaźcu scenie Wójt Jerzy Socha, Przewodnicząca Rady Gminy Konopiska oraz senator  Andrzej Szewiński 
wręczyli całej grupie polsko  niemieckiej upominki.
Z opisanego wyżej kilkudniowego pobytu delegacja z gminy niemieckiej była bardzo zadowolona. Gmina Konopiska 
zaprezentowała się najlepiej jak mogła. Duży wkład w przygotowanie tej wizyty mają gimnazja, KGW Aleksandria, KGW 
Kopalnia,  KGW  Łaziec, SP. w Łaźcu z Radą Rodziców, OSP Wąsosz  Łaziec, za co wszystkim serdecznie dziękujemy!
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Wziąłem również udział w: 

zebraniu  Zarządu Gminnego  OSP w Jamkach, natomiast senatu:
obchodach Dnia Edukacji Narodowej oraz 

„Pasowaniu uczniów  pierwszoklasistów” w szkołach na 
terenie gminy,

Dziękuję obwodowym komisjom wyborczym , które uroczystych obchodach  50- lecia pożycia 
pracowały do późnych godzin nocnych a niektóre do dnia małżeńskiego par małżeńskich  z terenu gminy Konopiska,
następnego ,aby prawidłowo obliczyć wyniki i sporządzić rejestracji przedpoborowych.
protokoły z głosowania.w dniach 17  21 października podejmowałem w 

naszej gminie delegację z partnerskiej gminy niemieckiej 
Hanstein - Rusteberg

Rejestracja  przedpoborowych rocznika 
1989 Wybory parlamentarne w 

gminie Konopiska. Stosownie do art.31 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. Z 
2004 r. nr 241 , poz.2416 ze zm.) w związku z § 7 Barbara Ankowska-Lis - Pełnomocnik 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Wyborczy Administracji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie  
rejestracji przedpoborowych (Dz.U. Nr 186 , poz.1377), w W dniu 21 października 50,06 % mieszkańców oddało swój 
dniach 24 i 25 października br. w siedzibie Urzędu Gminy w głos w wyborach do Sejmu i Senatu RP. To duży wynik 
Konopiskach  w godzinach 9,00 - 12,00  przeprowadzona zważywszy , że średnia w powiecie częstochowskim 
została rejestracja przedpoborowych mężczyzn urodzonych wyniosła 48,06%
w 1989. Do rejestracji wstawiło się 79 mężczyzn 

Największa frekwencja była w sołectwie Konopiska urodzonych w roku 1989  - wszyscy którzy podlegali 
(57,93%) a najmniejsza w sołectwie Jamki. (41,94%) obowiązkowi rejestracji. Każdy mężczyzna , który zgłosił 
Posłowie, którzy otrzymali najwięcej głosów to: się do rejestracji otrzymał „potwierdzenie zgłoszenia się do 

rejestracji”1.Halina Rozpondek -  P O  916 głosów
Dokument ten , w kontekście przepisów ustawy z dnia 10 

2.Szymon Giżyński - P i S 353 głosy kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych 
(Dz.U. Z 2001 r. nr 87 poz.960 ze zm.) , jest niezbędny do 3.Krzysztof  Matyjaszczyk - L i D   268 głosów 
zameldowania się bądź wymeldowania.Podobnie rozłożyły się głosy na ugrupowania polityczne. 

Wobec przedpoborowych , którzy nie zgłosiliby się Platforma Obywatelska uzyskała poparcie 42,62 procent 
do rejestracji bez uzasadnionej przyczyny , należałoby  wyborców, Prawo i Sprawiedliwość 24,96% a Koalicyjny 
zastosować środki przymusu administracyjnego , K o m i t e t   W y b o r c z y  L i g a  i  D e m o k r a c i  
przewidziane przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w SLD+SDPL+PD+UP 15,60%
administracji . Wójt  Gminy zgodnie z art.31 ust.6 ustawy z 

Procentowo, najwięcej zwolenników w poszczególnych dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym  obowiązku 
obwodach  uzyskały komitety: obrony RP (Dz.U. Z 2004 r. nr 241 , poz.2416 ze zm.) mógłby 

w stosunku do osób , które nie zgłosiłyby się do rejestracji – P i S  Obwod nr 7 Rększowice
nałożyć grzywnę w celu przymuszenia albo zarządzić 

P O Obwód nr 3 Konopiska przymusowe doprowadzenie przez Policję do urzędu.
S L D Obwód nr  9  Wygoda Pobyt przedpoborowego za granicą (mężczyzn 18 – 

letnich , na których nie ciąży obowiązek  uzyskiwania P S L Obwód nr  1 Aleksandria
zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą ) należy uważać za  

Samoobrona Obwód nr 8 Łaziec okoliczność usprawiedliwiającą absencję w czasie 
rejestracji pod warunkiem , że pobyt za granicą rozpoczął się PPP Obwód nr 2 Hutki
przed rejestracją i nie ma charakteru turystycznego.L P R Obwód nr 5  Korzonek

Mężczyźni , którzy nie spełniliby obowiązku 
Największym sukcesem tegorocznych wyborów jest fakt, zgłoszenia się do rejestracji w roku kalendarzowym,  w 
że po raz pierwszy w historii gminy wybrano na senatora którym kończą 18 lat życia, podlegają temu obowiązkowi do 
mieszkańca Konopisk, Pana Andrzeja Szewińskiego. końca roku kalendarzowego , w którym kończą 24 lata życia 
Otrzymał on w naszej gminie  2424 głosy (58,83% ) w tym ( za wyjątkiem tych , którym wydano wojskowy dokument 
najwięcej w Konopiskach ,Kopalni i Wygodzie. W powiecie osobisty). Należy dodać , iż przepis art.31 ust.3 ustawy o 
oddało na Pana Andrzeja głos 15333 wyborców. W tym powszechnym obowiązku obrony RP stwarza osobom w 
miejscu serdecznie mu gratulujemy doskonałego wyniku i wieku poborowym, (które nie dopełniły obowiązku 
życzymy wielu sukcesów  na  trudnej, parlamentarnej  stawiennictwa do poboru) możliwość zgłaszania się do 
drodze. rejestracji przedpoborowych w każdym czasie ( do 24 lat 

życia) do urzędu gminy i uzyskania potwierdzenia Szczegółowe dane dotyczące głosowania do sejmu w naszej 
zgłoszenia się do rejestracji.gminie można obejrzeć na stronie internetowej :

http://wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/W/240407.h
tm

http://wybory2007.pkw.gov.pl/SNT/PL/WYN/W/240407.h
tm
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W dniach 17 - 21 października naszą gminę odwiedziła delegacja z partnerskiej gminy Niemieckiej Hanstein - Rusteberg. 
Przyjechała do nas młodzież gimnazjalna oraz przedstawiciele władz samorządowych i straży pożarnej.  Gimnazjaliści z terenu 
gminy Konopiska przyjęli swoich kolegów  z Niemiec do swoich domów i wspólnie spędzili kilka dni, co było doskonałą okazją 
do szlifowania języka niemieckiego przez polskich uczniów.
Program  kilkudniowego pobytu,  jaki przygotowaliśmy dla grupy polsko - niemieckiej był niezwykle bogaty. Przez trzy dni 
odwiedziliśmy nie tylko zakątki gminy Konopiska.  Pierwszym punktem programu była świetlica w Aleksandrii, gdzie panie z 
KGW Aleksandria przygotowały powitalną kolację, w której wzięli udział przedstawiciele samorządu, instytucji i organizacji 
działających na terenie Aleksandrii.  18 października delegacja odwiedziła Urząd Gminy Konopiska, gdzie Wójt przedstawił 
prezentację rozwoju naszej gminy w latach 2002 -  2007. W tym dniu delegacja odwiedziła również szkołę w Hutkach , 
gimnazjum w Konopiskach, gdzie została przeprowadzona wspólna dla polsko - niemieckiej grupy gimnazjalistów   lekcja 
języka angielskiego. Po obiedzie, który przygotowały panie z KGW Kopalnia, grupa pojechała do Częstochowy zwiedzać Jasną 
Górę. Tam oprócz bazyliki, kaplicy, Muzeum 600 lecia i bastionu ojciec Jan Golonka pokazał grupie skarbiec oraz Jasnogórską 
Bibliotekę, która na wszystkich uczestnikach zrobiła ogromne wrażenie.  Zobaczyliśmy stare woluminy oraz wpisy do ksiąg 
pamiątkowych postaci znanych z historii. Po kilkugodzinnym  zwiedzaniu grupa udała się na ognisko do Kopalni. Kolejny dzień 
pobytu wypełniła nam wycieczka do Wadowic i Krakowa. W Wadowicach  zobaczyliśmy oczywiście dom rodzinny Karola 
Wojtyły oraz wadowicką bazylikę. Nie omieszkaliśmy również spróbować słynnych papieskich kremówek. Wczesnym 
popołudniem dojechaliśmy do Krakowa, gdzie zobaczyliśmy plac Matejki, Barbakan, ulicę Floriańską, Rynek Główny, 

Sukiennice, Kościół Mariacki i ulicą Grodzką przeszliśmy na Wawel. W drodze powrotnej ze wzgórza Wawelskiego 
przeszliśmy Plantami do ulicy Franciszkańskiej i słynnego okna papieskiego,  okna, z którego Papież Jan Paweł II  błogosławił 
wiernych. Po  tak długim i pełnym wrażeń dniu wróciliśmy do Konopisk około godziny 22.00.W sobotnie przedpołudnie grupa 
zwiedziła Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, która wzbudziła  duże zainteresowanie zarówno ze 
strony młodzieży jak i opiekunów. Po południu odwiedziliśmy pole golfowe, kościół w Rększowicach  oraz kościół w 
Konopiskach, gdzie uczestniczyliśmy  w ślubnej Mszy Świętej. Późnym popołudniem grupa odwiedziła OSP Konopiska i po 
krótkiej wycieczce po gminie Konopiska pojechała do remizy OSP Wąsosz, gdzie na delegację oczekiwali już przedstawiciele 
władz samorządowych, instytucji oraz organizacji z terenu Gminy Konopiska. Tutaj na udekorowanej przez Szkołę 
Podstawową w Łaźcu scenie Wójt Jerzy Socha, Przewodnicząca Rady Gminy Konopiska oraz senator  Andrzej Szewiński 
wręczyli całej grupie polsko  niemieckiej upominki.
Z opisanego wyżej kilkudniowego pobytu delegacja z gminy niemieckiej była bardzo zadowolona. Gmina Konopiska 
zaprezentowała się najlepiej jak mogła. Duży wkład w przygotowanie tej wizyty mają gimnazja, KGW Aleksandria, KGW 
Kopalnia,  KGW  Łaziec, SP. w Łaźcu z Radą Rodziców, OSP Wąsosz  Łaziec, za co wszystkim serdecznie dziękujemy!



Grzybobranie w Korzonku Poświęcenie sztandaru PZHGP w 
Teresa Pyrkosz Konopiskach 

22 września w świetlicy w Korzonku odbyło się 
W sobotę 27 października w kościele parafialnym pw. św. spotkanie  koleżanek Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 

W a l e n t e g o  w  
Konopiskach, podczas 
u r o c z y s t e j  m s z y  
ś w i ę t e j ,   z o s t a ł  
poświęcony sztandar 
Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi 
P o c z t o w y c h  
działającego na terenie 
Gminy Konopiska.  W 
uroczystości wziął 
udział Wójt Gminy 
Konopiska  Jerzy 
Socha, Zastępca Wójta  
Je rzy  Żurek  oraz  
zaproszone poczty 
s z t anda rowe  OSP 
Konopiska,  GLKS 
LOT Konopiska oraz 
s e k c j e  P Z H G P z   
o k r ę g u  
częstochowskiego.    
P o  c e r e m o n i i  
kościelnej zaproszeni 

naszej gminy. Zaproszenie  przyjęły również goście wbili symboliczne gwoździe oraz zostały wręczone 
zaprzyjaźnione koła z Cisia i Dźbowa oraz Wójt Gminy 
Konopiska  Jerzy Socha i Bernadeta  Niemczyk.  
Pięknie przystrojoną brzozowymi gałęziami przyczepą 
ciągnikową wszystkie panie pojechały do lasu na 
grzybobranie.
Po niezwykle obfitych zbiorach, w lesie zostało 
rozpalone ognisko, przy którym uczestnicy  posilili się 
kiełbaskami. Nie był to jednak koniec kulinarnych 
rozkoszy, gdyż po przyjeździe do świetlicy  panie z 
KGW Korzonek podały przygotowany przez siebie 
obiad, po którym wszyscy goście uczestniczyli we 
wspólnej zabawie. Było bardzo wesoło i drugie już z 
kolei grzybobranie na Korzonku można uznać za bardzo 
udane.

Święto Pieczonego Ziemniaka 
w Przedszkolu
mgr Monika Patynowska

21 września 2007 - piątek .... 
To było udane popołudnie. Dzieci z Przedszkola 
w Aleksandrii wraz z rodzicami bawili się na 
"Dniu Pieczonego Ziemniaka". Było ognisko oraz 
tańce i śpiew. Nauczycielki zorganizowały szereg 
zabaw i zawodów. Na koniec wszyscy razem 
piekli kiełbaski, no i jak przystało na ten dzień, puchary za osiągnięcia  w sezonie 2007.
były pieczone ziemniaki w ognisku.
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PASMA

KOMUNIKAT   KOŃCOWY  
II. Najlepszy  zawodnik

OGÓLNOPOLSKIEJ  AKCJI
I miejsce       -  Łukasz  Grajcar - CKS  Budowlani  „ CAŁA  POLSKA  BIEGA ”

Cz-wa
II miejsce     -  Przemysław Mesyasz - CKS  Budowlani 

Cz-waBIEG  JESIENI  -
III miejsce   -   Daniel  Woch - CKS  Budowlani

KONOPISKA  30.09.2007  Cz-wa

III. Najstarszy uczestnik biegu
30 września w Konopiskach odbył się Gminny Bieg 
Ogólnopolskiej Akcji „Polska Biega”.   Tegoroczny I miejsce     -  Tadeusz  Ankowski

II miejsce    -  Andrzej Kowalczyk
III miejsce  - Edmund Belzyt

IV. Najmłodszy uczestnik biegu

I miejsce     -  Jakub  Słubik
II miejsce    - Julia  Kozik
III miejsce  - Filip Chmielewski

V. Najszybciej biegająca rodzina 

I miejsce     -  Karolina i Robert Biś  / 23 i 32 miejsce/
II miejsce    - Natalia , Patryk Katarzyna  

Szymczykowie   / 43, 53, 55 miejsce /
III miejsce  -  Katarzyna i Elżbieta Wrońskie 

  /52 , 64  miejsce/
Uwaga  !      O kolejności decydowało miejsce pierwszego  
członka  rodziny .

VI. Najliczniejsza reprezentacja szkoły
I miejsce     -  Gimnazjum w Konopiskach
II miejsce    -  SP Łaziec
III miejsce   - SP w Konopiskach 

FUNDATOREM  NAGRÓD BYŁ WÓJT GMINY 
KONOPISKA mgr JERZY  SOCHA 

bieg jesieni to już trzecia edycja wymienionej wyżej 
akcji organizowanej na terenie naszej gminy.  W biegu 
wzięło udział 68 osób w różnym wieku. Każdy z 
uczestników otrzymał upominek, natomiast najlepszym 
w poszczególnych kategoriach, Wójt Gminy Konopiska 
wręczył nagrody.

Trasę o długości  1500  metrów pokonało  68  
uczestników  biegu.
Nagrody rozdzielono w  sześciu kategoriach:

I. Najlepsza zawodniczka

 I miejsce      - Mariola Konowalska - CKS Budowlani 
Cz-wa

II miejsce    - Beata  Heppner - LUKS  Konopiska
 III miejsce   - Małgorzata Kosowska - LUKS   

Konopiska

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy do 
wzięcia udziału w edycji wiosennej.

SPORT
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PASMA

Czytaj Książki -
Wszystkie rysunki zostały zebrane , najpiękniejsze zostaną 
nagrodzone . Będziesz Wielki

Dyrektor  Gminnej Biblioteki Publicznej w KonopiskachLITERACKIE FANABERIE

Wędrująca biblioteka jest przedsięwzięciem
promującym czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży .

W dniach 15-17 października 2007 r. w naszym 
województwie gościliśmy twórców literatury dziecięcej 
: Wojciecha Karwackiego , Beatę Ostrowicką , 
Kazimierza Szymeczkę , Arkadiusza Niemirskiego, 
Barbarę Gawryluk , Joannę Zagner-Kołat . 
Na terenie województwa akcja przebiegała pod hasłem 
„ LITERACKIE FANABERIE” .
Organizatorami fanaberii byli :Biblioteka Śląska, 

Wydawnictwo Ossolineum ,Wydawnictwo Literatura, 
Biblioteka Miejska w Cieszynie , Cieszyński Ośrodek 
Kultury , Dom Narodowy i Miasto Cieszyn.

Patronat nad nią objęli: Marszałek 
Województwa Śląskiego , Wojewoda 
Śląski i Burmistrz Cieszyna oraz Dyrektor 
Biblioteki Śląskiej .
W dniu 16 października 2007 r. nasza 
biblioteka gościła ilustratorkę książek dla 
dzieci i młodzieży panią Joannę Zagner-
Kołat i panią Gabrielę Niedzielską z 
Wydawnictwa Literatura .

Ilustratorka spotkała się z dziećmi klas I-
I I I  z e  S z k o ł y  P o d s t a w o w e j  w  
Konopiskach .
Podczas spotkania prowadzone były 
zabawy , dzieci rysowały wspólny rysunek 
oraz rysunki samodzielne na podstawie 
p r z e c z y t a n e g o  w i e r s z a  p t .  
“ZAKOCHANA  SOWA” ( trochę 
dłuższy wiersz o miłości ) Pani Kaliny 
Jerzykowskiej . Tematem rysunku była : 
sowa , bocian ,żaba .

Inauguracja roku szkolnego 
2007/08

w Szkole Podstawowej              
im. M. Konopnickiej                    

w Jamkach- Korzonku

3 września 2007 roku w Szkole Podstawowej im. M. 
Konopnickiej w Jamkach  Korzonku odbyło się uroczyste 

pasowanie na ucznia klasy I. Uroczystość ta zgromadziła 
licznie rodziców, uczniów, Dyrekcję Szkoły oraz Panią 
Sekretarz Gminy Konopiska. Starsi uczniowie powitali 
pierwszaków słowami: „Drodzy mali przyjaciele, 
tworzycie wraz z nami szkolną rodzinę...”, oferując 
pomoc i życząc sukcesów. I wszystko poszłoby gładko, 
gdyby nie „szkolny król”, który oświadczył: „Nie tak 
łatwo uczniem się zostaje, musicie udowodnić, że każdy z 
was do siedzenia w ławce się nadaje”. Król wraz ze swym 
dworem przygotował dla nich egzamin. Wszyscy zebrani 
goście kibicowali maluchom, co dodawało im otuchy. 
Pierwszoklasiści udowodnili, że są dobrzy z liczenia, 
ćwiczeń i rysunków. Teraz mogli złożyć ślubowanie. Był 
to najbardziej wyniosły moment uroczystości. I nie jednej 
mamie zakręciła się łza w oku. Na koniec przybyła dobra 
wróżka, aby obdarować uczniów darami: darem 
przyjaźni, uśmiechu, życzliwości, pracowitości i 
ostrożności.

Wierzę, że uczniowie klasy I zapamiętają ten dzień na długo 
i będą dumą naszej szkoły.
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“NASIONA KONOPI”

Dawno, dawno temu, kiedy Turcy zaatakowali 
Austrię i podeszli pod Wiedeń, król Jan III Sobieski 
na czele polskiego wojska ruszył na pomoc i 
zwyciężył wojska tureckie. Wracając z bitwy pod 
Wiedniem zatrzymał się w małej wiosce. 
Spoglądając na mieszkańców i ich skromne domy 
powiedział:
-Bardzo biednie tu żyjecie.
-Łaskawy Panie- odpowiedzieli wieśniacy ziemi u 
nas dużo, ale jałowa jest i mało urodzajna. Nic na niej 
nie rośnie i są takie lata, że głodem przymieramy.

Król na te słowa zmartwił się bardzo, a że był 
królem troskliwym myślał, jakby poprawić ciężkie 
życie mieszkańców wioski. Wędrował po ubogich 
polach, które były bardzo piękne.

W pewnej chwili w oddali zobaczył 
staruszka. Był to pustelnik żyjący w tych okolicach. 
Król zbliżył się do starca i zapytał, czy nic mu nie 
potrzeba.
- Dobry Panie, jeśli można to daj mi kawałek chleba,a 
ja obdaruję Cię cudownymi nasionami konopi
- A cóż ja obsieję taką garstką nasion?- powiedział 
król Jan .-Jaśnie Panie, to magiczne nasiona, sam się 
o tym przekonasz.
To powiedziawszy, pustelnik zabrał jedzenie i 
powędrował do lasu. A król stojąc nieruchomy, 
patrzył na odchodzącego starca.

Wioska i okolice tak przypadły do serca 
królowi, że podarowanymi nasionami konopi polecił 
obsiać właśnie te ziemie. Nazajutrz zaczęto siać 
konopie. Jakież było zdziwienie wśród ludzi, gdy w 
woreczku im więcej nasion brano do siewu, tym 
więcej ich przybywało. Wtedy król Sobieski 
zrozumiał słowa pustelnika, że nasiona, które dał mu 
starzec, są magiczne. Po trzech dniach obsiane były 
wszystkie okoliczne pola.
-Drodzy moi- powiedział król do mieszkańców 
wioski. Najlepszym rozwiązaniem waszych 
kłopotów będzie uprawa konopi. Da wam to i olej i 
włókno, z którego będziecie mogli robić 
najrozmaitsze materiały, a że ludzie z was pracowici 
szybko się wzbogacicie i wasze życie będzie lepsze. 

Król  Jan III Sobieski wyjechał do stolicy, a 
wieś szybko bogaciła się. Długo wspominano 
dobrego władcę, a miejscowość od tej pory nosi 
nazwę Konopiska. 

Klaudia Pijet 
Klasa IV 
Szkoła Podstawowa w Konopiskach

„ O CZYM SZUMIĄ 
WIERZBY- LEGENDA MOJEJ 

MIEJSCOWOŚCI”

 Zima odeszła na dobre. Śniegi stopniały, na 
łąkach sporo było pośniegowej wody, a słońce 
świeciło coraz wyżej. Przybyły jaskółki-zwiastuny 
wiosny, a wraz z nimi on. Nikt nie wiedział skąd się 
wziął. Stare buty, sprane spodnie, smutna twarz. Nie 
chciał z nikim rozmawiać, a nikt jakoś szczególnie 
nie starał się go zagadnąć. Ludzie spoglądali na niego 
dość nieufnie.
-Kim on jest?
-Skąd się wziął? -pytali siebie wzajemnie.
Nieznajomy czuł się nieswojo. Potrzebował pracy. 
Nie mógł przecież bezczynnie czekać na „mannę z 
nieba” i w nieskończoność podziwiać krajobraz.
Chodził więc od domu do domu. Pukał i pytał, czy nie 
znalazłoby się dla niego jakieś zajęcie. Stałej pracy 
jednak nie było. Od czasu do czasu ktoś pozwolił mu 
u siebie przenocować, zaangażował do jednorazowej 
pomocy lub dał dorywcze zajęcie. Tak minęło lato, 
potem jesień i nadeszła zima. Teraz nikt nie 
potrzebował jego pomocy. W gospodarstwach było 
coraz mniej pracy, ludzie radzili sobie sami z 
codziennymi obowiązkami. Nieznajomy przybysz 
postanowił więc iść przed siebie i opuścić 
Aleksandrię. Szedł przez pola i przez las, z którego 
jak się później okazało-już nigdy nie wyszedł. Nikt 
nigdy więcej go nie widział. Wieść niesie, że zgubił 
się w lesie. Błądził po dróżkach i duktach leśnych, aż 
w końcu zmarł z głodu i wyziębienia, bo zima była 
sroga tego roku.

Do dziś jego dusza błąka się po lesie, nie 
mogąc znaleźć wyjścia.
Niekiedy, podczas długich zimowych wieczorów, 
słychać z oddali jego głos proszący o wskazanie 
drogi.

Agnieszka Trybulec
Kl. I
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii
Gimnazjum w Aleksandrii 
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nie rośnie i są takie lata, że głodem przymieramy.

Król na te słowa zmartwił się bardzo, a że był 
królem troskliwym myślał, jakby poprawić ciężkie 
życie mieszkańców wioski. Wędrował po ubogich 
polach, które były bardzo piękne.

W pewnej chwili w oddali zobaczył 
staruszka. Był to pustelnik żyjący w tych okolicach. 
Król zbliżył się do starca i zapytał, czy nic mu nie 
potrzeba.
- Dobry Panie, jeśli można to daj mi kawałek chleba,a 
ja obdaruję Cię cudownymi nasionami konopi
- A cóż ja obsieję taką garstką nasion?- powiedział 
król Jan .-Jaśnie Panie, to magiczne nasiona, sam się 
o tym przekonasz.
To powiedziawszy, pustelnik zabrał jedzenie i 
powędrował do lasu. A król stojąc nieruchomy, 
patrzył na odchodzącego starca.

Wioska i okolice tak przypadły do serca 
królowi, że podarowanymi nasionami konopi polecił 
obsiać właśnie te ziemie. Nazajutrz zaczęto siać 
konopie. Jakież było zdziwienie wśród ludzi, gdy w 
woreczku im więcej nasion brano do siewu, tym 
więcej ich przybywało. Wtedy król Sobieski 
zrozumiał słowa pustelnika, że nasiona, które dał mu 
starzec, są magiczne. Po trzech dniach obsiane były 
wszystkie okoliczne pola.
-Drodzy moi- powiedział król do mieszkańców 
wioski. Najlepszym rozwiązaniem waszych 
kłopotów będzie uprawa konopi. Da wam to i olej i 
włókno, z którego będziecie mogli robić 
najrozmaitsze materiały, a że ludzie z was pracowici 
szybko się wzbogacicie i wasze życie będzie lepsze. 

Król  Jan III Sobieski wyjechał do stolicy, a 
wieś szybko bogaciła się. Długo wspominano 
dobrego władcę, a miejscowość od tej pory nosi 
nazwę Konopiska. 

Klaudia Pijet 
Klasa IV 
Szkoła Podstawowa w Konopiskach

„ O CZYM SZUMIĄ 
WIERZBY- LEGENDA MOJEJ 

MIEJSCOWOŚCI”

 Zima odeszła na dobre. Śniegi stopniały, na 
łąkach sporo było pośniegowej wody, a słońce 
świeciło coraz wyżej. Przybyły jaskółki-zwiastuny 
wiosny, a wraz z nimi on. Nikt nie wiedział skąd się 
wziął. Stare buty, sprane spodnie, smutna twarz. Nie 
chciał z nikim rozmawiać, a nikt jakoś szczególnie 
nie starał się go zagadnąć. Ludzie spoglądali na niego 
dość nieufnie.
-Kim on jest?
-Skąd się wziął? -pytali siebie wzajemnie.
Nieznajomy czuł się nieswojo. Potrzebował pracy. 
Nie mógł przecież bezczynnie czekać na „mannę z 
nieba” i w nieskończoność podziwiać krajobraz.
Chodził więc od domu do domu. Pukał i pytał, czy nie 
znalazłoby się dla niego jakieś zajęcie. Stałej pracy 
jednak nie było. Od czasu do czasu ktoś pozwolił mu 
u siebie przenocować, zaangażował do jednorazowej 
pomocy lub dał dorywcze zajęcie. Tak minęło lato, 
potem jesień i nadeszła zima. Teraz nikt nie 
potrzebował jego pomocy. W gospodarstwach było 
coraz mniej pracy, ludzie radzili sobie sami z 
codziennymi obowiązkami. Nieznajomy przybysz 
postanowił więc iść przed siebie i opuścić 
Aleksandrię. Szedł przez pola i przez las, z którego 
jak się później okazało-już nigdy nie wyszedł. Nikt 
nigdy więcej go nie widział. Wieść niesie, że zgubił 
się w lesie. Błądził po dróżkach i duktach leśnych, aż 
w końcu zmarł z głodu i wyziębienia, bo zima była 
sroga tego roku.

Do dziś jego dusza błąka się po lesie, nie 
mogąc znaleźć wyjścia.
Niekiedy, podczas długich zimowych wieczorów, 
słychać z oddali jego głos proszący o wskazanie 
drogi.

Agnieszka Trybulec
Kl. I
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii
Gimnazjum w Aleksandrii 
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nawoływał, szukał. Nigdzie jej nie było. W końcu doszedł „ O CZYM SZUMIĄ do bagien i skamieniał z przerażenia. Na błocie unosił się 
wianek. Łzy spłynęły mu po policzkach. Nie wiedział, co WIERZBY- LEGENDA 
ma teraz zrobić. Z zamyślenia wyrwał go szelest. Chłopak 

MOJEJ MIEJSCOWOŚCI” rozejrzał się wokół i ujrzał na środku bagien białą postać. 
Była to kobieta wyglądająca jak duch.
-Gdzie jest moja narzeczona?! -krzyknął z gniewem Jan . W czasach, gdy Konopiska były jedynie małą, 
-Złością nic nie zdziałasz-przerażającym głosem bezimienną jeszcze osad, wesoły Jan beztrosko biegał po 
przemówiła zjawa-Aby odzyskać swoją ukochaną, musisz polach razem ze swoją narzeczoną Katarzyną. Oboje 
być cierpliwy.wyśmiewali ludzi, którzy całymi dniami trudzili się ciężką 
- Zrobię wszystko, tylko mi ja oddaj! -obiecał szybko pracą na roli. Czasem skakali po snopach zboża, czym 
młodzieniec.bardzo denerwowali swych sąsiadów. Mimo  że Jan był już 
-Spokojnie! Nie będzie ci łatwo. Słuchaj uważnie, bo dorosłym mężczyzną, wszyscy uważali go za dziecko, a w 
więcej tego nie powtórzę. Zaczniesz uprawiać konopie, ale szczególności matka.
sam, bez niczyjej pomocy. Nie możesz też mówić nikomu, -Jasiu, nie przeszkadzaj nam w pracy, bo ojciec cię ukarze-
co tu się stało. Za rok przyjdziesz ze swoimi zbiorami, a ja mawiała.
zobaczę, czy są warte tego, by oddać za nie twoją Ale on nie słuchał. Myślał, iż życie jest wyłącznie 
narzeczoną. Do zobaczenia za rokzabawą, a ci, którzy w pocie czoła uprawiają swe pola, są 

To mówiąc, zjawa rozpłynęła się. Janek długo nie głupcami. Znacznie bardziej podobała mu się praca 
czekał. Wiedział, gdzie zamieszka, aby nikt mu nie kowala, jednak nie chciał podejmować się tego zajęcia na 
przeszkadzał. Skierował  się do chatki, stojącej na stałe. 
obrzeżach osady i na pobliskim polu zaczął hodować Pewnego letniego dnia wybrał się z Katarzyną do 
konopie. Kiedy wszyscy bawili się przy ognisku, on lasu w pobliżu bagien. Szli wąską ścieżką, cały czas 
wykonywał swoje zadanie. Następnego dnia przyszła do prowadząc radosną rozmowę. Usiedli pod rozłożystym 
niego matka, lecz i jej nie wyjaśnił swego postępowania. dębem, aby choć na chwilę ukryć się przed słońcem. Jan 
Teraz i przez następne miesiące liczyły się dla niego spojrzał na swoją ukochaną.
jedynie konopie…-Jak ja uwielbiam jej oczy- myślał-są takie tajemnicze..”
-Oto twoje plony-powiedział z zadowoleniem do białej Nikt mu się nie dziwił, że wybrał sobie właśnie tę 
damy.- Minął rok, a ja wykonałem zadanie. Czy oddasz mi dziewczynę na przyszłą żonę. Podobała się wszystkim 
teraz Katarzynę?chłopcom z wioski. Miała bladą cerę pokrytą delikatnymi 
-Twoje konopie są nieodpowiednie-odparła zjawa. Zacznij piegami, jasne kręcone włosy, które zawsze nosiła 
kochać to, co robisz, a twe plony będą lepsze. Postaraj się rozpuszczone i różane usta. Jednak najbardziej 
bardziej . zdumiewające były jej czarne oczy, w których dostrzegało 

Znikła tak jak przed rokiem, a biedny Janek wrócił się jakby głębię jeziora..
do swojej chaty. Przez kolejne dziesięć lat poświęcał się Janek spoglądał na nią spod kapelusza z szarym 
konopiom, ale nigdy nie były one odpowiednie. W końcu piórkiem. Wpatrywał się w jej zręczne dłonie- teraz pełne 
udało mu się wyhodować tak wspaniałe, mocne rośliny, że kwiatów. Plotła z nich wianek, w którym miała zamiar 
z radością przechadzał się wokół swych plonów. Tuż przed pójść na dzisiejsze ognisko, gdyż w osadzie zatrzymało się 
żniwami kąpał się w rzece, gdy nagle usłyszał krzyki z kilku muzyków, planujących występ przed mieszkańcami. 
wioski:Była to doskonała okazja do tańca dla młodych i starszych 
-Pożar! Pali się!par.

Ze strachem biegł w stronę pól. Zobaczył to, czego -Ładnie wyglądasz w tym wianku-powiedział Jan 
nigdy nie chciał widzieć-cała jego praca, cały trud, zachwyconym głosem.
wszystko płonęło. Gasił ogień razem z innymi, ale nie -Dziękuję odrzekła mu dziewczyna.
udało się nic uratować.Znowu siedzieli w milczeniu, wsłuchani w śpiew 

Zrozpaczony poszedł do lasu na bagna.ptaków. Młodzieniec zauważył nagle, że oczy Katarzyny 
-Wiem, że to ty! wołał ze złością Czego jeszcze chcesz?1zmieniły się nie do poznania. Nie było już w nich widać tej 

Cisza. Nikt nie odpowiadał.niezwykłej głębi, tylko pustkę i obcość. Dziewczyna 
-Zabierz mnie do niej! Proszę tylko o to!podniosła się nagle, jakoby kierowała nią niezwykła ręka.

Po chwili już go nie było, a na trawie leżał jedynie -Zaraz wrócę,  odezwała się dziwnym głosem.
kapelusz z szarym piórkiem. -Gdzie idziesz?!,  krzyknął zmartwiony Janek.

Ciężka praca Janka i jego uczucie do Katarzyny nie Zaraz wrócę. Nie idź za mną-powtórzyła z niezwykłą 
były daremne. Po nagłym zniknięciu młodzieńca, pola powagą.
konopi cudownie się odrodziły, rozszumiały gęstymi Zaniepokojony patrzył, jak oddalała się w głąb 
łanami i stały się symbolem osady, która od tej pory nosiła lasu. Czekał na nią kilkanaście minut, aż w końcu nie 
nazwę Konopiska.wytrzymał. Pierwszy raz w życiu poczuł się za kogoś 

odpowiedzialny.
Zespół Szkolno Przedszkolny -Muszę ją znaleźć!-mówił, biegnąc przez zarośla-
im. Jana Pawła II w KopalniKatarzyno!
Agata Sucharska, kl. VIOdpowiedziało mu tylko echo. Na próżno 
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PASMA INFORMACJE          
nak?adki uzupe?niaj?cej. Warto?? zadania wynosi  INWESTYCJE
240.000,00z? z czego w kwocie 80.000,00z? jest 

inf. w?asna finansowane z bud?etu Gminy Konopiska. Natomiast 
pozosta?a warto?? zadania finansowana jest przez  

Odbudowa zbiornika retencyjnego Paj?k w miejscowo?ci Starostwo Powiatowe w Cz?stochowie.
Konopiska
Zako? czono odbudow? Zbiornika „Paj?k” w „Wygodzianka”
Konopiskach. W zakres zadania wchodzi?o wykonanie Trwa remont ?wietlicy wiejskiej „Wygodzianka” w 
generalnego remontu wie?y przelewowej, odmulenie dna miejscowo?ci Wygoda. Zakres zadania obejmuje 
zbiornika, oczyszczenie skarpy z namu?u i porost?w traw wykonanie: posadzek i pod??g z paneli, wykonanie 
oraz wykonanie osadnik w dnie zbiornika na jego wlocie. tynk?w (?ciany i sufit?w) ok?adzin z  p?yt gipsowo-
Warto?? zadania wynosi 76.288,26z?, z czego w kwocie kartonowych wraz z malowaniem, wymiana stolarki 
4 9 . 5 0 0 , 0 0 z ? j e s t  f i n a n s o w a n a  z  U r z ? d u  okiennej – 6szt. Warto?? zadania to 61.279,77z? z czego 
Marsza?kowskiego Woj. ?l?skiego. 20.000,00z? to dotacja z bud?etu Wojew?dztwa ?l?skiego 

w ramach Konkursu Przedsi?wzi?? Odnowy Wsi, 
Modernizacja drogi dojazdowej do grunt?w rolnych 7.547,52z? stanowi wk?ad w?asny mieszka?c?w. 
miejscowo?ci Hutki D-35 Natomiast pozosta?a warto?? inwestycji realizowana  
Zako?czono budow? drogi transportu rolnego w b?dzie z bud?etu Gminy Konopiska. Planowany termin 
miejscowo?ci Hutki. Zakres zadania obejmowa? zako?czenia inwestycji to 31. 10. 2007r.
wykonanie drogi o wymiarach – d?ugo?? 450  mb i 
szeroko?ci 4,00 m: wykonanie warstwy dolnej Modernizacja ?wietlicy wiejskiej w miejscowo?ci 
podbudowy – 15 cm, g?rnej warstwy o grubo?ci  5 cm, R?kszowice
nawierzchni z destruktu  – 5 cm, powierzchniowe Trwa remont ?wietlicy wiejskiej w miejscowo?ci 
utrwaleniu emulsja asfaltow? i grysem kamiennym, R?kszowice. Zakres zadania obejmuje wykonanie: 

2wykonanie konserwacji rowu. Warto?? zadania wynios?a monta? sufitu gipsowo-kartonowego na stela?u – 225m , 
279.534,83z?, z czego w kwocie 49.500,00z? jest wykonanie lamperii z marmolitu – 180m , malowanie 

2 2finansowana z Urz?du Marsza?kowskiego Woj. ?cian – 200m , uzupe?nienie tynk?w zwyk?ych – 60m , 
2?l?skiego. uzupe?nienie pod?ogi na legarach – 58m , po?o?enie 

2p?ytek na pod?ogi – 50m , po?o?enie p?ytek na ?ciany - 
Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ci?gu 240m . Warto?? zadania to 73.819,00 z? z czego 
drogi wojew?dzkiej nr 904 ul. Opolska w m. Konopiska 20.000,00z? to dotacja z bud?etu Wojew?dztwa ?l?skiego 
(w kilometra?u 4+570 do 5+730) – etap II wraz z w ramach Konkursu Przedsi?wzi?? Odnowy Wsi, 
budow? przepustu 4.540,00z? stanowi wk?ad w?asny mieszka?c?w. 
Niebawem rozpocznie si? budowa chodnika przy ul. Natomiast pozosta?a warto?? inwestycji realizowana  
Opolskiej w Konopiskach. Zakres zadania obejmuje b?dzie z bud?etu Gminy Konopiska. Planowany termin 
wykonanie: kanalizacji deszczowej z rur betonowych i zako?czenia inwestycji to 31. 10. 2007r.
?elbetowych o ??cznej d?ugo?ci 1231m, wykonanie 
przepustu, chodnika z kostki betonowej gr.8cm o 

2powierzchni 2237m , zatok postojowych i parking?w z Budowa boiska pi?karskiego Zespo?u Szk?? im. H. 
2kostki betonowej gr. 10cm – 717m , poszerzenie jezdni Sienkiewicza w Konopiskach w Ramach Programu 

mieszankami mineralno-bitumicznymi asfaltowymi  o BLISKO-BOISKO
2powierzchni 1305m . Warto?? zadania wynosi 

Og?oszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie 2.480.920,96z?, z czego w kwocie 2.250.000,00z? jest 
boiska pi?karskiego spe?niaj?cego wymagania programu finansowana z Urz?du Marsza?kowskiego Woj. 
Blisko Boisko (wykonanie wraz z zaprojektowaniem ? l?skiego, natromiast pozosta?a warto?? zadania 
boiska sportowego o rozmiarach 30 x 60 m o nawierzchni finansowa jest z bud?etu Gminy Konopiska. Planowany 
syntetycznej wraz z ogrodzeniem ochronnym o termin zako?czenia inwestycji to 30. 11. 2008r..
wysoko?ci 4,0 m wraz z odprowadzeniem w?d 
opadowych systemem drena?u do istniej?cej kanalizacji Nak?adka asfaltowa na ul. Opolskiej w Konopiskach
deszczowej na dzia?ce przy Szkole Podstawowej w Zako?czono remont nak?adki asfaltowej na ul. Opolskiej 
Konopiskach) oraz wykonanie i zaprojektowanie w Konopiskach. Zakres zadania obejmowa? sfrezowanie 
o?wietlenia do korzystania z boiska w godzinach istniej?cej nak?adki oraz po?o?enie nowej nak?adki 
wieczornych . Roboty budowlane obejmuj?: usuni?cie asfaltowej o gr. 12cm. Warto?? zadania wynosi 
humusu, roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne 500.000,00z? i jest finansowane jest przez Starostwo 
nawierzchni, wykonanie drena?u z przy??czeniem do Powiatowe w Cz?stochowie.
studni kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy 
pod nawierzchni?, wykonanie nawierzchni z trawy Chodnik przy ul. Przemys?owej w Konopiskach
syntetycznej, wykonanie ogrodzenia z siatki ochronnej z Zako?czono budow? chodnika przy ul. Przemys?owej w 
wej?ciem technicznym i furtk?, wykonanie o?wietlenia do Konopiskach. Zakres zadania obejmowa? wykonanie 
korzystania z boiska w godzinach wieczornych. chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm oraz po?o?enie 
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nawoływał, szukał. Nigdzie jej nie było. W końcu doszedł „ O CZYM SZUMIĄ do bagien i skamieniał z przerażenia. Na błocie unosił się 
wianek. Łzy spłynęły mu po policzkach. Nie wiedział, co WIERZBY- LEGENDA 
ma teraz zrobić. Z zamyślenia wyrwał go szelest. Chłopak 

MOJEJ MIEJSCOWOŚCI” rozejrzał się wokół i ujrzał na środku bagien białą postać. 
Była to kobieta wyglądająca jak duch.
-Gdzie jest moja narzeczona?! -krzyknął z gniewem Jan . W czasach, gdy Konopiska były jedynie małą, 
-Złością nic nie zdziałasz-przerażającym głosem bezimienną jeszcze osad, wesoły Jan beztrosko biegał po 
przemówiła zjawa-Aby odzyskać swoją ukochaną, musisz polach razem ze swoją narzeczoną Katarzyną. Oboje 
być cierpliwy.wyśmiewali ludzi, którzy całymi dniami trudzili się ciężką 
- Zrobię wszystko, tylko mi ja oddaj! -obiecał szybko pracą na roli. Czasem skakali po snopach zboża, czym 
młodzieniec.bardzo denerwowali swych sąsiadów. Mimo  że Jan był już 
-Spokojnie! Nie będzie ci łatwo. Słuchaj uważnie, bo dorosłym mężczyzną, wszyscy uważali go za dziecko, a w 
więcej tego nie powtórzę. Zaczniesz uprawiać konopie, ale szczególności matka.
sam, bez niczyjej pomocy. Nie możesz też mówić nikomu, -Jasiu, nie przeszkadzaj nam w pracy, bo ojciec cię ukarze-
co tu się stało. Za rok przyjdziesz ze swoimi zbiorami, a ja mawiała.
zobaczę, czy są warte tego, by oddać za nie twoją Ale on nie słuchał. Myślał, iż życie jest wyłącznie 
narzeczoną. Do zobaczenia za rokzabawą, a ci, którzy w pocie czoła uprawiają swe pola, są 

To mówiąc, zjawa rozpłynęła się. Janek długo nie głupcami. Znacznie bardziej podobała mu się praca 
czekał. Wiedział, gdzie zamieszka, aby nikt mu nie kowala, jednak nie chciał podejmować się tego zajęcia na 
przeszkadzał. Skierował  się do chatki, stojącej na stałe. 
obrzeżach osady i na pobliskim polu zaczął hodować Pewnego letniego dnia wybrał się z Katarzyną do 
konopie. Kiedy wszyscy bawili się przy ognisku, on lasu w pobliżu bagien. Szli wąską ścieżką, cały czas 
wykonywał swoje zadanie. Następnego dnia przyszła do prowadząc radosną rozmowę. Usiedli pod rozłożystym 
niego matka, lecz i jej nie wyjaśnił swego postępowania. dębem, aby choć na chwilę ukryć się przed słońcem. Jan 
Teraz i przez następne miesiące liczyły się dla niego spojrzał na swoją ukochaną.
jedynie konopie…-Jak ja uwielbiam jej oczy- myślał-są takie tajemnicze..”
-Oto twoje plony-powiedział z zadowoleniem do białej Nikt mu się nie dziwił, że wybrał sobie właśnie tę 
damy.- Minął rok, a ja wykonałem zadanie. Czy oddasz mi dziewczynę na przyszłą żonę. Podobała się wszystkim 
teraz Katarzynę?chłopcom z wioski. Miała bladą cerę pokrytą delikatnymi 
-Twoje konopie są nieodpowiednie-odparła zjawa. Zacznij piegami, jasne kręcone włosy, które zawsze nosiła 
kochać to, co robisz, a twe plony będą lepsze. Postaraj się rozpuszczone i różane usta. Jednak najbardziej 
bardziej . zdumiewające były jej czarne oczy, w których dostrzegało 

Znikła tak jak przed rokiem, a biedny Janek wrócił się jakby głębię jeziora..
do swojej chaty. Przez kolejne dziesięć lat poświęcał się Janek spoglądał na nią spod kapelusza z szarym 
konopiom, ale nigdy nie były one odpowiednie. W końcu piórkiem. Wpatrywał się w jej zręczne dłonie- teraz pełne 
udało mu się wyhodować tak wspaniałe, mocne rośliny, że kwiatów. Plotła z nich wianek, w którym miała zamiar 
z radością przechadzał się wokół swych plonów. Tuż przed pójść na dzisiejsze ognisko, gdyż w osadzie zatrzymało się 
żniwami kąpał się w rzece, gdy nagle usłyszał krzyki z kilku muzyków, planujących występ przed mieszkańcami. 
wioski:Była to doskonała okazja do tańca dla młodych i starszych 
-Pożar! Pali się!par.

Ze strachem biegł w stronę pól. Zobaczył to, czego -Ładnie wyglądasz w tym wianku-powiedział Jan 
nigdy nie chciał widzieć-cała jego praca, cały trud, zachwyconym głosem.
wszystko płonęło. Gasił ogień razem z innymi, ale nie -Dziękuję odrzekła mu dziewczyna.
udało się nic uratować.Znowu siedzieli w milczeniu, wsłuchani w śpiew 

Zrozpaczony poszedł do lasu na bagna.ptaków. Młodzieniec zauważył nagle, że oczy Katarzyny 
-Wiem, że to ty! wołał ze złością Czego jeszcze chcesz?1zmieniły się nie do poznania. Nie było już w nich widać tej 

Cisza. Nikt nie odpowiadał.niezwykłej głębi, tylko pustkę i obcość. Dziewczyna 
-Zabierz mnie do niej! Proszę tylko o to!podniosła się nagle, jakoby kierowała nią niezwykła ręka.

Po chwili już go nie było, a na trawie leżał jedynie -Zaraz wrócę,  odezwała się dziwnym głosem.
kapelusz z szarym piórkiem. -Gdzie idziesz?!,  krzyknął zmartwiony Janek.

Ciężka praca Janka i jego uczucie do Katarzyny nie Zaraz wrócę. Nie idź za mną-powtórzyła z niezwykłą 
były daremne. Po nagłym zniknięciu młodzieńca, pola powagą.
konopi cudownie się odrodziły, rozszumiały gęstymi Zaniepokojony patrzył, jak oddalała się w głąb 
łanami i stały się symbolem osady, która od tej pory nosiła lasu. Czekał na nią kilkanaście minut, aż w końcu nie 
nazwę Konopiska.wytrzymał. Pierwszy raz w życiu poczuł się za kogoś 

odpowiedzialny.
Zespół Szkolno Przedszkolny -Muszę ją znaleźć!-mówił, biegnąc przez zarośla-
im. Jana Pawła II w KopalniKatarzyno!
Agata Sucharska, kl. VIOdpowiedziało mu tylko echo. Na próżno 
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PASMA INFORMACJE          
nak?adki uzupe?niaj?cej. Warto?? zadania wynosi  INWESTYCJE
240.000,00z? z czego w kwocie 80.000,00z? jest 

inf. w?asna finansowane z bud?etu Gminy Konopiska. Natomiast 
pozosta?a warto?? zadania finansowana jest przez  

Odbudowa zbiornika retencyjnego Paj?k w miejscowo?ci Starostwo Powiatowe w Cz?stochowie.
Konopiska
Zako? czono odbudow? Zbiornika „Paj?k” w „Wygodzianka”
Konopiskach. W zakres zadania wchodzi?o wykonanie Trwa remont ?wietlicy wiejskiej „Wygodzianka” w 
generalnego remontu wie?y przelewowej, odmulenie dna miejscowo?ci Wygoda. Zakres zadania obejmuje 
zbiornika, oczyszczenie skarpy z namu?u i porost?w traw wykonanie: posadzek i pod??g z paneli, wykonanie 
oraz wykonanie osadnik w dnie zbiornika na jego wlocie. tynk?w (?ciany i sufit?w) ok?adzin z  p?yt gipsowo-
Warto?? zadania wynosi 76.288,26z?, z czego w kwocie kartonowych wraz z malowaniem, wymiana stolarki 
4 9 . 5 0 0 , 0 0 z ? j e s t  f i n a n s o w a n a  z  U r z ? d u  okiennej – 6szt. Warto?? zadania to 61.279,77z? z czego 
Marsza?kowskiego Woj. ?l?skiego. 20.000,00z? to dotacja z bud?etu Wojew?dztwa ?l?skiego 

w ramach Konkursu Przedsi?wzi?? Odnowy Wsi, 
Modernizacja drogi dojazdowej do grunt?w rolnych 7.547,52z? stanowi wk?ad w?asny mieszka?c?w. 
miejscowo?ci Hutki D-35 Natomiast pozosta?a warto?? inwestycji realizowana  
Zako?czono budow? drogi transportu rolnego w b?dzie z bud?etu Gminy Konopiska. Planowany termin 
miejscowo?ci Hutki. Zakres zadania obejmowa? zako?czenia inwestycji to 31. 10. 2007r.
wykonanie drogi o wymiarach – d?ugo?? 450  mb i 
szeroko?ci 4,00 m: wykonanie warstwy dolnej Modernizacja ?wietlicy wiejskiej w miejscowo?ci 
podbudowy – 15 cm, g?rnej warstwy o grubo?ci  5 cm, R?kszowice
nawierzchni z destruktu  – 5 cm, powierzchniowe Trwa remont ?wietlicy wiejskiej w miejscowo?ci 
utrwaleniu emulsja asfaltow? i grysem kamiennym, R?kszowice. Zakres zadania obejmuje wykonanie: 

2wykonanie konserwacji rowu. Warto?? zadania wynios?a monta? sufitu gipsowo-kartonowego na stela?u – 225m , 
279.534,83z?, z czego w kwocie 49.500,00z? jest wykonanie lamperii z marmolitu – 180m , malowanie 

2 2finansowana z Urz?du Marsza?kowskiego Woj. ?cian – 200m , uzupe?nienie tynk?w zwyk?ych – 60m , 
2?l?skiego. uzupe?nienie pod?ogi na legarach – 58m , po?o?enie 

2p?ytek na pod?ogi – 50m , po?o?enie p?ytek na ?ciany - 
Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ci?gu 240m . Warto?? zadania to 73.819,00 z? z czego 
drogi wojew?dzkiej nr 904 ul. Opolska w m. Konopiska 20.000,00z? to dotacja z bud?etu Wojew?dztwa ?l?skiego 
(w kilometra?u 4+570 do 5+730) – etap II wraz z w ramach Konkursu Przedsi?wzi?? Odnowy Wsi, 
budow? przepustu 4.540,00z? stanowi wk?ad w?asny mieszka?c?w. 
Niebawem rozpocznie si? budowa chodnika przy ul. Natomiast pozosta?a warto?? inwestycji realizowana  
Opolskiej w Konopiskach. Zakres zadania obejmuje b?dzie z bud?etu Gminy Konopiska. Planowany termin 
wykonanie: kanalizacji deszczowej z rur betonowych i zako?czenia inwestycji to 31. 10. 2007r.
?elbetowych o ??cznej d?ugo?ci 1231m, wykonanie 
przepustu, chodnika z kostki betonowej gr.8cm o 

2powierzchni 2237m , zatok postojowych i parking?w z Budowa boiska pi?karskiego Zespo?u Szk?? im. H. 
2kostki betonowej gr. 10cm – 717m , poszerzenie jezdni Sienkiewicza w Konopiskach w Ramach Programu 

mieszankami mineralno-bitumicznymi asfaltowymi  o BLISKO-BOISKO
2powierzchni 1305m . Warto?? zadania wynosi 

Og?oszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie 2.480.920,96z?, z czego w kwocie 2.250.000,00z? jest 
boiska pi?karskiego spe?niaj?cego wymagania programu finansowana z Urz?du Marsza?kowskiego Woj. 
Blisko Boisko (wykonanie wraz z zaprojektowaniem ? l?skiego, natromiast pozosta?a warto?? zadania 
boiska sportowego o rozmiarach 30 x 60 m o nawierzchni finansowa jest z bud?etu Gminy Konopiska. Planowany 
syntetycznej wraz z ogrodzeniem ochronnym o termin zako?czenia inwestycji to 30. 11. 2008r..
wysoko?ci 4,0 m wraz z odprowadzeniem w?d 
opadowych systemem drena?u do istniej?cej kanalizacji Nak?adka asfaltowa na ul. Opolskiej w Konopiskach
deszczowej na dzia?ce przy Szkole Podstawowej w Zako?czono remont nak?adki asfaltowej na ul. Opolskiej 
Konopiskach) oraz wykonanie i zaprojektowanie w Konopiskach. Zakres zadania obejmowa? sfrezowanie 
o?wietlenia do korzystania z boiska w godzinach istniej?cej nak?adki oraz po?o?enie nowej nak?adki 
wieczornych . Roboty budowlane obejmuj?: usuni?cie asfaltowej o gr. 12cm. Warto?? zadania wynosi 
humusu, roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne 500.000,00z? i jest finansowane jest przez Starostwo 
nawierzchni, wykonanie drena?u z przy??czeniem do Powiatowe w Cz?stochowie.
studni kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy 
pod nawierzchni?, wykonanie nawierzchni z trawy Chodnik przy ul. Przemys?owej w Konopiskach
syntetycznej, wykonanie ogrodzenia z siatki ochronnej z Zako?czono budow? chodnika przy ul. Przemys?owej w 
wej?ciem technicznym i furtk?, wykonanie o?wietlenia do Konopiskach. Zakres zadania obejmowa? wykonanie 
korzystania z boiska w godzinach wieczornych. chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm oraz po?o?enie 
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P.P. Julia i Czesław CEGLAREK50 lat minęło...
P.P. Czesława i Piotr KAPRAL 
P.P. Helena i Eugeniusz PŁYSA

23 października 15 par z terenu Gminy Konopiska P.P. Wacława i Władysław JAGUSIAK
obchodziło jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego. 
Od kilku lat, przy wspólnym obiedzie, jubilaci spotykają Gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego!
się i wspominają minione lata.
Jak co roku Wójt Gminy Konopiska  Jerzy Socha 
wręczył parom odznaczenia nadane przez Prezydenta 
RP.    W  uroczystości wzięła również - Wiesława 
Lewandowska przedstawicielka Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego Oddziału Zamiejscowego Spraw 
Obywatelskich w Częstochowie oraz organizator 
spotkania  kierownik USC w Konopiskach Elżbieta 
Gapik. Pary małżeńskie oprócz odznaczenia otrzymały 
również kwiaty i mały upominek.Lista odznaczonych za 
50-lecie pożycia małżeńskiego /październik 2007 r./

P.P. Bronisława i Tadeusz SZCZAP
P.P. Elzbieta i Marian SMYŁA
P.P. Helena i Zygmunt ZIAJA 
P.P. Bogumiła i Kazimierz KICIŃSCY
P.P. Stanisława i Bronisław PYRKOSZ
P.P. Anna i Stanisław KOZIEŁ
P.P. Stanisława i Stefan STYCZEŃ 
P.P. Anna i Zdzisław KLAMA 
P.P. Halina i Feliks LEDWOŃ 

uświetnił swoją osobą wójt Gminy Konopiska  pan Jerzy Pasowanie uczniów klasy 
Socha. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie 
uczniów klasy pierwszej do tak ważnego dla nich dnia pierwszej
była wychowawczyni, Agata Szymanek.Agata Szymanek
Celem imprezy było przyjęcie nowych uczniów do 

Dnia 15 października 2007 roku w Szkole Podstawowej 
społeczności szkolnej, kultywowanie tradycji szkoły, 

im. Jana Pawła II w Łaźcu odbyła się akademia z okazji 
wzmacnianie więzi emocjonalnych pomiędzy uczniami 

Dnia Edukacji Narodowej oraz uroczystość pasowania i 
a szkołą. Po powitaniu wszystkich zgromadzonych 

ślubowania pierwszoklasistów.  Uroczystość tę 
rozpoczęła się część artystyczna. Grupa  odświętnie 

ubranych  pierwszoklasistów z 
biretami na głowach z przejęciem 
recytowała wierszyki, śpiewała 
piosenki i odpowiadała na pytania 
dotyczące naszej szkoły. Po występie 
artystycznym i konkurencjach 
nastąpiła oficjalna część uroczystości  
ślubowanie. Pierwszaki złożyły 
przysięgę na Sztandar Szkoły, a 
następnie były pasowane przez Panią 
Dyrektor Agnieszkę Chmielewską  na 
uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Łaźcu. Pierwszoklasiści 
otrzymali z rąk Pani Dyrektor dyplomy 
oraz książki i słodkie upominki od 
rodziców. W tej miłej atmosferze 
wszyscy rozeszli się do sal, a 
zaproszeni goście, pierwszaki i ich 
rodzice udali się na poczęstunek 
przygotowany wcześniej przez mamy 
uczniów klasy pierwszej.
                                                                     


