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Dwa miesi¹ce wakacji ju¿ za nami. Przez ten krótki okres
czasu zdarzy³o siê wiele. Przede wszystkim ponownie bardzo
wysoko oceniono zarz¹dzanie nasz¹ gmin¹ w Rankingu
Samorz¹dów "Rzeczpospolitej". Oceny dokona³a zupe³nie
niezale¿na kapitu³a, a kryteria jakie zawa¿y³y
obejmowa³y wiele obszarów dzia³alnoœci jednostek samorz¹du
terytorialnego. Fakt t ten stanowi o wiarygodnoœci rankingu i nie
powinien budziæ ¿adnych w¹tpliwoœci nawet u sceptyków.

Jednym z rozlicznych kryteriów oceny naszej gminy by³y
wydatki inwestycyjne. Oceniano lata 2002 - 2005, a wiêc to co
zrealizowaliœmy do koñca zesz³ego roku. O niektórych
realizacjach mieszkañcy ju¿ zapomnieli, na bie¿¹co bowiem
obserwuj¹ szybkie tempo rozwoju infrastruktury gminy. W ci¹gu
wakacji powsta³ chodnik wzd³u¿ ulicy Sportowej w Konopiskach z
nowym oœwietleniem. W przygotowaniu jest p³yta stadionu
kompleksu rekreacyjno - sportowego w Paj¹ku. Dokoñczono tzw.
Trakt Królewski wzd³u¿ ulicy Lipowej w Konopiskach. W
Hutkach powstaje chodnik ³¹cz¹cy chodnik przed szko³¹ z
zajazdem autobusowym. Zamontowane zostan¹ tak¿e nowe
przystanki autobusowe: w centrum Hutek i ko³o remizy OSP.

W poniedzia³ek 4 wrzeœnia zadzwoni¹ pierwsze dzwonki
oznajmiaj¹ce pocz¹tek nowego roku szkolnego 2006/2007. Przez
wakacje dokonano najpotrzebniejszych remontów budynków
szkolnych na terenie ca³ej gminy Jeszcze w tym roku planujemy
termomodernizacjê budynków ZSP w Rêkszowicach, Hutkach i
Aleksandrii.
Z okazji rozpoczêcia nowego roku szkolnego, wszystkim uczniom
oraz pracownikom oœwiaty ¿yczê jak najlepszych osi¹gniêæ w
swojej nauce i pracy.
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TO NIE JEDNORAZOWY PRZYPADEK
Uda³o siê to tylko nam.
¯adna inna gmina nie powtórzy³a sukcesu
z zesz³ego roku!
Ponownie udowodniliœmy, ¿e jesteœmy najlepiej
zarz¹dzan¹ jednostk¹ samorz¹du terytorialnego

w województwie Œl¹skim, a czwart¹  w Polsce !!!
Ranking Samorz¹dów "Rzeczpospolitej" 2006
wy³oni³ najbardziej dbaj¹ce o rozwój i
podniesienie jakoœci ¿ycia gminy, przy
j e d n o c z e s n y m z a c h o w a n i a r e g u ³
odpowiedzialnoœci i bezpieczeñstwa finansowego.
Os ta teczne wynik i rank ingu to efek t
d³ugotrwa³ych i dok³adnych analiz na podstawie
danych z Ministerstwa Finansów. W ten sposób
wy³oniono samorz¹dy, które najlepiej zarz¹dza³y
swoimi finansami w latach 2002 - 2005 i
jednoczeœnie najwiêcej w tym czasie inwestowa³y.

Na podstawie analizy tych danych wybrano 450
samorz¹dów, które dalej oceniano na ró¿nej
p³aszczyŸnie swojej dzia³alnoœci. Pod uwagê tutaj
wziêto:

W ocenie i przyznawaniu punktów najbardziej
decyduj¹ce by³y dane z zesz³ego roku.

Og³oszenie wyników rankingu mia³o miejsce 20
lipca w Warszawie. Wójt gminy Konopiska
odebra³ wtedy dyplom z r¹k Jerzego Buzka, który
nie omieszka³ powiedzieæ, ¿e czêsto przez nasz¹
gminê przeje¿d¿a i jest pe³en podziwu tempa jej
rozwoju i zmian jakie wnosz¹ widoczne go³ym
okiem inwestycje i rozwój infrastruktury.
Dodaæ nale¿y równie¿, ¿e wójt Jerzy Socha by³
jedynym wójtem gminy wiejskiej, który po raz
drugi zosta³ wywo³any po odbiór dyplomu.
Nikomu nie uda³o siê powtórzyæ sukcesu z
zesz³ego roku

Punktowano:
- dynamikê wzrostu wydatków maj¹tkowych,
pomniejszonych o œrodki unijne;
- wartoœæ œrodków unijnych w przeliczeniu na
jednego mieszkañca;
- zad³u¿enie gminy w stosunku do dochodów;
-nadwy¿kê operacyjn¹ ;
-tempo wzrostu  dochodów podatkowych;
- relacjê wzrostu nak³adów inwestycyjnych w
stosunku do zad³u¿enia;
- dynamikê wzrostu wydatków ogó³em na
mieszkañca;
- transport i ³¹cznoœæ;
- ochronê œrodowiska.

- wydatki na wspó³pracê z organizacjami
pozarz¹dowymi;
- wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na
jednego mieszkañca;
wyniki testu szóstoklasistów i gimnazjalistów
( lata 2004 i 2005);
- liczbê podmiotów gospodarczych
dzia³aj¹cych na terenie gminy;
- posiadanie wieloletniego planu
inwestycyjnego gminy;

- czy urz¹d funkcjonuje w oparciu o normy
ISO;
-liczbê wniosków organizacji pozarz¹dowych o
dofinansowanie.

Wy b o r u n a j l e p s z e g o s a m o r z ¹ d u
"Rzeczpospolitej" dokona³a niezale¿na
kapitu³a w sk³ad, której wchodz¹:
Jerzy Buzek

Piotr Kownacki
Adam Kowalewski

Miros³aw Czekaj

prof. Krzysztof Marecki
Andrzej Porawski

Ewa Kluczkowska

- [przewodnicz¹cy
kapitu³y, by³y premier RP,;

- wiceprezes NIK;
- prezes Fundacji Rozwoju

Demokracji Lokalnej;
-  wiceprezes Banku

Gospodarstwa Krajowego;
- SGH w Warszawie;

- dyrektor Zwi¹zku Miast
Polskich;

- zastêpca redaktora
naczelnego "Rzeczpospolitej".

eurodeputowany,
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Inwestycje

R o z p o c z ê t o
b u d o w ê
chodnika przy
ZSP w Hutkach
wraz z budow¹
p r z y s t a n k u
autobusowego.

Ukoñczono odnowê
szlaku spacerowo -
rekreacyjnego przy
u l . L i p o w e j w
K o n o p i s k a c h ,
finansowanego w
80 % ze œrodków
SPO-ROL (Odnowa
wsi oraz zachowanie
i o  c  h  r  o  n  a
d z i e d z i c t w a
kulturowego 2005
r.).

Zamontowano
o œ w i e t l e n i e
p r z y
b u d o w a n y m
c h o d n i k u i
œ c i e ¿ c e
rowerowej na
ul. Sportowej
(na odcinku od
u l .

Czêstochowskiej do Zbiornika Paj¹k).

Trwaj¹ prace
zwi¹zane z
budow¹
Gminnego
Oœrodka
Rekreacyjno

- Sportowego
nad zalewem
Paj¹k.
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REMONTY I ZAKUPY
PRZEPROWADZONE PODCZAS
TEGOROCZNYCH WAKACJI W

PLACÓWKACH OŒWIATOWYCH
GMINY KONOPISKA

ZESPÓ£ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYW
ALEKSANDRII

ZESPÓ£ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYW
HUTKACH

SZKO£APODSTAWOWAW JAMKACH-
KORZONKU

PP KONOPISKA

ZESPÓ£ SZKÓ£ W KONOPISKACH
SZKO£APODSTAWOWAI GIMNAZJUM

ZESPÓ£ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYW
KOPALNI

SZKO£APODSTAWOWAW £A�CU

ZESPÓ£ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYW
RÊKSZOWICACH

-

- P

-

-

-

- Prace remontowo budowlane zwi¹zane z
przy

Adaptacja pomieszczenia w szatni ( wymiana hydrauliki,
naprawa sanitariów w przedszkolu , wymiana instalacji
elektrycznej tynkowanie, malowanie œcian.

- Malowanie pomieszczenia administracyjnego,
wzmocnienia œcian przy futrynach ³azienek
szkolnych, malowanie zacieków w przedszkolu w
sali i kuchni.

- Budowa magazynu gospodarczego.
- Wymiana czêœci chodnika prowadz¹cego do szko³y.
- Wymiana wyk³adzin klejonych w trzech klasach.
- Zakup stolików pod komputery w pracowni

komputerowej.
- Wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni-

biblioteka multimedialna.
- Wymiana wieszaków w szatni.
- Pod³oga w zagospodarowanej szatni.
- Wykonanie drzwi wejœciowych od strony boiska.
- Budowa parkingu przy szkole.
- Budowa boiska.

omalowanie parkietu na sali gimnastycznej (jedna
warstwa).

- Czêœciowe pomalowanie œcian na korytarzach.
- Malowanie toalet, przedsionka.
- Po³o¿enie kostki bruk przed wejœciem do budynku

szko³y, dokoñczenie chodnika prowadz¹cego do oœrodka
zdrowia.

- Zakup gumolitu.
- Zakup materia³ów dekoracyjnych na podwieszany sufit

w sali gimnastycznej.

- Zakupiono materia³ i pomalowano szatniê oddzia³u
przedszkolnego.

- Zakupiono meble do oddzia³u przedszkolnego.
- Zakupiono no¿yce do ¿ywop³otu.
- Pozyskano z urzêdu Kontroli Skarbowej 7 szaf i biurko w

formie darowizny.
- Zakupiono sprzêtAGD do kuchni ( przygotowanie

kuchni do wydawania gor¹cych posi³ków dla uczniów).
- Wykonano w kuchni prace remontowe.

- Malowanie kuchni, korytarzy, szatni, gabinetu dyrektora,
jednej sali lekcyjnej w miesi¹cu wrzeœniu- malowanie
budynku na zewn¹trz.

Naprawiono przecieki dachu na gimnazjum wokó³ klap
oddymiaj¹cych i nad pokojami nr 37 i 39.

- Wymieniono pêkniête p³ytki na korytarzach.
- Poprawiono przeciekaj¹ce orynnowanie wokó³

budynków szko³y podstawowej i gimnazjum.
- Uzupe³niono pêkniêcia i pomalowano elewacjê budynku

gimnazjum.
- Wyremontowano stoliki i krzes³a uczniowskie.
- Pomalowano gabinet lekarski i logopedyczny.
- Wyregulowano drzwi i okna w gimnazjum.
- Okuto blach¹ i zakonserwowano doœwietlacze wokó³

gimnazjum.
- Pomalowano szatnie.
- Wymieniono uszkodzony grzejnik w szkole

podstawowej.

Malowanie trzech klas.
- Zakup stolików i krzese³ do przedszkola.
- Zaadoptowanie sali lekcyjnej na jadalniê.

Zakup i wymiana papy na dach kot³owni.
- Zakup i wymiana 3 rynien spadowych.
- Zakup drewnochronu i malowanie szkolnej estrady.

gotowaniem dla potrzeb uczniów
( wymiana rur wodnych, po³o¿enie p³ytek

pod³ogowych i œciennych, bia³y monta¿).
- Wyrównane pod³ogi w sali dla dzieci przedszkolnych
(wylewka, po³o¿enie nowej wyk³adziny pod³ogowej- z
atestem).

- Malowanie korytarzy szkolnych.
- Odnowienie mebli przedszkolnych (malowanie).

Wszystkie prace remontowe, zakupy i inwestycje
by³y mo¿liwe dziêki du¿emu wsparciu z Urzêdu Gminy i
przychylnoœci w³adz na potrzeby oœwiaty.
Znaczn¹ czêœæ tych prac wykonano, a niektóre jeszcze nadal
trwaj¹ z pozyskanych funduszy przez w³adze Gminy i
œrodowiska lokalne „Odnowa wsi” .
Czêœæ prac remontowych wykonano z bud¿etu Gminnego
Zespo³u Oœwiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w
Konopiskach zaplanowanych na 2006 r.
Du¿y udzia³ w remontach i zakupach mia³y równie¿ Rady
Rodziców dzia³aj¹ce przy szko³ach, które dziêki
zaanga¿owaniu potrafi³y wypracowaæ dochody z
przeznaczeniem na polepszenie warunków swoich dzieci.
Nie mo¿emy zapomnieæ o sponsorach i przyjacio³ach szkó³,
którzy wspomagaj¹ nasze placówki i dziêki wspólnej pracy
nasze szko³y s¹ bezpieczniejsze i estetyczniejsze, s¹ one
pozytywn¹ wizytówka naszej Gminy.

,

gabinetu
profilaktyki

SZKO£Y

INFORMACJA
Z przyczyn technicznych,  w poprzednim numerze

przebiegu autostrady w
naszej gminie, za co serdecznie przepraszamy.

nie
zosta³a zamieszczona mapka

- przebieg autostrady na terenie naszej gminy
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PASMAPASMA GOPS WYDARZENIA

Cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Kopalni pragn¹ z³o¿yæ najszczersze
podziêkowania wszystkim mieszkañcom Gminy Konopiska za pomoc rzeczow¹ i finansow¹ przy
zorganizowaniu loterii fantowych. Sprzeda¿ fantów pozwoli³a nam zebraæ znaczne œrodki finansowe, które
przeznaczy³yœmy na zakup i wyposa¿enie zaplecza kuchennego œwietlicy wiejskiej w „starej szkole” w

K o p a l n i .
Modernizacja i doposa¿enie œwietlicy przyczyni³o
siê w znacznym stopniu do podwy¿szenia standardu
¿ycia kulturalnego i spo³ecznego mieszkañców.

Mog¹ oni teraz aktywnie uczestniczyæ w
spotkaniach, zabawach tanecznych i innych
imprezach organizowanych przez cz³onkinie KGW.
Wszyscy mieszkañcy wsi Kopalnia dziêkuj¹ Wójtowi
Gminy Konopiska i Radzie Gminy Konopiska oraz
wszystkim sponsorom za wsparcie finansowe
projektu “Modernizacja i wyposa¿enie œwietlicy
wiejskiej w miejscowoœci Kopalnia.”

Serdecznie zapraszamy do naszej
„starej szko³y” !!!

GOPS realizatorem œwiadczeñ rodzinnych
Jadwiga Kulej

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Konopiskach od 1 wrzeœnia 2006 jest jedynym
organem w³aœciwym do wyp³aty œwiadczeñ
rodzinnych dla mieszkañców naszej gminy.

Od 1 maja 2004r. Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej realizuje nowe zadanie jest nim wyp³ata
œwiadczeñ rodzinnych dla rodzin, w których dochód
w przeliczeniu na osobê nie przekracza kwoty
504,00 z³ lub w przypadku, gdy cz³onkiem rodziny
jest dziecko legitymuj¹ce siê orzeczeniem o
n i e p e ³ n o s p r a w n o œ c i l u b o r z e c z e n i e m o
umiarkowanym albo o znacznym stopniu
niepe³nosprawnoœci je¿eli dochód w przeliczeniu na
osobê nie przekracza kwoty 583,00 z³.
W 2004r. œwiadczenia rodzinne (zasi³ek rodzinny wraz
z dodatkami, zasi³ek pielêgnacyjny i œwiadczenie
pielêgnacyjne) wyp³acono dla 302 rodzin.
W 2005r. liczba œwiadczeniobiorców wzros³a do 780
rodzin. Wzrost ten spowodowany zosta³ przejêciem
przez Oœrodki Pomocy Spo³ecznej pracowników z
zak³adów zatrudniaj¹cych poni¿ej 20 osób. Ponadto
od wrzeœnia 2005r. wyp³acamy zaliczkê alimentacyjn¹
dla 37 rodzin.
Od lutego 2006r. wyp³acamy tak¿e jednorazow¹
zapomogê z tytu³u urodzenia siê dziecka (tzw.
„becikowe”). Do chwili obecnej z tego œwiadczenia
skorzysta³o 61 osób
.
W nowym okresie zasi³kowym 2006/2007 w zwi¹zku
z przejêciem wszystkich œwiadczeniobiorców
przewidywany jest dalszy wzrost do 900 1000
rodzin.

Z dzia³alonoœci GOPS

I.”PEAD”
Magdalena Badora
Marta Kwiatkowska

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Konopiskach uczestniczy³ w realizacji programu
„Dostarczania ¿ywnoœci dla najubo¿szej ludnoœci Unii
Europejskiej 2006”
Dostawa ¿ywnoœci przebiega³a w trzech etapach. W

ramach dostaw znalaz³y siê nastêpuj¹ce artyku³y
¿ywnoœciowe: mleko w kartonach - 4050 l., ser ¿ó³ty
Gouda - 360 kg., ser topiony - 210 kg., cukier - 520 kg.,
m¹ka pszenna - 2360 kg., ry¿ bia³y - 980 kg., makaron
1160 kg., kasza - 360 kg.

Kwalifikacja osób do skorzystania z pomocy by³a
prowadzona przez pracowników socjalnych. Ka¿da
wytypowana osoba otrzyma³a kartê pomocy
¿ywnoœciowej. Ogó³em z tej formy pomocy
skorzysta³o 180 rodzin.
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Konopiskach
poprzez swoje dzia³anie w ww. formie przyczyni³ siê
do poprawy sytuacji najbiedniejszych osób i rodzin
zamieszka³ych na terenie naszej gminy.
Zainteresowanie t¹ form¹ pomocy by³o bardzo du¿e.
W nastêpnym roku bêdziemy rozwijaæ dalej nasza
dzia³alnoœæ w tym kierunku.

II LETNI WYPOCZYNEK
DZIECI
Magdalena Badora
Marta Kwiatkowska

W Gminnym Programie ds. Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych na wypoczynek letni dzieci i
m³odzie¿y z rodzin wielodzietnych i niepe³nych zosta³a
zaplanowana kwota 15.000,00 z³otych.

Do Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
Konopiskach wp³ynê³y cztery oferty, z których zosta³y
wybrane kolonie w Gdañsku - Przymorzu Akcji
Katolickiej Archidiecezji Czêstochowskiej. Z koloni
tych skorzysta³o 19 dzieci. Miejscem zakwaterowania
by³a szko³a oddalona od pla¿y oko³o 1500 metrów.
Organizator zapewni³ cztery posi³ki dziennie oraz sta³¹
opiekê pediatry lub pielêgniarki.
Kolonie trwa³y od 28 czerwca do 11 lipca 2006 roku.

Kuratorium Oœwiaty w Katowicach przydzieli³o
nam kolonie w Karwi dla 2 dzieci oraz obóz w Kokotku
w Oœrodku Wypoczynkowym Hufca ZHP Lubliniec, w
którym uczestniczy³o 5 dzieci.

W ramach wspó³pracy z Domem Dziecka w
Chorzenicach, w którym przebywaj¹ dzieci z terenu
naszej gminy sfinansowaliœmy pobyt na koloniach
letnich w RogoŸnie dla 6 dzieci. W jednym przypadku
wychowanka Domu Dziecka mia³a zapewniony pobyt
na Zielonej Szkole w Mrze¿ynie.
W wycieczce organizowanej przez Gimnazjum w
Konopiskach zrefundowaliœmy udzia³ 6 dzieci, oraz dla
2 dzieci z ZSP w Aleksandrii dofinansowaliœmy pobyt
na zimowisku w S³owacji.
Dzieci uczestnicz¹ce w ró¿nych formach wypoczynku
by³y bardzo zadowolone i jako Oœrodek w dalszych
latach bêdziemy propagowaæ te formy spêdzania
wolnego czasu przez nasze dzieci.

Wycieczka rowerowa
Monika Kozak

W piêkne, s³oneczne i gor¹ce popo³udnie 22
lipca 2006 r. oko³o godziny 16, z ulicy Stawowej w
Konopiskach wyruszy³a wycieczka rowerowa.
Organizatorem by³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich z
Aleksandrii.
Jecha³o oko³o 20 osób z KGW: Konopiska, Kopalnia,
£aziec, Aleksandria, a wycieczkê pilotowa³ so³tys
Aleksandrii Zenon Skwara. W drodze do³¹czy³ Wójt
Jerzy Socha i Anna Wojciechowska. Trasa wycieczki
prowadzi³a przez Aleksandriê ulic¹ Wrzosow¹, Leœn¹,
Przejazdow¹, Górn¹, Piaskow¹ i Goœcinn¹. Przy ulicy
Przejazdowej zorganizowano wypoczynek u Pañstwa
Skoczylasów, gdzie podziwiano piêkny ogród
kwiatowy.
Wszyscy bardzo zmêczeni dojechali do remizy OSP w
Aleksandrii, gdzie do³¹czyli Starosta Czêstochowski
Mieczys³aw Chudzik, Przewodnicz¹ca Rady Gminy
Danuta Budzik i cz³onkinie KGW, które z ró¿nych
przyczyn nie bra³y udzia³u w pokonywaniu trasy.

Rozpoczê³o siê wielkie biesiadowanie, by³ chleb
ze smalcem, ogórki kiszone, kie³baski z ro¿na i napoje.
Uczestników obs³ugiwaliAnia Œwitek i Janusz Budzik.
Nie zabrak³o te¿ symbolicznego „sto lat” dla wójta za
zdobycie IV miejsca naszej gminy w kraju w dziedzinie
samorz¹dnoœci oraz dla solenizantek z okazji imienin.
Œpiewano ró¿ne piosenki, a na akordeonie przygrywa³a
pani Bogus³awa Piwowarczuk z Kopalni. Wszyscy w
dobrych humorach rozjechali siê przed zachodem
s³oñca..
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70 - lecie OSP w Jamkach
Wojciech ¯ukow

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Jamkach powsta³a 24 kwietnia 1936 roku z inicjatywy dh. Jana Grabki, Andrzeja
Roso³a, Józefa Fornalika, Paw³a Sitka, Piotra Kucharczyka, Stanis³awa Œwita³y, Feliksa Kudajczyka, Zygmunta Buli,
Czes³awa Czabana, W³adys³awa Chalemskiego, Jana Ciekota, Józefa Gorzelanka, Stanis³awa Gorzelanka, W³adys³awa
Dziuka, Józefa Kêdzi, Piotra Klechy, Konstantego Ko³aczyka, Piotra Ko³aczyka, W³adys³awa Krawczyka, Stanis³awa

Kowala, Franciszka Kuœnierskiego, Stanis³awa Pacyny, Konstantego Sitka.
Ze sk³adek cz³onkowskich i ofiar pieniê¿nych mieszkañców zakupiono

mundury i niezbêdne wyposa¿enie. W pocz¹tkach lat siedemdziesi¹tych przy
wsparciu mieszkañców wybudowano gara¿e, jak i równie¿ przez nastêpne lata
jednostka przygotowywa³a siê do budowy Domu Stra¿aka. W czerwcu 1987 roku
rozpoczêto budowê stra¿nicy, by w 1989 roku wykonaæ wszystkie prace
wykoñczeniowe. W latach 90. ubieg³ego wieku jednostka wzbogaci³a siê o
samochód Star 266, który zosta³ przekazany ze Szko³y G³ównej S³u¿by
Po¿arniczej w Warszawie. S³u¿y³ nam do 2004 roku. Staraniem Wójta Gminy
Konopiska pana mgr in¿. Jerzego Sochy, wicewójta pana mgr in¿. Jerzego ¯urka
oraz Rady Gminy w 2004 roku zosta³y przekazane dwa samochody marki
MAGIRUS dla OSP Rêkszowice i OSP Jamki. Od tej chwili mogliœmy bez obaw
wyje¿d¿aæ do po¿arów, stawiaj¹c na pierwszym miejscu zdrowie i
bezpieczeñstwo stra¿aków.

W jednostce dzia³aj¹ równie¿ m³odzie¿owe dru¿yny ¿eñska i mêska.
Nasza m³odzie¿ wystêpuje z dobrym rezultatem w corocznym Ogólnopolskim
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej odbywaj¹cym siê pod has³em „M³odzie¿ zapobiega
po¿arom”. M³odzie¿, która wygrywa eliminacje œrodowiskowe, z regu³y jest w
finale eliminacji gminnych, powiatowych i wojewódzkich niejednokrotnie je
wygrywaj¹c. Nie mo¿na przejœæ obojêtnie obok takich osi¹gniêæ jak: w roku 2005
Teodor Gajos zaj¹³ 4 miejsce w kraju w grupie Szkó³ Podstawowych, a Dorota

B³ach w latach 80. piêciokrotnie wygrywa³a eliminacje wojewódzkie i piêciokrotnie reprezentowa³a województwo
czêstochowskie w turnieju centralnym. Mo¿na tu równie¿ wymieniæ Martê S³awik, która wygra³a eliminacje powiatowe,
Andrzeja Pyrkosza, który kilkakrotnie by³ w finale eliminacji wojewódzkich, obecnie jest naczelnikiem naszej OSP.
Zajêliœmy trzecie miejsce w kraju w turnieju m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych. Dru¿yna m³odzie¿owa ¿eñska w
nagrodê wyjecha³aa na cykl zawodów do RFN. Dobra praca z m³odzie¿¹ przek³ada siê na wyniki seniorów w zawodach
gminnych, którzy wielokrotnie je wygrywaj¹ i zajmuj¹ czo³owe miejsca w zawodach powiatowych i o puchar starosty.

Prawie wszyscy stra¿acy maja szkolenie 1 stopnia, a tak¿e szkolenia naczelników, obs³ugi radiostacji operatorów
sprzêtu. Jednostka nie,jednokrotnie wykorzystuj¹c w³asny sprzêt i narzêdzia, bierze czynny udzia³ we wszystkich
uroczystoœciach koœcielnych i pañstwowych. Jak pokazaliœmy wczeœniej, przygotowanie stra¿aków i sprzêtu jest dobre.
Jednostka bra³a udzia³ w wielu akcjach po¿arniczych w jednym mniej, w drugim wiêcej, ale nie zdarzy³o siê, by jednostka
odmówi³a wyjazdu do po¿aru lub innej akcji ratowniczej do
jakiej jest przygotowana. Marzy nam siê taki rok, by nie
by³o ¿adnego po¿aru.

23 lipca 2006r. swój jubileusz 70-lecia powstania
obchodzi³a Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Jamkach.
Uroczystoœæ obchodów odby³a siê w siedzibie w Jamkach.
Udzia³ w niej wziêli zaproszeni goœcie: Starosta Powiatu
C z ê s t o c h o w s k i e g o - M i e c z y s ³ a w C h u d z i k ,
Przewodnicz¹ca Rady Gminy -Danuta Budzik, Wójt
Gminy Konopiska Jerzy Socha, wicewójta Gminy
Konopiska Jerzy ¯urek, przedstawiciel Komendy
Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Czêstochowie
M³odszy Brygadier Jaros³aw Piekarski, przedstawiciel
Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej Polskiej w Cz-wie
cz³onek Zarz¹du druh Tadeusz Lewandowski,
przedstawiciel Zarz¹du Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej Polskiej w Konopiskach wiceprezes druh Robert Dyl, Komendant
Gminny druh Jan Ziora, cz³onek Prezydium Zarz¹du druh Czes³aw Romañski, pozostali cz³onkowie Zarz¹du Gminnego,
Kapelan Stra¿aków Gminy Konopiska druh Kanonik S³awomir Kaczmarek, radni i so³tysi gminy, dyrektor

Szko³y Podstawowej w Jamkach-Korzonku El¿bieta Wroñska, Orkiestra Dêta OSP w Konopiskach, Ko³o Gospodyñ
Wiejskich w Korzonku z przewodnicz¹cymi, przedstawiciele jednostek OSP Gminy Konopiska oraz przedstawiciele
jednostek OSP zaprzyjaŸnionych gmin. Wœród goœci byli równie¿ sponsorzy, którzy bezinteresownie wspieraj¹ OSP: pan
Krzysztof Jastrz¹bek, pan Roman Szyd³owski, pañstwo Wis³awa i Marek Skrzypkowie, pani Miros³awa Foks, pan Czes³aw
Gorzelak, pan Miros³aw Kowalik, pan Walenty Pyrkosz, którzy otrzymali podziêkowania za wspó³pracê.
Podczas uroczystoœci wrêczono medale i odznaczenia wszystkim zas³u¿onym stra¿akom.
Z£OTYM MEDALEM ZA ZAS£UGI DLA PO¯ARNICTWA wyró¿nieni zostali druhowie:
Gabriel Cha³adaj, Jerzy Kowal, Andrzej Pilarz.
SREBRNYM MEDALEM ZA ZAS£UGI DLA PO¯ARNICTWA zosta³ wyró¿niony druh: Marian Sznober.
BR¥ZOWYM MEDALEM ZA ZAS£UGI DLA PO¯ARNICTWA wyró¿nieni zostali druhowie: Marcin Foks,
W³adys³aw Gêbuœ, Miros³aw Gêsikowski, Przemys³aw Kamiñski, Krzysztof Mazanek, Andrzej Pyrkosz, Mariusz
Szczerbak, Henryk Werner, Grzegorz Urbañski.
ODZNAK¥ ,,WZOROWY STRA¯AK” wyró¿nieni zostali druhowie: Marcin Foks, Przemys³aw Kamiñski, Artur
Knysak,
Mariusz Ko³aczyk, Rafa³ Kowal, Jacek Koœcielniak, Adam Krêtkowski, Andrzej Pyrkosz, Jacek S³awik, Mariusz
Szczerbak, Piotr Szczerbak, Marian Sznober.
Odznaki za WYS£UGÊ LAT nadano nastêpuj¹cym druhom:
ODZNAKÊ ZA WYS£UGÊ 50 LAT otrzyma³ Jan Morzyk,
ODZNAKÊ ZA WYS£UGÊ 45 LAT otrzymali: Leszek Pyrkosz, Stanis³aw Morzyk Stefan Fornalik, Jan Leœniczek,
Kazimierz Musia³,
ODZNAKÊ ZA WYS£UGÊ 40 LAT otrzymali: Romuald Chalemski, Jerzy Fornalik, Stanis³aw Nowak, Józef Gorzelak,
ODZNAKÊ ZA WYS£UGÊ 35 LAT otrzymali: Andrzej Pilarz Gabriel Cha³adaj, Zdzis³aw Nowak, Wojciech ¯ukow,
ODZNAKÊ ZA WYS£UGÊ 20 LAT otrzymali: Remigiusz Chojnacki, Marian Sznober, Janusz Kulej, Jerzy Kowal,
Henryk Werner, Jan Pinkosz, W³adys³aw Gêbuœ.
ODZNAKÊ ZA WYS£UGÊ 15 LAT otrzymali: Krzysztof Mazanek, Marcin Foks, Andrzej Pyrkosz, Artur Knysak,
ODZNAKÊ ZA WYS£UGÊ 10 LAT otrzymali: Przemys³aw Kamiñski, Mariusz Szczerbak, Miros³aw Gêsikowski, Rafa³
Kowal,
ODZNAKÊ ZA WYS£UGÊ 5 LAT otrzymali: Grzegorz Urbañski, Piotr Szczerbak, Jacek Koœcielniak, Adam
Krêtkowski.
Na odznaczenia i wyró¿nienia zas³uguje wiêcej druhów i mieszkañców, ale szczup³oœæ przyznanych odznaczeñ
uniemo¿liwi³o ich uhonorowanie.
16 lipca br. zosta³a odprawiona msza œw. w Koœciele w Konopiskach za zmar³ych stra¿aków.
Na zakoñczenie chcemy podziêkowaæ wszystkim uczestnikom naszego jubileuszu.

Ze stra¿ackim pozdrowieniem Zarz¹d OSP Jamki.
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OSP Rêkszowice
po czterdziestu latach znów na

najwy¿szym podium !!!

S³awomir Pyrzyna

W niedzielê 20 sierpnia 2006 roku odby³y siê
Gminne Zawody Sportowo - Po¿arnicze pod patronatem
Wójta Gminy Konopiska mgr in¿. Jerzego Sochy . Piêkna
pogoda i miejsce, w którym zosta³y rozegrane
przyci¹gnê³y du¿¹ rzeszê kibiców, którzy podczas
zawodów g³oœno dopingowali startuj¹cych zawodników.
O godzinie 15 - tej Orkiestra Dêta Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych pod batut¹ Tomasza Hadriana wprowadzi³a
dru¿yny na plac rozgrywania zawodów. Nastêpnie
Zastêpca Wójta Gminy Konopiska pan Jerzy ¯urek
otworzy³ oficjalnie Gminne Zawody Sportowo -
Po¿arnicze . Dowódcy dru¿yn rozlosowali kolejnoœæ

miejsc startowych i mo¿na by³o rozpocz¹æ
pierwszy etap zawodów, którym by³a sztafeta
po¿arnicza z przeszkodami. Jako pierwsza
jednak wystartowa³a poza konkursem dru¿yna
dzieciêca OSP W¹sosz- £aziec, która pokaza³a
wszystkim, ¿e i ona w przysz³oœci bêdzie siê
liczyæ w walce o najwy¿sze trofea.
Po przeprowadzeniu sztafety po¿arniczej z
przeszkodami i w æwiczeniu bojowym, w
których udzia³ wziê³a jedna m³odzie¿owa
dru¿yna ¿eñska , trzy dru¿yny m³odzie¿owe
mêskie i szeœæ dru¿yn mêskich (seniorzy),
kolejnoœæ i punktacja dru¿yn w koñcowej
klasyfikacji generalnej przedstawia³a siê
nastêpuj¹co:

M³odzie¿owa dru¿yna ¿eñska:

M³odzie¿owa dru¿yna mêska :
.

2. OSP Konopiska              -  913,7 pkt.
3. OSP Aleksandria            -  879,2 pkt.

Dru¿yna mêska  seniorzy

2.  OSP Jamki                    -  127,3 pkt
3.  OSP Hutki                    -  134,1 pkt.
4. OSP Konopiska             -  136,4 pkt.
5.  OSP Aleksandria          -  137,9pkt.
6.  OSP W¹sosz  £aziec    -  141,0 pkt.

Zawody ocenia³o jury w nastêpuj¹cym sk³adzie:

Sêdzia g³ówny  m³.bryg. Jaros³aw Piekarski.

Cz³onkowie : st.kpt. Grzegorz Pyrchla
kpt. Wojciech Pruœ
m³.kpt. Dorota Machura
st.sekr. Arkadiusz Krzemiñski.

Trzeba podkreœliæ , ¿e jednostk¹ OSP odpowiedzialn¹ za
organizacjê imprezy by³a OSP Rêkszowice , której
Prezesem jest Czes³aw Romañski i pod jego wodz¹ z
powierzonego zadania wywi¹za³a siê zawodowo.

Zawody odby³y siê w przyjaznej atmosferze , ¿aden z
zawodników nie dozna³ kontuzji, a do komisji nie
wp³ynê³y protesty.

Nad porz¹dkiem zawodów ca³y czas czuwa³ Komendant
Gminny OSP Jan Ziora i Prezes Zarz¹du Gminnego OSP
Grzegorz Dyner.

Fina³em imprezy by³a oczywiœcie ceremonia wrêczenia

pucharów i nagród ,a tak¿e pami¹tkowe zdjêcia , wiwaty
i oklaski na czeœæ uczestników i zwyciêzców.

Zawody zakoñczy³ oficjalnie Zastêpca Wójta Gminy
Konopiska pan Jerzy Zurek , który jest jednoczeœnie
cz³onkiem OSP Rêkszowice.

1. OSP W¹sosz  £aziec      - 865,3 pkt.

1. OSP W¹sosz  £aziec     - 925,8 pkt

1.  OSP Rêkszowice          - 122,6 pkt.Sukcesy Orkiestry z Konopisk
Bazyli Ogiñski

Na pocz¹tku lipca Orkiestra Dêta Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z Konopisk odnios³a olbrzymi sukces na
eliminacjach do Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr Dêtych. Konkurs odbywa³ siê w Siemiatyczach i zespó³ odniós³ w

nim zwyciêstwo we wszystkich kategoriach. Pierwsze
miejsca przyznano mu za koncert, przemarsz oraz
uhonorowano nim dziewczêc¹ grupê taneczn¹.
W ostatnich dniach grupa muzyków i tancerek z
Konop i sk ba rdzo gor¹co by ³a p rzy jê t a w
Niemczech.Wyjazd orkiestry sfinansowany zosta³ przez
fundacjê PNWM (Polsko - Niemiecka Wymiana
M³odzie¿y)
Koncerty nad Jeziorem Bodeñskim zorganizowano

dziêki zaproszeniu Szko³y Muzycznej w Langenargen.
Uczestnicy pragn¹ gor¹co podziêkowaæ dyrektorowi szko³y panu
Gerdowi Lanzowi oraz rodzicom tamtejszej m³odzie¿y za gor¹ce
przyjêcie. Mimo, ¿e w sk³ad zespo³u wchodz¹ w przewa¿aj¹cej
wiêkszoœci m³odzi muzycy, czêsto kilkunastoletni, repertuar, jaki
zaprezentowano w Niemczech odznacza³ siê bardzo wysokim

p o z i o m e m .
Szczególny aplauz wywo³ywa³o wykonanie utworu Carmina Burana
oraz Fantazji Hiszpañskiej.
Wielk¹ ozdob¹ Orkiestry jest zespó³ taneczny Musztry Paradnej.
Dziewczêta zdoby³y serca publicznoœci, tañcz¹c w strugach deszczu
Walca Barbary z Nocy i Dni, musicalowy New York, New York i
Cabaret, rosyjsk¹ Petruszkê oraz utwory do muzyki Skaldów.
Mimo niesprzyjaj¹cej pogody, zespó³ koncertowa³ w Meersburgu,
Langenargen, Lindau oraz na wyspie Mainau, wszêdzie wywo³uj¹c
b u r z ê
oklasków.
Orkiestra w
Konopiskach
istnieje ju¿
2 5 l a t .

Obowi¹zki kapelmistrza spe³nia Tomasz Hadrian, opiek¹ nad
grup¹ taneczn¹ i przygotowaniem uk³adów zajmuje siê Bazyli
Ogiñski.
Na Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr OSP w Krynicy w 2005
roku grupa artystów z Konopisk zdoby³a czwarte miejsce.
Nastêpny taki przegl¹d odbêdzie siê za rok. Zespó³ ju¿
zakwalifikowa³ siê do niego i liczymy, ¿e dziêki wytê¿onej
praca, jaka go czeka, równie¿ powróci z sukcesem.
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WSPOMNIENIA Z BRUKSELI

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

Katarzyna Ciuk

Dorota Skoczylas

W dniach 26-29 czerwca uczennice klasy III
Gimnazjum w Konopiskach Katarzyna Ciuk i Ewa
Benduch oraz uczeñ klasy II Gimnazjum wAleksandrii

Igor Serafin brali udzia³ w wycieczce do Brukseli. Wyjazd
by³ nagrod¹ za wysoko ocenione prace w konkursie
wiedzy o Unii Europejskiej zorganizowanym przez pani¹
pose³ Parlamentu Europejskiego prof. Genowefê
Grabowsk¹. Konkurs przebiega³ w trzech etapach.
Uczestnicy wyjechali z Placu Andrzeja w Katowicach
wieczorem 26 czerwca. Nastêpnego dnia, oko³o godziny
trzynastej, po szesnastogodzinnej podró¿y, autokar
zatrzyma³ siê pod hotelem Colonies w stolicy Belgii.
Po zakwaterowaniu i krótkim odpoczynku goœciliœmy w
Regionalnym Biurze Województwa Œl¹skiego w Brukseli.
Wieczorem, na zaproszenie pani Profesor Grabowskiej,
zjedliœmy kolacjê w bardzo przytulnej restauracji.
Wszyscy mieli mo¿liwoœæ bli¿ej siê poznaæ. Dalsz¹ czêœæ
wieczoru ka¿dy spêdzi³ wed³ug w³asnego uznania. Grupa
uczestników ogl¹da³a mecz mundialowy Hiszpania-
Francja, inni wyruszyli na spacer po mieœcie, a czêœæ
zosta³a w hotelu. Nastêpnego dnia udaliœmy siê do
Parlamentu Europejskiego, gdzie zwiedziliœmy Salê
Plenarn¹, a nastêpnie spotkaliœmy siê z pani¹ pose³ i
mieliœmy mo¿liwoœæ zapytaæ o irytuj¹ce nas sprawy
dotycz¹ce naszej zjednoczonej Europy. Kolejnym
punktem naszej wycieczki by³o zwiedzanie Brukseli.
Dziêki pani przewodnik zwiedziliœmy budynki wokó³
Placu Jubileuszowego, jeden z najstarszych ³uków
triumfalnych w Europie, Muzeum Broni, katedry pod
wezwaniem œw. Micha³a Archanio³a i œw. Gudu³y. Oko³o
g o d z i n y 1 6 . 3 0 w y r u s z y l i œ m y d o k r a j u .
Po d³ugiej podró¿y powrotnej w Katowicach odebrali nas
rodzice.
Zadowoleni i weseli wróciliœmy do naszych domów.

SALA PLENARNA PARLAMENTU
W HOLU PARLAMENTU

I - miejsce
Ewa Benduch,

II - Katarzyna Ciuk III
Igor Serafin.

FLAGI PAÑSTW CZ£ONKOWSKICH UE

Wróæmy jeszcze na chwilkê do Dni Konopisk.
Patronat nad nasz¹ majow¹ imprez¹ objêli: Starosta
Powiatu Czêstochowskiego Mieczys³aw Chudzik oraz
Pose³ Parlamentu Europejskiego prof. Genowefa
Grabowska, którzy dofinansowywali nasz¹ imprezê.
Szeroko na ten temat by³o we wczeœniejszych numerach
gminnego biuletynu, dzisiaj pozwolê sobie przybli¿yæ
temat patronatu pani prof. G. Grabowskiej.
W ramach swego patronatu pani prof. G. Grabowska
og³osi³a konkurs „Wiedzy o Unii Europejskiej”. By³ on
adresowany do m³odzie¿y gimnazjalnej i przebiega³ w
trzech etapach.
I i II etap- test, III etap- wypracowanie na jeden spoœród
trzech wybranych tematów.
Do konkursu przyst¹pi³a m³odzie¿ ze wszystkich
gimnazjów naszej gminy. Z Aleksandrii 3- uczniów, z
Hutek by³a najliczniejsza grupa -7 uczniów, z Konopisk- 3
uczniów. Do drugiego etapu zakwalifikowa³o siê 12
uczniów. Do trzeciego ju¿ tylko 5 uczniów. Wyniki
ostatniego etapu zosta³y og³oszone w pierwszym dniu Dni
Konopisk przez przedstawicielki biura pani pose³:

otrzyma³a uczennica Gimnazjum w
Konopiskach

równie¿ z Konopisk, - uczeñ z
Gimnazjum w Aleksandrii- Nagrody by³y
bardzo atrakcyjne, gdy¿ mia³ byæ to wyjazd 3 osób
(pierwsze trzy miejsca) do Brukseli.

Uczniowie podeszli do tego konkursu bardzo powa¿nie i
ambitnie. W tym miejscu nale¿¹ siê podziêkowania dla
wszystkich którzy przyst¹pili do konkursu oraz ich
opiekunom. To oni ukierunkoali swoich uczniów, pomogli

im w dotarciu do materia³ów.
Dziêkujê równie¿ pani prof. G. Grabowska, która wybra³a
nasz¹ gminê i umo¿liwi³a m³odzie¿y poznanie nowych
wiadomoœci o unii i miejsc z ni¹ zwi¹zanych.
Wra¿eniami z wyjazdu podziel¹ siê ju¿ sami uczestnicy, ja
jeszcze pozwolê sobie na przytoczenie pracy uczennicy ,
która zajê³a I miejsce- Ewy Benduch.

II wojna œwiatowa zmusi³a wielu ludzi do rozwa¿añ,
po to, aby taka tragedia ju¿ nigdy w historii nie mia³a
miejsca. Istotn¹ spraw¹ jest to, ¿e zmusi³a do przemyœleñ
równie¿ wielu polityków. Przyk³adem na to jest Robert
Schuman. On to w³aœnie opracowa³ plan dotycz¹cy
zjednoczenia siê pañstw. G³ównymi za³o¿eniami tego planu
by³o zapobieganie nowym wojnom, kontrola produkcji stali i
wêgla oraz wykorzystanie tych surowców do celów
pokojowych.

W dzisiejszych czasach te warunki
kontroluje Unia Europejska. Jej cz³onkowie zmuszeni s¹ do
bezwzglêdnego przestrzegania tych zasad. Musz¹ równie¿
spe³niæ okreœlone warunki. Mimo to wiele pañstw chce
nale¿eæ do UE. To bardzo dobrze, ¿e Unia Europejska bêdzie
siê poszerzaæ. Dziêki temu mo¿emy unikn¹æ wielu
konfliktów, poprawiæ sytuacjê gospodarcz¹ naszych pañstw
i czuæ wsparcie ze strony naszych sojuszników.

Od pewnego czasu prowadzone s¹ bardzo
liczne i burzliwe dyskusje na temat konstytucji dla Europy.
Wed³ug mnie powinna ona byæ ustaw¹ uniwersaln¹. Jej
priorytetem musi byæ ochrona praw cz³owieka, dobro
cz³owieka musi staæ na pierwszym miejscu. Nie mo¿e ona
nakazywaæ i na rzucaæ p rzy jmowan ia re l ig i i
chrzeœcijañskiej, powinna wprowadzaæ tolerancjê religijn¹.
Przyk³adem na to, ¿e mam racjê jest Turcja, pañstwo
zg³aszaj¹ce chêæ wst¹pienia do Unii Europejskiej, pañstwo,
w którym wiêkszoœæ ludnoœci wyznaje religiê islamu.
Faktem jest, ¿e konstytucja mo¿e zmuszaæ pañstwo do
gospodarczego podporz¹dkowania siê zamierzeniom UE,
ale nie religijnego. Konstytucja powinna byæ dokumentem,
który da pañstwom cz³onkowskim tyle samo praw, co i
obowi¹zków.

Mam ogromn¹ nadziejê, ¿e Unia
Europejska bêdzie siê poszerzaæ o nowych cz³onków, ¿e
bêdzie zyskiwaæ nowych zwolenników. Powinniœmy razem
dbaæ o przysz³oœæ
Unii. Mo¿e kiedyœ nie bêdzie to tylko wspólnota dla
pañstw zamieszkuj¹cych Europê, ale równie¿ dla pañstw z
innych kontynentów. Mo¿e Unia Europejska bêdzie mia³a
okazjê wspó³pracowaæ z Afryk¹. Wspó³praca ta mog³aby
polegaæ, na przyk³ad na wymianie po¿ywienia na surowce.
W takim przypadku korzyœæ by³aby po obu stronach. Mo¿e
kiedyœ ta wspólnota po³¹czy³aby ca³y œwiat i za¿egna³a
wszystkie konflikty. Dla niektórych jest to byæ mo¿e

œmieszne, ale czy taka perspektywa nie jest pocieszaj¹ca.
Ca³y œwiat ¿yj¹cy w równowadze, wszystkie pañstwa
czerpi¹ce korzyœci i umiej¹ce siê dzieliæ z innymi tymi
dobrami, mo¿e ju¿ pod inn¹ nazw¹, ale z tymi samymi
celami i wartoœciami. Byæ mo¿e jest to tylko gdybanie, puste
s³owa, ale gdyby siê d³u¿ej zastanawiaæ, to czy nie warto
spróbowaæ?

TEMAT:  JAK WIDZISZ PRZYSZ£OŒÆ UNII
EUROPEJSKIEJ - ROZWA¯ANIA NA TEMAT

ROZSZERZENIA UE ORAZ KONSTYTUCJI DLA
EUROPY.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY
KONOPISKA

O PRZYST¥PIENIU DO
ORACOWANIA MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO ORAZ DO
ZMIANY OBOWI¥ZUJ¥CEGO

MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY
KONOPISKA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmianami) zawiadamiam
o podjêciu przez Radê Gminy Konopiska uchwa³y nr
281/XXX/06 z dnia 22.06.2006 r. o przyst¹pieniu do
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz do
zmiany, w granicach jednostki „Hutki”, miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Konopiska, przyjêtego uchwa³¹ nr 69/IX/03 z
20.06.2003 r., z póŸn. zmianami, w zakresie wymaganym
dla skoordynowania obowi¹zuj¹cego planu z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
„Hutki druga linia zabudowy” pod wzglêdem obs³ugi
komunikacyjnej i uzbrojenia.

Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do wy¿ej
wymienionych planów miejscowych. Wnioski nale¿y
sk³adaæ na piœmie w Urzêdzie Gminy Konopiska, 42-274
Konopiska, ul. Lipowa 5 tel. 034 3282 057 w terminie do
dnia 21.09.2006 r.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, (lub nazwê)
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.

„Hutki druga linia zabudowy”
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ostatniego etapu zosta³y og³oszone w pierwszym dniu Dni
Konopisk przez przedstawicielki biura pani pose³:

otrzyma³a uczennica Gimnazjum w
Konopiskach

równie¿ z Konopisk, - uczeñ z
Gimnazjum w Aleksandrii- Nagrody by³y
bardzo atrakcyjne, gdy¿ mia³ byæ to wyjazd 3 osób
(pierwsze trzy miejsca) do Brukseli.

Uczniowie podeszli do tego konkursu bardzo powa¿nie i
ambitnie. W tym miejscu nale¿¹ siê podziêkowania dla
wszystkich którzy przyst¹pili do konkursu oraz ich
opiekunom. To oni ukierunkoali swoich uczniów, pomogli

im w dotarciu do materia³ów.
Dziêkujê równie¿ pani prof. G. Grabowska, która wybra³a
nasz¹ gminê i umo¿liwi³a m³odzie¿y poznanie nowych
wiadomoœci o unii i miejsc z ni¹ zwi¹zanych.
Wra¿eniami z wyjazdu podziel¹ siê ju¿ sami uczestnicy, ja
jeszcze pozwolê sobie na przytoczenie pracy uczennicy ,
która zajê³a I miejsce- Ewy Benduch.

II wojna œwiatowa zmusi³a wielu ludzi do rozwa¿añ,
po to, aby taka tragedia ju¿ nigdy w historii nie mia³a
miejsca. Istotn¹ spraw¹ jest to, ¿e zmusi³a do przemyœleñ
równie¿ wielu polityków. Przyk³adem na to jest Robert
Schuman. On to w³aœnie opracowa³ plan dotycz¹cy
zjednoczenia siê pañstw. G³ównymi za³o¿eniami tego planu
by³o zapobieganie nowym wojnom, kontrola produkcji stali i
wêgla oraz wykorzystanie tych surowców do celów
pokojowych.

W dzisiejszych czasach te warunki
kontroluje Unia Europejska. Jej cz³onkowie zmuszeni s¹ do
bezwzglêdnego przestrzegania tych zasad. Musz¹ równie¿
spe³niæ okreœlone warunki. Mimo to wiele pañstw chce
nale¿eæ do UE. To bardzo dobrze, ¿e Unia Europejska bêdzie
siê poszerzaæ. Dziêki temu mo¿emy unikn¹æ wielu
konfliktów, poprawiæ sytuacjê gospodarcz¹ naszych pañstw
i czuæ wsparcie ze strony naszych sojuszników.

Od pewnego czasu prowadzone s¹ bardzo
liczne i burzliwe dyskusje na temat konstytucji dla Europy.
Wed³ug mnie powinna ona byæ ustaw¹ uniwersaln¹. Jej
priorytetem musi byæ ochrona praw cz³owieka, dobro
cz³owieka musi staæ na pierwszym miejscu. Nie mo¿e ona
nakazywaæ i na rzucaæ p rzy jmowan ia re l ig i i
chrzeœcijañskiej, powinna wprowadzaæ tolerancjê religijn¹.
Przyk³adem na to, ¿e mam racjê jest Turcja, pañstwo
zg³aszaj¹ce chêæ wst¹pienia do Unii Europejskiej, pañstwo,
w którym wiêkszoœæ ludnoœci wyznaje religiê islamu.
Faktem jest, ¿e konstytucja mo¿e zmuszaæ pañstwo do
gospodarczego podporz¹dkowania siê zamierzeniom UE,
ale nie religijnego. Konstytucja powinna byæ dokumentem,
który da pañstwom cz³onkowskim tyle samo praw, co i
obowi¹zków.

Mam ogromn¹ nadziejê, ¿e Unia
Europejska bêdzie siê poszerzaæ o nowych cz³onków, ¿e
bêdzie zyskiwaæ nowych zwolenników. Powinniœmy razem
dbaæ o przysz³oœæ
Unii. Mo¿e kiedyœ nie bêdzie to tylko wspólnota dla
pañstw zamieszkuj¹cych Europê, ale równie¿ dla pañstw z
innych kontynentów. Mo¿e Unia Europejska bêdzie mia³a
okazjê wspó³pracowaæ z Afryk¹. Wspó³praca ta mog³aby
polegaæ, na przyk³ad na wymianie po¿ywienia na surowce.
W takim przypadku korzyœæ by³aby po obu stronach. Mo¿e
kiedyœ ta wspólnota po³¹czy³aby ca³y œwiat i za¿egna³a
wszystkie konflikty. Dla niektórych jest to byæ mo¿e

œmieszne, ale czy taka perspektywa nie jest pocieszaj¹ca.
Ca³y œwiat ¿yj¹cy w równowadze, wszystkie pañstwa
czerpi¹ce korzyœci i umiej¹ce siê dzieliæ z innymi tymi
dobrami, mo¿e ju¿ pod inn¹ nazw¹, ale z tymi samymi
celami i wartoœciami. Byæ mo¿e jest to tylko gdybanie, puste
s³owa, ale gdyby siê d³u¿ej zastanawiaæ, to czy nie warto
spróbowaæ?

TEMAT:  JAK WIDZISZ PRZYSZ£OŒÆ UNII
EUROPEJSKIEJ - ROZWA¯ANIA NA TEMAT

ROZSZERZENIA UE ORAZ KONSTYTUCJI DLA
EUROPY.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY
KONOPISKA

O PRZYST¥PIENIU DO
ORACOWANIA MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO ORAZ DO
ZMIANY OBOWI¥ZUJ¥CEGO

MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY
KONOPISKA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmianami) zawiadamiam
o podjêciu przez Radê Gminy Konopiska uchwa³y nr
281/XXX/06 z dnia 22.06.2006 r. o przyst¹pieniu do
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz do
zmiany, w granicach jednostki „Hutki”, miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Konopiska, przyjêtego uchwa³¹ nr 69/IX/03 z
20.06.2003 r., z póŸn. zmianami, w zakresie wymaganym
dla skoordynowania obowi¹zuj¹cego planu z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
„Hutki druga linia zabudowy” pod wzglêdem obs³ugi
komunikacyjnej i uzbrojenia.

Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do wy¿ej
wymienionych planów miejscowych. Wnioski nale¿y
sk³adaæ na piœmie w Urzêdzie Gminy Konopiska, 42-274
Konopiska, ul. Lipowa 5 tel. 034 3282 057 w terminie do
dnia 21.09.2006 r.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, (lub nazwê)
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.

„Hutki druga linia zabudowy”
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GLKS LOT KONOPISKA
Andrzej Szymanek

Historiê „Lotu” sympatycy tego klubu znaj¹ dobrze, wielu
z nich tê historiê tworzy³o. W tym roku jubileuszowym 60
lecia powstania, artyku³ów i innych informacji na temat
klubu ukaza³o siê wiele.
Ja chcia³bym skupiæ siê na kilku momentach i osobach
ostatniego piêtnastolecia. Swoj¹ przygodê z pi³k¹ no¿n¹
rozpocz¹³em oficjalnie w LKS Lot w roku 1975 w
Pankach w juniorach, a trenerem by³ ju¿ wtedy Stasiu
S¹czek… Warto przypomnieæ ¿e w juniorach i seniorach
pogrywali ze mn¹ Andrzej Tanerski, Marek Koœcielniak,
Wojtek S¹czek, Grzegorz Jarosz i Wojtek Bator. W
trampkarzach ostro trenowali Jacek Kruk i S³awek
Bart³omiejczyk. Za rok ze Stasiem jako ju¿ trenerem
kadry m³odzików województwa czêstochowskiego
spotyka³em siê na meczach tej¿e reprezentacji. Od 1979
roku moja historia z Lotem zosta³a zawieszona do roku
1991.
W miêdzyczasie nast¹pi³y lata chudsze dla naszego klubu
w³¹cznie z degradacj¹ do najni¿szej klasy rozgrywkowej
to jest „B” klasy. Z klubu do wy¿szych lig odeszli Andrzej
Tanerski Raków, Jacek Kruk SKRA, Jurek Walentek
SKRA, Marek Koœcielniak Pogoñ Blachownia.
W 1987 roku do klubu po raz kolejny wraca Stasiu…
Mobilizuje zespó³ , do którego wraca Zbyszek S¹czek,
Andrzej Tanerski, Jurek Walentek i szybko awansuje do
„A” klasy.
W 1989 roku nastêpuj¹ zmiany polityczne w kraju, a wraz
z nimi inne formy dotowania klubów wiejskich. W 1992
Lot otrzymuje solidne podstawy finansowe w postaci
sta³ego miejsca w bud¿ecie Gminy Konopiska. Trzeba tu
przypomnieæ du¿y wk³ad w zaistnia³¹ sytuacjê
ówczesnego Wójta Mieczys³awa Chudzika i
Przewodnicz¹cego Rady Gminy Konopiska Wies³awa
Rudnika.
Jest rok 1991 „Lot” wystêpuje w „A” klasie. Zespó³
zostaje wzmocniony doœwiadczonym Tomaszem Tronin¹
i moj¹ skromn¹ osob¹. „A” klasê wygrywamy, bara¿e te¿ i
w historii klubu po raz pierwszy meldujemy siê w lidze
okrêgowej, te¿ ponownie z Stasiem S¹czkiem. Rok
póŸniej jeszcze wiêkszy sukces po wzmocnieniu zespo³u
przez Mariusza Dreja, Adama Stankowskiego i Ryszarda
Nogalskiego, a przede wszystkim przez Wojtka S¹czka,
Lot awansuje do ligi miêdzywojewódzkiej. Zespó³ strzela
108 bramek, mój dorobek to dok³adnie 49 trafieñ. A
trenerem jest oczywiœcie Stasiu… W miêdzyczasie praca z
m³odzie¿¹ te¿ przynosi sukcesy. Andrzej Sitek, Mariusz
Walentek, Tomasz Musialik, Rafa³ Koperkiewicz, Tomasz
Ciechanowski, Artur Morzyk, Wojtek Musik to etatowi
reprezentanci województwa czêstochowskiego. Tomek
Ciechanowski i Rafa³ Koperkiewicz brali udzia³ w
meczach kontrolnych reprezentacji Polskiej M³odzików.
Bartek Kowalski z reprezentacj¹ Œl¹ska zdoby³ wice
mistrza Polski w juniorach. Do dziœ wszyscy Ci wy¿ej

wymienieni jeszcze graj¹ w pi³kê, a Bartek jest podpor¹ i
kapitanem dzisiejszego Lotu. W 2000 roku zespó³
ponownie awansuje do IV ligi. Prym wiedli wtedy
Arkadiusz Gaik, Tomasz Szecówka, Tomasz Musialik,
Arkadiusz Lampa, Przemys³aw Ko¿uch, Bartek Kowalski
i Sebastian Rajek. Ten ostatni jest w dalszym ci¹gu
liderem zespo³u obecnego do dziœ. Do tego awansu
„do³o¿y³em „ swoj¹ cegie³kê, ale to temat na inny artyku³.
Obecnie zespó³ prezentuje siê bardzo dobrze. Bartek
Kowalski i Sebastian Rajek nadaj¹ mu ton, nie odstaje
Sebastian Dziubek (szkoda, ¿e tak d³ugo waha³ siê ze
zmian¹ barw).Pokolenie m³odszych zawodników jak
Daniel Górniak, Adam Szczerbak, Damian Skoczylas,
Karol Tomczyk czy Damian Koœcielniak podnosi swoje
umiejêtnoœci. Z tego ostatniego 15 lecia, w którym
czynnie uczestniczy³em wiele osób i faktów
przypomnia³em.
Ale parê muszê wymieniæ szczególnie.
Stasiek S¹czek to prawdziwa ikona sportu w
Konopiskach. Znakomity zawodnik pi³ki no¿nej i tenisa
sto³owego. Wielokrotny i najbardziej utytu³owany trener
w Locie. Uczestnik wszystkich jubileuszy klubu. By³y
Przewodnicz¹cy Rady WZ LZS województwa
czêstochowskiego. Osoba skromna i sympatyczna. Dobry
kolega. Wszyscy od niego uczymy siê dzia³ania.
Zdecydowanie wyró¿niæ trzeba wszystkich prezesów
tego okresuAlfreda Œciebiora, Zygmunta Jakubowskiego,
Romana Szyd³owskiego, Tadeusza Masine czy obecnego
Ignacego Polanowicza.
Autentycznie oddanych dzia³aczy Edwarda Trzepizura,
W³odzimierza Banasiaka, Zdzis³awa Kruka, Bogdana
Kowalika, gospodarzy klubu rodziny Pacaków i
Gidzielów.
Przez ca³y ten okres dzia³alnoœci "Lot" by³ wizytówk¹
Gminy na zewn¹trz.
Obecnie urzêduj¹cy Wójt Gminy Jerzy Socha (notabene
by³y gracz Lotu) i Rada Gminy spe³ni³i sw¹ gospodarsk¹
rolê. Gmina prê¿nie siê rozwija, powstaje du¿o nowych
inwestycji.
Po raz drugi z rzêdu w Polsce zajmuje IV miejsce pod
wzglêdem rozwoju.
Powstaje nowoczesny kompleks sportowy na „Paj¹ku” z
trzema boiskami pi³karskimi. Obecny stadion Lotu ma
znakomit¹ murawê i trybuny. Nie wypada Lotowi
odstawaæ. Przy tak dobrej wspó³pracy na linii Wójt - Rada
Gminy mo¿na pomarzyæ o IV lidze na sta³e. Myœlê, ¿e te
ostatnie 15 lat dzia³alnoœci klubu pokaza³o, ¿e jest to
mo¿liwe. Zaplecze treningowe powstanie ju¿ na wiosnê,
zespó³ jest niez³y. Pomoc finansowa od A. Tanerskiego i
firmy Bracia Strach jest?!
Optymistycznie myœleæ musimy……………..

Konkurs na najpiêkniejszy ogródek
w naszej gminie
inf. w³asna

W dniu 05.07.2006 r. komisja w sk³adzie

dokona³a przegl¹du 23
zg³oszonych ogródków z naszej gminy. Oto one:

1. Chmielewska Alfreda  - £aziec 8
2. Turos Halina -  £aziec
3. Pyrkosz Krystyna - W¹sosz 80
4. Bukowska Janina  - W¹sosz 131
5. B³aszczyk Ewa  - W¹sosz 127 a
6. Niedziela Mariola - W¹sosz
7. Chmielewska Ma³gorzata - Wygoda 44 a
8. Stêpniak Pelagia  - Wygoda 6 a
9. Ko³odziej Barbara  - Wygoda 4 a
10. Kocela Urszula  - Walaszczyki 5
11. Sosna Krystyna - Walaszczyki 13
12. Kaczorowska Maria Walaszczyki 12
13. Kasprzak Henryk  - Konopiska ul. Cz-wska 13
14. Chêæ Danuta  - Konopiska   ul. Kopernika
15. Muc Izabela  - Konopiska  ul. Opolska
16. Roda Iwona  - Konopiska ul. Opolska
17. Biel Jadwiga  - Konopiska ul. Opolska 119
18. Bry³a Stanis³awa  - Kopalnia ul. Klonowa 5
19. Ko³a Kazimiera  - Kopalnia ul. Szkolna
20. Kierach Henryka  - Kopalnia ul. Szkolna
21. Ciura Alicja  - Aleksandria ul. Przejazdowa 8
22. Ankowska Wies³awa - Aleksandria ul. Zielona

27
23. Polak Zofia - Aleksandria ul. Zielona 69

Komisja przyzna³a  trzy pierwsze miejsca dla:
B³aszczyk Ewy, Chêæ Danuty oraz Muc Izabeli; dwa
drugie miejsca dla: Kierach Henryki i Ankowskiej
Wies³awy; oraz trzecie miejsce dla Ko³odziej
Barbary.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Poni¿ej prezentujemy zdjêcia trzech pierwszych
miejsc.

Danuta
Budzik, Barbara Ankowska - Lis, Anna Ankowska,
Gra¿yna Golanowska,

ZSP KOPALNIA
Ma³gorzata Warwas

W zwi¹zku ze œmierci¹ naszej kole¿anki,
wieloletniej nauczycielki Zespo³u Szkolno -

Przedszkolnego w Kopalni  Œ.P. Beaty Trzepizur,
pogr¹¿eni w g³êbokim smutku podjêliœmy

decyzjê o odwo³aniu festynu, którego
zorganizowanie planowaliœmy na 02.09.2006r.

Serdecznie wszystkich przepraszamy.
Zapraszamy natomiast uczniów i rodziców
na Mszê Œwiêt¹ do Kaplicy w Kopalni
03.09.2006r. godz. 14.00 , która bêdzie

odprawiona w intencji Inauguracji Roku
Szkolnego 2006/2007 oraz za nasz¹ zmar³¹

kole¿ankê.

Ogródek pani B³aszczyk Ewy

Ogródek pani Chêæ Danuty

Ogródek pani Muc Izabelii
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Historiê „Lotu” sympatycy tego klubu znaj¹ dobrze, wielu
z nich tê historiê tworzy³o. W tym roku jubileuszowym 60
lecia powstania, artyku³ów i innych informacji na temat
klubu ukaza³o siê wiele.
Ja chcia³bym skupiæ siê na kilku momentach i osobach
ostatniego piêtnastolecia. Swoj¹ przygodê z pi³k¹ no¿n¹
rozpocz¹³em oficjalnie w LKS Lot w roku 1975 w
Pankach w juniorach, a trenerem by³ ju¿ wtedy Stasiu
S¹czek… Warto przypomnieæ ¿e w juniorach i seniorach
pogrywali ze mn¹ Andrzej Tanerski, Marek Koœcielniak,
Wojtek S¹czek, Grzegorz Jarosz i Wojtek Bator. W
trampkarzach ostro trenowali Jacek Kruk i S³awek
Bart³omiejczyk. Za rok ze Stasiem jako ju¿ trenerem
kadry m³odzików województwa czêstochowskiego
spotyka³em siê na meczach tej¿e reprezentacji. Od 1979
roku moja historia z Lotem zosta³a zawieszona do roku
1991.
W miêdzyczasie nast¹pi³y lata chudsze dla naszego klubu
w³¹cznie z degradacj¹ do najni¿szej klasy rozgrywkowej
to jest „B” klasy. Z klubu do wy¿szych lig odeszli Andrzej
Tanerski Raków, Jacek Kruk SKRA, Jurek Walentek
SKRA, Marek Koœcielniak Pogoñ Blachownia.
W 1987 roku do klubu po raz kolejny wraca Stasiu…
Mobilizuje zespó³ , do którego wraca Zbyszek S¹czek,
Andrzej Tanerski, Jurek Walentek i szybko awansuje do
„A” klasy.
W 1989 roku nastêpuj¹ zmiany polityczne w kraju, a wraz
z nimi inne formy dotowania klubów wiejskich. W 1992
Lot otrzymuje solidne podstawy finansowe w postaci
sta³ego miejsca w bud¿ecie Gminy Konopiska. Trzeba tu
przypomnieæ du¿y wk³ad w zaistnia³¹ sytuacjê
ówczesnego Wójta Mieczys³awa Chudzika i
Przewodnicz¹cego Rady Gminy Konopiska Wies³awa
Rudnika.
Jest rok 1991 „Lot” wystêpuje w „A” klasie. Zespó³
zostaje wzmocniony doœwiadczonym Tomaszem Tronin¹
i moj¹ skromn¹ osob¹. „A” klasê wygrywamy, bara¿e te¿ i
w historii klubu po raz pierwszy meldujemy siê w lidze
okrêgowej, te¿ ponownie z Stasiem S¹czkiem. Rok
póŸniej jeszcze wiêkszy sukces po wzmocnieniu zespo³u
przez Mariusza Dreja, Adama Stankowskiego i Ryszarda
Nogalskiego, a przede wszystkim przez Wojtka S¹czka,
Lot awansuje do ligi miêdzywojewódzkiej. Zespó³ strzela
108 bramek, mój dorobek to dok³adnie 49 trafieñ. A
trenerem jest oczywiœcie Stasiu… W miêdzyczasie praca z
m³odzie¿¹ te¿ przynosi sukcesy. Andrzej Sitek, Mariusz
Walentek, Tomasz Musialik, Rafa³ Koperkiewicz, Tomasz
Ciechanowski, Artur Morzyk, Wojtek Musik to etatowi
reprezentanci województwa czêstochowskiego. Tomek
Ciechanowski i Rafa³ Koperkiewicz brali udzia³ w
meczach kontrolnych reprezentacji Polskiej M³odzików.
Bartek Kowalski z reprezentacj¹ Œl¹ska zdoby³ wice
mistrza Polski w juniorach. Do dziœ wszyscy Ci wy¿ej

wymienieni jeszcze graj¹ w pi³kê, a Bartek jest podpor¹ i
kapitanem dzisiejszego Lotu. W 2000 roku zespó³
ponownie awansuje do IV ligi. Prym wiedli wtedy
Arkadiusz Gaik, Tomasz Szecówka, Tomasz Musialik,
Arkadiusz Lampa, Przemys³aw Ko¿uch, Bartek Kowalski
i Sebastian Rajek. Ten ostatni jest w dalszym ci¹gu
liderem zespo³u obecnego do dziœ. Do tego awansu
„do³o¿y³em „ swoj¹ cegie³kê, ale to temat na inny artyku³.
Obecnie zespó³ prezentuje siê bardzo dobrze. Bartek
Kowalski i Sebastian Rajek nadaj¹ mu ton, nie odstaje
Sebastian Dziubek (szkoda, ¿e tak d³ugo waha³ siê ze
zmian¹ barw).Pokolenie m³odszych zawodników jak
Daniel Górniak, Adam Szczerbak, Damian Skoczylas,
Karol Tomczyk czy Damian Koœcielniak podnosi swoje
umiejêtnoœci. Z tego ostatniego 15 lecia, w którym
czynnie uczestniczy³em wiele osób i faktów
przypomnia³em.
Ale parê muszê wymieniæ szczególnie.
Stasiek S¹czek to prawdziwa ikona sportu w
Konopiskach. Znakomity zawodnik pi³ki no¿nej i tenisa
sto³owego. Wielokrotny i najbardziej utytu³owany trener
w Locie. Uczestnik wszystkich jubileuszy klubu. By³y
Przewodnicz¹cy Rady WZ LZS województwa
czêstochowskiego. Osoba skromna i sympatyczna. Dobry
kolega. Wszyscy od niego uczymy siê dzia³ania.
Zdecydowanie wyró¿niæ trzeba wszystkich prezesów
tego okresuAlfreda Œciebiora, Zygmunta Jakubowskiego,
Romana Szyd³owskiego, Tadeusza Masine czy obecnego
Ignacego Polanowicza.
Autentycznie oddanych dzia³aczy Edwarda Trzepizura,
W³odzimierza Banasiaka, Zdzis³awa Kruka, Bogdana
Kowalika, gospodarzy klubu rodziny Pacaków i
Gidzielów.
Przez ca³y ten okres dzia³alnoœci "Lot" by³ wizytówk¹
Gminy na zewn¹trz.
Obecnie urzêduj¹cy Wójt Gminy Jerzy Socha (notabene
by³y gracz Lotu) i Rada Gminy spe³ni³i sw¹ gospodarsk¹
rolê. Gmina prê¿nie siê rozwija, powstaje du¿o nowych
inwestycji.
Po raz drugi z rzêdu w Polsce zajmuje IV miejsce pod
wzglêdem rozwoju.
Powstaje nowoczesny kompleks sportowy na „Paj¹ku” z
trzema boiskami pi³karskimi. Obecny stadion Lotu ma
znakomit¹ murawê i trybuny. Nie wypada Lotowi
odstawaæ. Przy tak dobrej wspó³pracy na linii Wójt - Rada
Gminy mo¿na pomarzyæ o IV lidze na sta³e. Myœlê, ¿e te
ostatnie 15 lat dzia³alnoœci klubu pokaza³o, ¿e jest to
mo¿liwe. Zaplecze treningowe powstanie ju¿ na wiosnê,
zespó³ jest niez³y. Pomoc finansowa od A. Tanerskiego i
firmy Bracia Strach jest?!
Optymistycznie myœleæ musimy……………..

Konkurs na najpiêkniejszy ogródek
w naszej gminie
inf. w³asna

W dniu 05.07.2006 r. komisja w sk³adzie

dokona³a przegl¹du 23
zg³oszonych ogródków z naszej gminy. Oto one:

1. Chmielewska Alfreda  - £aziec 8
2. Turos Halina -  £aziec
3. Pyrkosz Krystyna - W¹sosz 80
4. Bukowska Janina  - W¹sosz 131
5. B³aszczyk Ewa  - W¹sosz 127 a
6. Niedziela Mariola - W¹sosz
7. Chmielewska Ma³gorzata - Wygoda 44 a
8. Stêpniak Pelagia  - Wygoda 6 a
9. Ko³odziej Barbara  - Wygoda 4 a
10. Kocela Urszula  - Walaszczyki 5
11. Sosna Krystyna - Walaszczyki 13
12. Kaczorowska Maria Walaszczyki 12
13. Kasprzak Henryk  - Konopiska ul. Cz-wska 13
14. Chêæ Danuta  - Konopiska   ul. Kopernika
15. Muc Izabela  - Konopiska  ul. Opolska
16. Roda Iwona  - Konopiska ul. Opolska
17. Biel Jadwiga  - Konopiska ul. Opolska 119
18. Bry³a Stanis³awa  - Kopalnia ul. Klonowa 5
19. Ko³a Kazimiera  - Kopalnia ul. Szkolna
20. Kierach Henryka  - Kopalnia ul. Szkolna
21. Ciura Alicja  - Aleksandria ul. Przejazdowa 8
22. Ankowska Wies³awa - Aleksandria ul. Zielona

27
23. Polak Zofia - Aleksandria ul. Zielona 69

Komisja przyzna³a  trzy pierwsze miejsca dla:
B³aszczyk Ewy, Chêæ Danuty oraz Muc Izabeli; dwa
drugie miejsca dla: Kierach Henryki i Ankowskiej
Wies³awy; oraz trzecie miejsce dla Ko³odziej
Barbary.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Poni¿ej prezentujemy zdjêcia trzech pierwszych
miejsc.

Danuta
Budzik, Barbara Ankowska - Lis, Anna Ankowska,
Gra¿yna Golanowska,

ZSP KOPALNIA
Ma³gorzata Warwas

W zwi¹zku ze œmierci¹ naszej kole¿anki,
wieloletniej nauczycielki Zespo³u Szkolno -

Przedszkolnego w Kopalni  Œ.P. Beaty Trzepizur,
pogr¹¿eni w g³êbokim smutku podjêliœmy

decyzjê o odwo³aniu festynu, którego
zorganizowanie planowaliœmy na 02.09.2006r.

Serdecznie wszystkich przepraszamy.
Zapraszamy natomiast uczniów i rodziców
na Mszê Œwiêt¹ do Kaplicy w Kopalni
03.09.2006r. godz. 14.00 , która bêdzie

odprawiona w intencji Inauguracji Roku
Szkolnego 2006/2007 oraz za nasz¹ zmar³¹

kole¿ankê.

Ogródek pani B³aszczyk Ewy

Ogródek pani Chêæ Danuty

Ogródek pani Muc Izabelii


