PASMA
ODZNAKA PRZYJACIÓ£ HARCERSTWA
Inf. W³asna

Pod koniec ubieg³ego roku nasz¹ gminê
odwiedzili harcerze z Hufca z Czêstochowy.
Ju¿ po raz drugi przywieŸli nam œwiate³ko
betlejemskie, które z urzêdu trafi³o do
koœcio³ów w Aleksandrii, Konopiskach i
Rêkszowicach. Wizyta jednak zwi¹zana by³a
równie¿ z uroczystym wrêczeniem wójtowi
Srebrnej Honorowej Odznaki Przyjació³
Harcerstwa.

Dziêkuj¹c za troskê o sprawy
wychowania dzieci i m³odzie¿y oraz
za pomoc okazan¹ Zwi¹zkowi
Harcerstwa Polskiego w jego pracy
wychowawczej przyznajê Gminie
Konopiska SREBRN¥
HONOROW¥ ODZNAKÊ
PRZYJACIÓ£ HARCERSTWA.
A. Staroniek wrêcza Wójtowi J. Socha Srebrn¹ Odznakê

Prezes ZHP
hm. Wies³aw Maœlanka

B. BOYS CREW
Inf. w³asna

B. Boys Crew to grupa taneczna,
któr¹ tworz¹ ch³opcy w wieku
gimnazjalnym. Nieformalnie
powsta³a w maju ubieg³ego roku, w
œwietlicy w Korzonku. Ch³opcy
æwiczyli wówczas podpatrzone w
telewizji i internecie figury pod
opiek¹ Justyny Biskup. Czêsto
zmieniali swoj¹ nazwê. Mimo
obfitego deszczu, zatañczyli przed
publicznoœci¹ w Aleksandrii
podczas Wojewódzkiego Œwiêta
M³odoœci, gdzie otrzymali gromkie
brawa. Zainteresowanie wzbudzi³
równie¿ ich wystêp podczas Mini
Strong Man'a przy zalewie Paj¹k.
Zapa³ ch³opców i chêæ pracy by³ tak
du¿y, ¿e od wrzeœnia w œwietlicy
rozpoczê³y siê regularne próby
zespo³u pod okiem instruktora Marcina Œlusarskiego. Grupa
powiêkszy³a siê i z kilkuosobowej
przekszta³ci³a siê w
kilkunastoosobow¹.
Oczywiœcie
na wystêpach i przegl¹dach
wystêpuje sk³ad podstawowy, czyli
8 ch³opców, którzy æwicz¹
najd³u¿ej.
W oœmioosobowym sk³adzie
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wytañczyli
wyró¿nienie na
Ogólnopolskim Festiwalu Disco
Dance i Disco Schow w Lubliñcu.
Przegl¹d by³ dla nich du¿ym
prze¿yciem. Nic dziwnego - przecie¿
pierwszy raz rywalizowali na
ogólnopolskim festiwalu z grupami o
wiele wiêkszym sta¿u. Wyró¿nienie
by³o dla nich du¿¹ nobilitacj¹, ale i
przyczyni³o siê do wielu przemyœleñ
i wniosków.
P r z e d e
wszystkim
jednego
wspólnego
wniosku
ca³ej grupy "musimy
æwiczyæ
wiêcej".
Wyró¿niene
na
ogólnopolsk
im festiwalu
jest
ogromnym
sukcesem.
Po raz
pierwszy

grupa taneczna z naszej gminy
zaistnia³a na arenie ogólnopolskiej.
Serdecznie gratulujemy i z
niecierpliwoœci¹ czekamy na
kolejne sukcesy.
11 lutego grupa
wyst¹pi w
Filharmonii w Czêstochowie
podczas uroczystego rozdania
s t a t u e t e k S t a r o s t y
Czêstochowskiego "Za wybitne

PASMA
Szanowni Czytelnicy!
Z du¿¹ iloœci¹ œniegu weszliœmy w 2006 rok. Na
szczêœcie obfite opady bia³ego puchu nie sparali¿owa³y ruchu na
terenie naszej gminy. Odczyszczone zosta³y równie¿ du¿e
powierzchnie dachowe na szko³ach i salach gimnastycznych.
Tragiczne wydarzenia w Katowicach potwierdzaj¹ maksymê
“lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ”.
Przed nami nowy rok kalendarzowy, ale i bud¿etowy.
Pozwoli³em sobie przeanalizowaæ bud¿et naszej gminy w
poszczególnych latach i wnioski s¹ bardzo obiecuj¹ce. Od 3 lat
zauwa¿amy wyraŸn¹ tendencjê zwy¿kow¹. Co roku bud¿et jest
coraz bardziej napiêty i ambitny. Podejmujemy szereg niezwykle
œmia³ych i prekursorskich w skali kraju przedsiêwziêæ. Co
najwa¿niejsze realizujemy je. W 2006 r. planujemy budowê
kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach W¹sosz i £aziec w
stronê Hutek. Jest to czêœæ ogromnej inwestycji kanalizowania
ca³ej gminy.
Z roku na rok coraz wiêcej œrodków przeznacza siê na
realizacjê inwestycji. Nie chc¹c byæ go³os³ownym przytoczê kilka
cyfr: w 2002 r. bud¿et gminy wynosi³ niespe³na 13 mln, z czego na
inwestycje przeznaczono zaledwie 15 %. W roku nastêpnym
bud¿et wzrós³ o 2 mln, a inwestycje poch³onê³y ponad 20%. W
2004 r. zarz¹dzaliœmy ju¿ kwot¹ 16 mln, a 30% , czyli prawie 4,5
mln z³ ulokowane zosta³y w budowê kanalizacji, dróg,
chodników i in. W roku poprzednim bud¿et gminy wyniós³
ponad 21 mln z³, z czego prawie 7 mln - co stanowi 38,7 %
bud¿etu przeznaczono na inwestycje. W stosunku do 2002 r.
bud¿et z roku 2005 wzrós³ 163,1 %, a nak³ady na inwestycjê
wzros³y 430,5 %. Tendencja zwy¿kowa utrzymuje siê , gdy¿
planowany na 2006 r bud¿et wynosi prawie 23 mln. Mam
nadziejê, ¿e ciê¿ko wypracowane przedstawione wy¿ej wyniki
utrzymaj¹ siê jeszcze przez d³ugie lata.

W numerze:
1. Srebrna odznaka od ZHP..2
2. Sesja Rady Gminy................4
3. Podatki...........................5 - 6
4.Konkursrecytatorski..............7
5. XIV fina³ WOŒP................8-9
6. Przegl¹d kolêd i
pastora³ek..............................10
7. USC - informacje...............11
8. Bezpieczny uczeñ..............12
9.GCI ma ju¿ rok.................13
10.Zespó³ Szkó³ w
Konopiskach.......................14
11.Zdarzy³o siê pod siatk¹.....15

Wydawca:

14 LUTEGO - WALENTYNKI
14 Lutego obchodzimy Walentynki - œwiêto zakochanych. Równie¿ tego
dnia wspominany w kalendarzu liturgicznym œw. Walentego, od którego
imienia pochodzi nazwa œwiêta, jest On patronem zakochanych ju¿ od
X V
w i e k u .
Jedno z podañ mówi, i¿ ksi¹dz Walenty udziela³ potajemnie œlubów
zakochanym parom w sytuacji, w której Rzymianie zabraniali zawierania
zwi¹zków ma³¿eñskich przez mê¿czyzn, którzy nie s³u¿yli jeszcze w
wojsku. W³aœnie za to zosta³ uwiêziony i skazany na œmieræ. Ta sama
historia wyjaœnia zwyczaj pisania walentynkowych kartek - pierwsz¹
napisa³ w³aœnie z wiêzienia skazany na œmieræ ksi¹dz, który zostawi³
córce stra¿nika liœæ w kszta³cie serca z dedykacj¹ "Od Twojego
Walentego". Wyrok œmierci wykonano na nim 14 lutego.

Rada Gminy Konopiska
ul. Lipowa 5
42 - 274 Konopiska
tel. (0 34) 32 82 057
fax. (0 34) 328 20 35

Redaktor Naczelny:
Ma³gorzata Jeziorowska
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Numer zamkniêto 20 stycznia, 2005 r.,
Nak³ad 400 egz.

Druk: Drukarnia PAULA

Redakcja nie odpowiada
za autoryzowane teksty.
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UCHWA£Y

PASMA
Informacja o pracy miêdzy
sesjami 28 listopada
-28 grudnia 2005
Inf. w³asna

1. Zawarto akt notarialny na sprzeda¿ lokalu
mieszkalnego w Konopiskach przy ul. Przemys³owej 2
2. Wyst¹piliœmy do Wojewody Œl¹skiego o przekazanie
na rzecz gminy 2 dzia³ek budowlanych we wsi
Aleksandria II.
3. Otrzymaliœmy pozytywn¹ decyzjê Wojewody
Œl¹skiego na dzia³kê po³o¿on¹ we wsi Aleksandria II, nr
276/5 o pow. 3,47 ha.
4. W chwili obecnej wykonujemy pomiary geodezyjne
do zasiedzenia na dzia³ki po³o¿one we wsi Rêkszowice
celem przejêcia w przysz³oœci na mienie gminy.
5. Og³oszono 1 przetarg na sprzeda¿ dzia³ek
budowlanych we wsi Rêkszowice, w wyniku czego
sprzedano 3 dzia³ki ( zawarto ju¿ 1 akt notarialny )
6. Przygotowujemy dokumenty celem og³oszenia
przetargu na dzia³kê roln¹ we wsi W¹sosz i Aleksandria I.
7. Og³oszono przetarg na dzier¿awê zabudowanej
nieruchomoœci w Konopiskach przy
ul. Sportowej 8. W przygotowaniu jest 1 decyzja na
dodatek mieszkaniowy.
9.Wydano 3 decyzje na podzia³ nieruchomoœci oraz 1
postanowienie na rozgraniczenie nieruchomoœci.
10.Zakoñczono roboty zwi¹zane z
modernizacjê
kot³owni koksowej na niskoemisyjn¹ kot³owniê
wêglow¹ w Zespole Szkolna-Przedszkolnym w Kopalni
11.Rozstrzygniêto przetarg na przebudowê
ul.
Awicenny, Marsjañskiej, Gagarina w Konopiskach
12.Rozstrzygniêto przetarg na przebudowê
ul.
Stawowej w Konopiskach
13.Wydano 1 decyzjê na wyciêcie drzew
14.Wydano 2 postanowienia dotycz¹ce programów
gospodarki odpadami
15.Przekazano do eksploatacji 12 przykanalików przy ul.
Opolskiej w Konopiskach
16.Podpisano umowê u¿yczenia kanalizacji sanitarnej z
Przedsiêbiorstwem Wodoci¹gów
i Kanalizacji w
Czêstochowie w celu eksploatacji
17. Z³o¿ono wniosek do NFOŒiGW o dofinansowanie z
Funduszu Spójnoœci Inwestycji polegaj¹cej
na
uporz¹dkowaniu gospodarki wodno-œciekowej w
miejscowoœciach: W¹sosz, £aziec, Rêkszowice, Hutki,
Jamki, Korzonek, Leœniaki, Kopalnia, Walaszczyki,
Aleksandria- ulice: Wrzosowa, Leœna, Brzozowa, Górna
18.Z³o¿ono wniosek o dotacjê w ramach Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na
budowê kanalizacji w miejscowoœciach: W¹sosz, £aziec
i Rêkszowice
19.Z³o¿ono wniosek do Œl¹skiego Zarz¹du Melioracji i
Urz¹dzeñ Wodnych o ujêcie do modernizacji w
"Programie ma³ej retencji dla województwa œl¹skiego"
zbiornika wodnego Paj¹k.
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20.W ramach programu "Ikonka" organizowanego przez
MSWiA otrzymaliœmy 6 zestawów komputerowych do
gminnej biblioteki publicznej.W zwi¹zku z powy¿szym
przeniesiono siedziby filii bibliotecznych z prywatnych
domów do szko³y w Rêkszowicach i w Hutkach. Sprzêt
komputerowy dzia³a w sieci WiFi umo¿liwiaj¹cej
bezprzewodowe korzystanie z internetu w obrêbie 300
metrów od miejsca instalacji.Z uwagi na trudnoœci z
konfiguracj¹ komputerów z radiowym ³¹czem , czekamy
na uruchomienie us³ugi neostrady TP
.
Uczestniczy³em w nastêpuj¹cych spotkaniach :
-Zgromadzenie Zwi¹zku Komunalnego Gmin ds.
Wodoci¹gów i Kanalizacji w Czêstochowie;
-Konwent Burmistrzów i Wójtów w Boronowie;
-Spotkanie Wigilijne w Aleksandrii organizowane przez
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej;
-Posiedzenie Rady Spo³ecznej ZOZ w Blachowni;
-Spotkanie op³atkowe w Gminnym Oœrodku Kultury w
Boronowie;
-Spotkania op³atkowe oraz Jase³ka w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Hutkach, Kopalni, Rêkszowicach, w
Szkole Podstawowej w £aŸcu oraz Zespole Szkó³ w
Konopiskach

UCHWA£Y
RADY GMINY KONOPISKA
Z DNIA 28 GRUDNIA 2005 R.
UCHWA£ANR 241/XXVII/05

w sprawie: utworzenia rachunków dochodów w³asnych
w gminnych placówkach oœwiatowych, ustalenia Ÿróde³
tych dochodów oraz ich przeznaczenia i przedstawienia
wykazu jednostek tworz¹cych rachunek dochodów
w³asnych.
UCHWA£ANR 242/XXVII/05
w sprawie: zmian w bud¿ecie gminy na 2005 r.
UCHWA£A NR 243/XXVII/05
w sprawie: zatwierdzenia projektu przychodów i
rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej na rok 2006.
UCHWA£ANR 244/XXVII/05
w sprawie wspó³pracy ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹ gminy
niemieckiej Hanstein - Rusteberg.
UCHWA£ANR 246/XXVII/05
w sprawie studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska
UCHWA£ANR 247/XXVII/05
w sprawie: przyst¹pienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Konopiska

PODATKI

PASMA

PODATKI 2006

*

UCHWA£A Nr 232/XXVI/05
Rady Gminy Konopiska
z dnia 28 listopada 2005
w sprawie: podatku od œrodków transportowych na rok 2006

ZA£¥CZNIK 1.
Podatek od œrodków transportowych na rok 2006: od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej
masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
Rodzaj œrodka transportowego

Posiadaj¹cych katalizator,
Instalacjê gazow¹
lub dostosowany do innego
Paliwa ekologicznego

Nie posiadaj¹cych
katalizatora spalin

Od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
- wyprodukowane po roku 1995
- wyprodukowane w 1995 r. I wczeœniej

430
500

540
600

Powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
- wyprodukowane po roku 1995
- wyprodukowane w 1995 r. I wczeœniej

720
900

900
1000

Powy¿ej 9 toni mniej ni¿ 12 ton
- wyprodukowane po roku 1995
- wyprodukowane w 1995 r. I wczeœniej

860
1100

1080
1200

Uchwa³a nr 231/XXVI/05
Rady Gminy Konopiska
z dnia 28 listopada 2005
w sprawie: ustalenia podatków i op³at lokalnych na 2006 r.

ZA£¥CZNIK 2.
Stawki dziennej op³aty targowej na 2006 r.
Wyszczególnienie

Stawka na 2006 r.

Handel ze straganu

10, 00 z³.

Handel z samochodu lub innych pojazdów

10,00 z³.

Handel z rêki lub kosza

ZA£¥CZNIK 3.

5,00 z³.

Stawki op³aty administracyjnej na 2006 r.

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

70,00 z³.
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PASMA
ZA£¥CZNIK 1.

PODATKI
Stawki podatkowe od nieruchomoœci na 2006 r.
Jednostka
miary

Stawka
na 2006 r.

1. Od gruntów
A)zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od 1m

m

0,56

B) pod jeziorami zajêtymi na zbiorniki wodne, retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

ha

3,10

C)pozosta³ych: w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej,
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
od 1 m powierzchni

m

0,16

W pomieszczeniach o wysokoœci 1,40 do 2,20 m

m

0,48

- w pomieszczeniach o wysokoœci powy¿ej 2,20m

m

0,48

- gara¿e w budynku mieszkalnym

m

0,48

B) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej za 1 m
Powierzchni u¿ytkowej

m

15,20

C)zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materia³em siewnym od 1 m
powierzchni u¿ytkowej

m

7,40

D)zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ
zdrowotnych od 1 m powierzchni u¿ytkowej

m

3,71

E) pozosta³ej: w tym zajêtych na prowadzenie
odp³atnej, statutowej dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku,
publicznego od 1 m powierzchni u¿ytkowej

m

4,20

3. Od budowli (wartoœci budowli)

%

2

2. Od budynków lub ich czêœci:

A) mieszkalnych od 1 m

powierzchni u¿ytkowej

* Pe³na treœæ uchwa³ na stronie www.bip.konopiska.akcessnet.net
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WYDARZENIA
ZDOLNI
UCZNIOWIE
Beata Cierpia³

Szko³a Podstawowa w £aŸcu jest
jedn¹ z kilku niewielkich
placówek oœwiatowych w naszej
gminie. Niewielk¹, ale odnosz¹c¹
pewne sukcesy. Dzieje siê to
zw³aszcza w dziedzinie sztuk
plastycznych. Ju¿ we wrzeœniu
uczennica Sandra Janik z klasy IV
uzyska³a wyró¿nienie w

PASMA
konkursie miêdzyszkolnym „Jan
Pawe³ II-Wielki”.
Nastêpnie w grudniu Klaudia
Czernik
z klasy V zosta³a
wyró¿niona w konkursie pt.
„Zdrowa matka-zdrowe dziecko”,
zorganizowanym przez Œl¹skie
Centrum Zdrowia Publicznego
Oddzia³ Zamiejscowy w
Czêstochowie. Do wystawy w
tym¿e konkursie zakwalifikowa³a
siê uczennica klasy III Ewelina
Dziubiñska.
Ewelina Dziubiñska
dnia
17.12.2005 roku otrzyma³a

wyró¿nienie w konkursie
plastycznym dla klas I-III
organizowanym przez
prof.
Genowefê Grabowsk¹, pos³ankê do
Parlamentu Europejskiego w
Katowicach pt. „Czym jest dla
ciebie Unia Europejska?” Ewelina
jest wychowank¹ pani Zenobii
Pyrkosz, której uczniowie przoduj¹
w konkursach plastycznych w
kategorii klas m³odszych.

XVII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
Inf. w³asna
25 stycznia 2006 r. w Œwietlicy
GZOKSTiP w Korzonku odby³
siê po raz XVIII Gminny
Konkurs Recytatorski. Jak co
roku cieszy³ on siê du¿ym
zainteresowaniem,
poniewa¿
zg³osi³o siê ponad 40 uczniów z
wszystkich szkó³ naszej Gminy.
Konkurs rozpocz¹³ siê o godz.
10.00 i pierwszymi recytatorami
by³y
najm³odsze
dzieci
z
kategorii O - III. Oprócz tej
kategorii
wyst¹pi³y
jeszcze
dzieci z kategorii IV - VI i
gimnazjum. Wœród uczestników
du¿ym
zainteresowaniem
cieszy³y siê utwory
Jana
Brzechwy czy Juliana Tuwima.
Wœród starszych recytatorów
oprócz wierszy recytowana by³a
równie¿ proza. Wœród nich
znalaz³y siê utwory naszego
nie¿yj¹cego ju¿ Papie¿a Jana
Paw³a II. Wystêpy wszystkich
uczestników ocenia³a Komisja
Konkursowa w sk³adzie: mgr
Gra¿yna Kwiatkowska, mgr
Krystyna Badora, mgr Ewa
Chudzik,
mgr
El¿bieta
Cierpia³, mgr Maria Szymanek,
oraz
mgr Zenobia Pyrkosz.
Komisja wy³oni³a po dwóch
uczniów ka¿dej kategorii, którzy
reprezentowaæ bêd¹ nasz¹ Gminê

w
Powiatowym
Konkursie
Recytatorskim w Czêstochowie.
I tak: w kategorii klas O III
wygra³y: Aleksandra Banasiak
ze Szko³y Podstawowej w
£aŸcu oraz Natalia Korzonek
ze Szko³y Podstawowej w
Konopiskach; w kategorii klas
IV VI wygra³y: Agnieszka
Trybulec
ze
Szko³y
Podstawowej w Aleksandrii
oraz Magdalena Szymanek ze
Szko³y Podstawowej w £aŸcu;
w
ostatniej
kategorii

gimnazjum prawo wystêpu w
konkursie powiatowym zdobyli
Dominika
P³atkowska
z
Gimnazjum w Konopiskach
oraz Mariusz Krakowiak z
Gimnazjum w Aleksandrii.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali pami¹tkowe dyplomy
oraz nagrody ksi¹¿kowe, a
nauczyciele za w³o¿on¹ pracê w
przygotowaniu
uczniów
podziêkowania.
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W KONOPISKACH ZAGRA£A
WIELKA ORKIESTRA
ŒWI¥TECZNEJ POMOCY

ZESPÓL Z GIMNAZJUM W ALEKSANDRII

PROWADZ¥CA LICYTACJÊ
TAMARA GWÓD

ZESPÓ£ Z SP W £ACU

ZESPÓ£ ŒPIEWACZY GMINY KONOPISKA

ZESPÓ£ TANECZNY TÊCZA

KGW ALEKSANDRIA

W

dniu 8 stycznia 2005 r. zagra³a po raz 14
Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy.
Równie¿ gmina Konopiska nie by³a
obojêtna. Wraz z Gminnym Zespo³em Oœwiaty, Kultury,
Sportu, Turystyki i Promocji zorganizowali zbiórkê
pieniêdzy. Zbiórka odby³a siê pod przewodnictwem
organizatorów z miejscowoœci Herb. Podczas uroczystoœci
wyst¹pi³y dzieci z wszystkich szkó³ Gminy Konopiska oraz
zespo³y dzia³aj¹ce przy Gminnym Oœrodku Kultury.
Podczas
grania
Wielkiej
Orkiestry
przeprowadzono licytacjê plakatów z podpisem
Jurka Owsiaka za kwotê 60 z³ oraz za 20 z³, puzzli
za 50 z³, kubka WOŒP za 100 z³, pi³kê z podpisami
siatkarzy AZS Czêstochowa za 110 z³ oraz koszulek
z podpisem Jurka Owsiaka. W³aœcicielem jednej z
nich, za kwotê 60 z³ zosta³ p. Wolnicki ,
w³aœcicielem drugiej koszulki zosta³ Wójt Gminy
Konopiska, który przeznaczy³ kwotê 150 z³. Z
przeprowadzonych licytacji zebrano ogó³em 550 z³,
a ze zbiórki wolonatriuszy zebrano kwotê 2 785, 20
z³.

ICHTIS - ALEKSANDRIA

PRZEDSZKOLAKI Z HUTEK

PASMA
II Przegl¹d kolêd i pastora³ek
w Aleksandrii
Inf. ZSP Aleksandria

Dnia 11 stycznia 2006 roku w Aleksandrii
odby³ siê przegl¹d kolêd i pastora³ek. W konkursie
wziê³o udzia³ 25 uczestników. Podzieleni oni zostali
na 4 kategorie wiekowe: I grupa - dzieci z
przedszkola, II grupa - dzieci z 1 i 2 klasy szko³y
podstawowej, III grupa - dzieci od 4 klasy szko³y
podstawowej i IV grupa m³odzie¿ gimnazjalna.
Konkurs ten móg³ siê odbyæ dziêki sponsorom.
G³ównym sponsorem by³ Urz¹d Gminy Konopiska
oraz Zespó³ Szkolno-Przedszkolny wAleksandrii.
Uczestników ocenia³o jury w sk³adzie: Pani
Magdalena Syposz (muzyk, wokalistka), Pan Marek
Makles (muzyk) oraz s. Ewelina Feliszek (Misjonarka
Klaretynka). Przes³uchania przebiega³y w bardzo
przyjaznej atmosferze, a wybór zwyciêzców nie by³
prosty ze wzglêdu na du¿e talenty wykonawców
kolêd.
W I kategorii wiekowej zwyciê¿yli:
1. Natalia Kosowska, Przedszkole w Konopiskach,
kl. „0” „Maleñka Mi³oœæ”
2. Izabela Wiœniewska, Przedszkole w Konopiskach,
Piêciolatki „Anio³ek maleñki jak wróbelek”
3. Fabian Gasiak, SP £aziec, kl. „0”
„Przybie¿eli do Betlejem”
w II kategorii wiekowej:
1. Patrycja Trzepizur, Sp. £aziec, kl. II
„Bosy pastuszek”
2. Rafa³ Piec, SP w Rêkszowicach „Mizerna cicha”
2. Bartosz Blukacz, ZSP w Jamkach -Korzonku, kl.
II „Wœród nocnej ciszy
3. Adrianna ¯urek, SP £aziec, kl. II
„Kolêdowy czas”
3. Martyna Kuku³a, ZSP w Jamkach- Korzonku,
kl. II „Jedzie grudzieñ”
w III kategorii wiekowej:
1. Micha³ Bednarek, SPZ w Konopiskach, kl. VI
„Dzisiaj w Betlejem”
2. Kamila Kromo³owska, ZSP w Konopiskach, kl.
VI „Lulaj¿e Jezuniu”
3. Katarzyna Kwak, ZSP w Aleksandrii, kl. VI
„Do szopy hej pasterze"
w IV kategorii wiekowej:
Klaudia Bednarek, ZSG w Konopiskach, kl. II gim.
„Oj maluœki, maluœki”
Jury by³o pod wra¿eniem talentów tych
m³odych artystów. Zachwyca³a prezentacja, aran¿acja
kolêd np. na styl indyjski, ogromna skala g³osu i
rytmika wykonywanych utworów oraz pomys³owoœæ.
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WYDARZENIA
Dziêki dobremu sercu i ¿yczliwoœci sponsorów ka¿dy
uczestnik konkursu zosta³ nagrodzony za trud
przygotowañ, odwagê wyst¹pienia przed
publicznoœci¹ i wk³ad w podtrzymywaniu polskiej
tradycji œpiewania kolêd. Wyró¿nionym ¿yczymy
dalszych sukcesów, a pozosta³ym wytrwa³oœci w
doskonaleniu swoich talentów i próbowania swoich
si³ w kolejnym przegl¹dzie.

MUZYCZNAPASSA
Piotr Synkiewicz

Zmieni³a fryzurê i swój image, przez co jakby
sta³a siê dojrzalsz¹ artystk¹. Jednak dalej szczerze i
spontanicznie reaguje na sukces. Potrafi trafnie oceniæ
swoje mo¿liwoœci. Oto Klaudia Bednarek, uczennica
klasy drugiej gimnazjum w Konopiskach, która w
Mykanowie zajê³a III miejsce w przegl¹dzie
powiatowym „Z³oty Mikrofon 2005”. Miesi¹c
póŸniej otrzyma³a wyró¿nienie na XVIII
Wojewódzkim Przegl¹dzie Amatorskich Zespo³ów
Muzycznych i Solistów, a w styczniu zajê³a I miejsce
w gminnym Przegl¹dzie Kolêd i Pastora³ek w
Aleksandrii.
Klaudia ma za sob¹ pasmo sukcesów.
Najwa¿niejsze z nich to: pierwsza edycja Przegl¹du
Dzieciêcych i M³odzie¿owych Wokalistów Powiatu
Czêstochowskiego „Z³oty Mikrofon 2002” I miejsce,
rok póŸniej II miejsce „Z³oty Mikrofon 2003”, III
miejsce „Z³oty mikrofon 2004”, I miejsce „Festiwal
Piosenki Dzieciêcej I M³odzie¿owej Poraj 2005”, I
miejsce Miêdzygimnazjalny Konkurs „Z Piosenk¹ do
Europy” w Czêstochowie. Klaudia bra³a udzia³ w
wielu innych przegl¹dach i spotkaniach
artystycznych, gdzie z chórem szkolnym zdoby³a
znacz¹ce miejsca.
Z bratem Micha³em i Klaudi¹ Rosad¹ w
zespole „R and B” wystêpowa³a w przegl¹dzie „Z³ota
Lilia”. Swoje umiejêtnoœci artystyczne i uzdolnienia
mog³a zaprezentowaæ na Dniach Czêstochowy po
wczeœniejszej kwalifikacji zorganizowanej podczas
warsztatów „Zostañ Gwiazd¹” Z okazji XII Dni
Czêstochowy wyst¹pi³a z dwiema uzdolnionymi
dziewczêtami z naszej gminy Kamil¹ Kromo³owsk¹ i
Zuzann¹ Synkiewicz.
Klaudia ma za sob¹ szereg innych wystêpów i
recitali na terenie gminy i nie tylko. Uczestniczy w
zajêciach Gminnego Oœrodka Kultury, OSP w
Konopiskach.
Kim bêdzie, kim chce zostaæ w przysz³oœci,
czas poka¿e. M³odzie¿owa Estrada Wokalna
„Debiuty” ju¿ zwróci³a uwagê na Klaudiê Bednarek i
Zuzannê Synkiewicz, zapraszaj¹c na casting. ¯yczê
im jak najwiêcej sukcesów. Nauczyciel muzyki i tata
mgr Piotr Synkiewicz.

WYDARZENIA

PASMA

PAMIÊTAJMY
O ZWIERZÊTACH
Beata Cierpia³

z jak najlepszej strony. Popisywa³y siê przed nami
swoimi umiejêtnoœciami, podsuwa³y do g³askania.
Ju¿ organizujemy kolejn¹ zbiórkê karmy. Siano i
s³oma czekaj¹ u naszych kolegów.

W paŸdzierniku 2005 roku w Szkole
Podstawowej w £aŸcu powsta³ Szkolny Klub
Psich Przyjació³ „FAFIK”. Jest to klub
zrzeszaj¹cy mi³oœników nie tylko psów, lecz
równie¿ innych zwierz¹t oraz przyrody w
szerokim tego s³owa pojêciu.
Klubowicze maj¹ swoje legitymacje, wnosz¹
drobne op³aty, ca³kowicie dobrowolne i o
nieustalonej odgórnie wysokoœci. Prezesem
Klubu jest uczennica klasy VI, Maria Musia³.
Bardzo zaanga¿owana w pracê mi³oœniczka
wszelkich zwierz¹t. Organizuje spotkania,
zebrania oraz zbiórkê darów dla psów w
schronisku w Czêstochowie.
Przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia,
15.12.2005 roku z delegacj¹ dzieci nale¿¹cych do
Klubu odwiedziliœmy podopiecznych schroniska.
PrzywieŸliœmy karmê dla psów i kotów oraz siano
do wyœcie³ania legowisk i bud.
Schronisko znajduje siê przy ulicy Gilowej w
dzielnicy Raków. Zwierzêta maj¹ tu ca³odobow¹
opiekê, nadzór weterynaryjny, ale s¹ bardzo
smutne. Ka¿dy pies chcia³ zaprezentowaæ siê nam

Wizyta w schronisku zaowocowa³a. Nasz kolega z
klasy VI wzi¹³ do domu jednego z oczekuj¹cych na
adopcjê pieska.
Warto zaopiekowaæ siê takim psem. S¹ bardzo
wdziêczne za okazane im serce.
Koszty nie s¹ du¿e. W zale¿noœci od wieku i rasy
psa osi¹gaj¹ wysokoœæ 30-80 z³otych w co
wliczone s¹ szczepienia.Aradoœæ obopólna.

Urz¹d Stanu Cywilnego
w Konopiskach

Ponadto w Urzêdzie w Konopiskach zarejestrowano :

Inf. USC

Ju¿ 7 lat minê³o, od kiedy mo¿na wybraæ œlub
konkordatowy. Urz¹d Stanu Cywilnego w Konopiskach
przeanalizowa³ ten okres czasu i opracowa³ niniejsz¹
statystykê:
ROK

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Ma³¿eñstwa Ma³¿eñstwa
ogó³em zarejestrow
ane w
USC
39
64
69
65
67
77
59

31
58
61
62
58
73
50

Œluby
cywilne

9
17
9
9
6
7
5

ROK

Urodzenia

Zgony

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

90
88
91
87
91
100
97

115
104
99
110
102
101
129

Pomimo spadku naturalnego ludnoœci w naszej gminie
corocznie zwiêksza siê liczba mieszkañców i obecnie
wynosi ok. 10.400, a to dziêki migracji. W 2005 r. do
gminy przyby³o 116 osób, a opuœci³o nasz teren 85 osób.
W 2005 r. Urz¹d Stanu Cywilnego w Konopiskach
wyda³ ok. 1600 odpisów aktów stanu cywilnego. Nasz
Urz¹d obs³uguje zarówno naszych mieszkañców jak
równie¿ mieszkañców Czêstochowy (daw. DŸbów),
Nierady , Starczy i Poczesnej.
Dla par obchodz¹cych 50-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego
corocznie organizujemy uroczyste spotkanie z okazji
wrêczenia okolicznoœciowych odznaczeñ. St¹d
przypomnienie dla par zawieraj¹cych œlub w 1956 r. o
zg³oszenie tego faktu do Urzêdu Stanu Cywilnego.
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PASMA
,,BEZPIECZNY UCZEÑ”
Agnieszka Chmielewska

SZKO£Y
Konkurs przygotowa³y nauczycielki Agnieszka
Chmielewska i Beata Cierpia³. W przysz³oœci planujemy
zorganizowaæ Gminny Turniej Szkó³ zwi¹zany
z
bezpieczeñstwem ucznia.

W dniu 20 grudnia 2005r. w Szkole Podstawowej w
£aŸcu
odby³ siê dru¿ynowy Konkurs Szkolny
,,Bezpieczny uczeñ”.
Celem konkursu by³o kszta³towanie u uczniów postawy
odpowiedzialnoœci za w³asne ¿ycie i zdrowie oraz
postawy partnerstwa, ¿yczliwoœci i zrozumienia dla
innych uczestników ruchu drogowego.
W konkursie rywalizowa³y ze sob¹ trzyosobowe
zespo³y uczniów z klasy IV, V, i VI.
Konkurs przebiega³ w trzech etapach:
1Test z ruchu drogowego, zadanie
komputerowe oraz krzy¿ówka.
2. Slalom rowerowy.
3. Zadania dla dru¿yn.
Rywalizacja dru¿yn by³a bardzo wyrównana i na
wysokim poziomie. Nad przebiegiem konkursu
czuwa³a ASYSTENT SEKCJI RUCHU
DROGOWEGO KOMENDY MIEJSKIEJ
POLICJI W CZÊSTOCHOWIE SIER¯. SZT.
BARBARAKLIMCZAK.
Fundatorem nagród by³ WOJEWÓDZKI OŒRODEK
RUCHU DROGOWEGO W CZÊSTOCHOWIE.
ZASTÊPCA DYREKTORA P. S£AWOMIR
GLIÑSKI osobiœcie wrêczy³ nagrody dla szko³y
sprzêt RTV, a dla zwyciêzców turnieju dyplomy, pi³ki,
odblaski, kalendarze i opaski odblaskowe.
Wszyscy uczniowie naszej szko³y, aby byæ lepiej
widocznymi na drodze otrzymali odblaski i opaski
odblaskowe.

A MO¯E JEDNAK
KSI¥¯KA?
Ma³gorzata Nowak
Lidia Stefaniak

Wydawcy oferuj¹ coraz piêkniejsze, kolorowe i
ciekawe ksi¹¿ki dla dzieci. Na pró¿no. Nasze dzieci wol¹
spêdzaæ czas przed telewizorem
lub ekranem
komputera. Tam wszystko dzieje siê szybciej, a
informacje zdobywa siê ³atwiej. A przecie¿ z ksi¹¿k¹ w
rêku mo¿na wspaniale wypoczywaæ, poznawaæ œwiat,
rozwijaæ wyobraŸniê i bogaciæ s³ownictwo.
Co zrobiæ, aby dzieci polubi³y czytanie? W Szkole
Podstawowej w Konopiskach realizowany jest program ,
który ma wzbudziæ potrzebê obcowania z ksi¹¿k¹ od
najm³odszych lat. Do³¹czyliœmy do akcji "Ca³a Polska
czyta dzieciom".
Dzieci zaprosi³y do wspólnego
czytania pani¹ dyrektor Teresê Walentek, pani¹
higienistkê Jadwigê Wójcik, mamê uczennicy pani¹
Agatê Mrowiec
i pana dyrektora Stanis³awa
Michalczyka. Z zapartym tchem s³ucha³y utworów
czytanych przez goœci w piêkny i pe³en humoru sposób.
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Mamy nadziejê, ¿e wspó³praca z KMP oraz WORD w
Czêstochowie bêdzie jeszcze bardziej owocna.

Nastêpnie przy pomocy metod aktywnych uczniowie
utrwalili sobie wys³uchane treœci. Ta forma poznawania
literatury tak siê spodoba³a ma³ym s³uchaczom, ¿e
oprócz gromkich braw i podziêkowañ zaprosili goœci do
ponownego wspólnego czytania
Ciekawym dla dzieci doœwiadczeniem by³o spotkanie z
pani¹ Barbar¹ Herb¹, autork¹ ksi¹¿ki "Dzieje Konopisk i
okolic". Barwnym, ale przystêpnym jêzykiem
przedstawi³a ona historiê Konopisk, opowiedzia³a
legendy zwi¹zane z nasz¹ miejscowoœci¹.. Uczniowie
pytali o nazewnictwo, dzia³alnoœæ partyzanck¹ , a tak¿e o
sposób, w jaki gromadzi³a informacje do swojej
publikacji. Pytañ by³o tak wiele, ¿e trzeba by³o
ograniczaæ czas, aby wszyscy mogli porozmawiaæ z
pani¹ Herb¹. Na zakoñczenie wizyty
autorka
wpisywa³a pami¹tkowe dedykacje do przyniesionych
przez dzieci ksi¹¿ek.
Inn¹ form¹ pracy z dzieæmi s¹ konkursy: plastyczny - na
"Ilustracjê do "ulubionej ksi¹¿ki", na "Najlepszego
Czytelnika Roku" i recytatorski. Niebawem odbêdzie siê
w naszej szkole Gminny Konkurs "Czy znasz wiersze
Brzechwy i Tuwima?", na który serdecznie zapraszamy.

GCI
GCI ma ju¿ rok!
Inf. GCI

20 grudnia 2005 roku obchodziliœmy pierwsz¹
rocznicê powstania Gminnego Centrum Informacji w
Konopiskach.
W ci¹gu tego roku odwiedzi³o nas blisko 5 tyœ.
osób, z czego przewa¿aj¹c¹ wiêkszoœæ stanowi¹ dzieci
i m³odzie¿ szkolna. Nie zabrak³o równie¿ studentów,
osób bezrobotnych i rolników.
To w³aœnie z myœl¹ o tych ostatnich zorganizowaliœmy
dwa bezp³atne szkolenia. Pierwsze obejmowa³o
zagadnienia z zakresu wspierania gospodarstw
niskotowarowych oraz dostosowania gospodarstw
rolnych do standardów Unii Europejskiej. Na drugie
natomiast zaprosiliœmy so³tysów, chc¹c przedstawiæ im
ofertê PZU S.A. w zakresie dotowanych ubezpieczeñ
upraw rolnych oraz zwierz¹t gospodarskich oraz
ogólnych zasad akcji ubezpieczeñ rolnych.
W celu promocji i zachêcenia do korzystania z naszych
us³ug zorganizowaliœmy w szko³ach dwie akcje z
udzia³em dzieci. Jedna z nich polega³a na przekazaniu
szko³om bezp³atnych biletów wstêpu do GCI. Druga
natomiast na zorganizowaniu konkursu plastycznego
pt. „Zawód przysz³oœci”. W ramach konkursu
przyznaliœmy trzy g³ówne nagrody:
- za zajêcie I miejscaArkadiuszowi Zarembie z ZSP w
Aleksandrii,
- za zajêcie II miejsca Monice Jagodzie z ZSP w
Kopalni,
- za zajêcie III miejsca Aleksandrze Banasiak z SP w
£aŸcu.

PASMA
wersji jêzykowej, za co bardzo dziêkujemy!
Wa¿nym wydarzeniem dla ca³ej gminy by³a
wizyta niemieckiej delegacji z Gminy HansteinRusteberg, która swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³a równie¿
GCI.
Celem wizyty goœci z Niemiec by³o porozumienie i
podpisanie umowy o wspó³pracy pomiêdzy obiema
gminami. Uroczyste podpisy na akcie wspó³pracy z³o¿yli
Wójt Hanstein-Rusteberg pan Wilfried Glorius oraz Wójt
Gminy Konopiska pan Jerzy Socha.

Gminne Centrum Informacji nawi¹za³o równie¿
wspó³pracê z Powiatowym Urzêdem Pracy w
Czêstochowie oraz z Wojewódzkim Urzêdem Pracy filia
w Czêstochowie. Otrzymujemy stamt¹d krajowe i
zagraniczne oferty pracy, programy kursów, warsztatów
oraz szkoleñ, na które kierujemy wszystkie
zainteresowane osoby.

oraz trzy wyró¿nienia dla Dajany i Weroniki Góry z
ZSP w Aleksandrii, Karoliny Kucharskiej z ZSP w
Kopalni oraz Roberta Konstanciaka z SP w £aŸcu.
Przygotowaliœmy równie¿ prezentacje
multimedialne dotycz¹ce Gminy Konopiska oraz
inwestycji realizowanych na terenie gminy. Wymaga³o
to wiele pracy i zaanga¿owania nie tylko ze strony
pracowników GCI, ale równie¿ ze strony osób trzecich.
Dziêki uprzejmoœci pani Katarzyny Ankowskiej
mogliœmy przygotowaæ prezentacjê w niemieckiej

Z myœl¹ o przedsiêbiorcach dzia³aj¹cych na terenie
naszej Gminy postanowiliœmy uruchomiæ internetow¹
BAZÊ FIRM. Aby dodaæ swoj¹ firmê do bazy
wystarczy jedynie wype³niæ ankietê dostêpna na stronie
www.gci.konopiska.pl., w siedzibie GCI, w Urzêdzie
Gminy Konopiska (parter, pokój nr 3 Ewidencja
dzia³alnoœci gospodarczej) i dostarczyæ j¹ do Gminnego
Centrum Informacji lub Urzêdu Gminy Konopiska.
Wszyscy Pañstwo, którzy zechc¹ odwiedziæ
Gminne Centrum Informacji mog¹ uczyniæ to osobiœci
lub na ekranie komputera, wchodz¹c na nasza stronê
internetow¹ www.gci.konopiska.pl. Zapraszamy!
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PASMA
ZESPÓ£ SZKÓ£ W KONOPISKACH
OSI¥GNIÊCIA GIMNAZJUM W
KONOPISKACH
Inf. Gimnazjum w Konopiskach
Podsumowujemy
I pó³rocze
roku
szkolnego
2005/2006.W tym semestrze mo¿emy pochwaliæ siê
wieloma osi¹gniêciami.
Nasi
uczniowie
uczestniczyli
we
wszystkich
olimpiadach przedmiotowych.
Do II etapu zakwalifikowa³o siê 11 uczniów. Z jêzyka
polskiego: Barbara Krogulewska z kl. II D ( op. A.
Kamiñska), Anna Mazur z kl. II B ( op. A.
Banaœkiewicz), Dominika P³atkowska z kl. IIIE,
Daria Sikora z kl. III E, Malwina Brzeska z kl. III E (
op. M. Szymanek), Ewa Benduch z kl. III D ( op. G.
Pasek), Katarzyna Kowal z kl. IIIA( op. R.Gêsiarz).
Z geografii: Anna Dali Maryoush z kl. III B (op. M.
Jeziorowska) i Paulina Zasada z kl. III E ( op. A.
Trzepizur).
Z biologii: Ewa Kamiñska z kl. IIIE , Bart³omiej
Grzyb z kl. III E (op. E. Zaporowska).
Uczennica Ewa Kamiñska zakwalifikowa³a siê do III
etapu konkursu biologicznego.
Z okazji
„ roku Mickiewiczowskiego” zostaliœmy
zaproszeni 20.12 .2005 r. do Gimnazjum im. A.
Mickiewicza
w Starczy. Tam
nasi
uczniowie,
przygotowani przez A. Kamiñsk¹ i M. Szymanek,
przedstawili balladê „ Powrót taty” w po³¹czeniu z
wierszem A. S³onimskiego „ Mickiewicz”.
Wystêp naszych uczniów zosta³ nagrodzony II
miejscem. Mamy równie¿ osi¹gniêcia na szczeblu
powiatowym.
Dwie uczennice Anna Dali Maryoush z kl. III B
oraz Kamila Rozpondek z kl. II A s¹ finalistkami
Powiatowego Konkursu Fizycznego ( op. J Dali
Maryoush).
Gimnazjum
nasze
bra³o
udzia³ w
konkursie
zorganizowanym przez Dziennik Zachodni „ Polska w
Unii Europejskiej” i równie¿ tutaj odnieœliœmy sukces.
Laureatk¹ zosta³a uczennica Malwina Brzeska z kl. III
E, która w nagrodê pojedzie na wycieczkê do Brukseli
( op. I . B³aszczyk).
Uczestniczyliœmy
te¿ w
wielu
konkursach
plastycznych. Uczennica
¯aneta Bryœ z kl. II C
zdoby³a III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „ Bezpieczne wakacje w górach”. Do IV
Regionalnego Konkursu Plastycznego „ Tradycje i
obrzêdy polskie” zakwalifikowa³y siê dwie uczennice :
Milena Pijet z kl. III E i Magdalena Warwas z kl. I
C, która w tym konkursie zajê³a III miejsce (op. C.
Trzepizur).
Nasze Gimnazjum rozpoczê³o realizacjê programu
Sokrates- Comenius. Jako szko³a
koordynuj¹ca
przygotowaliœmy
wizytê robocz¹ dla
naszych
partnerów ze S³owacji i Niemiec.
Nauczyciele historii zgromadzili eksponaty do
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urz¹dzenia Izby
Regionalnej .
Uroczystego
otwarcia dokonano 11. 11. 2005r.
W okresie przedœwi¹tecznym Samorz¹d Uczniowski
zorganizowa³ zbiórkê odzie¿y i zabawek Dla Domu
Ma³ego Dziecka w Czêstochowie.

SZKO£A PODSTAWOWA
Inf. SP w Konopiskach
Ju¿ po raz czwarty uczniowie klas szóstych Szko³y
Podstawowej w Konopiskach wziêli udzia³ w Konkursie
Interdyscyplinarnym. Has³o tegorocznych zmagañ, NA
PODBÓJ KOSMOSU, zgromadzi³o w pierwszym etapie
grupê uczniów najbardziej zainteresowanych tematyk¹
badañ i podró¿y kosmicznych. Warto dodaæ, ¿e konkurs
obejmuje swym zakresem ró¿ne dyscypliny, miêdzy
innymi: jêzyk polski, matematykê, przyrodê, historiê,
plastykê, a tak¿e wybrane elementy œcie¿ek edukacyjnych.
Dlatego te¿ do drugiego etapu przechodz¹ uczniowie,
którzy maj¹ nie tylko du¿¹ wiedzê i umiejêtnoœci, ale
potrafi¹ odnieœæ j¹ do praktyki dnia codziennego. Umiej¹
w sposób twórczy rozwi¹zywaæ problemy, najpe³niej i w
sposób integralny pojmuj¹ œwiat, ludzi i siebie.
Nasz¹ szko³ê w drugim etapie reprezentowaæ bêdzie
piêciu uczniów finalistów: Adam Centkowski, Kamil
Joñczyk, Jakub Lamch, Daniel Ligêska i Ola
Wojciechowska. Nam nie pozostaje nic innego, jak
¿yczyæ im wiele radoœci i satysfakcji w „odkrywaniu”
kosmosu i w³asnych mo¿liwoœci oraz sukcesów w
konkursowej zabawie z nauk¹.
Gor¹cy okres przedœwi¹teczny dotyczy tak¿e pracy w
szkole. Uczniów odwiedza œwiêty Miko³aj, zmienia siê
dekoracja w salach lekcyjnych i na korytarzach, w blasku
choinki i przy wtórze kolêd organizowane s¹ wigilijne
spotkania klasowe. W Szkole Podstawowej w
Konopiskach przez ca³y ten czas trwa³y próby
bo¿onarodzeniowego przedstawienia, których efekt
zaprezentowano 22 grudnia.
W pachn¹cej choinkami i siankiem hali sportowej
spotkali siê zaproszeni goœcie przedszkolaki wraz ze
swoimi opiekunami z przedszkola w Konopiskach oraz z
zaprzyjaŸnionego Przedszkola numer 33 w Czêstochowie,
uczniowie szko³y podstawowej i gimnazjum, nauczyciele
oraz w³adze gminy.
W towarzystwie pastuszków, podstêpnego Heroda, Józefa
i Maryi, kolêdników i Œmierci prze¿ywano uroczyst¹ noc
narodzenia pañskiego. Jase³ka uœwietni³ œpiew kolêd.
Aktorzy zostali nagrodzeni brawami oraz s³odyczami,
którymi obdarowa³y ich przyby³e na spektakl maluchy. W
atmosferze
¿yczeñ, ciep³a i radoœci zakoñczono
spotkanie.
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Zdarzy³o siê pod siatk¹
Niezwykle udanie zakoñczy³ siê ubieg³y rok dla
siatkarskiej reprezentacji Gimazjum w Konopiskach.
M³odzi siatkarze naszego gimnazjum, ju¿ po raz drugi z
rzêdu awansowali do fina³u Mistrzostw Powiatu w
siatkówce ch³opców. W rozegranym w Mstowie,
turnieju eliminacyjnym zajêli drugie miejsce w grupie.
Ju¿ na pocz¹tku turnieju, dru¿yna z Konopisk musia³a
siê zmierzyæ z siln¹ ekip¹ Gimnazjum w Mykanowie.
Mecz po zaciêtej walce zakoñczy³ siê nieznaczn¹
wygran¹ Mykanowa (23:25, 22:25 ). Przegrana ta
jeszcze bardziej zmotywowa³a ch³opców do walki, w
kolejnych meczach nie dali ju¿ ¿adnych szans rywalom,
odnosz¹c dwa pewne zwyciêstwa. Turniej fina³owy
zaplanowano w marcu. Wyniki poszczególnych
meczów:
Rudniki - Mstów 2 : 0, Konopiska - Mykanów 0 : 2,
Rudniki - Mykanów 1 : 2, Konopiska - Rudniki 2 : 0,
Konopiska - Mstów 2 : 0, Rudniki - Mykanów 0 : 2.
Oprócz zmagañ w powiecie siatkarze rywalizuj¹ tak¿e
w lidze miêdzygimnazjalnej. Liga sk³ada siê z czterech
turniejów, rozgrywanych za ka¿dym razem w innym
gimnazjum. Pierwszy turniej zosta³ rozegrany w
Gimnazjum w Kamienicy Polskiej. Konopiska
rozpoczê³y rywalizacjê od wygranego pojedynku z
Gimnazjum nr 21 w Czêstochowie. Pokonanie tego

zespo³u pozwoli³o zagraæ o pierwsze miejsce ze
zwyciêzc¹ meczu Poraj Kamienica Polska. Prawdziwe
emocje rozpoczê³y siê w finale, gospodarze pewnie
wygrali pierwszego seta, ale od tej chwili pod siatk¹
zaczê³a dominowaæ ju¿ tylko jedna dru¿yna. Siatkarze z
Konopisk z ka¿d¹ akcj¹ grali m¹drzej i dok³adniej. Silne
ataki Tomasza Pociechy i Dawida Walentka nie
pozostawia³y z³udzeñ, kto tego dnia odniesie
zwyciêstwo. Wyniki meczów i kolejnoœæ po pierwszej
kolejce:
Konopiska - 21 Czêstochowa 2:0 , Kamienica Polska Poraj 2:0, Poraj - 21 Czêstochowa 2:1, Kamienica
Polska - Konopiska 1: 2.
1.
2.
3.
4.

Konopiska
Kamienica Polska
Poraj
21 Czêstochowa

8
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1

Dru¿yna z Konopisk wystêpuje w nastêpuj¹cym
sk³adzie:
Rozgrywj¹cy
£ukasz Pociecha, Piotr Banasiak,
Przemys³aw Dziubiñski; œrodkowi Tomasz Pociecha,
Dawid Walentek, Grzegorz Kuku³a, Piotr Sporek;
przyjmuj¹cy Kordian Minkina, Robert Ko³aczyk,
Patryk Jagusiak, Mateusz Sinicyn.

BIURO RACHUNKOWE
CENY PROMOCYJNE
Oferuje profesjonaln¹ obs³ugê w zakresie prowadzenia:
Ksi¹g rachunkowych, ksi¹g przychodów i rozchodów kadr i p³ac, ZUS - u
Oraz:
Sporz¹dzania wniosków kredytowych, pisania podañ, PIT - y

DLA FIRM ORAZ OSÓB PRYWATNYCH
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BIULETYN INFORMACYJNY GMINY KONOPISKA

Aleksandria I, Aleksandria II, Hutki, Jamki - Kowale, Konopiska, Kopalnia, Korzonek - Leœniaki, £aziec,
Rêkszowice, Walaszczyki, W¹sosz, Wygoda - Kijas

SPOTKANIE NOWOROCZNE RAD SO£ECKICH.
NA ZDJÊCIU: STAROSTA CZÊSTOCHOWSKI - M. CHUDZIK, WÓJT - J. SOCHA, Z- CA WÓJTA J.
¯UREK, , D. POLAK, D. BUDZIK ORAZ SO£TYSI Z SO£ECTW GMINY KONOPISKA

