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Jak wakacje...

... to tylko w Konopiskach!
WAKACYJNY KONKURS
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ WIDOKÓWKĘ
Z TERENU NASZEJ GMINY

WYDARZENIA i SUKCESY
DZIEŃ RODZINY Z GCKiR
W niedzielę 10.06.2012r. w Gminnej Hali
Sportowej odbył się pokaz dzieci i młodzieży z Gminnego
Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach. Na spektakl
pt. "RODZINA JEST OK !!!" zostały zaproszone całe
rodziny: rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie,
opiekunowie i przyjaciele uczestników zajęć.
Punktualnie o godz. 17.00 rozpoczęły się prezentacje
artystyczne. Zespoły: taneczne, teatralne, muzyczne,
szkółka orkiestry dętej i mażoretki, „Barbórki” - wszystko
to połączone w jedną całość. Mali, średni i duzi artyści
swym repertuarem przekonywali widzów, że "Rodzina
jest ok!!!". Przed rozpoczęciem widowiska przybyli goście
mogli podziwiać prace plastyczne oraz zdjęcia dzieci
GCKiR i „Barbórek” z różnych koncertów i wyjazdów.
Dziewczęta prowadzące spektakl z kółka teatralnego
"Maska" przenosiły zebranych w lata 60-te, kulturę hiphopu, w rejony Hiszpanii. Widzów zachwycały: barwne
kostiumy, śpiew, taniec oraz muzyka.
.
Po trwającym prawie 90 minut koncercie liczna widownia
nagrodziła wszystkich gromkimi brawami. Finał spektaklu
to około 120 dzieciaków ( i nie tylko), które coraz częściej i
na coraz wyższym poziomie prezentują swoje
umiejętności.Po spektaklu, krótkie podziękowanie na
ręce rodziców złożyły: pani dyrektor Gminnego Centrum
Kultury i Rekreacji w Konopiskach Iwona Lisek oraz pani
wójt Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak. Panie zaprosiły
wszystkich na podwieczorek na słodko. Znakomite ciasta
przygotowane przez: Edwardę Frania KGW Jamki, Iwonę
Roda KGW Konopiska, Aleksandrę Gola KGW Aleksandria,
oraz rodziców: Małgorzatę Morawiec, Małgorzatę Zyszczak, Monikę Gizel, Lidię Urbańczyk i Joannę Kowalik

zniknęły w oka mgnieniu.

.

W przedstawieniu „RODZINA JEST OK. !!!”
Wystąpili: Zespół taneczny„KONOPIELKI” instruktor: Ewa
Błaszczyk, Kółko teatralne „MASKA” instruktor: Mariola
Łyszczarz, Szkółka gry na keyboardzie instruktor: Sławomir Żydek, Kółko plastyczne instruktor: Sylwia Rogacz,
Szkółka muzyczna orkiestry dętej: Tomasz Hadrian, Jacek
Walentek, Bernadetta Mermer, Mażoretki „SZYK”
instruktor Iwona Lisek, Zespoły taneczne: „DROPSY”,
„MAŁA AFERA”, „AFERA”, „BARBÓRKI” instruktor - Karolina Słowik. Przygotowanie scenografii i zaproszeń: Sylwia
Rogacz, Mariola Łyszczarz, Mariola Poks. Zdjęcia: Olga
Muc, Robert Nowicki.
.
„Dzień Rodziny z GCKiR” był wspaniałą okazją do podziwiania dorobku pracy wielu osób: dzieci, ich rodziców,
opiekunów i sponsorów, ale to co mogliśmy podziwiać
to nie tylko praca - to ogromny wkład serca.
.
Serdecznie dziękujemy również osobom, które
zakupiły cegiełkę na rzecz wszystkich artystów
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji.
Pozdrawiamy
Zespół GCKiR

Galerię zdjęć z tego wydarzenia odnajdziecie również
na portalu społecznościowym Facebook pod hasłem:
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach
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Szanowni Państwo
Wakacje w pełni. Życzę Państwu, aby letnie ferie były czasem pełnym
relaksu, bezpiecznej zabawy oraz spełnienia. Mam nadzieję, że pogoda
będzie sprzyjać aktywności na świeżym powietrzu. Z wakacyjnych urlopów powróćmy wypoczęci, zadowoleni oraz pełni energii do dalszych
działań.
Mimo urlopowego czasu nie zapominamy o najmłodszych mieszkańcach
naszej gminy - przedszkolakach oraz uczniach.
W placówkach oświatowych trwają prace remontowe, ponieważ chcemy
aby standardy europejskie zawitały również do nas.
W bieżącym roku gmina Konopiska będzie organizatorem Dożynek Powiatowych. Zachęcam Państwa do czynnego włączenia się w przygotowania oraz aktywne uczestnictwo w obchodach tego wspaniałego
święta, które odbędzie się w dniu 19.08.2012 na terenie boiska LOT
w Konopiskach.
Wójt Gminy Konopiska
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!! KONKURS !!
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji ogłasza konkurs
z nagrodami na najpiękniejszą wakacyjną
widokówkę z terenu gminy Konopiska.
Konkurs pod honorowym patronatem wójta gminy Konopiska Jerzego Sochy.
Zapraszamy wszystkich - bez względu na wiek - do zabawy
z nagrodami.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie,
bądź dostarczenie do siedziby GCKiR - Konopiska
ul. Sportowa 60 - wakacyjnej widokówki z terenu naszej gminy.
Prace mogą być wykonane techniką dowolną.
Wymiary widokówki: 21 cm x 15 cm
TERMIN DOSTARCZENIA PRAC: 14 WRZESIEŃ 2012R.
Regulamin konkursu dostępny w siedzibie GCKiR.

Zapraszamy do zabawy!

stopka redakcyjna
Wydawca:
Rada Gminy Konopiska,
ul. Lipowa 5, 42 - 274 Konopiska,
tel. (0 34) 32 82 057
fax. (0 34) 32 82 035
www.konopiska.pl
E - mail: pasma@konopiska.pl
Redakcja: Olga Muc
Skład: Olga Muc
Numer zamknięto 05.07.2012r.,
Nakład 400 egz.

Druk: Drukarnia PAULA

Redakcja nie odpowiada za
autoryzowane teksty.

3

WYDARZENIA
DZIEŃ MATKI W HUTKACH

Z lekkim opóźnieniem w terminie 12.06.2012 odbyła
się uroczystość o charakterze gminnym z okazji „Dnia
Matki” z udziałem przedstawicielek KGW z terenu gminy
Konopiska. Uroczystość uświetnili swą obecnością
zaproszeni goście: Wójt Gminy Konopiska p. Jerzy Socha,
Z-ca Wójta Gminy p. Magdalena Jarosz Wawrzyńczak,
w imieniu Dyrektora Śląskiej Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa p. Stanisława Gmitruka - p.
Joanna Chalabowska, Naczelny Redaktor „Gazety
Częstochowskiej” p. Urszula Giżyńska, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji p. Iwona Lisek, Prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach p. Edward
Bałdyga, Sołtys wsi Hutki p. Halina Ernt, członkowie Rady
Sołeckiej w Hutkach p. Andrzej Ceglarek, p. Ewelina
Chamala, p. Dorota Hazy, p. Zdzisław Lisowski a także
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach p. Tamara Gwóźdź
z przedstawicielkami grona pedagogicznego szkoły p. Iwona Maj, p.
Agnieszka Jakubowska, p. Joanna
Dróżdż. W części artystycznej dla
gości wystąpiły dzieci przedszkolne i
szkolne w programie tematycznie
związanym z „Dniem Matki” a także
zespół taneczny w tańcu: „Piraci”.
Piosenkami o matce oraz przyśpiewkami ludowymi przy akompaniamencie akordenu umilały czas
zebranym członkinie KGW Hutki. Uczestniczące
w programie dzieci obdarowano słodyczami zakupionymi
przez Radę Sołecką. W czasie uroczystości 14 matek ze wsi
Hutki uhonorowano „Orderem Serca Matkom Wsi”
przyznanym przez Zarząd Krajowego Związku Rolników,
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Kółek i Organizacji Rolniczych na wniosek KGW Hutki.
Z upoważnienia władz Rejonowego Zarządu ZRKiOR
ordery wręczali: Wójt Gminy Konopiska Jerzy Socha oraz
z-ca wójta Magdalena Jarosz Wawrzyńczak. Podniosłym
momentem było uhonorowanie matki słynnych
„czworaczków” p. Soni Marchefka, babci p. Joanny
Marchefka oraz prababci p. Sabiny Jędrzejewskiej.
„Order Serca Matkom Wsi” otrzymały również matki
wieloraczków: p. Zenona Staszowska, Nina Badora, Wiesława Brzeska, Renata Cierpiał, Dorota Drożdżyńska, Krystyna Olszewska, Maria Górecka, Henryka Wawrzyńczak,
Halina Czaja, Anna Żurek, Elżbieta Ścigała. Na cześć
odznaczonych wzniesiono toast przy akompaniamencie
akordeonu na którym zagrał p. Zbigniew Łapaj.
Uroczystość zakończono wspólnym poczęstunkiem
przygotowanym przez członkinie KGW Hutki.
.
Niniejszym składam gorące podziękowania p. Dyrektor
Tamatrze Gwóźdź, wszystkim pracownikom szkoły
oraz uczniom ZSP Hutki, za pomoc w zorganizowaniu
uroczystości - przygotowanie sali oraz za część artystyczną. Bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie finansowe
p. Magdalenie Jarosz-Wawrzyńczak, p. Henrykowi Ziora,
p. Piotrowi Mościńskiemu z Punktu Skupu Złomu
w Hutkach, p. Edwardowi Bałdyga, członkiniom KGW
z terenu naszej gminy, p. Tomaszowi Cieślik oraz Radzie
Sołeckiej w Hutkach. W sposób szczególny dziękuję
członkiniom KGW
Hutki za wsparcie
finansowe, przygotowanie poczęstunku i obsługę
gości. Dziękuję
uczennicom Gimnazjum w Hutkach
za pomoc w obsłudze gości.
Wszystkim serdecznie dziękuję
za udział w uroczystościach i gratuluję odznaczonym.
.
Przewodnicząca KGW Hutki
Zofia Krzyżanowska

WYDARZENIA
SOBÓTKA 2012
Noc świętojańska - święto ognia, wody, radości, miłości
i spełnienia - to czas kiedy nowoczesność ustępuje
miejsca tradycji, a obrzędy, wróżby, oraz przekazywane
z pokolenia na pokolenie opowieści - wnoszą
w teraźniejszość odrobinę magii i tajemniczości.
W wigilię św. Jana - nad zalew „Pająk” - przybyli nie tylko
mieszkańcy, ale także i goście spoza
naszej gminy. Wymarzona, słoneczna pogoda, urozmaicony program
artystyczny, piękne tereny wokół
zalewu sprzyjały niezwykłej atmosferze sobotniego wieczoru.
Konkurs na najpiękniejszy wianek,
poszukiwanie kwiatu paproci,
wspólne puszczanie lampionów
szczęścia, podpalenie sobótki,
pokaz sztucznych ogni, to tylko
niektóre z atrakcji przy-gotowanych
na ten wyjątkowy wieczór przez
zespół GCKiR. Oficjalnego otwarcia
uroczystości dokonał wójt gminy
Konopis-ka Jerzy Socha, który wraz
z dyrektorem Gminnego Centrum
Kultury i Rekreacji Iwoną Lisek,
zaprosił wszystkich zebranych do
zabawy, relaksu oraz wypoczynku.
Cały program artystyczny: występy muzyczno-teatralne
dzieci szkolnych i przed-szkolnych, tańce zespołów:
„Barbórki” oraz „Walentynki”, ludowe przyśpiewki
Gminnego Zespołu Śpiewa-czego, koncert Orkiestry
Dętej OSP Konopiska, występy mażoretek „Szyk” przygotowano z myślą o zróżnicowanych gustach publiczności
przybyłej na sobót-kową uroczystość. Do tańca porywał
zespół „Turnioki”, jego góralsko-folkowe brzmienie
niosło się echem po spokojnych, zamglonych wodach
zalewu nadając całemu zdarzeniu atmosferę
tajemniczości i magii
.
Podczas tegorocznej „Sobótki” ogłoszono konkurs
na najpiękniejszy wianek. Do udziału w nim zgłosiło się
czternaście dziewcząt i jeden chłopiec. Konkurs wygrała
Hania Węgierek za „najbardziej naturalny wianek pełen
ziół oraz polnych kwiatów”. Drugie miejsce zdobyła
Karolina Brzeska, trzecie Kinga Kozak, wyróżnienie Julita Chaładaj. Gratulujemy wszystkim laureatkom

konkursu, a pozostałym uczestnikom zabawy serdecznie
dziękujemy za udział. Aby tradycji stało się zadość w barwnym korowodzie - wianki przeniesiono nad wodę.
Podczas „puszczania wianków” Zespół Śpiewaczy
odśpiewał pieśni tj. „Wianek, wianek różany”, „Mój wionecek marnie ginie”, „W wigiliję św. Jana”. Słowa pieśni
przywodziły na myśl zamierzchłe czasy, a w oczach
najstarszych mieszkanek naszej gminy
można było zauważyć łzy wzruszenia
W niezwykle malowniczy sposób na tle
nocnego nieba - prezentowało się
wspólne wypuszczanie lampionów
szczęścia. Całe rodziny: rodzice,
dziadkowie, dzieci - wypuszczali
ku niebu kolorowe latarnie a wraz
z nimi wędrowały ku przestworzom
myśli oraz życzenia. Punkt kulminacyjny imprezy - podpalenie
sobótki, wraz z pokazem sztucznych
ogni - stanowił niezwykły efekt
końcowy wspaniałej „sobótkowej”
imprezy. Obydwa momenty były długo
komentowane oczywiście na plus.
Zabawa trwała do późnych godzin nocnych, a uśmiechy na ustach zgromadzonych były najlepszym dowodem
na to, że „Sobótka 2012” wpisała
się w cudowny początek tegorocznych wakacji.
Zespół GCKiR serdecznie dziękuje za występy: ZSP
w Hutkch, Przedszkolu Lingwistycznemu „Oxford For
Kids” z Wygody, ZSP w Aleksandrii, ZSP w Kopalni, ZSP
w Rększowicach, ZS w Konopiskach, PP w Konopiskach,
SP w Jamkach, ZSP w Korzonku, „Dropsom”, „Małej
Aferze”, „Barbórkom”, „Walentynkom”, „Konopielkom”,
Orkiestrze Dętej OSP Konopiska, mażoretkom „Szyk”,
Gminnemu Zespołowi Śpiewaczemu, Zespołowi
„Turnioki”. Podziękowania za pomoc w organizacji
kierujemy również do: KGW Aleksandria, KGW Kopalnia,
OSP Hutki, OSP Konopiska, OSP Rększowice, a także
do wszystkich osób, których praca i zaangażowanie
wpłynęły na końcowy wspaniały i niezapomniany efekt
minionej imprezy.
.
GCKiR
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WYDARZENIA
BEZPIECZNE WAKACJE
ZASADY BEZPIECZNEJ KĄPIELI
*Nie kąp się w miejscach niedozwolonych,
korzystaj tylko ze strzeżonych kąpielisk
*Nigdy nie skacz do wody o nieznanym dnie
*Nie zanurzaj się gwałtownie w wodzie po długim
przebywaniu na słońcu
*Nie rób hałasu, ratownik może nie usłyszeć
czyjegoś wołania o pomoc
WYCIECZKA W GÓRY, DO LASU
*Przed wyjściem w góry sprawdź prognozę pogody
*Zaopatrz się w apteczkę i telefon komórkowy
*Weź ze sobą ciepłe ubranie, jedzenie i napoje
*Nigdy nie schodź ze szlaku i nie oddalaj
się od grupy
*Uważaj na kleszcze i owady, chroń się przed nimi
odpowiednim ubraniem i preparatami
odstraszającymi
*Nie zbieraj grzybów jeśli nie jesteś pewny
czy są jadalne
BEZPIECZNE OPALANIE
*Nie przebywaj zbyt długo na słońcu
*Stosuj kremy z filtrami ochronnymi
*Noś nakrycie głowy i okulary przeciwsłoneczne
*Pij dużo wody niegazowanej
*Pamiętaj! Słońce opala cię również gdy jesteś
w wodzie!
AKTYWNY WYPOCZYNEK
*Zakładaj kask zawsze gdy jeździsz na rowerze,
rolkach czy deskorolce
*Przestrzegaj przepisów drogowych
*Bądź widoczny na drodze - miej odblaski!
*Bądź aktywny fizycznie ale zachowaj rozsądek,
nie uprawiaj sportów w miejscach niedozwolonych
DBAJ O ZDROWIE I HIGIENĘ
*Dbaj o higienę osobistą i czystość wokół siebie
*Nie używaj wspólnych przyborów toaletowych
*Nie pij i nie jedz ze wspólnych naczyń
*Myj ręce przed każdym posiłkiem
*Jedz zdrowo
*Zawsze sprawdzaj datę ważności produktów,
które spożywasz
*Unikaj jedzenia posiłków w przypadkowych
miejscach
UWAGA
*Nie ryzykuj, z wakacji przywieź tylko miłe
wspomnienia
*Zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi
*Nie przyjmuj poczęstunków od nieznajomych
*Uważaj na dzikie i bezpańskie zwierzęta
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POMOC
Pogotowie
Policja
Numer alarmowy

999
997
112

Źródło:WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOICZNA W KATOWICACH
www.wsse.katowice.pl

OFERTA WAKACYJNA GCKiR

WYDARZENIA
LEKCJA INNA NIŻ WSZYSTKIE...
We wtorek 3 lipca, dzięki uprzejmości Ks. Sławomira Kaczmarka, odbyły
się zajęcia organowe dla dzieci z terenu
gminy Konopiska. Była to zarazem pierwsza
z szeregu licznych propozycji wakacyjnych
przygotowanych przez GCKiR w Konopiskach. Nietypowa lekcja muzyki odbyła
się przy zabytkowym 25-głosowym instrumencie marki Rieger z 1928 r. Uczniowie
mieli okazję zapoznać się z budową i zasadą
działania tego wspaniałego instrumentu
oraz wysłuchali prezentacji muzycznej
poszczególnych głosów na przykładzie
znanych pieśnii utworów organowych.
Dodatkowo lekcja zawierała ogólne zasady
liturgiki niezbędnej w pracy organisty. Każdy
z obecnych miał również okazję zagrać na organach, wykonując wcześniej przygotowaną
pieśń. Ta część zajęć wzbudziła największy
entuzjazm dzieci i rodziców. Zajęcia
przygotował i poprowadził mgr Sławomir
Żydek. Zapraszamy wszystkich na kolejne
spotkanie organowe , które odbędzie się już
w sierpniu!!
GCKiR

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI W KONOPISKACH UL. SPORTOWA 60, TE. 34 344 19 33
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WYDARZENIA

PÓŁMETEK BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE KONOPISKA
Warta ponad 56 mln budowa kanalizacji w ramach
projektu pt: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej
na terenie Gminy Konopiska”, współfinansowany
ze środków UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowiska jest już na półmetku. Działania wykonywane
są zgodnie z harmonogramem realizacji projektu,
co możliwe jest dzięki wielu godzinom ciężkiej pracy,
zarówno pracowników gminy jak i wykonawców
poszczególnych kontraktów. Realizując jedną
z największych inwestycji w gminie Konopiska jesteśmy
świadomi dużej odpowiedzialności i konieczności
podejmowania ważnych decyzji, ale również pełni nadziei
na dalszą pozytywną realizację projektu. Do końca
czerwca bieżącego roku z zakresu projektu powstało
na terenie Gminy Konopiska już 31 km nowej sieci
kanalizacji sanitarnej i 5 przepompowni ścieków budowa
sieci została ukończona na poziomie 53,2 % wszystkich
zaplanowanych działań w tym zakresie.
Pod koniec 2011r. oddano do użytku kanalizację
sanitarną w miejscowości Rększowice i Kolonia Hutki.
Wybudowanie ponad 7,5 km kanalizacji grawitacyjnej
i tłocznej wraz z 2 przepompowaniami ścieków umożliwi
podłączenie ponad 200 budynków mieszkalnych
bezpośrednio do studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych na posesjach. Na ukończeniu
znajdują się również
prace budowy kanalizacji sanitarnejw m.
Hutki oraz rozpoczęto
prace wzdłuż drogi
wojewódzkiej w miejscowościach Korzonek i Leśniaki. Zakończenie tego etapu
planowane jest na
grudzień 2012r.
Wraz z prowadzeniem prac w terenie,
w maju b.r. ogłoszono
kolejny przetarg na
budowę kanalizacji
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sanitarnej w ramach projektu „Uporządkowanie
gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska”.
Przetarg dotyczy przedostatniego kontraktu, który obejmuje budowę kanalizacji w miejscowościach Jamki
i Kowale, w skład której wchodzić będzie: kanalizacja
sanitarna grawitacyjna śr.200 i śr.160 7,48 km,
kanalizacja sanitarna tłoczna śr.160, śr.140, śr.90 3,02 km
i 7 przepompowni ścieków. Zakończono również prace
przy opracowaniu dokumentacji projektowokosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m.
Kopalnia i Aleksandria I, co umożliwi uzyskanie przez
gminę pozwolenia na budowę i ogłoszenie jeszcze pod
koniec 2012r. przetargu na wyłonienie wykonawcy robót
budowlanych ostatniego z kontraktów, który realizowany
byłyby w przyszłym roku.
Po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów na roboty
budowlane można będzie dokładnie oszacować wartość
całego projektu i ostateczny poziom dofinansowania.
Na chwilę obecną całkowita wartość projektu szacowana
jest na 56,19 mln zł, w tym dotacja w wysokości 35,33
mln zł (62,9% całkowitych kosztów). Aktualnie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca POIiŚ,
zatwierdził już dwanaście wniosków o płatność
rozliczających otrzymane transze zaliczki (dotacji)
na łączną kwotę 13,1 mln zł, a w przygotowaniu
jest wniosek nr 13 rozliczający 1,6 mln zł otrzymanej
zaliczki. Wydatki całkowite na koniec czerwca 2012r.
zamknęły się w kwocie 25,78 mln zł (45,9% poziom
wszystkich zaplanowanych wydatków).
Do końca roku planowane jest złożenie jeszcze dwóch
kolejnych wniosków rozliczających roboty budowlane
na kwotę 4,84 mln zł w tym 4,11 mln kolejnych transz
zaliczek. Potwierdza to szybkie i sprawne wykonywanie
wszystkich zadań przez gminę oraz niezwykłe efektywne
sięganie po środki UE, a także dobrą współpracę gminy
Konopiska z WFOŚiGW w Katowicach. Rozbudowa
zbiorczego systemu sieci sanitarnej poprawi zarówno
standard życia mieszkańców, jak i spełni wymogi unijne.
Zniknie wiele przydomowych szamb, z których do tej
pory trzeba było usuwać nieczystości korzystając
z kosztownego taboru aseniza-cyjnego. Niemniej ważne

WYDARZENIA
jest także to, że dzięki kom-pleksowemu uregulowaniu
gospodarki ściekowej, poprawi się zdecydowanie stan
środowiska naturalnego. Zaistnieją wówczas dogodne
warunki do dalszego rozwoju budownictwa i lokalnej
przedsiębiorczości.
Po zakończeniu projektu w 2013r. gmina Konopiska
będzie skanalizowana w 76,1%. Docelowo, ma powstać
ok. 58,3 km kanalizacji sanitarnej w tym ok. 15,6 km
kanalizacji tłocznej i 25 przepompowni ścieków.
Jeśli tempo prowadzonych prac będzie tak
zaawansowane jak obecnie, nie powinno być przeszkód,
aby terminowo oddać do użytkowania całą zaplanowaną
infrastrukturę sanitarną i umożliwić w 2014r.
mieszkańcom z dwóch ostatnich etapów tj. z m. Jamki
I Kowale oraz Kopalnia i część Aleksandrii I, przyłączanie
budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej.

Wszelkie informacje o przebiegu Projektu
i postępie prac budowlanych można znaleźć na stronie
internetowej www.konopiska.pl w dziale Urząd
Gminy/Wnioski unijne/JRP-kanalizacja.

INFORMACJA

wpłaty lub dokonali wpłaty nie w pełnej wysokości,
na postawie operatów szacunkowych wykonanych
przez uprawnionego rzeczoznawcę, zostaną obciążeni
w.w opłatą. Na podstawie wykonanych szacunków
dla części nieruchomości, opłaty za wybudowanie
kanalizacji (studzienki) na posesji wahają się w granicach
2300-2600 zł (zależnie od wielkości działki, lokalizacji
itp.), płatne w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia
się decyzji.
Jednocześnie przypominamy wszystkim mieszkańcom,
że zgodnie z obowiązującymi przepisami[1] istnieje
obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej
sieci kanalizacyjnej. W przypadku uchylania się od tego
obowiązku Wójt Gminy jest uprawnionych do wydania
stosownego nakazu pod rygorem egzekucji, a także
stanowi to wykroczenie podlegające karze grzywny.

Przypominamy mieszkańcom m. Rększowice
i Kolonia Hutki nie podłączonym do nowo wybudowanej
kanalizacji sanitarnej, iż w okresie 1 roku od daty
odbioru technicznego sieci kanalizacyjnej przez PWiK w
Częstochowie tj. do 01.09.2012r. obowiązują
uproszczone zasady podłączenia posesji do sieci
kanalizacyjnej. Po tym okresie należy liczyć się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat (oprócz
kosztów zakupu niezbędnych materiałów) tj.: kosztów
związanych z odbiorem przyłącza, wykonanie wyłącznie
przez uprawnioną firmę.
Osoby które dokonały pełnej wpłaty mogą zgłaszać
się do Urzędu Gminy Konopiska (pokój 1 parter)
po odbiór indywidualnego projektu przyłącza
do budynku mieszkalnego.
Ponadto informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady
Gminy Konopiska nr 261/XXVII/09 dokonanie pełnej
wpłaty w wysokości 2000 zł, uznawane jest jako
spełnienie warunku ponoszenia opłaty adiacenckiej
wynikającej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury
kanalizacyjnej. Właściciele posesji, którzy nie dokonali

[1] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach /Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm./ - art. 5 ust. 1 pkt.2,
art. 5 ust. 6, art. 5 ust 7 i art. 10 ust.

JRP Gmina Konopiska
ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
Tel. 34/328 20 57, fax. 34/344 19 35
Mail: srodowisko@konopiska.pl
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na
realne potrzeby
Nazwa Projektu: Gminna Hala Sportowa wraz zapleczem socjalnym w Konopiskach
Nazwa Beneficjenta: Gmina Konopiska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

„Gminna Hala Sportowa wraz zapleczem socjalnym w Konopiskach” to projekt, na który gmina Konopiska otrzymała
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja, działanie 9.3 Lokalna
infrastruktura sportowa).
Gminna Hala Sportowa to obiekt parterowy nie podpiwniczony murowany z więźbą dachową
okonstrukcji stalowej, szkieletowo - łukowej. Poszycie łuku zaprojektowano jako wielowarstwowy stropodach pełny
kryty gontem bitumicznym. Ściany zewnętrzne murowane systemem tradycyjnym warstwowe z cegły ceramicznej
ocieplone styropianem. Strop nad zapleczem żelbetowy, gęstożebrowy, prefabrykaty typu Teriwa I. Ogrzewanie gazowe
wspomagane technologią wykorzystującą energię geotermalną -pozwalającą w efekcie na zmniejszenie
zanieczyszczeń CO2.
Dane ogólne obiektu:
Powierzchnia zabudowy 3574 m2
Powierzchnia użytkowa - 3477 m2
Kubatura
- 39,660 m3
Wymiary sali - długość 48 m; szerokość 36,5 m; wysokość 11,7 m; pow. hali 1773 m2
z widownią na 280 miejsc.
Obiekt zaprojektowano w sposób zapewniający osobom niepełnosprawnym, a w szczególności poruszającym
się na wózkach inwalidzkich, warunki do korzystania z całego obiektu. Przy wejściu głównym do hali sportowej
zaprojektowano podjazd - pochylnię, w budynku - WC dla osób niepełnosprawnych, w całym budynku - jeden poziom
posadzek, bez elementów progowych.
Realizacja projektu jest niezwykle ważna, gdyż na terenie gminy Konopiska nie funkcjonuje żaden obiekt,
o parametrach porównywalnych do przedmiotowego. Jedynie promocja aktywnego trybu życia i dostosowanie bazy
sportowej do potrzeb mieszkańców może pozwolić na skuteczną promocję aktywnego trybu życia.
Gminna Hala Sportowa to obiekt ogólnodostępny, wykorzystywany na cele publiczne, przeznaczony dla mieszkańców
gminy i regionu w ramach zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych w obiekcie.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
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MOIM ZDANIEM...
“Nasze realia” Stanisław Górniak

wowych i 3 gimnazja które nas kosztują:

Bogata gmina. Tak mówią mieszkańcy sąsiednich gmin,
ale również i nasi. Sądząc po oddanych jak i prowadzonych inwestycjach tak by się mogło wydawać.
Dalej mamy w budżecie na 2012 rok szereg wspaniałych
inwestycji. Był to budżet konstruowany w poprzednim
roku. Były również planowane dochody, z podatków,
subwencje i dotacje. Jeśli dochody są niższe niż planowane to konsekwencją tego jest rezygnacja z niektórych planowanych inwestycji. Nadchodzą lata trudnych wyborów. Co realizować a z czego zrezygnować.
Tak się stało w tym roku. Gorzej jeśli do budżetu dochodzą nowe wydatki, które coraz częściej są spychane
na samorządy, bez pieniędzy z zewnątrz. Takimi
są: program niwelacji azbestu, obowiązek wyłapywania
bezpańskich psów, podwyżki dla nauczycieli, dopłaty
do inwestycji chodnikowych przy drogach wojewódzkich
itd. Obecnie jest na ukończeniu ( do 2014 r) ogromna
inwestycja jak na naszą gminę, za ponad 56mln zł z tego
35 mln dofinansowanie z Unii. Czyli ok. 22mln zł musimy
wyłożyć z budżetu gminy. Z niewielkim opóźnieniem
w stosunku do postępu robót kanalizacyjnych buduje
się chodniki przy drogach wojewódzkich. W tym roku
zakończy się budowa chodnika w Łaźcu i odcinek Rększowic pod Łaźcem. Inwestycja ta to 1 milion zł
z czego z budżetu gminy musimy dołożyć 400tys zł.
A jest to nieco ponad 800m chodnika. W roku 2013
dalszy ciąg na odcinku Nierada rondo w Rększowicach.
Czy w całości? To zależy od Zarządu Dróg Wojewódzkich
i od wysokości dochodów gminy. W tym roku w czerwcu
kończy się projekt „Być przedszkolakiem” współfinansowany z Unii Europejskiej na kwotę 947 tys zł.
Dzięki temu przez 2 lata nasze przedszkola były czynne
o 2 godz. dłużej. Dodatkowo dzieci miały 1 posiłek więcej. Do dobrego człowiek się szybko przyzwyczaja.
Obecnie krążą plotki że Wójt i radni chcą likwidować
przedszkola, obcinają godziny funkcjonowania
przedszkoli itp. Ustawa nakłada na gminę obowiązek 5
godzin przedszkola. Aby nie utrudniać rodzicom godzenia opieki nad dzieckiem z pracą, będą dopasowywane godziny pracy przedszkoli, w stosunku
do potrzeb. Ponadto przewiduje się oddziały w niektórych przedszkolach o wydłużonym czasie funkcjonowania. Nawet do 10 godzin. Również dla dzieci
z innych miejscowości. Pamiętać należy że przedszkole
jest finansowane w całości z budżetu gminy. W tym roku
to wydatek ponad 3,1 mln zł. Mamy 7 szkół podsta-

szkoły podstawowe 5,710 mln zł
gimnazja 3,191 mln zł
dowożenie do szkół 184 tys zł
zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół
385 tys zł
razem : 9,465 mln zł.
Subwencja oświatowa otrzymywana od państwa
to 7,567 tys zł. Czyli do wydatków bieżących szkół
z budżetu gminy w tym roku dołożymy 1,898 mln zł. Są to
wydatki bieżące bez kosztów remontów. Oprócz tego
gmina ma w zadaniach własnych budowę i utrzymanie
dróg gminnych, oświetlenie, bezpieczeństwo p..
pożarowe i wiele innych opłacanych z własnego budżetu.
Od jakiegoś czasu są rozpowszechniane opinie o radnych
i Wójcie że robią nagonkę na oświatę. Złe prawo nie pozwala na racjonalizację gospodarki i zatrudnienia. Wszędzie należy szukać oszczędności. Wzorem Rostowskiego
prościej było by podnieść podatki. Ale nie tędy droga.
Podnosząc podatki podcinamy gałąź na której siedzimy.
Należy ciąć wydatki i szukać innych źródeł przychodu.
Takich jak dochody z działalności gospodarczej, w ramach świadczenia zadań własnych samorządu. Należy
również zwiększyć nadzór, nad realizacją wszelkiego
rodzaju projektów. Na posiedzeniu Komisji Finansów,
oraz na sesji Rady Gminy w dniu 28.05.2012r poruszyłem
sprawę braku naliczania kosztów pośrednich, w tzw.
projektach miękkich. Tylko z tego tytułu każda szkoła
(wg moich wyliczeń) utraciła średnio ok. 20tys zł,
a pośrednio budżet gminy. W związku z częstymi
pytaniami dotyczącymi wpłat na budowę kanalizacji,
wyjaśniam: Jest to dobrowolna wpłata. Nikt nie może
być przymuszony do jej zapłaty. Jednakże Wójt może
nałożyć opłatę adiacencką zgodnie z rozdziałem 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dla większości
będzie to dużo więcej niż 2 tysiące. Był czas na początku
realizacji inwestycji, aby odstąpić od dofinansowania
kanalizacji przez mieszkańców. Na zebraniach wiejskich
poruszałem ten temat. Uszczupliło by to dochody gminy
o około3,9 mln zł na tym zakresie inwestycyjnym.
Obecnie jest to nie możliwe do przeprowadzenia bez
zagrożeń utraty płynności finansowej. Wobec coraz
większych trudności finansowych, chciał bym aby
w pierwszej kolejności, każda miejscowość, gdzie występuje zwiększone natężenie ruchu, (cd artykułu str. 12)
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(cd. “Nasze Realia”) otrzymała chodnik. Pilne są drogi
w nowych terenach pod zabudowę. Utwardzenie dróg
które nawet od kilkudziesięciu lat charakteryzują
się błotem i kurzem. Myślę że są to priorytety wszystkich
radnych. Niezależnie od tego, każdy z nas ma jeszcze
indywidualne zadania dla własnej miejscowości, które
chciałby zrealizować. Dla mnie takimi są: boisko przy
szkole i parking przy kościele. Wyjazd od p. Polaka jest
w trakcie realizacji. Na zakończenie porównanie.
Sąsiednia gmina Poczesna ma 12608 mieszkańców.
O 2200 więcej od nas. Ma duże wpływy z podatku
od wysypiska śmiecii marketów . Ma 5 szkół podstawowych i trzy gimnazja. A mimo to nie może się pochwalić takimi osiągnięciami jak my.
Stanisław Górniak
WIADOMOŚCI Z BIBLIOTEK
W dniach 8-15 mają obchodziliśmy IX Ogólnopolski
Tydzień Bibliotek pod hasłem „BIBLIOTEKA CIĄGLE
W GRZE”. Wszystkie placówki zorganizowały spotkania
z dziećmi i młodzieżą o tematyce:
1.Moja ulubiona książeczka ,poleć ją innym
2.Głośne czytanie
3.Opowiadania wojenne i fotografie o tematyce
wojennej
4.Malowanie postaci z bajek
Uczestnicy otrzymywali dyplomy i słodycze.
Ponadto w Gminnej Bibliotece Publicznej w Konopiskach, przedstawiony został spektakl teatralny o charakterze profilaktyczno -edukacyjnym pt. „Przygody
Smoka Emila”.
Na przedstawienie zaproszone zostały dzieci z Publicznego Przedszkola w Konopiskach .
Przybyła grupa maluchów i grupa 5-cio latków .
Wszystkie dzieci brały czynny udział w przedstawieniu.
Nagrodami dla wszystkich przedszkolaków były
książeczki ufundowane przez Bibliotekę .
Urszula Żurek
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SUKCESY NASZYCH MIESZKAŃCÓW................
“MAŁA AFERA”, “AFERA”, “DROPSY”
Od 21.05 do 27.05 w Młodzieżowym Domu Kultury trwał II
Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży Województwa
Śląskiego pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy.
Zaprezentowało się tam 38 zespołów muzycznych, 61
zespołów tanecznych, 40 zespołów teatralnych, 123 solistów
wokalistów. 2 zespoły taneczne: "Mała afera" i "Afera"
z Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach
postanowiły zmierzyć się z zespołami z całego województwa
śląskiego. Dla "Małej afery" była to pierwsza taka konfrontacja.
Zespół "Afera" miał już na swoim koncie wiele takich prezentacji, ale tancerki czekał większy stres niż zawsze. Na poprzedniej edycji przeglądu, z układem pt. "Czternasta
Królowa", dziewczęta zajęły Pierwsze miejsce i Grand Prix
Festiwalu. W tym roku, w znacznie odmłodzonym składzie,
także chciały wypaść jak najlepiej i ich założeniem było zajęcie
miejsca na podium. Okazało się, że cel "aferzystek" spełnił
się a ich doświadczenie doskonale udzieliło się młodszym tancerzom. 13 czerwca na wręczeniu nagród laureatom II Festiwalu Artystycznego okazało się, że zespoły : "Mała afera"
i "Afera" zajęły 2 miejsce!!! Wszystkim tancerzom gratulujemy
i życzymy jeszcze więcej sukcesów!!!

14 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 Młodzieżowy Domu Kultury
w Częstochowie gościł pełną salę przedszkolaków i dzieci klas IIII szkół podstawowych. Na sali zgromadziły się misie, klau-ny,
pszczółki, motylki, smerfy, groszki, laleczki i wiele innych postaci, które chciały zaprezentować swoje umiejętności taneczne.
Wraz z 22 zespołami,które przyjechały do Częstochowy, wystąpiły także "Dropsy" reprezentujące Gminę Konopiska. Zmagania konkursowe nie przyćmiły dzieciom dobrej zabawy i radości czerpanej z tańca. Na koniec uczestnikom zostały przyznane miejsca i nagrody. Pełnemu "składowi dropsów" zostało
przyznane wyróżnienie!!! Serdecznie gratulujemy wszystkim
tancerkom zespołu i zapraszamy na kolejne, słodkie (jak nazwa
wskazuje) podboje taneczne !!!
GCKiR

INFORMACJE
CHWILA RELAKSU...

Coś na ząb...
Coś z miodem lipowym...
Miodulinki
Składniki: 6 płaskich łyżek masła, ½
szklanki mleka, 10 dag miodu, 10 dag
płatków owsianych, 10 dag posiekanych
migdałów, 3 dag wiśni z kompotu, 3 dag
kandyzowanej skórki pomarańczowej, 3
dag kandyzowanej skórki cytrynowej

Sposób wykonania:
Lekko zagotować mleko, miód i 5 łyżek
masła lub margaryny. Resztę tłuszczu
rozgrzać na patelni, zrumienić płatki
owsiane. Posiekać wiśnie, kandyzowaną
skórkę pomarańczową i cytrynową, dodać
do masy razem z podsmażonymi płatkami
i migdałami. Włożyć masę na godzinę do
lodówki. Na posypanym mąką blacie
uformować z ciasta 4 walce grubości 3 cm.
Następnie pokroić każdy na 10
plasterków. Ułożyć miodulinki na pokrytej
pergaminem blasze piekarnika. Piec przez
12-15 minut w temperaturze około 175 °
C. Upieczone ciastka ostudzić.

Smacznego!!

REKLAMA

Http://www.spizarniamiodowa.pl/
pszczelarstwo/pszczelarstwokulinaria.php
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SPORT
Grand Prix Konopisk w biegach przełajowych
20 czerwca 2012 roku odbyła się XI edycja Grand Prix Konopisk
w biegach przełajowych pod patronatem Starosty Częstochowskiego. Organizatorami byli: Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy „Konopiska”, Gimnazjum w Konopiskach, Gminne
Centrum Kultury i Rekreacji oraz Gmina Konopiska. O puchar
Starosty Częstochowskiego w biegach rywalizowało sześć szkół
podstawowych i cztery gimnazja. Imprezę otworzył wielki miłośnik sportu wójt gminy Konopiska Jerzy Socha. Biegi cieszyły
się dużym zainteresowaniem. Dopisali nie tylko uczestnicy ale i
pogoda od jedenastu lat ciepło i słonecznie jak na zamówienie. Trasy zbudowano „przyjaźnie” dla każdej kategorii
wiekowej od przedszkolaka do gimnazjalisty. A rywalizacja?
pełna emocji, do tego stopnia, że w ferworze walki niektóre
dzieciaki pogubiły buciki….to dopiero sportowe charaktery.
Oto pierwsze szóstki poszczególnych biegów:
Kategoria przedszkola dziewczęta 100 m.
1. Szczerbak Nicola Łaziec 2. Caban Natalia Łaziec 3. Cierpiał
Anna Łaziec 4. Stachurska Julia Konopiska 5. Dylikowska
Aneta Konopiska 6. Sitowska Marcelina Konopiska
Kategoria przedszkola chłopcy 100 m
1. Iłczyk Filip Konopiska 2. Barnat Jakub Konopiska 3. Kita
Michał Kopalnia 4. Kowalczyk Jakub Konopiska5. Kowalczyk
Mateusz Konopiska 6. Kołodziej Kacper Rększowice
Kategoria szkoły podstawowe kl. I II dziewczęta - 200 m
1. Domagała Emilia Rększowice 2. Kasperczyk Dominika Rększowice 3. Szabelak Karolina Kopalnia 4. Nowak Zuzanna
Konopiska 5. Jonczyk Kaja Kopalnia 6. Klecha Justyna Kopalnia
Kategoria szkoły podstawowe kl. I II chłopcy - 200 m
1. Cierpiał Jakub Łaziec 2. Klabisz Fabian Rększowice
3. Błoch Bartosz Konopiska 4. Pyrkosz Mariusz Korzonek 5.
Gondro Sylwester Kopalnia 6. Sosnecki Mateusz Kopalnia
Kategoria szkoły podstawowe kl. III IV dziewczęta 300m
1. Kowalczyk Monika Konopiska 2. Kurowska Kinga Kopalnia
3. Trzepizur Olga Konopiska 4. Żygadło Oliwia Kopalnia 5.
Skoczylas Sylwia Kopalnia 6. Kasztelan Dominika Konopiska
Kategoria szkoły podstawowe kl. III IV chłopcy 300 m.
1. Ciuk Konrad Rększowice 2.Danecki Cyprian Konopiska 3.
Kluźniak Jakub Łaziec 4. Pietrzyk Jakub Konopiska 5. Płaneta
Bartosz Konopiska 6. Zając Jakub Konopiska
Kategoria szkoły podstawowe kl. V -VI dziewczęta 400 m
1. Małolepsza Natalia Konopiska 2. Zamróz Karina
Aleksandria 3. Witkowska Nicola Konopiska
4. Drożdżyńska Agata Rększowice 5. Kozak Delfina
Aleksandria 6. Szwyngiel Anna Kopalnia
Kategoria szkoły podstawowe kl. V -VI chłopcy 400 m
1. Budzik Marek Aleksandria 2. Woźniak Paweł Konopiska
3. Zielonka Mateusz Aleksandria 4. Szymczyk Patryk
Korzonek 5. Tomżyński Adam Łaziec 6. Sapała Sebastian
Konopiska
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Kategoria gimnazja kl. I III dziewczęta 600 m
1. Jończyk Karolina Konopiska 2. Jończyk Magdalena
Konopiska 3. Ryś Iga Konopiska 4. Piotrowicz Karina
Aleksandria 5. Pierzyna Ewelina Konopiska 6. Grajcar Laura
Konopiska
Kategoria gimnazja kl. I III chłopcy 600 m
1. Mierzwa Sebastian Woźniki 2. Slimok Dawid Woźniki
3. Badura Maciej Konopiska 4. Szajkowski Daniel Konopiska
5. Parkitny Tobiasz Woźniki 6. Pentok Piotr Woźniki
W klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych
zdecydowanie wygrała SP w Konopiskach zdobywając 46 pkt.
Drugie miejsce zajęła SP w Rększowicach 23 pkt, trzecie
miejsce SP w Kopalni 21 pkt. Pozostałe miejsca zajęły: SP
Aleksandria 18 pkt, SP Łaziec 10 pkt i SP Korzonek 5 pkt.
W punktacji drużynowej gimnazjów zdecydowane I miejsce
zajęło Gimnazjum w Konopiskach 20 pkt, II miejsce
Gimnazjum w Woźnikach 15 pkt, III miejsce Gimnazjum
w Aleksandrii 4 pkt oraz IV miejsce Gimnazjum w Hutkach
3 pkt.
Dodatkową atrakcją Grand Prix był rekreacyjny marsz Nordic
Walking. Ta dziedzina sportu zdobywa coraz większą
popularność również na terenie naszej gminy.
Bardzo często widzimy „spacerowiczów z kijkami”
wędrujących nie tylko leśnymi duktami ale również gminnymi chodnikami. Podczas Grand Prix wędrowano trasą
przygotowaną dla biegaczy.
Oto wyniki I Marszu Nordic Walking (pierwsza szóstka):
1.Gęsikowska Adrianna Konopiska
2.Jędrzejak Laura Konopiska
3. Rak Katarzyna Konopiska
4. Będkowska Aneta Konopiska
5. Mazur Maria Konopiska
6. Sokołowska Angelika Konopiska
Na zakończenie imprezy pani v-ce wójt Magdalena Jarosz
Wawrzyńczak wraz z dyr. GCKiR Iwoną Lisek wręczyły nagrody, medale i dyplomy ufundowane przez Gminę Konopiska.
W klasyfikacji drużynowej puchary Starosty Częstochowskiego wręczali panowie: Tadeusz Kapica i Naczelnik
Wydziału Sportu Piotr Juszczyk.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom biegów,
a tym którzy przyczynili się do organizacji imprezy gorąco
dziękujemy!
P.S.
Podczas Grand Prix ujawniło się wiele lekkoatletycznych
talentów. Może w przyszłości zaistnieją na międzynarodowych arenach sportowych?
Pozdrawiamy!

Zespół Szkół w Konopiskach
Gimnazjum w Konopiskach

OGŁOSZENIA
REKLAMA

BIURO RACHUNKOWE
przy GS “SCH”
w Konopiskach zaprasza:
NIP 573-010-49-2
REGON: 00041617
KRS: 0000114530
42-274 Konopiska
ul. Towarowa 2
Tel. 34 328 22 55, 695 735 312
E-mail: gminnaspoldzielnia@onet.eu
Biuro@3b.pl

REKLAMA

BETON
KONOPISKA
PROMOCJA!!

15

