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WYDARZENIA
Gmina Konopiska otrzyma³a dofinansowanie
w ramach Programu Inwestycji Strategicznych
"Polski £ad”
Dnia 25 paŸdziernika br. do ogólnej wiadomoœci przekazano informacjê o wynikach pierwszego naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski £ad". Z³o¿onych zosta³o 8 ty-

Szanowni mieszkañcy,
Tygodnik „Rzeczpospolita” po raz kolejny opublikowa³
siêcy wniosków z czego dofinansowanie otrzyma³o ponad 4000. presti¿owy ranking samorz¹dów.
Gmina Konopiska z³o¿y³a 3 wnioski, które otrzyma³y dofinan- W corocznym zestawieniu oceniane s¹ wszystkie gminy
w Polsce, ³¹cznie prawie 3 tysi¹ce podmiotów. Tak
sowanie. Cierpliwie czekaliœmy na te wyniki.
naprawdê na miano najlepszych gmin w kraju pod
wzglêdem zrównowa¿onego rozwoju zas³uguje znaczne
grono samorz¹dów.
Szczególne gratulacje nale¿¹ siê zwyciêzcom
w poszczególnych obszarach.

Gmina Konopiska od lat znajduje siê wysoko w
rankingu gmin wiejskich, w tegorocznym
rankingu zajêliœmy 93 miejsce wœród 1533
sklasyfikowanych gmin wiejskich. Natomiast na
tle wszystkich 16 gmin powiatu czêstochowskiego
plasujemy siê na wysokiej 2 pozycji.
Pragniemy z³o¿yæ gor¹ce podziêkowania, ¿e nasze potrzeby
zosta³y zauwa¿one wœród tak wielu innych. Za ¿yczliwoœæ,
wsparcie i zaufanie pragniemy szczególnie Serdecznie Podziê- Nale¿y podkreœliæ, ¿e nie tylko sztywne punkty brane s¹ pod
kowaæ Panu Ministrowi Szymonowi Gi¿yñskiemu - Sekretarzo- uwagê w tworzeniu rankingu. Zasady budowania
zestawienia ustala niezale¿na Kapitu³a, której
wi Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

przewodniczy by³y premier prof. Jerzy Buzek. Ranking ma
pokazaæ m.in. skutecznoœæ dzia³añ w³adz samorz¹dowych w
dzia³aniach zrównowa¿onego rozwoju lokalnej wspólnoty
zarówno jeœli chodzi o stronê ekonomiczn¹ jak równie¿
ochronê œrodowiska czy trwa³oœæ spo³eczn¹.
GCKiS
www.rp.pl
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MOJA OKOLICA.
DOBRA KOMUNIKACJA
W GMINIE KONOPISKA!
Platforma „Moja Okolica”
jest ju¿ aktywna w naszej gminie!
To bezp³atna aplikacja mobilna, ukierunkowana na budowanie i pog³êbianie relacji
lokalnych spo³ecznoœci. Przede wszystkim wspiera informacyjnie mieszkañców
i usprawnia komunikacjê w najbli¿szym s¹siedztwie.
Wska¿ interesuj¹c¹ Ciê lokalizacjê i poznaj nastêpuj¹ce modu³y:
KOMUNIKACJA (WIADOMOŒCI)
Wybieraj nadawców lokalnych wiadomoœci poprzez subskrypcje wizytówki. Poznaj
nadawców krajowych. Otrzymuj wa¿ne i potwierdzone informacje wzglêdem swojej
lokalizacji.
KALENDARZ WYDARZEÑ
Sprawdzaj dostêpne wydarzenia w Twojej okolicy i ustawiaj przypomnienia w swoim kalendarzu. Od teraz nie przeoczysz ju¿ ¿adnego wydarzenia organizowanego
na terenie gminy.
ZDROWIE - BEZPIECZEÑSTWO
Nawiguj do najbli¿szych placówek pomocy medycznej oraz otwartych aptek. ZnajdŸ
najbli¿szy defibrylator. Wszystkie informacje s¹ prezentowane wzglêdem Twojej lokalizacji.
RYNEK
Publikuj og³oszenia i zachêcaj do swoich produktów lub us³ug. Przeszukuj bazê og³oszeñ z Twojej okolicy i nie traæ czasu ani pieniêdzy na przesy³ki.
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
SprawdŸ najbli¿sze zaplanowane wywozy œmieci w twojej okolicy. Kalendarz
odbioru odpadów umo¿liwia monitorowanie wywozu œmieci w okolicy ka¿dego
mieszkañca. Z poziomu aplikacji mobilnej dla u¿ytkownika dostêpne s¹ odbiory
takich frakcji jak: szk³o, tworzywa, papier, odpady zmieszane, choinki oraz gabaryty.
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WYDARZENIA
zagra¿a³a. Tym bardziej bardzo dziêkujê cz³onkom KGW
w Hutkach, ZSP w Hutkach i OSP w Hutkach za zorganizowanie
tak wspania³ej imprezy promuj¹cej zdrowie, i dziêki której
mo¿emy wspólnie z mieszkañcami bawiæ siê, tak jak to by³o
dawniej, jeszcze przed pandemi¹.

Wiejski Festyn w Hutkach ramach Narodowego
Programu Szczepieñ „Szczepimy siê z KGW ”

Festyn wystêpem artystycznym „Dbamy o zdrowie” uœwietni³y
dzieci przedszkolne i uczniowie klas I-III Zespo³u SzkolnoPrzedszkolnego im. Miko³aja Kopernika w Hutkach oraz
Krystian B¹czyñski, który przeniós³ wszystkich w œwiat magii.
Nie zabrak³o te¿ degustacji wyœmienitych potraw

25 wrzeœnia 2021, na placu przy OSP w Hutkach, Ko³o
Gospodyñ Wiejskich w Hutkach zorganizowa³o „Wiejski
Festyn” w ramach Narodowego Programu Szczepieñ
„Szczepimy siê z KGW”. Poza wykonywanymi w tym dniu
szczepieniami przeciw COVID -19, na wszystkich uczestników
festynu czeka³o mnóstwo atrakcji i niespodzianek. Opraw¹
muzyczn¹ zaj¹³ siê DJ Adam Turos.
Piêkna pogoda i zapowiadane wczeœniej atrakcje œci¹gnê³y
w sobotnie popo³udnie do Hutek wiele osób spragnionych nie
tylko dobrej zabawy, ale i chêtnych do wykonania szczepienia
przeciw COVID-19 szczepionk¹ jednodawkow¹ Johnson &
Johnson oraz Pfizer.
Zainteresowanie szczepieniami by³o du¿e. W punkcie szczepieñ
zlokalizowanym w budynku OSP w godz. od 12 00 do 17 00,
personel medyczny ze szpitala w Gliwicach wykona³

przygotowanych przez panie z KGW w Hutkach i Zespó³
Szkolno-Przedszkolny w Hutkach ; mo¿na by³o spróbowaæ
tradycyjnego bigosu, ¿urku, kie³baski i kaszanki z grilla, chleba
ze smalcem i pysznych wypieków. By³y te¿ przek¹ski, które jak
zawsze najbardziej zachwycaj¹ najm³odszych mieszkañców,
a mianowicie gofry, wata cukrowa i popcorn.

szczepienia. Dla wszystkich osób zaszczepionych, KGW
z Hutek przygotowa³o specjalne upominki. Punkt szczepieñ
zabezpieczali policjanci z Posterunku Policji w Blachowni .
Jak podkreœla Edward Ba³dyga - radny Hutek – Od samego
pocz¹tku, odk¹d ruszy³y szczepienia staramy siê (jako Gmina
Konopiska i OSP w Hutkach) nie tylko je promowaæ, ale przede
wszystkim pomagaæ mieszkañcom i wspieraæ ich, aby jak
najwiêcej osób mog³o siê zaszczepiæ. Z pomoc¹ druhów z OSP
Huteki docieramy do tych, którzy maj¹ trudnoœci z dojazdem do
przychodni. To w³aœnie dziêki szczepieniom mamy mo¿liwoœæ
powrotu do normalnoœci, szczególnie teraz gdy stoimy u progu
czwartej fali i to od nas zale¿y w jakim stopniu bêdzie nam
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W strefie przewidzianej dla dzieci du¿ym zainteresowaniem
cieszy³y siê przygotowane przez organizatora atrakcje: bumber
ball, dmuchany zamek do zje¿d¿ania, warsztaty, malowanie
twarzy i tatua¿e oraz konkursy sportowe z nagrodami . Dzieci
mog³y tak¿e poznaæ pracê stra¿aków ochotników, dziêki
druhom z jednostki OSP w Hutkach i PSP w Czêstochowie.
Stra¿acy przyjechali ciê¿kim samochodem ratowniczogaœniczym, by pokazaæ ca³y sprzêt i specjalistyczne
wyposa¿enie, przeprowadzili szkolenie przedmedyczne. Du¿¹
atrakcj¹ byli motocykliœci ze swoimi maszynami.
Wspó³organizatorami tej imprezy by³a Ochotnicza Stra¿
Po¿arna w Hutkach, Zespó³ Szkolno-Przedszkolny
im. Miko³aja Kopernika w Hutkach, Edward Ba³dyga – radny
Gminy Konopiska.
Bardzo dziêkujemy wszystkim zaanga¿owanym w organizacjê
tak wspania³ego wydarzenia oraz sponsorom.
Anna Ba³dyga
przewodnicz¹ca KGW w Hutkach

WYDARZENIA
Wiejski Festyn w W¹soszu w ramach Narodowego
Programu Szczepieñ „Szczepimy siê z KGW ”.
W dniu 28 sierpnia 2021 r. w miejscowoœci W¹sosz, Ko³o
Gospodyñ Wiejskich „Kwiatami Malowane” zorganizowa³o
festyn w swojej siedzibie i jednoczeœnie Owczarkowej
Zagrodzie. Festyn odby³ siê w ramach akcji #szczepimy siê.
Podczas imprezy by³a mo¿liwoœæ zaszczepienia siê szczepionk¹
jednodawkow¹ COVID-19 Vaccine Janssen. W trakcie festynu
dzieci mog³y korzystaæ z bezp³atnych atrakcji: dmuchanej
zje¿d¿alni, bumber balle, przeja¿d¿ki na kucach ze stajni Laredo

seniorów. Wójt Gminy Konopiska Jerzy ¯urek przywita³
serdecznie wszystkich zebranych. Podkreœla³, jak wa¿ne
w ¿yciu cz³owieka s¹ spotkania, które umacniaj¹ wiêzi
spo³eczne i daj¹ mo¿liwoœæ rozmowy o rzeczach
najwa¿niejszych takich jakim jest zdrowie, obowi¹zkach
jakim jest spis powszechny i przyjemnych, które na chwilê
pozwalaj¹ zapomnieæ o obecnej trudnej sytuacji zw³aszcza dla
seniorów. W tym dniu tematem przewodnim by³o zdrowie.
Jak o nie zadbaæ. Jak wa¿ne s¹ szczepienia. Pogadankê na ten
temat wyg³osi³ Dyrektor SP ZOZ GOZ w Konopiskach
Krzysztof Œmich. Seniorzy otrzymali równie¿ gad¿ety
z W¹sosza, a tak¿e w zabawach organizowanych przez
Animatorów „Kolorowo i Bombowo”. Druhowie stra¿acy z OSP
W¹sosz – £aziec zaprezentowali nowy wóz bojowy oraz
przeprowadzili pokaz udzielania pierwszej pomocy. Dla goœci
Ko³o Gospodyñ Wiejskich przygotowa³o ciasto, bufet kawowy,
smalec z ogórkiem kiszonym oraz ¿urek z kie³bas¹. Dostêpne
by³y równie¿ stoiska z goframi, przysmakami z grilla, zimne
napoje. Browar W¹sosz czêstowa³ swoim lokalnymi wyrobami.
Mieszkañcy mogli siê bawiæ przy muzyce Dj Piotra. Sta³o siê
tradycj¹, ¿e w naszej miejscowoœci, po raz kolejny, trzeci rok
z rzêdu, koñczymy wakacje festynem dla mieszkañców W¹sosza
oraz przyby³ych goœci. Festyn wpisa³ siê ju¿ na dobre
w kalendarz naszego so³ectwa Z ka¿dym rokiem frekwencja jest
co raz wiêksza, co bardzo nas cieszy. A zatem, do kolejnego
spotkania!
promocyjne: torby, które u¿ytkowane na co dzieñ
przypominaæ
bêd¹ wszystkim o szczepieniach, d³ugopisy
So³tys W¹sosza
Monika Owczarek i ulotki, w których zawarte s¹ najwa¿niejsze szczegó³y
dotycz¹ce sczepieñ przeciwko COVID – 19. Mamy nadziejê,
¿e dziêki takim spotkaniom wzrastaæ bêdzie œwiadomoœæ
naszego spo³eczeñstwa, które zadba jeszcze bardziej o swoje
PROMOCJA SZCZEPIEÑ PRZECIWKO zdrowie, a tym samym o swoj¹ przysz³oœæ. W ramach
wydarzenia by³a równie¿ mo¿liwoœæ spisania siê w ramach
COVID - 19 W GMINIE KONOPISKA
Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci i Mieszkañ
Dnia 13 sierpnia 2021 roku seniorzy z Gminy Konopiska zostali 2021r. Tego dnia spisa³o siê 20 osób.
zaproszeni na spotkanie pod has³em „Zadbaj o zdrowie – Spotkanie przygotowane zosta³o przez pracowników GCKiS
na czele z dyrektorem Marcinem Kowalskim, który równie¿
Zaszczep siê”, które odby³o siê przy GCKiS w Konopiskach.
uczestniczy³ w spotkaniu.
Letnia aura sprzyja³a spotkaniu, na które przyby³o ponad stu
Urz¹d Gminy w Konopiskach
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WYDARZENIA
Jubileusz GLKS LOT Konopiska
i goœcie specjalni
W ramach obchodów Jubileuszu 75-lecia istnienia GLKS
„LOT” Konopiska, które mia³y miejsce w niedzielê 12 wrzeœnia
2021r. nasz¹ gminê odwiedzi³ p. Marek Przybylik. Dziennikarz
pochodz¹cy z Konopisk odebra³ z r¹k wójta Jerzego ¯urka
statuetkê przyznan¹ mu podczas Dni Gminy Konopiska
w kategorii „Inne szczególne osi¹gniêcia”. Ponadto, zgodnie
z przyjêt¹ przez Radê Gminy Konopiska uchwa³¹
nr 274/XXXIII/2021 z dnia 7 wrzeœnia zosta³ wpisany do Ksiêgi
Zas³u¿onych dla Gminy Konopiska. Z tej okazji otrzyma³
pami¹tkow¹ tablicê oraz wys³ucha³ odczyta-nych przez radn¹
Barbarê Jab³oñsk¹ gratulacji.
W tym dniu, wraz z p. Markiem Przybylikiem Konopiska
odwiedzi³ jego przyjaciel p. Stefan Szczep³ek - dziennikarz,
pisarz oraz pasjonat pi³ki no¿nej. Obaj Panowie zostali
nagrodzeni pami¹tkowymi tablicami, wrêczonymi przez
Komendanta Gminnych OSP, Janusza Joñczyka.
Z okazji Jubileuszu, na scenie g³os zabra³o wielu znakomitych
goœci, w tym m.in.: pose³ na sejm RP Andrzej Szewiñski,
Wiceprezes Œl¹skiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej i jednoczeœnie
Prezes Podokrêgu Czêstochowa Artur Szymczyk, Honorowy
cz³onek zarz¹du PZPN Jan Bzowy, prezes WLKS „Kmicic”
Czêstochowa Stanis³aw S¹czek, byli prezesi GLKS Lot
Konopiska Ignacy Polanowicz, Andrzej Tanerski oraz
wspó³organizator imprezy Andrzej Szymanek, ¿ycz¹c
wszystkiego najlepszego w dalszym rozwoju klubu.
Przemówienie traktuj¹ce o historii, ale i wspó³czesnoœci klubu
wyg³osi³ Prezes Rafa³ Jezierski, podkreœlaj¹c dobr¹ wspó³pracê
z w³adzami gminy, dyrektorem GCKiS, dzia³aczami,
sponsorami klubu, trenerami i pi³karzami.
Po czêœci oficjalnej rozegrany zosta³ mecz dru¿yny oldbojów
z dru¿yn¹ seniorów Lot-u Konopiska.
Wydarzenie zosta³o przygotowane we wspó³pracy z GCKiS
w Konopiskach.

Wycieczka do Krynicy
Cz³onkowie Ko³a Emerytów w dniach od 10 do 13 wrzeœnia br.
uczestniczyli w wycieczce do Krynicy Górskiej i okolic. Sama
Krynica to piêkne uzdrowiskowe miasto z deptakiem i pijalniami
wód zdrojowych. Mo¿na tak¿e zobaczyæ panoramê okolic
z Wie¿y widokowej (49, 5 metrów wysokoœci), do której
prowadzi œcie¿ka o d³ugoœci 1030 metrów, wœród koron drzew.
Wieczorem mo¿na by³o podziwiaæ graj¹c¹, podœwietlan¹
fontannê, gdzie gra œwiate³, wysokoœæ strumieni wody i muzyka,
stwarzaj¹ niepowtarzalne odczucia. Niezapomniane wra¿enia
wizualne i s³uchowe wynieœliœmy po biesiadowaniu z grup¹
górali. Zwiedziliœmy obiekty sakralne
w Tyliczu, a tak¿e
ogród biblijny z drog¹ na Golgotê, Cerkiew
w PowroŸniku,
Muzeum Pañstwa Muszyñskiego w Muszynie. Byliœmy tak¿e w
winiarni, gdzie degustowaliœmy pitny miód wytwarzany na
bazie miodu naturalnego i gdzie mo¿na by³o zakupiæ wyroby
produkowane na bazie miodu. Wycieczka by³a bardzo atrakcyjna
i bardzo udana, a w drodze powrotnej planowaliœmy ponowny
wyjazd.

Zarz¹d ko³a dziêkuje wszystkim uczestnikom za wspania³¹
atmosferê i zaprasza na kolejny wyjazd.
Bogus³awa Piwowarczuk

Dzieñ Seniora w Korzonku

GCKiS w Konopiskach
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10 wrzeœnia w œwietlicy wiejskiej w Korzonku spotkali siê
Seniorzy z so³ectwa Korzonek – Leœniaki. Dzieñ Seniora
zorganizowany przez Radê So³eck¹ i Ko³o Gospodyñ Wiejskich
w Korzonku przy wsparciu Gminnego Centrum Kultury i Sportu
obj¹³ patronatem Wójt Gminy Konopiska Jerzy ¯urek. Goœci
witali w progu Radna Karolina Ksi¹¿ek i so³tys Dariusz
M³ynarczyk.
Zasiad³szy przy zastawionych sto³ach, goœcie obejrzeli program
artystyczny z piosenkami i wierszami przygotowany przez
uczniów Szko³y Podstawowej w Korzonku. Nastêpnie

WYDARZENIA
zachwycaj¹ce, tak talentem, jak urod¹ i piêknymi kreacjami
panie, tworz¹ce trio Lady's Voice zaprezentowa³y piosenki z lat
20. i 30. Koncert, zakoñczony piosenkami ludowymi, przerodzi³
siê we wspólne, spontaniczne œpiewanie. Nie brakowa³o te¿
chêtnych do tañca. Dobrej zabawie, sprzyja³y nie tylko,
wspania³e wystêpy artystyczne i pyszne potrawy, ale przede
wszystkim radosna atmosfera wspólnych spotkañ, których
ostatnimi czasy tak bardzo nam wszystkim brakowa³o.
Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania darczyñcom:
Pani Joannie Kowalskiej - kwiaciarnia Lirata,
Pani Karolinie Ksi¹¿ek – sklep Karolinka,
Panu Edwardowi Klycie – Ekspress Market,
Panu Dariuszowi Moczarskiemu – Zak³ady Miêsne Aleksandria,
Panu Asteniuszowi Myœliwcowi – Park Korzonek,
Panu Andrzejowi Œciebior –Lewiatan.

¯yczenia

Ka¿dy cz³owiek powinien ¿yæ tak, by stanowiæ
wzór dla innych
W œrodê 11 sierpnia 2021 r. Pani
Kazimiera Marianna Kruk
zamieszka³a w miejscowoœci
Wygoda, œwiêtowa³a swoje 102
urodziny. Nasza Jubilatka jest
najstarsz¹ mieszkank¹ Gminy
Konopiska.

Z tej okazji, Jubilatce osobiœcie
z³o¿y³y wizytê w³adze
samorz¹du: Zastêpca Wójta
Gminy Konopiska Iwona Lisek
wraz z Kierownikiem Urzêdu
Stanu Cywilnego Katarzyn¹
Boreck¹, tak¿e pracownik
So³ectwo Korzonek
Urzêdu Gminy Adrian
Kosowski, bêd¹cy cz³onkiem
rodziny Dostojnej Jubilatki,
wrêczaj¹c kwiaty, upominek oraz list gratulacyjny.

Zarz¹d i cz³onkowie Ko³a Emerytów i Rencistów
w Konopiskach z okazji 50. rocznicy œlubu pp. Jadwigi
i Eugeniusza Majdzik sk³adaj¹ najserdeczniejsze ¿yczenia
zdrowia, szczêœcia, spe³nienia marzeñ oraz wszelkiej
pomyœlnoœci.

Szanown¹ Jubilatkê odwiedzi³y równie¿ Przewodnicz¹ca Ko³a
Gospodyñ Wiejskich Ma³gorzata Chmielewska oraz So³tys
miejscowoœci Wygoda Krystyna Soliñska. Wœród goœci by³y
tak¿e Panie z Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Konopiskach
Dorota Bator i Dorota Mesjasz.
Na urodzinowym spotkaniu by³o bardzo mi³o i sympatycznie,
rozmowy przy wspólnym stole przyprawia³y Jubilatkê
o uœmiech. Uroczystoœæ przebieg³a w ciep³ej i rodzinnej
atmosferze, a Pani Kazimiera Marianna by³a zadowolona
i zarazem poruszona przebiegiem ca³ego spotkania.
Dope³nieniem uroczystoœci Jubileuszowej by³ tort urodzinowy,
z którego Jubilatka osobiœcie zdmuchnê³a œwieczki, lampka
szampana oraz pami¹tkowe zdjêcia. Pani Kazimiera Marianna
otrzymuj¹c wiele ciep³ych s³ów i kwiatów nie kry³a radoœci.
Dostojnej Jubilatce ¿yczymy przede wszystkim zdrowia
i spokoju.
Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego
Katarzyna Borecka

PODZIÊKOWANIE

Drodzy Seniorzy!

Zarz¹d Gminnego Ko³a Emerytów serdecznie dziêkuje
wszystkim so³ectwom za udzielone wsparcie finansowe na
realizacjê dzia³alnoœci statutowej naszej organizacji. Wsparcia
udzieli³y nastêpuj¹ce so³ectwa: Hutki, Jamki, Konopiska,
Kopalnia, Korzonek, £aziec, Rêkszowice oraz Wygoda.
Serdeczne podziêkowania sk³adamy Panu Wójtowi Gminy
Konopiska Jerzemu ¯urkowi za ufundowanie upominków
z okazji Dnia Seniora.

Z okazji Waszego Œwiêta sk³adam wszystkim
¿yczenia zdrowia, pomyœlnoœci i wielu lat ¿ycia,
wype³nionych szacunkiem, ¿yczliwoœci¹ oraz mi³oœci¹.
Niech ka¿dy dzieñ przynosi Wam powody do radoœci i
uœmiechu.
Wójt Gminy Konopiska
Jerzy ¯urek

Zarz¹d Ko³a Emerytów
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WYDARZENIA
Narodowe Czytanie w Konopiskach!

Zasady dotycz¹ce korzystania z wrzutni bibliotecznej
Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach

1. Zabrania siê wk³adania do wrzutni wszelkich przedmiotów
W sobotê 11 wrzeœnia o godzinie 10.00 przy Skwerze Wojciecha
poza
ksi¹¿kami wypo¿yczonymi w Gminnej Bibliotece Publicznej
Korwin Szymanowskiego w Konopiskach odby³o siê Narodowe
w Konopiskach.
Czytanie. W tym roku jako lekturê wybrano „Moralnoœæ Pani
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
2. Wrzutnia biblioteczna s³u¿y do zwrotu wy³¹cznie
wypo¿yczonych ksi¹¿ek, szczególnie w dniach i godzinach, gdy
Biblioteka jest nieczynna.
3. Wrzutnia s³u¿y do zwracania ksi¹¿ek wypo¿yczonych
z Biblioteki G³ównej Gminnej Biblioteki Publicznej
w Konopiskach.
4. Zwrot materia³ów bibliotecznych mo¿liwy jest 24 godziny na
dobê, 7 dni w tygodniu.
5. Ksi¹¿ki nale¿y wk³adaæ do wrzutni pojedynczo, uwa¿nie
umieszczaj¹c je na pó³ce wrzutni, grzbietem do œrodka.
6. Zwrot materia³ów bibliotecznych dokonany za poœrednictwem
wrzutni zostanie odnotowany przez bibliotekarza nastêpnego dnia
roboczego.
7. Okresowe zmiany czasu pracy Biblioteki przek³adaj¹ siê
odpowiednio na rejestracjê zwrotu.
Narodowe Czytanie jest akcj¹ propaguj¹c¹ znajomoœæ literatury
narodowej. Przedsiêwziêcie to zapocz¹tkowano w 2011 roku
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i trwa ono do dziœ.
Do wspólnego odczytania dwóch pierwszych aktów
zaprosiliœmy reprezentantów w³adz gminy, dyrektorów oraz
nauczycieli szkó³, dyrektorów instytucji kultury, przedstawicieli
Kó³ Gospodyñ Wiejskich oraz ksiêdza proboszcza Parafii
w Konopiskach.
Dziêkujemy wszystkim obecnym za przy³¹czenie siê do
wspólnego czytania i wys³uchania dramatu Gabrieli Zapolskiej!

8. Zwrot materia³ów bibliotecznych z wykorzystaniem wrzutni
nie zwalnia U¿ytkownika od naliczonych op³at za ich
nieterminowy zwrot.
9. W przypadku stwierdzenia przez bibliotekarza
nieodnotowanych wczeœniej uszkodzeñ materia³ów

Drodzy Czytelnicy!
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e dla Pañstwa wygody oraz by
poprawiæ jakoœæ naszych us³ug od dziœ przy budynku
mieszcz¹cym Bibliotekê G³ówn¹ Gminnej Biblioteki Publicznej
w Konopiskach na ul. Sportowej 1 na po³udniowo-wschodniej
œcianie budynku od strony piekarni stanê³a wrzutnia ksi¹¿ek.
Dziêki urz¹dzeniu mo¿liwy jest zwrot materia³ów
bibliotecznych ca³¹ dobê, 7 dni w tygodniu. Wrzutnia s³u¿y do
oddawania ksi¹¿ek wypo¿yczonych wy³¹cznie w Bibliotece
G³ównej. Ksi¹¿ki nale¿y wk³adaæ do wrzutni pojedynczo,
uwa¿nie umieszczaj¹c je na pó³ce wrzutni, grzbietem do œrodka.
Zachêcamy do korzystania z tej metody zwrotu ksi¹¿ek oraz
prosimy o zapoznanie siê z regulaminem u¿ytkowania.
bibliotecznych zwróconych przez wrzutniê Biblioteka mo¿e
zwróciæ siê do U¿ytkownika z proœb¹ o wyjaœnienia.
10. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacj¹
powy¿szych zasad.
Biblioteka Publiczna w Konopiskach
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WYDARZENIA
NOC BIBLIOTEK 2021
,,CZYTANIE WZMACNIA”
Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja przekonuj¹ca do czytania
poprzez promocjê lokalnych bibliotek jako najbli¿szych miejsc
spotkañ z kultur¹, z ró¿norodnymi zasobami i bezp³atn¹ ofert¹
dla spo³ecznoœci, sprzyjaj¹cych wymianie idei i integracji.
Centrum Edukacji Obywatelskiej akcjê zainicjowa³o i rozwija
pod patronatem Biblioteki Narodowej, z udzia³em
wspó³organizatorów – Fundacji ABCXXI – Ca³a Polska czyta
dzieciom oraz Fundacji Rozwoju Spo³eczeñstwa
Informacyjnego, a tak¿e licznych partnerów i patronów.
Noc Bibliotek to wielkie œwiêto bibliotek i czytania –
ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób zachêca do
korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych
i dostêpnych instytucji kultury z ofert¹ dla osób w ka¿dym
wieku, miejsc wspólnych, ³¹cz¹cych ludzi, lokalnych centrów
¿ywej kultury i edukacji.
PaŸdziernik to miesi¹c bibliotek szkolnych – dlatego te¿
biblioteka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
im. M. Kopernika w Hutkach we wspó³pracy z Gminn¹
Publiczn¹ Bibliotek¹ w Konopiskach równie¿ wziê³a udzia³
w tym wydarzeniu, aby w niekonwencjonalny sposób podczas
imprezy literackiej pokazaæ, jak ciekawym, przyjaznym
i otwartym na wszystkich uczniów i uczennice miejscem jest
biblioteka! W nocy z 8 na 9 paŸdziernika uczniowie ZSP
w Hutkach spotkali siê w szkole, aby podczas tej wyj¹tkowej
nocy rozwijaæ swoj¹ pasjê czytania i wspólnie spêdziæ czas, pod
opiek¹ bibliotekarek pani Agnieszki Jakubowskiej i pani
Katarzyny Lis. Wieczór by³ pe³en wra¿eñ, ka¿dy uczestnik
zaprezentowa³ przygotowany przez siebie fragment ulubionej
ksi¹¿ki, której czytanie go wzmacnia, pozwala zapomnieæ
o troskach dnia codziennego , a tak¿e pomaga przenieœæ siê we
wspania³y œwiat wyobraŸni. Uczniowie wykonali wspania³e
prace plastyczne, które pokaza³y, ¿e czytanie wzmacnia nie tylko
duchowo, ale tak¿e fizycznie. W zwi¹zku z tym tego wieczoru
mo¿na by³o te¿ pograæ w tenisa sto³owego . Kolejnym punktem
programu by³y
ró¿norodne quizy dotycz¹ce znajomoœci
literatury i nie tylko, wa¿nym elementem by³o równie¿ wspólne
ogl¹danie filmów powsta³ych w oparciu o literaturê. Wszyscy
œwietnie siê bawili , a noc spêdzona w bibliotece pozwoli³a na
integracjê w tak trudnym dla nas wszystkich czasie pandemii.

Agnieszka Jakubowska

Pólkolonie jezykowe
„ English Summer Camp”
Grupa uczniów z klasy 4 uczestniczy³a w dwutygodniowych
pó³koloniach jêzykowych organizowanych od 16 do 27 sierpnia
w szkole w £aŸcu w ramach Programu Polsko-Amerykañskiej
Fundacji Wolnoœci ENGLISH TEACHING, którego krajowym
operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.
„Summer Kids”- bo tak¹ nazwê wybrali sobie uczestnicy,
spotykali siê codziennie od 9.00 do 12.00 i uczestniczyli w nauce
jêzyka angielskiego poprzez zabawê. Poza zajêciami
warsztatowymi, dzieci bra³y udzia³ w rekreacji na œwie¿ym
powietrzu, wycieczce rowerowej do GCKiS w Konopiskach
oraz odwiedzi³y Aquapark „Nemo” w D¹browie Górniczej.
Na zakoñczenie pó³kolonii zorganizowaliœmy sobie „Festiwal
Kolorów w £aŸcu” oraz ognisko z pieczeniem kie³basek. Ka¿dy

Szczególne podziêkowania kierujemy do pani dyrektor Tamary
GwóŸdŸ i
dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Konopiskach pana Piotra Mesyasza, którzy zaanga¿owali siê
i umo¿liwili organizacjê tej imprezy.
uczestnik otrzyma³ pami¹tkowy dyplom i upominek. Bawiliœmy
siê wyœmienicie!

Monika Wewiór-Mendrela
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UCHWA£Y
Podczas XXXIII sesji w dniu 7 wrzeœnia 2021 r. Rada
Gminy Konopiska podjê³a uchwa³y w sprawie:
a). wpisania do Ksiêgi Zas³u¿onych dla Gminy Konopiska.
Do Ksiêgi Zas³u¿onych dla Gminy Konopiska wpisano
pana Marka Przybylika - polskiego dziennikarza,
nauczyciela akademickiego, samorz¹dowa oraz Wielkiego
Przyjaciel Gminy Konopiska i GLKS „LOT” Konopiska.
b). ustalenia œredniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Konopiska na rok szkolny 2021/2022. Uchwa³a niezbêdna
do dokonania zwrotu rodzicom/opiekunom kosztów
dowozu dzieci, m³odzie¿y i uczniów do szkó³, przedszkoli
i placówek oœwiatowych.
Podczas XXXIV sesji w dniu 28 wrzeœnia 2021 r. Rada
Gminy Konopiska podjê³a uchwa³y w sprawie:
a). pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz wy³¹czenia
drogi z u¿ytkowania
b). zniesienia statusu pomnika przyrody. Dotyczy jednego
drzewa z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata)
rosn¹cego na posesji Aleksandria Druga, ul. Piêkna 132.
c). zmian w bud¿ecie Gminy na 2021 r. Zmiany dotycz¹
bie¿¹cej dzia³alnoœci gminy.
d). zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy na
lata 2021 -2032. Zmiany dotycz¹ bie¿¹cej dzia³alnoœci
gminy.
e). udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Œl¹skiego w roku 2022, na wspó³finansowanie inwestycji
drogowej pn. "Budowa chodnika w ci¹gu drogi
wojewódzkiej nr 904 w miejscowoœci Aleksandria - etap
IV", w kwocie 450.000,00 z³.
f). w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Wo j e w ó d z t w a Œ l ¹ s k i e g o w r o k u 2 0 2 2 , n a
wspó³finansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa
drogi wojewódzkiej polegaj¹ca na budowie peronu
autobusowego w miejscowoœci Wygoda w ci¹gu drogi
wojewódzkiej nr 907", w kwocie 55.000,00 z³.
g). udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Œl¹skiego w roku 2022 , na wspó³finansowanie inwestycji
drogowej pn. "Budowa chodnika w ci¹gu drogi
wojewódzkiej nr 907 w miejscowoœci Korzonek - etap II"
w kwocie 800.000,00 z³
h). udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Œl¹skiego w kwocie 3.765.000,00 z³, na
wspó³finansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa
drogi wojewódzkiej polegaj¹ca na budowie chodnika
wzd³u¿ drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowoœci
Rêkszowice i Hutki (etap I - 1300 m, etap II - 1160 m)",
w tym w roku 2023 715.000,00 z³ i w roku 2024

3.050.000,00 z³.
Uchwa³y e)-h) zwi¹zane s¹ z realizacj¹ zadañ zg³oszonych
przez Gminê Konopiska w ramach Programu WID 2021+,
dotycz¹cego zadañ prowadzonych na drogach
wojewódzkich dla których zarz¹dc¹ jest Zarz¹d
Województwa Œl¹skiego, wspó³finansowanych przez
jednostki samorz¹du terytorialnego.
i). w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Konopiska-Wschód
II". Zmiana stanowi dokoñczenie procesu zmiany mpzp
"Konopiska - Wschód".
j). w sprawie Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska.
Zmiana sankcjonuje, uzgodnione z zainteresowanymi
zak³adami, nowe przeznaczenie terenów dla zak³adów
produkcji elementów betonowych KOSTBET i zak³adów
miêsnych ALEKSANDRIA w Aleksandrii Pierwszej.

Remonty wakacyjne w ZSP w Hutkach
Wakacje to czas wypoczynku dla dzieci. Jednak nie oznacza to,
¿e w szko³ach nic siê nie dzieje. Wrêcz przeciwnie, w wielu
placówkach oœwiatowych okres ten wykorzystywany jest na
remonty i przebudowy. To czas na przygotowanie obiektów
szkolnych na kolejny rok szkolny.
W Zespole SzkolnoPrze-dszkolnym im. Miko³aja Kopernika w Hutkach
przeprowadzane zosta³y czêœciowe remonty, których ³¹czny
koszt to ponad
10 000 z³. Remont i modernizacja korytarzy
polegaj¹ce na malowaniu œcian i wymianie oœwietlenia
przeprowadzono
w ramach zadania z funduszu so³eckiego.
Dziêkujemy mieszkañcom i Radzie So³eckiej so³ectwa Hutki za
wsparcie poprzez wpisanie tego zadania do funduszu so³eckiego
2021.

ZSP Hutki
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INWESTYCJE
Zakoñczono budowê parkingu przy
Sanktuarium Krzy¿a Œwiêtego Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa w Rêkszowicach.
Parking od d³u¿szego czasu wymaga³ przebudowy. By³o to
widoczne szczególnie w postaci wyp³ukiwanego pod³o¿a przez
co jego nawierzchnia stawa³a siê nierówna i coraz mniej stabilna.
Konieczne sta³o siê zaplanowanie robót, które mimo
trudnoœci zwi¹zanych z ukszta³towaniem terenu mia³y poprawiæ
infrastrukturê i podnieœæ komfort u¿ytkowania tego miejsca
przez naszych mieszkañców.

doln¹ i górn¹ z kruszywa, wykonano nawierzchniê z kostki
ekologicznej 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej, u³o¿ono
krawê¿niki i obrze¿a oraz zagospodarowano teren zielony.
Ca³kowity obszar objêty przebudow¹ to blisko 2300 m2. Zadanie
na powierzchni 750 m2 - na tzw. dzia³ce parafialnej zosta³o
sfinansowane z datków parafian.
Urz¹d Gminy w Konopiskach

Modernizacja oœwietlenia boiska Orlik wraz
z boiskiem wielofunkcyjnym w Aleksandrii
i Konopiskach
Zakoñczy³a siê modernizacja oœwietlenia boisk "Orlik" wraz z
boiskami wielofunkcyjnymi w Konopiskach oraz w Aleksandrii.
Wymiana oœwietlenia na energooszczêdne lampy LED by³a
mo¿liwa dziêki dofinansowaniu inwestycji w ramach
Marsza³kowskich "Inicjatyw So³eckich 2021r".
Z bud¿etu Województwa Œl¹skiego na ten cel przeznaczono
30 tys. z³otych.

Zadanie polega³o na wymianie 64 sztuk w wiêkszoœci zu¿ytych
opraw oœwietleniowych i zast¹pienie ich nowoczesnymi
oprawami LED-owymi. Profesjonalna firma przy u¿yciu zwy¿ek
wysokoœciowych dokona³a wymiany a nastêpnie utylizacji
starych opraw oœwietleniowych. Zadanie niew¹tpliwie
przyczyni siê do obni¿enia rachunków za energiê elektryczn¹,
bowiem nale¿y pamiêtaæ, ¿e obiekty sportowe s¹
wykorzystywane przez naszych mieszkañców bezp³atnie do
Rozpoczêcie prac na parkingu poprzedzone by³y szeregiem póŸnych godzin nocnych przez ca³y rok.
rozmów dotycz¹cych zagospodarowania tego terenu oraz
Koordynatorem zadania by³o Gminne Centrum Kultury i Sportu
mo¿liwych rozwi¹zañ. Gmina Konopiska w 2020 roku
w Konopiskach.
zabezpieczy³a œrodki finansowe na ten cel. Sfinansowa³a
inwestycjê na dzia³ce o powierzchni 1540m2.
Wykonano roboty rozbiórkowe ziemne, wykonano podbudowê

GCKiS w Konopiskach
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WYDARZENIA
Jesteœmy ju¿ uczniami…

Centrum Nauki Kopernik … w Koperniku

W dniu 13 paŸdziernika br w szkole w £aŸcu odby³a siê szkolna
uroczystoœæ "Pasowania na ucznia", któr¹ przygotowali rodzice
wraz z wychowawc¹ klasy pierwszej, p. mgr Agnieszk¹
Chmielewsk¹. Ta niezwykle wa¿na szkolna uroczystoœæ
przebiega³a w bardzo œwi¹tecznym i radosnym nastroju.
Swoj¹ obecnoœci¹ uœwietnili ten wa¿ny dzieñ w naszej szkole
zaproszeni Goœcie. Przybyli przedstawiciele w³adz samorz¹du:
Pani Iwona Lisek - zastêpca wójta, Pan Edward Ba³dyga przewodnicz¹cy Rady Gminy Konopiska, Pan Andrzej Jarosz radny W¹sosza, Pani Jadwiga Kromo³owska - so³tys £aŸca, Pani
Anna Szwyngiel - przedstawiciel Rady Rodziców.
W niezwykle podnios³ej atmosferze wobec zgromadzonych
Goœci, uczniowie klasy pierwszej œlubowali uczyæ siê bardzo
pilnie, dbaæ o dobre imiê szko³y, kochaæ nasz¹ Ojczyznê, a swym
zachowaniem i nauk¹ sprawiaæ radoœæ rodzicom i nauczycielom.
Uczniowie klasy I z du¿ym przejêciem prezentowali swoje
umiejêtnoœci aktorskie i wokalne. Œpiewaj¹co udowodnili, ¿e s¹
gotowi przyj¹æ obowi¹zki ucznia i z³o¿yli uroczyst¹ przysiêgê na

Czym siê ró¿ni Ksiê¿yc od ksiê¿yca?
20 wrzeœnia 2021, uczniowie i uczennice ze szko³y Podstawowej
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. M. Kopernika
w Hutkach po³¹czyli siê z Centrum Nauki Kopernik, i przyjrzeli
siê gwiazdozbiorom widocznym na letnim (jeszcze) niebie.
G³ównym tematem zajêæ by³ ksiê¿yc. Uczestnicy i uczestniczki
zajêæ dowiedzieli siê, sk¹d bior¹ siê ich nazwy, czy wszystkie
planety je maj¹ oraz samodzielnie sprawdz¹, co mo¿na zobaczyæ
na naszym Ksiê¿ycu. Prowadz¹cy zajêcia edukatorzy
i edukatorki z Centrum Nauki Kopernik udowodnili , ¿e aby
zostaæ badaczem lub badaczk¹ kosmosu, nie trzeba mieæ
o g r o m n e g o t e l e s k o p u a n i k o s z t o w n e j a p a r a t u r y.
Zdalne eksperymentowanie jest mo¿liwe Zajêcia zdalne
w ramach programu Nauka dla Ciebie powsta³y w oparciu
o badania przeprowadzone przez zespó³ badawczy programu.
Opracowywano model zajêæ z wykorzystaniem nowatorskich
metod zarz¹dzania uwag¹ uczestników. Tak prowadzone
anga¿uj¹ uczniów, co pozwala im efektywnie poznaæ i zrozumieæ
prezentowane zagadnienia. Internetowe zajêcia dla szkó³. Szko³a
w Hutkach jest jedn¹ z prawie 200 placówek, które w tym roku
ju¿ skorzysta³y z jednego z trzech formatów zajêæ on-line. Udzia³
w programie jest bezp³atny, a zg³oszenia mo¿na wysy³aæ do
koñca bie¿¹cego roku. W ramach programu Nauka dla Ciebie
– wspólnej inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum
Nauki Kopernik – dostêpne s¹ nie tylko zajêcia online. Dopóki
sytuacja pandemiczna pozwoli wyje¿d¿aæ bêdzie tak¿e
Naukobus z mobiln¹ wystaw¹ Eksperymentuj! na pok³adzie.
Agnieszka Kotarska

Sztandar Szko³y Podstawowej im. Jana Paw³a II w £aŸcu. Po
z³o¿eniu œlubowania, pani dyrektor Magdalena Wronkowska
dokona³a symbolicznego pasowania na ucznia, dotykaj¹c
o³ówkiem ramion dzieci. Od tej chwili stali siê oni nowymi
cz³onkami naszej szkolnej spo³ecznoœci. W œwiat szkolny
wprowadzali m³odszych kolegów i kole¿anki uczniowie klasy
IV.
Potem uczniowie otrzymali pami¹tkowe dyplomy, prezenty,
prezenty i prezenty. Po skoñczonej akademii nasi uczniowie
udali siê na s³odki poczêstunek zorganizowany przez swoich
rodziców.
Pierwszakom ¿yczymy wielu sukcesów w murach naszej szko³y!

Pasowanie na przedszkolaka i ucznia
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
Im. Miko³aja Kopernika w Hutkach

„W naszej klasie jak w rodzinie…” takimi s³owami
piosenki rozpoczê³a siê uroczystoœæ pasowania na ucznia.
„Wspania³a 13” uczniów klasy pierwszej pod czujnym okiem
wychowawczyni przygotowywa³a siê do tej uroczystoœci od
kilku dni. Uczniowie uczyli siê dzielnie tekstów wierszy,
piosenek, wytrwale æwiczyli podczas prób. 14 paŸdziernika 2021
r. od samego rana panowa³a uroczysta atmosfera. Odœwiêtnie
ubrani pierwszoklasiœci, piêkna dekoracja sali gimnastycznej
- wszystko po to, aby œlubowanie uczniów klasy I wypad³o jak
najlepiej. Tego samego dnia odby³o siê pasowanie na
Agnieszka Chmielewska przedszkolaka dzieci , które przygodê z przedszkolem zaczê³y od
SP w £aŸcu 1 wrzeœnia tego roku. Starsza grupa przedszkolna przywita³a ich
wierszami. Kandydaci na przedszkolaków popisali siê przed
zgromadzonymi recytuj¹c wiersze i œpiewaj¹c piosenki, za co
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otrzymali gromkie brawa. W uroczystoœciach wziêli
udzia³ przedstawiciele w³adz naszej gminy Pani Iwona Lisek zastêpca wójta Gminy Konopiska, Pan Edward Ba³dyga przewodnicz¹cy Rady Gminy Konopiska, Pani Dyrektor Tamara
GwóŸdŸ, ksi¹dz proboszcz Sebastian Ciastek, nauczyciele,
pracownicy szko³y, rodzice oraz uczniowie. Pani Dyrektor
powita³a gor¹co wszystkich zaproszonych goœci, a szczególnie
serdecznie klasê pierwsz¹, której "odda³a g³os". Uroczystoœæ
rozpoczê³a siê od czêœci artystycznej, w czasie której
pierwszoklasiœci mogli zaprezentowaæ swoje talenty
recytatorskie i wokalne. W niezwykle podnios³ej atmosferze,
przed sztandarem szko³y pierwszacy œlubowali byæ dobrymi
Polakami, dbaæ o dobre imiê swojej klasy i szko³y, swym
zachowaniem i nauk¹ sprawiaæ radoœæ rodzicom i nauczycielom.
Potem nast¹pi³ uroczysty akt pasowania na ucznia. Kolorowym
o³ówkiem tego symbolicznego aktu dokona³a Pani Dyrektor
Tamara GwóŸdŸ. Dzieci przedszkolne zosta³y pasowane przez
Pani¹ Iwonê Lisek - Zastêpcê Wójta Gminy Konopiska.
Nastêpnie nadszed³ czas na z³o¿enie podpisów w kronice
szkolnej i wrêczenie pami¹tkowych dyplomów, upominków od
w³adz gminnych i ro¿ków obfitoœci przygotowanych przez
rodziców. Uroczysty dzieñ zakoñczy³y pami¹tkowe zdjêcia. Ten
dzieñ na d³ugo zostanie pierwszakom w pamiêci.

opowiadali dzieciom na czym polega praca leœnika, co to jest las,
przedstawili plansze i naturalne okazy ró¿nych gatunków drzew
i krzewów leœnych, pokazali jak wygl¹da pomiar drewna i jego
oznaczanie za pomoc¹ specjalnego numeratora. Nie zabrak³o te¿
ciekawostek dotycz¹cych mieszkañców lasu – lisa, borsuka,
sarny, jelenia, dzika, zaj¹ca, dziêcio³a czy sójki. Przedszkolaki
i uczniowie klas I –III bardzo anga¿owali siê w zajêcia, chêtnie
odpowiadali na stawiane im pytania oraz same zadawali wiele
pytañ dotycz¹cych przyrody i pracy w lesie. Ca³e spotkanie
up³ynê³o w mi³ej atmosferze, a wys³uchane ciekawostki
i wiadomoœci poszerzy³y wiedzê przyrodnicz¹ dzieci. Nie
zabrak³o te¿ opowieœci na temat bezpiecznego wypoczynku
w lesie i o zasadach przeciwpo¿arowych, jakie w lesie
obowi¹zuj¹. Na zakoñczenie spotkania by³ czas na pami¹tkowe
zdjêcia w czapce leœnika i kasku drwala. Jeszcze raz serdecznie
dziêkujemy za interesuj¹ce zajêcia przyrodnicze.
Iwona Maj, Maria Wo³czyk

ZSP Hutki

Pasowanie na Przedszkolaka
3 listopada w Przedszkolu „Antoœ” w Aleksandrii odby³o
siê pasowanie na przedszkolaka nowych uczniów. By³a to wa¿na
chwila dla naszych ma³ych podopiecznych – radosna, podnios³a,
ale te¿ nios¹ca ze sob¹ trochê obaw. Wszystkie dzieci – dopingowane gor¹co przez Rodziców tworz¹cych ich pierwsz¹ publicznoœæ – œwietnie poradzi³y sobie z wystêpem i wielkimi
emocjami, jakie wywo³a³, a gromkie brawa, które otrzyma³y,
chyba najlepiej œwiadcz¹ o odniesionym przez nie sukcesie. I to
sukcesie w oczach tych najwa¿niejszych dla nich osób oraz
opiekunów z przedszkola. Wszystkim Dzieciom gratulujemy,
a Rodzicom dziêkujemy za przybycie, wspólnie spêdzony czas
i wsparcie okazane Dzieciom. Powierzamy wszystkie Rodziny
naszych dzieci opiece Matki Bo¿ej i wstawiennictwu Patrona
Przedszkola œw. Antoniego Marii Klareta.

Maria Wo³czyk, Justyna Œmieszek

Na czy polega praca leœnika?
Treœci przyrodnicze w wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej maj¹ ogromne znaczenie dla prawid³owego
rozwoju dzieci i uczniów. Ciekawie przekazane informacje
dotycz¹ce przyrody oraz jej ochrony na d³ugo zostaj¹ w pamiêci
naszych najm³odszych, jednoczeœnie ucz¹ ich odpowiedzialnoœci
za swoje postêpowanie. Podczas realizacji tematów dotycz¹cych
„Lasu i jego mieszkañców” w ramach innowacji pedagogicznej
„Przyjaciele przyrody” zaplanowa³yœmy równie¿ spotkanie
z leœnikiem. Nasze zaproszenie przyjêli Pan leœniczy Marcin
Gibaszek i pan leœniczy Krzysztof Wo³czyk z Nadleœnictwa
Herby. Podczas spotkania 26 paŸdziernika Panowie leœnicy

Przedszkole Klaretyñskie „Antoœ”
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Regionalny Przegl¹d Pieœni "Œl¹skie
Œpiewanie" im. prof. Adolfa Dygacza

8 wrzeœnia 2021 r. w Nakle Œl¹skim odby³o siê Œl¹skie Forum
Gospodyñ Wiejskich. W wydarzeniu udzia³ wziê³y:
Przewodnicz¹ca KGW Hutki Anna Ba³dyga wraz z cz³onkiniami
ko³a, Przewodnicz¹ca KGW Aleksandria Aleksandra Gola oraz
cz³onkinie KGW Jamki. Panie przyjê³y zaproszenie
czêstochowskiego oddzia³u ARiMR.

26 wrzeœnia br. w siedzibie Zespo³u Pieœni i Tañca Œl¹sk
w Koszêcinie odby³ siê Fina³ 27 edycji Regionalnego Przegl¹du
Pieœni im. prof. Adolfa Dygacza „Œl¹skie Œpiewanie”. W tym
roku tematem przewodnim by³a 100 rocznica powstañ œl¹skich
i upamiêtnienie walk o powrót Œl¹ska do Polski w latach 1919
– 1921. Pieœni powstañcze wykonywane przez uczestników
W jednym wspólnym namiocie Gminy Konopiska gospodynie przegl¹du odnosi³y siê do bohaterskich czynów Powstañców
zaprezentowa³y piêkne rêkodzie³o wykonywane przez Œl¹skich, stanowi¹c¹ wa¿n¹ czêœæ kultury i dziedzictwa regionu.
W przegl¹dzie wziê³y udzia³ 42 podmioty wykonawcze,
cz³onkinie naszych KGW podczas warsztatów organizowanych
w których wyst¹pi³o 451 osób.
w ko³ach. Namiot delegacji odwiedzi³y m.in.: organizatorka
wydarzenia, pose³ na Sejm RP Barbara Dziuk oraz
Wiceprzewodnicz¹ca Sejmiku Woj. Œl¹skiego Beata Kocik.
Panie doceni³y zaanga¿owanie naszych gospodyñ sk³adaj¹c im
osobiste gratulacje.

Podczas forum zaprezentowano m.in. stroje regionalne, miody
i rêkodzie³o. Odby³y siê tak¿e pokazy tañca, œpiewu oraz
konkurs na najlepsze ciasto i potrawê z ziemniaka.
Udzia³ w wydarzeniu wziê³o niemal 50 kó³ gospodyñ z ca³ego
regionu.
Sk³adam serdeczne podziêkowana Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Czêstochowie za zaproszenie,
organizatorom za przemi³e przyjêcie oraz kole¿ankom
z gminnych KGW za wspólne przygotowanie piêknego stoiska
Gminy Konopiska.
Przewodnicz¹ca KGW Hutki Anna Ba³dyga
Fot. A. Ba³dyga
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Uczestników ocenia³o jury w sk³adzie: Karolina Banach
– przewodnicz¹ca, Dorota Sitek, Marian Chrobok, Mariusz
Pucia, Wojciech Wantulok, Wojciech ¯egolewski, Zygmunt
Magiera.
Nasz¹ Gminê reprezentowa³ Zespó³ Œpiewaczy Gminy
Konopiska, który wykona³ dwie pieœni:
„Ju¿ zachodzi czerwone s³oneczko” i „Ten 21 roczek”, za które
otrzyma³ nagrodê specjaln¹ Dyrektora Zespo³u Pieœni i Tañca
„Œl¹sk” w postaci pobytu z warsztatami artystycznymi
w siedzibie ZPiT „Œl¹sk” im. Stanis³awa Hadyny w Koszêcinie.
Gratulujemy zespo³owi i dziêkujemy za zaanga¿owanie i wyj¹tkowe prezentacje pieœni patriotycznych.
M.£yszczarz
GCKiS w Konopiskach

WYDARZENIA
NAGRODA W KONKURSIE
„EKOLOGICZNA ZAGRODA 2021"

XXI DO¯YNKI POWIATU
CZÊSTOCHOWSKIEGO

29 sierpnia 2021r. w K³omnicach, podczas XXI Do¿ynek
Powiatowych odby³ siê fina³ powiatowego konkursu
„Ekologiczna Zagroda”. Jednym z laureatów zosta³ mieszkaniec
Aleksandrii Drugiej p. Ryszard Czaja, który otrzyma³
wyró¿nienie oraz nagrodê z r¹k Starosty Czêstochowskiego
Krzysztofa Smeli.
Pan Ryszard od ponad 31 lat jest w³aœcicielem gospodarstwa
pszczelego oraz producentem miodu, którego walory smakowe
i jakoœciowe s¹ doceniane w ca³ej Polsce. Obecnie pasieka liczy
40 uli. W³aœciciel stwarza doskona³e warunki dla sta³ego
rozwoju i zdrowia pszczó³ oraz przyk³ada szczególn¹ uwagê do
stosowania nowoczesnych rozwi¹zañ proekologicznych.
Nagrody zosta³y dofinansowane ze œrodków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.

Na zaproszenie starosty powiatu czêstochowskiego delegacja
naszej gminy na czele z przewodnicz¹cym Rady Edwardem
Ba³dyg¹ uczestniczy³a w XXI Do¿ynkach Powiatu
Czêstochowskiego. Cz³onkinie KGW z terenu gminy Konopiska
przygotowa³y reprezentacyjne stoisko wystawiennicze, a przede
wszystkim wykona³y okaza³y wieniec do¿ynkowy, którego
wyplatanie trwa³o przez wiele dni.
Te g o r o c z n y m g o s p o d a r z e m D o ¿ y n e k P o w i a t u
Czêstochowskiego, po³¹czonych z obchodami Œwiêta Pszczo³y
by³a Gmina K³omnice. Œwiêto plonów rozpoczê³a w niedzielê
29 sierpnia uroczysta msza polowa.
Ze wzglêdu na pandemiê koronawirusa w br. organizatorzy
zrezygnowali z przejœcia tradycyjnego korowodu.
W czêœci oficjalnej przyby³ych goœci powitali: Starosta Powiatu
Czêstochowskiego Krzysztof Smela oraz Wójt Gminy K³omnice
Piotr Juszczyk.

Uroczystoœæ zaszczyci³ Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Gi¿yñski.
Podczas wydarzenia nie zabrak³o sta³ych akcentów w postaci
prezentacji do¿ynkowych wieñców, czy wystêpów
artystycznych lokalnych zespo³ów. Naturalne miody prosto
z pasieki zaprezentowali okoliczni pszczelarze.
O.Muc
Fot. Ryszard Czaja Wójt Jerzy ¯urek sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim
cz³onkiniom Kó³ Gospodyñ Wiejskich z Gminy Konopiska.
GCKiS w Konopiskach
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HISTORIA DZWONÓW KOŒCIELNYCH W KONOPISKACH
OO Paulini z Jasnej Góry, maj¹tek Konopiska otrzymali na w³asnoœæ
w 1540 roku. W razie koniecznoœci doje¿d¿ali do Konopisk, aby czynnoœci
duszpasterskie sprawowaæ w ma³ej kaplicy, która prawdopodobnie ju¿ tutaj
istnia³a wczeœniej. Na mocy decyzji prowincja³a O Walentego GrzeŸby
Kowalskiego, w 1615 roku, na jej miejscu zbudowano solidn¹ du¿¹
modrzewiow¹ kaplicê kryt¹ gontami, któr¹ wkrótce zaczêto nazywaæ
koœcio³em. W wie¿yczce zwieñczaj¹cej koœció³ znajdowa³a siê sygnaturka,
czyli ma³y dzwon wzywaj¹cy wiernych na nabo¿eñstwa. Do tego koœcio³a
dobudowano dzwonnicê z bali sosnowych, przez któr¹ wchodzi³o siê do jego
wnêtrza. Je¿eli zbudowano dzwonnicê, to zapewne w nied³ugim czasie
umieszczono w niej dzwony. Wed³ug zapisów kronikarskich, w 1812 roku,
w dzwonnicy znajdowa³y siê dwa dzwony, jednak nie ma ¿adnego zapisu, kiedy
tam zosta³y umieszczone.
W Koszêcinie, jeszcze przed kilkunastu laty, p. Jan Myrcik prowadzi³
prywatny skansen, takiego rodzaju jaki stworzy³a pani Halina Kozakiewicz
w Hutkach. W swoich zbiorach posiada³ niemieck¹ gazetê z II po³owy XIX
wieku. W tej gazecie znajdowa³a siê notatka, ¿e ksi¹¿ê na Koszêcinie Fryderyk
Wilhelm von Hohenlohe-Ingelfingen, podarowa³ dzwon do koœcio³a
w Konopiskach. Mog³o to mieæ miejsce podczas jego panowania na Koszêcinie,
czyli w latach 1873-1895. Móg³ to byæ dzwon z pa³acowej kaplicy. Ten dzwon najpewniej zosta³ umieszczony, w starej dzwonnicy
dobudowanej do naszego pierwszego koœcio³a. Kiedy w 1901-1902 roku rozbierano stary koœció³ i dzwonnicê, dzwony
przechowano, a potem umieszczono w wie¿y nowego koœcio³a. W 1922 roku, po przybyciu do parafii ks. W³adys³awa
Kie³basiñskiego, dzwonów ju¿ nie by³o. Dziêki wzmiance, która zachowa³a siê w kronice parafii, wiemy, ¿e spi¿owe dzwony zosta³y
zarekwirowane przez Niemców i przeznaczone na przetopienie dla przemys³u
zbrojeniowego.
Po rozmowach nowego proboszcza ks. Kie³basiñskiego z parafianami,
zapad³a zgodna decyzja o zakupie nowych dzwonów, tym razem, stalowych.
Ks. Kie³basiñski zamówi³ je w 1922 roku, w firmie J. John w £odzi.
Uroczystej konsekracji dokonano 27 czerwca 1923 roku, dzwony otrzyma³y
imiona: najwiêkszy œw. Barbara, œredni œw. Walenty i najmniejszy
œw. Wawrzyniec. Mówiono, ¿e przy dobrej pogodzie, ich dŸwiêk s³ychaæ by³o
nawet w Boronowie. Podczas II wojny œwiatowej Niemcy byli zainteresowani
konfiskat¹ dzwonów, ale poniewa¿ by³y stalowe, nie przedstawia³y dla nich
¿adnej wartoœci.
Najwczeœniejsza wzmianka o sygnaturce, znajduje siê w inwentarzu
sporz¹dzonym przez ks. Kie³basiñskiego w 1954 roku. Parafianie z pokolenia
powojennego, zapewne pamiêtaj¹ linkê zwisaj¹c¹ z luku w stropie nawy g³ównej.
Jej koniec zawsze by³ zaczepiony w pobli¿u wejœcia do zakrystii. Pó³ godziny
przed ka¿d¹ msz¹ œw. najpierw bi³y dzwony oznajmiaj¹ce j¹, a potem 5 minut
przed rozpoczêciem liturgii, koœcielny wychodzi³ na œrodek koœcio³a
z odczepion¹ link¹ i poci¹gaj¹c j¹, uruchamia³ ko³ysanie sygnaturki. To by³ znak,
¿e wkrótce rozpocznie siê msza œw. Mieszkaniec Wygody p. Eugeniusz Popczyk
w 1965 roku wykona³ elektryczny napêd do sygnaturki i odt¹d uruchamiano
j¹ prze³¹cznikiem w zakrystii. Za kadencji ks. Pytlawskiego na dachu koœcio³a
zdjêto dachówkê i po³o¿ono blachê. Prawdopodobnie wtedy sygnaturka zosta³a
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od³¹czona od napêdu elektrycznego i przeniesiona z wie¿yczki
do wie¿y g³ównej i tam aktualnie siê znajduje.
Ks. W³adys³aw Kie³basiñski zmar³ w 1955 roku i jego
nastêpca ks. Stanis³aw Milewski, po szczegó³owych
oglêdzinach ekspertów uzyska³ potwierdzenie, ¿e ko³ysanie
dzwonów niekorzystnie dzia³a na konstrukcjê wie¿y. Rozpocz¹³

starania o plany i pozwolenia na remont oraz wzmocnienie jej
konstrukcji. W 1957 roku po prawej stronie placu koœcielnego,
w pobli¿u obecnego chodnika do parkingu, zbudowano
tymczasow¹ dzwonnicê drewnian¹, która s³u¿y³a przez kolejne
lata. Umieszczono w niej dwa mniejsze dzwony, najwiêkszy
przechowywano w bocznej ma³ej kruchcie. Wierni id¹cy
do koœcio³a, widzieli koœcielnego i kogoœ chêtnego do pomocy,
najczêœciej m³odzie¿, jak przy u¿yciu lin ko³ysali dzwonami.
Skomplikowany remont wie¿y trwa³ podczas kadencji
nastêpnego proboszcza ks. Józefa Zawadzkiego, w latach 1959
-1964. Wie¿ê wzmocniono ¿elbetonowymi filarami wewn¹trz
po czterech rogach, a co 5 metrów wykonano poziome ³¹czenia
na ca³ej jej wysokoœci. W 1968 roku, drugim roku kadencji
ks. Stanis³awa Pytlawskiego, p. Popczyk wykona³ ¿elazn¹
konstrukcjê do zawieszenia dzwonów. W tym czasie wci¹gnieto
na wie¿ê dwa mniejsze. Po ukoñczeniu elektryfikacji wie¿y, na
koniec, wci¹gniêto najwiêkszy dzwon. Odt¹d zaprzestano ich
ko³ysania. Po zainstalowaniu stalowych m³otów poruszanych
elektrycznie i uderzaj¹cych w kielichy dzwonów, wydawa³y
dŸwiêk, same pozostaj¹c nieruchome.
W architekturze wie¿y zaplanowano umieszczenie zegara,
jednak zawsze by³y pilniejsze wydatki i nie by³o na to funduszy.
Dopiero w 1994 roku ówczesny proboszcz ks. Roman
Szecówka, doprowadzi³ do umieszczenia w wie¿y mechanizmu
z zegarem i z kurantem wybijaj¹cym godziny oraz melodie. Aby
zapewniæ ochronê konstrukcji wie¿y przed niebezpiecznymi
drganiami, dŸwiêk naszych dzwonów zast¹pi³o zainstalowane
nagranie dzwonów z Katedry Notre Dame w Pary¿u, emitowane
przez g³oœniki. Uruchamia je unowoczeœnione elektroniczne
sterowanie. Równie¿ podczas pogrzebów nasze dzwony
pozostaj¹ nieme, ich g³os zastêpuje odtwarzane nagranie
pojedynczego dzwonu. Aktualnie pó³ godziny przed ka¿d¹ msz¹
œw. uruchamiane jest nagranie dzwonów. Poniewa¿ sygnaturka
nie zosta³a pod³¹czona do tego systemu, dlatego teraz ju¿ siê jej
nie u¿ywa.

Halina Kozakiewicz.
Urodzi³a siê 9 lutego 1935r. w Hutkach. Jej lata szkolne
przypad³y na czas okupacji hitlerowskiej. Nie dane Jej by³o
rozpocz¹æ nauki szkolnej w wieku 7 lat. Dopiero, jako 10-latka
rozpoczê³a naukê szkoln¹. Szko³ê Podstawow¹ w Hutkach
ukoñczy³a w 1951 roku. Po ukoñczeniu 7 klas Szko³y
Podstawowej uzyska³a maturê. Ukoñczy³a równie¿ trzyletnie
Studium Nauczycielskie w Gliwicach. W roku 1975
w Katowicach uzyska³a Dyplom Kwalifikacji Równowa¿nych
Wy¿szym Studiom Zawodowym. Od roku 1951/52 do 1968
pracowa³a w szkolnictwie w miejscowoœci Zabrze-Rokitnica,
a nastêpnie w Bytomiu. W roku 1968 wróci³a do swojej rodzinnej
miejscowoœci Hutki, gdzie pracowa³a w Szkole Podstawowej
w Hutkach do czasu przejœcia na emeryturê. W roku 1988
Uchwa³¹ Rady Pañstwa zosta³a odznaczona za dwudziestoletni¹
wyró¿niaj¹c¹ pracê pedagogiczn¹” Z³otym Krzy¿em Zas³ugi”.
Po przejœciu na emeryturê (34 lat pracy) zajê³a siê zbieraniem
eksponatów i za³o¿y³a jedyn¹ w gminie i okolicach „Izbê
Regionaln¹”. By³a w posiadaniu oko³o 700 eksponatów.
Za prowadzenie tej¿e Izby zosta³a wyró¿niona Statuetk¹ Wójta
Gminy Konopiska w kategorii „Oœwiata, kultura, sport i turystyka”. Bêd¹c na emeryturze, z myœl¹ o dzieciach, w roku 1993
wyda³a ksi¹¿kê p.t. „Zagadki i szmatki”. W roku 2001 wyda³a
drug¹ ksi¹¿kê p.t. „Zgadywanki niespodzianki”. Oprócz pracy
w rolnictwie, ukoñczy³a kurs, który da³ Jej mo¿liwoœæ za³o¿enia
pieczarkarni. Otrzyma³a tytu³ mistrza w zawodzie „ogrodnik
pieczarkarz”. Poniewa¿ nie wszyscy znali sposób na
sporz¹dzenie potraw z pieczarek, napisa³a ksi¹¿eczkê p.t. „Z pieczarek i boczniaków”.
Wspó³pracowa³a z Ko³em Gospodyñ Wiejskich w Hutkach,
ze szko³¹ w Hutkach oraz z So³tysem i Rad¹ So³eck¹.

Zmar³a 16 paŸdziernika 2021r.

Barbara Herba
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WYCIECZKA £ÓD-TORUÑ
W dniach 24-26.08.2021 r. dzieci korzystaj¹ce ze wsparcia
Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk” wziê³y udzia³
w 3-dniowej wycieczce na trasie £ódŸ-Toruñ. Wyjazd zosta³
zorganizowany i wspó³finansowany ze œrodków Ministerstwa
Rodziny i Polityki Spo³ecznej w ramach Programu Os³onowego
„Wspieranie jednostek samorz¹du terytorialnego w tworzeniu
systemu przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie” – edycja 2021.
W wycieczce wziê³o udzia³ 46 dzieci w wieku od 7 do 17 lat oraz
5 opiekunów. Wyjazd cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem,
ze wzglêdu na zachêcaj¹cy program wycieczki. Pierwsz¹
atrakcj¹ by³o zwiedzenie Experymentarium w £odzi, w którym
dzieci mog³y zobaczyæ jak dzia³a prawo fizyki podczas
warsztatów naukowych oraz wystaw interaktywnych.
Uczestnicy zwiedzili równie¿ Muzeum Kinematografii w £odzi,
w którym zapoznali siê z histori¹ filmu i zabytkowymi
eksponatami. W drugim dniu naszej wyprawy zwiedziliœmy
zabytkowe miejsca m.in. rynek
i uliczki Torunia, jednak
najwiêkszym zainteresowaniem wœród uczestników by³o ¯ywe
Muzeum Piernika, w którym dzieci w³asnorêcznie wykona³y
swoje pierniczki. Zapozna³y siê równie¿ z histori¹ tego miejsca
i jego eksponatami. Ciekawym punktem programu by³o równie¿
zwiedzenie Ogrodu zoobotanicznego w Toruniu. W programie
wycieczki uwzglêdniono równie¿ pokaz legend toruñskich,
które zosta³y nam przedstawione z wykorzystaniem
animacji.Celem wyjazdu by³a integracji i poszerzenie wiedzy
kulturowej wszystkich uczestników. Dziêki wyjazdowi
uczestnicy mogli zapoznaæ siê z zabytkami i atrakcjami miasta
£odzi oraz Torunia. Wyjazd ten mo¿emy zaliczyæ do bardzo
udanych, na
twarzach wszystkich
uczestników goœci³
uœmiech i zadowolenie. Dziêkujemy za wspólnie
spêdzony czas
w mi³ej atmosferze,
z niecierpliwoœci¹
czekamy na kolejne
wyjazdy poniewa¿,
nic tak nie kszta³ci
jak podró¿e.

Spe³niamy marzenia
Placówka Wsparcia Dziennego „Promyk”, dzia³aj¹ca w ramach
struktury organizacyjnej Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Konopiskach, bêdzie w okresie 1.10.2021
– 31.12.2021 realizatorem projektu socjalnego „Spe³niamy
marzenia”. Na projekt ten otrzymano dotacjê w kwocie
17 600,00 z³ przyznan¹ przez
Sejmik Województwa
Œl¹skiego uchwa³¹ nr VI/36/4/2021 z dnia 20 wrzeœnia 2021
z przeznaczeniem na realizacjê zadañ w ramach konkursu
” W s p i e r a n i e l o k a l n y c h s y s t e m ó w p ro f i l a k t y k i
i rozwi¹zywania problemów uzale¿nieñ oraz
przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie z problemem
alkoholowym w województwie œl¹skim w 2021 roku”.
W ramach projektu zorganizowane zostan¹ nastêpuj¹ce
bezp³atne zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y zamieszkuj¹cych gminê
Konopiska:
- zajêcia tematyczne powadzone przez wychowawców;
- zajêcia z elementami socjoterapii;
- zajêcia z profilaktyki uzale¿nieñ;
- trening umiejêtnoœci spo³ecznych;
- gimnastyka korekcyjna;
- zajêcia wyrównawcze z jêzyka angielskiego;
- zajêcia wyrównuj¹ce dostêp do nowoczesnych technologii
– robotyka (m.in. z wykorzystaniem robotów Genibot, Ozobot
oraz Doc Bot);

- zajêcia rozwijaj¹ce kreatywnoœæ – grafika.
Zakupiona
zostanie równie¿ ¿ywnoœæ do przygotowywania
Monika Kemuœ
Wychowawca posi³ków, materia³y plastyczne na zajêcia grafiki, robot wraz
Placówki Wsparcia Dziennego z oprogramowaniem na robotykê oraz ksi¹¿ki i komiksy na
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zajêcia tematyczne.
Dla rodziców dostêpne bêdzie bezp³atne indywidualne
poradnictwo udzielane przez psychologa (w pi¹tki w godz.
15.00-19.00) oraz terapeutê uzale¿nieñ (w poniedzia³ki godz.
13.00-19.00, wtorki godz. 13.00-17.00). Termin poradnictwa
mo¿na zarezerwowaæ pod numerem telefonu +48 511 199 778.
Ponadto dzieci i m³odzie¿ w wieku 6-17 lat bêd¹ mogli wzi¹æ
udzia³ w bezp³atnych wyjazdach edukacyjnych:
- W dniu 30 paŸdziernika 2021r. odby³a siê wycieczka do
Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu, Muzeum Techniki
Wojskowej w Zabrzu oraz Palmiarni w Gliwicach
(oprowadzanie z przewodnikiem) i Parku Chopina;
- W dniu 4 grudnia 2021r.: zaplanowano zwiedzanie Wroc³awia
– rynek (ratusz, kamieniczki „Jaœ i Ma³gosia”, plac Solny, Jatki),
Wroc³awskie ZOO i Afrykanarium, Ostrów Tumski (wieczorny
spacer i obserwowanie zapalania gazowych lamp przez
latarnika).
W dniu 6 listopada 2021r. dzieci wraz z rodzicami bêd¹ mog³y
uczestniczyæ w pieszej wycieczki po szlakach turystycznych
rezerwatów „Zielona Góra” i „Góry Sokole” (Jura Krakowsko
– Czêstochowska).
Powy¿sze zajêcia i wyjazdy skierowane s¹ w pierwszej
kolejnoœci do dzieci i m³odzie¿y maj¹cej trudnoœci w nauce,
wymagaj¹cej opieki, zagospodarowania czasu wolnego,
oddzia³ywañ wychowawczych, socjoterapeutycznych,
profilaktyki uzale¿nieñ.
Zapisów na zajêcia oraz wyjazdy edukacyjne nale¿y
dokonywaæ w Placówce Wsparcia Dziennego Promyk
w Konopiskach ul. Sportowa 7a (przy Gminnej Hali
Sportowej) – liczba miejsc ograniczona. Wiêcej informacji
mo¿na uzyskaæ od wychowawców pod numerem telefonu
+48 511 199 778. Placówka czynna jest od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach 13.00-19.00.

korzystaæ z wielu bezp³atnych, atrakcyjnych dzia³añ. Zadania
skierowane s¹ przede wszystkim dla osób dotkniêtych przemoc¹
w rodzinie, zagro¿onych ubóstwem lub wykluczeniem
spo³ecznym. W okresie wakacyjnym odbywa³y siê zajêcia dla
dzieci i m³odzie¿y, w tym: bajkoterapia z elementami teatru lalek
i o¿ywionej formy, prowadzona przez aktorkê teatru Adama
Mickiewicza z Czêstochowy, choreoterapia z elementami
biodanzy, prowadzona przez psychologa.
Ponadto, dzieci uczestniczy³y w 3-dniowej wycieczce
do £odzi i Torunia, gdzie odwiedzi³y m. in.: ¯ywe Muzeum
Piernika w Toruniu, Muzeum Kinematografii w £odzi, Ogród
Zoobotaniczny w Toruniu.
Dla dzieci, m³odzie¿y oraz ich rodziców zrealizowano
integracyjne warsztaty stolarskie, warsztaty kulinarne
z dietetykiem, warsztaty tworzenia witra¿u, cykl pieszych
wycieczek leœnych z elementami surwiwalu w pobliskich
nadleœnictwach.
Aktualnie w Placówce, w ramach powy¿szego projektu,
prowadzone s¹: warsztaty tworzenia komiksów, warsztaty
edukacyjno-zawodowe, warsztaty kulinarne z przedstawicielkami Ko³a Gospodyñ Wiejskich. Niebawem odbywaæ
siê bêd¹: terapia racjonalnego zachowania, zajêcia ³ucznicze,
warsztaty radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych dla dzieci,
m³odzie¿y i rodziców z policjantem, stra¿akiem, interwentem
kryzysowym, psychologiem oraz terapeut¹ uzale¿nieñ.
Wiêcej informacji w Placówce lub pod nr tel. 511 199 778.

Magdalena Badora
Kierownik GOPS Konopiska

Mogê wiêcej
W ramach dofinansowania Ministerstwa Rodziny
i Polityki Spo³ecznej z Programu Os³onowego: „Wspieranie
Jednostek Samorz¹du Terytorialnego w Tworzeniu Systemu
Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie”, w Placówce Wsparcia
Dziennego „Promyk” w Konopiskach realizowany jest projekt
Mogê wiêcej. Od lipca mieszkañcy gminy Konopiska mog¹

Justyna Imio³czyk
koordynator projektu
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Oddzia³ywania korekcyjno-edukacyjne dla
sprawców przemocy domowej
Programy korekcyjno-edukacyjne skierowane do sprawców
przemocy w rodzinie stanowi¹ fragment systemu
przeciwdzia³ania przemocy domowej, maj¹ charakter
pomocniczy i uzupe³niaj¹ ró¿ne formy interwencji prawnych
i administracyjnych podejmowanych wobec sprawców. Idea
tego rodzaju oddzia³ywañ ma swoje korzenie w przekonaniu,
i¿ zachowania przemocowe w rodzinie s¹ wyuczone
i przejmowane z pokolenia na pokolenie, przy czym istnieje
mo¿liwoœæ korekty takich zachowañ, po³¹czonej z edukacj¹,
niezbêdn¹ do uœwiadomienia sprawcy, ¿e zachowania takie maj¹
w istocie charakter przemocy wobec osoby najbli¿szej.
Oddzia³ywania te kierowane s¹ w szczególnoœci do:
· osób skazanych za czyny zwi¹zane ze stosowaniem
przemocy w rodzinie, odbywaj¹cych karê pozbawienia
wolnoœci w zak³adach karnych albo wobec których s¹d
warunkowo zawiesi³ wykonanie kary, zobowi¹zuj¹c je
do uczestnictwa w oddzia³ywaniach korekcyjno
-edukacyjnych;
· osób stosuj¹cych przemoc w rodzinie, które uczestnicz¹
w terapii leczenia uzale¿nienia od alkoholu lub
narkotyków, lub innych œrodków odurzaj¹cych,
substancji psychotropowych albo œrodków zastêpczych,
dla których oddzia³ywania korekcyjno-edukacyjne
mog¹ stanowiæ uzupe³nienie podstawowej terapii;
· osób, które w wyniku innych okolicznoœci zg³osz¹ siê do
uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.
Zaznaczyæ nale¿y, ¿e w przypadku osoby stosuj¹cej przemoc
domow¹, u której zosta³o rozpoznane uzale¿nienie od alkoholu
lub narkotyków, lub innych œrodków odurzaj¹cych, substancji
psychotropowych albo œrodków zastêpczych, w pierwszej
kolejnoœci kieruje siê j¹ na terapiê uzale¿nienia.
Celem oddzia³ywañ korekcyjno-edukacyjnych jest:
· powstrzymanie osoby stosuj¹cej przemoc w rodzinie
przed dalszym stosowaniem przemocy;
· rozwijania umiejêtnoœci samokontroli i wspó³¿ycia
w rodzinie;
· kszta³towanie umiejêtnoœci w zakresie wychowywania
dzieci bez u¿ywania przemocy w rodzinie;
· uznanie przez osobê stosuj¹c¹ przemoc w rodzinie
swojej odpowiedzialnoœci za stosowanie przemocy;
· zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów
powstawania przemocy w rodzinie;
· zdobycie umiejêtnoœci komunikowania siê i rozwi¹zywania konfliktów w rodzinie bez stosowania
przemocy;
· uzyskanie informacji o mo¿liwoœciach podejmowania
dzia³añ terapeutycznych.
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Przybieraj¹ one zazwyczaj formê spotkañ indywidualnych
i grupowych. Do najczêœciej stosowanych rodzajów zajêæ mo¿na
zaliczyæ m.in.: æwiczenia, warsztaty, wyk³ady, dyskusje,
psychodramê, treningi umiejêtnoœci psychologicznych
(komunikacji, asertywnoœci), zajêcia psychoedukacyjne,
projekcje filmów, psychotesty, analizy indywidualnych
przypadków, porady rodzinno-wychowawcze oraz elementy
indywidualnej psychoterapii.

Dla mieszkañców powiatu czêstochowskiego, w
tym gminy Konopiska warsztaty korekcyjnoedukacyjne organizuje Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie z siedzib¹ w Czêstochowie ul.
Jasnogórska 75 (tel. 34 334 33 33).
Na podstawie:

https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/OstaszewskiP._Realizacja-program%C3%B3w-korekcyjno-edukacyjnych-dlasprawc%C3%B3w-przemocy-w-rodzinie-w-%C5%9Bwietlewynik%C3%B3w-badania-ankietowego.pd (data dostêpu: 2021-10-18)
http://opsjl.pl/wpcontent/uploads/2019/06/wytyczne_MS_programy_korkcyjno_eduka
cyjne.pdf (data dostêpu: 2021-10-18
Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w
sprawie standardu podstawowych us³ug œwiadczonych przez specjalistyczne oœrodki
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych
oœrodkach, szczegó³owych kierunków prowadzenia oddzia³ywañ korekcyjnoedukacyjnych wobec osób stosuj¹cych przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób
prowadz¹cych oddzia³ywania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. z 2011r. Nr 50 poz. 259)

Magdalena Badora
Kierownik GOPS Konopiska

Gmina Konopiska informuje, ¿e otrzyma³a dotacjê
z Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo³ecznej w ramach œrodków
pochodz¹cych z Funduszu Solidarnoœciowego na realizacjê
Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepe³nosprawnej”
– edycja 2021” w wysokoœci : 31 586,85 z³
Ca³kowita wartoœæ: 31 586,85 z³
Realizatorem zadania w imieniu Gminy Konopiska bêdzie
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Konopiskach.
G³ównym celem Programu jest wprowadzenie us³ugi asystenta
jako formy ogólnodostêpnego wsparcia dla:
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- dzieci do 16 roku ¿ycia z orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci
³¹cznie ze wskazaniami: koniecznoœci sta³ej lub d³ugotrwa³ej
opieki lub pomocy innej osoby w zwi¹zku ze znacznie
ograniczon¹ mo¿liwoœci¹ samodzielnej egzystencji oraz
koniecznoœci sta³ego wspó³udzia³u na co dzieñ opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- osób niepe³nosprawnych posiadaj¹cych orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci
wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych albo orzeczenie równowa¿ne do wy¿ej
wymienionego.
Uczestnicy Programu bêd¹ mieli mo¿liwoœæ skorzystania
z pomocy asystenta m.in. przy:
- wyjœciu, powrocie i dojeŸdzie do wskazanych przez uczestnika
miejsc;
- czynnym uczestnictwie w wydarzeniach spo³ecznych,
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych;
- wykonywaniu codziennych czynnoœci;
- zakupach;
- za³atwianiu spraw urzêdowych;
- nawi¹zaniu kontaktu/wspó³pracy z ró¿nego rodzaju
organizacjami.
Dzia³ania podejmowane w ramach Programu maj¹ na celu m.in.:
- ograniczenie skutków niepe³nosprawnoœci oraz stymulowanie
osoby niepe³nosprawnej do podejmowania aktywnoœci
i umo¿liwienie realizowania prawa do niezale¿nego ¿ycia;
-przeciwdzia³anie dyskryminacji ze wzglêdu na
niepe³nosprawnoœæ oraz wykluczeniu spo³ecznemu osób
niepe³nosprawnych, umo¿liwienie osobom niepe³nosprawnym
uczestnictwa w ¿yciu lokalnej spo³ecznoœci np. poprzez udzia³
w wydarzeniach spo³ecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy
te¿ sportowych.
Szczegó³y dotycz¹ce programu s¹ dostêpne pod adresem
internetowym: https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-oogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej--edycja-2022

Projekt „W drodze do sukcesu”
Uczestnicy objêci wsparciem w ramach projektu
uczestniczyli w warsztatach z zakresu sztuk dobrych manier,
które zosta³y zrealizowane dla 2 grup szkoleniowych. Odbywa³y
siê w okresie wakacyjnym. Podczas spotkañ uczestnicy mieli
mo¿liwoœæ pog³êbienia wiedzy dot. savoir-vivre, sztuki
osi¹gania dobrego wra¿enia w rozmowie. Podczas warsztatów
uczestnicy zapoznali siê z regu³ami grzecznoœciowymi oraz
etykiet¹ zachowania siê w ¿yciu zawodowym oraz spo³ecznym.
W ostatnim czasie mia³y miejsce równie¿ warsztaty
terapii racjonalnego zachowania, które odby³y siê dla 4 grup
szkoleniowych. Warsztaty te rozpoczê³y siê 18.08.21r.
a zakoñczy³y z dn. 16.09.21r. Dziêki nim uczestnicy dowiedzieli
siê w jaki sposób radziæ sobie ze swoimi problemami, emocjami
i jak z wiêkszym spokojem radziæ sobie w wielu sytuacjach
¿yciowych, osi¹gaj¹c w³asne cele.
Uczestnicy powy¿szego projektu mieli mo¿liwoœæ
skorzystania z nieodp³atnych porad prawnika z zakresu prawa
pracy, macierzyñstwa i ojcostwa. By³y to warsztaty grupowe,
które zosta³y zrealizowane w 2 grupach szkoleniowych.
Rozpoczê³y siê w 20.10.2021r. a zakoñczy³y z dn. 27.10.21r.
Dziêki zapewnieniu takiej formy wsparcia uczestnicy mogli
zdobyæ i poszerzyæ swoj¹ wiedzê z zakresu prawa. By³ to czas,
w którym mogli równie¿ omówiæ swoje sprawy oraz poradziæ siê
w kwestii prawnej. Uczestnicy dziêki warsztatom mogli pog³êbiæ
znajomoœæ obowi¹zuj¹cego prawa, nauczyæ siê interpretowania
przepisów, rozumienia ich sensu, celu i funkcji. Podczas
powy¿szych warsztatów uczestnicy mieli zapewniony posi³ek
w postaci przerwy kawowej oraz obiadu.
Mamy nadziejê ¿e powy¿sze wsparcie udzielone w ramach
projektu, zostanie efektywnie wykorzystane przez wszystkich
uczestników. W najbli¿szym czasie zostanie zapewniona
mo¿liwoœæ udzia³u w poszczególnych kursach zawodowych,
takich jak: kurs wychowawcy wypoczynku oraz operatora
wózka wid³owego jezdniowego. Mamy nadziejê równie¿,
¿e najbli¿szy czas pozwoli nam na prawid³ow¹ i efektywn¹
realizacjê dalszych dzia³añ.
Monika Kemuœ
Koordynator projektu

Us³ugi opiekuñcze dla seniorów, osób

Zainteresowanych mieszkañców gminy Konopiska zapraszamy
niepe³nosprawnych lub przewlekle chorych
do kontaktu z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Rodzinie w Ko- Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Konopiskach od wielu
nopiskach przy ul. Sportowej 1 lub telefonicznie pod numerem
lat œwiadczy us³ugi opiekuñcze dla osób starszych oraz osób
telefonu: 511 400 494, 34 3111306, 34 3111527.
niepe³nosprawnych lub przewlekle chorych, potrzebuj¹cych
pomocy drugiej osoby w codziennym funkcjonowaniu. S¹ one
realizowane w dni robocze w domu klienta przez opiekunki
zatrudnione w GOPS Konopiska. Na tego rodzaju us³ugi
sk³adaj¹ siê w szczególnoœci:
1)
zabiegi pielêgnacyjne wskazane przez lekarza,
PROJEKT pn. „W drodze do sukcesu”
wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej, Europejskiego 2) podstawowe zabiegi higieny osobistej (np. mycie, czesanie,
Funduszu Spo³ecznego i realizowany w ramach Regionalnego pampersowanie),
Programu Operacyjnego Województwa Œl¹skiego na lata 3) zapobieganie powstawaniu odle¿yn i odparzeñ,
2014–2020, Poddzia³ania 9.1.6 Programy aktywnej integracji 4) podawanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza,
osób i grup zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym, osi 5) utrzymywanie w nale¿ytym porz¹dku i czystoœci najbli¿szego
priorytetowej IX W³¹czenie Spo³eczne – projekty OPS i PCPR
otoczenia chorego,
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6) wykonywanie podstawowych prac domowych jak: pranie,
sprz¹tanie, sporz¹dzanie posi³ków, palenie w piecu kuchennym
i C.O.,
7) za³atwianie niezbêdnych spraw takich jak: zakupy, kontakt
z placówkami s³u¿by zdrowia (np. zamawianie wizyt domowych
lekarza czy pielêgniarki œrodowiskowej), poœredniczenie
w za³atwianiu spraw w urzêdach i instytucjach, dokonywanie
op³at,
8) zapewnienie niezbêdnych i w miarê mo¿liwych kontaktów
chorego z otoczeniem.
Us³ugi opiekuñcze s¹ odp³atne, przy czym op³ata jest
zró¿nicowana ze wzglêdu na sytuacjê osobist¹ i materialn¹
œwiadczeniobiorcy. Poni¿sze tabele prezentuj¹ wysokoœæ
odp³atnoœci za œwiadczone us³ugi w zale¿noœci od dochodu
klienta.
Osoba samotna
Miesiêczny dochód netto osoby
Miesiêczny dochód netto osoby
Kwota
samotnej (obowi¹zuje do dnia
samotnej (obowi¹zuje od dnia
odp³atnoœci za 1
31.12.2021)
1.01.2022)
godzinê us³ug
0,00 z³
701,00 z³
0,00 z³
776,00 z³
bezp³atna
701,01 z³
1051,50 z³
776,01 z³
1164,00 z³
1,20 z³
1051,51 z³
1402,00 z³
1164,01 z³
1552,00 z³
2,40 z³
1402,01 z³
1752,50 z³
1552,01 z³
1940,00 z³
4,80 z³
1752,51 z³
2103,00 z³
1940,01 z³
2328,00 z³
7,20 z³
2103,01 z³
2453,50 z³
2328,01 z³
2716,00 z³
9,60 z³
2453,51 z³
2804,00 z³
2716,01 z³
3104,00 z³
12,00 z³
2804,01 z³
3505,00 z³
3104,01 z³
3880,00 z³
18,00 z³
3505,01 z³
3880,01 z³
24,00 z³
Osoba w rodzinie
Miesiêczny dochód
netto w Miesiêczny dochód netto w
Kwota
przeliczeniu na cz³onka rodziny
przeliczeniu na cz³onka rodziny
odp³atnoœci za 1
(obowi¹zuje do dnia 31.12.2021)
(obowi¹zuje od dnia 1.01.2022)
godzinê us³ug
0,00 z³
528,00 z³
0,00 z³
600,00 z³
bezp³atna
528,01 z³
660,00 z³
600,01 z³
750,00 z³
1,20 z³
660,01 z³
792,00 z³
750,01 z³
900,00 z³
2,40 z³
792,01 z³
924,00 z³
900,01 z³
1050,00 z³
4,80 z³
924,01 z³
1056,00 z³
1050,01 z³
1200,00 z³
7,20 z³
1056,01 z³
1188,00 z³
1200,01 z³
1350,00 z³
9,60 z³
1188,01 z³
1584,00 z³
1350,01 z³
1800,00 z³
12,00 z³
1584,01 z³
2112,00 z³
1800,01 z³
2400,00 z³
18,00 z³
2112,01 z³
2400,01 z³
24,00 z³

Zaznaczyæ nale¿y, ¿e osoby niepe³nosprawne z orzeczeniem
o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, jak równie¿ z orzeczeniem
lekarza orzecznika Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych o ca³kowitej
niezdolnoœci do pracy i niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji lub
orzeczeniem o niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji wydane na
podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz dzieci do 16 roku ¿ycia z orzeczeniem
o niepe³nosprawnoœci ³¹cznie ze wskazaniami: koniecznoœci sta³ej lub
d³ugotrwa³ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi¹zku ze znacznie
ograniczon¹ mo¿liwoœci¹ samodzielnej egzystencji oraz koniecznoœci
sta³ego wspó³udzia³u na co dzieñ opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji, podlegaj¹ zwolnieniu z ponoszenia
odp³atnoœci za us³ugi, je¿eli:
1) dochód osoby nie przekracza 350% kryterium dochodowego
(2453,50 z³ do 31.12.2021r., 2716,00 z³ od 1.01.2022r.) w przypadku
osoby samotnie gospodaruj¹cej;
2) dochód na osobê w rodzinie nie przekracza 350% kryterium
dochodowego (1848,00 z³ do 31.12.2021, 2100,00 z³ od 1.01.2022r.) w
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przypadku osoby w rodzinie.
Tak¿e osoby, które nie spe³niaj¹ powy¿szych warunków, a znajduj¹ce
siê
w wyj¹tkowo trudnej sytuacji ze wzglêdu na zaistnienie
szczególnych okolicznoœci wynikaj¹cych z d³ugotrwa³ej choroby,
bezrobocia, niepe³nosprawnoœci, œmierci cz³onka rodziny, strat
materialnych powsta³ych w wyniku zdarzenia losowego lub klêski
¿ywio³owej, które udokumentuj¹, ¿e kwota dochodu pozostaj¹ca do ich
dyspozycji po poniesieniu niezbêdnych op³at i wydatków na ww. cele
oraz odp³atnoœci za us³ugi opiekuñcze nie pozwala³aby na zaspokojenie
podstawowych potrzeb ¿yciowych, mog¹ zostaæ czêœciowo lub
ca³kowicie zwolnione
z ponoszenia odp³atnoœci za us³ug.

Zachêcamy do skorzystania z us³ug Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Konopiskach. Osoby zainteresowane t¹ form¹
wsparcia mog¹ z³o¿yæ wniosek w siedzibie GOPS (Konopiska ul.
Sportowa 1). Wiêcej informacji pod numerami telefonów:
+48663946775, 343111306, 343111527.
Magdalena Badora
Kierownik GOPS Konopiska

Gmina Konopiska informuje, ¿e otrzyma³a dotacjê
z Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo³ecznej w ramach œrodków
pochodz¹cych z Funduszu Solidarnoœciowego na realizacjê
Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021”
w wysokoœci : 28 205,86 z³
Ca³kowita wartoœæ 28 205,86 z³
Realizatorem zadania w imieniu Gminy Konopiska bêdzie
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Konopiskach.
G³ównym celem Programu jest wsparcie cz³onków rodzin lub
opiekunów sprawuj¹cych bezpoœredni¹ opiekê nad:
· dzieæmi z orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci,
· osobami ze znacznym stopniem niepe³nosprawnoœci
oraz orzeczeniami równowa¿nymi.
W gminie Konopiska Program œwiadczony jest w formie us³ugi
opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu
zamieszkania osoby niepe³nosprawnej (limit 240 godzin).
Dzia³ania podejmowane w ramach Programu maj¹ za zadanie
czasowe odci¹¿enie cz³onków rodziny lub opiekunów osób
niepe³nosprawnych od codziennych obowi¹zków ³¹cz¹cych siê
ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek
i regeneracjê .
Szczegó³y dotycz¹ce programu s¹ dostêpne pod adresem
internetowym: https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-oogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021
Zainteresowanych mieszkañców gminy Konopiska zapraszamy
do kontaktu z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Rodzinie
w Konopiskach przy ul. Sportowej 1 lub telefonicznie pod
numerem telefonu: 511 400 494, 34 3111306, 34 3111527.

INFORMACJE
Erasmus+ w SP £aziec
Zaplanowane we wniosku Erasmus+ mobilnoœci i kursy na
Malcie zosta³y finalnie zrealizowane w lipcu. Dwoje nauczycieli
odby³o w dniach 12-23 lipca kursy w szkole jêzykowej ETI
Building na Malcie. Zmierzyliœmy siê tym razem z „Kursem
jêzykowym” oraz z „Technikami i metodami nauczania jêzyka
angielskiego w szkole podstawowej”. Szko³a z któr¹ zawarliœmy
wspó³pracê, jak w zesz³ym roku stanê³a na wysokoœci zadania
i zapewni³a wysokiej jakoœci zajêcia prowadzone przez
profesjonalnie przygotowanych nauczycieli. Czeœæ zajêæ
odbyliœmy online- ze wzgl¹du na wzrost zaka¿eñ Covidem-19,
ale wyk³adowcy perfekcyjnie poprowadzili lekcje zdalne. Malta
zarezerwowa³a dla nas upaln¹ pogodê i mnóstwo atrakcji
turystycznych. Ta ma³a wyspa ma du¿o do zaoferowania
zarówno dla uczestników programu Erasmus+ (baza szkó³
jêzykowych jest du¿a) jak i dla zwyczajnych turystów.
Wróciliœmy bogatsi o now¹, po¿yteczn¹ wiedzê, zwiedziliœmy
cudowne miejsca na wyspie i oczywiœcie nawi¹zaliœmy
miêdzynarodowe znajomoœci. Niew¹tpliwie by³a to dla nas
przygoda ¿ycia. Teraz czekaj¹ na nas zadania zwi¹zane
z upowszechnianiem projektu i wdro¿eniem w szkolne ¿ycie
tego czego siê nauczyliœmy.
Monika Wewiór-Mendrela

Wizyta uczniów z ZSP im. M. Kopernika
w Hutkach w Portugalii w ramach projektu
Unii Europejskiej Erasmus+ pt. "Taste of life”
W dniach 4-8 paŸdziernika uczniowie z Zespo³u Szkolno
-Przedszkolnego im. Miko³aja Kopernika w Hutkach przebywali
w Portugalii w ramach projektu Unii Europejskiej Erasmus+
„Taste of Life”, który jest realizowany w naszej szkole od
wrzeœnia 2019r. G³ówne cele naszego projektu to promowanie
wœród uczniów aktywnego i zdrowego trybu ¿ycia oraz rozwój
kompetencji kluczowych. Cieszymy siê, ¿e po przerwie
spowodowanej pandemi¹ covid-19 znowu mogliœmy siê spotkaæ
z naszymi partnerami i w pe³ni realizowaæ nasz projekt.
W wymianie wziê³o udzia³ 6 uczennic z klas 7 i 8 wraz z dwiema
nauczycielkami – pani¹ Magdalen¹ Kotowsk¹ i pani¹ Joann¹
Dró¿d¿. Poniedzia³ek 4.10 by³ dla nas czasem podró¿y do tego
dalekiego i wyj¹tkowego kraju, jakim jest Portugalia. A ju¿
wieczorem mogliœmy siê spotkaæ z uczniami i nauczycielami
z wszystkich szkó³ partnerskich i mi³o spêdziæ czas podczas
wspólnej kolacji. We wtorek 5.10 zwiedziliœmy miejscowoœæ
Aveiro, zobaczyliœmy najwiêksz¹ w Portugalii latarniê morsk¹
na pla¿y Barra Beach, p³ynêliœmy kolorow¹ tradycyjn¹ ³odzi¹
Moliceiro po kana³ach Aveiro wype³nionych wod¹ z Atlantyku
i ogl¹daliœmy wyj¹tkowe widoki jednego z najbardziej
malowniczych miasteczek Portugalii. Po po³udniu zwiedziliœmy

Muzeum butów i Muzeum kapeluszy, z których s³ynie Sao Joao
da Madeira, miasteczko w którym mieœci siê szko³a naszego
portugalskiego partnera. A wieczorem podczas wspólnej
kolacji mogliœmy spróbowaæ tradycyjnych portugalskich dañ.
Wiêkszoœæ kolejnego dnia wizyty spêdziliœmy w szkole
naszego portugalskiego partnera w Sao Joao da Madeira. Ten
dzieñ spêdziliœmy aktywnie, poniewa¿ braliœmy udzia³
w zajêciach sportowych i warsztatach jogi. Nastêpnie
zwiedziliœmy szko³ê i dowiedzieliœmy siê nieco o tym, jak ucz¹
siê dzieci w Portugalii. Potem przyszed³ czas na pokaz
prezentacji dotycz¹cych tradycji kulinarnych przygotowanych
przez uczniów z poszczególnych szkó³ partnerskich. Nasze
dziewczêta zaprezentowa³y siê naprawdê dobrze! Po po³udniu
zwiedziliœmy Centrum Sztuki - Centro de Arte Oliva, gdzie
podziwialiœmy dzie³a sztuki nowoczesnej, a nastêpnie
wziêliœmy udzia³ w kreatywnych warsztatach, podczas których
projektowaliœmy muzeum przysz³oœci. Dzieñ zakoñczy³ siê
wspóln¹ kolacj¹ z muzycznym akcentem.
Ostatni dzieñ wizyty w Portugalii spêdziliœmy w Porto, które
jest drugim co do wielkoœci miastem w Portugalii.
Zwiedziliœmy najwa¿niejsze miejsce w Porto - historyczne
centrum. Spacerowaliœmy po Starym Mieœcie, gdzie
podziwialiœmy piêkne place, urokliwe uliczki, wspania³e
koœcio³y i inne zabytkowe budowle. Wielk¹ atrakcj¹ by³ dla nas
rejs statkiem po rzece Duero, podczas którego mogliœmy siê
zrelaksowaæ ciesz¹c oczy piêknymi widokami w promieniach
s³oñca. Te kilka dni spêdzonych w Portugalii by³y dla nas

intensywnym czasem wspólnych zajêæ, warsztatów,
wycieczek. Wróci³yœmy do Polski bogatsze o nowe
doœwiadczenia, pe³ne wra¿eñ i niezapomnianych wspomnieñ.
Magdalena Kotowska , Joanna Dró¿d¿
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INFORMACJE
Projekt Erasmus+ KA1 ,,Wiedza i rozwój drog¹ do
lepszej przysz³oœci”
Projekt Erasmus+ KA1 ,,Wiedza i rozwój drog¹ do
lepszej przysz³oœci” - po fazie przygotowañ oraz odbytym kursie
jêzyka angielskiego przez
nauczycieli
uczestnicz¹cych
w przedsiêwziêciu - przeszed³ do etapu szkoleniowego. To by³y
bardzo intensywne, pracowite i ogromnie ciekawe szkolenia, które
odby³y siê na Malcie.
Miejsce zachwyci³o nas ciep³ym klimatem, krystalicznie czystym
morzem, przyjaznymi i goœcinnymi ludŸmi oraz 6000 lat historii
i kultury, w tym 160 lat rz¹dów brytyjskich, które uczyni³y
Maltañczyków narodem anglojêzycznym.
Alpha School of English, w której odbyliœmy szkolenia nie by³a
wyborem przypadkowym. To ma³a szko³a po³o¿ona w cichej anglojêzycznej czêœci Malty. Oferuje indywidualne podejœcie oraz
wysoki poziom. Ka¿dego roku uczy studentów z 40 ró¿nych
krajów. Spersonalizowane programy dla grup ³¹cz¹ edukacjê
i doœwiadczenie. O tym wszystkim mogliœmy siê przekonaæ
osobiœcie, uczestnicz¹c w szkoleniach.
KURS JÊZYKA ANGIELSKIEGO
Podczas dwutygodniowego kursu jêzykowego na Malcie
nauczyciele mieli
mo¿liwoœæ poszerzenia swojej wiedzy,
mo¿liwoœci i kompetencji. Dzia³ania obejmowa³y udzia³ w zajêcia
dydaktycznych ( lekcjê jêzyka angielskiego) i kulturowych
(wycieczki dalsze i bli¿sze) oraz praktyczne przygotowanie siê do
zajêæ ( przygotowanie krótkich tekstów, wypowiedzi). Dziêki
intensywnej nauce jêzyka angielskiego uczestnicy projektu:
- nabyli pewnoœci w mówieniu,
- zdobyli umiejêtnoœæ swobodnego komunikowania siê oraz
poszerzyli s³ownictwo,
- rozwinêli kompetencje jêzykowe na wszystkich p³aszczyznach:
mówienie, czytanie, pisanie.
Czas spêdzony w miêdzynarodowej grupie by³ doskona³¹ okazj¹ do
kszta³towania umiejêtnoœci interdyscyplinarnych. Pokaza³
nauczycielom, ¿e potrafi¹ odnaleŸæ siê w nowych dla nich
sytuacjach. Dziêki uczestnictwu w zajêciach oraz wycieczkach
kulturoznawczych stworzy³ mo¿liwoœæ dalszego praktykowania
w pos³ugiwaniu siê jêzykiem angielskim. Niew¹tpliwym atutem
takiego wyjazdu by³o bli¿sze spojrzenie na kulturê odwiedzanego
kraju.
KURS CREATIVE METHODOLOGY
Tygodniowy kurs Creative Methology obejmowa³ 30 godzin
i uczestniczy³o w nim dwóch nauczycieli.
Szkolenie pozwoli³o poznaæ nowe bardzo kreatywne metody
nauczania. Zajêcia mia³y charakter warsztatowy. Uczestnicy mieli
okazjê zobaczyæ wiele ciekawych metod aktywizuj¹cych uczniów
na lekcjach. Ka¿d¹ z metod, co bardzo istotne, mogli wypróbowaæ
w czasie zajêæ, wykonuj¹c proste æwiczenia oraz zabawy (np. stand
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up stand down, back to the board, word association, role plays and
acting, four corners i wiele innych). Wœród metod, które poznali
bardzo ciekawe by³o wykorzystanie muzyki podczas nauczania
w szkole. Prowadz¹cy zaprezentowa³ tak¿e kilka platform
internetowych, które mo¿na wykorzystaæ podczas lekcji. Trener
prowadzi³ zajêcia w niezwykle atrakcyjny sposób, aktywizuj¹c
uczestników szkolenia. Da³ doskona³y przyk³ad wykorzystania
kreatywnych metod, aby maksymalnie przyci¹gn¹æ uwagê
i zainteresowanie uczniów. Szkolenie pozwoli³o poszerzyæ nasz
warsztat pracy o niezwykle nowatorskie rozwi¹zania dydaktyczne,
które na pewno sprawi¹, ¿e lekcje stan¹ siê dla uczniów ciekawsze.

KURS CLIL
Kurs zawiera³ elementy teoretyczne i praktyczne metody CLIL.
W uczestniczyli w nim nauczyciele z Polski, Czech i Szwecji, co
pozwoli³o na wymianê doœwiadczeñ i pomys³ów. Szkolenie
przeprowadzone w bardzo profesjonalny sposób, pozwoli³o
uczestnikom zaznajomiæ siê z podstawowymi pojêciami i teori¹
w metodologii CLIL.
W programie kursu by³a równie¿ mo¿liwoœæ integracji
miêdzynarodowej podczas wycieczek fakultatywnych.
Podczas kursu nauczyciele:
- doskonalili umiejêtnoœci komunikacyjne jêzyka angielskiego,
- nabyli wiedzê dotycz¹c¹ metody CLIL oraz nowych metod
i technik dydaktycznych,
- nauczyli
siê integrowaæ elementy jêzyka angielskiego
z treœciami nauczania przedmiotów.
Udzia³ w szkoleniach w ramach Projektu Erasmus+ przyczyni³
siê do zwiêkszenia motywacji do nauki jêzyka angielskiego.
Nauczyciele doskonalili umiejêtnoœci pracy w grupie
miêdzynarodowej i wymienili doœwiadczenia, a co równie¿
ogromnie wa¿ne, nabrali pewnoœci siebie i prze³amali swoje
bariery komunikacyjne.
SP Konopiska

INFORMACJE
Zakoñczenie projektu Erasmus
w SP im. M. Konopnickiej
w Jamkach-Korzonku
Wraz z koñcem sierpnia 2021 w SP im. M. Konopnickiej
w Jamkach-Korzonku zakoñczy³ siê projekt Erasmus pt. „Wiem,
sk¹d jestem”.
Udzia³ w tym projekcie by³ dla wszystkich uczniów i nauczycieli
wspania³¹ przygod¹, niezapomnianym czasem pe³nym nowych
doœwiadczeñ, doskonalenia ró¿nych umiejêtnoœci i kompetencji,
zdobywania wiedzy, poznawania krajów i ludzi.
Nasza szko³a koordynowa³a pracê ca³ej grupy partnerskiej,
w sk³ad której wchodzi³y szko³y z Chorwacji, Wêgier, W³och,
Grecji i Hiszpanii. Chcemy podkreœliæ, ¿e mieliœmy wspania³ych
partnerów! Wspó³praca z nimi uk³ada³a siê bardzo dobrze od
samego pocz¹tku, dziêki czemu mogliœmy sprawnie realizowaæ
zadania i cele naszego projektu, a wspólne spotkania w krajach
partnerskich by³y czasem owocnej wspó³pracy podczas
realizacji zadañ, wspólnych wycieczek, spotkañ, posi³ków,
a wszystko to w atmosferze radoœci i przyjaŸni.
Tematem przewodnim projektu by³o dziedzictwo kulturowe.
Poprzez dzia³ania, które zosta³y zrealizowane w ramach
projektu, chcieliœmy uœwiadomiæ uczniom, jak wa¿ne w ¿yciu
ka¿dego cz³owieka jest dziedzictwo kulturowe, które stanowi
istotny aspekt w rozwoju spo³ecznym i ekonomicznym ka¿dego
kraju. Udzia³ w projekcie da³ nam szansê poznawania w³asnego
dziedzictwa kulturowego oraz dzielenia siê nim z naszymi
szko³ami partnerskimi, ale te¿ poznania kultur i tradycji innych
krajów. Jesteœmy przekonani, ¿e przyczyni³o siê to do
umocnienia wœród uczniów postaw otwartoœci, tolerancji oraz
szacunku wobec innych kultur i ludzi. Poprzez szereg dzia³añ,
które zrealizowaliœmy podczas trwania projektu, podkreœlaliœmy
znaczenie polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego,
rozwijaliœmy kreatywnoœæ i przedsiêbiorczoœæ uczniów, a tak¿e
ich kompetencje jêzykowe oraz TIK.
Projekt rozpocz¹³ siê 1 wrzeœnia 2018 i mia³ trwaæ 2 lata.
Wspó³praca ze szko³ami partnerskimi przebiega³a sprawnie,
realizowaliœmy zadania i organizowaliœmy zaplanowane
wyjazdy do krajów partnerskich. A¿ nadszed³ marzec 2020 roku
i covid, który pokrzy¿owa³ nasze plany i utrudni³ zrealizowanie
dwóch wyjazdów.
Pandemia zmieni³a ¿ycie ludzi w wielu dziedzinach ¿ycia.
Utrudni³a bardzo pracê i naukê w szko³ach, a tak¿e realizacjê
projektów Erasmus. Ca³e szczêœcie znaleŸliœmy wyjœcie z tej
sytuacji – postanowiliœmy wraz z partnerami przed³u¿yæ projekt
o rok, bo wierzyliœmy, ¿e sytuacja na tyle siê poprawi, ¿e
bêdziemy mogli zrealizowaæ dwa ostatnie wyjazdy. I warto by³o
przed³u¿yæ projekt, bo by³ to dodatkowy rok ciekawej
wspó³pracy ze szko³ami partnerskimi i co najwa¿niejsze uda³o
siê nam zrealizowaæ dwa ostatnie wyjazdy. Chocia¿ do koñca
roku szkolnego nie byliœmy pewni, ¿e to siê uda, dlatego
postanowiliœmy, ¿e zorganizujemy mobilnoœci wirtualne. Taka
forma mobilnoœci by³a dla nas zupe³n¹ nowoœci¹, ale
przekonaliœmy siê, ¿e jest to bardzo ciekawy sposób realizacji
zadañ projektowych. Mobilnoœci wirtualne we W³oszech i w Po-

lsce by³y niezwykle ciekawym i cennym doœwiadczeniem dla
wszystkich szkó³ partnerskich. Przeprowadziliœmy szereg
spotkañ, warsztatów i aktywnoœci online, które pozwoli³y nam
na dokoñczenie realizacji zadañ i celów projektowych. By³y te¿
czasem pe³nym pozytywnych emocji i radoœci z wspólnych
spotkañ i dzia³añ.
Decyzjê o zrealizowaniu mobilnoœci fizycznych (czyli
prawdziwych, a nie wirtualnych wizyt) podjêliœmy ju¿ pod sam
koniec roku szkolnego 2020/21, gdy z³agodzono obostrzenia
zwi¹zane z pandemi¹ covid i okaza³o siê, ¿e mo¿emy
bezpiecznie podró¿owaæ do krajów partnerskich.

W lipcu grupa uczniów wraz z 2 nauczycielkami pojecha³a na
Sycyliê, gdzie mieœci siê szko³a partnerska z W³och i gdzie
spotkaliœmy siê z naszymi partnerami (niestety zabrak³o szkó³
z Hiszpanii i Grecji, które ze wzglêdu na wewnêtrzne obostrzenia
i przepisy nie mog³y wzi¹æ udzia³u w wyjeŸdzie). Prze¿yliœmy
4 wspania³e dni, podczas których spotykaliœmy siê z uczniami
i nauczycielami ze szkó³ partnerskich, braliœmy wspólnie udzia³
w zajêciach, warsztatach i wycieczkach. I chocia¿ ten pobyt
ró¿ni³ siê od tych sprzed pandemii, to by³ to intensywnie
i owocnie spêdzony czas, pe³en niezapomnianych chwil, które na
zawsze pozostan¹ w naszej pamiêci.
W sierpniu przyszed³ czas na ostatni¹ wizytê – w Polsce. Aby jak
najlepiej przyj¹æ naszych Erasmusowych partnerów wielu
nauczycieli naszej szko³y w³¹czy³o siê w przygotowania. Zosta³
opracowany program czterodniowej wizyty, w ramach której
odby³y siê: zajêcia integracyjne w naszej szkole, warsztaty
artystyczne, wyjœcie do Parku Korzonek, wycieczka do Ojcowa
i Wieliczki, warsztaty artystyczne w Osikowej Dolinie, wizyta
i warsztaty w Muzeum Archeologicznym w Czêstochowie,
zwiedzanie Jasnej Góry i Czêstochowy, wycieczka do Krakowa.
Nale¿y równie¿ podkreœliæ rolê rodziców, którzy bardzo
aktywnie brali udzia³ w przygotowaniach tej wizyty, a potem
udzielali siê podczas pobytu goœci. Wszyscy byli pod wra¿eniem
pysznego poczêstunku, który naszym partnerom zaserwowali
rodzice w pierwszy dzieñ, podczas pobytu w szkole. Nasi goœcie
mogli spróbowaæ typowo polskich dañ przygotowanych przez
rodziców, miêdzy innymi ¿urku, bigosu, pierogów czy sa³atki
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jarzynowej i chleba ze smalcem.
Wa¿nym akcentem tej wizyty by³a oficjalna, a zarazem
po¿egnalna kolacja, która mia³a miejsce w GOK-u w Korzonku.
Panie z Ko³a Gospodyñ przygotowa³y pyszne domowe, polskie
dania, a po posi³ku naszych goœci czeka³a niespodzianka
– wystêp naszej M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej. Wœród goœci,
oprócz uczniów i nauczycieli ze szkó³ partnerskich, pani
dyrektor, uczniów i nauczycieli z naszej szko³y, byli
przedstawiciele Rady Rodziców i przedstawiciele samorz¹du
Gminy Konopiska wraz z Pani¹ wice wójt Iwon¹ Lisek. Na
koniec zosta³y wrêczone upominki. Nasi goœcie zostali hojnie
obdarowani, bo otrzymali prezenty zarówno od rodziców
naszych uczniów, którzy brali udzia³ w wyjazdach, jak od Pani
wice wójt, która wrêczy³a upominki od Gminy. Dziêkujemy!
Podczas kolacji zosta³ wyœwietlony film podsumowuj¹cy nasz
projekt. Ogl¹daliœmy go z radoœci¹ i wzruszeniem, wspominaj¹c
wspania³e chwile, które prze¿yliœmy podczas trzech lat
wspó³pracy w ramach naszego wspania³ego projektu Erasmus+
„Wiem, sk¹d jestem”.
Koordynator projektu Magdalena Kotowska

Projekt Erasmus +Earth Climate
Heritage Obtaining” SP Konopiska
W dniach 26.09 – 01.10.2021 roku uczestnicy projektu „Earth
Climate Heritage Obtaining” uczestniczyli w wyjeŸdzie do
Turcji, gdzie odby³o siê spotkanie koordynatorów .
Po roku zdalnej pracy na platformie ZOOM - po raz pierwszy
- nauczyciele z Turcji, Polski, W³och, Rumunii oraz Macedonii
Pó³nocnej mieli okazjê do spotkania face to face. Gospodarze
powitali nas bardzo goœcinnie i serdecznie. Podczas wizyty
omówiliœmy zadania projektowe, ustaliliœmy plan nastêpnych

Zwiedziliœmy historyczne miasta Sardes oraz Efez. Pobyt
w Unesco Global Geopark Kula Salihli oraz Pamukkale pokaza³
nam, jak zmiany klimatyczne wp³ywaj¹ na krajobraz. Turcja to
piêkny kraj z bogatymi tradycjami, kultur¹ oraz œwiadomymi
ludŸmi, którzy chc¹ chroniæ œrodowisko naturalne.
Wspólnie ze szko³ami partnerskimi chcemy uœwiadamiaæ
naszym uczniom, jak wa¿ne jest dbanie o ekologiê i m¹dre
postêpowanie w codziennym ¿yciu, które zapobiegnie
w przysz³oœci degradacji œrodowiska.
K. Ankowska, A. Klecha

Akcja #sadziMy w szkole w £aŸcu
S³oneczna, jesienna pogoda sprzyja³a akcji sadzenia nowych
drzewek na placu przy Szkole Podstawowej im. Jana Paw³a II
w £aŸcu, jak¹ zorganizowano w sobotnie przedpo³udnie w dniu
9 paŸdziernika br.
Sadzonki œwierków i brzozy szko³a pozyska³a z Nadleœnictwa w
Herbach w ramach ogólnopolskiej akcji #sadziMy, która
odbywa siê pod patronatem Pary Prezydenckiej. W sumie
zasadzone zosta³y 23 œwierki i 8 brzózek. M³ode brzózki
w przysz³oœci dadz¹ cieñ na placu zabaw, a œwierki dumnie bêd¹
strzec wjazdu do szko³y. Wzd³u¿ nowego ogrodzenia znalaz³y
swoje miejsce sadzonki czerwonej i pomarañczowej jarzêbiny,
które ozdobi¹ nasz plac zabaw.

Dziêkujemy wszystkim osobom, które zaanga¿owa³y siê
w nasz¹ akcjê sadzenia drzewek - nauczycielom i rodzicom,
przyjacio³om szko³y sk³adamy serdeczne podziêkowania.
Dziêkujemy firmie Pana Dariusza Moczarskeigo - Zak³ady
Miêsne „Aleksandria” za kie³baski. Po skoñczonej pracy bardzo
przyjemnie by³o zakoñczyæ akcjê #sadziMy przy wspólnym
ognisku.
mobilnoœci oraz braliœmy udzia³ w warsztatach ekologicznych.
Organizatorzy zadbali równie¿ kulturowy aspekt wizyty.
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Œwiêto kreatywnoœci w Szkole Podstawowej
im. Jana Paw³a II w £aŸcu

jak: warsztaty filmowe, warsztaty z zakresu tworzenia reporta¿u
i reklamy, wizyta studyjna w TV ORION, konferencja „Moja
ma³a ojczyzna”.

Ju¿ po raz szósty, 16 wrzeœnia w naszej szkole obchodziliœmy
Miêdzynarodowy Dzieñ Kropki. Jednak po raz pierwszy
po³¹czyliœmy nasze dzia³ania z projektem e-twinning
pt. „ZaprzyjaŸnij siê z Kropk¹”. Uda³o nam siê zrealizowaæ kilka
kreatywnych zadañ takich jak wykonanie prac „Z Kropk¹ w roli
g³ównej” i wypisanie rzeczowników, w których jest litera O.
Wspólnie z partnerami z e-twinning wykonaliœmy
„Kropkos³owia” tzn. w³aœciwe odgadywanie przys³ów,
w których ukry³o siê s³owo „kropka” oraz dzia³anie „Kropka
w Kropce” czyli wykonanie prac na p³ytach CD. A wszystko

W dniu 7 paŸdziernika br. odby³o siê pierwsze spotkanie
w ramach projektu „Odkrywamy nasz¹ Ma³¹ Ojczyznê”
w szkole w £aŸcu. Warsztaty z uczniami klas IV-V oraz VII-VIII
poprowadzi³ Pan Tomasz Stala. G³ównym za³o¿eniem projektu
jest przekazanie uczniom wiedzy na temat tworzenia filmów,
wskazanie dzia³añ, jakie nale¿y podj¹æ przed nakrêceniem
dokumentu oraz podkreœlenie istoty wspó³pracy w grupie.
Uczniowie pracowali metod¹ projektu, szukaj¹c dobrego tematu
do nakrêcenia filmu dokumentalnego, a potem wspólnie napisali
scenariusze do swoich projektów. Efekty ich pracy bêd¹
widoczne po zakoñczonych dzia³aniach projektowych. Zajêcia
projektowe w du¿ej mierze polegaj¹ na praktycznych
æwiczeniach z zakresu dziennikarstwa, operatorstwa, animacji
komputerowej oraz monta¿u wideo. Zainteresowanie sztuk¹
audiowizualn¹ pozwoli m³odym ludziom, w sposób
przemyœlany, wykorzystywaæ narzêdzia, które maj¹ w zasiêgu
rêki: telefony komórkowe czy aparaty fotograficzne.
Jest to kolejny ciekawy projekt edukacyjny dla uczniów naszej
szko³y, który rozwija zainteresowania, kszta³ci nowe
umiejêtnoœci i wzbogaca doœwiadczenia.
SP £aziec

Wakacyjne dzia³ania w projekcie
„Green Class”

zaczê³o siê od wys³uchania opowiadania o Vashti- dziewczynce,
która nie wierzy³a we w³asne mo¿liwoœci, ale… dziêki kropce
i swojej nauczycielce odkry³a w sobie talent. Twórczo pracowali
uczniowie ca³ej naszej szko³y i przedszkola. Jak co roku odby³
siê równie¿ pokaz talentów. Uczniowie mieli tu okazjê uwierzyæ
we w³asne mo¿liwoœci, pochwaliæ siê swoimi pasjami
i zdolnoœciami, o¿ywiali kropki w programie Quiver. Ostatnim
zadaniem by³o zaœpiewanie piosenki „The Dot Song”
i wykonanie „ Kropkowego zdjêcia” z balonami.
To by³ dzieñ pe³en inspiracji. KROPKA by³a z nami.
Monika Wewiór –Mendrela
Agnieszka Chmielewska

„Odkrywamy nasz¹ ma³¹ Ojczyznê”
Uczniowie Szko³y Podstawowej im. Jana Paw³a II w £aŸcu
zostali zaproszeni do udzia³u w projekcie pt. „Odkrywamy nasz¹
ma³¹ Ojczyznê”, którego organizatorem jest Fundacja
„QMarzeniom” im. Heleny Buli. Projekt ten skierowany jest
do 240 dzieci i m³odzie¿y w wieku 10-16 lat zamieszka³ych na
terenie gmin: Poczesna, Kamienica Polska, Poczesna, Starcza,
Blachownia, Konopiska, Olsztyn. Ma obejmowaæ takie dzia³ania

Nawet w wakacje, uczestnicy
projektu Green Class
realizowanego w ramach
Programu Polsko
Amerykañskiej Fundacji
Wo l n o œ c i E N G L I S H
TEACHING, którego
krajowym operatorem jest
Nidzicka Fundacja Rozwoju
NIDA pilnie wykonywa³y
zaplanowane dzia³ania.
Dzieci plewi³y i porz¹dkowa³y grz¹dki w warzywnikach. Wraz z paniami
z Ko³a Gospodyñ Wiejskich
w £aŸcu zrobi³y przetwory.
Nastêpnie wykona³y
etykietki z nazwami przetworów po angielsku. Zapasy
kompotów i d¿emu na zimê ju¿ mamy, natomiast s³ój ukiszonych
ogórków zjedliœmy wraz z kie³baskami pieczonymi w ognisku.
Dziêkujemy Paniom z KGW za pomoc w przygotowaniu
przetworów!
Monika Wewiór-Mendrela
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Krajowa Odznaka Jakoœci eTwinning
dla ZSP w Rêkszowicach
za Miêdzynarodowy Projekt
„Welcome to Poland, Welcome to Europe”
W drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021,
szeœcioro uczniów ZSP w Rêkszowicach wraz z nauczycielem
jêzyka angielskiego realizowa³o Miêdzynarodowy Projekt
eTwinning „Welcome to Poland, Welcome to Europe”, za który
szko³a otrzyma³a Krajow¹ Odznakê Jakoœci eTwinning - Quality
Label. Nagroda ta przyznawana jest przez Krajowe Biuro
eTwinning tym nauczycielom i uczniom, których praca
w ramach partnerstwa uznawana jest za wyró¿niaj¹c¹ w naszym
kraju. Jest wyrazem uznania za zaanga¿owanie w dzia³ania
poœwiêcone eTwinningowi. Dla uczniów jest wspania³¹
motywacj¹ do dalszej pracy, a dla szko³y presti¿em i wyrazem
otwarcia siê na wspó³pracê europejsk¹.
Sukces naszych uczniów to efekt wspó³pracy pomiêdzy
szko³ami z Polski i Litwy. Uczestnicy projektu wspólnie
poznawali atrakcje turystyczne w wybranych krajach
europejskich oraz w Polsce. Wynikiem wspólnej pracy by³y
materia³y do lekcji krajoznawczych w jêzyku angielskim: gry,
quizy, prezentacje, plakaty oraz interaktywne mapy prezentuj¹ce
poszczególne regiony Polski oraz wybrane pañstwa Europy.
Podczas spotkañ online prezentowane by³y wykonane prace,
a uczniowie mieli szansê poznaæ osoby z innych szkó³ oraz
doskonaliæ umiejêtnoœæ komunikacji w jêzyku angielskim.
Udzia³ w projekcie umo¿liwi³ nauczycielom i uczniom poznanie
rozmaitych narzêdzi i programów do tworzenia niezwyk³ych
prac. 27 maja 2021 roku, uczniowie zaanga¿owani w realizacje
projektu w naszej szkole, tj. Paulina Kotulska, Estera Sikorska,
Nadia Bednarek, Brunon Maniak, Aleksander Nowakowski oraz
Filip S³awik, spotkali siê z uczniami ze Sportowej Szko³y
Podstawowej nr 2 w Tczewie (województwo pomorskie).
Spotkanie odby³o siê poprzez platformê Google Meet. Podczas
spotkania uczniowie przekazali informacje o sobie oraz mogli
zaprezentowaæ wszystkie wykonane w ramach projektu prace.
Uczniowie mieli okazjê doskonaliæ umiejêtnoœæ komunikacji
w jêzyku angielskim, poniewa¿ podczas spotkania mogli
porozumiewaæ siê wy³¹cznie w tym jêzyku. Uczniowie naszej
szko³y zaprezentowali m.in.: wykonane plakaty (Walia oraz
Konopiska) oraz trzy prezentacje (o Czêstochowie, Gminie
Konopiska oraz Walii). Uczniowie z partnerskiej szko³y
przekazali informacje o województwie pomorskim oraz swojej
miejscowoœci. Podczas spotkania, uczniowie obu szkó³ mieli
okazjê zagraæ w samodzielnie przygotowane gry i wykonaæ
quizy na temat poszczególnych regionów Polski oraz pañstw
europejskich.
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Podczas lekcji jêzyka angielskiego, uczniowie
realizuj¹cy zadania w ramach Projektu „Welcome to Poland,
Welcome to Europe” mieli okazjê zaprezentowaæ swoje
dotychczasowe dokonania pozosta³ym uczniom naszej szko³y.
Uczniowie klas: VI, VII, oraz VIII mogli zobaczyæ wykonane
przez nas prezentacje oraz plakaty o Konopiskach,
Czêstochowie, Walii, a tak¿e innych regionach Polski i innych
pañstwach Europy, wykonane przez szko³y partnerskie. Podczas
prezentacji strony projektowej (Twinspace projektu) mo¿na
by³o podziwiaæ atrakcje turystyczne w wybranych krajach
europejskich oraz w poszczególnych regionach Polski. W celu
podsumowania zdobytych wiadomoœci, uczniowie zagrali
w interaktywne gry, opracowane przez poszczególne szko³y
uczestnicz¹ce w Projekcie.

Sonia Œciga³a

Z wizyt¹ w „Maciejówce”
W dniu 11 paŸdziernika br. uczniowie klas I-V Szko³y
Podstawowej im. Jana Paw³a II w £aŸcu uczestniczyli
w zajêciach praktycznych w Zagrodzie Edukacyjnej
„Maciejówka”, która po³o¿ona jest wœród lasów i pól na
Jurze Krakowsko – Czêstochowskiej. Warsztaty
plastyczne w goœcinnej „Maciejówce” nawi¹zuj¹ do
tradycji i kultury. Nasi uczniowie samodzielnie
wykonywali podczas zajêæ przytulankê-Misia.
Pokonywanie kolejnych etapów pracy, aby powsta³y
Misie Przytulisie, kszta³ci³y m.in. umiejêtnoœæ
postêpowania wed³ug instrukcji, poprawnego
wykonywania poleceñ oraz dok³adnoœæ i starannoœæ.
„Misie Przytulisie” przynios³y wszystkim wiele radoœci
i by³y znakomit¹ nagrod¹ dla dzieci za samodzieln¹ ich
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pracê.
Po trudach pracy
rêcznej wszyscy
zas³u¿yli na s³odki
poczêstunek i ciep³¹
herbatkê. Jesienny
spacer do lasu w poszukiwaniu œladów
zwierz¹t leœnych oraz
oznak jesieni stanowi³
zakoñczenie tej
niezwyk³ej wyprawy.
Wszyscy wrócili w dobrych humorach ze
swoimi misiami oraz
bukietami kolorowych
liœci.
Wyjazd uczniów SP w £aŸcu na zajêcia edukacyjne odby³
siê w ramach projektu wsparcia gospodarstw edukacyjnych
województwa œl¹skiego na rok 2021 og³oszony przez
Z a r z ¹ d Wo j e w ó d z t w a Œ l ¹ s k i e g o U r z ê d u
Marsza³kowskiego.

zaanga¿owanie, poœwiêcony czas, za indywidualne podejœcie do
ka¿dego ucznia, za stworzenie tak mi³ej atmosfery, w której
nasze dzieci poszerza³y swoje umiejêtnoœci muzyczne.
Dziêkujemy Rodzinnej Firmie Wêdliniarskiej "Aleksandria"

oraz panu Dariuszowi Moczarskiemu za swoje wyroby, dziêki
którym mogliœmy zorganizowaæ ognisko.
Serdeczne podziêkowania dla Jacka Walentka, który postara³ siê
by ka¿dy uczeñ otrzyma³ nagrodê za swoj¹ pracê i zaanga¿owanie w czasie warsztatów.
Podziêkowania kierujemy tak¿e w stronê Zarz¹du
Magdalena Wronkowska Stowarzyszenia MOD KONOPISKA, który niew¹tpliwie stan¹³
na wysokoœci zadania, by wyjazd dopi¹æ w najdrobniejszych
szczegó³ach. Harmonogram zajêæ, przepiêkne miejsce,
Warsztaty muzyczne M³odzie¿owej Orkiestry wy¿ywienie wszystko zgra³o siê idealnie.
Dêtej Konopiska
Nie mo¿na zapomnieæ o podziêkowaniach dla Grupy Wsparcia,
czyli naszych rodziców, którzy sprawowali opiekê nad dzieæmi,
W dniach 2-3 paŸdziernika M³odzie¿owa Orkiestra Dêta bra³a pilnowali by niczego im nie brakowa³o, by czuli siê bezpiecznie
udzia³ w Warsztatach muzycznych zorganizowanych i przede wszystkim, za t¹ górê tostów, bez których te wyjazdy nie
w przepiêknym miejscu jakim jest Oœrodek Szkoleniowo- by³yby tak wyj¹tkowe.
Wypoczynkowy „Nadwarciañski Gród” w Za³êczu Wielkim. Najwiêksz¹ nagrod¹ dla nas wszystkich by³y zadowolone miny
By³o mnóstwo nauki, ale równie¿ dobrej zabawy.
i uœmiechy na buŸkach dzieci. Mamy nadziejê, ¿e ju¿ nied³ugo to
Nasi podopieczni szkolili swoje umiejêtnoœci gry na powtórzymy.
instrumentach, poszerzali wiedzê w zakresie teorii muzyki oraz Jeszcze raz dziêkujemy wszystkim i ka¿demu z osobna.
uczyli siê marszu. Zwieñczeniem pierwszego, intensywnego
dnia by³o wspaniale ognisko, wspólne œpiewy i tañce.
Ilona Dziubczyk
Drugi dzieñ warsztatów, rozpoczêty oczywiœcie z uœmiechem
Cz³onek Grupy Wsparcia
i porannymi æwiczeniami na rozbudzenie, by³ równie
intensywny, ale tak¿e satysfakcjonuj¹cy. Z ¿alem trzeba by³o
siê pakowaæ z myœl¹ o powrocie, wszystko co dobre szybko siê
koñczy, ale pozwala czekaæ na wiêcej.
By³ to kolejny, niezapomniany wyjazd edukacyjnointegracyjny. "£¹czy nas muzyka" wiêc wszystko co robimy
razem, daje nam ogromn¹ radoœæ i satysfakcjê.
W tym miejscu pragniemy podziêkowaæ osobom, dziêki
którym ten wyjazd móg³ siê odbyæ. Mamy nadziejê, ¿e nikogo
nie pominiemy.
Dziêkujemy Gminie Konopiska za dofinansowanie naszego
wyjazdu.
Gor¹co dziêkujemy wszystkim instruktorom za
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SPORT
Miêdzynarodowy Turniej Bocci
Prometeus - Cup 2021 w Konopiskach
23 wrzeœnia 2021 roku do Konopisk przybyli niepe³nosprawni
sportowcy by rozegraæ kolejn¹ edycjê "Prometeus - Cup"
- by rywalizowaæ, toczyæ boje w paraolimpijskiej dyscyplinie
Boccia. Wspania³ych sportowców z ca³ej Polski i z zagranicy
przywitali na uroczystym otwarciu : Jan Miarzyñski - Wicestarosta
Powiatu Czêstochowskiego, Jacek Str¹czyñski - Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Regionu Czêstochowskiego "Solidarnoœci", Barbara
Ankowska -Lis - sekretarz Gminy Konopiska, Edward Ba³dyga
- przewodnicz¹cy Rady Gminy Konopiska, Ilona Ujma - dyrektor
Szko³y Podstawowej w Konopiskach, Marcin Kowalski - dyrektor
GCKiS w Konopiskach, Marlena Huras - Regionalny kierownik
sprzeda¿y AUDIOFON, Mariola Trzepizur - CoMeRo Coaching
Mentoring Szkolenia, Edward Klyta - F.H.U. "Express II".
Tegoroczne turnieje „Prometeus Cup”
w Konopiskach
zgromadzi³y najwiêcej uczestników w historii Polskiej Bocci - 160
zawodników zostawi³o swe serce na parkiecie.

odpowiedzialnoœci za zespó³, kszta³towanie w³aœciwych relacji
spo³ecznych. „Wielkie œwiêto Bocci zawdziêczamy jego dobremu
duchowi Waldemarowi Trószyñskiemu i jego Stowarzyszeniu
„Prometeus" – powiedzia³ Prezes PZBocci Romuald Schmidt.
Tegoroczni uczestnicy ZAWODÓW:
ZSR "Start" Kielce, AKSON "Krok za Krokiem" Zamoœæ,
Stowarzyszenie "NIKE" Bydgoszcz, Fundacja "Dar Serca"
Rêdziny, Fundacja Autenticon S³awa, Fundacja BeActive Kielce,
IKSON G³ogów, WSSIRN "Start" Katowice, Stowarzyszenie
„Przystañ” Bytom Odrzañski, Fundacja "Szko³a bez Barier"
Kraków, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w £odzi, SOSW
Radom, RSSIRON „Start” Radom, LKS "Gol-Start"
Czêstochowa, BZSR "Start" Bielsko Bia³a, WZSN "Start"
Wroc³aw, SRS „Szansa-Start” Gdañsk, ICSiR "Start" Lublin,
SSR "Start" Poznañ, Klub Integracyjny Nowy S¹cz, KSN "Start"
Warszawa, ZSR "Start" Zielona Góra, Stowarzyszenie
„Prometeus” Konopiska, Croatian Paralympic Committee
represented by Tokio'2020 Paralympian - Davor Komar,
Hungarian Para Boccia Federation, Hungary, BOCCIA
Novoiavorivsk Team, Ukraine
Rozgrywki sta³y na bardzo wysokim poziomie. Uczestnictwo
w zawodach Davora Komara - chorwackiego paraolimpijczyka
z Tokyo w du¿ym stopniu podnios³o presti¿ naszych zawodów.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom i ju¿ nie mo¿emy doczekaæ

Boccia po raz kolejny udowodni³a, ¿e jest dyscyplin¹ sportow¹,
posiadaj¹c¹ wybitne walory rehabilitacyjne i integracyjne. Jest
dyscyplin¹ uniwersaln¹. Mo¿e j¹ uprawiaæ ka¿dy, bez wzglêdu na
rodzaj i stopieñ dysfunkcji. Ponadto, daje mo¿liwoœæ wyrównanej
rywalizacji osobom z ró¿nymi mo¿liwoœciami funkcjonalnymi.
Umo¿liwia udzia³ w grze osobom z du¿¹ niepe³nosprawnoœci¹, np.
o g³êbokim pora¿eniu mózgowym. Dyscyplina ta uczy tolerancji
i szacunku do przeciwnika. Walorów rehabilitacyjnych jest bardzo
wiele jak, choæby podnoszenie wydolnoœci organizmu poprzez
wp³yw æwiczeñ na uk³ad nerwowy, oddechowy, krwionoœny,
miêœniowy, kszta³towanie sprawnoœci fizycznej (motoryka du¿a
i ma³a, ruchy precyzyjne, rozwijanie umiejêtnoœci rzucania, kopania
i chwytania), doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Niebagatelne s¹ korzyœci w sferze psychicznej, takie jak
wyzwalanie pozytywnych emocji (zwyciêstwo, sukces, radoœæ),
nabycie umiejêtnoœci radzenia sobie ze stresem (podczas zawodów)
oraz z pora¿k¹ (przegrana), zwiêkszanie koncentracji na
wykonywanym zadaniu. Boccia kszta³tuje te¿ umiejêtnoœci
spo³eczne – wspó³dzia³anie w zespole, pe³nienie ról, branie
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siê kolejnych zmagañ sportowych!
A oto wyniki rywalizacji:
TEAM (tutaj by³y sk³ady mieszane)
1 miejsce Rostislav Dumbrava, Krystian Feruga, Robert
Skwary³o
2 miejsce £ukasz Sudo³, Vivien Nagy, Damian Matoga
3 miejsce Wojciech Lamch, Patryk Barszczyk, Mateusz Urbañski
PARY BC3
1 miejsce Damian Iskrzycki - as. Dariusz Borowski i Edyta
Owcarz - as. Krystyna Owcarz
2 miejsce Jaros³aw Plewa - as. Zbigniew Plewa i Zbigniew
Bednarek- as. Anna Stasiak
3 miejsce Ma³gorzata Perliñska - as. Kasia Statucka, Leszek
Lorens - as. S³awomir Kubiak i Katarzyna Krzy¿anowska as.
Anna Krzy¿anowska
PARY BC4
1 miejsce Aleksandra Szabó i László Hedegüs
2 miejsce Davor Komar i Rafa³ Stasiak
3 miejsce Dominik Walczyk i £ukasz Bojda

SPORT
Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy przyczynili siê do
przygotowañ, realizacji tego ŒWIÊTA BOCCI w Konopiskach.
Trudno wymieniaæ ka¿dego imiennie, maj¹c obawy by kogoœ nie
pomin¹æ w podziêkowaniach. Niemniej jednak serdecznie
dziêkujemy za wsparcie ka¿dego dnia naszej dzia³alnoœci, za ci¹g³¹
pomoc i nieustaj¹ce wspieranie "Prometeusa"
Staroœcie Czêstochowskiemu Krzysztofowi Smeli oraz Wójtowi
Gminy Konopiska Jerzemu ¯urkowi.
Dziêkujemy tak¿e naszym przyjacio³om z GLOBAL STUDIO Jolancie Owczarczyk i Januszowi Iwanowskiemu.
Szczególne podziêkowania dla:
Micha³a Œwierczewskiego – X - kom Czêstochowa, Norberta
Moczarskiego – TROFEA.pl, Artura Brêdzel –BISTRO "Setka"
Czêstochowa BOULANGERIE, Andrzeja Juszczyka – Hurtownia
ETQA,Andrzeja Œciebiora – LEWIATAN Konopiska, Bart³omieja
Bubuli – MB Medica Czêstochowa,Dariusza Moczarskiego –
Rodzinna Firma Wêdliniarska "Aleksandria",Doroty i Dariusza
Górniak – sklep DiD £aziec, Edwarda Klyta – FHU EXPRESS
II, Klaudii Porawskiej- Jêdrzejczak – „Kinesis” Gabinet
Fizjoterapii , Ma³gorzaty Stanior - dietetyk kliniczny, Marioli
Trzepizur - trener mentalny.
Sk³adamy serdeczne podziêkowania wspania³ym Wolontariuszom
ze szko³y podstawowej w Konopiskach oraz naszym niezawodnym
sêdziom. Szczególne podziêkowania za pomoc w przygotowaniach
do turnieju sk³adamy grupie Zmorsowani Czêstochowa. Bez Was
wszystkich nie by³oby tak piêknego œwiêta Bocii w Gminie
Konopiska. Do zobaczenia na kolejnym Prometeus - Cup 2022!
Zawody s¹ dofinansowane przez PFRON.
Waldemr Trószyñski
Prometeus Konopiska

Stanis³aw S¹czek oraz sêdziowie – Beata Heppner – Nowak,
Tomasz Tatarczyk oraz Micha³ Nowak.

Micha³ Nowak
GCKiS w Konopiskach

Kolorowe œwiêto biegów w Aleksandrii

Festiwal Kolorów, który odby³ siê w dniu 29.08.2021r. w ramach
I Pó³maratonu Aleksandryjskiego zgromadzi³ ponad 100
najm³odszych uczestników kolorowej zabawy na œwie¿ym
powietrzu. W rodzinnej atmosferze oraz przy du¿ym wsparciu
kibiców zawodnicy rywalizowali na sprinterskich dystansach.
Ponadto w ramach wydarzenia rozrywkê zapewniali
profesjonalni animatorzy. By³a myszka Miki i pies Chase
z
XI Grand Prix WLKS Kmicic w Aquathlonie którymi dzieci mog³y zrobiæ sobie pami¹tkowe fotografie. Bieg
g³ówny imprezy na dystansie pó³maratonu by³ doskona³¹ okazj¹
do
promocji aktywnoœci sportowej wœród dzieci i m³odzie¿y
2 paŸdziernika na stadionie Lekkoatletycznym imienia Ireny
z
terenu
naszej gminy. Organizatorem imprezy by³o Gminne
Szewiñskiej w Konopiskach odby³ siê fina³ Grand Prix WLKS
Kmicic w Aquathlonie.
Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach we wspó³pracy z ZSP
Aby wystartowaæ w biegu, zawodnicy musieli najpierw pokonaæ w Aleksandrii.
odpowiednie dla swojej kategorii dystanse podczas p³ywania na
basenie. Tam uzyskali czas pierwszej konkurencji. Drug¹
konkurencj¹ by³o bieganie, które odby³o siê w na stadionie
w Konopiskach.
Po uzyskaniu czasu biegu, wyniki zosta³y zsumowane i w ten
sposób wy³oniono zwyciêzców w poszczególnych kategoriach.
W zwodach wziê³o udzia³ 32 zawodników z powiatów
– czêstochowskiego, lublinieckiego oraz k³obuckiego.
W czasie gdy sêdziowie pracowali nad podliczeniem wyników,
uczestnicy mogli zwiedziæ wystawê poœwiêcon¹ patronce
stadionu – Irenie Szewiñskiej, która znajduje siê w sali
konferencyjnej GCKiS.
Ka¿dy z uczestników zosta³ nagrodzony pami¹tkowym
gad¿etem a najlepsi otrzymali dyplomy oraz puchary.
Zawody zorganizowa³ WLKS Kmicic Czêstochowa wraz
z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach.
Organizatorzy dziêkuj¹ stra¿akom z OSP Hutki za opiekê
medyczn¹ podczas zawodów.
Nad sprawnym przebiegiem czuwa³ prezes WLKS Kmicic – Pan
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