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KOMUNIKAT WÓJTA 
GMINY KONOPISKA

Na podstawie art.17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
 z roku 2015 poz. 199 z późn. zm.), w związku z uchwałą 
nr105/XVII/2015 Rady Gminy Konopiska o przystąpieniu 
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrze-
nnego Gminy Konopiska zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska, 
w siedzibie Urzędu Gminy w Konopiskach, pok. nr 3, 
w godz. od 8.00 do 14.00, w dniach od 14.03 do 
12.04.2016r. Zmiana dotyczy fragmentu planu w miejsco-
wości Hutki, przys. Góry, w granicach działek nr 362-369,
wraz z przylegającymi drogami. Dyskusja publiczna nad 
rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu 
odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy 
w Konopiskach w dniu 12.04.2016 r. o godz. 15.00.
Uwagi do planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy 
Konopiska w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
26.04.2016 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy. Uwagi zostaną rozpatrzone 
przez Wójta Gminy Konopiska.

UWAGA!!! 
ZMIANY W KURSACH PKS NA TERENIE GMINY 

KONOPISKA OD DNIA 1.04.2016 ROKU

1. Kurs relacji Częstochowa - Bytom z godz. 6.05 przez 
Łaziec, Hutki skrócony do Tarnowskich Gór /godz. wyjazdu 
z Częstochowy pozostaje bez zmian - codziennie/.

2. Kursy relacji Częstochowa - Gliwice z godz. 7.00 
- od poniedziałku do soboty i 15.35 - codziennie skrócone do 
Tarnowskich Gór /godz. wyjazdu z Częstochowy pozostają 
bez zmian/.                                                       

3. Kurs relacji Częstochowa - Gliwice przez Hutki 
z godz. 10.10 - od poniedziałku do piątku skrócony do 
Tarnowskich Gór i zmiana trasy przez Starczę /z pominięciem
terenu gm. Konopiska/.                                                  

4. Kursy relacji Gliwice - Częstochowa przez Hutki będą 
obsługiwane tylko od Tarnowskich Gór /wyjazd z Hutek do 
Częstochowy przez Łaziec był o godz. 12.13 i 15.39 będzie 
o 12.17 - od poniedziałku do soboty i 15.37 - od poniedziałku 
do piątku/.                                                                                  

5. Kurs relacji Częstochowa - Łysiec z godz. 10.00 przez 
Konopiska, Hutki /codziennie/ skrócony do Hutek OSP 
i będzie on wracał o godz. 10.40 z Hutek do Częstochowy 
przez Konopiska.                                                                        

6. Nie będzie kursu relacji  Katowice - Częstochowa, który 
odjeżdżał o 10.46 z Hutek do Częstochowy przez Łaziec 
/z Łaźca do Częstochowy o 10.50 jest kurs relacji Jamki 
- Częstochowa/.                                           

7. Nie będzie  kursu o godz. 11.14 z Hutek do Częstochowy 
przez Konopiska /dotychczasowego powrotu z Łyśca/.

8. Nie będzie też kursu o 20.36 z Hutek do Częstochowy/
dotychczasowego powrotu z Gliwic/.                                           
                                     
9. Dotychczasowy kurs z godz. 21.10 z Hutek do Częstochowy
przez Konopiska będzie wyjeżdżał z Hutek OSP o godz. 21.00 
/codziennie/ i jechał przez Rększowice, Łaziec, Wygodę.

10. Wprowadzony zostanie dodatkowy kurs relacji Starcza 
- Częstochowa przez Hutki, Łaziec, Wygodę /wyjazd z Hutek 
o godz. 18.43 - w dni nauki szkolnej/.                                       

11. Zawieszony zostaje tylko w soboty kurs relacji 
Częstochowa - Boronów przez Konopiska, Korzonek 
z godz. 8.10 oraz kurs powrotny o godz. 8.50 z Boronowa do 
Częstochowy.                                
Pozostałe kursy na linii Częstochowa - Boronów będą analizo-
wane pod kątem skrócenia ich do Leśniaków albo Jamek, pętli
lub ewentualnego zawieszenia.
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PKS Częstochowa

nie można się posługiwać.  

! ! ! U W A G A ! ! !

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest 
nieodwracalnie unieważniony w Rejestrze 
Dowodów Osobistych. Posługiwanie się dowodem 
osobistym zgłoszonym jako utracony może więc 
powodować negatywne konsekwencje dla jego 
posiadacza podczas przekraczania granic lub 
dokonywania czynności prawnych na podstawie tego
dokumentu.Unieważnionym dowodem osobistym

nie można się posługiwać.

KOMUNIKAT

Zgodnie z tradycją, w 2016 roku planowane jest również
zorganizowanie uroczystości wręczenia odznaczeń za  
50-lecie pożycia małżeńskiego.Wobec powyższego, proszę
pary zawierające związek małżeński w 1966 roku
o zgłoszenie chęci uczestnictwa w takiej uroczystości w tu-
tejszym Urzędzie Stanu Cywilnego pokój  nr 8. Zgłoszenia
można dokonać osobiście bądź za pośrednictwem innego 
członka rodziny.

Kierownik USC Elżbieta Gapik

  

Budżet Gminy Konopiska na 2016 rok

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 77,2% 29 188 312,00 

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych… 48,1% 

14 039 592,00 

Różne rozliczenia 31,8% 9 298 320,00 

Pomoc społeczna 10,8% 3 161 625,00 

Pozostałe 9,2% 2 688 775,00 

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 
22,8% 

8 603 040,79 

Transport i łączność 51,3% 4 414 000,00 

Rolnictwo i łowiectwo 32,0% 2 752 187,95 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 10,2% 

875 264,00 

Pozostałe 6,5% 561 588,84 

OGÓŁEM DOCHODY 37 791 352,79 

 

DOCHODY BIEŻĄCE

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody bieżące to 77,2% dochodów ogółem, co daje
kwotę ponad 29,1 mln zł. Plan dochodów bieżących
w znacznej części to wpływy z podatków i opłat lokalnych
w wysokości ponad 14 mln zł. Wpływy z tytułu subwencji
oświatowej i części wyrównawczej subwencji ogólnej  to
plan dochodów w wysokości ponad 9,2 mln zł, przy czym
zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne
placówki oświatowe będący podstawą do naliczenia 
wstępnej kwoty subwencji oświatowej na rok 2016, został
określony m.in. na podstawie danych o liczbie uczniów 
w roku szkolnym 2015/2016 oraz danych dotyczących 
liczby nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu
zawodowego. Kolejne źródło dochodów budżetu gminy
stanowi udział państwa w finansowaniu pomocy 
społecznej - ponad 3,1 mln zł, natomiast pozostałe dochody
to kwota ponad 2,6 mln zł. 

Dochody pozyskane na finansowanie inwestycji czyli dochody
majątkowe dotyczą w 51,3% transportu i łączności, co stanowi 
ponad 4,4 mln zł. Na wartość tą składają się środki, które m.in.
gmina planuje otrzymać z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
 na odbudowę dróg po powodziach. Kolejnym, co do wielkości 
źródłem dochodów majątkowych, jest uzyskanie wpływów w dziale 
rolnictwo i łowiectwo z tytułu refundacji wydatków poniesionych 
w latach poprzednich dotyczących budowy  kanalizacji 
w Gminie Konopiska. Planowana do uzyskania kwota z tego tytułu
w roku 2016 to 2,7 mln zł. Znaczącą pozycją planowanych 
dochodów ma jątkowy ch są równ ież dochody w dziale 
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zakładany
rząd wielkości to kwota 875 tys. zł. Pozostałe dochody majątkowe
stanowią 6,5 % ogółu dochodów majątkowych, czyli ponad
561 tys. zł.

W grupie pozostałych dochodów zaplanowano wpływy
głównie z wykonywania zadań w zakresie działu gospodarki 
komunalnej i ochrony środowiska kwota ponad 1 mln zł oraz
wykonywania zadań oświatowych w wysokości 1,06 mln zł
i z gospodarki mieszkaniowej 540 tys. zł.

RAZEM DOCHODY 

BIEŻĄCE 77,2%

RAZEM DOCHODY 
MAJĄTKOWE 22,8%

Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych 48,1%
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31,8%

Pomoc społeczna

10,8%

Pozostałe  9,2%

Transport 
i łączność 
51,3%

Rolnictwo 
i łowiectwo
32,0%

Bezp. publiczne 
i ochrona 
p. pożarowa10,2%

Pozostałe  6,5%

W dniu 29 grudnia 2015r. odbyła się sesja Rady
Gminy Konopiska, na której radni podjęli uchwałę budże-
tową na 2016 rok. Dochody gminy oszacowano na ponad 
37,7 mln zł, w tym 8,6 mln dochody majątkowe, tzn. Dota-
cje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne (w tym 3,69 mln zł ze środków unijnych) 
oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych. 
Dochody bieżące to kwota rzędu 29,18 mln. Są to m.in. do-
tacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zada-
nia własne, część oświatowa i ogólna subwencji z budżetu 
państwa oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych.



 

KOMUNIKAT WÓJTA 
GMINY KONOPISKA

Na podstawie art.17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
 z roku 2015 poz. 199 z późn. zm.), w związku z uchwałą 
nr105/XVII/2015 Rady Gminy Konopiska o przystąpieniu 
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrze-
nnego Gminy Konopiska zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska, 
w siedzibie Urzędu Gminy w Konopiskach, pok. nr 3, 
w godz. od 8.00 do 14.00, w dniach od 14.03 do 
12.04.2016r. Zmiana dotyczy fragmentu planu w miejsco-
wości Hutki, przys. Góry, w granicach działek nr 362-369,
wraz z przylegającymi drogami. Dyskusja publiczna nad 
rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu 
odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy 
w Konopiskach w dniu 12.04.2016 r. o godz. 15.00.
Uwagi do planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy 
Konopiska w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
26.04.2016 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy. Uwagi zostaną rozpatrzone 
przez Wójta Gminy Konopiska.

UWAGA!!! 
ZMIANY W KURSACH PKS NA TERENIE GMINY 

KONOPISKA OD DNIA 1.04.2016 ROKU

1. Kurs relacji Częstochowa - Bytom z godz. 6.05 przez 
Łaziec, Hutki skrócony do Tarnowskich Gór /godz. wyjazdu 
z Częstochowy pozostaje bez zmian - codziennie/.

2. Kursy relacji Częstochowa - Gliwice z godz. 7.00 
- od poniedziałku do soboty i 15.35 - codziennie skrócone do 
Tarnowskich Gór /godz. wyjazdu z Częstochowy pozostają 
bez zmian/.                                                       

3. Kurs relacji Częstochowa - Gliwice przez Hutki 
z godz. 10.10 - od poniedziałku do piątku skrócony do 
Tarnowskich Gór i zmiana trasy przez Starczę /z pominięciem
terenu gm. Konopiska/.                                                  

4. Kursy relacji Gliwice - Częstochowa przez Hutki będą 
obsługiwane tylko od Tarnowskich Gór /wyjazd z Hutek do 
Częstochowy przez Łaziec był o godz. 12.13 i 15.39 będzie 
o 12.17 - od poniedziałku do soboty i 15.37 - od poniedziałku 
do piątku/.                                                                                  

5. Kurs relacji Częstochowa - Łysiec z godz. 10.00 przez 
Konopiska, Hutki /codziennie/ skrócony do Hutek OSP 
i będzie on wracał o godz. 10.40 z Hutek do Częstochowy 
przez Konopiska.                                                                        

6. Nie będzie kursu relacji  Katowice - Częstochowa, który 
odjeżdżał o 10.46 z Hutek do Częstochowy przez Łaziec 
/z Łaźca do Częstochowy o 10.50 jest kurs relacji Jamki 
- Częstochowa/.                                           

7. Nie będzie  kursu o godz. 11.14 z Hutek do Częstochowy 
przez Konopiska /dotychczasowego powrotu z Łyśca/.

8. Nie będzie też kursu o 20.36 z Hutek do Częstochowy/
dotychczasowego powrotu z Gliwic/.                                           
                                     
9. Dotychczasowy kurs z godz. 21.10 z Hutek do Częstochowy
przez Konopiska będzie wyjeżdżał z Hutek OSP o godz. 21.00 
/codziennie/ i jechał przez Rększowice, Łaziec, Wygodę.

10. Wprowadzony zostanie dodatkowy kurs relacji Starcza 
- Częstochowa przez Hutki, Łaziec, Wygodę /wyjazd z Hutek 
o godz. 18.43 - w dni nauki szkolnej/.                                       

11. Zawieszony zostaje tylko w soboty kurs relacji 
Częstochowa - Boronów przez Konopiska, Korzonek 
z godz. 8.10 oraz kurs powrotny o godz. 8.50 z Boronowa do 
Częstochowy.                                
Pozostałe kursy na linii Częstochowa - Boronów będą analizo-
wane pod kątem skrócenia ich do Leśniaków albo Jamek, pętli
lub ewentualnego zawieszenia.
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posiadacza podczas przekraczania granic lub 
dokonywania czynności prawnych na podstawie tego
dokumentu.Unieważnionym dowodem osobistym

nie można się posługiwać.
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Zgodnie z tradycją, w 2016 roku planowane jest również
zorganizowanie uroczystości wręczenia odznaczeń za  
50-lecie pożycia małżeńskiego.Wobec powyższego, proszę
pary zawierające związek małżeński w 1966 roku
o zgłoszenie chęci uczestnictwa w takiej uroczystości w tu-
tejszym Urzędzie Stanu Cywilnego pokój  nr 8. Zgłoszenia
można dokonać osobiście bądź za pośrednictwem innego 
członka rodziny.

Kierownik USC Elżbieta Gapik

  

Budżet Gminy Konopiska na 2016 rok

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 77,2% 29 188 312,00 

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych… 48,1% 

14 039 592,00 

Różne rozliczenia 31,8% 9 298 320,00 

Pomoc społeczna 10,8% 3 161 625,00 

Pozostałe 9,2% 2 688 775,00 

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 
22,8% 

8 603 040,79 

Transport i łączność 51,3% 4 414 000,00 

Rolnictwo i łowiectwo 32,0% 2 752 187,95 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 10,2% 

875 264,00 

Pozostałe 6,5% 561 588,84 

OGÓŁEM DOCHODY 37 791 352,79 

 

DOCHODY BIEŻĄCE

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody bieżące to 77,2% dochodów ogółem, co daje
kwotę ponad 29,1 mln zł. Plan dochodów bieżących
w znacznej części to wpływy z podatków i opłat lokalnych
w wysokości ponad 14 mln zł. Wpływy z tytułu subwencji
oświatowej i części wyrównawczej subwencji ogólnej  to
plan dochodów w wysokości ponad 9,2 mln zł, przy czym
zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne
placówki oświatowe będący podstawą do naliczenia 
wstępnej kwoty subwencji oświatowej na rok 2016, został
określony m.in. na podstawie danych o liczbie uczniów 
w roku szkolnym 2015/2016 oraz danych dotyczących 
liczby nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu
zawodowego. Kolejne źródło dochodów budżetu gminy
stanowi udział państwa w finansowaniu pomocy 
społecznej - ponad 3,1 mln zł, natomiast pozostałe dochody
to kwota ponad 2,6 mln zł. 

Dochody pozyskane na finansowanie inwestycji czyli dochody
majątkowe dotyczą w 51,3% transportu i łączności, co stanowi 
ponad 4,4 mln zł. Na wartość tą składają się środki, które m.in.
gmina planuje otrzymać z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
 na odbudowę dróg po powodziach. Kolejnym, co do wielkości 
źródłem dochodów majątkowych, jest uzyskanie wpływów w dziale 
rolnictwo i łowiectwo z tytułu refundacji wydatków poniesionych 
w latach poprzednich dotyczących budowy  kanalizacji 
w Gminie Konopiska. Planowana do uzyskania kwota z tego tytułu
w roku 2016 to 2,7 mln zł. Znaczącą pozycją planowanych 
dochodów ma jątkowy ch są równ ież dochody w dziale 
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zakładany
rząd wielkości to kwota 875 tys. zł. Pozostałe dochody majątkowe
stanowią 6,5 % ogółu dochodów majątkowych, czyli ponad
561 tys. zł.

W grupie pozostałych dochodów zaplanowano wpływy
głównie z wykonywania zadań w zakresie działu gospodarki 
komunalnej i ochrony środowiska kwota ponad 1 mln zł oraz
wykonywania zadań oświatowych w wysokości 1,06 mln zł
i z gospodarki mieszkaniowej 540 tys. zł.

RAZEM DOCHODY 

BIEŻĄCE 77,2%

RAZEM DOCHODY 
MAJĄTKOWE 22,8%

Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych 48,1%

Różne rozliczenia

31,8%

Pomoc społeczna

10,8%

Pozostałe  9,2%

Transport 
i łączność 
51,3%

Rolnictwo 
i łowiectwo
32,0%

Bezp. publiczne 
i ochrona 
p. pożarowa10,2%

Pozostałe  6,5%

W dniu 29 grudnia 2015r. odbyła się sesja Rady
Gminy Konopiska, na której radni podjęli uchwałę budże-
tową na 2016 rok. Dochody gminy oszacowano na ponad 
37,7 mln zł, w tym 8,6 mln dochody majątkowe, tzn. Dota-
cje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne (w tym 3,69 mln zł ze środków unijnych) 
oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych. 
Dochody bieżące to kwota rzędu 29,18 mln. Są to m.in. do-
tacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zada-
nia własne, część oświatowa i ogólna subwencji z budżetu 
państwa oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych.



 

Wydatki ustalono na poziomie 36,7 mln zł, z czego 9 mln gmina planuje 
wydatkować na inwestycje oraz 27,7 mln na wydatki związane 
z bieżącym funkcjonowaniem poszczególnych rodzajów działalności. 

WYDATKI 

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 75,5% 27 704 967,11 

Oświata i wychowanie 48,5% 13 438 586,56 

Pomoc społeczna  16,9% 4 694 188,00 

Administracja publiczna 11% 3 040 023,66 

Pozostałe 23,6% 6 532 168,89 

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 24,5% 9 005 804,44 

Transport i łączność 71,9% 6 477 489,92 

Bezp. publiczne i ochrona p.pożarowa 17,3% 1 557 343,30 

Pozostałe 10,8% 970 971,22 

OGÓŁEM WYDATKI 36 710 771,55 

 

WYDATKI BIEŻĄCE

W planowanych wydatkach bieżących stanowiących kwotę ponad
 27,7 mln zł (75,5% wydatków całego budżetu Gminy Konopiska),
najwięcej środków finansowych samorząd gminy przeznaczy na
finansowanie zadań związanych z oświatą  ponad 13,4 mln zł
(36,6% całego budżetu gminy a 48,5% wydatków bieżących),
w tym ponad 2,8 mln zł gmina przeznaczy na utrzymanie 
przedszkoli  gminnych i niepublicznych. Dodatkowo utrzymanie
świetlic szkolnych wyniesie 424 tys. zł. Ogółem na utrzymanie
szkół i przedszkoli gminnych to wydatek rzędu ponad 13,8 mln zł. 
Ważnym punktem w budżecie 2016r. jest finansowanie zadań 
z zakresu pomocy społecznej (12,8% całego budżetu a 16,9%
wydatków bieżących), 557 tys. zł gmina przeznaczy na transport
i łączność - głównie bieżące utrzymanie dróg i dofinansowanie 
lokalnego transportu zbiorowego. Pozostałe wydatki bieżące na
inne gałęzie gospodarki stanową razem 17,8% ogółu budżetu
a 23,6% wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne są w głównej mierze kontynuacją wydat-
ków inwestycyjnych zapisanych w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej bądź inwestycjami jednorocznymi. Wiele stanowi przy-
gotowanie do absorpcji przyszłych środków z budżetu Unii Euro-
pejskiej.W zakresie inwestycji komunalnych 6,48 mln zł. po-
winno być przeznaczone na inwestycje drogowe, w tym 
4,0 mln zł. naodbudowę dróg gminnych zniszczonych w latach 
poprzednich przez powodzie, 900 tys. zł na budowę chodnika 
i kanalizacji deszczowej w m. Kopalnia w ciągu DW 904. 
130 tys. zł ma kosztować wykup nieruchomości. Inwestycje do-
tyczące budowy lub doposażenia budynków OSP wraz z doposa-
żeniem jednostek pochłoną 1,56 mln zł, natomiast modernizacje 
budynków szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenów wokół
szkół i doposażeniem planowane są w kwocie 127 tys. zł. Istotną
kwotę w budżecie stanowi rekultywacja składowiska odpadów 
komunalnych  150 tys. zł. Jak wynika z powyższego, wydatki 
inwestycyjne mają stanowić 24,5% ogółu wydatków w budżecie
na rok 2016. Jest to bardzo duży procent środków przeznaczo-
nych na bieżący rozwój infrastruktury niezbędnej do codzien-
nego życia mieszkańcówgminy.

WYDATKI INWESTYCYJNE

źródło:
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STATUETKI STAROSTY 
CZĘSTOCHOWSKIEGO WRĘCZONE

W sobotni wieczór (20 lutego br.), w wypełnionej po brzegi Filhar-

monii Częstochowskiej wicestarosta częstochowski Henryk Kasiura

 w imieniu starosty Andrzeja Kwapisza ogłosił wyniki 15 edycji 

konkursu „Za wybitne zasługi dla powiatu częstochowskiego”.

Nominacje oraz Statuetki Starosty Częstochowskiego trafiły do 

osób, które w sposób szczególny wyróżniły się w pracy na rzecz 

powiatowej oświaty, kultury, sportu i turystyki, samorządności, 

przedsiębiorczości, zdrowia i opieki społecznej oraz zasłużyły się

w działalności nie mieszczącej się w ww. kategoriach, w związku 

z czym zostały nagrodzone w kategorii: „Inne szczególne osiąg-

nięcia”.

ZDJĘCIE

Uroczysta gala jest formą podziękowania dla tych, których 
kapituła konkursu nominowała do tej nagrody, a zwłaszcza 
dla jej laureatów. Jest podziękowaniem za ich wkład intelek-
tualny, kulturalny i gospodarczy w rozwój naszego powiatu 
i jego promocję w regionie, kraju, a nawet daleko poza jego 
granicami. Jest także wyrazem szacunku dla ich nieprzecięt-
nych osiągnięć, z których wszyscy, w większym lub mniej-
szym zakresie, korzystamy  tłumaczył w swym inauguracyj-
nym wystąpieniu wicestarosta Henryk Kasiura. - Dzisiejsza 
uroczystość ma charakter małego jubileuszu. Po raz pierwszy
bowiem Statuetka Starosty Częstochowskiego została 
wręczona 15 lat temu,  w roku 2001.
Oprócz przyjaciół z zagranicy, na widowni zasiadło wielu 
innych znamienitych gości. Byli wśród nich parlamenta-
rzyści, przedstawiciele wojewódzkich władz państwowych 
i samorządowych, reprezentanci władz miasta Częstochowy, 
wójtowie i burmistrzowie gmin naszego powiatu i powiatów 
ościennych, dyrektorzy urzędów i instytucji współpracujących
z powiatem, radni powiatowi, dotychczasowi laureaci Statue-
tek, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych
Straży Pożarnych, kombatanci i wielu, wielu innych. Gdy 
nadszedł czas na prezentację bohaterów wieczoru, publicz-
ność gromkimi brawami nagrodziła dziewiętnastu nominowa-
nych przez kapitułę konkursu do finału tegorocznej edycji 
Statuetek.Wszyscy nominowani pojawili się na scenie, gdzie
otrzymali dyplomy, kwiaty i gratulacje od wicestarosty 
Henryka Kasiury i przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja
Kubata.                                                                                

Wśród nominowanych z Gminy Konopiska znaleźli się:

- w kategorii SAMORZĄDNOŚĆ: 
  Pan Jerzy Żurek - Wójt Gminy Konopiska;

- w kategorii SPORT I TURYSTYKA: 
  Pan Andrzej Szymanek - piłkarz, trener, działacz  
  Gminnego   Ludowego Klubu Sportowego „Lot” 
  w Konopiskach;

- w kategorii PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: 
  Pan Andrzej Miedziński  właściciel Zakładu Stolarskiego 
„Miedziński” w Kowalach, gmina Konopiska. 

Cieszymy się bardzo, że aż trzy osoby z Gminy Konopiska zo-
stały nominowane do statuetki i to z tak różnych dziedzin. 
Szczególne gratulacje kierujemy do Pana Andrzeja 
Miedzińskiego, który otrzymał Statuetkę Starosty Często-
chowskiego. 

Pan Andrzej Miedziński jest właścicielem Zakładu Stolarskie-
go „Miedziński” w Kowalach, gm. Konopiska, który powstał 
w 2003 roku. Dzięki doświadczeniu i pasji przedsiębiorstwo 
szybko się rozwija, zatrudniając w chwili obecnej ponad 
130 osób. Specjalnością zakładu są wysokiej klasy domki 
ogrodowe. Ponadto wykonywane są elementy małej architek-
tury ogrodowej takiej jak: altany, place zabaw i zadaszenia. 
Obok staranności wykonania zakład kładzie nacisk na jakość 
surowca używanego do produkcji. Z tego względu w 2014 r. 
powstała hala do składowania przetworzonego i wysuszonego
drewna oraz innowacyjna i nowoczesna suszarnia wraz z kot-
łownią zasilana biomasą. Dzięki udanym inwestycjom zakład 
przetwarza obecnie  12 000 m3  drewna rocznie. Firma współ-
pracuje z samorządami lokalnymi, realizując wiele inwestycji 
służących podnoszeniu walorów wiejskiego krajobrazu. 
Wśród gmin z terenu powiatu częstochowskiego zrealizowano
inwestycje dla Konopisk, Poczesnej, Janowa i Kłomnic. 
Dynamiczny rozwój doprowadził do ekspansji na rynek euro-
pejski: m.in. w Austrii, Niemczech, Czechach, Francji.          
Andrzej Miedziński wspiera finansowo i organizacyjnie 
imprezy okolicznościowe na terenie gminy Konopiska, m.in.:

  .



 

Wydatki ustalono na poziomie 36,7 mln zł, z czego 9 mln gmina planuje 
wydatkować na inwestycje oraz 27,7 mln na wydatki związane 
z bieżącym funkcjonowaniem poszczególnych rodzajów działalności. 

WYDATKI 

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 75,5% 27 704 967,11 

Oświata i wychowanie 48,5% 13 438 586,56 

Pomoc społeczna  16,9% 4 694 188,00 

Administracja publiczna 11% 3 040 023,66 

Pozostałe 23,6% 6 532 168,89 

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 24,5% 9 005 804,44 

Transport i łączność 71,9% 6 477 489,92 

Bezp. publiczne i ochrona p.pożarowa 17,3% 1 557 343,30 

Pozostałe 10,8% 970 971,22 

OGÓŁEM WYDATKI 36 710 771,55 

 

WYDATKI BIEŻĄCE

W planowanych wydatkach bieżących stanowiących kwotę ponad
 27,7 mln zł (75,5% wydatków całego budżetu Gminy Konopiska),
najwięcej środków finansowych samorząd gminy przeznaczy na
finansowanie zadań związanych z oświatą  ponad 13,4 mln zł
(36,6% całego budżetu gminy a 48,5% wydatków bieżących),
w tym ponad 2,8 mln zł gmina przeznaczy na utrzymanie 
przedszkoli  gminnych i niepublicznych. Dodatkowo utrzymanie
świetlic szkolnych wyniesie 424 tys. zł. Ogółem na utrzymanie
szkół i przedszkoli gminnych to wydatek rzędu ponad 13,8 mln zł. 
Ważnym punktem w budżecie 2016r. jest finansowanie zadań 
z zakresu pomocy społecznej (12,8% całego budżetu a 16,9%
wydatków bieżących), 557 tys. zł gmina przeznaczy na transport
i łączność - głównie bieżące utrzymanie dróg i dofinansowanie 
lokalnego transportu zbiorowego. Pozostałe wydatki bieżące na
inne gałęzie gospodarki stanową razem 17,8% ogółu budżetu
a 23,6% wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne są w głównej mierze kontynuacją wydat-
ków inwestycyjnych zapisanych w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej bądź inwestycjami jednorocznymi. Wiele stanowi przy-
gotowanie do absorpcji przyszłych środków z budżetu Unii Euro-
pejskiej.W zakresie inwestycji komunalnych 6,48 mln zł. po-
winno być przeznaczone na inwestycje drogowe, w tym 
4,0 mln zł. naodbudowę dróg gminnych zniszczonych w latach 
poprzednich przez powodzie, 900 tys. zł na budowę chodnika 
i kanalizacji deszczowej w m. Kopalnia w ciągu DW 904. 
130 tys. zł ma kosztować wykup nieruchomości. Inwestycje do-
tyczące budowy lub doposażenia budynków OSP wraz z doposa-
żeniem jednostek pochłoną 1,56 mln zł, natomiast modernizacje 
budynków szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenów wokół
szkół i doposażeniem planowane są w kwocie 127 tys. zł. Istotną
kwotę w budżecie stanowi rekultywacja składowiska odpadów 
komunalnych  150 tys. zł. Jak wynika z powyższego, wydatki 
inwestycyjne mają stanowić 24,5% ogółu wydatków w budżecie
na rok 2016. Jest to bardzo duży procent środków przeznaczo-
nych na bieżący rozwój infrastruktury niezbędnej do codzien-
nego życia mieszkańcówgminy.

WYDATKI INWESTYCYJNE
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STATUETKI STAROSTY 
CZĘSTOCHOWSKIEGO WRĘCZONE

W sobotni wieczór (20 lutego br.), w wypełnionej po brzegi Filhar-

monii Częstochowskiej wicestarosta częstochowski Henryk Kasiura

 w imieniu starosty Andrzeja Kwapisza ogłosił wyniki 15 edycji 

konkursu „Za wybitne zasługi dla powiatu częstochowskiego”.

Nominacje oraz Statuetki Starosty Częstochowskiego trafiły do 

osób, które w sposób szczególny wyróżniły się w pracy na rzecz 

powiatowej oświaty, kultury, sportu i turystyki, samorządności, 

przedsiębiorczości, zdrowia i opieki społecznej oraz zasłużyły się

w działalności nie mieszczącej się w ww. kategoriach, w związku 

z czym zostały nagrodzone w kategorii: „Inne szczególne osiąg-

nięcia”.

ZDJĘCIE

Uroczysta gala jest formą podziękowania dla tych, których 
kapituła konkursu nominowała do tej nagrody, a zwłaszcza 
dla jej laureatów. Jest podziękowaniem za ich wkład intelek-
tualny, kulturalny i gospodarczy w rozwój naszego powiatu 
i jego promocję w regionie, kraju, a nawet daleko poza jego 
granicami. Jest także wyrazem szacunku dla ich nieprzecięt-
nych osiągnięć, z których wszyscy, w większym lub mniej-
szym zakresie, korzystamy  tłumaczył w swym inauguracyj-
nym wystąpieniu wicestarosta Henryk Kasiura. - Dzisiejsza 
uroczystość ma charakter małego jubileuszu. Po raz pierwszy
bowiem Statuetka Starosty Częstochowskiego została 
wręczona 15 lat temu,  w roku 2001.
Oprócz przyjaciół z zagranicy, na widowni zasiadło wielu 
innych znamienitych gości. Byli wśród nich parlamenta-
rzyści, przedstawiciele wojewódzkich władz państwowych 
i samorządowych, reprezentanci władz miasta Częstochowy, 
wójtowie i burmistrzowie gmin naszego powiatu i powiatów 
ościennych, dyrektorzy urzędów i instytucji współpracujących
z powiatem, radni powiatowi, dotychczasowi laureaci Statue-
tek, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych
Straży Pożarnych, kombatanci i wielu, wielu innych. Gdy 
nadszedł czas na prezentację bohaterów wieczoru, publicz-
ność gromkimi brawami nagrodziła dziewiętnastu nominowa-
nych przez kapitułę konkursu do finału tegorocznej edycji 
Statuetek.Wszyscy nominowani pojawili się na scenie, gdzie
otrzymali dyplomy, kwiaty i gratulacje od wicestarosty 
Henryka Kasiury i przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja
Kubata.                                                                                

Wśród nominowanych z Gminy Konopiska znaleźli się:

- w kategorii SAMORZĄDNOŚĆ: 
  Pan Jerzy Żurek - Wójt Gminy Konopiska;

- w kategorii SPORT I TURYSTYKA: 
  Pan Andrzej Szymanek - piłkarz, trener, działacz  
  Gminnego   Ludowego Klubu Sportowego „Lot” 
  w Konopiskach;

- w kategorii PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: 
  Pan Andrzej Miedziński  właściciel Zakładu Stolarskiego 
„Miedziński” w Kowalach, gmina Konopiska. 

Cieszymy się bardzo, że aż trzy osoby z Gminy Konopiska zo-
stały nominowane do statuetki i to z tak różnych dziedzin. 
Szczególne gratulacje kierujemy do Pana Andrzeja 
Miedzińskiego, który otrzymał Statuetkę Starosty Często-
chowskiego. 

Pan Andrzej Miedziński jest właścicielem Zakładu Stolarskie-
go „Miedziński” w Kowalach, gm. Konopiska, który powstał 
w 2003 roku. Dzięki doświadczeniu i pasji przedsiębiorstwo 
szybko się rozwija, zatrudniając w chwili obecnej ponad 
130 osób. Specjalnością zakładu są wysokiej klasy domki 
ogrodowe. Ponadto wykonywane są elementy małej architek-
tury ogrodowej takiej jak: altany, place zabaw i zadaszenia. 
Obok staranności wykonania zakład kładzie nacisk na jakość 
surowca używanego do produkcji. Z tego względu w 2014 r. 
powstała hala do składowania przetworzonego i wysuszonego
drewna oraz innowacyjna i nowoczesna suszarnia wraz z kot-
łownią zasilana biomasą. Dzięki udanym inwestycjom zakład 
przetwarza obecnie  12 000 m3  drewna rocznie. Firma współ-
pracuje z samorządami lokalnymi, realizując wiele inwestycji 
służących podnoszeniu walorów wiejskiego krajobrazu. 
Wśród gmin z terenu powiatu częstochowskiego zrealizowano
inwestycje dla Konopisk, Poczesnej, Janowa i Kłomnic. 
Dynamiczny rozwój doprowadził do ekspansji na rynek euro-
pejski: m.in. w Austrii, Niemczech, Czechach, Francji.          
Andrzej Miedziński wspiera finansowo i organizacyjnie 
imprezy okolicznościowe na terenie gminy Konopiska, m.in.:

  .



  

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 
ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O UDZIAŁ 

W BADANIACH STATYSTYKI PUBLICZNEJ    

Przychylność wobec ankieterów statystycznych, czas 
im poświęcony, zapewnią wysoką jakość uzyskanych danych 
statystycznych.  Ze statystyki publicznej od wielu lat 
korzystają nie tylko organy państwa, przedsiębiorcy, studenci
i uczniowie, ale też ogół społeczeństwa. Każdy z nas poszu-
kuje informacji o swoim kraju, województwie, regionie, czy 
miejscowości.  Dane pozyskiwane są przez ankieterów staty-
stycznych, których podstawowym zadaniem jest realizacja 
badań w losowo wybranych gospodarstwach domowych, 
sprawne przeprowadzenie wywiadu oraz zebranie 
kompletnych i rzetelnych informacji. Dbając o bezpiecze-
ństwo, w szczególności osób starszych i samotnie zamieszku-
jących oraz ich obawy przed oszustami Główny Urząd Staty-
styczny informuje, iż:                                                               .
- przeprowadzający badanie ankieter może wykonywać pracę 
tylko z ważną legitymacją i upoważnieniem, potwierdzają-
cymi jego tożsamość, jako pracownika Urzędu Statystyczne-
go. Tożsamość ankietera na terenie województwa śląskiego 
można sprawdzić:                                       
-dzwoniąc pod numer 32 77 91 291, 32 77 91 200 wew. 291 
lub kom. 695 255 244,                                                           
-kontaktując się drogą elektroniczną z Kierownikiem 
Wydziału Badań Ankietowych p. Dorotą Gwóźdź email:
 D.Gwozdz@stat.gov.pl.                                               
Można też najpierw sprawdzić tożsamość ankietera 
dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Katowicach i dopiero
wówczas uzgodnić termin wizyty ankietera.                           
 

.

.

. 

.
Takie działanie zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo i je-
dnocześnie pozwoli wykonywać pracę ankieterom. Link do 
wzorów legitymacji i upoważnienia:  http://katowice.stat.
Gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic/gdy-skontaktuje-sie-z-nami-
ankieter/. GUS informuje, że w ramach akcji popularyzującej
 badania, w cyklu „Ankieter US może zapukać do drzwi” na
stronie Urzędu Statystycznego katowice.stat.gov.pl/ zamie-
szczane są ulotki dotyczące badań ankietowych aktualnie 
realizowanych w terenie, gdzie można znaleźć informacje: kto 

bierze udział w badaniu, jaki jest jego cel i znaczenie, 
w jakim terminie będzie przeprowadzane i jaką metodą (wy-
wiad bezpośredni, telefon, Internet). Więcej informacji o ba-
daniach ankietowych na stronie internetowej GUS 
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/index.htm. 

                                                I.Dudek/Urząd Gminy

ODBUDOWA DROGI NA ULICY JOWISZA 
W KONOPISKACH

W związku z przekazaniem w 2015 roku dotacji z rezerwy cel-

owej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich

usuwaniu, została odbudowana droga gminna na ulicy Jowisza

w Konopiskach. Droga ta jest jedną z czterech dróg wyremon-

towanych z tej dotacji w roku 2015 w Gminie Konopiska.                                                                        .

Poza nią zostały odbudowane: droga Rększowice-Hutki, 
droga na ul. Orlika w Aleksandrii II oraz nawierzchnia 
w Kopalni. Całkowita wartość odbudowy wspomnianych dróg
wyniosła 2 792 424,34 zł. Odbudowany odcinek drogi na 
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ulicy Jowisza liczy 590 metrów i kosztował 391 169,72 zł.
Wielkość kwoty dotacji przyznanej decyzją Ministra Finansów
na dofinansowanie zadania to 358 666,00 zł.

Zwieńczeniem uroczystości wręczenia statuetek był występ
znanego i cenionego artysty estradowego, felietonisty, aktora
filmowego i jednocześnie wybitnego językoznawcy (profeso-
ra Uniwersytetu Jagiellońskiego) - Aloszy Awdiejewa, które-
mu towarzyszyli dwaj znakomici krakowscy muzycy. Ich pio-
senki i kabaretowe żarty skutecznie rozbawiły publiczność, co 
spotkało się z gromkimi owacjami.

Mistrzostwa Polski w Triathlonie, zawody balonowe, Dni 
Gminy Konopiska i festiwale orkiestr dętych. Na wsparcie 
właściciela firmy mogą liczyć również osoby niepełnospraw-
ne uczestniczące w wydarzeniach organizowanych przez Sto-
warzyszenie „Prometeus”.                                                   
 

.

 

b) osoby, o których mowa w art.1 ust. 2 z dnia 13 czerwca 
 2003r. o zatrudnieniu socjalnym;                         
c) osoby przebywające  w  pieczy zastępczej lub opuszczające
pieczę zastępczą  oraz rodziny przeżywające trudności 
 w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których
 mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 
  rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

.

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapo-
biegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie 
z ustawą z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu 
w sprawach nieletnich (Dz.U. Z 2014r. poz. 382);
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wycho-
wawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których
mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz.U. Z 2004r nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);               
f) osoby z niepełnosprawnością, osoby niepełnosprawne 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospra-
wnych (Dz. U. Z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. Zm.), 
     
                                             
                          
 

 .

. 
 .

.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 PT. „DRUŻYNA POWIATU”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach, jako 
Partner Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Częstochowie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu
powiatu częstochowskiego, prowadzi nabór uczestników do
realizowanego w latach 2016-2017 Projektu Partnerskiego
„Drużyna Powiatu”. Projekt współfinansowany jest przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem projek-
tu jest wzrost zdolności do zatrudnienia klientów pomocy 
społecznej z terenu powiatu, wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Planowane jest objęcie wspar-
ciem 26 mieszkańców gminy Konopiska.                             
Uczestnikami projektu mogą być osoby, które w dniu
podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie dobrowolnie
 zgłaszały chęć udziału w projekcie i są klientami instytucji 
pomocy społecznej działającej na terenie powiatu
częstochowskiego, osobami zagrożonymi wykluczeniem
społecznym (zgodnie z definicją określoną w rozdziale 
3 pkt 11 „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020” Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 28 maja 2015 roku), czyli:                        
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy
społecznej zgodnie z ustawą z  dnia 12 marca 2004r. O pomo-
cy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem po-
mocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesła-
nek określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej;                                                               

    

 . 

.

. 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej, od 1 stycznia 2016 roku w Urzędzie Gminy
w Konopiskach (ul. Lipowa 3; świetlica po byłej aptece),
w każdy wtorek 

udzielane są nieodpłatnie porady prawne.
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej,
zwanej dalej "osobą uprawnioną":                                           
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie
się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przy-
znane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie  
z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wy-
dano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia 
lub,                                         
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa

w godz. od 13 do 17 oraz czwartek i piątek
od 11 do 15, 

ustawy

w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. poz. 1863) lub,                                                           
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie
z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powo-
jennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693) 
lub,                                                            
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legityma-
cję weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie 
z dnia19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granica-
mi państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) lub,                              
5) która nie ukończyła 26 lat lub,                                              
6) która ukończyła 65 lat lub,                                                   
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy
naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji 
zagrożenia lub poniosła straty.                                               

.

.

.

.

 .
.
.

 .

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma 
w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowaw-
czym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowo-administracyjnym lub,                                                 .

 
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej pro-
blemu prawnego lub,                                                                 .

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:                    .
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym sta-
nie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spo-
czywających na niej obowiązkach lub,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
 w postępowaniu sądowo-administracyjnym.                         
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:                    
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej;                             
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
                                                                                            
                                                                   Barbara Ankowska-Lis                                                                                                            
                                                                 Sekretarz Gminy Konopiska 

 .
 .

.



  

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 
ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O UDZIAŁ 

W BADANIACH STATYSTYKI PUBLICZNEJ    

Przychylność wobec ankieterów statystycznych, czas 
im poświęcony, zapewnią wysoką jakość uzyskanych danych 
statystycznych.  Ze statystyki publicznej od wielu lat 
korzystają nie tylko organy państwa, przedsiębiorcy, studenci
i uczniowie, ale też ogół społeczeństwa. Każdy z nas poszu-
kuje informacji o swoim kraju, województwie, regionie, czy 
miejscowości.  Dane pozyskiwane są przez ankieterów staty-
stycznych, których podstawowym zadaniem jest realizacja 
badań w losowo wybranych gospodarstwach domowych, 
sprawne przeprowadzenie wywiadu oraz zebranie 
kompletnych i rzetelnych informacji. Dbając o bezpiecze-
ństwo, w szczególności osób starszych i samotnie zamieszku-
jących oraz ich obawy przed oszustami Główny Urząd Staty-
styczny informuje, iż:                                                               .
- przeprowadzający badanie ankieter może wykonywać pracę 
tylko z ważną legitymacją i upoważnieniem, potwierdzają-
cymi jego tożsamość, jako pracownika Urzędu Statystyczne-
go. Tożsamość ankietera na terenie województwa śląskiego 
można sprawdzić:                                       
-dzwoniąc pod numer 32 77 91 291, 32 77 91 200 wew. 291 
lub kom. 695 255 244,                                                           
-kontaktując się drogą elektroniczną z Kierownikiem 
Wydziału Badań Ankietowych p. Dorotą Gwóźdź email:
 D.Gwozdz@stat.gov.pl.                                               
Można też najpierw sprawdzić tożsamość ankietera 
dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Katowicach i dopiero
wówczas uzgodnić termin wizyty ankietera.                           
 

.

.

. 

.
Takie działanie zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo i je-
dnocześnie pozwoli wykonywać pracę ankieterom. Link do 
wzorów legitymacji i upoważnienia:  http://katowice.stat.
Gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic/gdy-skontaktuje-sie-z-nami-
ankieter/. GUS informuje, że w ramach akcji popularyzującej
 badania, w cyklu „Ankieter US może zapukać do drzwi” na
stronie Urzędu Statystycznego katowice.stat.gov.pl/ zamie-
szczane są ulotki dotyczące badań ankietowych aktualnie 
realizowanych w terenie, gdzie można znaleźć informacje: kto 

bierze udział w badaniu, jaki jest jego cel i znaczenie, 
w jakim terminie będzie przeprowadzane i jaką metodą (wy-
wiad bezpośredni, telefon, Internet). Więcej informacji o ba-
daniach ankietowych na stronie internetowej GUS 
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/index.htm. 

                                                I.Dudek/Urząd Gminy

ODBUDOWA DROGI NA ULICY JOWISZA 
W KONOPISKACH

W związku z przekazaniem w 2015 roku dotacji z rezerwy cel-

owej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich

usuwaniu, została odbudowana droga gminna na ulicy Jowisza

w Konopiskach. Droga ta jest jedną z czterech dróg wyremon-

towanych z tej dotacji w roku 2015 w Gminie Konopiska.                                                                        .

Poza nią zostały odbudowane: droga Rększowice-Hutki, 
droga na ul. Orlika w Aleksandrii II oraz nawierzchnia 
w Kopalni. Całkowita wartość odbudowy wspomnianych dróg
wyniosła 2 792 424,34 zł. Odbudowany odcinek drogi na 
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ulicy Jowisza liczy 590 metrów i kosztował 391 169,72 zł.
Wielkość kwoty dotacji przyznanej decyzją Ministra Finansów
na dofinansowanie zadania to 358 666,00 zł.

Zwieńczeniem uroczystości wręczenia statuetek był występ
znanego i cenionego artysty estradowego, felietonisty, aktora
filmowego i jednocześnie wybitnego językoznawcy (profeso-
ra Uniwersytetu Jagiellońskiego) - Aloszy Awdiejewa, które-
mu towarzyszyli dwaj znakomici krakowscy muzycy. Ich pio-
senki i kabaretowe żarty skutecznie rozbawiły publiczność, co 
spotkało się z gromkimi owacjami.

Mistrzostwa Polski w Triathlonie, zawody balonowe, Dni 
Gminy Konopiska i festiwale orkiestr dętych. Na wsparcie 
właściciela firmy mogą liczyć również osoby niepełnospraw-
ne uczestniczące w wydarzeniach organizowanych przez Sto-
warzyszenie „Prometeus”.                                                   
 

.

 

b) osoby, o których mowa w art.1 ust. 2 z dnia 13 czerwca 
 2003r. o zatrudnieniu socjalnym;                         
c) osoby przebywające  w  pieczy zastępczej lub opuszczające
pieczę zastępczą  oraz rodziny przeżywające trudności 
 w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których
 mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 
  rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

.

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapo-
biegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie 
z ustawą z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu 
w sprawach nieletnich (Dz.U. Z 2014r. poz. 382);
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wycho-
wawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których
mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz.U. Z 2004r nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);               
f) osoby z niepełnosprawnością, osoby niepełnosprawne 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospra-
wnych (Dz. U. Z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. Zm.), 
     
                                             
                          
 

 .

. 
 .

.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 PT. „DRUŻYNA POWIATU”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach, jako 
Partner Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Częstochowie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu
powiatu częstochowskiego, prowadzi nabór uczestników do
realizowanego w latach 2016-2017 Projektu Partnerskiego
„Drużyna Powiatu”. Projekt współfinansowany jest przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem projek-
tu jest wzrost zdolności do zatrudnienia klientów pomocy 
społecznej z terenu powiatu, wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Planowane jest objęcie wspar-
ciem 26 mieszkańców gminy Konopiska.                             
Uczestnikami projektu mogą być osoby, które w dniu
podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie dobrowolnie
 zgłaszały chęć udziału w projekcie i są klientami instytucji 
pomocy społecznej działającej na terenie powiatu
częstochowskiego, osobami zagrożonymi wykluczeniem
społecznym (zgodnie z definicją określoną w rozdziale 
3 pkt 11 „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020” Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 28 maja 2015 roku), czyli:                        
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy
społecznej zgodnie z ustawą z  dnia 12 marca 2004r. O pomo-
cy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem po-
mocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesła-
nek określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej;                                                               

    

 . 

.

. 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej, od 1 stycznia 2016 roku w Urzędzie Gminy
w Konopiskach (ul. Lipowa 3; świetlica po byłej aptece),
w każdy wtorek 

udzielane są nieodpłatnie porady prawne.
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej,
zwanej dalej "osobą uprawnioną":                                           
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie
się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przy-
znane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie  
z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wy-
dano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia 
lub,                                         
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa

w godz. od 13 do 17 oraz czwartek i piątek
od 11 do 15, 

ustawy

w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. poz. 1863) lub,                                                           
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie
z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powo-
jennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693) 
lub,                                                            
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legityma-
cję weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie 
z dnia19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granica-
mi państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) lub,                              
5) która nie ukończyła 26 lat lub,                                              
6) która ukończyła 65 lat lub,                                                   
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy
naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji 
zagrożenia lub poniosła straty.                                               

.

.

.

.

 .
.
.

 .

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma 
w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowaw-
czym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowo-administracyjnym lub,                                                 .

 
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej pro-
blemu prawnego lub,                                                                 .

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:                    .
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym sta-
nie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spo-
czywających na niej obowiązkach lub,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
 w postępowaniu sądowo-administracyjnym.                         
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:                    
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej;                             
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
                                                                                            
                                                                   Barbara Ankowska-Lis                                                                                                            
                                                                 Sekretarz Gminy Konopiska 

 .
 .

.



  

Na podstawie opinii psychologa i doradcy zostanie 
dokonana ostateczna weryfikacja uczestników projektu. 
Z osobami, które pomyślnie przeszły ścieżkę rekrutacyjną
podpisane zostaną kontakty socjalne.                                   
Planowane jest przeprowadzenie konsultacji z psychologiem
i doradcą zawodowym w marcu 2016r. Więcej informacji 
o projekcie Drużyna Powiatu można uzyskać dzwoniąc pod 
numer telefonu 343282030 wew. 51. Rekrutację prowadził 
będzie pracownik socjalny Katarzyna Kulej.                   

                                                    Animator Sieci Partnerstw
                                             Magdalena Badora

.

 .
‘

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.

MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS 
PLASTYCZNY “ANIOŁ”

Celem naszego konkursu było upowszechnianie plastycznej 
twórczości dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie wyobraźni. 
Uczestnicy mieli do wyboru różne formy przekazu m.in.: kompo-
zycje figur przestrzennych, rzeźb oraz instalacji. Przedmiotem 
konkursu było przedstawienie postaci „ANIOŁA”- jako wysłan-
nika Boga, sługi, dostarczyciela dobrej nowiny, broniącego przed
złem. Na konkurs wpłynęło 167 prac w 5 kategoriach wieko-
wych. Komisja w składzie: Barbara Szyc- Fonferko – artysta 
plastyk, Małgorzata Chebel - plastyk, Tadeusz Ogonek - plastyk 
przyznali łącznie 21 nagród. Na rozdanie nagród przybyła liczna 
grupa dzieci i młodzieży wraz z nauczycielami, instruktorami 
i rodzicami.                                                           .

Sylwia Rogacz/GCKiR

Dyplomy i nagrody wręczała Zastępca Wójta Gminy 
Konopiska Pani Zofia Kuśmierska oraz Dyrektor GCKiR 
Pani Iwona Lisek. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali
zaproszeni do wspólnego zdjęcia oraz na słodki poczęstunek 
i ciepłą herbatę.

a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu 
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psy-
chicznego (Dz. U. Z 2011r. Nr 231, poz. 1375);         
g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co 
najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze 
względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem 
z niepełnosprawnością;                                           
h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie 
z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Z 2015r. poz. 149, 
z późn. zm.);                                                                      
i) osoby niesamodzielne;                                            
j) osoby bezdomne dotknięte wykluczeniem z dostępu do
mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
k) osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 
l) osoby korzystające z PO PŻ.                    
W ramach projektu uczestnicy będą objęci wsparciem 
psychologicznym poprzez warsztaty grupowe i poradnic-
two indywidualne oraz będą mogli korzystać ze szkoleń 
podnoszących umiejętności przydatne na rynku pracy 
oraz szkoleń zawodowych. Aby uczestniczyć w projekcie 
należy wypełnić ankietę dostępną u pracowników socjal-
nych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Konopiskach. Również pracownicy socjalni prowadzić 
będą wśród swoich klientów ankiety rekrutacyjne.
Pracownik socjalny i animator partnerstwa dokonają analizy
ankiet rekrutacyjnych, na podstawie której potencjalny 
uczestnik projektu zostanie zaproszony na konsultacje 
z psychologiem i doradcą zawodowym. Konsultacja z psycho-
logiem ma na celu ocenę motywacji osoby do zmiany swojej 
sytuacji życiowej oraz ukierunkowanie na wsparcie z zakresu 
kompetencji społecznych. Podczas konsultacji z doradcą za-
wodowym zostanie ustalony dla każdego uczestnika kształt
indywidualnej ścieżki integracyjnej w zakresie kompetencji 
zawodowych.                           

 .

 .
 .

.

 

INFORMACJA O PRACY WÓJTA 

POMIĘDZY SESJAMI 

1. Złożyliśmy dwa wnioski na przebudowę dróg 
gminnych ul. Różanej i ul. Lipowej   w Konopiskach w ra-
mach PROW na lata 2014-2020:                                      
- przebudowa drogi gminnej ul. Różanej – koszt całkowity 
422 339,12 zł, w tym dotacja PROW 268 772 zł. 
- przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej – koszt całkowity 
379 142,80 zł., w tym dotacja  PROW 240 180 zł.
Złożony w październiku br. w ramach „schetynówki” wnio-
sek dot. przebudowy ul. Lipowej znalazł się na 39.miejscu 
wstępnej listy rankingowej i najprawdopodobniej zabraknie 
pieniędzy na jego realizację.                                                     
2. Podpisano zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną
z przeprowadzonej w dniach 06-11.08.2015r. kontroli 
projektu „Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego”.
3. Zawarto umowę na aktualizację audytu i dokumentacji pro-
jektowej dot. kompleksowej termomodernizacji Szkoły 
Podstawowej w Konopiskach wraz z salą gimnastyczną 
i łącznikiem. Termin naboru wniosków w ramach RIT 
do 31.03.2016r.                                                        
4.Rozliczono „Wyprawkę szkolną 2015” w ogólnej kw cie 
6 775 zł
5. Złożono do Wojewody Śląskiego wniosek na zakup książek
 do bibliotek szkolnych  w szkołach podstawowych i gimna-
zjach w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czyteln-
ctwa” na kwotę  49 300 zł.                                                     
. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu kultury i sztuki na organizację 
Koncertu Noworocznego. Kwota przyznanej dotacji 57 780 zł.
7. Podpisano umowy na wsparcie zadań pn. „Zimowy wyjazd
integracyjny osób niepełnosprawnych” (kwota dotacji
3 168 zł.)  i „Międzynarodowy Integracyjny Turniej Boccia 
Prometeus – Barbórkowy” (kwota dotacji 7 469 zł.)             

 .

 .

 . 
  

 .      
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8. W trakcie realizacji jest zadanie pn.”Budowa OSP              
w Aleksandrii –Wozownia”                                                       
.Zakończono zadania:                                                            

- odbudowa drogi gminnej ulicy Jowisza w Konopiskach,
- budowa zjazdu łączącego drogę gminną (ul. Zjazdowa) 
 z DW 904 w Rększowicach.                                                      

0

 W wyniku ogłoszonego przetargu nie zawarto umów  
najmu na lokale użytkowe w Konopiskach przy 
ul. Sportowej 1 z uwagi na brak zainteresowanych wynajmem.

 .
.

.

,
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1 . W  wyniku przetargu sprzedano 1 działkę budowlaną   
w Konopiskach.                                                                         
11.

.

I. W OKRESIE OD 02.12.2015 DO 29.12.2015r.

„SPOTKANIE NOWOROCZNE” KGW HUTKI

Swoją obecnością zaszczycił nas Ksiądz Proboszcz-Kustosz 

z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rększowicach. 

„Spotkanie Noworoczne” w tak zacnym gronie było okazją 

do uroczystego poświęcenia  naszej świetlicy, czego dokonał 

obecny Ksiądz Jerzy Mielczarek, wręczając nam na pamiątkę 

Krzyż oraz ikonę Matki Bożej. Dla uczczenia 1050 rocznicy 

Chrztu Polski wspólnie odśpiewano pieśni patriotyczne 

przy akompaniamencie Pana Zbigniewa Łapaja. Spotkanie 

przebiegało w miłej atmosferze przy wspólnym po-

siłku oraz śpiewie solistów, a przede wszystkim Pana 

Ryszarda Cabana. Wszystkim gościom składam serdeczne 

podziękowania za udział w uroczystości w imieniu wszyst-

kich koleżanek z KGW Hutki. Od siebie bardzo serdecznie 

dziękuje za życzenia, kwiaty i upominki z okazji moich 

75 urodzin. Koleżankom z KGW dziękuje za wspólną modli-

twę w czasie Mszy Świętej, a także za podarunki.                   

Przewodnicząca KGW Hutki Zofia Krzyżanowska

W dniu 26 stycznia odbyło się w świetlicy KGW „Spotkanie 

Noworoczne” z udziałem przedstawicieli władz Gminy 

Konopiska, OSP Hutki, GCKiR, ZSP w Hutkach i członkiń 

KGW z terenu gminy. Urząd Gminy Konopiska i Radę Gmi-

ny reprezentował Przewodniczący Rady Gminy Pan 

Edward Bałdyga. Z OSP Hutki uczestniczyli Prezes Pan 

Andrzej Ceglarek i członkowie zarządu: Stanisław Bral  

i Piotr Stoperek. GCKiR reprezentowała Pani Dyrektor Iwona

Lisek, a ZSP w Hutkach Dyrektor Pani Tamara Gwóźdź. 

KGW z terenu reprezentowała Ola Szczepańska Przewodni-

cząca ZG KGW. W spotkaniu uczestniczyły również koleżan-

ki z pozostałych KGW w Gminie Konopiska: Iwona Roda, 

Honorata Gidziela, Teresa Pyrkosz, Barbara Morzyk, Monika

Bator, Aleksandra Gola, Krystyna Sosna, Małgorzata Chmie-

lewska. Przybył także Radny Powiatu Częstochowskiego Pan

Mieczysław Chudzik. Wśród zgromadzonych była obecna 

również Pani Alicja Żurek, która przybyła w zastępstwie mę-

ża Wójta Gminy Konopiska.

ZDJĘCIE

W ś r o d ę  1 3 . 0 1 . 2 0 1 6 r.  
w kościele parafialnym 
p w .  Ś w .  W a l e n t e g o  
w Konopiskach odbyło się
w r ę c z e n i e  d y p l o m ó w
oraz  nagród  laurea tom 
M i ę d z y p o w i a t o w e g o  
Konkursu Plas tycznego
„Anioł”.  Organizatorem 
konkursu było  Gminne 
Centrum Kultury i Rekreacji.
Patronat nad konkursem objął
Wójt Gminy Konopiska, 
S t a r o s t a  C z ę s t o c h o w y
oraz  ks iądz  Proboszcz
Parafii w Konopiskach.



  

Na podstawie opinii psychologa i doradcy zostanie 
dokonana ostateczna weryfikacja uczestników projektu. 
Z osobami, które pomyślnie przeszły ścieżkę rekrutacyjną
podpisane zostaną kontakty socjalne.                                   
Planowane jest przeprowadzenie konsultacji z psychologiem
i doradcą zawodowym w marcu 2016r. Więcej informacji 
o projekcie Drużyna Powiatu można uzyskać dzwoniąc pod 
numer telefonu 343282030 wew. 51. Rekrutację prowadził 
będzie pracownik socjalny Katarzyna Kulej.                   

                                                    Animator Sieci Partnerstw
                                             Magdalena Badora

.

 .
‘

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.

MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS 
PLASTYCZNY “ANIOŁ”

Celem naszego konkursu było upowszechnianie plastycznej 
twórczości dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie wyobraźni. 
Uczestnicy mieli do wyboru różne formy przekazu m.in.: kompo-
zycje figur przestrzennych, rzeźb oraz instalacji. Przedmiotem 
konkursu było przedstawienie postaci „ANIOŁA”- jako wysłan-
nika Boga, sługi, dostarczyciela dobrej nowiny, broniącego przed
złem. Na konkurs wpłynęło 167 prac w 5 kategoriach wieko-
wych. Komisja w składzie: Barbara Szyc- Fonferko – artysta 
plastyk, Małgorzata Chebel - plastyk, Tadeusz Ogonek - plastyk 
przyznali łącznie 21 nagród. Na rozdanie nagród przybyła liczna 
grupa dzieci i młodzieży wraz z nauczycielami, instruktorami 
i rodzicami.                                                           .

Sylwia Rogacz/GCKiR

Dyplomy i nagrody wręczała Zastępca Wójta Gminy 
Konopiska Pani Zofia Kuśmierska oraz Dyrektor GCKiR 
Pani Iwona Lisek. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali
zaproszeni do wspólnego zdjęcia oraz na słodki poczęstunek 
i ciepłą herbatę.

a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu 
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psy-
chicznego (Dz. U. Z 2011r. Nr 231, poz. 1375);         
g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co 
najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze 
względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem 
z niepełnosprawnością;                                           
h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie 
z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Z 2015r. poz. 149, 
z późn. zm.);                                                                      
i) osoby niesamodzielne;                                            
j) osoby bezdomne dotknięte wykluczeniem z dostępu do
mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
k) osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 
l) osoby korzystające z PO PŻ.                    
W ramach projektu uczestnicy będą objęci wsparciem 
psychologicznym poprzez warsztaty grupowe i poradnic-
two indywidualne oraz będą mogli korzystać ze szkoleń 
podnoszących umiejętności przydatne na rynku pracy 
oraz szkoleń zawodowych. Aby uczestniczyć w projekcie 
należy wypełnić ankietę dostępną u pracowników socjal-
nych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Konopiskach. Również pracownicy socjalni prowadzić 
będą wśród swoich klientów ankiety rekrutacyjne.
Pracownik socjalny i animator partnerstwa dokonają analizy
ankiet rekrutacyjnych, na podstawie której potencjalny 
uczestnik projektu zostanie zaproszony na konsultacje 
z psychologiem i doradcą zawodowym. Konsultacja z psycho-
logiem ma na celu ocenę motywacji osoby do zmiany swojej 
sytuacji życiowej oraz ukierunkowanie na wsparcie z zakresu 
kompetencji społecznych. Podczas konsultacji z doradcą za-
wodowym zostanie ustalony dla każdego uczestnika kształt
indywidualnej ścieżki integracyjnej w zakresie kompetencji 
zawodowych.                           

 .

 .
 .

.

 

INFORMACJA O PRACY WÓJTA 

POMIĘDZY SESJAMI 

1. Złożyliśmy dwa wnioski na przebudowę dróg 
gminnych ul. Różanej i ul. Lipowej   w Konopiskach w ra-
mach PROW na lata 2014-2020:                                      
- przebudowa drogi gminnej ul. Różanej – koszt całkowity 
422 339,12 zł, w tym dotacja PROW 268 772 zł. 
- przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej – koszt całkowity 
379 142,80 zł., w tym dotacja  PROW 240 180 zł.
Złożony w październiku br. w ramach „schetynówki” wnio-
sek dot. przebudowy ul. Lipowej znalazł się na 39.miejscu 
wstępnej listy rankingowej i najprawdopodobniej zabraknie 
pieniędzy na jego realizację.                                                     
2. Podpisano zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną
z przeprowadzonej w dniach 06-11.08.2015r. kontroli 
projektu „Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego”.
3. Zawarto umowę na aktualizację audytu i dokumentacji pro-
jektowej dot. kompleksowej termomodernizacji Szkoły 
Podstawowej w Konopiskach wraz z salą gimnastyczną 
i łącznikiem. Termin naboru wniosków w ramach RIT 
do 31.03.2016r.                                                        
4.Rozliczono „Wyprawkę szkolną 2015” w ogólnej kw cie 
6 775 zł
5. Złożono do Wojewody Śląskiego wniosek na zakup książek
 do bibliotek szkolnych  w szkołach podstawowych i gimna-
zjach w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czyteln-
ctwa” na kwotę  49 300 zł.                                                     
. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu kultury i sztuki na organizację 
Koncertu Noworocznego. Kwota przyznanej dotacji 57 780 zł.
7. Podpisano umowy na wsparcie zadań pn. „Zimowy wyjazd
integracyjny osób niepełnosprawnych” (kwota dotacji
3 168 zł.)  i „Międzynarodowy Integracyjny Turniej Boccia 
Prometeus – Barbórkowy” (kwota dotacji 7 469 zł.)             

 .
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8. W trakcie realizacji jest zadanie pn.”Budowa OSP              
w Aleksandrii –Wozownia”                                                       
.Zakończono zadania:                                                            

- odbudowa drogi gminnej ulicy Jowisza w Konopiskach,
- budowa zjazdu łączącego drogę gminną (ul. Zjazdowa) 
 z DW 904 w Rększowicach.                                                      

0

 W wyniku ogłoszonego przetargu nie zawarto umów  
najmu na lokale użytkowe w Konopiskach przy 
ul. Sportowej 1 z uwagi na brak zainteresowanych wynajmem.

 .
.

.

,

9

1 . W  wyniku przetargu sprzedano 1 działkę budowlaną   
w Konopiskach.                                                                         
11.

.

I. W OKRESIE OD 02.12.2015 DO 29.12.2015r.

„SPOTKANIE NOWOROCZNE” KGW HUTKI

Swoją obecnością zaszczycił nas Ksiądz Proboszcz-Kustosz 

z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rększowicach. 

„Spotkanie Noworoczne” w tak zacnym gronie było okazją 

do uroczystego poświęcenia  naszej świetlicy, czego dokonał 

obecny Ksiądz Jerzy Mielczarek, wręczając nam na pamiątkę 

Krzyż oraz ikonę Matki Bożej. Dla uczczenia 1050 rocznicy 

Chrztu Polski wspólnie odśpiewano pieśni patriotyczne 

przy akompaniamencie Pana Zbigniewa Łapaja. Spotkanie 

przebiegało w miłej atmosferze przy wspólnym po-

siłku oraz śpiewie solistów, a przede wszystkim Pana 

Ryszarda Cabana. Wszystkim gościom składam serdeczne 

podziękowania za udział w uroczystości w imieniu wszyst-

kich koleżanek z KGW Hutki. Od siebie bardzo serdecznie 

dziękuje za życzenia, kwiaty i upominki z okazji moich 

75 urodzin. Koleżankom z KGW dziękuje za wspólną modli-

twę w czasie Mszy Świętej, a także za podarunki.                   

Przewodnicząca KGW Hutki Zofia Krzyżanowska

W dniu 26 stycznia odbyło się w świetlicy KGW „Spotkanie 

Noworoczne” z udziałem przedstawicieli władz Gminy 

Konopiska, OSP Hutki, GCKiR, ZSP w Hutkach i członkiń 

KGW z terenu gminy. Urząd Gminy Konopiska i Radę Gmi-

ny reprezentował Przewodniczący Rady Gminy Pan 

Edward Bałdyga. Z OSP Hutki uczestniczyli Prezes Pan 

Andrzej Ceglarek i członkowie zarządu: Stanisław Bral  

i Piotr Stoperek. GCKiR reprezentowała Pani Dyrektor Iwona

Lisek, a ZSP w Hutkach Dyrektor Pani Tamara Gwóźdź. 

KGW z terenu reprezentowała Ola Szczepańska Przewodni-

cząca ZG KGW. W spotkaniu uczestniczyły również koleżan-

ki z pozostałych KGW w Gminie Konopiska: Iwona Roda, 

Honorata Gidziela, Teresa Pyrkosz, Barbara Morzyk, Monika

Bator, Aleksandra Gola, Krystyna Sosna, Małgorzata Chmie-

lewska. Przybył także Radny Powiatu Częstochowskiego Pan

Mieczysław Chudzik. Wśród zgromadzonych była obecna 

również Pani Alicja Żurek, która przybyła w zastępstwie mę-

ża Wójta Gminy Konopiska.

ZDJĘCIE

W ś r o d ę  1 3 . 0 1 . 2 0 1 6 r.  
w kościele parafialnym 
p w .  Ś w .  W a l e n t e g o  
w Konopiskach odbyło się
w r ę c z e n i e  d y p l o m ó w
oraz  nagród  laurea tom 
M i ę d z y p o w i a t o w e g o  
Konkursu Plas tycznego
„Anioł”.  Organizatorem 
konkursu było  Gminne 
Centrum Kultury i Rekreacji.
Patronat nad konkursem objął
Wójt Gminy Konopiska, 
S t a r o s t a  C z ę s t o c h o w y
oraz  ks iądz  Proboszcz
Parafii w Konopiskach.



  

II. W OKRESIE OD 30.12.2015 DO 16.02.2016r.

                            
1. Złożono do WFOŚiGW w Katowicach rozliczenie zadania 
pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska. 
Kwota dotacji 27 120 zł.                                                         
2. Otrzymano płatność końcową z projektu „Przystanek 
e-kultura regionu częstochowskiego” w wysokości 
24 716,45 zł. i rozpoczęto 5-cio letni okres trwałości. Zgodnie
z podpisaną informacją pokontrolną jesteśmy zobowiązani do
osiągnięcia i utrzymania w okresie trwałości wskaźnika zatru-
dnienia na poziomie 100%, a więc musimy zatrudnić 2 osoby 
na pełny etat na umowę o pracę i utrzymać te etaty 
przez okres co najmniej 5 lat.                                                  
3. Przygotowano wniosek o zwrot z budżetu państwa części 
wydatków wykonanych  w ramach funduszu sołeckiego za 
2015 rok. Wnioskowana kwota zwrotu to 92 317,16 zł. (czyli 
40%  z wykonanych wydatków w wysokości 230 792,81 zł.).
4. Brano udział w pracach zespołu ds. opracowania Strategii 
Gminy Konopiska; przygotowano Zarządzenie Wójta Gminy 
nr 9/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecz-
nych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 
2016-2020” oraz projekt uchwały ws. przyjęcia strategii.
5. Przygotowano i przeprowadzono konsultacje kryteriów na-
boru dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 
do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów.
6. Ustalono harmonogram  czynności w postępowaniu rekru-
tacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy

                                

.

 .

.

.
składania dokumentów do przedszkoli lub innych form wy-
chowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawo-
wych na terenie Gminy Konopiska na rok szkolny 2016/2017.
7.Trwa kontrola sprawozdań z realizacji zadań publicznych 
z zakresu wsparcia dla osób niepełnosprawnych, sportu 
i  kultury.                                                                                   
8.Zatwierdzono nowe aneksy do arkuszy organizacyjnych 
w związku ze zmianami w oświacie od 1 stycznia 2016 roku.
9.Rozliczono dotacje oświatowe za 2015 rok /”Książka na-
szych marzeń”, dotacja za wychowanie przedszkolne, dotacja
 dla niepublicznych przedszkoli/.                                           
10.Złożono  wnioski o zorganizowanie robót publicznych, 
prac społecznie użytecznych oraz staży w Urzędzie Gminy.
11.Złożono sprawozdanie do krajowej bazy emisji gazów 
cieplarnianych.                               
12.Złożono sprawozdanie w zakresie korzystania ze środowi-
ska za 2015r.                                                                       

. 

 .  

.

.

UCHWAŁY PODJĘTE NA XVII SESJI 
RADY GMINY KONOPISKA
DNIA  29 GRUDNIA 2015 r.

1.Uchwała nr 105/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.             
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Konopiska przyjętego uchwałą   
nr 212/XXII/05 z dnia 27 czerwca 2005 r.                                 
2.Uchwała nr 106/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospo-
d a r o w a n i e  o d p a d a m i  k o m u n a l n y m .        
3.Uchwała nr 107/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w spra-
wie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Konopisk.                                  
4.Uchwała nr 108/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w spra-
wie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2015 rok.      
5.Uchwała nr 109/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopi-
ska na lata 2015-2024.                                                   
6.Uchwała nr 110/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zmie-
niająca uchwałę w sprawie poboru i inkasa podatków i opłat 
lokalnych.                              
7.Uchwała nr 111/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru i inkasa opłaty targo- 
wej.                               
8.Uchwała nr 112/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 
2016 rok.                                                                
9.Uchwała nr 113/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej
Gminy Konopiska na lata 2016-2024.                                        

.

.

.

.

.

.

.

i .

.

.

.

.

.

                                                            
                               

.
.

13.Złożono sprawozdanie z realizacji programu ochrony po-
wietrza dla województwa śląskiego.                                    
14.Złożono sprawozdanie o nakładach finansowych i źród-
łach finansowania budowy kanalizacji sanitarnej w ramach 
aglomeracji.                              
15.Złożono raport z osiągniętych efektów dla budowy kanali-
zacji sanitarnej za 2015r.                                     
16.Złożono rozliczenie całości zaciągniętej pożyczki dla bu-
dowy kanalizacji sanitarnej.                                                 
17.Wydano około 3000 zawiadomień dotyczących podwyż-
szenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
     

 .

.

.

.

                                              
18.Zlecono operaty szacunkowe dla nieruchomości położo-
nych w Aleksandrii Pierwszej  oraz Kopalni w celu nalicze-
nia opłaty adiacenckiej.                                            
19.Przygotowano sprawozdanie z wykonania obiektów małej
retencji wodnej (RRW-13) za  2015r.                                      
20.Przygotowano sprawozdanie dotyczącego ewidencji 
miejscowości, ulic i adresów (EMUiA) za rok 2015.              
21.Przygotowanie informacji o nieruchomościach przezna-
czonych do zbycia  w 2016r.                                                   
22.Zlecono operaty szacunkowe na nieruchomości przezna-
czone do zbycia w 2016r.                                                            
23.Wszczęto procedury dotyczące regulacji stanów praw-
nych nieruchomości Skarbu Państwa podlegających komuna-
lizacji z mocy prawa.                                                              
24.Przygotowano i złożono wniosek o zasiedzenie drogi 
ul. Orlika w Aleksandrii Drugiej do sądu rejonowego 
w Częstochowie.                                    
25.Przeprowadzono konkurs na podinspektora ds. księgo-
wości budżetowej.                                                                   
26. Dokonano odbioru i uruchomienia nowej strony interne-
towej gminy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością.

 .

 .

.

.

 .

.

 .

 .

 .

   NOWE STAWKI ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

 

Wzrost opłaty spowodowany jest ciągłymi dopłatami z bud-
żetu jakie Gmina Konopiska musiała pokryć od 1 lipca 2013r. 
do 31 grudnia 2015r. Straty w budżecie związane z gospodar-
ką odpadami wynoszą ok. 160 tys. na rok. Nasza gmina od
1 stycznia 2016r. podpisała nową umowę na wywóz i zagos-
podarowanie odpadami komunalnymi, która będzie obowią-
zywać przez  następne 36 miesięcy. Do przetargu stanęły 
cztery firmy, jednak najkorzystniejszą ofertę przedstawiła fir-
ma PZOM Strach Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. Dzięki 
Porozumieniu 7 Gmin z Województwa Śląskiego tj. Gminy 
Koszęcin, Gminy Ciasna, Gminy Kochanowice, Gminy Kono-
piska, Gminy Pawonków, Gminy Woźniki i Miasto Kalety, 
udało nam się rozstrzygnąć przetarg na odbiór i zagospodaro-
wanie odpadami komunalnymi za stawkę 339zł/tonę za odpa-
dy komunalne oraz 79zł/tonę za odpady selektywne.Warto 
zauważyć, że są to kwoty  jedne z najniższych i  najkorzystniej-
szych na terenie Województwa Śląskiego i gwarantowane 
przez najbliższe trzy lata.                                                          .
 

Wójt Gminy Konopiska stosownie do art. 6m, ust. 2a 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 ze zm.) 
informuje, że od 1 lutego 2016r. na terenie Gminy Kono-
piska obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi.

DRODZY MIESZKAŃCY pragniemy przypomnieć, że jak
co roku, we wrześniu, zostanie zorganizowana objazdowa 
zbiórka materiałów wielkogabarytowych (tj. meble, fotele, 
wersalki, stoły) oraz sprzętu RTV i AGD. Każda posesja zos-
tanie poinformowana o harmonogramie wywozu wielkogaba-
rytów, sprzętu RTV i AGD razem z odbiorem odpadów komu-
nalnych w III kwartale. Zwracamy uwagę, na wcześniejsze 
poinformowanie firmy obsługującej naszą gminę tj. PZOM 
STRACH pod numerem telefonu 34 3299 229 o ilości wysta-
wionych przedmiotów. Jednocześnie zwracamy uwagę, że 
ww. odpady mieszkańcy mogą bezpłatnie dostarczyć do 
punktu selektywnego zbiórki odpadów komunalnych 
(PSZOK)  przy ul.. Przemysłowej 20 w Konopiskach.            .

8.Uchwała 125/XIX/2016 w sprawie określenia kryteriów na-

boru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska do 

postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbęd-

nych do potwierdzenia tych kryteriów.                                    

9.Uchwała 126/XIX/2016 w sprawie zmian w budżecie Gmi- 

ny Konopiska na 2016 rok.                     

 .

.
10.Uchwała 127/XIX/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024.

11.Uchwała 128/XIX/2016 w sprawie zaciągnięcia długo-

terminowego kredytu na zadanie pn. „Budowa części bojo-

wej (wozownia) OSP w Aleksandrii”.                         

12.Uchwała 129/XIX/2016 w sprawie zmiany Statutu Gminy 

Konopiska. 

.

UCHWAŁY PODJĘTE NA XIX SESJI RADY
 GMINY KONOPISKA

DNIA  16 LUTEGO  2016 r.

1.Uchwała 118/XIX/2016 w sprawie przejmowania na mają-
tek gminy dróg wewnętrznych.                                            
2. Uchwała 119/XIX/2016 w sprawie zmiany statutu biulety-
nu PASMA.                                                
3.Uchwała  120/XIX/2016 w sprawie  Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych i Przeciwdziałania Narkomani na rok 2016.               
4.Uchwała 121/XIX/2016 w sprawie przywrócenia Woje-
wództwa Częstochowskiego.                             
5.Uchwała 122/XIX/2016 w sprawie uchwalenia planów pra-
cy Komisji Rady Gminy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
6.Uchwała  123 /XIX/2016  w sp rawie  p rzy jęc ia  
„Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016-2020”
7.Uchwała 124/XIX/2016 w sprawie ustalenia trybu udziela-
nia i rozliczenia oraz trybu i kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola i inne for-
my wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gmi-
ny Konopiska przez osoby prawne i fizyczne inne niż jedno-
stka samorządu terytorialnego.                                

.

. 

.

.

.

UCHWAŁY PODJĘTE NA XVIII SESJI RADY 
GMINY KONOPISKA

DNIA  13 STYCZNIA 2016 r.

1.Uchwała nr 115/XVIII/2016 z dnia 13 stycznia 2016r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok.
2.Uchwała nr 116/XVIII/2016 z dnia 13 stycznia 2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Konopiska na lata 2016-2024.                                                
3.Uchwała nr 117/XVIII/2016 z dnia 13 stycznia 2016r. 
W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospoda-
rki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa części 
bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii”.                             

 .

 .

                                  
10.Uchwała nr 114/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. 
„Budowa  części  bojowej  (wozownia) OSP  w  Aleksandrii”.

.



  

II. W OKRESIE OD 30.12.2015 DO 16.02.2016r.

                            
1. Złożono do WFOŚiGW w Katowicach rozliczenie zadania 
pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska. 
Kwota dotacji 27 120 zł.                                                         
2. Otrzymano płatność końcową z projektu „Przystanek 
e-kultura regionu częstochowskiego” w wysokości 
24 716,45 zł. i rozpoczęto 5-cio letni okres trwałości. Zgodnie
z podpisaną informacją pokontrolną jesteśmy zobowiązani do
osiągnięcia i utrzymania w okresie trwałości wskaźnika zatru-
dnienia na poziomie 100%, a więc musimy zatrudnić 2 osoby 
na pełny etat na umowę o pracę i utrzymać te etaty 
przez okres co najmniej 5 lat.                                                  
3. Przygotowano wniosek o zwrot z budżetu państwa części 
wydatków wykonanych  w ramach funduszu sołeckiego za 
2015 rok. Wnioskowana kwota zwrotu to 92 317,16 zł. (czyli 
40%  z wykonanych wydatków w wysokości 230 792,81 zł.).
4. Brano udział w pracach zespołu ds. opracowania Strategii 
Gminy Konopiska; przygotowano Zarządzenie Wójta Gminy 
nr 9/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecz-
nych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 
2016-2020” oraz projekt uchwały ws. przyjęcia strategii.
5. Przygotowano i przeprowadzono konsultacje kryteriów na-
boru dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 
do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów.
6. Ustalono harmonogram  czynności w postępowaniu rekru-
tacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy

                                

.

 .

.

.
składania dokumentów do przedszkoli lub innych form wy-
chowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawo-
wych na terenie Gminy Konopiska na rok szkolny 2016/2017.
7.Trwa kontrola sprawozdań z realizacji zadań publicznych 
z zakresu wsparcia dla osób niepełnosprawnych, sportu 
i  kultury.                                                                                   
8.Zatwierdzono nowe aneksy do arkuszy organizacyjnych 
w związku ze zmianami w oświacie od 1 stycznia 2016 roku.
9.Rozliczono dotacje oświatowe za 2015 rok /”Książka na-
szych marzeń”, dotacja za wychowanie przedszkolne, dotacja
 dla niepublicznych przedszkoli/.                                           
10.Złożono  wnioski o zorganizowanie robót publicznych, 
prac społecznie użytecznych oraz staży w Urzędzie Gminy.
11.Złożono sprawozdanie do krajowej bazy emisji gazów 
cieplarnianych.                               
12.Złożono sprawozdanie w zakresie korzystania ze środowi-
ska za 2015r.                                                                       

. 

 .  

.

.

UCHWAŁY PODJĘTE NA XVII SESJI 
RADY GMINY KONOPISKA
DNIA  29 GRUDNIA 2015 r.

1.Uchwała nr 105/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.             
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Konopiska przyjętego uchwałą   
nr 212/XXII/05 z dnia 27 czerwca 2005 r.                                 
2.Uchwała nr 106/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospo-
d a r o w a n i e  o d p a d a m i  k o m u n a l n y m .        
3.Uchwała nr 107/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w spra-
wie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Konopisk.                                  
4.Uchwała nr 108/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w spra-
wie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2015 rok.      
5.Uchwała nr 109/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopi-
ska na lata 2015-2024.                                                   
6.Uchwała nr 110/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zmie-
niająca uchwałę w sprawie poboru i inkasa podatków i opłat 
lokalnych.                              
7.Uchwała nr 111/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru i inkasa opłaty targo- 
wej.                               
8.Uchwała nr 112/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 
2016 rok.                                                                
9.Uchwała nr 113/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej
Gminy Konopiska na lata 2016-2024.                                        
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13.Złożono sprawozdanie z realizacji programu ochrony po-
wietrza dla województwa śląskiego.                                    
14.Złożono sprawozdanie o nakładach finansowych i źród-
łach finansowania budowy kanalizacji sanitarnej w ramach 
aglomeracji.                              
15.Złożono raport z osiągniętych efektów dla budowy kanali-
zacji sanitarnej za 2015r.                                     
16.Złożono rozliczenie całości zaciągniętej pożyczki dla bu-
dowy kanalizacji sanitarnej.                                                 
17.Wydano około 3000 zawiadomień dotyczących podwyż-
szenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
     

 .

.

.

.

                                              
18.Zlecono operaty szacunkowe dla nieruchomości położo-
nych w Aleksandrii Pierwszej  oraz Kopalni w celu nalicze-
nia opłaty adiacenckiej.                                            
19.Przygotowano sprawozdanie z wykonania obiektów małej
retencji wodnej (RRW-13) za  2015r.                                      
20.Przygotowano sprawozdanie dotyczącego ewidencji 
miejscowości, ulic i adresów (EMUiA) za rok 2015.              
21.Przygotowanie informacji o nieruchomościach przezna-
czonych do zbycia  w 2016r.                                                   
22.Zlecono operaty szacunkowe na nieruchomości przezna-
czone do zbycia w 2016r.                                                            
23.Wszczęto procedury dotyczące regulacji stanów praw-
nych nieruchomości Skarbu Państwa podlegających komuna-
lizacji z mocy prawa.                                                              
24.Przygotowano i złożono wniosek o zasiedzenie drogi 
ul. Orlika w Aleksandrii Drugiej do sądu rejonowego 
w Częstochowie.                                    
25.Przeprowadzono konkurs na podinspektora ds. księgo-
wości budżetowej.                                                                   
26. Dokonano odbioru i uruchomienia nowej strony interne-
towej gminy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością.

 .
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   NOWE STAWKI ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

 

Wzrost opłaty spowodowany jest ciągłymi dopłatami z bud-
żetu jakie Gmina Konopiska musiała pokryć od 1 lipca 2013r. 
do 31 grudnia 2015r. Straty w budżecie związane z gospodar-
ką odpadami wynoszą ok. 160 tys. na rok. Nasza gmina od
1 stycznia 2016r. podpisała nową umowę na wywóz i zagos-
podarowanie odpadami komunalnymi, która będzie obowią-
zywać przez  następne 36 miesięcy. Do przetargu stanęły 
cztery firmy, jednak najkorzystniejszą ofertę przedstawiła fir-
ma PZOM Strach Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. Dzięki 
Porozumieniu 7 Gmin z Województwa Śląskiego tj. Gminy 
Koszęcin, Gminy Ciasna, Gminy Kochanowice, Gminy Kono-
piska, Gminy Pawonków, Gminy Woźniki i Miasto Kalety, 
udało nam się rozstrzygnąć przetarg na odbiór i zagospodaro-
wanie odpadami komunalnymi za stawkę 339zł/tonę za odpa-
dy komunalne oraz 79zł/tonę za odpady selektywne.Warto 
zauważyć, że są to kwoty  jedne z najniższych i  najkorzystniej-
szych na terenie Województwa Śląskiego i gwarantowane 
przez najbliższe trzy lata.                                                          .
 

Wójt Gminy Konopiska stosownie do art. 6m, ust. 2a 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 ze zm.) 
informuje, że od 1 lutego 2016r. na terenie Gminy Kono-
piska obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi.

DRODZY MIESZKAŃCY pragniemy przypomnieć, że jak
co roku, we wrześniu, zostanie zorganizowana objazdowa 
zbiórka materiałów wielkogabarytowych (tj. meble, fotele, 
wersalki, stoły) oraz sprzętu RTV i AGD. Każda posesja zos-
tanie poinformowana o harmonogramie wywozu wielkogaba-
rytów, sprzętu RTV i AGD razem z odbiorem odpadów komu-
nalnych w III kwartale. Zwracamy uwagę, na wcześniejsze 
poinformowanie firmy obsługującej naszą gminę tj. PZOM 
STRACH pod numerem telefonu 34 3299 229 o ilości wysta-
wionych przedmiotów. Jednocześnie zwracamy uwagę, że 
ww. odpady mieszkańcy mogą bezpłatnie dostarczyć do 
punktu selektywnego zbiórki odpadów komunalnych 
(PSZOK)  przy ul.. Przemysłowej 20 w Konopiskach.            .

8.Uchwała 125/XIX/2016 w sprawie określenia kryteriów na-

boru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska do 

postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbęd-

nych do potwierdzenia tych kryteriów.                                    

9.Uchwała 126/XIX/2016 w sprawie zmian w budżecie Gmi- 

ny Konopiska na 2016 rok.                     

 .

.
10.Uchwała 127/XIX/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024.

11.Uchwała 128/XIX/2016 w sprawie zaciągnięcia długo-

terminowego kredytu na zadanie pn. „Budowa części bojo-

wej (wozownia) OSP w Aleksandrii”.                         

12.Uchwała 129/XIX/2016 w sprawie zmiany Statutu Gminy 

Konopiska. 

.

UCHWAŁY PODJĘTE NA XIX SESJI RADY
 GMINY KONOPISKA

DNIA  16 LUTEGO  2016 r.

1.Uchwała 118/XIX/2016 w sprawie przejmowania na mają-
tek gminy dróg wewnętrznych.                                            
2. Uchwała 119/XIX/2016 w sprawie zmiany statutu biulety-
nu PASMA.                                                
3.Uchwała  120/XIX/2016 w sprawie  Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych i Przeciwdziałania Narkomani na rok 2016.               
4.Uchwała 121/XIX/2016 w sprawie przywrócenia Woje-
wództwa Częstochowskiego.                             
5.Uchwała 122/XIX/2016 w sprawie uchwalenia planów pra-
cy Komisji Rady Gminy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
6.Uchwała  123 /XIX/2016  w sp rawie  p rzy jęc ia  
„Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016-2020”
7.Uchwała 124/XIX/2016 w sprawie ustalenia trybu udziela-
nia i rozliczenia oraz trybu i kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola i inne for-
my wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gmi-
ny Konopiska przez osoby prawne i fizyczne inne niż jedno-
stka samorządu terytorialnego.                                

.

. 

.

.

.

UCHWAŁY PODJĘTE NA XVIII SESJI RADY 
GMINY KONOPISKA

DNIA  13 STYCZNIA 2016 r.

1.Uchwała nr 115/XVIII/2016 z dnia 13 stycznia 2016r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok.
2.Uchwała nr 116/XVIII/2016 z dnia 13 stycznia 2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Konopiska na lata 2016-2024.                                                
3.Uchwała nr 117/XVIII/2016 z dnia 13 stycznia 2016r. 
W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospoda-
rki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa części 
bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii”.                             

 .

 .

                                  
10.Uchwała nr 114/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. 
„Budowa  części  bojowej  (wozownia) OSP  w  Aleksandrii”.

.



  

NASZA MAŁA BIBLIOTEKA 

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I-III Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach przystąpili do
 projektu „Nasza mała biblioteka” realizowanego w ramach 
uni jnego programu Kreatywna Europa .  Liderem 
i koordynatorem projektu jest KUD Sodobnost International.
Najważniejszym celem projektu „Nasza Mała Biblioteka” jest 
zainteresowanie uczniów z klas 1-3 szkoły podstawowej 
czytaniem książek. W ramach projektu dzieci dowiadują się, 
że warto czytać, bo książka to wspaniała przygoda. Do rąk 
dzieci trafiają książki z najwyższej półki,  wartościowe pod 
względem literackim, ilustracyjnym i edytorskim. Podczas 
działań projektowych prezentowanych jest sześć wyjątkowych, 
godnych polecenia książek uznanych autorów i ilustratorów, 
uhonorowanych nagrodami literackimi, graficznymi 
i edytorskimi. Razem z książkami każdy uczeń otrzymał 
„Łamigłówki Literackie”, które w sposób ciekawy i niebanalny
(rebusy, krzyżówki, ćwiczenia językowe i manualne) przybliżą
dzieciom fabułę książek oraz pomogą zaprzyjaźnić się z ich 
bohaterami. Ponadto przystępnie i atrakcyjnie przedstawią 
kulturę krajów biorących udział w projekcie (Polska, Litwa, 
Słowenia). Oprócz ciekawych książek i materiałów edukacyj-
nych każdy uczestnik projektu „Nasza Mała Biblioteka” będzie
miał okazję wziąć udział w niepowtarzalnych wydarzeniach 
kulturalno-literackich. W ramach projektu we współpracy 
z wydawnictwem w szkołach będą organizowane konkursy, 
wystawy i zabawy. Atrakcją wyjątkową i niepowtarzalną 
będzie przygotowany specjalnie dla uczestników projektu we 
współpracy z warszawskim Teatrem Lalka cykl imprez      
pt. „Raz, dwa, trzy, wymyśl Ty! Ćwiczenia z wyobraźni”. 
W ramach cyklu „Raz, dwa, trzy, wymyśl Ty! Ćwiczenia 
z wyobraźni” przygotowane zostaną trzy widowiska oparte na 
oryginalnych scenariuszach powstałych w trakcie warsztatów 
literackich wzbogacone improwizacją i współudziałem 
widowni w przedstawieniach. Spektakle zobaczymy na scenie 
głównej Teatru Lalka. Przez cały czas trwania projektu 
w Teatrze Lalka będzie również otwarta interaktywna 
biblioteczka  z  książkami, zdjęciami, rysunkami dzieci, 
kukiełkami bohaterów oraz innymi materiałami dotyczącymi 
projektu. Znajdzie się tu także skrzynka na listy, do której 
wszyscy będą mogli wrzucać swoje opinie i uwagi 
o przeczytanych książkach.                                  .

“W tym dniu radosnym, oczekiwanym,
gdzie gasną spory, goją się rany

życzę Wam zdrowia, życzę miłości,
niech mały Jezus w sercach zagości;

szczerości duszy, zapachu ciasta,
przyjaźni, która jak miłość wzrasta,

kochanej twarzy, co rano budzi,
i wokół pełno życzliwych ludzi.”

Takie oto życzenia napisał uczeń szkoły podstawowej 

w Konopiskach Bartosz Sitowski na Ogólnopolski Konkurs 

Plastyczno - Literacki ,,Magia świąt Bożego Narodzenia”. 

Uczestnicy tego konkursu mieli wykonać ozdobę choinkową 

lub kartę świąteczną z życzeniami. Liczyły się pomysłowość, 

estetyka, obecność motywów religijnych, bogactwo treści, 

poprawność językowa i ortograficzna życzeń. Bartosz, oprócz 

zredagowania życzeń, wykonał śliczną ozdobę świąteczną 

i w tej kategorii otrzymał I miejsce. Opiekunem ucznia była 

Alicja Kamińska. Bartoszowi życzymy dalszych sukcesów!

Alicja Kamińska

28 stycznia 2016 r. dwadzieścioro siedmioro gimnazjalistów
z ZS w Konopiskach brało udział w szkoleniu 
zorganizowanym przez  pracowników Bibl io teki  
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Często-
chowie .  Mia ło  ono  na  ce lu  wyraźny  p rzekaz  
-bądź asertywny, nie pozwól na manipulowanie sobą,
nie ulegaj namowom innych! Młodzi ludzie za pomocą burzy
mózgów podali przyczyny uzależnień oraz sposoby na to, aby
do nich nie dopuścić. Poprzez scenki dramatyczne wyrazili
sugestywnie i jednoznaczne możliwości bycia asertywnym.
Analizowany fragment tekstu pochodzącego z książki 
pt.: „Biblioterapia w praktyce…”, opowiadający o uzależnio-
nej od narkotyków maturzystce, pozwolił na głębsze poznanie
problemu. Gimnazjaliści obejrzeli również film o tym, jak 
niebezpieczne mogą być dopalacze.                                      
 

                                                                                                                                       
                                                                                                                                 

  .

Na zakończenie wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali: 
„Kodeks asertywności”
1. Masz prawo robić to co chcesz dopóty, dopóki nie ranisz
    kogoś innego.
2. Masz prawo do swojej godności i uczuć.
3. Masz prawo być asertywny, ale nieagresywny.
4.Masz prawo prosić innych o pomoc.
5.Masz prawo do dyskusji nad daną sprawą i wyjaśnić
   nieporozumienie.
Inicjatorem wyjazdu była Pani Maria Szymanek.                                                                                                                                                     
                                                                          Renata Gęsiarz                                                                                                                                 

DOPALACZE MOGĄ CIĘ WYPALIĆ!

ZSP Rększowice

 

WIGILIJNE SPOTKANIE SOŁTYSÓW 
Z TERENU GMINY KONOPISKA

„JEST TAKI DZIEŃ, 

TYLKO JEDEN RAZ DO ROKU, 

DZIEŃ, ZWYKŁY DZIEŃ, 

KTÓRY LICZY SIĘ OD ZMROKU …” 

Opłatek, kolędy oraz rodzinna atmosfera wzajemnej 
życzliwości, serdeczności i optymizmu towarzyszyła podczas
świątecznego spotkania Sołtysów, które odbyło się w siedzibie
Koła Gospodyń Wiejskich w Korzonku. Inicjatorami 
spotkania byli Sołtysi: Pani Barbara Morzyk oraz 
Zbigniew Wołczyk, którzy z pomocą członkiń KGW 
Korzonek przygotowali pyszne smakołyki na wigilijną 
wieczerzę oraz zadbali o wyjątkowy i niepowtarzalny 
charakter uroczystości. Wśród zaproszonych gości byli Wójt
Gminy Konopiska Pan Jerzy Żurek wraz z małżonką, 
Sekretarz Gminy Pani Barbara Ankowska-Lis, Skarbnik 
Gminy Pani Jadwiga Janik, Dyrektor Gminnego Centrum
i Rekreacji Pani Iwona Lisek oraz Sołtysi reprezentujący 
poszczególne sołectwa w Gminie Konopiska.                          .

Boże Narodzenie to szczególny czas, w którym nikomu nie 
powinno zabraknąć ciepła, życzliwości i dobrego słowa. 

                                                                               Barbara Morzyk 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
W PRZEDSZKOLU W KONOPISKACH

Styczeń jest miesiącem wyjątkowym nie tylko z powodu roz-
poczynającego się nowego roku i wiążącym się z nim 
szeregiem inspirujących wydarzeń, ale także ze względu na 
obecność pięknych, pełnych ciepła, ale przede wszystkim 
ważnych dla całych rodzin, uroczystości w przedszkolnym 
kalendarzu. Dzień Babci i Dzień Dziadka to święta pełne 
uśmiechów, wzruszeń oraz radości przeżywanej w rodzinnym
gronie, ale w wyjątkowy sposób. Bliskie dla dzieci osoby 
goszczą u nas w przedszkolu, są tam wtedy najważniejszymi 
osobami, dla których wspólnie przygotowujemy występy oraz
słodki poczęstunek, by podkreślić rodzinną atmosferę.
W tym roku pierwsze spotkanie odbyło się 27 stycznia o go-
dzinie 9.00, kiedy to powitaliśmy Babcie i Dziadków dzieci 
z grupy „Poziomki” Pani Doroty Skoczylas. Natomiast przed 
obiadem ze swoimi gośćmi spotkały się  „Biedronki” Pani 
Olgi Rumin. Dzień później o godzinie 10.00 zaprezento-
wała się drużyna „Krasnoludki” Pani Małgorzaty Ledwoń 
i Jadwigi Węgierek, a po południu przyszła pora na „Jasełka”
w wykonaniu dzieci z grupy „Stokrotki” Pani Katarzyny 
Jarosz, przygotowane we współpracy z Panią Dyrektor Anną 
Sporek oraz Panią Aleksandrą Bladziak.                                
Oczekiwanie przybycia ukochanej Babci czy Dziadka, wyglą-
danie przez okno, czy może już nadchodzą, to nieodzowny 
element takich uroczystości. Kiedy Babcie i Dziadkowie 
mogą wreszcie podziwiać swoje wnuczęta na przedszkolnej 
scenie, często w roli debiutujących artystów, również nie 
szczędzą sobie wzruszeń oraz pozytywnych emocji. 
W tym roku, zaproszeni goście z zaciekawieniem obejrzeli 
wiele zróżnicowanych form artystycznych, na efekt których 
pracowaliśmy wspólnie od kilku miesięcy.                             

 .

 .
Maluszki przygotowały program artystyczny „Kochamy 

Babcię i Dziadka”. Wzruszeni dziadkowie z wielką uwagą 

słuchali recytowanych wierszyków, śpiewanych piosenek, ale
 
największe wrażenie zrobiła na nich głośno oklaskiwana 



  

NASZA MAŁA BIBLIOTEKA 

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I-III Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach przystąpili do
 projektu „Nasza mała biblioteka” realizowanego w ramach 
uni jnego programu Kreatywna Europa .  Liderem 
i koordynatorem projektu jest KUD Sodobnost International.
Najważniejszym celem projektu „Nasza Mała Biblioteka” jest 
zainteresowanie uczniów z klas 1-3 szkoły podstawowej 
czytaniem książek. W ramach projektu dzieci dowiadują się, 
że warto czytać, bo książka to wspaniała przygoda. Do rąk 
dzieci trafiają książki z najwyższej półki,  wartościowe pod 
względem literackim, ilustracyjnym i edytorskim. Podczas 
działań projektowych prezentowanych jest sześć wyjątkowych, 
godnych polecenia książek uznanych autorów i ilustratorów, 
uhonorowanych nagrodami literackimi, graficznymi 
i edytorskimi. Razem z książkami każdy uczeń otrzymał 
„Łamigłówki Literackie”, które w sposób ciekawy i niebanalny
(rebusy, krzyżówki, ćwiczenia językowe i manualne) przybliżą
dzieciom fabułę książek oraz pomogą zaprzyjaźnić się z ich 
bohaterami. Ponadto przystępnie i atrakcyjnie przedstawią 
kulturę krajów biorących udział w projekcie (Polska, Litwa, 
Słowenia). Oprócz ciekawych książek i materiałów edukacyj-
nych każdy uczestnik projektu „Nasza Mała Biblioteka” będzie
miał okazję wziąć udział w niepowtarzalnych wydarzeniach 
kulturalno-literackich. W ramach projektu we współpracy 
z wydawnictwem w szkołach będą organizowane konkursy, 
wystawy i zabawy. Atrakcją wyjątkową i niepowtarzalną 
będzie przygotowany specjalnie dla uczestników projektu we 
współpracy z warszawskim Teatrem Lalka cykl imprez      
pt. „Raz, dwa, trzy, wymyśl Ty! Ćwiczenia z wyobraźni”. 
W ramach cyklu „Raz, dwa, trzy, wymyśl Ty! Ćwiczenia 
z wyobraźni” przygotowane zostaną trzy widowiska oparte na 
oryginalnych scenariuszach powstałych w trakcie warsztatów 
literackich wzbogacone improwizacją i współudziałem 
widowni w przedstawieniach. Spektakle zobaczymy na scenie 
głównej Teatru Lalka. Przez cały czas trwania projektu 
w Teatrze Lalka będzie również otwarta interaktywna 
biblioteczka  z  książkami, zdjęciami, rysunkami dzieci, 
kukiełkami bohaterów oraz innymi materiałami dotyczącymi 
projektu. Znajdzie się tu także skrzynka na listy, do której 
wszyscy będą mogli wrzucać swoje opinie i uwagi 
o przeczytanych książkach.                                  .

“W tym dniu radosnym, oczekiwanym,
gdzie gasną spory, goją się rany

życzę Wam zdrowia, życzę miłości,
niech mały Jezus w sercach zagości;

szczerości duszy, zapachu ciasta,
przyjaźni, która jak miłość wzrasta,

kochanej twarzy, co rano budzi,
i wokół pełno życzliwych ludzi.”

Takie oto życzenia napisał uczeń szkoły podstawowej 

w Konopiskach Bartosz Sitowski na Ogólnopolski Konkurs 

Plastyczno - Literacki ,,Magia świąt Bożego Narodzenia”. 

Uczestnicy tego konkursu mieli wykonać ozdobę choinkową 

lub kartę świąteczną z życzeniami. Liczyły się pomysłowość, 

estetyka, obecność motywów religijnych, bogactwo treści, 

poprawność językowa i ortograficzna życzeń. Bartosz, oprócz 

zredagowania życzeń, wykonał śliczną ozdobę świąteczną 

i w tej kategorii otrzymał I miejsce. Opiekunem ucznia była 

Alicja Kamińska. Bartoszowi życzymy dalszych sukcesów!

Alicja Kamińska

28 stycznia 2016 r. dwadzieścioro siedmioro gimnazjalistów
z ZS w Konopiskach brało udział w szkoleniu 
zorganizowanym przez  pracowników Bibl io teki  
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Często-
chowie .  Mia ło  ono  na  ce lu  wyraźny  p rzekaz  
-bądź asertywny, nie pozwól na manipulowanie sobą,
nie ulegaj namowom innych! Młodzi ludzie za pomocą burzy
mózgów podali przyczyny uzależnień oraz sposoby na to, aby
do nich nie dopuścić. Poprzez scenki dramatyczne wyrazili
sugestywnie i jednoznaczne możliwości bycia asertywnym.
Analizowany fragment tekstu pochodzącego z książki 
pt.: „Biblioterapia w praktyce…”, opowiadający o uzależnio-
nej od narkotyków maturzystce, pozwolił na głębsze poznanie
problemu. Gimnazjaliści obejrzeli również film o tym, jak 
niebezpieczne mogą być dopalacze.                                      
 

                                                                                                                                       
                                                                                                                                 

  .

Na zakończenie wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali: 
„Kodeks asertywności”
1. Masz prawo robić to co chcesz dopóty, dopóki nie ranisz
    kogoś innego.
2. Masz prawo do swojej godności i uczuć.
3. Masz prawo być asertywny, ale nieagresywny.
4.Masz prawo prosić innych o pomoc.
5.Masz prawo do dyskusji nad daną sprawą i wyjaśnić
   nieporozumienie.
Inicjatorem wyjazdu była Pani Maria Szymanek.                                                                                                                                                     
                                                                          Renata Gęsiarz                                                                                                                                 

DOPALACZE MOGĄ CIĘ WYPALIĆ!

ZSP Rększowice

 

WIGILIJNE SPOTKANIE SOŁTYSÓW 
Z TERENU GMINY KONOPISKA

„JEST TAKI DZIEŃ, 

TYLKO JEDEN RAZ DO ROKU, 

DZIEŃ, ZWYKŁY DZIEŃ, 

KTÓRY LICZY SIĘ OD ZMROKU …” 

Opłatek, kolędy oraz rodzinna atmosfera wzajemnej 
życzliwości, serdeczności i optymizmu towarzyszyła podczas
świątecznego spotkania Sołtysów, które odbyło się w siedzibie
Koła Gospodyń Wiejskich w Korzonku. Inicjatorami 
spotkania byli Sołtysi: Pani Barbara Morzyk oraz 
Zbigniew Wołczyk, którzy z pomocą członkiń KGW 
Korzonek przygotowali pyszne smakołyki na wigilijną 
wieczerzę oraz zadbali o wyjątkowy i niepowtarzalny 
charakter uroczystości. Wśród zaproszonych gości byli Wójt
Gminy Konopiska Pan Jerzy Żurek wraz z małżonką, 
Sekretarz Gminy Pani Barbara Ankowska-Lis, Skarbnik 
Gminy Pani Jadwiga Janik, Dyrektor Gminnego Centrum
i Rekreacji Pani Iwona Lisek oraz Sołtysi reprezentujący 
poszczególne sołectwa w Gminie Konopiska.                          .

Boże Narodzenie to szczególny czas, w którym nikomu nie 
powinno zabraknąć ciepła, życzliwości i dobrego słowa. 

                                                                               Barbara Morzyk 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
W PRZEDSZKOLU W KONOPISKACH

Styczeń jest miesiącem wyjątkowym nie tylko z powodu roz-
poczynającego się nowego roku i wiążącym się z nim 
szeregiem inspirujących wydarzeń, ale także ze względu na 
obecność pięknych, pełnych ciepła, ale przede wszystkim 
ważnych dla całych rodzin, uroczystości w przedszkolnym 
kalendarzu. Dzień Babci i Dzień Dziadka to święta pełne 
uśmiechów, wzruszeń oraz radości przeżywanej w rodzinnym
gronie, ale w wyjątkowy sposób. Bliskie dla dzieci osoby 
goszczą u nas w przedszkolu, są tam wtedy najważniejszymi 
osobami, dla których wspólnie przygotowujemy występy oraz
słodki poczęstunek, by podkreślić rodzinną atmosferę.
W tym roku pierwsze spotkanie odbyło się 27 stycznia o go-
dzinie 9.00, kiedy to powitaliśmy Babcie i Dziadków dzieci 
z grupy „Poziomki” Pani Doroty Skoczylas. Natomiast przed 
obiadem ze swoimi gośćmi spotkały się  „Biedronki” Pani 
Olgi Rumin. Dzień później o godzinie 10.00 zaprezento-
wała się drużyna „Krasnoludki” Pani Małgorzaty Ledwoń 
i Jadwigi Węgierek, a po południu przyszła pora na „Jasełka”
w wykonaniu dzieci z grupy „Stokrotki” Pani Katarzyny 
Jarosz, przygotowane we współpracy z Panią Dyrektor Anną 
Sporek oraz Panią Aleksandrą Bladziak.                                
Oczekiwanie przybycia ukochanej Babci czy Dziadka, wyglą-
danie przez okno, czy może już nadchodzą, to nieodzowny 
element takich uroczystości. Kiedy Babcie i Dziadkowie 
mogą wreszcie podziwiać swoje wnuczęta na przedszkolnej 
scenie, często w roli debiutujących artystów, również nie 
szczędzą sobie wzruszeń oraz pozytywnych emocji. 
W tym roku, zaproszeni goście z zaciekawieniem obejrzeli 
wiele zróżnicowanych form artystycznych, na efekt których 
pracowaliśmy wspólnie od kilku miesięcy.                             

 .

 .
Maluszki przygotowały program artystyczny „Kochamy 

Babcię i Dziadka”. Wzruszeni dziadkowie z wielką uwagą 

słuchali recytowanych wierszyków, śpiewanych piosenek, ale
 
największe wrażenie zrobiła na nich głośno oklaskiwana 



  

„Poleczka”. Czterolatki natomiast nawiązały w swoich wys-

tępach do tradycji ludowych, z wdziękiem zatańczyły taniec 

„Maryneczka”. Grupa „Biedronki” zdecydowała się na zróż-

nicowanie swojego występu poprzez recytację wierszy „na 

poważnie i na wesoło”, przedstawiła dwie inscenizacje, kaba-

ret i kilka piosenek. Ogrom atrakcji i atmosferę pełną emocji 

podkreślił energiczny, wręcz szalony taniec „Rock'n'roll”, 

który w pierwszym dniu uroczystości wykonały obie grupy. 

„Stokrotki” przypomniały gościom atmosferę niedawno mi-

nionych świąt i przedstawiły piękne „Jasełka”. Magii nie by-

ło końca, sufit sali, dzięki dekoracji, zamienił się w gwiaździ-

ste niebo, a zaangażowane dzieci z przejęciem przedstawiły 

całą inscenizację. Po występach wszyscy goście zostali zap-

roszeni na słodki poczęstunek i obdarowani własnoręcznie 

wykonanymi przez dzieci upominkami. Serce z masy solnej, 

laurki, korale oraz rysunki z pewnością będą przypominać 

o miłej uroczystości i zaangażowaniu wnucząt. Mamy na-

dzieję, że te dni na długo pozostaną w pamięci wszystkich 

gości oraz dzieci, które wiedzą, że o Babcię i Dziadka trzeba 

dbać!                                      

                                                                       Katarzyna Jarosz

.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
W RĘKSZOWICACH

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania 
i uświetnienia uroczystości!

Przedszkole Rększowice

21 stycznia w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Rększowi-
cach odbyła się wielka uroczystość z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Goście przybyli bardzo licznie na tę okoliczność.
Nie zabrakło nawet Wójta Gminy Konopiska - pana Jerzego 
Żurka, przewodniczącego Rady Gminy - pana Edwarda 
Bałdygi oraz radnych: pana Stanisława Górniaka i pana 
Piotra Szczerbaka. Impreza rozpoczęła się ciepłym powita-
niem wszystkich zebranych  przez panią dyrektor Edytę 
Pawlak. Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III dziękowali 
wszystkim seniorom za ich codzienny trud, troskę i okazywa-
ną miłość. Były wierszyki, piosenki, inscenizacje i regionalne
tańce. Występ artystyczny zakończył się gromkim "Sto lat" 
w wykonaniu najmłodszych oraz wręczeniem własnoręcznie 
wykonanych upominków. Następnie zaproszenie goście mieli
okazję popróbować swoich sił na parkiecie. Pod czujnym 
okiem wodzireja bawili się wszyscy - babcie, dziadkowie, 
wnuczęta, a nawet pani dyrektor, wychowawczynie i mamu-
sie.  

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
W ŁAŹCU

,,Zawsze niech będzie Babcia, zawsze niech  będzie Dziadek” 
tymi słowami piosenki  rozpoczęła się 21 stycznia 2016r. 
w remizie OSP Wąsosz - Łaziec uroczystość z okazji ,,Dnia 
Babci i Dziadka” połączona z zabawą  choinkową przygoto-
waną  przez Radę Rodziców, nauczycieli  i uczniów ze Szkoły 
Podstawowej  im. Jana Pawła II w Łaźcu. Licznie przybyłych 
szanownych gości oraz seniorów powitała dyrektor szkoły 
pani Barbara Kromołowska składając im piękne, pełne ciep-
łych słów życzenia. Jako pierwszy wystąpił gościnny zespół 
małych artystów ,,Konopielki”, pod czujnym okiem opiekuna 
pani Ewy Błaszczyk, prezentując wspaniały zimowy taniec 
i piosenki. Następnie swoje umiejętności recytatorskie, wokal-
ne i taneczne zaprezentowali uczniowie klas I, II, III oraz 
przedszkolaki. Uczniowie klas IV, V, VI  przygotowali  
koncert życzeń. Prezenterzy wyczytywali imiennie każdą 
babcię i dziadka, a wnukowie składali bukiet powinszowań, do
których dołączona była piosenka z tamtych pięknych młodych 
lat kochanych babć i dziadków. Młode pokolenie sięgnęło po
takie piosenki jak ,,Szła dzieweczka”, ,,Chłopcy radarowcy”, 
,,Marina”, ,,Siadła pszczółka”, “Wiła wianki” itp. Wspólnemu 
śpiewaniu i wzruszeniom nie było końca, ponieważ  tancerki ze
 szkolnego koła tanecznego dostarczyły wszystkim zebranym 
wspaniałych wrażeń poprzez piękne wykonanie przygotowane-
go układu. Po części artystycznej goście zostali zaproszeni na 
słodki poczęstunek oraz do wspólnej zabawy tanecznej prowa-
dzonej przez wodzireja. W miłej i serdecznej atmosferze, przy 
dźwiękach muzyki, wszyscy doskonale się bawili i cieszyli, że 
wspólnie mogą tak wspaniale spędzić czas. Niech więc senio-
rzy zawsze będą z nami i niech nam żyją 100 lat!!!                  

                                                                                 Aneta Baor

.

 

OPŁATEK KOŁA GOSPODYŃ
 WIEJSKICH W ALEKSANDRII

W  dniu 19 grudnia Koło Gospodyń Wiejskich 
w Aleksandrii pod przewodnictwem Pani Aleksandry Goli 
zorganizowało Opłatek bożonarodzeniowy. Uroczystość tą 
swoją obecnością zaszczycili: Wójt Gminy Konopiska Pan 
Jerzy Żurek z małżonką, Przewodniczący Rady Gminy 
Edward Bałdyga z małżonką, Dyrektor Gminnego Centrum 
i Rekreacji Pani Iwona Lisek oraz Proboszcz tutejszej Parafii 
ks. Jacek Szczecina. Obecne były również radne naszej 
Gminy: Wiceprzewodnicząca Pani Anna Świtek oraz Pani 
Ola Szczepańska. Radę Sołecką reprezentował Sołtys 
Pan Ryszard Skoczylas z małżonką. Spotkanie odbyło się 

KGW Aleksandria

w miłej, świątecznej atmosferze. Po tradycyjnym przełama-
niu się opłatkiem wszyscy zgromadzeni śpiewali 
kolędy. W trakcie uroczystości można było spróbować
pysznych dań przygotowanych przez „aleksandryjskiego 
Okrasę” Pana Kazimierza Morzyka wspieranego przez 
członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Walaszczyk oraz 
Kopalni.

JASEŁKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. MARII KONOPNICKIEJ 
 W JAMKACH-KORZONKU

Jasełka w naszej szkole stały się tradycją dla społeczności 

lokalnej. Na występy milusińskich przychodzą babcie,

dziadkowie oraz rodzice, którzy przygotowują dla nich słodki

poczęstunek. Przy świątecznie nakrytych stołach dziadkowie

mogą się spotkać, porozmawiać. Głównym punktem progra-

mu z okazji Dnia Babci i Dziadka są występy dzieci, dla któ-

rych w tym roku przygotowano przedstawienie jasełkowe 

pt. ,,Przed wiekami i dziś”. W spektaklu jasełkowym wzięli 

udział wszyscy uczniowie i przedszkolaki. Reżyserem przed-

stawienia była katechetka - pani Elżbieta Jarząbek. W przy-

gotowaniach uczestniczyli wychowawcy i nauczyciele. 

Dekoracje zaprojektował nauczyciel plastyki - pan Artur 

Żukow. Najciekawsza w całym przedsięwzięciu jest  miła 

i przyjazna atmosfera. Dzieciom sprawia to ogromną radość 

i zadowolenie.                                                  .

Tegoroczne jasełka ukazały, jak Józef i Maryja szukali 

schronienia w Betlejem dla mającego narodzić się Dzieciątka.

 To, co działo się przed wiekami, dzieje się w obecnej chwili. 

Bóg z miłości do nas rodzi się w ubogiej grocie, aby nikt nie 

bał się do Niego zbliżyć. Dzisiaj Bóg pragnie narodzić się 

w każdym ludzkim sercu. Można powiedzieć, że jasełka 

miały charakter widowiska. Wszyscy śpiewali, tańczyli. 

Śpiewać głośno i dobrze to radość, ale i wysiłek. W czasie 

prób ćwiczono dykcję, taniec,  grę na instrumentach. Młodsze

dzieci uczyły się od starszych, co bardzo dobrze wpływa na 

ich integrację i rozwijanie talentów. Na zakończenie 

przedstawienia każdy otrzymał serduszko ze słowami 

z Pisma Świętego, które Bóg kieruje do każdego z nas. 

Tegoroczne jasełka były również prezentowane na antenie 

Radia Jasna Góra. 

Do nagrania słuchowiska i śpiewania podczas rozpoczęcia 
i zakończenia wydarzenia na Jasnej Górze związanego 
z VIII edycją Konkursu na ,,Wieczernikową Choinkę” ucznio-
wie otrzymali zaproszenie od p. redaktor Mirosławy 
Szymusik. Uczniowie świetnie zaprezentowali swoje umie-
jętności aktorskie i muzyczne.                                                  
Słuchowiska można było wysłuchać w dzień wigilijny 
i 06.01.2016r. na antenie Radia Jasna Góra. Scenariusz jase-
łek, dobór kolęd i pastorałek, pięknie wprowadził słuchaczy 
w czas Świąt Bożego Narodzenia. Nagranie w profesjonalnym
studiu radiowym pozostawi niezapomniane wspomnienie. 
Czas bożonarodzeniowy był dla wszystkich pełen wrażeń 
i głębokich przeżyć.                                            
                                                     Elżbieta Jarząbek

. 

.

“Już niedługo moi mili  chcemy, byście z nami byli. 
Wolnej chwili więc szukajcie, do drzwi naszych zapukajcie.

Bo już teraz zapraszamy na okazję, którą mamy. 
A to będzie wielka gratka Dzień Babci i Dzień Dziadka.“
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i uświetnienia uroczystości!

Przedszkole Rększowice

21 stycznia w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Rększowi-
cach odbyła się wielka uroczystość z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Goście przybyli bardzo licznie na tę okoliczność.
Nie zabrakło nawet Wójta Gminy Konopiska - pana Jerzego 
Żurka, przewodniczącego Rady Gminy - pana Edwarda 
Bałdygi oraz radnych: pana Stanisława Górniaka i pana 
Piotra Szczerbaka. Impreza rozpoczęła się ciepłym powita-
niem wszystkich zebranych  przez panią dyrektor Edytę 
Pawlak. Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III dziękowali 
wszystkim seniorom za ich codzienny trud, troskę i okazywa-
ną miłość. Były wierszyki, piosenki, inscenizacje i regionalne
tańce. Występ artystyczny zakończył się gromkim "Sto lat" 
w wykonaniu najmłodszych oraz wręczeniem własnoręcznie 
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
W ŁAŹCU

,,Zawsze niech będzie Babcia, zawsze niech  będzie Dziadek” 
tymi słowami piosenki  rozpoczęła się 21 stycznia 2016r. 
w remizie OSP Wąsosz - Łaziec uroczystość z okazji ,,Dnia 
Babci i Dziadka” połączona z zabawą  choinkową przygoto-
waną  przez Radę Rodziców, nauczycieli  i uczniów ze Szkoły 
Podstawowej  im. Jana Pawła II w Łaźcu. Licznie przybyłych 
szanownych gości oraz seniorów powitała dyrektor szkoły 
pani Barbara Kromołowska składając im piękne, pełne ciep-
łych słów życzenia. Jako pierwszy wystąpił gościnny zespół 
małych artystów ,,Konopielki”, pod czujnym okiem opiekuna 
pani Ewy Błaszczyk, prezentując wspaniały zimowy taniec 
i piosenki. Następnie swoje umiejętności recytatorskie, wokal-
ne i taneczne zaprezentowali uczniowie klas I, II, III oraz 
przedszkolaki. Uczniowie klas IV, V, VI  przygotowali  
koncert życzeń. Prezenterzy wyczytywali imiennie każdą 
babcię i dziadka, a wnukowie składali bukiet powinszowań, do
których dołączona była piosenka z tamtych pięknych młodych 
lat kochanych babć i dziadków. Młode pokolenie sięgnęło po
takie piosenki jak ,,Szła dzieweczka”, ,,Chłopcy radarowcy”, 
,,Marina”, ,,Siadła pszczółka”, “Wiła wianki” itp. Wspólnemu 
śpiewaniu i wzruszeniom nie było końca, ponieważ  tancerki ze
 szkolnego koła tanecznego dostarczyły wszystkim zebranym 
wspaniałych wrażeń poprzez piękne wykonanie przygotowane-
go układu. Po części artystycznej goście zostali zaproszeni na 
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                                                                                 Aneta Baor

.

 

OPŁATEK KOŁA GOSPODYŃ
 WIEJSKICH W ALEKSANDRII
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KGW Aleksandria
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JASEŁKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. MARII KONOPNICKIEJ 
 W JAMKACH-KORZONKU
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gotowaniach uczestniczyli wychowawcy i nauczyciele. 
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i zadowolenie.                                                  .

Tegoroczne jasełka ukazały, jak Józef i Maryja szukali 
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 To, co działo się przed wiekami, dzieje się w obecnej chwili. 
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Śpiewać głośno i dobrze to radość, ale i wysiłek. W czasie 
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jętności aktorskie i muzyczne.                                                  
Słuchowiska można było wysłuchać w dzień wigilijny 
i 06.01.2016r. na antenie Radia Jasna Góra. Scenariusz jase-
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Czas bożonarodzeniowy był dla wszystkich pełen wrażeń 
i głębokich przeżyć.                                            
                                                     Elżbieta Jarząbek

. 

.

“Już niedługo moi mili  chcemy, byście z nami byli. 
Wolnej chwili więc szukajcie, do drzwi naszych zapukajcie.

Bo już teraz zapraszamy na okazję, którą mamy. 
A to będzie wielka gratka Dzień Babci i Dzień Dziadka.“



  

Z KOLĘDĄ NA WESOŁO... 
W KONOPISKACH, ALEKSANDRII

I ... CZĘSTOCHOWIE

Jednak wtorkowy występ „ aleksandryjskiej trupy” nie był 
jego pierwszą prezentacją, bowiem 13 grudnia 2015r. nasi 
młodzi artyści wystąpili podczas X Prezentacji Stołów Bożo-
narodzeniowych w Konopiskach. Niewątpliwym wyróżnie-
niem dla naszych uczniów, a także formą promocji szkoły sta-
ła się możliwość przedstawienia tego programu podczas Alei 
Gwiazdkowej.

A le ja  Gwiazdkowa  t o  co roczn ie  o rgan izowane  
w Częstochowie bożonarodzeniowe targi,  prezentujące 
szeroką ofertę okolicznościowych produktów i specjałów 
polskich, węgierskich, ukraińskich i litewskich wystawców. 
Targom towarzyszą, utrzymane w tematyce świątecznej, 
występy artystyczne przygotowane między innymi  przez 
uczniów ze szkół z Częstochowy i regionu. Podczas tej 
dorocznej imprezy, uczniowie Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Aleksandrii pokazali swoje muzyczne, 
aktorskie i taneczne umiejętności. Zaprezentowane przez 
nich multiinstrumentalne widowisko Z kolędą na wesoło sta-
ło się częścią pokazanego 19 grudnia 2015r., czyli pierwszego 
dnia targów, programu Jest taki dzień. Scenariusz przedsta-
wienia powstał na kanwie słów znanych polskich kolęd, które 
zaśpiewane zostały przez młodych aleksandryjskich 
wokalistów przy wtórze rozmaitych instrumentów 
muzycznych. Dopełnieniem, a zarazem urozmaiceniem 
występów solowych były, odnoszące się do  bożona-
rodzeniowych treści, scenki teatralne oraz występ 
taneczny. Przygotowane z dużym rozmachem, z udziałem 
wielu uczniów i muzyką „na żywo” widowisko zostało bar-
dzo ciepło przyjęte przez zgromadzoną przed Liceum 
Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza publiczność, 
a częstochowskie Aleje, mimo bardziej jesiennej niż zimowej 
aury, wypełniła prawdziwie bożonarodzeniowa atmosfera.
                                                  
                                                  Karina Bekus, Sylwia Herman 

Program “Z kolędą na wesoło” powstał z myślą o rodzicach 
naszych wychowanków i został zaprezentowany jako forma
świątecznego podarunku 15 grudnia 2015r. w szkole, rozpo-
czynając ostatnie w tym roku zebranie z rodzicami. 

STRAŻACY OSP Z WIZYTĄ W ZESPOLE SZKÓŁ
W KONOPISKACH

Zajęcia były przygotowane w sposób profesjonalny, uczniowie
aktywnie w nich uczestniczyli – odpowiadali na zadawane py-
tania oraz brali udział w przygotowanych scenkach. Między 
innymi mieli możliwość potrenować telefoniczne wezwanie 
pomocy, udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej 
osobom poszkodowanym w różnych zdarzeniach. Uczestnicy 
mogli sobie przypomnieć i uzupełnić wiedzę o wiele niezbęd-
nych informacji, np.:                                                 
-co powinno zawierać w treści wezwanie na pomoc 
ratowników,                                                                              
- jakie jest wyposażenie torby medycznej, którą posiadają 
strażacy,                                                                             
-jak należy prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, 
-w jakich bezpiecznych pozycjach ułożyć poszkodowanego, 
-jak należy pomóc osobie  pod którą załamał się lód i jakie są 
z tym związane zagrożenia dla poszkodowanego,               
-co zrobić, kiedy mamy do czynienia ze złamaniem, 
-jak ustrzec się „cichego zabójcy" – czadu.                      
Zajęcia przebiegły w miłej atmosferze, chociaż nie obyło się 
bez komicznych scen, które dodatkowo podgrzewały nastroje 
oraz budziły zainteresowanie uczestników warsztatów.
                
                                                        Janusz Jończyk
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Skład drużyny:

Grzegorz Kukuła, Taer Zuabi, Przemysław Doniec, Tomasz

Tomżyński, Mateusz Opiła, Marcin Sączek, Piotr Banasiak, 

Bartosz Opiłka, Kordian Minkina, Marcin Grajoszek, 

Kamil Kołaczyk, Bartosz Posmyk, Tomasz Kupczyk.

ZS Konopiska

FAWORYT NIE ZAWIÓDŁ

27 stycznia 2016 roku w hali sportowej w Kamienicy 

Polskiej odbyły się mecze eliminacyjne  Gimnazjady Powia-

towej w siatkówce chłopców. W grupie C spotkały się dru-

żyny z Kamienicy Polskiej, Olsztyna, Wrzosowej i Konopisk. 

Siatkarska reprezentacja Gimnazjum w Konopiskach zgodnie 

z planem wygrała gładko wszystkie mecze i awansowała 

z pierwszego miejsca do finału rozgrywek powiatowych. 

Turniej ten odbędzie się 10 lutego w Konopiskach, a nasi 

siatkarze będą głównym faworytem do złota. 

Wyniki meczy:

Konopiska : Kamienica Polska 2-0 (25-9, 25-11)

Olsztyn : Wrzosowa  2-0 (23-25, 19-25)

Kamienica Polska :Wrzosowa 0-2 (19-25, 22-25)

Konopiska : Olsztyn 2-0 (25-14, 25-19)

Tabela:

1.Konopiska, 2.Olsztyn, 3.Wrzosowa, 4.Kamienica Polska

Walka do końca...

Siatkarze Gminy Konopiska występujący w I lidze ALS 

w Częstochowie wygrali kolejny “mecz o życie” w I lidze. 

Tym razem przeciwnikami drużyny z Konopisk był Brel 

Myszków. Pierwszy set to zdecydowana dominacja zawod-

ników z Myszkowa, którzy grali świetnie w ataku i bloku. 

W drugim secie, po słabszym początku, Konopiska zaczęły 

powoli łapać swój rytm i grać coraz lepiej, punktując rywala 

skuteczną zagrywką i blokiem.                                                

Walka w tym secie trwała do samego końca. Gmina Konopis-

ka wygrała do 23. Decydującą trzecią partię lepiej 

rozpoczęli  siatkarze z Konopisk, którzy zbudowali sobie 

kilkupunktową przewagę, dającą bezpieczeństwo wygrania 

seta. Wygrana ta znacznie przybliża Konopiska do pozostania

w rozgrywkach I ligi na następny sezon. Do końca rozgrywek

rundy zasadniczej pozostały do rozegrania  jeszcze dwa bar-

dzo ważne i trudne  mecze  z LKPS Borowno i Wkręt-Metem.

Gmina Konopiska  - Brel Myszków 2-1 (12-25,25-23,15-10)

 .

Skład drużyny:

Adam Tomżyński, Józef Młynarczyk, Adrian Posmyk, 

Konrad Kluźniak, Michał Kuśmierski, Adrian Mróz, 

PODZIĘKOWANIE

          Dziękujemy Wszystkim, którzy w tych trudnych i bolesnych  chwilach byli z nami,
 
codziennie otrzymywałyśmy Wasze wsparcie. Dziękujemy, za wszystkie słowa otuchy i pocieszenia.
 
Dziękujemy za tak liczny udział w uroczystościach pogrzebowych Mariana Wolnego, za intencje 

mszalne, za złożone wieńce i kwiaty.
    
                   Te niespodziewane i tragiczne wydarzenia utwierdziły nas w przekonaniu, że trzeba być
 
otwartym, aktywnym i obecnym w życiu społeczności, wspierać i pomagać, a wszystkie dobre 

uczynki powrócą z podwojoną siłą. Marian był na pewno szczęśliwy, że przyszliście i że mógł się 

Dziękujemy - żona i córka

z Wami pożegnać.

Tomasz Pawlak, Emilian Baor, Bartosz Kosowski, 

Bartosz Kowalik, Jakub Klużniak, Krystian Siwek

Trenerzy: Paweł Churas, Tomasz Kupczyk

11 lutego 2016 r. w hali sportowej w Konopiskach druhowie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Konopiskach wspólnie z Dyrek-
cją Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza zorganizowali 
warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Głównym tematem zajęć było udzielanie pierwszej pomocy, 
bezpieczne zachowania i prewencja. Materiały dydaktyczne dla
trzech grup wiekowych w klasach gimnazjalnych oraz podsta-
wowych I – III, IV – VI zostały przygotowane przez Zastępcę 
Naczelnika OSP w Konopiskach Daniela Ligęskę i druhów 
Piotra Jakubowskiego oraz Rafała Piwowarczuka. Strażacy 
przygotowali prezentacje multimedialne na temat pierwszej 
pomocy oraz zaprezentowali wykorzystywane w codziennych 
akcjach ratowniczych specjalistyczne wyposażenie do ratow-
nictwa medycznego. 



  

Z KOLĘDĄ NA WESOŁO... 
W KONOPISKACH, ALEKSANDRII

I ... CZĘSTOCHOWIE

Jednak wtorkowy występ „ aleksandryjskiej trupy” nie był 
jego pierwszą prezentacją, bowiem 13 grudnia 2015r. nasi 
młodzi artyści wystąpili podczas X Prezentacji Stołów Bożo-
narodzeniowych w Konopiskach. Niewątpliwym wyróżnie-
niem dla naszych uczniów, a także formą promocji szkoły sta-
ła się możliwość przedstawienia tego programu podczas Alei 
Gwiazdkowej.

A le ja  Gwiazdkowa  t o  co roczn ie  o rgan izowane  
w Częstochowie bożonarodzeniowe targi,  prezentujące 
szeroką ofertę okolicznościowych produktów i specjałów 
polskich, węgierskich, ukraińskich i litewskich wystawców. 
Targom towarzyszą, utrzymane w tematyce świątecznej, 
występy artystyczne przygotowane między innymi  przez 
uczniów ze szkół z Częstochowy i regionu. Podczas tej 
dorocznej imprezy, uczniowie Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Aleksandrii pokazali swoje muzyczne, 
aktorskie i taneczne umiejętności. Zaprezentowane przez 
nich multiinstrumentalne widowisko Z kolędą na wesoło sta-
ło się częścią pokazanego 19 grudnia 2015r., czyli pierwszego 
dnia targów, programu Jest taki dzień. Scenariusz przedsta-
wienia powstał na kanwie słów znanych polskich kolęd, które 
zaśpiewane zostały przez młodych aleksandryjskich 
wokalistów przy wtórze rozmaitych instrumentów 
muzycznych. Dopełnieniem, a zarazem urozmaiceniem 
występów solowych były, odnoszące się do  bożona-
rodzeniowych treści, scenki teatralne oraz występ 
taneczny. Przygotowane z dużym rozmachem, z udziałem 
wielu uczniów i muzyką „na żywo” widowisko zostało bar-
dzo ciepło przyjęte przez zgromadzoną przed Liceum 
Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza publiczność, 
a częstochowskie Aleje, mimo bardziej jesiennej niż zimowej 
aury, wypełniła prawdziwie bożonarodzeniowa atmosfera.
                                                  
                                                  Karina Bekus, Sylwia Herman 

Program “Z kolędą na wesoło” powstał z myślą o rodzicach 
naszych wychowanków i został zaprezentowany jako forma
świątecznego podarunku 15 grudnia 2015r. w szkole, rozpo-
czynając ostatnie w tym roku zebranie z rodzicami. 

STRAŻACY OSP Z WIZYTĄ W ZESPOLE SZKÓŁ
W KONOPISKACH

Zajęcia były przygotowane w sposób profesjonalny, uczniowie
aktywnie w nich uczestniczyli – odpowiadali na zadawane py-
tania oraz brali udział w przygotowanych scenkach. Między 
innymi mieli możliwość potrenować telefoniczne wezwanie 
pomocy, udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej 
osobom poszkodowanym w różnych zdarzeniach. Uczestnicy 
mogli sobie przypomnieć i uzupełnić wiedzę o wiele niezbęd-
nych informacji, np.:                                                 
-co powinno zawierać w treści wezwanie na pomoc 
ratowników,                                                                              
- jakie jest wyposażenie torby medycznej, którą posiadają 
strażacy,                                                                             
-jak należy prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, 
-w jakich bezpiecznych pozycjach ułożyć poszkodowanego, 
-jak należy pomóc osobie  pod którą załamał się lód i jakie są 
z tym związane zagrożenia dla poszkodowanego,               
-co zrobić, kiedy mamy do czynienia ze złamaniem, 
-jak ustrzec się „cichego zabójcy" – czadu.                      
Zajęcia przebiegły w miłej atmosferze, chociaż nie obyło się 
bez komicznych scen, które dodatkowo podgrzewały nastroje 
oraz budziły zainteresowanie uczestników warsztatów.
                
                                                        Janusz Jończyk
                                                         
                                                         

. 

 .

 .

.

.

.

,

  

Skład drużyny:

Grzegorz Kukuła, Taer Zuabi, Przemysław Doniec, Tomasz

Tomżyński, Mateusz Opiła, Marcin Sączek, Piotr Banasiak, 

Bartosz Opiłka, Kordian Minkina, Marcin Grajoszek, 

Kamil Kołaczyk, Bartosz Posmyk, Tomasz Kupczyk.

ZS Konopiska

FAWORYT NIE ZAWIÓDŁ

27 stycznia 2016 roku w hali sportowej w Kamienicy 

Polskiej odbyły się mecze eliminacyjne  Gimnazjady Powia-

towej w siatkówce chłopców. W grupie C spotkały się dru-

żyny z Kamienicy Polskiej, Olsztyna, Wrzosowej i Konopisk. 

Siatkarska reprezentacja Gimnazjum w Konopiskach zgodnie 

z planem wygrała gładko wszystkie mecze i awansowała 

z pierwszego miejsca do finału rozgrywek powiatowych. 

Turniej ten odbędzie się 10 lutego w Konopiskach, a nasi 

siatkarze będą głównym faworytem do złota. 

Wyniki meczy:

Konopiska : Kamienica Polska 2-0 (25-9, 25-11)

Olsztyn : Wrzosowa  2-0 (23-25, 19-25)

Kamienica Polska :Wrzosowa 0-2 (19-25, 22-25)

Konopiska : Olsztyn 2-0 (25-14, 25-19)

Tabela:

1.Konopiska, 2.Olsztyn, 3.Wrzosowa, 4.Kamienica Polska

Walka do końca...

Siatkarze Gminy Konopiska występujący w I lidze ALS 

w Częstochowie wygrali kolejny “mecz o życie” w I lidze. 

Tym razem przeciwnikami drużyny z Konopisk był Brel 

Myszków. Pierwszy set to zdecydowana dominacja zawod-

ników z Myszkowa, którzy grali świetnie w ataku i bloku. 

W drugim secie, po słabszym początku, Konopiska zaczęły 

powoli łapać swój rytm i grać coraz lepiej, punktując rywala 

skuteczną zagrywką i blokiem.                                                

Walka w tym secie trwała do samego końca. Gmina Konopis-

ka wygrała do 23. Decydującą trzecią partię lepiej 

rozpoczęli  siatkarze z Konopisk, którzy zbudowali sobie 

kilkupunktową przewagę, dającą bezpieczeństwo wygrania 

seta. Wygrana ta znacznie przybliża Konopiska do pozostania

w rozgrywkach I ligi na następny sezon. Do końca rozgrywek

rundy zasadniczej pozostały do rozegrania  jeszcze dwa bar-

dzo ważne i trudne  mecze  z LKPS Borowno i Wkręt-Metem.

Gmina Konopiska  - Brel Myszków 2-1 (12-25,25-23,15-10)

 .

Skład drużyny:

Adam Tomżyński, Józef Młynarczyk, Adrian Posmyk, 

Konrad Kluźniak, Michał Kuśmierski, Adrian Mróz, 

PODZIĘKOWANIE

          Dziękujemy Wszystkim, którzy w tych trudnych i bolesnych  chwilach byli z nami,
 
codziennie otrzymywałyśmy Wasze wsparcie. Dziękujemy, za wszystkie słowa otuchy i pocieszenia.
 
Dziękujemy za tak liczny udział w uroczystościach pogrzebowych Mariana Wolnego, za intencje 

mszalne, za złożone wieńce i kwiaty.
    
                   Te niespodziewane i tragiczne wydarzenia utwierdziły nas w przekonaniu, że trzeba być
 
otwartym, aktywnym i obecnym w życiu społeczności, wspierać i pomagać, a wszystkie dobre 

uczynki powrócą z podwojoną siłą. Marian był na pewno szczęśliwy, że przyszliście i że mógł się 

Dziękujemy - żona i córka

z Wami pożegnać.

Tomasz Pawlak, Emilian Baor, Bartosz Kosowski, 

Bartosz Kowalik, Jakub Klużniak, Krystian Siwek

Trenerzy: Paweł Churas, Tomasz Kupczyk

11 lutego 2016 r. w hali sportowej w Konopiskach druhowie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Konopiskach wspólnie z Dyrek-
cją Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza zorganizowali 
warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Głównym tematem zajęć było udzielanie pierwszej pomocy, 
bezpieczne zachowania i prewencja. Materiały dydaktyczne dla
trzech grup wiekowych w klasach gimnazjalnych oraz podsta-
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Oj dana, oj dana…oj działo się w Hutkach od samego rana! 
W tym szczególnym okresie noworocznym, który jest czasem 
spotkań i zabawy, mieliśmy zaszczyt gościć w dniu 16 stycz-
nia na „Biesiadzie Gminnej” wszystkich przedstawicieli Kół
GospodyńWiejskich z Gminy Konopiska, Koła Emerytów 
i Rencistów oraz Zespół Śpiewaczy. Okazja to była szczegól-
na, ponieważ w tym roku m.in. KGW obchodzą jubileusz 
150-lecia istnienia. Inicjatorem „Biesiady” był Gospodarz 
Gminy Konopiska Wójt Jerzy Żurek. Wśród zaproszonych 
mieliśmy przyjemność także gościć: Zastępcę Wójta Panią 
Zofię Kuśmierską, Skarbnika Gminy Panią Jadwigę Janik, 
Przewodniczącego Rady Gminy Pana Edwarda Bałdygę oraz
Radnych i Sołtysów. Dla zapewnienia odpowiedniego klima-
tu na „Biesiadę” przybyły zespoły: „Kapela Andrzeja” oraz 
„Zgrana Paka” z Kłobucka,  które za sprawą skocznych przy-
grywek zaprosili wszystkich do wspólnej zabawy. Wśród na-
szych muzykantów pojawił się także,wodzirej Edward Dwor-
niczek, który porywał do tańca biesiadników znanymi utwo-
rami sprzed lat oraz muzyką góralską.                               . 

 
 

 

W PODZIĘKOWANIU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

                                                  Marcin Pluta/GCKiR

 
Trudno w tym miejscu nie wspomnieć jeszcze jednego Artysty,
a raczej Artystki. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, na 
„Biesiadzie”pojawiła się pewna Gospodyni, a nazywała się 
Beza Rósałka. Na początku wszyscy myśleli, że zabłądziła 
biorąc pod uwagę wymowną wielkość okularów jakie nosiła. 
Jednak po krótkim wstępie okazało się, że celowo znalazła się
u nas. Nie czekając chwili dłużej nasza Gwiazda szybko 
przeszła do przedstawienia swojego repertuaru, podczas 
którego śmiechu i łzom nie było końca!!!                                    .

Poza występami artystów przygotowaliśmy jeszcze inne atrak-
cje, mianowicie na ręce każdej Przewodniczącej został przeka-
zany przez Pana Wójta oraz Pana Przewodniczącego Rady 
Gminy egzemplarz książki kulinarnej „Kuchnie Świata” ze 
szczególną dedykacją.Wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich,
Kołu Emerytówi Rencistów oraz Zespołowi Śpiewaczemu 
chcieliśmy serdecznie podziękować za piękną zabawę, która 
trwała do późnych godzin nocnych. W imieniu Organizatorów 
życzymy dużo zdrowia i wytrwałości w podtrzymywaniu pięk-
nej tradycji oraz dalszej owocnej współpracy.

       W dniu 24.01.2016r. miało miejsce jedno z największych 
wydarzeń artystycznych w Gminie Konopiska. W naszej Hali
Sportowej został zorganizowany „Koncert Noworoczny”, 
który był wielką ucztą dla miłośników (i nie tylko) 
największych przebojów muzyki operetkowej i musicalowej.
Na zaproszenie Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji oraz 
Orkiestry Dętej OSP w Konopiskach pod batutą maestro 
Tomasza Hadriana odpowiedziała jedna z najbardziej 
znanych i utalentowanych gwiazd sceny operowej 
i operetkowej Pani Grażyna Brodzińska. Wtórował jej równie
utalentowany Pan Marcin Jajkiewicz - wokalista jazzowy, 
musicalowy, rozrywkowy, absolwent Akademii Muzycznej
 im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Nasi Soliści 
występowali już razem podczas wielu wydarzeń 
artystycznych na terenie kraju. Koncert poprowadziła Pani 
Beata Młynarczyk. Całość wydarzenia przeplatana była 
występami dziewcząt z grupy mażoretek „Szyk” prowadzonej
przez Panią Magdalenę Chętkowską, które swoim tańcem 
zabrały nas w podróż, raz do świata zwiewnego, lekkiego 
walca, a innym razem w ognistą otchłań paso doble. 

Patronat honorowy nad koncertem objął Wójt Gminy 
Konopiska Pan Jerzy Żurek, który wraz z Żoną zaszczycił 
nas swoją obecnością. Wśród szanownej widowni mieliśmy 
przyjemność także gościć: Zastępcę Wójta Panią 
Zofię Kuśmierską, Skarbnika Gminy Panią Jadwigę Janik,
Przewodniczącego Rady Gminy Pana Edwarda Bałdygę, 
Radnych, Sołtysów oraz Przedstawicieli Oświaty. Natomiast 
spoza Gminy Konopiska miło nam było gościć m.in.: 
Członków Zarządu Powiatu Częstochowskiego Pana 
Krzysztofa Smelę oraz Pana Grzegorza Dynera, Zastępców 
Prezydenta Miasta Częstochowy - Pana Andrzeja 
Szewińskiego oraz Pana Krzysztofa Łozińskiego, Dyrektora 
Filharmonii Częstochowskiej Pana Ireneusza Kozerę, 
Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Ro ctwa
w Częstochowie Pana Konrada Jarzyńskiego, Pana Witolda 
J a d c z y k a  z  R e g i o n a l n e j  I z b y  O b r a c h u n k o w e j  
w Częstochowie, Pana Piotra Koselę ze Związku 
Komunalnego Gmin do sprawWodociągów i Kanalizacji 
w Częstochowie, Prezesa i Zastępcę Prezesa Przedsiębiorstwa
Wodociągów i KanalizacjiOkręgu Częstochowskiego 
Pana Andrzeja Babczyńskiego oraz Pana Zbigniewa Cierpiała, 
Wójta Gminy Herby Pana Romana Alojzego Banducha,
Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
Panią Małgorzatę Majer, Zastępcę Komendanta Komendy 

lni

 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie Pana
Janusza Benducha, Panią Prezes Maritę Skowron z Lokalnej 
Grupy Działania „Bractwo Kuźnic” w Poczesnej, Sekretarza 
Gminy Poczesna Panią Renatę Smędzik, Pana Wiesława 
Pitulskiego byłego Kapelmistrza oraz Kapelmistrzów 
z zaprzyjaźnionych Orkiestr Dętych.                                     
Widzowie, którzy wypełnili Halę Sportową do ostatniego 
miejsca, mieli przyjemność usłyszeć w repertuarze naszych 
zacnych Solistów następujące utwory: „ Usta milczą, dusza 
śpiewa”, „Perła z Tokaju”, „You rise me up”, Daj mi siebie 
z musicalu „Upiór w operze” oraz wiele innych.W zależności
od nastroju piosenki Pani Grażyna Brodzińska urzekała nas 
swoim wdziękiem, gracją, temperamentem oraz pięknymi 
kreacjami.  Pod koniec koncertu widzowie coraz mocniej 
domagali się bisów, czemu dali wyraz owacjami na stojąco. 
Wtedy to na koniec nasi Soliści zaśpiewali tą piękną, tęskną 
pieśń „Time to say good bye”.  Miejmy nadzieję, że nasi 
Artyści powrócą jeszcze do nas. Serdecznie zapraszamy!

  .

W tym miejscu w imieniu organizatorów chcielibyśmy bardzo
podziękować Sponsorom, którzy wsparli to piękne dzieło:

- Kuźnia Pałysz  Michał Jastrząbek i Paweł Jastrząbek,                         
- Bank Spółdzielczy w Konopiskach reprezentowany przez                 
  Prezesa Włodzimierza Cichonia,                                          
- Rodzinna Firma Wędliniarska  ALEKSANDRIA                                  
  Dariusz Moczarski,                                                                 
- PPUH ELIKO Elżbieta i Roman Mońka,                              
- Zakład Stolarski MIEDZIŃSKI Andrzej Miedziński,                    
- INTER-TRANS Tomasz Leszczyński,                                   
- Przedszkole OXFORD FOR KIDS Katarzyna Podsiadlik.
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Serdeczne podziękowania kierujemy również do jednostki 

OSP z Rększowic za pomoc przy kierowaniu ruchem 

drogowym przed jak i podczas trwania koncertu. 
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