PROMETEUS - CUP 2013
25-26 maja 2013r na nowej hali sportowej w Konopiskach odbył się
już II-gi MIĘDZYNARODOWY INTEGRACYJNY PARAOLIMPIJSKI TURNIEJ BOCCIA "Prometeus - Cup 2013".
Turniej zorganizowano pod patronatem senatora RP Andrzeja Szewińskiego, W-ce Marszałka Województwa Śląskiego Mariusza
Kleszczewskiego oraz Wójta Gminy Konopiska Jerzego Sochy,
którzy byli również fundatorami pucharów wręczanych laureatom
rozgrywek. Organizator turnieju to Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół "Prometeus" z Konopisk.
Dodatkową atrakcją był pokaz SZERMIERKI NA WÓZKACH
w wykonaniu kolegów Fundacji "Ratownik Górniczy" z Jaworzna
i Majka "Prometeus" Konopiska.
W turnieju wzięły udział po dwie drużyny: z CZECH I UKRAINY
oraz drużyny z POLSKI: WTZ Libiąż "Bratki", Fundacja Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym "RATOWNIK GÓRNICZY" z Jaworzna, Integracyjny Klub Sportowy "ZIELONI" z Zielonej Góry, UNIWERSYTET Zielona Góra, START Wejherowo, START Katowice,
START Zielona Góra, KSI START Szczecin, IKS INTEGRACJA-

CONAN Giżycko, IKS Jaworzno, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "DAR SERCA" Rędziny, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół
"PROMETEUS" z Konopisk - gospodarz imprezy.
Zawody były rozgrywane w czterech kategoriach - 101 zawodników
walczyło, zwycięzcami byli wszyscy, a w poszczególnych kategoriach :
BC - 2 (wózek)drużynowa
1. CZECHY- I
2. START Szczecin
3. CZECHY- II
BC - 3 (zawodnicy z ciężką niepełnosprawnością ruchową czterokończynową)
1. Konrad Stępniewski IKS "Zieloni" Zielona Góra
2. Tomasz Niparko START Zielona Góra
3. Zbigniew Bednarek "Prometeus" Konopiska
Integracja
1. START Wejherowo - I
2. IKS INTEGRACJA-CONAN Giżycko
3. START Wejherowo - II
Małolaty
Bartek Trószyński "Prometeus" Konopiska
Oliwia Łeptuch "Dar Serca" Rędziny
Olaf Kozioł Częstochowa
Rangę naszego turnieju "Prometeus - Cup 2013" podniósł fakt iż nasi
koledzy z Czech: Francis Serbus, Kate Cuřínova i Michal Korinek

to zawodnicy uczestniczący w turniejach najwyższej światowej
rangi: Mistrzostwach Świata , Europy i Paraolimpiadzie.
Na Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie był Francis Serbus
(BC2), teraz Kate Cuřínova (BC1) przygotowuje się do Mistrzostw
Europy w Portugalii.
GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM "Prometeus
- Cup 2013" za serce i trud włożone w walkę - zgodnie z olimpijską ideą.
SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW:
sędzia międzynarodowy Waldemar TRÓSZYŃSKI
Sekretariat zawodów dbający nad sprawnym przebiegiem całych
zawodów: Majka TRÓSZYŃSKA, Jadwiga MAJDZIK, Barbara
ANKOWSKA -LIS
Opieka medyczna :
Ochotniczy Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie
koordynator medyczny Sebastian JABŁOŃSKI CZ120
Patronat medialny - TVP KATOWICE
Dziękujemy za pomoc w organizacji "Prometeus - Cup 2013":
Wójtowi GMINY KONOPISKA, Starostwu Powiatowemu w Częstochowie, Włodzimierzowi Cichoniowi BS KONOPISKA, HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A oddział Częstochowa - dyrektor Hieronim Wojciechowski, Agencja K&M MAZANEK
www.b3b.pl, BIURO RACHUNKOWE GS Konopiska, Dariusz Owczarek firma JUNKERS Serwis, Krzysztof Jędryka, P.P.H.U.
"PARTNER" Klaudiusz Pająk, PIEKARNIA Sikorski Częstochowa,
PIEKARNIA "MAJAMI" Częstochowa, PIEKARNIA Zbigniew Borek, Ciastkarnia "Marysieńka" M.G. Dyner Konopiska, Jan Owczarek, BOULANGERIA Częstochowa ul. Śląska, Market "Jaskółka"
Częstochowa ul.Goszczyńskiego, Robert Kołodziejczyk, Waldemar
STRACH, Dariusz i Dorota Górniak sklep "Poranek", "BACCARA"
Ciastkarnia Częstochowa, Krzysztof Witkowski Muzeum monet
i medali Jana Pawła II oraz President Electronics Poland Sp. z o.o.
Częstochowa, "Krzyś" Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe S.C.
Ciura S. Bednarek K. Konopiska, "DUOPOL" S.C. MOŚCIŃSKI
ZIORA Hutki, Jerzy ŁAKOMSKI Częstochowa, LIRATA KONOPISKA, Bogusława Minkina Konopiska, Sklep "AS" Konopiska,
Hurtownia "Ceresta" Konopiska, Janusz KULEJ, Alicja Skrobarczyk,
Andrzej Miedziński Zakład Stolarski, Małgorzata Stanior dietetyk
Częstochowa, Pizza Hut z Galerii Jurajskiej Cz-wa, Firma GÓRBUD, GCKiR Konopiska, PH "ELMAR" Elżbieta Kopycka Częstochowa, "BUMIX BIS" Sp. z o.o. Hurtownia zabawek dla dzieci,
Marek Gęsiarz - sklep "Miś" Konopiska. GŁÓWNI SPONSORZYArtur BRĘDZEL Firma CATERINGOWA "ELAR" www.cateringelar.pl, Andrzej JUSZCZYK ETQA Sp. z o.o. http://www.etqa.pl/,
Nina i Michał PĘCIAK "DELIKATESY u Niny" Konopiska. Gorące
podziękowania wolontariuszom z GIMNAZJUM w Konopiskach Klaudia Chmilewska, Aleksandra Górniak, Jagoda Januszko, Jagoda
Jabłońska, Aleksandra Kotowicz, Paweł Woźniak, Natalia Kosowska
Oliwia Machcińska, Katarzyna Herba, Marta Sobczyk, Karol Nowak
Monika Jagoda, Dominika Kowalik.
O to by uczestnicy zawodów mogli znieść trudy turnieju dbali:
Agnieszka Tomżyńska, Ania Bałdyga, Ania Kubacka, Ela Pinkosz,
Dzidzia Matuszewska, Agnieszka Jabłońska, Jacek i Bożena Brewczyńscy, Mirosława Wołczyk, Bożena Klecha, Ewa Socha, Agata Socha , Halina WRÓŻ , Marcin Pyrkosz.
Dziękuję więc wszystkim uczestnikom "Prometeus Cup 2013"
i wszystkim tym, którzy przyczynili się, by zawody upłynęły w duchu
radości, integracji i promowały ideę zasad olimpijskich i paraolimpijskich.
MIĘDZYNARODOWY INTEGRACYJNY PARAOLIMPIJSKI TURNIEJ
BOCCIA "Prometeus - Cup" będzie rozgrywany każdego roku w KONOPISKACH koło Częstochowy. Kolejna edycja - maj 2014r.

Koordynatorzy "Prometeus - Cup 2013
Waldemar TRÓSZYŃSKI oraz Edward BAŁDYGA

MAJ 4/13, egzemplarz bezpłatny

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY KONOPISKA
Aleksandria I, Aleksandria II, Hutki, Jamki-Kowale, Konopiska, Kopalnia, Korzonek-Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda-Kijas

XII DNI GMINY
KONOPISKA

LOKALNE ŚWIĘTO
PEŁNE RADOŚCI!!

REKLAMA

SZANOWNI PAŃSTWO
Przed nami długo wyczekiwane wakacje. Na ten czas beztroski życzę wszystkim dużo spokoju, radości i uśmiechu. Zachęcam do aktywnego spędzania wolnego czasu na obiektach sportowych Gminy Konopiska oraz odkrywania uroków tutejszej flory i fauny. Życzę, aby każdy
z nas wykorzystał ten czas optymalnie oraz powrócił z wakacji wypoczęty i zrelaksowany.
W najbliższym czasie, na terenie naszej gminy odbędą się dwie wspaniałe imprezy.
W sobotę 22 czerwca zapraszam nad zalew Pająk na uroczyste obchody gminnej „Sobótki”,
natomiast 20 lipca zapraszam do Alei Lipowej na „Święto Lipy”, za które w roku 2012 otrzymaliśmy wyróżnienie „Hit Kulturalny Roku”.
Nawiązując do minionego wydarzenia - XII Dni Gminy Konopiska, pragnę serdecznie podziękować za udział w dwudniowych uroczystościach oraz pomoc w ich przygotowaniu.
Dziękuję mieszkańcom gminy Konopiska, sponsorom, stowarzyszeniom, Orkiestrze Dętej
OSP Konopiska, KGW, jednostkom OSP oraz tym wszystkim, którzy z wielkim zaangażowaniem przystąpili do organizacji naszego lokalnego święta.
Wójt Gminy Konopiska
Jerzy SOCHA

SOBÓTKA W KONOPISKACH - 22 CZERWCA 2013r.
Tradycją już się stało, że w czasie letniego przesilenia słońca, w Konopiskach przy zalewie
Pająk, palona jest Sobótka. To potoczna nazwa słowiańskiego święta obchodzonego w najkrótszą noc w roku, czyli najczęściej z 21 na 22 czerwca. W innych regionach to prastare
święto nosi różne nazwy: Noc Kupały, Kupalnocka, Noc Świętojańska.

W numerze:
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2. XII Dni Gminy Konopiska - relacja.....4-6
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Kupalnocka to jedna z najdawniejszych uroczystości obchodzonych w czasie przesilenia letniego na obszarach zamieszkiwanych przez ludy słowiańskie, germańskie i celtyckie. Święto
Kupały, Kupalnocka, Sobótka - wszystkie te nazwy opisują jedno święto. Święto ognia, wody, słońca i księżyca oraz urodzaju, płodności, radości i miłości. Istnieje pogląd, iż nazwa
święta, to po prostu imię rzekomego słowiańskiego bóstwa - patrona miłości i płodności Kupały. Świat chrześcijański nie mogąc wykorzenić z obyczajowości ludowej corocznych
obchodów "pogańskiej" Sobótki podjął próbę zasymilowania święta z obrzędowością
chrześcijańską. Na przełomie X i XI stulecia nadano Kupalnocce patrona - Jana Chrzciciela
i zaczęto nawet nazywać go Kupałą, z racji tego, że stosował chrzest w formie rytualnej
(w obrządku wschodnim). Najpewniej jednak wyraz "kupała" pochodzi z indoeuropejskiego
pierwiastka "kump", oznaczającego grupę, gromadę, zbiorowość, z którego wywodzą się słowa takie jak skupić, kupić - w sensie "gromadzić". Obecnie na Podkarpaciu i Śląsku uroczystość ta nazywa się potocznie Sobótką, na Warmii i Mazurach palinocką, natomiast nazwa
Noc Kupały, kupalnocka utrwaliły się na Mazowszu i Podlasiu.
Obchody Kupalnocki rozpoczynały się od rytualnego skrzesania ognia z drewna jesionu
i brzozy, po uprzednim wygaszeniu wszelkich palenisk w całej wsi. W obranym miejscu wbijano w ziemię brzozowy kołek, po czym zakładano nań jesionową piastę, koło ze szprychami
owiniętymi smoloną słomą. Następnie obracano koło tak szybko, że w wyniku tarcia zaczynało się ono palić. Wtedy je zdejmowano i płonące toczono do przygotowanych nieopodal
stosów, dzięki czemu szybko zajmowały się ogniem. Szeregi stosów układanych zazwyczaj
na wzgórzach płonęły owej nocy niemalże w całej Europie. Skakanie przez ogniska i tańce
wokół nich miały wtedy oczyszczać, chronić przed złymi mocami i chorobą, a palenie na stosach ofiar, składanych z drobnej zwierzyny i ptactwa oraz magicznych ziół, zapewniało urodzaj tudzież płodność zwierząt i ludzi.
Poza skakaniem przez ogień i szukaniem kwiatu paproci w Noc Kupały odprawiano również
rozmaite wróżby - bardzo często związane z miłością, które miały pomóc poznać przyszłość.
Wróżono ze zrywanych kwiatów polnych, z wody w studniach, z rumianku i kwiatów dzikiego bzu, z cząbru, ze szczypiorku i z mnóstwa innych roślin. Powszechnie wierzono też,
iż osoby biorące czynny udział w sobótkowych uroczystościach przez cały rok będą żyły
w szczęściu i dostatku.
Tegoroczna Sobótka, organizowana 22 czerwca 2013 roku odbędzie się tradycyjnie przy
Zalewie Pająk w Konopiskach. W trakcie uroczystości będzie można m.in. zobaczyć pokazy
ratownictwa drogowego oraz gaszenia palącego się samochodu, występy artystyczne dzieci
i młodzieży oraz popisy iluzjonisty. Wieczorem swoją obecność na Sobótce zapowiedział
Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej z Kopydłowa. Kulminacyjnym momentem będzie
podpalenie Sobótki. Następnie pokazy sztucznych ogni i dalsza zabawa przy zespole muzycznym. Serdecznie zapraszamy!
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TEMAT Z OKŁADKI
XII DNI GMINY KONOPISKA
18-19.05.2013r.
IV Parada Orkiestr Dętych, uroczyste wręczenie Statuetek
Wójta Gminy Konopiska, prezentacje artystyczne, koncerty
zespołów Chrząszcze oraz DreamGirls, Kabaretowa Biesiada
Polska - w tegorocznym programie XII Dni Gminy Konopiska
nie zabrakło muzyki, barw, momentów radości i wzruszeń.
Imprezę - pod honorowym patronatem Wójta Gminy Konopiska Jerzego Sochy zorganizowało Gminne Centrum Kultury
i Rekreacji.

W podziękowaniu za wspaniałe show - wójt gminy Konopiska
Jerzy Socha uhonorował orkiestry pamiątkowymi statuetkami.
Wieczorem do tańca porywały zespoły: Chrząszcze oraz Dream
Girls.
Niedziela przywitała widownię piękną, słoneczną pogodą.
Część oficjalną rozpoczął wójt gminy Konopiska witając zgromadzonych gości słowami:
„Po wielu latach organizacji majowych uroczystości na terenach usytuowanych przy zalewie Pająk wracamy do centrum
Konopisk! Nie bez przyczyny!

Sobotnią uroczystość zainaugurowały niezwykle widowiskowe przemarsze, podczas których zaprezentowały się: Młodzieżowa Orkiestra Dęta “GRANDIOSO” z Radomia, Orkiestra
Dęta OSP Koło, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Płośnicy,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Jaćmierza, Orkiestra Dęta
ZHP-OSP z Uniejowa.

Na scenie - jak co roku - zachwycała rodzima Orkiestra Dęta
OSP, przy akompaniamencie której zaśpiewali soliści: Adrianna Noszczyk, Zbigniew Pawełczyk oraz zespół DreamGirls.
Mistrzowskie wykonanie muzyki na żywo oraz interesujące
układy choreograficzne prezentowane przez grupy mażoretek
zachwyciły widownię, która entuzjastycznie (brawami) zachęcała zdolnych artystów do kolejnych występów.

4

To serce gminy zmienia się i pięknieje na naszych oczach!
Stało się miejscem spotkań oraz integracji mieszkańców - równocześnie miejscem spokoju, odpoczynku i relaksu.
Zewsząd otacza nas wspaniała infrastruktura: nowoczesna hala sportowa o powierzchni zabudowy 3574 m2, (wartość projektu to 9 122 297,45zł), zrewitalizowane centrum z ciągiem komunikacyjnym pieszo - jezdnym z kostki granitowej, przestrzenią wypoczynkową oraz elementami małej architektury (wartość zadania - 630.041,95 zł), wspaniały, nowoczesny plac zabaw (wraz z nowym ogrodzeniem wartość inwestycji wyniosła
242 074,78zł.), który z nowym ogrodzeniem boiska „LOT-u”
wpływa na estetykę i poprawę bezpieczeństwa.
To nie wszystkie inwestycje, choć każda, nawet najmniejsza,
podnosi jakość życia mieszkańców oraz wpływa na poprawę
wizerunku naszej gminy.

TEMAT Z OKŁADKI
Poprzez inwestycje nasza miejscowość staje się atrakcyjnym
celem zarówno dla przyszłych inwestorów, jak i dla przyszłych
mieszkańców - jej konkurencyjność oraz wartość rynkowa
wzrasta.
Jesteśmy gminą, w której ilość inwestycji, wielkość pozyskiwanych środków unijnych oraz stosowanie nowoczesnych technologii była i jest niejednokrotnie doceniana.
Dowodem na to jest kolejne, przyznane nam w br. wyróżnienie
w rankingu Filary Polskiej Gospodarki w kategorii „Samorządowy Menedżer Regionu”.
W tym roku Gmina Konopiska znalazła się w wyjątkowo silnej
grupie dziesięciu samorządów - jako jedna z dwóch gmin wiejskich i jako jedyna wyróżniona w powiecie częstochowskim.
Nagrody tj. tytuł Samorządowego Menedżera Regionu dowodzą, iż pozostałe samorządy cenią nasz wkład w rozwój woj.
śląskiego widząc w nas lidera, a ich wybór potwierdza, że przyW roku 2013 przypada 150 rocznica wybuchu powstania styczniowego. Z tej okazji planujemy uczcić bohatera o wolność ojczyny, dobroczyńcę oraz wielkiego miłośnika naszej gminy,
nadając nazwę Wojciecha Korwin Szymanowskiego zrewitalizowanej części gminy Konopiska oraz odsłaniając tablicę
pamiątkową ku Jego pamięci. Mam nadzieję, że podczas tej uroczystości będziecie Państwo z nami!”.

jęta przez nas polityka perspektywiczna - to kierunek słuszny
i godny naśladowania!
Nasze działania, ukierunkowane na nowoczesność dają naszym mieszkańcom nieograniczone możliwości rozwoju oraz
wpływają w sposób bezpośredni na podniesienie jakości ich życia.
Jako samorząd jesteśmy odpowiedzialni za zachowanie spójności pomiędzy nowoczesnym spojrzeniem na potrzeby gminy,
a jej historią oraz tradycjami!

Jak nakazuje tradycja, także i w tym roku wójt Jerzy Socha
przyznał nagrody osobom, których niesłabnące zaangażowanie
wpływa w sposób szczególny zarówno na rozwój, jak i na promocję naszej gminy.
W kategorii „Samorządność i Przedsiębiorczość” statuetka
"Za Wybitne Zasługi Dla Gminy Konopiska” powędrowała
na ręce pani Katarzyny Podsiadlik.
W kategorii „Oświata, kultura, sport i turystyka” statuetkę
przyznano panu Andrzejowi Szymanek.
W kategorii „Inne szczególne osiągnięcia” statuetkę odebrał
pan Włodzimierz Hoffman.
W niedzielę odbył się także finał Turnieju Sołeckiego. Nagrody, dyplomy oraz podziękowania - na ręce przedstawicieli sołectw składał wójt gminy Konopiska. W klasyfikacji generalnej miejsca od pierwszego do trzeciego zajęły sołectwa: Kopalnia, Hutki oraz Jamki-Kowale.
cd. str. 6
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WYDARZENIA
Dariusz Moczarski Zakłady Mięsne Aleksandria; Marek Kasztelan, Jerzy Nawracała, Stanisław Jałowiecki P.U.H.P. INSTGAZ Sp. J; Michał Jastrząbek Kuźnia Pałysz, Krzysztof Jastrząbek Kuźnia Pałysz, Elżbieta Mońka i Roman Mońka PPH
ELIKO, Edward Pyrkosz Klub Sportów Lotniczych „ORZEŁ”
oraz wszystkim osobom, dzięki którym mogliśmy dopiąć organizację na przysłowiowy „ostatni guzik”, tak, aby Dni Gminy
Konopiska były udane oraz mile wspominane.
Dyrektor GCKiR Iwona Lisek

DZIEŃ DZIECKA Z GCKiR

W części artystycznej - w mini recitalach, swoje barwne programy zaprezentowały m.in. przedszkolaki, zespoły GCKiR:
Skrzaty, Dropsy, Mała Afera, Afera; reprezentantki KGW, Zespół Śpiewaczy Gminy Konopiska, „Barbórki” i „Walentynki”.
Czterogodzinny blok rozrywkowo - taneczny, oraz zróżnicowany repertuar prezentowany przez twórców dowodzi, iż nasza
gmina to najprawdziwsza „kuźnia talentów”!
Wieczorem mogliśmy posłuchać solistów: Ani Karyś oraz Roberta Mateuszuka, natomiast dzięki Kabaretowi „Kapota”
zakończyliśmy dwudniową imprezę w doskonałym humorze!
GCKiR

XII Dni Gminy Konopiska za nami! Składam serdeczne podziękowania: KGW Gminy Konopiska, OSP Gminy Konopiska, Pracownikom Urzędu Gminy Konopiska, Orkiestrze Dętej
OSP, Sołtysom oraz Radom Sołeckim, Nauczycielom i uczniom ZS Konopiska, GLKS „LOT” Konopiska, Edwardowi
Pyrkosz - Klub Sportów Lotniczych „ORZEŁ”, Pracownikom
opieki społecznej, Stowarzyszeniom „Prometeus” oraz „Perasada”, Fotografowi Piotrowi Szproncel, Agencji Ochrony Styx,
Szymonowi Kluszewskiemu „MusicMix”, Pracownikom
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji.
Sponsorom: Jan Bartelak PHU JANI-GAZ, Stanisław Wąsek
WZIR S.C.,Włodzimierz Cichoń Bank Spółdzielczy w Konopiskach, Krzysztof Miciński Przedsiębiorstwo Budownictwa
Górniczego i Tunelowego GÓR BUD, Andrzej Miedziński Zakład stolarski Andrzej Miedziński, Krzysztof Matyja KOSTBET Sp. Jawna, Paweł Matyja KOST-BET Sp. Jawna
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Baloniada, dmuchańce, wspólne malowanie obrazu, karaoke,
konkursy z nagrodami, słodki poczęstunek - te i wiele innych
atrakcji czekało na młodych mieszkańców gminy Konopiska
podczas wyjątkowej uroczystości z okazji Dnia Dziecka zorganizowanej przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji.
Wielogodzinną zabawę rozpoczęła nauka choreografii „Gangham Style”, którą przygotowała i poprowadziła Karolina Słowik. Taniec - w finale - zakończył się wyborem króla i królowej
balu.
Zwolennicy aktywnego spędzania wolnego czasu mieli do wyboru udział w zabawach sportowo - rekreacyjnych, zjazd po
dmuchanej zjeżdżalni bądź „walkę” na macie sumo.
Najmłodsi uczestnicy chętnie tworzyli wspólny obraz, odbijając ufarbowane dłonie na pokaźnych rozmiarów płótnie i podpisując swe dzieło imieniem.
Humor dopisywał zarówno dzieciom jak i opiekunom. Przy stoliczku z farbami do malowania twarzy kolejka nie malała, a wata cukrowa, słodkie napoje i przekąski rozpieszczały podniebienia małych „podjadków”. Zabawa skończyła się późnym
popołudniem, ale energii dzieci bawiących się podczas środowej imprezy starczyłoby na co najmniej kilka dni.
Dzień Dziecka to jedno z najprzyjemniejszych wydarzeń w roku! Radość i uśmiechy są najważniejszym argumentem, dla
którego GCKiR tak chętnie przystępuje do organizacji tego wyjątkowego, dziecięcego święta. Na przekór deszczowej pogodzie impreza zakończyła się wielkim sukcesem! Po raz kolejny
słowa Janusza Korczaka mają swe potwierdzenie! To prawda „Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat”!
Dziękujemy dziewczętom z zespołu tanecznego „Afera”,
za okazaną nam pomoc.
GCKiR

WYDARZENIA
„GDZIE WODA TAM ŻYCIE ...”
22 kwietnia obchodzimy święto Ziemi. Po raz pierwszy Dzień
Ziemi obchodzono w Stanach Zjednoczonych w 1970 roku.
W ten sposób ludzie chcieli wyrazić protest przeciwko dalszemu niszczeniu naszego środowiska. Od tej chwili upłynęły 43
lata, a nasza planeta coraz bardziej niszczeje. 22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Ochrony Wód. Tych świąt nie można
w żaden sposób traktować oddzielnie, gdyż nie mogłaby istnieć
Ziemia - bez wody.

I MIEJSCE SP im. Jana Pawła II w Łaźcu
Zespół w składzie: Konrad Kluźniak, Mateusz Stoparek,
Fabian Gasiak;
II MIEJSCE ZS im. H. Sienkiewicza w Konopiskach
Zespół w składzie: Monika Kowalczyk, Magdalena Olbrych,
Paulina Nowicka;
III MIEJSCE ZSP im. Jana Pawła II w Kopalni
Zespół w składzie: Jacek Ankowski, Krystian Zawadzki,
Bartłomiej Leśniewski.
Uczniowie otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.
Konkurs odbył się w sympatycznej i przyjaznej atmosferze.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów!
Agnieszka Kotarska

VI INSPIRACJE PROFILAKTYCZNE W ZS IM.
HENRYKA SIENKIEWICZA W KONOPISKACH

Od 1990 roku Dzień Ziemi stał się świętem międzynarodowym. Ludzie na całym świecie łączą się z sobą w obronie
wspólnego domu planety Ziemi. W różny sposób obchodzimy
to święto: organizujemy akademie, pikniki, happeningi, wiece,
barwne przemarsze uczniów, sprzątamy najbliższe otoczenie,
sadzimy drzewa, kwiaty.
Od wielu lat w naszej gminie z tej właśnie okazji odbywa się
Gminny Konkurs Ekologiczny. W dniu 10.05.2013 roku
o godzinie 10.00 odbył się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii VI Gminny Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Gdzie woda tam życie ...”.
W konkursie uczestniczyli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z gminy Konopiska.
Celem konkursu było propagowanie wiedzy z zakresu ekologii
i ochrony środowiska, rozwijanie wrażliwości na problemy
środowiska przyrodniczego, inspirowanie dzieci do podejmowania działań proekologicznych, stwarzanie okazji do zdobywania wiedzy w formie zabawy, umożliwienie uczniom nawiązywania kontaktów z rówieśnikami z innych szkół, kształcenie umiejętności współpracy w grupie, propagowanie obchodów Dnia Ziemi. Konkurs został poprzedzony występem artystycznym przedstawionym przez gimnazjalistów naszej szkoły.
Odbył się w dwóch etapach: I - uczniowie rozwiązywali test
przyrodniczy, II - zadania praktyczne. Test i zadania rozwiązywane były w zespołach trzyosobowych.
Poziom konkursu był wysoki. Jego uczestnicy poradzili sobie
z wieloma zagadnieniami przyrodniczymi, które obejmowała
tematyka konkursu. Spośród wszystkich uczestników
wyłoniono więc następujących zwycięzców:

15 maja 2013r. w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Gimnazjum w Konopiskach odbyły się IV Inspiracje Profilaktyczne
„Żyję zdrowo, myślę zdrowo". Impreza profilaktyczna połączona była z Dniem Otwartym dla uczniów klas VI szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Spotkanie gimnazjalistów
z Aleksandrii, Hutek i Konopisk oraz ich młodszych kolegów
ze szkół podstawowych miało na celu propagowanie zdrowego
stylu życia wolnego od nałogów, popieranie aktywności fizycznej, integrację uczniów. Akcja już po raz czwarty odbyła się pod
patronatem i we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Konopiskach, która była sponsorem nagród na konkursy. Uczniowie sprawdzili swoją wiedzę
dotyczącą różnych aspektów zdrowia w Konkursie Wiedzy
o Zdrowiu, wykazali sprawność fizyczną w minirozgrywkach
piłki nożnej, zaprezentowali układy taneczne w dowolnych formach przy akompaniamencie muzyki. Przedstawiciele poszczególnych szkół zaprezentowali transparent propagujący ideę kibicowania fair play. Atrakcją spotkania profilaktycznego był
występ zespołu tanecznego „Konopielki" oraz spektakl profilaktyczny „Euforia" zaprezentowany przez krakowski teatr „Moralitet". Warto podkreślić, że ideą tegorocznych Inspiracji Profilaktycznych nie była typowa rywalizacja, ale wspólna zabawa,
integracja i zaangażowanie poszczególnych drużyn na rzecz
szeroko pojętego zdrowia. Cd.str.8
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WYDARZENIA
cd. Uczniowie klas III Gimnazjum w Konopiskach przygotowali pod kierunkiem p. Agnieszki Jakubowskiej (nauczyciela
przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa) pokaz udzielania
pierwszej pomocy, w tym pomocy udzielanej noworodkowi.
W pokazie uczniowie wykazali, że sytuacje kryzysowe wymagają opanowania, natychmiastowego działania, umiejętności
szybkiego podejmowania decyzji.

Wszystkie drużyny były bardzo zaangażowane, wykazały wolę
walki, chęć uczestnictwa w poszczególnych konkurencjach.
Impreza przyczyniła się do integracji młodzieży gimnazjalnej
i szkół podstawowych, kondycji fizycznej wśród młodzieży
oraz pokazała alternatywny sposób spędzania wolnego czasu
bez używek.
Nagrody ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla poszczególnych szkól to zestawy sportowe i gry dydaktyczne oraz książki dla uczestników
Konkursu Wiedzy o Zdrowiu, którzy zajęli następujące
miejsca: I Adrianna Żurek Gimnazjum w Konopiskach
II Patrycja Trzepizur Gimnazjum w Konopiskach
III Julia Badura Gimnazjum w Hutkach
Paula Jędrzejczyk Gimnazjum w Hutkach
Szczególne zaangażowanie w przygotowanie imprezy wykazali nauczyciele: Iwona Nadzieja, Wioletta Warwas, Maria Szymanek, Barbara Kozieł.
mgr Maria Szymanek
RADOŚĆ, ROBOTY I …METAMORFOZY, CZYLI
"DZIEŃ RODZINY" W ALEKSANDRII
Wspólna rodzinna zabawa w miłej atmosferze - taki cel przyświecał Dniu Rodziny - zorganizowanemu 24 maja 2013 roku
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego
w Aleksandrii.
Uczniowie, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście mogli tego
popołudnia zobaczyć przygotowany specjalnie na tę okazję
program artystyczny zatytułowany "Robot Bingo", będący formą prezentu dla wszystkich matek, ojców i opiekunów.
Przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjaliści
przekonywali, że żaden, nawet najdoskonalszy, robot nie jest
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w stanie zastąpić mamy i taty w ich codziennym zaangażowaniu na rzecz swoich pociech. Program obfitował w popisy wokalne i taneczne naszych wychowanków. Mogliśmy podziwiać śpiewające przedszkolaki; pełne humoru, taneczne interpretacje utworów "Daddy cool", "Bahama Mama" oraz taniec
nowoczesny, a także uczennice prezentujące wokalne wersje
utworów: "The Show", "Weselne dzieci", "Kiedy mnie już nie
będzie", "Valerie".
O tym, że możliwość spędzenia czasu w gronie rodzinnym jest
nie tylko okazją do wspólnej zabawy, ale i obecnie wartością
niemal bezcenną dla każdego dziecka, mieliśmy okazję przekonać się, obserwując emocje towarzyszące przemianom rodziców i ich pociech w wyjątkowym kąciku "Metamorfozy".
Wizualne metamorfozy rodzinne zostały uwiecznione na pamiątkowych fotografiach. Rodziny, zgromadzone tego dnia
w naszej szkole, wykazały się również wielką otwartością na
inne proponowane przez organizatorów formy rozrywki i chętnie wzięły udział w konkursach: plastycznym i na wykonanie
najbardziej oryginalnego robota.
Mamy nadzieję, że obchody "Dnia Rodziny", będące już tradycją w naszej szkole, przyczyniły się do propagowania wartości
rodzinnych, bo przecież najważniejsze, jak pisał Antoine de
Saint - Exupery, "jest by gdzieś istniało to, czym się żyło:
i zwyczaje, i święta rodzinne (…)".
Sylwia Herman

WYDARZENIA
PROFILAKTYCZNY SPEKTAKL
„NIC NIE ZROBIŁAM” W ZSP IM.MIKOŁAJA
KOPERNIKA W HUTKACH
9 maja 2013r. do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach została zaproszona grupa osadzonych kobiet Zakładu Karnego w Lublińcu. Podczas wizyty kobiety zaprezentowały spektakl teatralny pt. "Nic nie zrobiłam".

eksperymentów naukowych, dzięki którym poznały fascynujące
tajemnice fizyki. Do wykonania eksperymentów posłużyły ciekawe pomoce, urządzenia, które wykorzystując proste zasady
fizyki, odkrywają przed dziećmi magię otaczającego nas świata.
Dzieci i uczniowie byli bardzo zaciekawieni i zadowoleni
z pokazów.
Joanna Dróżdż

Tematem wiodącym organizowanego przedsięwzięcia była
agresja i przemoc w rodzinie. W spektaklu poruszono problematykę zjawiska przemocy w rodzinie, skazane opowiadały
o swoich przeżyciach z dzieciństwa, braku akceptacji, stosowanej przemocy, agresji i braku zrozumienia ze strony najbliższych osób.
Podczas występu, oprócz licznej grupy młodzieży, na sali obecni byli: Barbara Ankowska - Lis - Sekretarz Gminy Konopiska,
Joanna Gonera - Pełnomocnik ds.. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Konopiska, Agnieszka Ledwoń pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Konopiskach, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, policjanci z Komendy Miejskiej
Policji w Blachowni, oraz Iwona Wojewódzka koordynator
Zakładu Karnego w Lublińcu, Ewa Gimińska wychowawca
ds.kulturalno - oświatowych Zakładu Karnego w Lublińcu.
Spektakl obejrzeli również uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum z ZSP im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii.
Tamara Gwóźdź - p.o. dyrektora ZSP w Hutkach , w imieniu
wszystkich uczestników spektaklu, dziękuje Pani Joannie Gonerze i członkom Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Konopiska za wsparcie przy organizacji tego przedsięwzięcia.
Joanna Dróżdż

DZIEŃ DZIECKA W ZSP W HUTKACH
29 maja 2013 roku obchodziliśmy Dzień Dziecka, który zapisał
nową tradycję. Tego dnia podczas spotkania dzieci przedszkolne
mogły obejrzeć występ swoich starszych kolegów i koleżanek
z klasy szkoły podstawowej „Żabka i Królewicz”. Jednak największą atrakcją była inscenizacja wiersza Jana Brzechwy
"Na straganie" z oprawą muzyczną w wykonaniu rodziców
dzieci przedszkolnych - pp. Doroty Bączyńskiej, Katarzyny
Cierpiał, Katarzyny Krawczyk, Beaty Machoń, Kamili Nalewajki, Niny i Andrzeja Sirków, Magdaleny Szydłowskiej i nauczycieli - pp. Joanny Dróżdż, Iwony Maj i Krystyny Badory.
Mamy nadzieję, że wspólne przedsięwzięcie będzie kontynuowane w następnych latach.
Po występach artystycznych dzieci przedszkolne i uczniowie
szkoły podstawowej zostali zaproszeni na pyszne, cieplutkie
kiełbaski z grilla oraz słodki poczęstunek.
Następnie czas spędzali bawiąc się wspólnie z nauczycielami.
Na uroczystości obecna była Pani Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak - V-ce Wójt Gminy Konopiska.
ZSP Hutki

FIZYKA DLA SMYKA - ZSP HUTKI
8 maja 2013 dzieci przedszkolne i uczniowie z klas młodszych
po raz drugi uczestniczyli w pokazach naukowych, z określonego działu fizyki: magnetyzmu i optyki. Pokazy naukowe FIZYKA DLA SMYKA, służą przekazaniu w niecodzienny sposób wiedzy o codziennych zaskakujących zjawiskach otaczającego świata. Podczas warsztatów dzieci wykonywały wraz
z prowadzącą panią Urszulą Kuźnicką - Kubat kilkanaście
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WYDARZENIA
SPOTKANIE Z PISARKĄ
Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Konopiskach wraz
z wicedyrektor Beatą Ciuk i opiekunami Małgorzatą Nowak
i Marią Szymanek uczestniczyli 28 maja 2013r. w spotkaniu
z autorką książek dla dzieci - Renatą Piątkowską, które odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Konopiskach. Renata Piątkowska to współczesna pisarka książek dla dzieci,
mieszkająca w Bielsku - Białej. Autorka jest laureatką literackich nagród imienia Kornela Makuszyńskiego i Astrid Lindgren.
Najbardziej znane książki R. Piątkowskiej to: „Opowiadania
dla przedszkolaków”, „Nie ma nudnych dni”, „Gdyby jajko
mogło mówić”, „Szczęście śpi na lewym boku”, „Przygoda ma
kolor niebieski”, „Z przysłowiami za pan brat”, „Dziadek
na huśtawce”.

Autorka opowiadała o swojej twórczości, przybliżając dzieciom książki o zwyczajach, obyczajach, przysłowiach i dziecięcych kłopotach. Szczególne miejsce w twórczości pisarki
zajmują zwierzęta: konie, psy, koty. R. Piątkowska powiedziała, że sama bardzo lubi zwierzęta, (jej pasją jest jazda
konna) i pisząc o zwierzętach chce uwrażliwić młodych czytelników na ich los.
Spotkanie uświetniło czytanie fragmentów prezentowanych
książek przez wspaniałego lektora p. Malwinę Kożurno.
Po spotkaniu dzieci zadawały pytania, dotyczące procesu pisania książek, pomysłów i inspiracji autorki. Na koniec można
było nabyć prezentowane egzemplarze i otrzymać autograf pisarki. Spotkanie miało bardzo pouczający charakter, gdyż
autorka odwoływała się do codzienności uczniów, przysłów,
tradycji, zwyczajów, które należy znać i widzieć o ich pochodzeniu. Niewątpliwie na popularność książek R. Piątkowskiej
wpływa wspaniały humor i dowcip, którym zachęca do czytania.
Dziękujemy bardzo Dyrekcji Gminnej Biblioteki Publicznej
za zaproszenie uczniów i nauczycieli na spotkanie z pisarką
oraz słodki poczęstunek. Mamy nadzieję na dalszą współpracę
z Gminną Biblioteką, która ma na celu propagowanie czytelnictwa, krzewienie kultury żywego słowa i codziennego obcowania z książką.
Maria Szymanek
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„MYŚLĄC O PRZYSZŁOŚCI NIE POZOSTAWAJ
W TYLE - DZIAŁAJ!”
Na małą wycieczkę do częstochowskiego teatru im. A. Mickiewicza wybrali się uczestnicy projektu „Myśląc o przyszłości nie
pozostawaj w tyle - DZIAŁAJ!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a organizowanego
przez GOPS w Konopiskach. Każdy mógł zabrać osobę towarzyszącą. Farsa internetowa, jak mówią o niej twórcy, napisana
została przez Daniela Glattauera, a przekładu dokonała Anna
Wziątek, natomiast wyreżyserował ją dla nas Marek Warnitzky.
Sztuka przedstawiała przypadkowe spotkanie w sieci, które było wynikiem pomyłki w adresie mailowym. Znajomość z początku oschła i wymuszona zamienia się w wirtualny romans. Według uczestników sztuka była zabawna i bardzo na czasie.
Po tej drobnej przyjemności nadszedł czas wytężonej nauki
na kursie komputerowym oraz kursie języka angielskiego. Każdy z kursów wymagał od uczestników i uczestniczek koncentracji i systematyczności. Jako pierwszy odbył się intensywny,
sześćdziesięciogodzinny kurs komputerowy trwający od 8 do
17 kwietnia. Trzynaście osób codziennie zmagało się z Wordem, Exelem, PowerPiontem, obsługą Internetu oraz innymi
potrzebnymi na co dzień i w pracy umiejętnościami obsługi
komputera. W kursie języka angielskiego brała udział mniejsza
ilość osób, za to trwał on dużo dłużej. Zajęcia rozpoczęły się 24
kwietnia, a zakończyły 12 czerwca, odbywając się średnio trzy
razy w tygodniu. Łącznie zrealizowanych zostało 70 godzin
nauki zakończonych egzaminem wewnętrznym.
Część osób rozpoczęła już realizację kursów zawodowych podnoszących kwalifikacje dające możliwość aktywizacji zawodowej, ale wszystko wskazuje na to, iż zbliżające się wakacje spowodują również przerwę w nauce dla dorosłych i większość
kursów będzie realizowana od września.

Koordynator projektu Ada Przedzińska

SUKCESY
UDANE WYSTĘPY ORKIESTRY DĘTEJ OSP
W dniach od 31 maja do 1 czerwca, w Wiśle, odbył się XXII
Ogólnopolski Festiwal Strażackich Orkiestr Dętych - oczywiście nie zabrakło tam naszej orkiestry i dziewcząt. Droga do finału była bardzo długa. Jury z pośród ponad 800 orkiestr z całej
Polski - poprzez eliminacje regionalne i wojewódzkie - zakwalifikowało 22 najlepsze orkiestry.
Festiwal rozpoczęliśmy koncertem na scenie amfiteatru. Czekał nas jeszcze drugi etap - czyli gra w marszu i musztra paradna
wraz z mażoretkami „Szyk”, w którym prezentowaliśmy utwory wykonywane w ruchu, co jest nie lada wyczynem, gdyż taniec z instrumentem wymaga świetnej koncentracji oraz koordynacji ruchów. Dziewczęta w musztrze paradnej zaprezentowały trzy tańce z batonami i flagami. Wysoko postawiona poprzeczka oraz trudne do wykonania choreograficznie elementy
podniosły jakość prezentowanego programu.
W sobotni wieczór wszystkie orkiestry ponownie zgromadziły
się w amfiteatrze im. Stanisława Hadyny w Wiśle, w oczekiwaniu na podsumowanie wyników. Nie mogę pominąć faktu,
że podczas swojego przemówienia Przewodniczący Jury
wyróżnił naszą orkiestrę za wykonanie bardzo trudnego
repertuaru, co podniosło nas na duchu i dało nadzieję. W ocenie
ogólnej uplasowaliśmy się na wysokim, drugim miejscu.
Następnego dnia orkiestra wzięła udział w X Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” w Kozach,
do których zjechały znakomite orkiestry tj. Orkiestra Dęta
Ochotniczej Straży Pożarnej „Wola” w Woli Zachariaszowskiej, Orkiestra Dęta regionu Rezekne (Łotwa), Miejska Orkiestra MODERATO Warka, Orkiestra Dęta przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Grudusku, Youth Concert Band of DÁNY
(Węgry), Dziecięco Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wręczycy
Wielkiej, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz .

W imieniu swoim i Zarządu chciałbym serdecznie podziękować
wszystkim muzykom naszej orkiestry i mażoretkom „Szyk”
za ogromną pracę i poświęcenie w przygotowaniach do w/w
Festiwali .
Dziękuję panu kapelmistrzowi i instruktorkom tańca za profesjonalne przygotowanie orkiestry i dziewcząt. Podziękowania
kieruję również do Wójta Gminy Konopiska Jerzego Sochy,
V-ce Wójt Magdaleny Jarosz - Wawrzyńczak, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji Iwony Lisek oraz Radnych
Gminy Konopiska. Dziękuję za wszelaką pomoc w naszej
działalności oraz przychylność dla naszych działań związanych
z koncertami i festiwalowymi wyjazdami. Przed nami jeszcze
wiele pracy i przygotowań do kolejnych wyjazdów tj. Spotkania
Orkiestr Dętych w Słupcy, Balkan Folk Fest w Bułgarii, Internationale Musiktage Euro Bosel w Niemczech.
Jesteśmy dumni, że możemy być ambasadorami naszej gminy.
Jacek Walentek

KOLEJNE SUKCESY PAWŁA !!

Festiwal rozpoczął się przemarszem wszystkich orkiestr, a następnie po wspólnym wykonaniu Hymnu Europy rozpoczęły się
przesłuchania na scenie. W ramach festiwalu, każda z orkiestr
miała również za zadanie wystąpić w jednej z sąsiadujących
miejscowości. Nasza orkiestra koncertowała w Bielsku Białej
na starym rynku. Wykonaliśmy program rozrywkowy, który
z pewną dozą humoru poprowadził kapelmistrz Tomasz Hadrian. Publiczność nagrodziła nas ogromnym aplauzem. Wieczorem w Kozach ogłoszono wyniki festiwalu.
Zostaliśmy ocenieni bardzo wysoko. Otrzymaliśmy „Złoty
Dyplom” - co jest równoznaczne z zajęciem I miejsca.

Cztery nowe dyplomy dołączyły do olbrzymiej kolekcji Pawła
Bagrincewa - ucznia klasy I b Gimnazjum w Konopiskach.
Na XXII Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Majowa Nutka 2013” nagrodzono jego talent „Złotą Półnutką”.
Jest to olbrzymie wyróżnienie, ponieważ poziom festiwalu był
bardzo wysoki. W tegorocznych zmaganiach oprócz dzieci
i młodzieży z całej Polski udział wzięli także młodzi wokaliści
i tancerze m.in. z Włoch, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Łotwy i Turcji. Ocenie podlegały walory wokalne, ogólny efekt sceniczny,
repertuar, kompozycja i aranżacja. Cieszy nas fakt, że międzynarodowe jury tak wysoko oceniło wykonanie przez Pawła piosenki „I surrender” z repertuaru Celine Dion. Kolejne sukcesy
to II miejsce w finale VI Wojewódzkiego Festiwalu Młodych
Talentów „Piosenka w Unii Europejskiej” w Zabrzu i również
II miejsce w Powiatowym Konkursie im. Agnieszki Osieckiej
„Rozśpiewać świat” w Kamienicy Polskiej. Na koniec jeszcze
„cieplutki” dyplom za zajęcie I miejsca w koncercie laureatów
„Moja ulubiona piosenka”, który odbył się w Młodzieżowym
Domu Kultury w Częstochowie.
Pawłowi gratulujemy i wierzymy, że wkrótce zobaczymy go
w “Mam Talent” lub „The Voice of Poland”!
Grażyna Pasek
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SUKCESY
SUKCES MONIKI KOWALCZYK

Monika Kowalczyk jest uczennicą piątej klasy Szkoły
Podstawowej im. H. Sienkiewicza Zespołu Szkół w Konopiskach.
W bieżącym roku szkolnym postanowiła spróbować swoich sił w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym Język Polski z Elementami Historii. Monice udało się na poziomie eliminacji szkolnych osiągnąć zaskakujący wynik
i zakwalifikowała się do drugiego etapu, który odbył się
w Olsztynie. Tam uczennica pokonała, z doskonałym
rezultatem, liczną grupę szóstoklasistów i znalazła
się w zaszczytnym gronie finalistów konkursu. Warto dodać, że na poziomie klasy piątej jest to niebagatelne
osiągnięcie, które szczególnie cieszy panią magister
Mariolę Mitułę - Borek, która przygotowywała uczennicę
do konkursu.
A oto, co mówi o swojej uczennicy: „Tę niezwykłą, młodą
osobę doskonale charakteryzuje jej imię. Jeżeli użyjemy
jego liter jako klucza to dowiemy się, że Monika jest mądrą, odpowiedzialną, nietuzinkową, inteligentną, konsekwentną i ambitną uczennicą, a te wszystkie cechy ubrane
są w najpiękniejszą szatę - skromność”.
No cóż... Nam pozostaje tylko pogratulować i życzyć
Monice dalszych sukcesów.
ZS Konopiska

SUKCES ALEKSANDRY CIERNIAK
Aleksandra Cierniak - uczennica II klasy gimnazjum
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Hutkach została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Lagrowej Więźniarek
z Obozu Koncentracyjnego KL Ravensbruck. 10 kwietnia
2013r. w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej odbył się finał
konkursu, wzięło w nim udział 26 uczestników.
Najczęstszym utworem były fragmenty książki „I boję się
snów”- Wandy Półtawskiej byłej więźniarki tegoż obozu,
która obecna była na Sali. Podczas przerwy można było
porozmawiać z żyjącymi więźniarkami z Obozu Koncentracyjnego KL Ravensbruck. Cenną pamiątką tego
spotkania są książki Pani Wandy Półtawskiej z osobistą
dedykacją od autorki.
OLI GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!
ZSP Hutki
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SUKCESY
MĄDRE PRZEDSZKOLAKI
W dniu 26 kwietnia 2013r., w SP im. Jana Pawła II w Łaźcu,
Oddział Przedszkolny zorganizował spotkanie, na którym rodzice oraz zaproszeni goście mogli zobaczyć jak przebiegał
projekt „Mądre Przedszkolaki” współfinansowany przez UE.
Przedszkolaki w strojach Indian zaprezentowali szereg zabaw
i umiejętności, jakie zdobywali podczas zajęć z projektu. Ciekawe eksperymenty fizyczne, kolorowe stroje, dekoracje oraz
przygotowany na koniec poczęstunek wzbudzały uśmiech i zadowolenie, zarówno u dzieci jak i u rodziców. Całe spotkanie
przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze, podobnie jak
wszystkie zajęcia z projektu, w których przedszkolaki brały
udział.

rymentów fizycznych i chemicznych. Kilka z nich zaprezentowały podczas zajęcia pokazowego, zachęcając rodziców do
wspólnego eksperymentowania. Przedszkolaki poznawały kontynenty oraz kulturę Indian, Chińczyków, starożytnych cywilizacji: Sumerów, Azteków i Majów. Na uroczystym zakończeniu
projektu dzieci zaprezentowały wiedzę jaką zdobyły i umiejętności czytelnicze. Pokaz umiejętności zakończył się wspólnym
posiłkiem, podczas którego rodzice i dzieci jedli potrawy chińskimi pałeczkami. Projekt dostarczył wiele radości najmłodszym dzieciom w naszej szkole.
E.Kasprzycka

ZMAGANIA ORTOGRAFICZNO GRAMATYCZNE W SP ŁAZIEC
Dnia 26 kwietnia 2013r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła
II w Łaźcu odbył się Gminny Konkurs Ortograficzno - Gramatyczny „Rozmaitości polonistyczne” dla klas IV-VI. Wspaniale
przygotowani uczniowie ze szkół znajdujących się na terenie
Gminy Konopiska przybyli wraz z nauczycielami, aby zmierzyć się z trudnymi i wymagającymi dużego zasobu wiadomości i umiejętności zadaniami z zakresu pisowni, fleksji, składni.
Oto wyniki zaciętej rywalizacji:
Klasa IV: I miejsce Alicja Kocik SP Łaziec,
II miejsce Natalia Gondro SP Kopalnia.
Klasa V: I miejsce Dawid Kosmala SP Aleksandria,
II miejsce Monika Kowalczyk SP Konopiska,
III miejsce Sylwia Skoczylas SP Kopalnia.
Klasa VI: I miejsce Anna Szwyngiel SP Kopalnia,
II miejsce Paulina Nowicka SP Konopiska,
III miejsce Fabian Gasiak SP Łaziec.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za udział w turnieju. Nauczycielom za gruntowne, staranne i efektywne przygotowanie swoich podopiecznych.
Zapraszamy ponownie za rok do kolejnej „corridy z bykami ortograficznymi” oraz „błędami językowymi” abyśmy językiem
polskim świetnie się posługiwali i za poetami zgodnie powtarzali: „Polacy nie gęsi też swój język mają” i doskonale w mowie i piśmie poprawną polszczyzną władają i nie mają problemu, aby „język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”
gdy nadejdzie chwila konkursowa.
mgr Aneta Baor

W dniu 24. 04. 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jamkach - Korzonku odbyło się uroczyste zakończenie projektu ,,Mądre przedszkolaki''. Projekt oparty był na programie ,,Mały odkrywca w przedszkolu'' i współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: p. Urszula Kuźnicka - Kubat, przedstawiciel organu prowadzącego p. Agnieszka
Jarosz, dyrektor szkoły p. Elżbieta Wrońska oraz rodzice przedszkolaków. Podczas zajęć dzieci realizowały szereg ekspe-
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JUBILEUSZ OSP
JUBILEUSZ 65 - LECIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
WĄSOSZ - ŁAZIEC
Na zebraniu wiejskim wsi Wąsosz i Łaziec, w dniu 6 czerwca
1948r., mieszkańcy gminy podjęli decyzję o powołaniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Już na kolejnym zebraniu 13 czerwca 1948r. spośród 36 członków straży powołano
pierwszy zarząd jednostki w składzie: Szyja Zygmunt Prezes,
Bronisław Chwist Naczelnik, Józef Adamus Skarbnik, Piotr
Kowalik Sekretarz, Władysław Cierpiał Gospodarz, Walenty
Ciura i Stanisław Cierpiał Członkowie Zarządu.
Wybrano również komisję rewizyjną w składzie: Władysław
Skrzypek Przewodniczący, Władysław Banasiak Zastępca
Przewodniczącego, Antoni Trzepizur i Wojciech Janik Członkowie Komisji.
17 czerwca tegoż roku, jednostka została oficjalnie zarejestrowana w powiatowej komendzie straży pożarnej. Od pierwszych dni działalności druhowie strażacy zaczęli zbierać fundusze na zakup sprzętu i remizę. W 1949 roku zakupiono od Pani Anieli Chmielewskiej plac pod budowę remizy za 105 tysięcy złotych. Następnym i bardzo ważnym posunięciem zarządu
nowej jednostki był zakup pompy ręcznej i wozu konnego. Duże znaczenie miało także pozyskanie przez druhów strażaków
baraku, w którym urządzono salę widowiskową, a obok dobudowano murowaną wozownię.
Na tym druhowie nie poprzestali. W niedługim czasie podejmowane działania zarządu doprowadziły do pozyskania z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej motopompy M-800, a w 1955 roku samochodu bojowego. Ofiarność
ochotników i wsparcie materialne mieszkańców przyniosły
oczekiwane rezultaty. W 1963 roku rozpoczęto budowę nowej
remizy. Wartość obiektu na ówczesne czasy oszacowano
na kwotę 1.200.000 złotych, z czego ponad 75% to wkład pracy
oraz ofiarność strażaków i lokalnej społeczności. Uroczyste
otwarcie i przekazanie do użytku nowej siedziby odbyło się
w dwa lata po rozpoczęciu jej budowy. To kolejny przykład jak
dużo można osiągnąć wspólnie, łącząc siły i zapał do działania.
W trakcie obchodzonego jubileuszu 25-lecia istnienia jednostki mieszkańcy ufundowali i wręczyli strażakom sztandar, jako
wyraz uznania za wzorową i ofiarną służbę.
W dniu 25 marca 1988 roku Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Częstochowie przekazała jednostce samochód gaśniczy marki Star 266 GBM w pełni wyposażony, który służy
do dzisiaj. W dowód uznania jednostka Ochotniczych Straży
Pożarnych Wąsosz Łaziec wyróżniona została brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. W 1993 roku podczas obchodów 45-lecia istnienia jednostki druhowie otrzymali nowy
sztandar. Pomimo wyróżnień i licznych wyrazów uznania dla
działalności ochotników, strażacy nie spoczęli na laurach.
W 1998 rozpoczęli kolejny remont i modernizację strażnicy.
Zostały wymienione wszystkie okna i drzwi oraz bramy wjazdowe. Podczas jubileuszu 55-lecia jednostka otrzymała kolejne
wyróżnienie. Została odznaczona srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.
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Kolejnym posunięciem zarządu, mającym wpływ na rozwój jednostki było pozyskanie w 2004 roku Autobusu marki Autosan H9, który służy druhom, mieszkańcom oraz całemu społeczeństwu na terenie gminy i nie tylko.
Poprzez poświęcenie i upór druhów strażaków w maju tego roku
został zakończony remont sali, którego efekty możemy teraz
podziwiać.
Są w naszych szeregach druhowie, którzy włożyli dużo pracy
i wysiłku w istnienie tejże jednostki, ale są i tacy, którzy stawiają
pierwsze kroki i kiedyś zastąpią swoich starszych kolegów.
Obecnie jednostką OSP Wąsosz Łaziec kieruje Zarząd w składzie: Tomasz Chmielewski Prezes, Andrzej Musiał Wiceprezes,
Andrzej Jarosz Wiceprezes i Naczelnik, Mieczysław Kosarga
Zastępca Naczelnika, Jacek Ślusarczyk Gospodarz, Mariusz
Musiał Sekretarz, Grzegorz Niedziela Skarbnik, Adrian Bednarek i Marcin Kulej Członkowie Zarządu.
Komisja Rewizyjna jednostki działa w składzie: Wacław Cierpiał Przewodniczący, Ryszard Kromołowski, Andrzej Cioch
i Józef Jarosz Członkowie.
Z okazji Dnia Strażaka i jubileuszu 65. lecia istnienia jednostki
wszystkim strażakom życzymy bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności - zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.
Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu
strażackiej powinności, a służba niech będzie dla Was źródłem
osobistej satysfakcji i społecznego uznania.
Komendant Gminny OSP
Janusz Jończyk

SPORT
POLSKA BIEGA 2013
7 lat temu dziennikarze Gazety Wyborczej wymyślili sobie
ogólnopolską akcję „Cała Polska Biega”.
Wyzwanie do spontanicznego biegania podjęło wówczas tylko
162 organizatorów – animatorów biegania, w różnych miejscowościach, w całej Polsce. Pierwotna nazwa akcji „Cała Polska
Biega” miała poderwać do biegowej aktywności całą Polskę.
Dzisiaj możemy powiedzieć, że tak właśnie się stało.

Żeby sprawdzić, który to już raz organizujemy naszą akcję
w Konopiskach, musiałam zajrzeć do moich starych notatek
lekkoatletycznego archiwum i...wszystko zaczęło się od pierwszej edycji w roku 2006! Więc Konopiska były jednym
z pierwszych punktów na mapie „polskiego biegania”.
Od 2006 do 2013 roku zorganizowano w Polsce 9. biegowych
weekendów - my w Konopiskach zorganizowaliśmy ich 8.
Na przestrzeni lat zmienialiśmy miejsca biegów, zawsze
zmieniali się zwycięzcy biegu, najmłodsi dorastali do starszych
kategorii, najstarsi /tak jak w kategorii rodzinnej/ piastowali
swoje miejsce na podium po 2 – 3 lata. Frekwencja była zawsze
wysoka. W dwóch pierwszych edycjach przekraczała magiczną „setkę”, a w roku 2011 osiągnęła rekord 187 uczestników.
W tym roku do mety dotarły 174 osoby z kartami startowymi
i kilkanaście osób bez. Tegoroczna edycja odbyła się w piątek
24 maja. Padał deszcz, lecz czy było smutno? Nie. Tam gdzie są
dzieci, tam zawsze jest radość i szczery uśmiech. Deszcz dostarczył dzieciakom dodatkowych atrakcji i….pomysłów.
Od pięciu lat nasi weekendowi biegacze mają do pokonania
kilometrową trasę. W tym roku honorowym starterem był
wójt mgr inż. Jerzy Socha, który przez pierwsze dwie edycje
brał czynny udział w biegu, potwierdzając swą dobra kondycję
fizyczną. Po oddaniu strzału startowego - część uczestników
szybko pędziła do mety walcząc o zwycięstwo, część pokonała
trasę marszobiegiem, a niektórzy marszem lub na wózku.
Najszybciej trasę pokonał Maciej Badura z Gimnazjum w Konopiskach, przed Kamilem Poksem z Gimnazjum w Aleksandrii i Jakubem Pietrzykiem ze Szkoły Podstawowej w Konopiskach. Wśród pań triumfowała Oliwia Machcińska z klasy
sportowej Gimnazjum w Konopiskach, przed Kingą Kołodziejczyk ze Szkoły Podstawowej w Konopiskach i Natalią
Kosowską z Gimnazjum w Konopiskach. Od roku 2010

kategorię rodzinną wygrywa ród Kaczmarków z seniorem rodu
na czele: Henrykiem Kaczmarkiem /najstarszym uczestnikiem
biegu/. Najmłodszą okazała się czteroletnia Ksenia Gasiak
/która może pójdzie śladami swojej słynnej siostry Julianny,
wielokrotnej medalistki Mistrzostw Polski/. Ponieważ impreza
nasza miała charakter integracyjny, dwie nagrody specjalne
otrzymali Ania Płaneta ze Szkoły Podstawowej w Rększowicach oraz Dawid Jabłoński z Gimnazjum w Konopiskach.
Nagrody ufundowane przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji wręczali wójt Jerzy Socha, zastępca wójta Magdalena Jarosz
– Wawrzyńczak oraz panie: dyrektor GCKiR Iwona Lisek
i zastępca dyrektora Gimnazjum w Konopiskach Beata Ciuk.
Nad bezpieczeństwem uczestników biegu czuwała jednostka
Straży Pożarnej w Konopiskach, a nad zdrowiem uczestników
nasza wspaniała pani pielęgniarka Bożenka Badora, która jest
z naszymi biegaczami od wielu lat. Opiekę nad uczniami
sprawowali nauczyciele z ZSP w Rększowicach /którzy przybyli
bardzo liczną grupą!/, nauczyciele z SZ w Aleksandrii i ZSP
w Jamkach –Korzonku, nauczyciele ZS w Konopiskach, oraz rodzice którzy wspierali swoje pociechy w biegowym wysiłku.
W imieniu organizatorów: Ludowego Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Konopiska” oraz Gminnego Centrum Kultury
i Rekreacji, dziękujemy wszystkim uczestnikom, strażakom,
pani pielęgniarce, opiekunom i rodzicom, których nie przestraszyła deszczowa pogoda.
GORĄCO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY
CHOĆ W MAŁYM STOPNIU PRZYCZYNILI SIĘ DO
ORGANIZACJI BIEGU! Do zobaczenia za rok!
Mariola Lamch

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
SAMORZĄDOWCÓW I STRAŻAKÓW
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, na terenie gminy
Mstów zorganizowano powiatowy turniej tenisa stołowego dla
samorządowców i strażaków. Patronat nad imprezą objął Wójt
Gminy Mstów oraz Związek Gmin Jurajskich.
Impreza odbyła się 25 maja w hali sportowej przy ZS w Mstowie. Reprezentacja naszej gminy w składzie: Andrzej Ceglarek,
Dariusz Jagusiak, Wiesław Jagusiak (strażacy) oraz Malwina
Wieczorek, Adrian Kosowski, Marcin Kowalski (samorządowcy) zajęła IV miejsce w klasyfikacji generalnej. Indywidualnie
II miejsce w turnieju zajął Dariusz Jagusiak i został nagrodzony pucharem. Impreza miała na celu popularyzację tenisa
stołowego wśród samorządowców i strażaków.
GCKiR
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SPORT
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE - GIMNAZJUM
W KONOPISKACH
Na początku września 2012 roku, w Gimnazjum w Konopiskach, rozpoczęła działalność klasa sportowa o profilu siatkówki dla chłopców i lekkiej atletyki dla dziewcząt. Grupa chłopców została objęta ogólnopolskim „Programem upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej” prowadzonym pod auspicjami Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Program ten oparty jest na jednolitym szkoleniu
prowadzonym w całym kraju. Jest on bardziej znany pod nazwą
„Siatkarskie Ośrodki Szkolne”. Na terenie Polski utworzonych zostało 35 takich ośrodków, oddzielnie dla dziewcząt

Bardzo ciężka praca uczniów zaowocowała pierwszymi sukcesami.
Osiągnięcia sportowe siatkówka:
III miejsce w Międzypowiatowym Turnieju Siatkówki
w Konopiskach Listopad 2012 (młodzicy)
IV miejsce w Wojewódzkim Turnieju Siatkarskich Ośrodków Szkolnych w Jastrzębiu Grudzień 2012 (młodzicy)
II miejsce w Międzypowiatowym Turnieju Siatkówki
w Poraju Luty 2013 (młodzicy)
III miejsce w Wojewódzkim Turnieju Siatkarskich
Ośrodków Szkolnych w Konopiskach Luty 2013 (młodzicy)
III miejsce w Wojewódzkim Turnieju Siatkarskich
Ośrodków Szkolnych w Częstochowie Marzec 2013
(młodzicy)
i chłopców. Łącznie systemem szkolenia objętych zostało 128
szkół z klasami sportowymi, w sumie blisko 4,5 tys. młodych
siatkarek i siatkarzy. Każdy taki ośrodek składa się z jednego
liceum i trzech gimnazjów. Wytypowane placówki, w tym także nasze gimnazjum, zostało zaopatrzone w nowoczesny sprzęt
treningowy i audiowizualny o łącznej wartości 41.993 zł.
W ramach tego projektu placówka otrzymała min. dwa komplety strojów meczowych, dresy, piki treningowe do siatkówki,
piłki lekarskie, gumy teraband, zestawy gryfów i obciążeń, trenażery treningowe, zestawy do ćwiczeń prewencyjnych, platformy, stojaki, plany treningowe, komputer, drukarkę, rzutnik
i analizator składu ciała. Do klasy sportowej zostali przyjęci
wcześniej wyselekcjonowani chłopcy z klas pierwszych i drugich oraz dziewczęta z klas pierwszych, łącznie 16 chłopców
oraz 12 dziewczynek. Nad przygotowaniem uczniów czuwają
nauczyciele WF i trenerzy mgr Mariola Lamch /lekkoatletyka/
oraz mgr Tomasz Kupczyk /siatkówka/. Uczniowie klasy sportowej uczą się techniki i taktyki współczesnego sportu w szkolonej dyscyplinie, biorą udział w zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim, międzywojewódzkim, a nawet międzynarodowym. Uczestniczą w atrakcyjnych wyjazdach min. do Jastrzębia Zdroju, Będzina, Sosnowca, Chorzowa, Bielska Białej, Korfantowa i Węgierskiej
Górki. Nasi młodzi siatkarze jako pierwsi w Polsce mieli możliwość rozegrania spotkań na płycie głównej nowo otwartej hali
sportowej w Częstochowie. Uzupełnieniem szkolenia i udziału w zawodach jest przygotowanie uczniów do pełnienia roli
organizatora i sędziego w zakresie siatkówki i lekkiej atletyki.
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II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Siatkarskich
Ośrodków Szkolnych w Będzine Kwiecień 2013 (młodzicy)
I miejsce w Powiatowym Turnieju Siatkówki Chłopców
rocznika 1998-99 w Blachowni (młodzicy)
I miejsce w IX Powiatowym Turnieju Siatkówki Chłopców
w Kamienicy Polskiej (młodzicy)
I miejsce Gminnym Turnieju Siatkówki Chłopców
w Konopiskach (młodzicy)
I miejsce w Gminnym Turnieju Koszykówki Chłopców
w Konopiskach (młodzicy)

SPORT
Osiągnięcia sekcji lekkoatletycznej:
W Jesiennych Biegach w Parzymiechach: w biegu na 1100
m Monika Wąwoźny zajęła III miejsce (Monika w klasie
sportowej była do października)
W Nordic Walkingu na dystansie 5 km, w Węgierskiej
Górce: II miejsce zajęła Wiktoria Borek
W XIV Crossie Beskidzkim w Węgierskiej Górce:
w biegu na dystansie 3 km IV m zajęła Monika Wąwoźny,
a V Oliwia Błaszak
W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
w Korfantowie: Oliwia Błaszak zajęła XVIII m.
W I edycji „Czwartku Lekkoatletycznego” :
- w biegu na 1000 m.: I miejsce zajęła Oliwia Machcińska,
II miejsce uzyskała Natalia Kosowska, a III Joanna Skalik

Mistrzostwach Młodzików województwa śląskiego w Spale;
Lidze młodzików w Sosnowcu i Chorzowie ; Mistrzostwach
Śląska w Bielsku Białej
- zorganizowaliśmy Powiatowe Mistrzostwa LZS w biegach
Przełajowych i Powiatowe Mistrzostwa w sztafetowych
biegach przełajowych; gminną edycję ogólnopolskiej akcji
„Polska biega” oraz XII edycję Grand Prix Konopiska
w biegach przełajowych .
Biorąc pod uwagę bardzo krótki czas przygotowań uczniowie
klasy sportowej pokazali, że stać ich na wiele. Po 10 miesiącach
istnienia tej klasy można stwierdzić, że był to trafna decyzja.
Ważną kwestią jest również dobra współpraca z jednostkami
samorządu terytorialnego oraz organami prowadzącymi szkoły, które sfinansowały powstanie klas sportowych i udostępniły
swoje obiekty na rzecz szkolenia w S.O.S.
- w biegu na dystansie 300 metrów: III Delfina Kozak
- w skoku w dal: Ewelina Jagusiak zajęła II miejsce,
a Ada Szewińska V w biegu na dystansie 600 m: IV m
zajął Paweł Woźniak, a V miejsce zajęła Oliwia Błaszak
- w biegu na dystansie 100 m Ewelina Jagusiak zajęła
V lokatę
W II edycji „Czwartku Lekkoatletycznego”:
- w biegu na dystansie 1000 metrów: III miejsce zajęła
Natalia Kosowska;
- w skoku w dal: IV miejsce zajęła Delfina Kozak
- V miejsca zajęły :
Oliwia Błaszak w biegu na 300 m
Oliwia Machcińska w biegu na 600 m
Delfina Kozak w biegu na 100 m
Mistrzostwa Powiatu Częstochowskiego w Lekkiej
atletyce :
I miejsce sztafeta 4 x 100 dziewcząt
III miejsce w biegu na 300 metrów Delfina Kozak
III miejsce w biegu na 600 metrów Oliwia Machcińska
IV miejsce w biegu na 600 metrów Joanna Skalik
I miejsce drużynowo i awans do finału rejonowego
Mistrzostwa Rejonu
IV miejsce sztafeta 4 x 100 metrów dziewcząt
Poza tym:
- braliśmy udział w Złotej Mili Częstochowy i Halowych

Dzięki przychylności Wójta Gminy Konopiska Jerzego Sochy,
zastępcy wójta Magdaleny Jarosz - Wawrzyńczak oraz rad-nych
naszej gminy, młodzi sportowcy mogą realizować swoje
sportowe marzenia i promować nasza małą ojczyznę.
Program szkolenia realizowany w tej klasie ma stworzyć silne
fundamenty dla polskiej siatkówki i lekkoatletyki, co ma w
przyszłości zaowocować wychowaniem przyszłych reprezentantów Polski, mistrzów i olimpijczyków. Może jednym
z nich będzie nasz absolwent lub absolwentka?
Reasumując, dla naszej małej społeczności lokalnej, powstanie klasy sportowej i Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego to
wielkie wyróżnienie, ale przede wszystkim wielka szansa
zaistnienia trenującej młodzieży wiejskiej w elitarnym
sportowym środowisku .
Uczennice klasy sportowej profil lekkoatletyka
1. Błaszak Oliwia - biegi średnie 2. Borek Wiktoria - biegi
średnie 3. Darowicka Julia - sprint 4. Jagusiak Ewelina sprint, skoki 5. Kosowska Natalia - biegi średnie 6. Kozak
Delfina - sprint, skoki 7. Machcińska Oliwia - biegi średnie
8. Skalik Joanna - biegi średnie 9. Szewińska Ada -sprint,
skoki 10. Piasecka Emilia - biegi średnie 11. Musiał Natalia
- rzuty 12. Utrata Amanda - rzuty
cd. str. 18
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Uczniowie klasy sportowej i uczestnicy Siatkarskiego
Ośrodka Szkolnego:
1. Golis Kamil - przyjmujący 2. Kowalik Kamil -przyjmujący
3. Kowalik Michał - przyjmujący 4.Kowalik Przemysław przyjmujący 5. Kozłowski Kacper - atakujący 6. Musiał
Patryk - środkowy 7. Przybył Maciej - środkowy 8. Szyja
Sebastian - środkowy 9. Ślusarczyk Kordian - rozgrywający
10. Wiora Sebastian - atakujący 11. Woźniak Paweł - libero
12. Blukacz Bartosz - rozgrywający13.Opiłka Bartosz - przyjmujący 14. Opiłka Mateusz - przyjmujący 15. Tomżyński
Tomasz - atakujący 16. Knysak Damian - libero

drużyna otrzymała z rąk przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Częstochowie pamiątkowy puchar i dyplom, statuetkę
MVP otrzymał Kacper Kozłowski.
Klasyfikacja końcowa: I. Konopiska, II. Blachownia, III. 11
Częstochowa, IV. Kamienica Polska.
Konopiska: B. Blukacz, T.Tomżyński, D.Knysak, M. Kowalik,
K. Kozłowski, K. Golis, K. Ślusarczyk, P. Kowalik, P. Musiał,
P. Woźniak, K. Kowalik, M. Przybył, S. Wiora, S. Szyja.

M.. Lamch, T. Kupczyk
CHIŃSKA PRZYGODA
W piątek 26.04.2013 reprezentacja siatkarzy naszego gimnazjum udała się do Będzina na Międzynarodowy Turniej Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Oprócz zmagań sportowych
zawodnicy i licznie zgromadzeni kibice mogli podziwiać w akcji drużynę chińskich siatkarzy z miasta Halbi. Niestety w wyniku losowania nasi chłopcy nie trafili na rywali z Azji, w grupie
musieli zmierzyć się z drużynami z Częstochowy i JastrzębiaZdroju. Taki obrót sprawy wpłynął na nich mobilizująco i po
emocjonujących końcówkach wygrali oba mecze i zajęli I
miejsce w grupie, co dało im prawo uczestnictwa w finale
turnieju. A tam niespodzianka, drugą drużyną wielkiego finału
została drużyna z Halbi. Mecz o pierwsze miejsce był cenną
lekcją siatkówki dla naszych siatkarzy. Chłopcy walczyli ambitnie w każdym secie, ale w ostateczności musieli uznać wyższość rywali z Chin, którzy górowali nad naszą drużyną warunkami fizycznymi i siłą ataku. Smutek po przegranej szybko ustąpił miejsca radości, bo zajęcie drugiego miejsca w tak silnym
turnieju, to ogromny sukces naszej młodej drużyny.
Klasyfikacja końcowa: I. Halbi, II. Konopiska, III. Częstochowa I, IV. Jastrzębie Zdrój, V. Będzin, VI. Częstochowa II
SOS Konopiska: T.Tomżyński, K. Kozłowski, P. Musiał, K.
Golis, M. Kowalik, M. Barczyk, K. Ślusarczyk.
MŁODZI SIATKARZE NAJLEPSI W BLACHOWNI
Dużo powodów do radości w ostatnim czasie dostarczają nam
nasi siatkarze. 16 maja nasza drużyna została zaproszona na Powiatowy Turniej Siatkówki Chłopców rocznika 1998-99 w Blachowni. Chłopcy jechali tam w roli faworyta i nie zawiedli.
Po pewnie wygranych meczach z Kamienicą Polską i 11 z Częstochowy zmierzyli się w finale z gospodarzami turnieju zespołem z Blachowni. Po dobrym rozpoczęciu pierwszego seta,
następuje lekkie rozprężenie, co skrzętnie wykorzystują rywale. Skuteczna gra w zagrywce i obronie przynosi im wygraną.
Po zmianie stron sytuacja się odwraca, teraz to gracze z Konopisk popisują się skutecznymi zagrywkami i obronami,
w ataku szaleje Kacper Kozłowski, który pokazał wreszcie pełnię swoich możliwości. Set drugi pada naszym łupem i o
wszystkim zadecyduje tie-break, w którym gra jest wyrównana
i momentami bardzo nerwowa. Końcówkę seta lepiej wytrzymują zawodnicy z Konopisk, którzy po ostatni gwizdku mogli
odtańczyć taniec zwycięstwa. Na zakończenie turnieju nasza
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ZA CIOSEM
Po udanym występie w Blachowni siatkarze z Konopisk zwyciężyli również w Kamienicy Polskiej. 22 maja w Kamienicy
Polskiej odbył się IX Powiatowy Turniej Siatkówki Chłopców.
Tym razem nasz zespół musiał zmierzyć się z drużynami w których pierwszoplanowe rolę odgrywają zawodnicy z rocznika
1997. Dotychczasowe bilans naszej młodzieży w starciu ze starszymi rywalami wypadał niekorzystnie. W pierwszym spotkaniu chłopaki trafiają na Blachownię, którą znów pokonują 2-1.
W następnym meczu walczą z gospodarzami, po emocjonującym tie-breaku, w którym gonili rywala przez całego seta odnoszą kolejne zwycięstwo 2-1. W ostatnim spotkaniu grają przeciwko swoim rówieśnikom z Kamienicy Polskiej. W meczu tym
swoje szanse dostają zawodnicy rezerwowi, którzy stanęli
na wysokości zadania i pokonali rywali w stosunku 2-0. Wygrana ta przypieczętowała końcowy sukces w turnieju. Udane
występy w końcówce sezonu to pokłosie dziewięciomiesięcznej żmudnej i ciężkiej pracy, którą wykonali uczniowie klasy
sportowej i SOS. Niebagatelną rolę odegrało też doświadczenie
wyniesione z uczestnictwa w wojewódzkich turniejach SOS.
Drużyna wzmocniona powracającymi po długiej kontuzji braćmi Mateuszem i Bartkiem Opiłką w następnym sezonie
ma szansę stać się czołowym zespołem w regionie. Z całą pewnością emocji i zwycięstw nie zabraknie.
Konopiska: M. Barczyk, D. Knysak, M. Kowalik, K. Kozłowski, K. Golis, K. Ślusarczyk, P. Kowalik, P. Musiał, P. Woźniak,
K. Kowalik, M. Przybył, S. Wiora, S. Szyja, R. Kowalik, K.
Dróżdż.
TK

INWESTYCJE
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W M. JAMKI I KOWALE
Trwa realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
w m. Jamki i Kowale”. Kwota dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniosła 5.245.623,69zł.
Wkład własny gminy to 1.250.504,72zł. Zakres rzeczowy obejmuje: 5777,5 mb kanalizacji grawitacyjnej 200 mm, 1698,5 mb
kanalizacji grawitacyjnej 160 mm, 3015,5 mb kanalizacji tłocznej PE 90, 140, 160 mm, 7 przepompowni ścieków - łącznie:
10491,5 mb kanalizacji sanitarnej i 7 przepompowni ścieków.
Roboty rozpoczęto w IV kwartale 2012r. Planowany termin zakończenia robót przewiduje się na dzień 10.12.2013r. Do dnia
31.03.2013r. zrealizowano 1474 mb kanalizacji grawitacyjnej
200 mm, 208 mb kanalizacji grawitacyjnej 160 mm i 950 mb
kanalizacji tłocznej 140 mm - łącznie 2632 mb kanalizacji sanitarnej, oraz wydatkowano kwotę 1.283.850,66 zł brutto.
Do tej pory w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki
ściekowej na terenie gminy Konopiska" została zrealizowana
oraz oddana do użytku kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Wąsosz, Łaziec, Rększowice i Kolonia Hutki. W trakcie
odbioru znajduje się kanalizacja sanitarna w m. Hutki, Korzonek i Leśniaki. Oprócz wydatków dla m. Jamki i Kowale, na pozostałe roboty budowlane wydatkowano 27.163.281,63zł brutto - w tym dotacja 17.092.815,74zł oraz na pozostałe wydatki
(nadzór, dokumentacja projektowa, działalność JRP, promocja
projektu) 1.957.828,33 zł (wkład własny gminy).
UG Konopiska

- wykonanie robót wykończeniowych.
Zakończenie prac przewiduje się na dzień 27 czerwca 2013r.
Łączna wartość inwestycji wynosi 987 833,38zł.
„Intencją władz gminy jest dążenie do jak największej aktywności gospodarczej oraz podejmowanie działań w celu poprawy
warunków życia społeczności lokalnej - w tym poprawy infrastruktury logistycznej gminy, tj. wodociągi i kanalizacja czy
utrzymanie dróg. Nowa inwestycja wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa oraz podniesie jakość i komfort użytkowania” - powiedział wójt gminy Konopiska Jerzy Socha.
UG Konopiska

ODBUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DROGI
GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KIJAS
Trwa realizacja zadania „Odbudowa nawierzchni asfaltowej
drogi gminnej nr 628021 w miejscowości Kijas”. Dofinansowanie zostało przewidziane w ramach podziału środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót tj.
- odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628021
w m. Kijas w km. 0+000-1+070
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