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Co nowego w inwestycjach i remontach?

Pierwsze spotkanie biznesowe przedsiębiorców z Koniecpola
Dnia 29 września 2017 r., w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol, odbyło się pierwsze spotkanie biznesowe przedsiębiorców z Koniecpola połączone
z warsztatami pn. „6 kroków do większej motywacji”, zorganizowane wspólnie przez Burmistrza Ryszarda Suligę, Park Przemysłowo-Technologiczny
„Revita Park” w Katowicach, z którym podpisano umowę o współpracy.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu: ul. Żeromskiego – Chrząstowska
W dniu 12.09.2017 r. zawarto umowę z Wykonawcą: GUDREX s.c. Piotr Gunia, Arkadiusz Drejowicz.
Łączny koszt robót budowlanych wynosi brutto: 1 050 754,34 zł, termin zakończenia prac planowany jest dnia 31.05.2018 r. Inwestycja dofinansowana
została ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w wysokości 548 285,75 zł.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu, dzielnica Słowik - I etap
Dwukrotnie (w miesiącach czerwiec i wrzesień br.) przeprowadzono postępowania na realizację inwestycji. W obydwu przypadkach cena przedstawiona w ofercie najkorzystniejszej przewyższała kwotę jaką Gmina mogła przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (7.631.000,00 zł) i koniecznym było
unieważnienie postępowania.
W pierwszym postępowaniu, cena oferty najkorzystniejszej wynosiła: 9.225.000,00 zł, natomiast w drugim: 8.347.508,88 zł.
W miesiącu październiku ogłoszono kolejny przetarg na realizację niniejszej inwestycji, który pozostaje na etapie oceny ofert. W ramach postępowania
zgłoszono 3 oferty.
Mieszkania socjalne w Koniecpolu
Trwają prace budowlane polegające na przebudowie budynku hotelu na mieszkania socjalne w Koniecpolu przy ul. Tarchalskiego 2. Prace wykonuje
firma P.H.U. SZYMBUD Bartnik Szymon, Widzów. Koszt inwestycji wynosi 510 000 zł.
Inwestycja uzyskała dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w wysokości 357 081,53 zł.
Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol, etap I, zadanie II – w trakcie
Inwestycję wykonuje konsorcjum firm: P.H.U. SZYMBUD Szymon Bartnik – Lider oraz Firma Handlowa Export – Import Ryszard Bujak. Łączny koszt
inwestycji wynosi 5 400 000 zł.
Planowany termin zakończenia prac to 15.12.2017 r. W roku 2018 realizowane będą przyłącza wodociągowe.
Inwestycje drogowe
Wykonano remont nawierzchni ul. Stanisławskiej w Okołowicach na odcinku 500 mb. Koszt remontu, finansowany ze środków budżetu Gminy,
wyniósł 132 928,08 zł.
Kolejny etap budowy wodociągów w przygotowaniu
W dniu 20.09.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.
„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków, Łysiny ul. Zielona, oraz w miejscowości
Koniecpol, ul.: Przedmieście Przysieka, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Koniawy, Mickiewicza, Kościuszki”.
Koszt opracowania dokumentacji wynosi brutto: 199 875 zł. Zadanie dofinansowane jest z dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w wysokości do 80% wartości zadania. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych to 05.12.2017 r.
Łącznik hali sportowej z budynkiem PSP nr 2 w Koniecpolu
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy łącznika hali sportowej z budynkiem PSP nr 2 w Koniecpolu przy ulicy
Szkolnej 17.
Projekt wykonuje Przedsiębiorstwo Projektowania, Kosztorysowania i Nadzoru Budowlanego Sławomir Langier z Koniecpola. Przewidywany termin
zakończenia prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę to 15.12.2017 r.
Po przygotowaniu zadania, w roku 2018, rozpoczęta zostanie budowa.
Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk w Luborczy
W ciągu ostatnich miesięcy wykonano przebudowę drogi dojazdowej do pól i łąk w Luborczy na łącznym odcinku o długości 1490 mb. Koszt inwestycji wyniósł 455 109,83 zł.
Zadanie dofinansowane zostało ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 50% wartości robót.
Budowa ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Rudnikach zakończona
Ze środków budżetu Gminy zrealizowano budowę ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Rudnikach.
Koszt zakupu i montażu ogrodzenia wyniósł 37 595,67 zł.
Wykonana nakładka asfaltowa na drodze dojazdowej do remizy strażackiej OSP w Starym Koniecpolu
W miesiącu październiku br. wykonano nakładkę asfaltową na drodze dojazdowej do remizy strażackiej OSP w Starym Koniecpolu (od drogi wojewódzkiej), na odcinku o długości ok. 112 mb i szerokości jezdni 4,0 m. Koszt wykonania robót wyniósł 14 760 zł. Całość sfinansowano ze środków
budżetowych.
Remont drogi Kolonia Rudniki – Piaski – etap I – w trakcie
W dniu 23.10.2017 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia na remont drogi Kolonia Rudniki – Piaski – etap I.
Prace polegają na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o łącznej grubości warstwy 8 cm, na podbudowie z kruszyw łamanych
(warstwa górna o grubości 12 cm) wraz z poboczami 2 x 0,5m z kruszyw łamanych (grubość po zagęszczeniu 15 cm) oraz remoncie dwóch przepustów.
Koszt wykonania robót wyniesie brutto 478 828,31 zł, w tym pozyskano dofinansowanie ze środków MSW i A na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w wysokości 80% wartości zadania.
Remonty chodników w gminie finansowane ze środków budżetu miasta
Ze środków budżetu Gminy wykonano remont chodnika w ulicy Robotniczej na odcinku od bloku nr 2 do pawilonu „Marion” oraz częściowo chodnika
w ulicy Zamkowej w rejonie Przedszkola nr 2 o łącznej powierzchni 759 m2 za kwotę brutto 93 480 zł.
Zrealizowano również remont chodnika na terenie Przedszkola nr 2 w Koniecpolu.
Obecnie realizowany jest remont chodnika na ulicy Stawowej w Koniecpolu. Koszt chodnika - o długości 141 mb - wyniesie 25 830 zł.
Gmina Koniecpol obecna była na Europejskim Kongresie MŚP w Katowicach
i na uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego
Dnia 19 października 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol wziął udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów, wtrakcie VII edycji Europejskiego
Kongresu MŚP, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Tego samego dnia odbyła się również XIV uroczysta sesja Sejmiku WojeGazeta KoniecpolSKA
wództwa Śląskiego, na której obecna była gmina Koniecpol.

Szanowni Państwo!
Czas płynie nieubłaganie. Znowu minęły
2 miesiące od wydania poprzedniego numeru „Gazety Koniecpolskiej”. Zbliża się koniec
roku i piękny czas Świąt Bożego Narodzenia.
Staram się doskonalić politykę informacyjną
gminy tak aby na bieżąco i rzetelnie byli Państwo informowani o tym co dzieje się w naszej
gminie. Stąd przekazuję na Państwa ręce kolejny numer gminnego biuletynu informacyjnego, w którym znajduje się opis najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w ciągu ostatnich miesięcy.
Ten numer Gazety poszerzamy również o blok tematyczny związany z lokalnymi firmami
i sylwetkami przedsiębiorców działających na terenie gminy.
Pozwoliłem sobie również wypowiedzieć się na temat specjalistycznej opieki medycznej
w naszej gminie, który jest dla mnie bardzo ważny z punktu widzenia zachowania jak
najlepszego zdrowia naszych mieszkańców.
Pozyskane dotacje, realizowane projekty, inwestorzy, kontakty z osobami zajmującymi
się rozwojem gmin, Instytucjami Otoczenia Biznesu, urzędami zaowocowały tym, że
gmina zaczyna powoli zmieniać swój wizerunek. Interesują się nami regionalne i krajowe
media, które przedstawiają nasze osiągnięcia. Pisze o nas często „Gazeta Przekrój Gospodarczy”, która jako serwis informacyjny dostarcza fachowych informacji o gospodarce,
samorządach, biznesie, innowacjach, finansach i medycynie. Odwiedziły nas regionalne
telewizje. O plany inwestycyjne i realizowane zadania pytały na łamach audycji radiowych regionalne rozgłośnie.
Drodzy Mieszkańcy! W tym wyjątkowym czasie chciałbym przede wszystkim złożyć
Państwu życzenia zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych radości
i rodzinnego ciepła, wytrwałości w realizacji planów zawodowych oraz licznych sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku 2018.
Niech te piękne Święta upłyną w atmosferze rodzinnego ciepła, dadzą Wam siłę pokonania wszelkich trudności i ustrzegą od trosk codziennego życia.
Chciałbym abyśmy razem budowali przyszłość Koniecpola, opartą na tak bardzo potrzebnym dziś wzajemnym zrozumieniu i szacunku.
Niech ta atmosfera radości i wzajemnej życzliwości, jaka towarzyszy nam w czasie Wigilii, będzie obecna w Państwa domach i w naszej Gminie przez cały rok.
W tym szczególnym dniu, gdy wśród naszych bliskich łamiemy się opłatkiem, składając sobie życzenia, zapominamy o tym, co nas dzieli.
Drodzy Państwo! Nie zapominajmy o najbardziej potrzebujących. Być może w naszym pobliżu mieszka ktoś, kto potrzebuje naszego wsparcia, pomocy bądź po prostu
dobrego słowa. Pamiętajmy też o ludziach chorych, bezdomnych i samotnych. Każdy
z nas może, czasami nawet małym gestem, pomóc im.
Szanowni Państwo! Wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia i radości! Spokojnych
Świąt i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
Ryszard Suliga
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
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Rozmowa
z Burmistrzem
Miasta i Gminy
Koniecpol
– Ryszardem Suligą
na temat zapewnienia
właściwej opieki
zdrowotnej na terenie
gminy Koniecpol
– Temat opieki zdrowotnej w gminie Koniecpol wywołał ostatnio wiele
dyskusji i emocji. Na wniosek mieszkańców zgłaszających brak dostępu
do odpowiedniej jakości specjalistycznych usług medycznych, starał się
Pan ściągnąć lekarzy specjalistów i podmioty świadczące tego rodzaju
usługi do niewykorzystanego w pełni budynku Miejskiej Przychodni.
– Ryszard Suliga: Temat ochrony zdrowia był mi zawsze bliski i to zarówno w czasie wyborów, jak i później, kiedy coraz częściej mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi związane z brakiem odpowiedniej opieki specjalistycznej.
Wiem, że jest to temat drażliwy z punktu widzenia działającego obecnie SP
ZOZ. Gmina jest jednak organem założycielskim w stosunku do SP ZOZ
i musi wymagać odpowiedniej jakości usług i wykonania kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Faktycznie, na mocy uchwały Rady Miasta, która pozwala na bezprzetargowe wydzierżawienie części powierzchni Miejskiej Przychodni rozpocząłem
sam rozmowy ze specjalistami, którzy mogli podjąć się prowadzenia tego
rodzaju działalności. Sprawa jest dla mnie tym bardziej ważna, iż znaczna
część powierzchni Miejskiej Przychodni nie jest wykorzystana, czyli mówiąc
wprost – stoi pusta. Nie jest też wykorzystywany też w pełni sprzęt specjalistyczny, pozostający w dyspozycji przychodni z uwagi na brak lekarzy specjalistów, którzy mogą go obsługiwać i wykorzystywać do badań.
Zaznaczę jeszcze, iż również na stronie internetowej gminy oferujemy do wynajmu na działalność medyczną wolną powierzchnię w przychodni.
Ponadto zaznaczę, iż część poradni specjalistycznych wykazuje niewykonanie podpisanych z NFZ kontraktów, do gminy wpływają skargi mieszkańców na działalność przychodni, wskazywany jest brak odpowiedniej ilości
badań diagnostycznych i brak lekarzy specjalistów. Na bieżąco oceniam
wszystkie dane i informacje finansowe.
W tym samym czasie załatwiane były formalności związane z zapewnieniem
odpowiedniej opieki nocnej i świątecznej przez podmiot medyczny, który
znalazłem i wyraził chęć zorganizowania takiej opieki w Koniecpolu. Jednak
to działanie też spotkało się ze sprzeciwem.
– Rozumiem, iż w wyniku podjętych przez Pana działań udało się pozyskać lekarzy specjalistów.
– Ryszard Suliga: Tak, zaproponowano utworzenie około 16 poradni specjalistycznych z lekarzami klinicystami z terenu Śląska. Miały to być w szczególności poradnie: urologiczna, kardiologiczna, diabetologiczna, reumatologiczna, chirurgii naczyniowej, w tym leczenia żylaków, chirurgii ogólnej,
w tym leczenia schorzeń tarczycy, ran przewlekłych, gastrologiczna, ortopedyczna, diabetologiczna, neurologiczna, laryngologiczna, ginekologiczna
i położnicza itd.
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Zakładano, iż poradnie będą działać
w oparciu o kontrakt z NFZ, czyli nie
będą to poradnie prywatne. Miały zostać uruchomione w oparciu o zatrudnienie średniego personelu medycznego, pracującego obecnie w przychodni.
Miałem nadzieję na pełne wykorzystanie powierzchni budynku, sprzętu będącego na stanie przychodni do badań
diagnostycznych mieszkańców, na wykorzystanie przez całą dobę pracowni
RTG i laboratorium, tak aby mieszkańcy nie musieli załatwiać tych badań
w szpitalach oddalonych od Koniecpola o wiele kilometrów.
Jednak dnia 09.11.2017 r. do Urzędu wpłynęło pismo Zakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” w SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa,
wstrzymujące wszelkie działania i oskarżające mnie o działania na szkodę
SP ZOZ oraz nakazujące powstrzymanie się od dalszych decyzji.
Z pisma wynika, iż Miejska Przychodnia działa świetnie, nie będzie wynajmowała powierzchni, gdyż jest to konkurencyjna działalność w stosunku
do SP ZOZ i nigdy nie wyrazi zgody na działanie innych podmiotów medycznych w przychodni. Sama wystąpi o nowe kontrakty i pozyska wszystkich specjalistów. Zapewniła mnie też o tym Dyrekcja.
– Co w obecnej sytuacji z osobami, które chciały rozpocząć działalność
w Koniecpolu?
– Ryszard Suliga: Wycofały się, oceniając całą sytuację jako niepoważną
i mało profesjonalną, mając też na uwadze ogłoszenie o wynajmie powierzchni na stronie internetowej Urzędu, uchwałę Rady Miasta i przekazywane informacje o braku specjalistów w Koniecpolu. Położenie Koniecpola nie ułatwia pozyskania chętnych do współpracy, a tym bardziej
w działalności medycznej i przy obecnej sytuacji na rynku pracy związanej
z brakiem lekarzy.
Poświęciłem wiele czasu na przekonanie tej grupy osób do pracy w naszej
gminie. Nie podaję nazwy podmiotów, gdyż w obecnej sytuacji zainteresowane wcześniej osoby i podmioty nie wyrażają na to zgody. Nie dziwię się,
gdyż wiele osób zaangażowało się w tę sprawą i poświęciło bezinteresownie
swój czas.
– Jakie decyzje podejmie Pan jako przedstawiciel organu założycielskiego SP ZOZ?
– Ryszard Suliga: W tej sytuacji kierowałam się tylko i wyłącznie dobrem mieszkańców. Zdrowie jest wartością najważniejszą dla każdego
człowieka, którą trzeba chronić. Wiem jaka jest sytuacja na rynku medycznym i jak trudno pozyskać specjalistów. Dla mieszkańca nie ma
znaczenia czy usługi medyczne dostarczane są przez SP ZOZ czy przez
NZOZ. Mają to być usługi na wysokim poziomie, bezpłatne, pacjent
ma mieć dostęp do lekarzy wielu specjalności, tym bardziej w takim
ogromnym obiekcie, jakim dysponujemy w gminie i z takim zapleczem
sprzętowym. Ponadto pacjent musi mieć dostęp do badań diagnostycznych.
Nigdy nie zamierzałem likwidować SP ZOZ. Nigdy nie mówiłem
o przekształcaniu ani o prywatyzowaniu tylko o współpracy ze specjalistami. Wręcz przeciwnie, była to szansa na dodatkowe zatrudnienie dla
personelu SP ZOZ, a jednocześnie szansa na utworzenie nowych miejsc
pracy dla pielęgniarek i innego personelu medycznego z Koniecpola,
który pozostaje bez pracy. Liczyłem na współpracę SP ZOZ, prowadzącym podstawową opiekę medyczną z NZOZ, prowadzącym opiekę
specjalistyczną. Dla istniejącego SP ZOZ powstanie licznych poradni
specjalistycznych to szansa na rozwój i pozyskanie nowych pacjentów
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, czyli poradni z lekarzami
pierwszego kontaktu.
Znam możliwości obecnie funkcjonujących poradni i uwagi mieszkańców na ten temat.
W tej chwili oczekuję jednak realizacji zapewnień podjętych przez SP
ZOZ. Nie podejmę już sam żadnych działań w zakresie poszukiwania
chętnych lekarzy do pracy, pomimo upoważnienia Rady Miejskiej, gdyż
w wyżej wspomnianym piśmie straszono mnie bezpodstawnie sankcjami
wynikającymi z Kodeksu Karnego.
Oczekuję w ciągu najbliższego czasu efektów pracy obecnego personelu SP ZOZ oraz obecnego Dyrektora SP ZOZ, w tym podpisania
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kontraktu z NFZ na prowadzenie 7 poradni specjalistycznych obecnie
funkcjonujących z pełną obsadą dostępnych dla mieszkańców lekarzy
specjalistów, uruchomienia 4 nowych poradni specjalistycznych ze specjalistami, o czym poinformowano w piśmie. Mam zatem nadzieję na
sprawne działanie 11 poradni specjalistycznych w roku 2018.
Pragnę jednocześnie zaznaczyć, iż jeśli SP ZOZ nie pozyska specjalistów
do 11 poradni to przez dłuższy okres czasu w Koniecpolu znowu nie
będzie opieki specjalistycznej. Następny konkurs w Narodowym Funduszu Zdrowia jest planowany na początek roku 2018, a więc Dyrektor
SP ZOZ ma niewiele czasu na przekonanie lekarzy specjalistów do pracy
w poradniach specjalistycznych w Koniecpolu.
Ponadto liczę też na szybkie zagospodarowanie wolnej powierzchni
w budynku Miejskiej Przychodni, bo nie stać nas na utrzymywanie pustych pomieszczeń. Skoro SP ZOZ nie wyraża zgody na działalność poradni specjalistycznych to oczekuję decyzji odnośnie „innej” działalności
medycznej, która nie jest konkurencyjna w stosunku do SP ZOZ.
Przychodnia zajmuje ogromną powierzchnię, bo segment A to około
1 400 m2, a segment B 1 100 m2, bez Pogotowia Ratunkowego, co może
być porównywalne z wielkością szpitala powiatowego. Rentowne praktyki lekarza rodzinnego obsługują 4–5 tys. pacjentów przy powierzchniach 300 – 400 m2. Nasza liczba pacjentów w podstawowej opiece
zdrowotnej nie jest znacznie większa. Pozostawiam to bez komentarza.
Mam nadzieję, że 11 poradni specjalistycznych wykorzysta w pełni istniejący sprzęt, co również będzie monitorowane przez Urząd i żadne
z urządzeń nie będzie stało bezczynnie, bo faktycznie zostały zakupione
aby służyć mieszkańcom.

Jesteśmy coraz to starsi jako społeczeństwo i należy zadbać o jak najlepszą
opiekę medyczną. Opieka nad chorymi i niepełnosprawnymi jest o wiele
bardziej kosztowna niż profilaktyka i prewencja poprzez działania diagnostyczne.
Na zakończenie powiem bardzo delikatnie, iż brak klimatu przyzwolenia
w otoczeniu powoduje, iż jako pacjenci „musimy być” zadowoleni z opieki
medycznej, którą obecnie świadczy Miejska Przychodnia.
Staram się też doprowadzić do rozwoju terenu bezpośrednio przylegającego do Przychodni Miejskiej, aby zwiększyć atrakcyjność otoczenia. Prywatny inwestor sfinansował ostatnio aleję platanów. Jesteśmy po przetargu
na budowę przyłącza kanalizacyjnego do przychodni i wkrótce rozpoczniemy realizację tego zadania.
Pismo Związków Zawodowych, o którym wspominałem wcześniej, zostało wysłane do podmiotów zewnętrznych, niepowiązanych z gminą, co jest
dla mnie tym bardziej przykre, iż nie potrafimy wspólnie pracować nad
sprawami ważnymi dla mieszkańców. Tu chodzi o zdrowie, a więc o to co
jest najważniejsze w życiu. Nie chodzi o przychody w przychodni na finansowanie wynagrodzeń, ale o zapewnienie właściwej opieki medycznej, co
powinno być celem nadrzędnym.
W korespondencji ze Związkami Zawodowymi zarzucono mi też brak
dostatecznej informacji, jawności itd. Proszę też zwrócić uwagę na fakt, iż
lekarze specjaliści chcący podejmować działalność mają prawo rozmawiać
z organem założycielskim i właścicielem budynku oraz sprzętu. Gmina,
z drugiej strony, ma prawo wykonywać funkcje nadzoru właścicielskiego.
Trudno mi też zrozumieć działanie pracowników SP ZOZ, którzy podpisali wstępne zgody na podjęcie dodatkowej pracy w podmiocie chcącym
prowadzić nocną i świąteczną opiekę medyczną. Skąd ta rozbieżność działań?
Wiele osób pyta mnie dlaczego wcześniej nie podejmowałem takich działań. Liczba uwag i skarg zwiększyła się w ciągu ostatniego roku. Przekonanie lekarzy specjalistów zajęło mi kilka miesięcy. Działania podjąłem już na
początku roku, ale takiej reakcji SP ZOS nie przewidziałem.
Wcześniej byłem wielokrotnie zapewniany przez kierownictwo SP ZOZ
o poprawie sytuacji.
Jako organ założycielski opierałem się na przedstawianych danych finansowych i statystycznych. Faktycznie bardzo intensywne działania podjąłem
kiedy SP ZOZ nie otrzymał kontaktu na opiekę stomatologiczną. Obecnie kontrakt już jest po ogłoszeniu jeszcze jednego konkursu przez NFZ.
Kończąc moją wypowiedź zapraszam Wszystkich Mieszkańców do dyskusji na ten temat i przekazywania uwag. Proszę pisać w tej sprawie na adres:
sekretariat@koniecpol.pl
– Dziękuję za rozmowę.
– Ryszard Suliga: Dziękuję.
•

Informac ja o projekcie

„Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora”
Projekt „Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora”
umożliwia osobom w wieku 60 lat lub więcej skorzystanie ze specjalnych usług, ulg lub szczególnych uprawnień
zaoferowanych przez partnerów projektu – różne instytucje kultury, rekreacji, edukacji, firmy prywatne itp.
Lista aktualnych udogodnień dla seniorów dostępna jest
na stronie seniorzy.slaskie.pl w zakładce „Oferta dla seniora”.
Projekt jest realizowany przez Województwo Śląskie
i koordynowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
pod numerem telefonu – 32 730 68 96.
Gazeta KoniecpolSKA
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Ogłoszony przetarg na dokończenie
zaniechanej w przeszłości

przebudowy remizy strażackiej

na Chrząstowie obok Kościoła św. Michała
Tak jak pisaliśmy w poprzednim numerze
„Gazety Koniecpolskiej”, pozyskaliśmy dofinansowanie
na projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku
ochotniczej straży pożarnej położonego w Koniecpolu
ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego”.

Z

arząd Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL (Regionalny Program
Operacyjny Województwa Ślaskiego)
na lata 2014–2020 i poddziałania 10.3.5 rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie
działań wynikających z Lokalnych Strategii
Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie, przyznał Gminie Koniecpol dotację
w wysokości 2 910 049 zł z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu
Państwa.
W dniu 21 listopada br. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dotyczących rewitalizacji zdegradowanego budynku OSP w Koniecpolu na
potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego.
Po rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku, powstanie budynek na planie litery „L”,
2 – kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.
Część parterowa obiektu podzielona została na dwie połączone ze sobą części, centrum
społeczno-kulturalne oraz OSP. Na piętrze
znajdą się pomieszczenia wykładowe i sale dydaktyczne budynku centrum kultury.
Zakres prac do wykonania obejmuje również
budowę placu zabaw dla dzieci.
Rewitalizacja zdegradowanego obiektu ochotniczej straży pożarnej przyczyni się do stworzenia warunków umożliwiających zmniejszenie problemów na rewitalizowanym obszarze,
w tym:
• 	aktywizacji społeczności lokalnej, szczególnie w zakresie integracji oraz uczestnictwa,
zwłaszcza w kulturze,
• 	eliminacji negatywnych zachowań u dzieci
i młodzieży oraz polepszenia ich szans edukacyjnych,
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• 	wsparcia dla rodzin w zakresie opieki i wychowania dzieci i młodzieży,
• 	aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
oraz polepszenia warunków lokalnego rynku pracy,
• zagospodarowania przestrzeni publicznych.
Nowa infrastruktura pozwoli również na
realizację projektów komplementarnych
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
– Jest to bardzo ważna dla mnie inwestycja.
Rozpoczęte w przeszłości roboty budowlane

i przerwane z niewiadomych przyczyn to
jedno z najbardziej oczekiwanych przedsięwzięć w Koniecpolu – powiedział Burmistrz
Miasta i Gminy Koniecpol Ryszard Suliga.
Obecnie teren jest zdewastowany i niebezpieczny dla otoczenia. Ogłosiliśmy obecnie
przetarg na roboty budowlane, a więc w roku
2018 zakończymy inwestycję. W następnym
roku będzie można już skorzystać z nowej infrastruktury z przeznaczeniem na centrum
społeczno-kulturalne, na którą pozyskaliśmy
dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – dodał.
•
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Pierwsze spotkanie biznesowe
przedsiębiorców z Koniecpola
Liliana Bielas-Kostyra – menadżer Parku Przemysłowo-Technologicznego w Katowicach

W piątek – 29 września 2017 r.,
w Urzędzie Miasta i Gminy
Koniecpol odbyło się
pierwsze spotkanie biznesowe
przedsiębiorców z Koniecpola
połączone z warsztatami pn.
„6 kroków do większej motywacji”,
zorganizowane wspólnie przez
Burmistrza Ryszarda Suligę, Park
Przemysłowo-Technologiczny
„Revita Park” w Katowicach,
z którym podpisano umowę
o współpracy.

S

potkanie było nie tylko okazją do wspólnego porozmawiania na
tematy biznesowe ale również okazją do nawiązania kontaktów
i poznania metody Motywacji Błyskawicznej Michaela Pantalona,
pozwalającej na zwiększanie motywacji swojej i osób z otoczenia.
– Kiedy prowadzi się własny biznes, trzeba mieć dużo motywacji. Zarówno dla siebie, żeby nieprzerwanie dążyć do jak najlepszych wyników, jak
i po to, by móc motywować swoich pracowników do jeszcze lepszej pracy –
powiedział Kamil Zieliński – psycholog, certyfikowany trener biznesu,
nauczyciel akademicki, przedsiębiorca. Motywacja Błyskawiczna polega
na dotarciu do wewnętrznej motywacji i uświadomieniu sobie, dlaczego coś

może być dla nas ważne. Taki sposób myślenia diametralnie zmienia nasze
nastawienie do realizacji zadania – dodał.
– Pierwsze spotkanie przedsiębiorców było inspiracją do organizacji
kolejnych i cyklicznych spotkań przedsiębiorców z terenu Koniecpola i firm z regionu. Chciałbym aby w naszej gminie powstało forum
współpracy i kooperacji firm, gminy, osób mających wpływ na rozwój
lokalny i regionalny – powiedział Burmistrz Ryszard Suliga. Efektem
naszych działań jest już kolejne spotkanie, tym razem organizowane przez
jednego z lokalnych przedsiębiorców jeszcze w tym roku – dnia 12 grudnia.
Zachęcam wszystkich zainteresowanych szkoleniami i spotkaniami w powyższym zakresie do bezpośredniego kontaktu pod adresem mailowym:
sekretariat@koniecpol.pl
Oczekujemy na propozycje odnośnie terminów, tematyki spotkań, zagadnień, które powinny być poruszane na szkoleniach i warsztatach – dodał
Burmistrz.
•

Rada Seniorów spotkała się z Burmistrzem
Ryszardem Suligą
Liliana Bielas - Kostyra

14 listopada br., w Dniu Seniora,
w Urzędzie Miasta i Gminy
z członkami Rady Seniorów
spotkał się Burmistrz Miasta
i Gminy Koniecpol – Ryszard Suliga.

Ś

rodowisko seniorów w Koniecpolu działa bardzo prężnie i bardzo
doceniam naszą współpracę – mówi Burmistrz. – Według danych
demograficznych, w ostatnich 5 latach w Koniecpolu zmalała liczba osób w wieku przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym, natomiast
zwiększył udział mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, co oznacza,
że społeczność gminy „starzeje się”. Taką tendencję demograficzną obserwujemy prawie we wszystkich gminach. Stąd współpraca ze środowiskiem osób starszych i korzystanie z ich potencjału i aktywności jest tak
ważne w dzisiejszych czasach.
Mam przyjemność współpracować z bardzo aktywnymi ludźmi i realizującymi swoje pomysły. Środowisko senioralne w gminie działa

w stowarzyszeniach, w tym w Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego
Wieku, Stowarzyszeniu „Senior” i innych organizacjach oraz uczestnicząc w amatorskim zespole teatralnym, który wszyscy podziwiamy.
W trakcie spotkań Seniorzy wskazują na kolejne obszary możliwych aktywności oraz chęć dalszego rozwoju, współpracy z gminą i całą społecznością lokalną. Ostatnie lata dla Koniecpola to okres trudny, bo okres
wychodzenia z długów i zajmowania się sprawami opóźnień rozwojowych związanych z wodociągami i kanalizacją. Nie zapomnieliśmy jednak o sprawach społecznych. Stabilny budżet pozwala obecnie na podjęcie działań rozwojowych w wielu aspektach i w związku z tym Gmina
rozpoczęła również realizację niezbędnych i bardzo oczekiwanych przez
mieszkańców projektów społecznych związanych z integracją społeczną.
Chciałbym utworzyć w przyszłości Ośrodek Senioralny, skupiający
wszystkie działające na tym terenie stowarzyszenia i organizacje senioralne.
W czasie ponad dwugodzinnego spotkania była również mowa o wielu sprawach Koniecpola, w tym o konieczności podniesienia jakości
świadczenia usług medycznych w SP ZOZ, działającym w Miejskiej
Przychodni i uruchomienia poradni specjalistycznych z lekarzami specjalistami, tak potrzebnymi dla mieszkańców Koniecpola.
•
Gazeta KoniecpolSKA
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Środki unijne na zagospodarowanie terenu

przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu
położonym w Dolinie Pilicy
Liliana Bielas-Kostyra

1.

6.

2.
4.
7.
5.

5.

5.

3.

5.

ZAKRES OPRACOWANIA - ETAP II

1. PLAC STREET FOOD - nawierzchnia z trawy
2. PLAC ZABAW - nawierzchnia piaskowa 40 cm
3. TERENY REKREACYNE
4. TEREN USŁUG gastronomii, turystyki i rekreacji

Stworzenie miejsca spotkań,
aktywnego wypoczynku i rekreacji
z altanami do grillowania, placem
zabaw dla dzieci wyposażonym
w urządzenia nawiązujące do
tematyki rybackiej – to cel inwestycji
przewidzianej na przyszły rok

W

dniu 19 października 2017r. gmina Koniecpol podpisała
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej
II etap” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju
kierowanych przez społeczność” i w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie
zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Na powyższe zadanie Gmina pozyskała bezzwrotną dotację w wysokości 200 000 zł.
Teren do zagospodarowania, położony w samym sercu miasta Koniecpol, graniczy z wałami rzeki Pilicy oraz z drugim zbiornikiem wodnym
o podobnej wielkości, obficie zarybionym.
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5. STANOWISKO WĘDKARSKIE
6. ALTANA GOTOWA 3x7m z grillem kamiennym
7. ALTANA GOTOWA typu grzybek
ZIELEŃ PROJEKTOWANA
ŁAWKA
KOSZ NA ŚMIECI
CIĄG PIESZO-ROWEROWY
ŚCIEŻKI PIESZE

Realizacja projektu o całkowitej wartości 250 000 zł planowana jest
w roku 2018. Celem inwestycji jest stworzenie miejsca spotkań, aktywnego wypoczynku i rekreacji z altanami do grillowania, placem zabaw
dla dzieci wyposażonym w urządzenia nawiązujące do tematyki rybackiej, w tym Statek Magellana, huśtawki, piaskownicę, karuzelę i bujaki
w kształcie ryb, małą architekturą w postaci ławek, koszy na śmieci. Przewiduje się również montaż 4 podestów wędkarskich. Ścieżki pieszo – rowerowe przebiegać będą nie tylko w dotychczasowych lokalizacjach, ale
pojawią się też nowe trakty.
– Dotychczas na terenie Gminy Koniecpol nie było atrakcyjnego miejsca do
rekreacji, wyposażonego w infrastrukturę turystyczną – powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Ryszard Suliga. Mieszkańcy i turyści
nie mogli wypoczywać aktywnie nad wodą i spotykać się w ładnej uporządkowanej i estetycznej przestrzeni. Mam nadzieję, iż w następnym sezonie
będzie można już skorzystać z nowej infrastruktury, na którą pozyskaliśmy
dotację z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – dodał.
•
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Budowa sieci wodociągowej w gminie

– najważniejsze informacje
Ryszard Suliga

W

ostatnim okresie pojawiło się wiele sprzecznych i spekulacyjnych informacji o budowie wodociągów i ich finansowaniu.
W związku z tym chciałbym przedstawić Państwu wiążące
informacje w tym zakresie.
Po okresie walki z zadłużeniem i realizacją założeń programu naprawczego – gmina Koniecpol wyszła na prostą. Budżet jest obecnie stabilny
i można rozpocząć najważniejsze dla gminy inwestycje, w tym budowę
wodociągów, dróg, kanalizacji i dokończenie inwestycji z przeszłości,
w tym remizy strażackiej, tak bardzo oczekiwanej przez mieszkańców.
Priorytetem jest w szczególności budowa wodociągów. W XXI wieku
nie może przecież funkcjonować gmina z mieszkańcami, którzy nie
mają dostępu do wody bieżącej. Taki niestety wizerunek miała nasza
gmina w ostatnich latach. Sytuacja zaczęła się zmieniać w roku 2016,
po pozyskaniu środków zewnętrznych na wskazane poniżej zadania
inwestycyjne.
Muszę w tym miejscu podkreślić, iż każda inwestycja wymaga przygotowania, a więc sporządzenia odpowiedniej dokumentacji projektowej,
co nie jest procesem krótkotrwałym, bo wymaga oprócz wykonania prac
projektowych, uzyskania uzgodnień, pozwoleń itd. Po sporządzeniu
dokumentacji konieczne jest przeprowadzenie postępowania przetargowego w terminach wymaganych Prawem zamówień publicznych. Do realizacji inwestycji przystępuje się zatem po rozstrzygnięciu postępowania
przetargowego i podpisaniu umowy z wykonawcą. Z uwagi na sytuację
na rynku budowlanym i dużą ilość realizowanych inwestycji w ostatnim
okresie, wykonawcy nie są często zainteresowani udziałem w przetargu
lub proponują ceny wyższe od tych, którymi dysponujemy w budżecie
miasta. W takim przypadku musimy powtarzać postępowania przetargowe i w ten sposób wydłuża się czas do rozpoczęcia realizacji. Wynika
z tego, iż często od momentu pozyskania środków, wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej mija nawet rok. Staramy się ten czas bardzo skracać, ale terminów ustawowych nie możemy jednak zmienić.
Na bieżąco pracujemy jednak nad realizacją kolejnych etapów budowy
wodociągów.
Poniżej przedstawiam kolejne etapy budowy sieci wodociągowej
z podziałem na zadania wykonane, w trakcie realizacji inwestycji
i w trakcie przygotowania do realizacji, czyli sporządzania dokumentacji projektowej.
1) INWESTCJE WYKONANE – w grudniu 2016 roku zakończyliśmy I etap budowy wodociągów:
– „Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol”
Zakres rzeczowy: budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Dąbrowa, Wólka Kuźnica Grodziska, Załęże, Oblasy
(sieć wodociągowa o z rur PE, o łącznej długości 11 852 mb, w tym rury
PE o średnicy fi=160 mm: 7 830 mb, rury PE o fi=125 mm: 4 022 mb,
przyłącza wodociągowe w ilości 223 sztuk oraz długości o 5 287 mb)
Okres realizacji: od 02.09.2016 r. do 15.12.2016 r.
Koszt: 1 950 000,18 zł, w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa:
1 252 468,00 zł (dotacja celowa) i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 313 118,02 zł
– „Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Teresów do miejscowości Załęże”
Zakres rzeczowy: wykonano odcinek sieci z rur PE o średnicy
fi=160 mm i długości 2 305,65 mb, łączący istniejące sieci wodociągowe w miejscowościach: Teresów i Załęże
Okres realizacji: od 14.12.2016 r. do 21.12.2016 r.
Koszt: 380 500,00 zł, w tym dofinansowanie: 304 400 zł (dotacja
z rezerwy celowej).
2) W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI:
– „Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol, Etap I, zadanie II:
Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci

wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Rudniki, Zaróg, Rudniki Kolonia, Dąbrowa, Piaski – Pękowiec, Teodorów”
– realizacja w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”
Termin zakończenia zadania: do 15.12.2017 r.
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie sieci wodociągowej z rur PE RC
o średnicach fi=225 mm; fi=160 mm i fi=125 mm, o łącznej długości
ok. 19 000 mb oraz około 160 sztuk przyłączy.
Koszt budowy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej:
5 400 000 zł.
Dnia 11 lipca 2017 r. gmina Koniecpol otrzymała z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na kwotę 4 325 567 zł
(80% wartości zadania) na realizację powyższego zadania i promesę
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
3) W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI, czyli na
etapie sporządzania dokumentacji projektowej:
– „Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol. Etap III: Opracowanie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska,
Łysaków, Łysiny ul. Zielona oraz w miejscowości Koniecpol: ul.
Przedmieście Przysieka, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Koniawy, Mickiewicza, Kościuszki”
Koszt opracowania dokumentacji projektowej: 199 875 zł, w tym
dofinansowanie z Budżetu Państwa (dotacja celowa) w wysokości
150 000 zł. Zakres rzeczowy do zaprojektowania: sieć wodociągowa
z rur PE RC o średnicach fi=160 mm i fi=125 mm o łącznej długości
około 17,5 km oraz około 190 sztuk przyłączy wodociągowych. Projekt techniczny powstanie do końca br.
W ten sposób zamknięty zostanie wreszcie problem braku wody bieżącej w gospodarstwach domowych, tak wyczekiwanej od lat w Koniecpolu.
Reasumując powyższe, chciałbym podkreślić, iż inwestujemy obecnie
w gminę to, co wypracujemy, a długi, które zastałem obejmując fotel
burmistrza, stopniowo spłacam. Obniżyliśmy zadłużenie z 16 mln zł do
planowanych 7 mln zł na koniec roku. Ustabilizowałem więc budżet,
wypracowałem nadwyżkę finansową i budżet Koniecpola na dzień dzisiejszy jest stabilny. Nie zaciągam kolejnych kredytów i nie zadłużam
gminy.
Pozyskuję wszystkie możliwe bezzwrotne dotacje. Zgłaszam wnioski
o dofinansowanie w kolejno ogłaszanych naborach i to zarówno ze
środków krajowych, jak i unijnych. Jak wiadomo są to konkursy i konkurencja jest duża, ale udało nam się pozyskać dotacje na znaczną ilość
wniosków. Część wniosków pozostaje jeszcze na etapie oceny formalnej
lub merytorycznej.
Według stanu na listopad 2017 r. zgłosiliśmy do instytucji dotujących aż
15 projektów unijnych, w tym 9 projektów już uzyskało dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Europejskiego
Funduszu Społecznego. Dwa kolejne projekty zostały dofinansowane
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.
Wynika z tego, iż od poprzedniego roku gmina pozyskała środki unijne na
realizację 11 projektów w kwocie ponad 10 mln zł oraz środki krajowe na
realizację 4 projektów za kwotę ponad 6,8 mln zł. Kolejne złożone wnioski
opiewają na wartość 10 mln zł.
Nigdy w przeszłości gmina nie pozyskiwała takich środków bezzwrotnych.
Oprócz zadań finansowanych ze środków zewnętrznych inwestujemy
również własne środki budżetowe na remonty dróg, budowę chodników,
parkingów, remonty szkół oraz realizację inwestycji na terenach wiejskich,
o których piszemy na łamach niniejszego numeru „Gazety Koniecpolskiej”.
•
Gazeta KoniecpolSKA
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AKTUALNOŚCI gminne

Święto Odzyskania Niepodległości
Arleta Olszewska - Lorin

11 listopada
obchodziliśmy
99 Rocznicę
Odzyskania
Niepodległości.

U

roczystości rozpoczęła msza św. w intencji ojczyzny, którą w kościele św.
Michała odprawił ks. prałat Kazimierz

Bogdał.
Po mszy jej uczestnicy udali się pod pomnik
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zgromadzeni

goście wysłuchali rysu historycznego przedstawionego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej
Anetę Chrzuszcz. Następnie do zgromadzonych
swe słowa skierował Burmistrz Miasta i Gminy
Koniecpol Ryszard Suliga przypominając jak
ważne jest zaangażowanie patriotyczne w dzisiejszych czasach. Teraz kiedy nie wymaga ono
od nas poświęcenia, czy ofiary krwi a jedynie
pamięci i podtrzymywania tradycji. Burmistrz
wspomniał również, że 11 listopada 2017 r. jest
początkiem inauguracji obchodów 100-lecia
odrodzenia Rzeczpospolitej i w nadchodzącym roku chce być inicjatorem wielu wydarzeń
o charakterze historyczno – patriotycznym na
terenie miasta i gminy Koniecpol.

Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły
wiązanki kwiatów pod pomnikiem Marszałka
Piłsudskiego.
W tegorocznych uroczystościach 99 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości udział wzięli przedstawiciele władz miasta i powiatu: Burmistrz
Koniecpola Ryszard Suliga, Wicestarosta Henryk Kasiura, Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aneta Chrzuszcz, Zastępca Burmistrza Gwidon
Jelonek, Radni Rady Miejskiej, przedstawiciele instytucji, sołtysi i rady sołeckie, dyrektorzy
szkół i przedszkoli oraz mieszkańcy.
Zarówno mszę św. jak też uroczystości przed
pomnikiem uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta.
•

Kolejny projekt zrealizowany
Aneta Chrzuszcz

Projekt ECO-Lokalnie II, którego
głównym celem jest poprawa
stanu środowiska naturalnego
przy zaangażowaniu
społeczności lokalnych.
realizowany jest w okresie
od 01.10.2016 r. do 31.12.2017 r.
i został dofinansowany przez
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej.

O

bszar objęty projektem to: gmina Żarki, gmina Myszków, gmina
Niegowa, gmina Poczesna, miasto Częstochowa, gmina Ogrodzieniec, gmina Zawiercie, gmina Włodowice, gmina Kroczyce,
gmina Koniecpol.
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Projekt „ECO-Lokalnie II” zakłada realizację przez Centrum Rozwoju
Lokalnego 17 inicjatyw ekologicznych.
Dzięki inicjatywie pt. „Wędkarska chata”, zgłoszonej przez Stowarzyszenie „Razem łatwiej” nad starym zalewem stanęła altana dla wędkarzy
z pierwszymi elementami wyposażenia. 
•

AKTUALNOŚCI gminne

Rozmowa
z Sebastianem
Juszczykiem
– nowym właścicielem
terenów po byłych
Koniecpolskich Zakładach
Płyt Pilśniowych S.A.
Liliana Bielas - Kostyra

– W październiku odbyła się licytacja terenów po byłych Koniecpolskich Zakładach
Płyt Pilśniowych S.A. i został Pan nowym
właścicielem zakładu.
Przed zasadniczym pytaniem o plany na
przyszłość przypomnijmy trochę historii.
W styczniu 1949 roku Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z byłego
folwarku hrabiego Henryka Potockiego
wydzieliło 16,9 ha pod budowę fabryki płyt
pilśniowych. W 1953 roku wyprodukowano pierwsze płyty. W okresie największego
rozkwitu, tj. w latach 70-tych, pracowało tu
prawie 1 300 pracowników. W roku 1993
zakład został spółką akcyjną Skarbu Państwa. KZPP zaprzestało działalności w 2001
roku. W 2002 roku na bazie przekształceń własnościowych w posiadanie zakładu
wszedł prywatny właściciel. W październiku
bieżącego roku odbyła się licytacja komornicza.
– Sebastian Juszczyk: Tak, znam historię
Koniecpolskich Zakładach Płyt Pilśniowych
S.A. Poznałem całość historii tych zakładów wraz z późniejszymi problemami po
zamknięciu przed podjęciem decyzji o zakupie. Pracował nad tym również zespół
prawników i doradców biznesowych. To
rozległy obiekt, bardzo skomplikowany, bo
zdewastowany. Rewitalizacja tego terenu
będzie niezwykle trudna. Nieremontowany
od lat obiekt jest w fatalnym stanie technicznym, a jego przebudowa, według szacunków,
może pochłonąć nawet wiele milionów złotych. Niestety lata niewłaściwego wykorzystania i nieprzemyślanej eksploatacji, a następnie bezużyteczności i braku właściwego
nadzoru nad nieruchomością zrobiły swoje.
Jest to bardzo zaniedbany teren poprzemysłowy, ale z dużym potencjałem.
Przed zakupem dokonaliśmy dokładnej oceny technicznej każdego obiektu, czy nadaje
się do dalszego wykorzystania, przebudowy
czy wyburzenia.
Podobnie wygląda druga część tych terenów,
która była kiedyś biologiczną oczyszczalnią
ścieków, kompletnie zdewastowaną w chwili obecnej. Jest sprawą niewyobrażalną, iż

w zbiornikach znajdują się pozostałości biologiczne po oczyszczalni.
– Skąd pomysł na biznes w Koniecpolu?
– Sebastian Juszczyk: O licytacji komorniczej
i możliwościach dowiedziałem się na jednym
ze spotkań biznesowych. Pan Ryszard Suliga
– Burmistrz Koniecpola – przedstawiał możliwości rozwoju gminy, w tym prezentował niewykorzystane tereny inwestycyjne. Po wstępnej ocenie Koniecpol wydał mi się miejscem
jak najbardziej odpowiednim na nową inwestycję, tym bardziej, że widzę realne szanse na
rozwój tej gminy. Obserwuję od pewnego czasu realizowane inwestycje, znam postrzeganie
Koniecpola na zewnątrz, który od 3 lat zmienił
swój wizerunek.
Teren po byłych KZPP ma wiele możliwości,
w tym uzbrojenie, bocznice kolejowe.
– Jakie zatem są plany rozwoju tego miejsca?
I najważniejsze pytanie: czy będą nowe miejsca pracy?
– Sebastian Juszczyk: Nasze plany inwestycyjne przewidują przede wszystkim działalność w oparciu o produkty pochodzące
z przemysłu drzewnego. Na tym etapie nie
chciałbym informować o szczegółach, bo to
jeszcze nie ten czas. Na pewno nie nabyliśmy
terenów w celach spekulacyjnych. Poważnie
myślimy o rozwoju produkcji, uruchomieniu
na nowo hal produkcyjnych, a tym stworzeniu nowych miejsc pracy. Generalnie teren
wykorzystany zostanie pod działalność produkcyjną, wynajem powierzchni magazynowej, biurowej, szeroko pojęte usługi.
Wymaga to jednak czasu, co podkreślam.
W pierwszej kolejności musimy zakończyć
sprawy formalno – prawne związane z licytacją komorniczą, które potrwają zapewne
do końca roku. Cały czas nad rozwojem tego
terenu pracuje zespół specjalistów, w tym
inżynierów, architektów, doradców od finansowania projektów innowacyjnych i rewitalizacyjnych. Być może podzielimy inwestycję
na etapy i nową działalność będziemy uruchamiać sukcesywnie.
Jeszcze raz zaznaczę, pamiętajmy o tym ile lat
ten teren pozostawał nieużyteczny. Nie można
w ciągu paru miesięcy rozpocząć działalności,
bo to są przede wszystkim decyzje finansowe
i muszą być przemyślane. Rozmawiamy z potencjalnymi parterami biznesowymi i firmami
oferującymi nowoczesne linie technologiczne
związane z produkcją materiałów pochodzących z przemysłu drzewnego. Dzisiejsza produkcja musi uwzględniać innowacyjność procesu produkcyjnego i przyszłych produktów.
Jestem doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzę od lat działalność w województwie
świętokrzyskim, związaną z robotami budowlanymi i sprzętem technologicznym, a więc
wiem, że ta inwestycja wymaga dokładnie
przemyślanego biznes planu. Jest to przecież
razem prawie 38 ha terenu.
Po podjęciu ostatecznych decyzji inwestycyjnych poinformujemy o szczegółach działalności.
– Dziękuję za rozmowę.
– Sebastian Juszczyk: Dziękuję.
•

ZIMA
B EZDOMNYCH

MGOPS
w Koniecpolu

gotowy na zimę

Z

ima dla bezdomnych to czas
wyjątkowo trudny.
Po raz kolejny apeluję, że
w związku z niskimi temperaturami,
które szczególnie w nocy spadają poniżej zera, życie osób bezdomnych
oraz samotnie mieszkających bywa
zagrożone. Powodem zagrożenia
może być nie tylko ujemna temperatura, ale także pożar lub zatrucie
tlenkiem węgla.
W związku z tym od listopada 2017 r.
do marca 2018r. uruchomiona została infolinia dla bezdomnych. Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu
987 można uzyskać informacje o pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych.
Swoim zasięgiem obejmuje teren całego województwa śląskiego. Infolinia
obsługiwana jest przez Wojewódzkie
Centrum Zarządzania Kryzysowego
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Można na nią dzwonić z telefonów
stacjonarnych i komórkowych. Połączenie jest bezpłatne, numer działa
całodobowo.
Osoby bezdomne z terenu naszej
Gminy mogą skorzystać z pomocy
w postaci schronienia lub wyżywienia
w okresie zimowym.
Szczegółowej informacji w tym zakresie udziela MGOPS w Koniecpolu,
ul. Chrząstowska 6a, tel. 34 3551-387.
Każdy z mieszkańców naszej gminy
powinien wiedzieć, że w sytuacji,
kiedy widzi osobę bezdomną lub
leżącą na chodniku z różnych przyczyn, należy zadzwonić pod bezpłatne numery alarmowe:
997 – POLICJA
999 – POGOTOWIE
RATUNKOWE
112 – SŁUŻBY RATOWNICZE
987 – POMOC BEZDOMNYM
Wszystkie sygnały od mieszkańców są
sprawdzane. Bezdomni będą przewożeni do schronisk i noclegowni, a nawet szpitali gdy zajdzie taka potrzeba.
Ryszard Suliga – Burmistrz Miasta
•
i Gminy Koniecpol
Gazeta KoniecpolSKA
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Sylwetki firm i przedsiębiorców

Rozmowa z Burmistrzem
Ryszardem Suligą
Ryszard Suliga: – Tak, znalazłem inwestora. Moje
działania związane z udziałem w targach, galach biznesu i kongresach gospodarczych, na których prezentowałem możliwość inwestowania w gminie Koniecpol, przyniosły efekty. Samorząd musi sam wychodzi
do przedsiębiorców. Nie może czekać aż sami przyjdą,
bo z tego niewiele wyniknie. Po opracowaniu w Urzędzie kilku ofert inwestycyjnych i wyjściu na zewnątrz
w ostatnim roku pojawiło się nieporównywalnie więcej zapytań inwestycyjnych niż wcześniej. Jest to dowód na zmianę postrzegania naszej gminy. To nie jest
też skutek zmian na rynku, ale wynika z naszej aktywności. Muszę podkreślić, iż skutkuje również formuła
polecenia. Dobrze obsłużony inwestor, którym gmina
zainteresuje się i poświęci mu czas, poleci nas innym, a następnie
przyprowadzi partnerów biznesowych.
Stąd konieczność stworzenia miejsca obsługi inwestora. Każdy
inwestor to nowe miejsca pracy, a więc korzyść dla mieszkańców
i dochody dla budżetu gminy.
O samych planach odnośnie terenu po byłym KZPP wypowiada
się właściciel na łamach tego wydania Gazety.

na temat rozwoju
przedsiębiorczości
w gminie Koniecpol
Liliana Bielas - Kostyra

Koniecpol to nie tylko zagłębie
drewna i region o bogatej
tradycji historycznej, ale
także miejsce, którym od
paru miesięcy zaczynają
interesować się inwestorzy
i gdzie powoli zaczynają
krystalizować plany
inwestycyjne odnośnie
niewykorzystanych terenów
inwestycyjnych, w tym po
byłych Koniecpolskich
Zakładach Płyt
Pilśniowych S.A.

L

iczba podmiotów gospodarki narodowej działających
na obszarze Gminy Koniecpol wpisanych do rejestru
REGON na koniec 2015 r. wyniosła 681. W przeciągu
ostatnich 7 lat liczba podmiotów gospodarczych nieznacznie wzrosła (o niecałe 2%), przy czym na obszarze Miasta
nastąpił spadek, a na obszarach wiejskich wzrost ilości podmiotów. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą w stosunku do ogółu przedsiębiorstw sektora
prywatnego jest wysoka – w 2015 r. odsetek wyniósł prawie
84% i był porównywalny z odsetkiem dla powiatu częstochowskiego (prawie 86%). Czy miasto podejmuje działania
wspierające przedsiębiorczość w mieście? Czy temat współpracy: samorząd – biznes są obecne w Pana pracy?
Ryszard Suliga: – W roku 2017 bardzo zintensyfikowałem działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w gminie
w 3 kierunkach: pozyskania nowych inwestorów dla terenów
poprzemysłowych, które mogą wygenerować nowe miejsca
pracy dla mieszkańców gminy, rozpoczęcie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami już działającymi na tym terenie,
którzy są już obecnie pracodawcami i stworzenie miejsca obsługi inwestora.
– W październiku 2017 roku odbyła się kolejna licytacja komornicza terenów po byłych Koniecpolskich Zakładach Płyt
Pilśniowych S.A. i pojawił się inwestor.

12

Gazeta KoniecpolSKA

– W sferze gospodarczej nie było wcześniej ścisłej współpracy
przedsiębiorców z Urzędem Miasta i Gminy Koniecpol?
Ryszard Suliga: – W przeszłości nie działały w Koniecpolu żadne organizacje skupiające lokalne firmy, a tym bardziej instytucja otoczenia biznesu, fora współpracy, czy wymiany kontaktów,
informacji. To firmy tworzą miejsca pracy, jak już powiedziałem
wcześniej. Gmina realizuje zadania własne, wynikające z obowiązującego prawa, ale musi też tworzyć klimat dla rozwoju
przedsiębiorczości i to zarówno dla większych firm, jak i mikro
i małych przedsiębiorstw.
– Pod koniec września, w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol, odbyło się pierwsze spotkanie biznesowe przedsiębiorców z Koniecpola. Jak była idea zorganizowania takiego spotkania?
Ryszard Suliga: – W bieżącym roku w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol odbyły się już dwa spotkania dla przedsiębiorców.
Pierwsze szkolenie, zorganizowane jeszcze w lipcu pn. „Przedsiębiorcą być”, skierowane było do osób planujących rozpoczęcie
działalności gospodarczej lub osób już ją prowadzących, które
szukają możliwości rozwoju swojego biznesu, pragną się szkolić
i nawiązywać nowe relacje biznesowe. W programie znalazły się
takie tematy jak: rozpoczęcie działalności gospodarczej, czyli jak
krok po kroku wygląda proces zakładania własnej firmy, możliwości finansowania działalności gospodarczej. Warsztaty cieszyły się
dużym zainteresowaniem – w wydarzeniu uczestniczyło 20 osób.
Po tych warsztatach zdecydowałem o kontynuacji takich działań
i pod koniec września zorganizowałem pierwsze spotkanie biznesowe przedsiębiorców z Koniecpola połączone z warsztatami
pn. „6 kroków do większej motywacji” , o którym też piszemy na
łamach tego numeru.
Przedsiębiorcy są zainteresowani współpracą. Chciałbym aby
w Koniecpolu powstało forum współpracy i kooperacji firm, samorządu, osób mających wpływ na rozwój lokalny i regionalny.
Stąd też pomysł na powstanie nowego działu w „Gazecie Koniecpolskiej”, prezentującego naszych przedsiębiorców.
– Dziękuję za rozmowę.
– Ryszard Suliga: – Dziękuję.

•

Sylwetki firm i przedsiębiorców

Nanotechnologia
spoiw mineralnych

AR-TEK
Ryszard Bojarski

– innowacja w rewitalizacji,
budownictwie i górnictwie

Liliana Bielas-Kostyra

Nanotechnologia jest
wciąż młodą dziedzinĄ
nauki, zwłaszcza
w obszarze badań inżynierii
materiałów budowlanych.
Jednak żadna z dziedzin
nie jest tak spektakularna
i zaskakująca jak właśnie
technologia produkcji
przedmiotów na poziomie
najmniejszych cząstek
materii.

P

rodukty oparte o ten rodzaj technologii
mają wiele unikatowych cech fizykochemicznych. Materiały takie mogą
w znacznym stopniu rozwiązać aktualne
problemy budownictwa, zmienić wymagania
i organizację procesu budowlanego.
Nanospoiwo produkowane jest przez Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych
w Zakładzie Spoiw Mineralnych, zlokalizowanym w gminie Koniecpol, w sołectwie Radoszewnica. Budowa Zakładu współfinansowana
była przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013.
O producencie
Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno – Wiertniczych G. Janik, R. Kuś Spółka Jawna, która
działa od 1991 roku. Została założona przez
Grażynę Janik i Romana Kusia – znanych geologów z zawodu i pasji.
Firma specjalizuje się w wykonawstwie barier hydroizolacyjnych oraz zagęszczaniem obwałowań
rzek, zbiorników wodnych i obiektów hydrotechnicznych. Spółka wykonuje również prace
na rzecz Wojewódzkich Zarządów Melioracji
i Obiektów Wodnych oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Ponadto przedmiotem działalności tego podmiotu jest realizacja
prac hydroizolacyjnych na rzecz kopalń i innych
kontrahentów, w tym wykonuje prace przy realizacji sieci dróg i autostrad w Polsce.
Dowodem na rozwój nanotechnologii i jej innowacyjności jest wprowadzone przez Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Górniczych

na rynek nanospoiwo ClayFill, produkowane właśnie w Koniecpolu.
– Nanospoiwo jest alternatywą na rynku
spoiw na wyższym poziomie w sensie ekologicznym i z lepszą ceną. Nanospoiwo to
nowa propozycja w zakresie hydrotechniki,
zabezpieczenia wysypisk odpadów i górnictwa
podziemnego. Na rynku może zastąpić cementy, żywice z uwagi na fakt, iż jest całkowicie
bezpieczne dla środowiska – mówi Grażyna
Janik, właścicielka Przedsiębiorstwa Robót
Geologiczno-Wiertniczych.
Jedną z unikatowych cech mieszkanki mineralnej jest jej wysoka ekologiczność: – Podstawową cechą materiału jest zerowy odciek
w trakcie wiązania w ciało stałe, co skutkuje
brakiem oddziaływania na środowisko naturalne. Nie powoduje to również zmiany
PH wód gruntowych, do których produkt jest
iniekowany. Materiał zbudowany jest z naturalnych składników, co jak wykazują badania,
pozwala na zachowanie właściwości produktu
w stanie niezmiennym nawet przez kilkanaście lat– dodaje Roman Kuś.
Produkt uzyskał Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, co pozwala na
zastosowanie nanospoiwa w każdym środowisku, w tym również w otoczeniu ujęć
wody pitnej.
Czy nanospoiwo może zastąpić cement, lub
też całkowicie wyprzeć go z rynku?
– Cement jest materiałem wykorzystywanym przy tworzeniu konstrukcji. Natomiast
nanospoiwo ma inny zakres zastosowania.
Służy do modyfikacji gruntów w zakresie
polepszenia parametrów geotechnicznych,
przeciwfiltracyjnych. Posiada ono szerokie
zastosowanie w budowlach hydrotechnicznych, może być wykorzystywany do głębokich
wykopów budowlanych – podsumowuje
Grażyna Janik.
Zakład zlokalizowany jest w Koniecpolu na
terenie po byłej cegielni. To pierwsze takie
miejsce, gdzie powstaje nanospoiwo. Aktualnie jest tylko jeden taki Zakład w Polsce,
który produkuje mieszkankę zarówno na
potrzeby polskich projektów budowlanych,
jak i zagranicznych. – Badania naukowe
przeprowadzone w ramach projektu badawczego, w grudniu 2015 r., wykazały, że
spoiwo w sposób doskonały wiąże też grunty
skażone ropopochodnymi, metalami ciężkimi
i ściekami – mówi właścicielka PRGW.  •

AR-TEK istnieje
od 1992, kiedy
to z inicjatywy
założyciela Ryszarda
Bojarskiego powstał
zakład najpierw
zlokalizowany
w Seceminie,
natomiast dwa lata
później produkcję
przeniesiono do
Koniecpola, gdzie jest
ona kontynuowana
do dnia dzisiejszego.

P

rzed przystąpieniem do Unii Europejskiej Zakład prowadził również ubój
trzody chlewnej oraz w mniejszej ilości bydła, niestety nowe wymagania wprowadzone przez Unię zmusiły właściciela masarni do zamknięcia tego działu.
Obecnie Zakład wyspecjalizował się w przetwórstwie mięsa wieprzowego, wołowego
oraz drobiowego. Surowiec pozyskiwany do
produkcji jest głównie polskiego pochodzenia i jest wykorzystywany do produkcji bardzo wysokiej jakości produktów tradycyjnymi metodami. Dzięki naszej specjalizacji
produkcji metodami tradycyjnymi, Zakład
w ciągu ostatnich dwóch lat pozyskał dużą
ilość klientów w kanale nowoczesnym jak
i tradycyjnym. Umocniła się tez nasza pozycja na rynkach klientów z długoletnią współpracą. Dobrą jakość produktów i nowości
docenili również klienci odwiedzający nasze
sklepy firmowe, które znajdują się w Koniecpolu, Włoszczowie oraz Olbrachcicach.
Zwiększenie sprzedaży jaką zanotowaliśmy
w ostatnim okresie umożliwiło nam stabilne funkcjonowanie oraz pewną pracę dla
naszych pracowników, co w sytuacji jaka panuje obecnie w branży jest ogromnym sukcesem.
•
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Przedszkole nr 2 w Koniecpolu

Dzień
Postaci
z Bajek

„Ja się uczę,
gdy się bawię…”
Katarzyna Korgól

C

elebrowanie z dziećmi różnych świąt jest doskonałą okazją nie tylko do zabawy, ale i do nauki.
Dlatego w naszym przedszkolu staramy się
obchodzić różne uroczystości, które na stałe zapisują
się w kalendarzu imprez. Dzieci zwykle z niecierpliwością czekają na te wydarzenia, bo jest to
dla nich okazja do sprawdzenia się w konkurencjach zręcznościowych, w łamigłówkach
i innych. A my – nauczyciele – staramy się
wpleść w te zabawy jak najwięcej nowych treści.
Czasami jest to wiedza przyrodnicza, jak to było
przy okazji „Pomarańczowego dnia”, czy „Światowego dnia Pluszowego Misia”, czy z zakresu literatury dziecięcej („Dzień postaci z bajek”). Nie omijamy
również trudnych do wyjaśnienia młodym ludziom treści
patriotycznych. Z okazji Święta Niepodległości każda grupa
zaprezentowała na forum przedszkola przygotowany wcześniej utwór o Polsce. Organizowanie
takich imprez ma jeszcze jedną zaletę – integrację międzygrupową. Miło jest patrzeć, gdy starsze
dzieci zapraszają do zabawy maluchy i opiekują się nimi. Maluchy natomiast chętnie naśladują
starszych kolegów i koleżanki.
•

Pasowanie na Przedszkolaka

w Przedszkolu Nr 1 w Koniecpolu
z udziałem firmy TechnoNICOL

Bożena Rał

Z okazji obchodów DNIA POSTACI Z BAJEK 6 listopada
dzieci 5-6 letnie z naszego przedszkola odwiedziły Filharmonię
w Częstochowie i obejrzały : ,,Bajkę o dzielnym Szewczyku” w wykonaniu aktorów z Katolickiego
Teatru Edukacji w Krakowie .
Natomiast 10 listopada w naszym
Przedszkolu odbyły się zajęcia
mające na celu wzbogacenie wiedzy i przeżyć poprzez poznawanie
bohaterów literatury dziecięcej.
Dzieci przebrane w stroje znanych bohaterów improwizowały
scenki z bajek, układały puzzle
i historyjki obrazkowe, odgadywały zagadki, rozpoznawały fragmenty bajek. Dzieci są bardzo
dobrymi znawcami bajek i baśni,
dlatego też świetnie radziły sobie z zadaniami. Na zakończenie
wszyscy wykonali prace plastyczne, na których znajdowali się ulubieni bohaterowie.  
•

Agnieszka Młyńska

24

października 2017 r. w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka, które w tym roku miało
szczególnie wyjątkowy charakter. Na naszą uroczystość zaprosiliśmy niezwykłych gości, bo okazało się, że „prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”.
To dzięki nim udało się w samą porę naprawić mocno przeciekający
dach naszego budynku.
Tego dnia mieliśmy zaszczyt przywitać obecnego Prezesa TechnoNICOLU – Pana Dariusza Bluja, a przede wszystkim bliskiego naszym sercom
Honorowego Obywatela Koniecpola – Pana Zbigniewa Kalinowskiego
wraz z innymi towarzyszącymi im przedstawicielami firmy. Oczywiście nie zabrakło wśród nas Pana Burmistrza Ryszarda Suligi, Zastępcy
Burmistrza – Pana Gwidona Jelonka, Dyrektora Szkoły Podstawowej
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Nr 1 w Koniecpolu – Pana
Przemysława Wojciechowskiego oraz Szanownych
Rodziców Dzieci z naszego przedszkola.
Wszyscy doceniamy,
co to znaczy mieć
porządny dach nad
głową, dlatego bardzo pragnęliśmy złożyć
podziękowania tym ludziom, którym zawdzięczamy nasz spokój w czasie deszczu. Ten komfort zapewniła
nam szybka reakcja naszych władz
gminnych oraz zaprzyjaźnionej z naszym miastem międzynarodowej firmy o nazwie TechnoNICOL SP. Z O.O., która wraz z nami obchodziła
swoje 25-lecie działalności.
Po uroczystym Pasowaniu na Przedszkolaka przyszedł czas na podziękowania, które z całego serca złożyli licznie zgromadzeni Rodzice, Dzieci
oraz wszyscy Pracownicy Przedszkola Nr 1.
Jesteśmy bardzo wdzięczni, że nasi darczyńcy dali nam sposobność podziękowania za okazane wsparcie, a w dodatku przyjechali do nas z wielką górą słodyczy.
A Firmie TechnoNICOL, jej wspaniałemu Zarządowi i wszystkim wyjątkowo sympatycznym Pracownikom życzymy wielu kolejnych 25-leci,
gratulujemy świetnych produktów i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.
Dziękujemy za dobre serce, podziwiamy działalność dobroczynną dla
zwykłych ludzi oraz gotowość do pomocy tym, którzy są w potrzebie.  •

Przedszkole nr 2 w Koniecpolu

ZE SZKOLNEJ ŁAWY

Dzień Przedszkolaka
Barbara Krawczyk

25

września 2017r. w Przedszkolu Nr 2 w Koniecpolu zorganizowano Dzień Przedszkolaka. Atrakcją
tego dnia były zabawy prowadzone przez animatorki z firmy „Alee Frajda” w Częstochowie – panie:
Darię i Anetę. Dzieci wraz z wychowawczyniami tańczyły „Nimbo” i układy taneczne do piosenek
„Chocolate” oraz „Gummy Bear”. Największą radość sprawiło dzieciom „zamykanie w bańce mydlanej”. Kolejną
niespodzianką była zabawa muzyczno-ruchowa z chustą animacyjną pt. „Krążąca piłeczka”. Dzieci chętnie uczestniczyły we wszystkich zaproponowanych zabawach. Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały słodki poczęstunek.
Wszystkie te przeżycia pozostały w pamięci dzieci i były tematem rozmów z rówieśnikami i rodzicami.

Ciekawostki z życia naszego Przedszkola…
Inga Staszowska

M

iło nam poinformować, że grupa 5 – 6-latków z Przedszkola Nr 2
w Koniecpolu jako jedyna w gminie została zakwalifikowana do
ogólnopolskiego projektu „Krecik poznaje Polskę”. Projekt ma na
celu poszerzanie przez dzieci, z pomocą bajkowego Krecika, wiedzy na temat
regionu, z którego pochodzą – poznanie jego piękna i wyjątkowości oraz jego
dorobku kulturowego, a także rozbudzenie zainteresowania innymi miejscami w Polsce i nawiązania kontaktu z innymi przedszkolakami w naszym kraju. Krecik, bajkowa postać stworzona wiele lat temu w Czechach, wyruszyła
na początku września w swoją podróż po całej Polsce. Do czerwca będzie
poznawał najdalsze zakątki Polski. Pomysłodawczynią projektu jest p. Małgorzata Dobrakowska – nauczyciel z długoletnim stażem pracy z Miejskiego
Przedszkola nr 13 w Częstochowie, któremu na co dzień patronuje Krecik.
Nasze Przedszkole Krecik odwiedzi w kwietniu 2018 r., ale już teraz dzieci
przygotowują się do tego spotkania, poszerzając wiedzę na temat swojego
regionu, by potem móc opowiedzieć to swojemu wyjątkowemu Gościowi.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w naszym Przedszkolu są „Eksperymentowe piątki”. Co dwa tygodnie w najstarszych grupach przeprowadzane
są eksperymenty, ukazujące różnorodne zjawiska chemiczne i fizyczne.
Do tej pory dzieci szukały skrobi w ziemniakach, obserwowały „Chemiczne jojo”, czarowały „Kolorowy deszcz”, mieszały kolory by otrzymać
nowe barwy, sprawdzały co pływa, a co tonie – a wszystko to za pomocą
prostych składników tj. woda, barwniki spożywcze, ocet, olej, pianka
do golenia, fiolet itp. Celem zajęć jest rozbudzanie ciekawości
dzieci oraz poszerzanie wiedzy na temat obserwowanych doświadczeń i odniesienia ich do sytuacji
z życia codziennego.   •

Pasowanie na przedszkolaka

Iwona Sulisz

D

nia 20.10.2017r. w naszym przedszkolu, w grupach 3 i 4-ro latków odbyło się „Pasowanie na przedszkolaka”
Był to bardzo ważny dzień zarówno dla dzieci jak i ich rodziców. Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały rodzicom swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Recytowały wiersze opowiadające o tym
co dzieci robią w przedszkolu, o zabawach, kolegach, stosowaniu form grzecznościowych, o rodzinie. Podczas
ślubowania dzieci obiecały między innymi: nie grymasić, nie szlochać, słuchać pani, zjadać posiłki przedszkolne, być dobrymi kolegami i „prawdziwymi przedszkolakami”. Po złożeniu przyrzeczenia Pani dyrektor Urszula Garus specjalnym ołówkiem uroczyście pasowała każdego dzieciaka na super przedszkolaka.
Na  koniec uroczystości dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.  
•

Przedszkolaki seniorom
– seniorzy przedszkolakom

Urszula Nowak

W

ramach współpracy naszej placówki z Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Klubem Seniora
dnia 13.11.2017r.o godz. 16, odbyło się wielopokoleniowe spotkanie w siedzibie „Klubu Seniora” pod hasłem „Razem się bawimy – czegoś się uczymy”.
Celem naszej wizyty u szanownych gospodarzy było nawiązanie współpracy, poznanie się, zintegrowanie środowiska lokalnego a także wzbogacenie naszych umiejętności i doświadczeń w kontaktach
z seniorami. Przedszkolaki miały za zadanie przygotować i nauczyć seniorów kilku tańców integracyjnych. Przygotowaliśmy cztery zabawy, przy których zarówno seniorzy jak i mamy naszych
wychowanków, nasze dzieciaki jak i my – wychowawczynie – wszyscy świetnie się bawiliśmy. Po
szalonych tańcach zostaliśmy poczęstowani herbatką, ciasteczkami i słodyczami a na koniec pani Prezes przeczytała dzieciakom fragment bajki z książki „ Bajki tysiąca i jednej nocy”, którą otrzymaliśmy
w prezencie. Bardzo dobrze czuliśmy się wśród babć i dziadziusiów. Osoby te mają tak dużo radości i pozytywnej energii że trudno nam było się z nimi rozstać. To było naprawdę wspaniałe popołudnie. Serdecznie
dziękujemy za zaproszenie i wspaniałą zabawę, żywimy nadzieję na owocną współpracę przez cały  rok.  
•
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„NOWINKI ZE SZKOLNEJ JEDYNKI”
„Jest tylko jeden sposób nauki – poprzez działanie” (Paulo Coelho)

Zaledwie trzy miesiące nauki za nami a śmiało można stwierdzić, że
w naszej szkole nie czas na nudę!

pierwszoklasiści złożyli przysięgę być dobrymi Polakami i godnie reprezentować szkołę.

VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

„I Ty możesz zostać świętym”

29 września uczniowie klas VII pod opieką swoich nauczycielek od
matematyki przeprowadzili konkurs, w którym wyłoniono najlepszych
znawców tabliczki mnożenia. Oprócz dzieci i młodzieży do zabawy
przyłączyli się rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Czas na zabawę!

Samorząd uczniowski z okazji Dnia Chłopaka zorganizował dyskotekę
szkolną. Dobre humory dopisały wszystkim jej uczestnikom, a dźwięki
muzyki sprawiły, że młodzież świetnie się bawiła!

Jakże nie płonąć w podzięce?!

Za codzienny trud i wysiłek w nauczaniu i wychowaniu młodego pokolenia. Za wyrozumiałość, życzliwość i cierpliwość młodzi artyści z klas
VII z wychowawcami zaprezentowali społeczności szkolnej akademię
w rocznicę uchwalenia Komisji Edukacji Narodowej.

Ślubujemy

Ślubowanie i pasowanie dzieci klas pierwszych na uczniów naszej szkoły
to ważne wydarzenie. W niezwykle podniosłej atmosferze, w obecności
p. Burmistrza i Wiceburmistrza, dyrekcji szkoły, rodziców i nauczycieli
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Po raz drugi odbył się konkurs będący alternatywą dla Halloween.
Uczniowie klas IV–VII oraz II–III gimnazjum przebrali się za świętych. A przedstawiciele klas wzięli udział w konkursie wiedzy o objawieniach fatimskich. Klasy I–III wykonały prace plastyczne dotyczące
objawień Matki Bożej w Fatimie.

„Całym mym sercem, duszą niewinną kocham
tę świętą ziemię rodzinną”
Fragment utworu W. Bełzy stał się motywem przewodnim uroczystej
akademii z okazji Święta Niepodległości, która odbyła się 10 listopada.
Uczniowie klas V pod opieką wychowawców zaprezentowali program
artystyczny skłaniający do refleksji na temat Ojczyzny, jej trudnej
historii i patriotyzmu. Recytacja utworów poetyckich, występ chóru
szkolnego i solistów podkreśliły podniosły nastrój uroczystości.

Teatr to aktywa refleksja nad samym sobą

Szkoła umożliwia kontakt ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo
w spektaklach:„Antygona”, „Zemsta”, „Dziady”, „Przygody Tomka
Sawyera”.
•

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 w Koniecpolu ZE SZKOLNEJ ŁAWY

Pomagamy zwierzętom w schronisku!
Dorota Bednarska

Już po raz kolejny uczniowie naszej
szkoły pokazali, że los bezdomnych
zwierząt leży im na sercu.

S

połeczność uczniowska zorganizowała zbiórkę karmy i koców dla
potrzebujących czworonogów. Do zbiórki przyłączyli się uczniowie od najmłodszych do najstarszych klas. Młodzież z II b gimnazjum wraz z wychowawczynią p. Anną Klimasińską ponownie odwiedzili prowadzone przez fundację „Psia Duszka” schronisko w miejscowości
Cisie w pobliżu Blachowni. Dostarczyli zebrane produkty i wyprowadzili psiaki na spacer. Każdy kto choć raz był w schronisku, wie, że właśnie tego zwierzęta potrzebują najbardziej.
•

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDNIKACH

BLIŻEJ GWIAZD - WYCIECZKA DO CHORZOWA
Piotr Milka

Jak co roku Dzień Patrona naszej szkoły obchodzimy na wycieczkach.

W

tym roku wybór padł na największe i najstarsze planetarium i obserwatorium astronomiczne w Polsce.
Wycieczka odbyła się 26 września 2017 roku.
Fundusze na ten wyjazd pozyskaliśmy podczas Pikniku Rodzinnego zorganizowanego
w czerwcu tego roku, w związku z czym wszyscy
uczniowie mieli zapewniony darmowy udział
w wycieczce.
W pierwszej kolejności uczniowie odwiedzili stację meteorologiczną, gdzie wzięli udział

w prelekcji dotyczącej składników pogody,
zapoznali się z przyrządami używanymi do jej
pomiaru oraz zasadami funkcjonowania takiej
stacji.
Głównym celem naszej wycieczki był jednak
seans w Planetarium. Ponieważ współczesny
człowiek rzadko spogląda w niebo – tu mieliśmy okazję przyjrzeć mu się z bliska. W trakcie
prezentacji uczniowie zapoznali się z budową
Układu Słonecznego, rodzajami gwiazdozbiorów, ich symboliką. Dodatkową atrakcją dla

uczestników wycieczki była możliwość zobaczenia największej lunety soczewkowej, pozwalającej obserwować plamy na słońcu czy też kratery
księżycowe. Pochmurne niebo tego dnia nie
dawało nadziei, by w pełni poznać moc lunety,
jednak po otwarciu kopuły dachu Obserwatorium – pojawiło się słońce, na szczęście dla nas.
To była naprawdę interesująca wyprawa. Pełni wrażeń i zadowoleni wróciliśmy do domów, z niecierpliwością oczekujemy kolejnej
wycieczki.
•
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ZE SZKOLNEJ ŁAWY Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W KONIECPOLU

Międzynarodowy
Miesiąc Bibliotek
Szkolnych

Nauczyciele Bibliotekarze

H

istoria Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych rozpoczęła się 18 lat temu. W tym roku święto odbywało się pod
hasłem: „Książka nas łączy”. Biblioteka zaakcentowała święto
poprzez: gazetkę informującą o wydarzeniu, na której przedstawiono
„Intrygujące biblioteki”, wystawy: „Z książką wytycz własny szlak” oraz
o Stanisławie Wyspiańskim w ramach współpracy z Biblioteką Publiczną
MiG Koniecpol, konkursy z nagrodami: rozpoznaj książkę po prezentowanym fragmencie, rozpoznaj film z którego pochodzi cytat, historia
pisma, książki i biblioteki, rozpoznaj nauczyciela na podstawie karykatur
wykonanych przez Olę Baran i Basię Liberda z kl. III LO.
W ramach obchodów po raz kolejny została zorganizowana wycieczka na
XXI Targi Książki w Krakowie. Niepowtarzalna atmosfera, którą tworzą starannie przygotowane stoiska wystawców, znane osoby oraz tłum

Święto Chleba

Nauczyciele ZSP

7

listopada odbyła się w ZSP tradycyjna już uroczystość – Święto
Chleba. W tym dniu do szkoły przybyli znamienici goście powitani przez panią dyrektor Edytę Młyńską – przedstawiciele instytucji i zakładów pracy w terenu Koniecpola i powiatu, księża, dyrektorzy
i nauczyciele wraz z delegacjami uczniów z gimnazjów. Zgromadzeni
wysłuchali i obejrzeli prezentację „Motyw chleba w literaturze”. Zapoznali się z historią chleba na przestrzeni wieków, a w kolejnej prezentacji
przyjrzeli się także nowoczesnym sposobom jego wypieku. Chleb doczekał się mnóstwa sentencji, aforyzmów i przysłów, toteż zaprezentowano najciekawsze przysłowia i deklamowano najbardziej znane wiersze
o chlebie, ale również o tradycjach i wartościach polskiego domu.
Po części artystycznej odbyła się degustacja potraw i różnych rodzajów
pieczywa. Uczniowie klas o profilu gastronomicznym przygotowali
pięknie udekorowane wypieki cukiernicze, kanapki, tace z wędlinami
i pasztetami, a także dania gorące, tj. tradycyjny bigos z suszonymi grzybami, gulasz z dziczyzny w otulinie z jarzyn oraz bogracz. Podczas obsługi uroczystości uczniowie prezentowali prawidłową postawę kelnerską i umiejętności przydatne w zawodach, do których się przygotowują.
Serdecznie dziękujemy sponsorom naszej uroczystości: Panu Andrzejowi Gaikowi – Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Gaik”, Państwu Katarzynie i Ryszardowi Bojarskim – Ubój i Przetwórstwo Mięsa „AR-TEK”,
Panu Zdzisławowi Możyłowskiemu – Piekarnia w Świętej Annie, Panu
Józefowi Domoradzkiemu – Piekarnia „GS Samopomoc Chłopska”
w Koniecpolu.   
•
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zwiedzających to raj dla duszy i … lżejsze portfele. Spotkaliśmy Wojciecha Cejrowskiego, Tomasza Sekielskiego, o. Leona Knabita, Elżbietę
Dzikowską, Wiolettę Piasecką i Elżbietę Stadtmüller. Między stoiskami
przechadzały się baśniowe postacie, magowie, postacie z gier i kreskówek.
Na targach można kupić super książki w super cenach. Patrząc na tłumy
nietrudno wyciągnąć wniosek, że książka ma się dobrze.
Nasz wyjazd wsparli finansowo Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Ryszard Suliga oraz Danuta Milewska prezes firmy Nardos, którym bardzo
serdecznie dziękujemy.    
•

70 lat

A W KULTURZE...

Biblioteki
Publicznej

Miasta i Gminy w Koniecpolu
Zofia Kaniewska

Pierwsza biblioteka w naszym mieście
powstała w październiku 1926 r.
w Szkole Powszechnej i prowadzona
była przez Jadwigę Borkiewicz.
Zbiór liczył 150 woluminów.

P

ierwsza biblioteka publiczna w Koniecpolu powstała 70 lat temu na mocy
Dekretu Krajowej Rady Narodowej
z 6 kwietnia 1946 roku o bibliotekach i opiece
nad zbiorami bibliotecznymi, który przewidywał powołanie w każdej gminie biblioteki
publicznej, a w każdej wsi punktu bibliotecznego. W 1949 roku biblioteka koniecpolska
posiadała 460 woluminów. Kolejno prowadzili ją: wspomniana Janina Borkiewicz, następnie pani Lamek oraz pan Lenarciński.
W 1958 r. placówkę przejęła Alina Fiok,
która pracowała do 1992 r. Po wojnie w Koniecpolu równocześnie funkcjonowały dwie
biblioteki.
Gminna Biblioteka Publiczna w Chrząstowie również zaczęła działalność w 1947 r.
Przez długie lata prowadzona była przez Kazimierę Markiewicz i mieściła się w budynku
gminy przy ul. Żeromskiego. Po odbudowie
Pałacu Potockich została tam przeniesiona.
W 1960 r., kiedy nastąpiło włączenie Chrząstowa do Koniecpola obie biblioteki stworzyły jedną sieć. Oprócz bibliotek miejskich
działały biblioteki w Koniecpolu Starym, Radoszewnicy i Kuźnicy Grodziskiej. W pozostałych wsiach istniały punkty biblioteczne.
W 1970 r. stanowisko kierownika, a później dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy pełniła Danuta Kusak.
Biblioteki publiczne oprócz wypożyczania
spełniały także inne role: przeprowadzały
konkursy, organizowały wystawy, wieczory
literackie i czytanie bajek. Biblioteka prowadziła studia wychowania estetycznego, Klub
Miłośników Teatru oraz Koło Przyjaciół Biblioteki.
W 1976 r. w woj. częstochowskim podsumowano dorobek bibliotek, nazywając go
Rokiem Bibliotek i Czytelnictwa. Biblioteka
w Koniecpolu otrzymała nagrodę drugiego
stopnia, a w 1980 r. została biblioteką roku
w woj. częstochowskim. W 1988 r. Biblioteka
zdobyła nagrodę pieniężną w konkursie Tygodnika Kulturalnego p.n. „Złoty Wawrzyn
dla Twórcy, Złoty Wawrzyn dla Biblioteki”.

W styczniu 2003 r. po przejściu na emeryturę Danuty Kusak kierownikiem biblioteki
została Elżbieta Czerwińska. W chwili obecnej na terenie miasta i gminy działają dwie
placówki wchodzące w skład Domu Kultury
w Koniecpolu: BPMiG w Koniecpolu, którą od końca 2011 kieruje Zofia Kaniewska
oraz Filia w Koniecpolu prowadzona przez
Halinę Gieroń. Na koniec 2016 r. zarejestrowano 1055 czytelników. Księgozbiór wynosił
19607 woluminów.
Biblioteka współpracuje ze szkołami i przedszkolami, organizując lekcje biblioteczne,
konkursy, spotkania autorskie, pogadanki.
Corocznie bierze udział w ogólnopolskiej
akcji „Cała Polska czyta Dzieciom”.
Dla dorosłych organizujemy wystawy, wieczory poezji, warsztaty plastyczne, spotkania autorskie. Od lat współpracujemy
z Katolickim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Kołem Emerytów, dla
którego zorganizowaliśmy m.in. wieczór
papieski, Walentynki, Mikołajki, Andrzejki.
Dla osób 50+ zorganizowano cykl bezpłatnych zajęć z obsługi komputera i internetu.
Współpracujemy też z Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie jako punkt informacyjny z materiałami
edukacyjnymi.
Od kilku lat biblioteka prowadzi akcję
„Książka na telefon” dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych, którym książki
dostarczamy bezpośrednio do domu.
W ostatnich latach Biblioteka kilkakrotnie
pozyskiwała środki finansowe z Fundacji
Orange na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych i zakup
materiałów o charakterze edukacyjnym.
Biblioteka pozyskuje od lat środki finansowe
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych.
Od ponad trzech lat w obu bibliotekach
trwa tworzenie elektronicznego katalogu
zbiorów.
•

W noc
grudniową...
***

W noc grudniową śnieżyca
wiatr z północnej dmie strony
tylko światło księżyca
przez chmur pada zasłony
Wyją wilki po lesie
drży bór głuchy, sosnowy
a wichura w dal niesie
grozę nocy zimowej
W tę noc ciemną i mroźną
co kir czarny rozpina
drogą śnieżną i mroźną
idzie mała dziecina
I podnosi rączęta
ponad jasne swe czoło
błogosławi ptaszęta
i twór wszelki i sioło.
I te chaty wieśniacze
i te łąki i drzewa
i to dziecię co płacze
i to dziecię co śpiewa.
I tak kojąc ich smutki
z jasną gwiazdką nad głową
idzie Jezus malutki
w tę noc ciemną grudniową.

***

W

iersz otrzymaliśmy od pani Marii
Kołczyk z Radoszewnicy. Pani
Maria nie tylko pisze wiersze ale
też pięknie je deklamuje. Swój talent pani
Maria Kołczyk zaprezentowała m. in podczas uroczystego spotkania z okazji 8 marca
w Radoszewnicy oraz podczas tegorocznych
Dożynek w Okołowicach.
•
Gazeta KoniecpolSKA

19

RÓŻNOŚCI

JUBILEUSZ 25-LECIA DZIAŁALNOŚCI
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W STARYM KONIECPOLU

Barbara Bladziak

21

września br, w 25 rocznicę Koła Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych w Koniecpolu odbyła
się uroczystość Jubileuszowa w lokalu Remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej „SALA WESELNA” w Starym Koniecpolu. Uroczyste obchody
jubileuszowe były poprzedzone wycieczką do
Sanktuarium Maryjnego w Gidlach (dofinansowanej ze środków PERFON za pośrednictwem
PCPR w Częstochowie) gdzie została odprawiona uroczysta Msza Św. w intencji 25-lecia
stowarzyszenia. W wycieczce uczestniczyło 55
osób, członków stowarzyszenia. O godzinie
12:00 w Sali Weselnej uroczystość jubileuszową
rozpoczęła prezes zarządu Barbara Bladziak serdecznie witając zaproszonych gości oraz uczestniczących członków stowarzyszenia. Następnie
członek zarządu Paweł Czerwiński odczytał historię Stowarzyszenia, a członek zarządu Aneta
Tanasiewicz przedstawiła posumowanie z działalności zarządu za 25 lat.
W uroczystości uczestniczyli inicjator utworzenia Koła ksiądz Stanisław Jurczuk – prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych
Archidiecezji Warszawskiej, założyciel Koła
ówczesny dyrektor OKSiR Stefan Sygit, władze Starostwa Powiatowego w Częstochowie,
władze Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Częstochowie, Dyrektor Domu
Kultury w Koniecpolu, Prezes Banku Spółdzielczego w Koniecpolu, panie z Biblioteki
Miasta i Gminy w Koniecpolu, ksiądz dyrektor
Domu Dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie,
przedstawiciele firm przewozowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych związku
i stowarzyszeń oraz osoby niepełnosprawne
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i opiekunowie, rodzice. Podziękowania od Zarządu Stowarzyszeń otrzymali inicjator Ks. Stanisław Jurczuk i założyciel Stefan Sygit.
Gratulacje i życzenia kontunuowania tak bardzo potrzebnej działalności w celu pomocy
drugiemu człowiekowi przekazali starosta
Krzysztof Smela, wicestarosta Henryk Kasiura, dyrektor PCPRu – Katarzyna Buchajczuk,
Burmistrz Ryszard Suliga, Wiceburmistrz Gwidon Jelonek, przewodnicząca Rady Miejskiej
Aneta Chrzuszcz, Dyrektor Domu Kultury
Arleta Olszewska –Lorin, panie Bibliotekarki
Zofia Kaniewska, Halina Gieroń, Prezes Banku
Spółdzielczego Halina Dudek, kierownik Artur
Sygit wraz z kadrą, Prezes Stowarzyszenia Senior Jerzy Stępień, Przewodnicząca Koła PZERiI Marianna Świerczyna. Również członkowie Zarządu Stowarzyszenia złożyli serdeczne
podziękowania za długoletnią pracę społeczną
prezesowi Barbarze Bladziak.
Otrzymaliśmy kwiaty i upominki – od starostwa , Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol,
od Domu Kultury i Biblioteki, od Państwa
Nowak i od Banku Spółdzielczego w Koniecpolu.
Prezes Barbara Bladziak za złożone życzenia
i gratulacje wszystkim podziękowała oraz życzyła dalszych następnych jubileuszy.
Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani pysznym tortem z napisem
25 lat Katolickiego Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych upieczonym przez Kadrę pracowniczą WFZ. Na zabawie przy
muzyce zespołu Konrada Lipki bawiło się
80 członków oraz gości zaproszonych od
godz. 15:00 do godz. 22:00. Uroczystość ta
pozostanie na długo w naszej pamięci.
•

***

Już 25 lat mija
Naszemu Stowarzyszeniu
Które ciągle się rozwija
Dzięki Bogu Najwyższemu
Nowych członków przybywa
Każdy tu należeć chce
Atmosfera jest przyjemna
Wszyscy dobrze czują się
Na spotkania większość chodzi
By miło spędzić czas
Posłuchać co do powiedzenia
Ma każdy z nas
Władze Stowarzyszenia przychylne
Zawsze mają miły gest
Wspomagają dobrą radą
Gdy potrzeba taka jest
Zarząd ma pracy wiele
Bo dogodzić wszystkim chce
Nigdy nie liczy na wdzięczność
Lecz uśmiechu miły gest
Cóż Wam życzyć moi mili
Następnych 25 lat
Aby każdy z głową w chmurach
W zdrowiu kroczył przez ten świat

***
Członek KSON
Agnieszka Donarska

RÓŻNOŚCI

Zima zawitała
do Koniecpola…
i czuć już Święta
Redakcja

W niedzielę 3 grudnia
w godzinach wieczornych
Burmistrz Koniecpola
w towarzystwie
dyrektora Domu Kultury,
radnych, sołtysów,
druhów strażaków OSP
oraz licznie przybyłych
mieszkańców i dzieci,
dokonał uroczystej
iluminacji choinki
na Rynku.

Quest Koniecpol Ekspres
Ilona Kawińska, Małgorzata Gołębiowska

„W

ita Was święty w progach Koniecpola….” tak rozpoczyna się wędrówka
pełna zagadek i ciekawostek historyczno – kulturalnych po naszym
mieście.
17 października 2017r cztery drużyny pięcioosobowe z opiekunami spotkały się przy
pomniku Tadeusza Kościuszki. W zabawie wzięli udział uczniowie z SP nr2, SP nr 1,
SP w Rudnikach, LO w Koniecpolu. Inauguracja Questu zbiegła się z 200 rocznicą
śmierci Naczelnika Państwa Polskiego Tadeusza Kościuszki. Była to okazja do uczczenia tej rocznicy. Burmistrz Ryszard Suliga wraz z Dyrektorem Domu Kultury Arletą
Olszewską-Lorin złożyli kwiaty, a Małgorzata Gołębiowska przybliżyła zgromadzonym sylwetkę bohatera narodowego.

Po części oficjalnej drużyny zaopatrzone w przewodniki i broszury z zagadkami wyruszyły wytyczonym szlakiem rozwiązując po drodze krzyżówki. Trasa wiodła przez
najciekawsze miejsca miasta.
Miejscem docelowym po półtora godzinnym spacerze było Nadleśnictwo Koniecpol,
które dzięki swojej gościnności użyczyło nam miejsca , gdzie na strudzonych drogą wędrowców czekało rozpalone ognisko, upieczone kiełbaski oraz słodkości.
Wszystkie drużyny z rozwiązaniem questu poradziły sobie bardzo dzielnie, za co każdy
uczestnik otrzymał w nagrodę pendrive’a oraz, dzięki uprzejmości TPK, przewodnik
„Spacerkiem i rowerkiem po Ziemi Koniecpolskiej”. Burmistrz zwieńczył rozdawanie
nagród uściskiem dłoni.

C

hoinka, która zdobi centralny plac naszego
miasta została wykonana przez uczestników
Centrum Integracji Społecznej. Również dzięki kierownictwu i uczestnikom CIS już możemy cieszyć się świątecznymi dekoracjami zdobiącymi ulicę
Robotniczą.
Tego samego dnia sezon rozpoczęły koniecpolskie morsy.
Kąpiel w lodowatej wodzie zalewu, przy temperaturze powietrza 0°C i wody 4°C zgromadziła grupkę osób, które
z brzegu dopingowały śmiałków. Jak zapewniają morsy
podczas takiej kąpieli wydziela się mnóstwo endorfin
– hormonów szczęścia, które wywołują doskonałe samopoczucie utrzymujące się przez kilka godzin. Widok osób
w stroju kąpielowym wskakujących do lodowatej wody
mrozi krew w żyłach, ale wbrew pozorom nie jest to wyczyn, na który mogą zdecydować się tylko nieliczni. •

Drugim etapem tego projektu była organizacja wycieczki do Ojcowa, Pieskowej Skały
i Groty Łokietka. Ważnym elementem tej imprezy była integracja uczniów z koniecpolskich szkół. Przybliżenie piękna Jury Krakowsko – Częstochowskiej i historii naszego
miasta oraz zaszczepienie w młodzieży pasji do wędrówek, jako alternatywnej formy
wypoczynku do tak ulubionego w obecnej rzeczywistości spędzania czasu przed komputerem lub z telefonem w ręku.
Jeszcze w tym roku w ramach realizacji tego projektu odbędzie się spektakl profilaktyczny poświęcony uzależnieniom wśród młodzieży SNAP – stop narkomanii, alkoholizmowi, przemocy. Inicjatorem całego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Przyjaciele
Szkoły działające przy Szkole Podstawowej nr 2. Członkowie stowarzyszenia przygotowali i opracowali autorski quest, zaplanowali wycieczkę, imprezy i spotkania. Projekt
mógł być realizowany dzięki finansom pozyskanym z funduszu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Koniecpol w roku 2017.
•
*quest – ang. poszukiwanie, dążenie. Quest jest atrakcyjną metodą poznawania okolicy, polegającą na poszukiwaniu wskazówek znajdujących się w terenie, które mają doprowadzić
uczestników do rozwiązania zagadki/krzyżówki.
Gazeta KoniecpolSKA
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NA SPORTOWO

XIX Turniej Piłki
Siatkowej Mężczyzn

z okazji Święta Niepodległości w Koniecpolu
Dariusz Saternus

11 listopada 2017 roku
w hali sportowej
w Koniecpolu odbył
się XIX Turniej Piłki
Siatkowej Mężczyzn
organizowany
z okazji Święta
Niepodległości.
ZESPÓŁ

mecze

W

turnieju uczestniczyło pięć
drużyn: Koniecpol, ZSP Koniecpol, Złoty Potok, Hetman
Włoszczowa i Zryw Secemin. Drużyny rywalizowały ze sobą w systemie każdy z każdym.
W turnieju zwyciężyła drużyna Hetman
Włoszczowa, która odniosła komplet zwycięstw. Drugie miejsce przypadło drużynie
Zryw Secemin a podium uzupełniła drużyna
reprezentująca Koniecpol. Kolejne dwa miejsca zajęły drużyny ZSP Koniecpol i Złoty
Potok.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Ryszard
Suliga, Zastępca Burmistrza Gwidon Jelonek

punkty

oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta
Chrzuszcz wręczyli drużynom pamiątkowe
puchary oraz nagrody indywidualne:
„Najlepszy Zawodnik Turnieju” – Kamil Jędrych – Hetman Włoszczowa,
„Najlepszy rozgrywający” – Radosław Bladziak – Koniecpol,
„Najlepszy przyjmujący” – Sławomir Pietraszek – Zryw Secemin
Regionalna Liga Siatkówki w Koniecpolu
Poniżej przedstawiamy tabelę prezentującą
wyniki po czterech kolejkach Regionalnej
Ligi Siatkówki Mężczyzn w Koniecpolu. •

zwycięstwa

małe punkty
zdobyte

stracone

ZRYW Secemin

3

9

3

150

90

Koniecpol

3

7

3

175

132

Złoty Potok

4

7

2

203

202

Szczekociny

4

6

2

170

177

TOREWELT
Częstochowa

4

6

2

173

180

Lelów

4

6

2

195

206

ZSP Koniecpol

4

4

1

162

205

OLD-BOY’s Koniecpol

4

0

0

169

205

Naprawdę udany weekend

zaliczyli zawodnicy Dragona!

KS DRAGON Małgorzata Bejm

W trakcie dwudniowego turnieju
Mistrzostw Polski Seniorów
Starszych oraz Mazovia Masters
Cup, który po raz XI organizowany
był w Ciechanowie nasi zawodnicy
nie mieli sobie równych.

Z

dobywając 30 medali: 14 złotych, 7 srebrnych, 10 brązowych, zajęli
pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej – wyprzedzając startującą w zawodach reprezentację Rosji oraz dobrze dysponowanych
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zawodników z Białorusi. Łącznie w zawodach
wzięło udział 515 zawodników z siedmiu krajów: Polski, Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Łotwy,
Irlandii i Białorusi. Podopieczni Jacka Wąchały
z sekcji Koniecpol na pięciu ciechanowskich matach zdobywali kolejne doświadczenia w walkach
i układach formalnych. Miło nam również poinformować,że nasza koleżanka klubowa, dzięki pokonaniu wszystkich rywalek w walkach i układach,
otrzymała tytuł najlepszej zawodniczki turnieju.
Na najwyższym stopniu podium stanęli:
Bobrowska Kaja – w walkach do 45 kg.
Bojarska Maria – w walkach pow. 60 kg.
Derejczyk Jakub – w układach stopni mistrzowskich
Dziura Karolina – w walkach do 60 kg.
Srebrne krążki wywalczyli:
Gieroń Konrad – w walkach do 54 kg.
Gołda Natalia – w układach kadetek
Krzemińska Alicja – w walkach do 50 kg
•

Bank Spółdzielczy
w Koniecpolu

Rok założenia 1927

Grupa BPS

BEZPIECZNY, STABILNY I W 100% POLSKI BANK
Szeroka oferta kredytowa:
-kredyt gotówkowy na dowolny cel
-kredyt mieszkaniowy
-kredyt na działalność gospodarczą
Okres kredytowania w zależności
od rodzaju kredytu
Sz
Szybka
decyzja kredytowa
Brak kosztów ubezpieczenia
Niska prowizja

Opłaty Kasowe
Wpłaty na rachunek Gminy Koniecpol
Wpłaty na rachunek Gminy Secemin
Wpłaty na rachunek Gminy Dąbrowa Zielona
Szybko, sprawnie i tanio opłacisz wszystkie rachunki:
telefon, internet, telewizja, raty, podatek, czynsz,
ene
energia
elektryczna i inne

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK
CENTRALA BANKU:
ul Kościuszki 7, 42-230 Konecpol
tel/fax 34540540, 343540541

ODDZIAŁ W SECEMINIE
pl Wolności 15, 29-145 Secemin
tel/fax 343556230, 343556233

ODDZIAŁ W DĄBROWIE ZIELONEJ
pl Kościuszki 45, 42-265 Dąbrowa Zielona
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RÓŻNOŚCI

Złote Gody

Iwona Zatońska

12 października 2017 r.
dwadzieścia jeden par
z terenu gminy Koniecpol
świętowało Złote Gody,
czyli okrągły jubileusz
pięćdziesięciolecia
pożycia małżeńskiego.

W

1965 i 1966 roku stanęli na ślubnym kobiercu, a w tym
roku szanowni jubilaci mogli wspólnie cieszyć się z tak
wspaniałego święta. Jest to niezwykłe wydarzenie - 50 lat
nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe
zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję
i szacunek.
Uroczystego aktu dekoracji medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Ryszard
Suliga. Dostojnym Gościom gratulacje złożyli Senator RP Ryszard
Majer, Zastępca Burmistrza Gwidon Jelonek, Przewodnicząca Rady
Miejskiej Aneta Chrzuszcz, Ks. Proboszcz Mieczysław Robak, Ks.
Proboszcz Kazimierz Bogdał, Redaktor naczelna „Gazety Częstochowskiej” Urszula Giżyńska, Dyrektor Domu Kultury Arleta
Olszewska-Lorin, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Iwona Zatońska. Jubilatom wręczono także pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty. Oficjalna część uroczystości została zarejestrowana
przez TV Orion i zakończyła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

WYDAWCA:
Dom Kultury w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6A, 42–230 Koniecpol
tel. (34)3551–881 wew.140
www.koniecpol.pl

Jubileusz 50-lecia pożycia związku
małżeńskiego obchodziły następujące pary:
1. JADWIGA I STANISŁAW BLADZIAK – Koniecpol, 1966 r.
2. BARBARA I STANISŁAW CZERNIK – Koniecpol, 1966 r.
3. KRYSTYNA I RENISŁAW DETKO – Okołowice, 1964 r.
4. JANINA I JANUSZ GŁADYSIŃSCY – Koniecpol, 1966 r.
5. HALINA I SYLWAN GOSEK – Koniecpol, 1966 r.
6. WIESŁAWA I KAZIMIERZ GRUZŁO – Koniecpol, 1965 r.
7. MARIA I CZESŁAW JAMROZIK – Koniecpol, 1966 r.
8. KAZIMIERA I STANISŁAW KACZYŃSCY – Koniecpol, 1966 r.
9. DANUTA I WŁADYSŁAW KOŁODZIEJ – Koniecpol, 1966 r.
10. HELENA I WITOLD KOZA – Łysiny, 1966 r.
11. BARBARA I MIECZYSŁAW KOŹMIŃSCY – Koniecpol, 1966 r.
12. DANUTA I STANISŁAW KUSAK – Koniecpol, 1966r.
13. NATALIA I MIECZYSŁAW KUŚMIERZ – Luborcza, 1966r.
14. LEOKADIA I ALEKSANDER PIASECCY – Koniecpol, 1966 r.
15. ZOFIA I JAN PLUCIŃSCY – Luborcza, 1966r.
16. EWA I MARIAN ROMANOWSCY – Koniecpol, 1966 r.
17. BARBARA I JÓZEF TATAREK – Koniecpol, 1966 r.
18. ALINA I MARIAN WÓJCIK – Koniecpol, 1966 r.
19. EMILIA I JÓZEF WÓJCIK – Koniecpol, 1966 r.
20. JADWIGA I LEON WYPYCH – Zaróg, 1966 r.
21. WŁADYSŁAWA I STANISŁAW ZELIK – Koniecpol, 1966 r.

Zacnym Jubilatom z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, pomyślności i szczęścia
na dalsze lata wspólnego życia.
•
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