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ŚWIĄTECZNE ILUMINACJE ROZŚWIETLAJĄ KONIECPOL
Świąteczna oprawa ulic miast i gmin bardzo zmienia nasze
otoczenie, tworząc wyjątkową atmosferę, na którą
czekamy cały rok. Choinka na rynku, świąteczne
przywieszki, ozdoby na latarniach w Koniecpolu co roku
pozwalają poczuć ten niepowtarzalny czas w roku, jakim
są Święta Bożego Narodzenia.
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SŁOWEM WSTĘPU

W NUMERZE:
Szanowni Państwo!

Z wielką przyjemnością oddaję
w Państwa ręce świąteczny numer
„Gazety Koniecpolskiej”. Czas
płynie nieubłaganie i kolejne
święta Bożego Narodzenia przed
nami. Jak co roku podsumowujemy mijający rok i planujemy nowy.
Plany wynikają z naszych marzeń,
potrzeb i życzeń. Podobnie jest
z życiem w gminie, której wszyscy
jesteśmy częścią, bo stanowimy
jedną wspólnotę dążącą do życia
w dobrym miejscu.
Koniec roku to czas nie tylko na
spojrzenie w przyszłość, ale na
bilans dokonanych działań. Stąd
w tym wydaniu gazety przedstawiamy niektóre wydarzenia i zadania, które
towarzyszyły nam w mijającym okresie.
Kolejny rok w naszej gminie minął na intensywnych pracach inwestycyjnych.
Dysponujemy nową infrastrukturą, która służy nam wszystkim, niewątpliwie
poprawia się stan dróg, chodników, oświetlenia, kolejni mieszkańcy korzystają
z sieci kanalizacyjnej. Zakończyliśmy dwie duże inwestycje związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 2 oraz budową kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w dzielnicy Słowik. Rozstrzygnęliśmy przetargi na następne zadania.
Dom Kultury dysponuje bogatą ofertą zajęć w nowym Centrum SpołecznoKulturalnym, działa świetlica środowiskowa i Klub Seniora.
Wiem jak wiele jest jeszcze do zrobienia i problemów do rozwiązania. Bardzo
intensywnie pracujemy nad kolejnymi projektami i to nie tylko inwestycyjnymi.
W minionym okresie mieliśmy też okazję do wspólnych spotkań i świętowania
podczas Hetmaniady, XX Dożynek Powiatowych, Dnia Seniora, występów
artystycznych, koncertów muzycznych i Mikołajek.
Pojawiły się też sprawy trudne i ważne jak planowana przez prywatnego
inwestora budowa zakładu produkcji nawozów mineralnych.
To tylko niektóre z wielu tematów bieżącego wydania. Jeżeli chcecie Państwo
zapoznać się z pozostałymi informacjami, zapraszam do lektury tego wydania.
Szanowni Państwo!
Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas bycia razem, z rodziną, wspólnotą,
drugim człowiekiem, kiedy dzielimy się nie tylko opłatkiem, ale przede wszystkim
życzliwością, radością i uśmiechem. Zadbajmy, aby nikt w naszym otoczeniu nie
czuł się osamotniony i pominięty. Przeżywajmy wspólnie ten magiczny czas pełen
miłości, nadziei i nabierzmy dystansu do codziennych kłopotów i trosk po to,
byśmy mogli umocnieni nadzieją wkroczyć w kolejny Nowy Rok. I niech to będzie
dobry rok!
Ryszard Suliga
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
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PIERWSZY ROK KADENCJI PRZECHODZI DO HISTORII
Wywiad z Burmistrzem Miasta i Gminy Koniecpol Ryszardem Suligą

Grudzień to szczególny miesiąc, w którym
wspominamy, analizujemy i planujemy.
A to wszystko za sprawą świąt oraz
kończącego się starego roku i zbliżającego się nowego. Czas ten sprzyja
podsumowaniom i ocenom tego, co udało
nam się w mijającym roku dokonać. Jaki
był ten rok dla gminy Koniecpol pytamy
burmistrza Ryszarda Suligę.
Jak ocenia Pan mijający rok 2019?
Ten rok minął bardzo szybko. W naszej
pracy samorządowej czas upływa niepostrzeżenie i strasznie szybko, a nawet
można powiedzieć, że ucieka. Mam
wrażenie, że dopiero jest po wyborach,
a już minęło następne 12 miesięcy. Czasu
mamy zawsze za mało, bo zadań i potrzeb
jest naprawdę dużo, a ich realizacja to
bardzo czasochłonne procedury. Mija
dzień za dniem i wydaje mi się, że bez
przerwy pędzimy. Inwestycje i remonty
wymagają długotrwałych procedur projektowania, przetargów, nadzoru i odbiorów. Każda realizacja to minimum od roku
do kilku lat. Jeśli są to zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych to
muszą zostać prawidłowo rozliczone
finansowo oraz pod względem osiągniętych wskaźników i zaplanowanych we
wnioskach rezultatów. Konieczność prawidłowego i skrupulatnego rozliczenia się
z instytucjami dotującymi to bardzo
ważny etap w każdym projekcie. Projekt
źle zrealizowany lub nieprawidłowo
rozliczony to konsekwencje finansowe
dla gminy. Wielokrotnie podkreślałem, że
zawsze szukamy dodatkowego finansowania, bo w ten sposób oszczędzamy
nasze środki i możemy zrobić więcej
poprzez wygospodarowane pieniądze na
wkłady własne do realizacji dalszych
planów.
A jaki był rok 2019? Myślę, że dobry, bo
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wydarzyło się wiele pozytywnych rzeczy,
ale było też sporo spraw trudnych,
wymagających dużego wysiłku w znalezieniu rozwiązania. Tak jak w poprzednich
latach, realizowaliśmy wiele inwestycji
i innych zadań, które przedstawiamy
w specjalnym dodatku do tego wydania
„Gazety Koniecpolskiej”. Natomiast koniec roku to w szczególności czas
zamykania, rozliczania inwestycji w gminie i planowania nowego budżetu na rok
2020.

w dyscyplinie budżetu nie należy do
zadań łatwych, ale już dziś widać, że
ciężka praca owocuje konkretnymi inwestycjami. Ogromne zaniedbania, zaległe od
dziesiątek lat inwestycje w naszej gminie,
jak chociażby wodociągi i kanalizacja,
wymagają wielu lat pracy, wielu inwestycji. W długiej kolejce do remontu,
modernizacji czekają kolejne drogi,
oświetlenie, obiekty oświatowe, a to
wymaga znaczących nakładów finansowych.

Niebagatelny wpływ na realizację naszych planów w tym roku miał ciągły
wzrost cen materiałów, surowców, energii i pracy. Z tego powodu prawie każda
nasza inwestycja była zdecydowanie
droższa niż założono wcześniej. Rosną
koszty utrzymania gminy, a tempo
wzrostu przychodów jest za niskie w stosunku do wzrostu wydatków. Sytuacja ta
dotyka gminy w całej Polsce i mówi się
o niej bardzo dużo. Od kilku lat przybywa
również liczba zadań zleconych, na które
często nie są przekazywane dodatkowe
środki finansowe, co zmusza gminę do
wydatkowania własnych wygospodarowanych pieniędzy.

Tak więc infrastruktura techniczna i społeczna – to główne kierunki inwestycyjne
w gminie Koniecpol w roku 2019, które
będą kontynuowane. Ich realizacja w takim zakresie była możliwa dzięki wsparciu
środków z zewnątrz, głównie z Unii
Europejskiej. Jestem zadowolony z naszych działań w roku 2019, chociaż
daleko nam do sukcesu i zaspokojenia
wszystkich potrzeb mieszkańców.

Jak ocenia Pan dzisiaj gminę Koniecpol
pod względem inwestycyjnym i rozwojowym?
Biorąc pod uwagę nasze możliwości
finansowe był to rok udany. Podjęliśmy
wiele zadań, a efekty już widać. Największymi wyzwaniami w roku 2019
i najkosztowniejszymi inwestycjami były
na pewno termomodernizacja Szkoły
Podstawowej nr 2 oraz budowa I etapu
kanalizacji w dzielnicy Słowik. Ponadto
wykonaliśmy wiele remontów dróg
i chodników.
Niedawno rozstrzygnęliśmy przetarg
i wybraliśmy wykonawcę kolejnego etapu
budowy kanalizacji na „Słowiku”, co nie
było sprawą łatwą, bo powodzeniem
zakończył się dopiero trzeci z rzędu
przetarg. Taki mamy obecnie rynek
budowlany, że wykonawcy przebierają
w przetargach i ceny ofert znacznie
przewyższają kosztorysy inwestorskie.
Ważnym zadaniem i wyzwaniem dla mnie
jest pierwszy żłobek samorządowy
w gminie Koniecpol, który rozpocznie
działalność w I połowie 2020 r. W tym
celu adaptowane są pomieszczenia
w budynku przychodni zdrowia przy ul.
Armii Krajowej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.
Realizacja wielu przyjętych założeń
inwestycyjnych, a zarazem utrzymywanie

Rok 2019 to również realizacja projektów
społecznych. Zakończyliśmy projekt
związany ze szkoleniami komputerowymi
– Obywatel IT. Ze środków unijnych
finansowane było funkcjonowanie świetlicy środowiskowej przy ulicy Szkolnej 17
dla dzieci i młodzieży. Ze środków
krajowych, w ramach programu Senior
Plus, finansowaliśmy działalność Klubu
Seniora w części tego samego obiektu.
Otrzymaliśmy dotacje unijne na kolejne
dwa projekty społeczne związane
z integracją społeczną i szkoleniami
zawodowymi, które w następnym roku
będą realizowane w Centrum SpołecznoKulturalnym.
Dom Kultury posiada już nie tylko miejsce
do prowadzenia swojej działalności, ale
bogatą ofertę zajęć i warsztatów, która
z miesiąca na miesiąc jest dalej urozmaicana. Oferta zajęć stałych i cyklicznych jest sukcesywnie poszerzana. Są
zajęcia dla najmłodszych, w tym Smyko Multisensoryka i Akademia Figle-Migle,
zajęcia dla dorosłych: Łami-Główka spotkania dla wielbicieli krzyżówek,
szarad, Sudoku, gry w szachy i scrabble,
Teatr przy stolikach, Chór, warsztaty
rękodzieła. Każdy może więc znaleźć coś
dla siebie. W mijającym roku zorganizowaliśmy wiele wydarzeń sportowych
i kulturalnych. Praktycznie w każdy
weekend proponowaliśmy mieszkańcom
coś ciekawego.
Istotne zmiany nastąpiły również na
niektórych obszarach miasta w zakresie
planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla terenu w rejonie ulicy Nad Strugą
i ulicy Żeromskiego przygotowano nowe
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miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. Z efektami pracy urbanistów każdy mógł się zapoznać.
W rejonie ulicy Żeromskiego zmiana
planu związana jest z wprowadzeniem
możliwości prowadzenia funkcji usługowej ze szczególnym uwzględnieniem
usług społecznych. W tym miejscu
planowana jest budowa przedszkola,
a być może również żłobka. Przed
rozpoczęciem jakichkolwiek prac projektowych konieczne jest jednak uporządkowanie spraw związanych z dokumentami planistycznymi dotyczącymi
zagospodarowania. Przystąpiliśmy również do zmiany i wprowadzenia planu
zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów przy ulicy Szkolnej i Kolejowej,
co pozwoli na stworzenie prawa lokalnego, określającego jednoznacznie
rodzaj działalności, który może być
prowadzony na terenie po byłej oczyszczalni ścieków i KZPP, zgodnie
z sugestiami mieszkańców i radnych oraz
w nawiązaniu do prowadzonej obecnie
procedury środowiskowej
Jakie plany na przyszły rok?
Realizować to, co obiecałem koniecpolanom, a więc rozwiązywać problemy
i dbać o interesy miasta – to zasadniczy
plan na przyszły rok. Mamy co robić i mam
nadzieję, że ten nadchodzący rok też
będzie dobry. Chciałbym na pewno
szybciej przystąpić do zadań związanych z
uruchomieniem centrum przesiadkowego, rozwoju komunikacji publicznej,
turystyki, ale w pierwszej kolejności
gmina musi zrealizować wszystkie
zadania związane z podstawową infrastrukturą. Aby żyło się lepiej i na miarę XXI
wieku, trzeba w pierwszej kolejności
„w ziemi zakopać wiele milionów złotych”.
Budżet, czyli plan finansowy już mamy.
W grudniu otrzymaliśmy z Regionalnej
Izby Obrachunkowej kolejną pozytywną
opinię o przygotowanym budżecie na rok
2020, co bardzo cieszy i na pewno jest
podsumowaniem naszej pracy oraz
potwierdzeniem prawidłowo prowadzonej gospodarki finansowej. Przykro
jest jednak czytać wiadomości na niektórych portalach internetowych, sugerujące
odmienną sytuację w dziedzinie finansów
naszej gminy. Wprowadza to opinię
publiczną w błąd i służy wprowadzaniu
zamętu, a może są to próby zainteresowania swoją stroną internetową poprzez szukanie sensacji i zapewnienie
oglądalności.
Czy gmina często ma problem z fake
newsami lub mową nienawiści?
Niestety dość często. Niektórzy na
portalach próbują podważać wizerunek
gminy przy użyciu informacji niezgodnych
z prawdą bądź przedstawiają wiadomości
w sposób tendencyjny, stosując nie-

dopowiedzenia, które chronią ich od
odpowiedzialności prawnej, jednak
pozwalają wykreować niepokój, poczucie
niegospodarności i nieprzejrzystego
wydawania pieniędzy publicznych.
Co może Pan uznać za porażkę ubiegłego
roku?
Nie było spektakularnych porażek,
a raczej niektóre sprawy nazwałbym
trudnymi.
Pełnienie funkcji burmistrza, bardzo
często wymaga podejmowania trudnych
decyzji, ale staram się zawsze wychodzić
naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom
mieszkańców. Do tych negatywnych
spraw muszę zaliczyć sortownię odpadów, czyli projekt poprzednich władz
samorządowych z perspektywy finansowej 2007-2013, za który musieliśmy
zwrócić dotację z odsetkami. Podejmowaliśmy próby ratowania sytuacji, ale dla
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego błędy popełnione w trakcie
realizacji projektu były za poważne, aby
potraktować nas ulgowo. Kwota do
zwrotu była duża, bo z odsetkami to około
2 500 000 zł. W budżecie przewidzieliśmy
jednak spłatę tego zobowiązania.
Do projektów unijnych należy podchodzić
bardzo poważnie, bo wszelkie błędy
i niedopatrzenia grożą konsekwencjami
finansowymi. Wszystkie nasze projekty
z perspektywy Unii Europejskiej 20142020 są prawidłowo realizowane i rozliczane, bo przywiązujemy do tego bardzo
dużą wagę. Nie możemy sobie pozwolić
na błędy.
Kolejną sprawą jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji nawozów organicznych z odpadów biodegradowalnych
oraz energii elektrycznej skojarzonej na
działce po byłej oczyszczalni ścieków
KZPP przy ulicy Szkolnej.
Decyzja środowiskowa nie została
wydana i nadal prowadzona jest procedura zgodna z prawem. Jako jednostka
samorządu terytorialnego nie możemy
postępować niezgodnie z obowiązującymi przepisami. W tej chwili
Wnioskodawca odpowiada w dalszym
ciągu na pytania odnośnie technologii,
organizacji produkcji, przedstawionych
dokumentów. Wszystkie wątpliwości,
które zostały skierowane przez mieszkańców, radnych, instytucje do Urzędu
Gminy są kierowane do Wnioskodawcy
oraz przesyłane na bieżąco do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Katowicach. Jakakolwiek decyzja w tej
sprawie zostanie podjęta dopiero w
sytuacji posiadania wszystkich informacji.
Podkreślę, że ostatecznej opinii nie wydał
też jeszcze kluczowy organ środowiskowy jakim jest Regionalna Dyrekcja
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Ochrony Środowiska w Katowicach.
O każdym etapie tej procedury opinia
publiczna jest i będzie informowana na
bieżąco.
Dodam jeszcze, że pismem z dnia 28
listopada 2019 r. Inwestor poinformował
o wyłączeniu z raportu oddziaływania na
środowisko odpadów o kodach związanych z odpadową tkanką zwierzęcą
(numer kodu: 02 01 02, 02 02 02)
i odpadów z procesów chemicznych
(numer kodu: 02 07 03).
Jeśli chodzi o teren KZPP przy ul.
Kolejowej to nadal trwa procedura
sądowa po licytacji komorniczej, a więc ta
nieruchomość nie została jeszcze do
końca nabyta przez nowego właściciela.
Jakie plany na najbliższy rok 2020?
Jak już wspomniałem, będziemy kontynuować budowę kanalizacji sanitarnej
i deszczowej. Staramy się nadal o pozyskanie finansowania zewnętrznego na
budowę III etapu wodociągów oraz
kanalizacji na Magdaszu i mam nadzieję,
że wkrótce usłyszymy dobre wieści.
Będziemy kontynuować budowę i remonty dróg gminnych, oświetlenia ulicznego,
musimy rozpocząć termomodernizację
Przedszkola nr 1 i przygotować dokumentację projektową dla budowy Przedszkola
nr 2. Prowadzimy już rozmowy na temat
finansowania zewnętrznego tego obiektu. To są tylko niektóre z planów
inwestycyjnych, o których na bieżąco
publicznie mówię oraz informuję na
łamach gazet i portali internetowych.
Oprócz tych kosztochłonnych inwestycji
z pewnością stać nas będzie jeszcze na
wiele mniejszych wydatków, poprawiających jakość życia koniecpolan.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Korzystając z okazji, Wszystkim
Mieszkańcom życzę doświadczania dobra
w 2020 roku. Życzę, aby ten rok był
naprawdę pomyślny i przyniósł to na co
każdy z nas czeka. Nie bądźmy też dla
siebie wzajemnie zbyt sceptyczni.
Chociaż trochę wzajemnej życzliwości
i tolerancji wobec drugiego człowieka
znacznie ułatwi nam wzajemne kontakty i
sprawi, że będziemy z życia bardziej
zadowoleni.
Pozwolę sobie zakończyć naszą rozmowę
żartobliwie. W tym świątecznym okresie
zawsze przypominają mi się słowa księdza
Jana Twardowskiego: „Sami sobie mamy
życzyć, abyśmy świąt nie przeżuwali, ale
przeżywali”. Dlatego czerpmy siłę w tym
magicznym czasie poprzez niezapomniane chwile z rodziną i znajomymi,
zadumę, przemyślenia, miłe wspomnienia, marzenia, plany … Wesołych Świąt!
Rozmawiała Liliana Bielas-Kostyra.
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O REALIZOWANYCH INWESTYCJACH W GMINIE KONIECPOL
Rozmowa z radnym powiatowym Gwidonem Jelonkiem
i zawodowej osób w ramach działającego
Centrum Integracji Społecznej, co jest
dużym sukcesem.
Koniecpol dalej nadrabia zaległości
i stara się jak najszybciej doprowadzić do
należytego poziomu swoją infrastrukturę
drogową, zaniedbywaną przez lata. Stan
dróg lokalnych ma niewątpliwie realny
wpływ na rozwój. Drogi i chodniki
świadczą o jakości życia mieszkańców
i nie można pomijać rozwoju sieci
drogowej w planach rozwojowych
gminy, bo jest to infrastruktura niezbędna. Gmina Koniecpol musi w pierwszej
kolejności zlikwidować swoje opóźnienia
w stosunku do innych gmin w tym
podstawowym zakresie. Potem można
myśleć o dalszych inwestycjach.

Bardzo dobra współpraca z samorządem
powiatowym, merytoryczna aktywność
i zaangażowanie radnych powiatowych
wspierają rozwój Koniecpola. O tym co
udało się zrealizować z budżetu powiatowego rozmawiamy z Gwidonem
Jelonkiem, nieetatowym członkiem
zarządu powiatu częstochowskiego.
Jakie najważniejsze sprawy dla Koniecpola, będące w kompetencjach powiatu,
udało się sfinalizować w minionym
roku?
Obecnie łączę dwie funkcje: nieetatowego członka Zarządu Powiatu, nie
pobierającego wynagrodzenia i dyrektora biura w Urzędzie Gminy. Staram się jak
najlepiej reprezentować i artykułować
potrzeby gminy Koniecpol na forum
powiatu. W mojej ocenie rok 2019 był
czasem wyzwań, często trudności, ale co
ważne, działań w zdecydowanej większości zakończonych sukcesem.
Odpowiadając na zadane pytanie, to
spraw tych było wiele. Dobiega końca
modernizacja warsztatów szkolnych
w Zespole Szkół, która pozwoli unowocześnić stanowiska do praktycznej nauki
zawodu. Szkoła zyskała np. podnośnik do
mechaniki samochodowej i maszyny do
obróbki metali. Kończą się też prace
związane z termomodernizacją budynku
biura pracy w Koniecpolu, która oprócz
korzyści związanych z oszczędnością
energii poprawi też estetykę naszej
przestrzeni publicznej. W trakcie jest
budowa magazynu soli drogowej na
Obwodzie Drogowym w Radoszewnicy.
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W mijającym roku wspólnie z gminą
dokończyliśmy remont ulicy Klonowej po
budowie kanalizacji, zrealizowaliśmy
drogę na odcinku Koniawy – Wąsosz.
Ponadto planowana jest realizacja Infrastruktury drogowej na odcinku Borowce
– Ludwinów. Jesteśmy po pozytywnej
weryfikacji projektu dotyczącego 2 km
drogi Borowce – Ludwinów, który ubiega
się o dofinansowanie ze środków
przeciwpowodziowych.
Z mojej inicjatywy w budżecie powiatowym zabezpieczono odpowiednią kwotę
na projekt techniczny przebudowy
boiska sportowego w Zespole Szkół.
Zajmuje się Pan również realizacją
inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy
Koniecpol. Jakie zadania wykonano
w minionym roku?
W ostatnich miesiącach zakończono
wiele przedsięwzięć, w tym przede
wszystkim drogowych. Udało się też
zrealizować mniejsze rzeczy, które cieszą
tak samo jak większe inwestycje.
Przebudowa i remonty dróg, adaptacja
pomieszczeń dla potrzeb żłobka, modernizacja oświetlenia. Takie i podobne
inwestycje w gminie Koniecpol realizowane były w ostatnich miesiącach.
Realizacji doczekało się również kilka
projektów społecznych, służących
bezpieczeństwu pieszego na drodze,
integracji społecznej i doskonaleniu
zawodowemu, o czym też warto wspomnieć. Gmina Koniecpol otrzymała prawie
700 tys. dotacji na projekt społeczny
dotyczący aktywizacji społecznej

Jeśli chodzi o zadania drogowe to
w ostatnim czasie zakończono przebudowę ulicy Kolejowej. W tym samym
rejonie na ulicach: Kolejowej i Tarchalskiego wybudowano nowe oświetlenia
uliczne. Inwestycja związana z przebudową drogi uzyskała dofinansowanie
zewnętrzne wynoszące 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Ponadto
wykonano remont odcinka ulicy Spółdzielczej w Łysinach oraz przebudowano nawierzchnię drogi w Michałowie,
która otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 49% poniesionych
kosztów kwalifikowanych. Wykonano
część ulicy Leśnej w Koniecpolu i asfalt
na drodze Radoszewnica – Teresów ze
wsparciem dotacji w ramach środków
przeciwpowodziowych w wysokości
80% kosztów kwalifikowanych.
Kolejne zadania drogowe pozostają
w trakcie przygotowania. Prowadzimy
prace projektowe dla ulicy Szkolnej, od
ulicy Zamkowej do DW 786 i ulicy
Rzecznej, aby poprawić bezpieczeństwo
wszystkich uczestników ruchu, w tym
pieszych i rowerzystów. Przygotowywany jest projekt modernizacji dróg dla
części dzielnicy Słowik, gdzie została
wykonana kanalizacja. Projektowana jest
również ulica Niwa oraz odcinek drogi
Kuźnica Grodziska - Rudniki.
Trwają prace adaptacyjne pomieszczeń
dla potrzeb żłobka samorządowego
o nazwie „Wesoły Skrzat” z 19 miejscami
opieki nad najmłodszymi. Gmina otrzymała na ten cel dotację w wysokości 570
tys. zł w ramach programu Maluch Plus.
Końcówka roku to też bardzo intensywna realizacja projektu pn. „Piesi i kierowcy - świadomi uczestnicy ruchu
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drogowego w gminie Koniecpol”, który
uzyskał dofinansowanie w ramach
„Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.
Zamontowano radar pedagogiczny na
ul. Szkolnej, który spełnia swoją funkcję,
bo wielu kierowców ściąga nogę z gazu.
Zrealizowano też prelekcje dla dzieci
i dorosłych w zakresie bezpieczeństwa
pieszego na drodze oraz zaopatrzono
wiele osób w elementy odblaskowe.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Liliana Bielas-Kostyra

KALEJDOSKOP WAŻNYCH WYDARZEŃ
Liliana Bielas - Kostyra

Mikołajkowe prezenty trafiły do dzieci na Kresach
Suliga. Wileńszczyznę odwiedzili przedstawiciele instytucji samorządowych oraz
osoby z regionu częstochowskiego zaangażowane w akcję pomocy Rodakom
mieszkającym na Litwie. Przyjęto nas
bardzo serdecznie, a wspaniale przygotowane pod względem artystycznym występy
dzieci – tych młodszych jak i starszych dostarczyły wielu wzruszeń i niezapomnianych wrażeń. W tym roku paczki otrzymało
ok. 1000 dzieci.
Pod koniec listopada dzieciom mieszkającym na Wileńszczyźnie przekazano
prezenty, które zostały zebrane w ramach akcji "Wizyta Św. Mikołaja na
Kresach". Delegacja z Polski, w której
uczestniczył również burmistrz Ryszard
Suliga, udała się na Litwę i spotkała
z polskimi dziećmi.
Akcję charytatywną dla Polaków mieszkających na Kresach od lat organizuje
Stowarzyszenie Patriotyczne „Kresy”
w Częstochowie. W tym roku w akcję
charytatywną włączyły się nie tylko
samorządy i placówki oświatowe, ale
również dzieci i młodzi wolontariusze
z regionu. Koordynatorem całej akcji
piąty rok z rzędu jest ks. Ryszard Umański
z kościoła NMP Częstochowskiej.
Gmina Koniecpol aktywnie włączyła się
do tegorocznej akcji i dary zebrano
w koniecpolskich szkołach podstawowych i przedszkolach.
- Pod koniec listopada pojechaliśmy na
Litwę, aby przekazać zebrane artykuły
szkolne, książki, słodycze, żywność,
zabawki oraz środki pieniężne do szkół
polskich oraz placówek, w których uczą się
polskie dzieci – mówi burmistrz Ryszard

Akcja pomocy Polakom mieszkającym na
Litwie odbyła się na terenie gminy Mickuny,
a naszą delegację gościła starosta gminy
Pani Renata Mickiewicz i dyrektor gimnazjum Zbigniew Czech z Gimnazjum im. Św.
Jana Bosko w Jałówce.

kienie, szkoły podstawowej w Kiwiszkach,
gimnazjum w Rukojniach, szkoły początkowej w Grigajciach oraz gimnazjum im.
Longina Komołowskiego w Połukniu.
Na akcję dobroczynną przybyła również
wicemer samorządu rejonu wileńskiego
Teresa Dziemieszko, która złożyła na ręce
ks. Ryszarda Umańskiego dyplomy i podziękowania od Pani Mer.
Jeszcze raz chciałbym podziękować
dyrektorom koniecpolskich szkół i przedszkoli, nauczycielom, rodzicom, dzieciom
i młodzieży, którzy okazali swoje wielkie
serce – dodaje Ryszard Suliga.
Dzięki wsparciu przekazano nie tylko
pomoc materialną, ale nawiązano trwałe
relacje pomiędzy Polakami żyjącymi
w ojczyźnie, a Polakami poza granicami.

Mikołajkowe uroczystości podzielono na
dwie części. W pierwszej części święty
Mikołaj zawitał do przedszkolaków z żłobka-przedszkola w Mickunach, żłobkaprzedszkola w Ławaryszkach, przedszkola
w Kowalczukach. Na spotkanie z Mikołajem
przybyły też dzieci z gimnazjum im. Henryka
Sienkiewicza w Landwarowie, gimnazjum
im. św. Jana Bosko w Jałówce, szkoły
podstawowej w Szumsku, szkoły podstawowej w Kiwiszkach oraz dzieci z filii
nauczania początkowego w Grygajciach
i gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego
w Niemieżu.
Na drugą część spotkania zawitały nieco
starsze dzieci z gimnazjum w Mickunach,
gimnazjum im. Stefana Batorego w Lawaryszkach, gimnazjum įm. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, gimnazjum im. św.
Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze,
szkoły podstawowej w Szumsku, szkoły
podstawowej im. Czesława Miłosza w Pa-
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W Częstochowie oficjalnie rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
Redakcja
5 listopada 2019 roku w sali sesyjnej
Urzędu Miasta Częstochowa odbyło się
założycielskie posiedzenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu
Północnego Województwa Śląskiego, do
którego przystąpiła również gmina
Koniecpol. Chęć udziału w nim wyraziły
34 samorządy z powiatu częstochowskiego, myszkowskiego i kłobuckiego
oraz miasto Częstochowa. Głównym
celem Stowarzyszenia jest zagospodarowanie środków unijnych w nowej
perspektywie unijnej 2020-2027.
Gminę Koniecpol reprezentował burmistrz Ryszard Suliga. 17 października br.
Rada Miejska w Koniecpolu podjęła
jednogłośnie uchwałę w sprawie
powołania i przystąpienia Gminy Koniecpol do tego związku gmin. Podczas
posiedzenia założycielskiego przyjęto
uchwały: o powołaniu Stowarzyszenia
z siedzibą w Częstochowie, przyjęciu
statutu, wyborze Zarządu Stowarzyszenia i wyborze Komisji Rewizyjnej.
Powołanie Stowarzyszenia spełnia wymogi przygotowanej przez Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, zakładającej
m.in. dalszy rozwój zintegrowanych
mechanizmów terytorialnych, takich jak
Regionalne Inwestycje Terytorialne.
- Działając wspólnie możemy pozyskiwać
więcej pieniędzy dla naszych gmin, mieć
mocniejszy głos na forum województwa
śląskiego oraz współpracować – mówi
burmistrz Ryszard Suliga. Tzw. RIT-y to
wydzielone pule środków europejskich
w ramach programu operacyjnego Województwa Śląskiego, którymi dysponują
poszczególne subregiony województwa,
w tym Subregion Północny, do którego
należy gmina Koniecpol. Liderem naszego
Subregionu jest Częstochowa, która zarządza określoną pulą środków i wybranymi
obszarami finansowania, określonymi
w programie regionalnym. W tych określonych odgórnie ramach gminy zgłaszają
swoje projekty. Cechą pożądaną tego typu
współpracy jest możliwość skutecznego
pozyskania dotacji i realizacji części
projektów wspólnie przez samorządy

poprzez jeden podmiot. Istotnym celem na
początku działalności będzie na pewno
identyfikacja wspólnych przedsięwzięć
samorządów Subregionu Północnego oraz
pozyskanie jak największych środków na
ich realizację w ramach RIT 2021-2027
oraz innych mechanizmów finansowania
inwestycji. Praca nad nową perspektywą
unijną już rozpoczęła się i proces formułowania pierwszych projektów. Przede
wszystkim jednak stowarzyszenie będzie
reprezentowało interesy Subregionu oraz
poszczególnych gmin i powiatów – członków stowarzyszenia, w stosunku do organów administracji rządowej i samorządu
województwa, a także innych podmiotów
publicznych, gospodarczych i społecznych.
Zadaniem Stowarzyszenia jest także wspieranie samorządności lokalnej i rozwijanie
współpracy, wymiany informacji z innymi
samorządami lokalnymi, samorządem
wojewódzkim oraz parlamentarzystami.
Szczegółowy zakres zadań wskazany jest
w statucie – dodaje Ryszard Suliga.
Regionalne Inwestycje Terytorialne
Subregionu Północnego Województwa
Śląskiego stanowią odpowiedź na
wymogi Komisji Europejskiej i prawa
wspólnotowego w zakresie kierowania
przez państwa członkowskie części
alokacji środków europejskich na tzw.
zintegrowane podejście terytorialne,
w tym dla obszarów funkcjonalnych
miast wojewódzkich i innych miast
o znaczeniu regionalnym. RIT Subregionu
Północnego realizowane są już w ramach
obecnej perspektywy finansowej 20142020 i dedykowane samorządom
z 3 powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego i kłobuckiego oraz miastu
Częstochowa.
Działalność nowego stowarzyszenia
będzie się zatem skupiała na wspieraniu
subregionalnego rozwoju i współdziałania na rzecz efektywnego wykorzystywania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 20212027, a także na ochronie wspólnych
interesów i upowszechnianiu idei
samorządności lokalnej oraz regionalnej.
Projekty aktów prawa wspólnotowego

w zakresie polityki spójności na lata
2021-2027 (pakiet projektów rozporządzeń PE i Rady w tym zakresie)
zakładają przeznaczenie jeszcze większych środków europejskich na zintegrowane podejście terytorialne. Dotychczasowe doświadczenia potwierdziły
potrzebę kontynuacji RIT Subregionu
Północnego w ramach perspektywy
finansowej budżetu UE na lata 20212027. Wszystkie z 34 jednostek samorządu terytorialnego deklarowały
gotowość do uściślenia współpracy
w formie zrzeszenia się w ramach
stowarzyszenia gminno-powiatowego
na podstawie przepisów ustaw o samorządzie terytorialnym oraz ustawy Prawo
o stowarzyszeniach.
Jednocześnie ministerstwo właściwe ds.
rozwoju regionalnego, zwracając uwagę
na większą trwałość współpracy samorządów, od lat rekomenduje jako
pożądaną realizację ZIT w formie
stowarzyszenia gminnego czy gminnopowiatowego. Taka współpraca ma
miejsce w większości ZIT w Polsce, w tym
w dwóch z czterech subregionów
województwa śląskiego. Przykładem jest
funkcjonujący od prawie 20 lat Związek
Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego oraz Związek Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego.
W skład zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego weszło 7 osób:
prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk (który został jego przewodniczącym), starostowie powiatów: ziemskiego częstochowskiego – Krzysztof
Smela, myszkowskiego – Piotr Kołodziejczyk i kłobuckiego Henryk Kiepura,
burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak,
burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski
oraz wójt Przyrowa – Robert Nowak
(jako drugi reprezentant częstochowskiego powiatu ziemskiego).
Z kolei w skład komisji rewizyjnej
Związku weszli: Sylwia Szymańska –
burmistrz Blachowni, Jacek Ślęczka –
burmistrz Koziegłów oraz wójt Wręczycy
Wielkiej Tomasz Osiński.

UMIEŚĆ REKLAMĘ W „GAZECIE KONIECPOLSKIEJ”!
Serdecznie zapraszamy do zamieszczania ogłoszeń i reklam na łamach „Gazety Koniecpolskiej”.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu
poprzez adres e-mail: redakcja.gazeta@koniecpol.pl lub pod numerem telefonu: 34 35 51 88 w. 108
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Zakończono budowę ulicy Kolejowej i oświetlenia ulicznego
Liliana Bielas - Kostyra

pojazdów do znajdujących się wzdłuż
drogi punktów przemysłowych i usługowych. W ramach inwestycji powstał
również chodnik lewostronny o szerokości 2,0 m, wyczyszczono również rowy,
odmulono dna rowów z wyprofilowaniem skarp. Przewidziano również
pasy zieleni, na których, na przygotowanym podłożu humusowym, wykonane
zostaną trawniki dywanowe.
W ramach inwestycji dotyczącej oświetlenia ulicznego na ulicach: Kolejowej
i Tarchalskiego zamontowano 29 sztuk
słupów oświetleniowych wraz z budową
zasilania nowej sieci z istniejącej stacji
transformatorowej.

Pod koniec listopada zakończono przebudowę ulicy Kolejowej. W tym samym
rejonie na ulicach: Kolejowej i Tarchalskiego zrealizowano nowe oświetlenie
uliczne. W tym zakresie gmina pozyskała
dotację z Funduszu Dróg Samorządowych.
- To jedna z wielu inwestycji drogowych
w naszej gminie, na którą pozyskaliśmy
dofinansowanie – powiedział burmistrz
Ryszard Suliga. Od kilku lat realizujemy
wiele inwestycji polepszających stan sieci
drogowej w gminie Koniecpol. Staramy się
przy tej okazji realizować też pilne potrzeby
związane z oświetleniem terenów ciemnych. W samym 2019 roku oddaliśmy do
użytku kilka dróg na terenach wiejskich, jak
i miejskich. Wszyscy chcemy, aby nasza
infrastruktura drogowa w każdym miejscu
gminy była idealna. Nie można jednak tego
wykonać w jednym czasie, w ciągu jednego,
czy dwóch lat. Staramy się poprawiać stan
dróg sukcesywnie, prowadząc przebudowy
i na terenach miasta i ze szczególnym
uwzględnieniem terenów wiejskich. Niemniej jednak musimy pamiętać, że jeszcze
nie tak dawno nasza gmina była jedną
z najbardziej zadłużonych w Polsce.
Z zaoszczędzonych pieniędzy budżetowych
wykonujemy zadania własne i inwestycje,
na które gmina nie może pozyskać środków
zewnętrznych. Natomiast na inwestycje
wielonakładowe takie jak: kanalizacja,
termomodernizacje oraz rewitalizację różnych obiektów gmina zabezpiecza wkład
własny z obligacji, które są emitowane
według potrzeb w danym okresie budżetowym. Wracając do ulicy Kolejowej, to
zakończyliśmy kolejny etap przebudowy

dróg w Koniecpolu. Na pewno poprawiliśmy bezpieczeństwo, bo wszyscy
wiemy, że tym ciągiem drogowym,
łączącym osiedle z drugą częścią Koniecpola, gdzie są markety, przychodnia
zdrowia, szkoła, rynek, porusza się bardzo
dużo pojazdów i pieszych. Jest nowy
chodnik, nakładka asfaltowa i tak ważne
dla mieszkańców oświetlenie – dodał
Ryszard Suliga.
Przebudowa ulicy Kolejowej obejmowała przebudowę nawierzchni chodników,
wykonanie zjazdów i miejsc postojowych
dla samochodów osobowych, budowę
poboczy z kruszywa łamanego. Przyjęta
szerokość jezdni bitumicznej wynosi
6,0 m z uwagi na wzmożony ruch

BIURO RACHUNKOWE
OFERUJE OBSŁUGĘ KSIĘGOWĄ
ORAZ KADROWO-PŁACOWĄ FIRM
- podatkowa księga przychodów i rozchodów
- ryczałt
- kadry i płace
- ZUS
- JPK
biuro.annapiotrowska@gmail.com

tel. 502 580 871
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„WESOŁY SKRZAT” – PIERWSZY ŻŁOBEK GMINNY W KONIECPOLU
Liliana Bielas-Kostyra
Trwa adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka samorządowego o nazwie
„Wesoły Skrzat”, który powstaje na
parterze budynku przychodni zdrowia
przy ulicy Armii Krajowej. Gmina
otrzymała na ten cel dotację w wysokości
570 000 zł.
Zgodnie z projektem technicznym,
żłobek będzie zajmował ponad 112 m2
powierzchni.
- Żłobek jest jedną z najbardziej priorytetowych zadań w tym roku, bo rodzice
muszą dowozić dzieci do oddalonych
o wiele kilometrów miejscowości – mówi
Sebastian Musiał, sekretarz gminy.
Budynek przychodni zdrowia jest w części
niewykorzystany, a więc gmina postanowiła zagospodarować opuszczoną
powierzchnię po aptece na usługi społeczne. W pierwszych miesiącach 2020
roku zgłosimy nową placówkę na listę
żłobków i rozpoczniemy rekrutację dzieci.
Dla potrzeb żłobka zaprojektowano
następujące pomieszczenia: sala zabaw,
sala do leżakowania, szatnia do przechowywania odzieży wierzchniej dzieci
w szafkach indywidualnych z wbudowanymi ławeczkami oraz przewijakiem
dla maluchów, kuchnia i pomieszczenie
przyjmowania posiłków przywożonych
przez firmę cateringową, powierzchnię
roboczą do przygotowywania posiłków
podzieloną na część czystą do przygotowania posiłków, mycie warzyw,
przygotowania mleka i część brudną do

Fot. źródło: „PROJEKT BUDOWLANY: „Przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania z
funkcji apteki na samorządowy żłobek”, przykładowa aranżacja z pokazaniem projektowanej kolorystyki

mycia i sterylizowania naczyń, wyparzania butelek. W tym miejscu przewidziano
też miejsce do przechowywania w odpowiednich warunkach i podawania mleka
dzieciom karmionym mlekiem matek.
Ponadto zaprojektowano odpowiednie
pomieszczenia sanitarne, socjalne i porządkowe. Sala zabaw będzie pełnić
również w wyznaczonych godzinach
funkcję jadalni, przeznaczonej na pobyt
19 dzieci.
Pomieszczenie do leżakowania dzieci
będzie miejscem na rozłożenie leżaczków dziecięcych z pościelą, wyraźnie
oznakowanych, przypisanych do konkretnego dziecka i odpowiednio przechowywanych, tak aby zapobiec przenoszeniu
się zakażeń.

Projekt przewiduje odpowiednie nasłonecznienie pomieszczeń oraz możliwość
otwarcia co najmniej 50% powierzchni
okien. Wyposażenie sal dla dzieci będzie
posiadać atesty lub certyfikaty potwierdzające posiadane parametry. Meble
dostosowane będą do ergonomii dzieci,
a zabawki spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać
oznakowania CE.
Wybrano jasną kolorystkę obiektu
z przeważającym kolorem białym i jasno
żółtym z elementami jasnego drewna.
Na zewnątrz zlokalizowano taras i plac
zabaw na nawierzchni bezpiecznej
z ogrodzeniem i takimi urządzeniami jak:
huśtawka, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, piaskownica, huśtawka spężynowiec, bujaczek dwuosobowy, ławka.

ZAKOŃCZONO PROJEKT UNIJNY OBYWATEL IT
Liliana Bielas-Kostyra
Obywatel IT
to program rozwoju
kompetencji cyfrowych dla osób
powyżej 25. roku życia, na który Gmina
Koniecpol otrzymała 100% dofinansowania w ramach unijnego programu
Polska Cyfrowa. Udział w szkoleniach był
bezpłatny. Programy szkoleń zostały
napisane w taki sposób, aby każda osoba,
nawet nie mająca doświadczenia w pracy
z komputerem, mogła wziąć w nich
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udział.
- Organizowane przez gminę darmowe
szkolenia komputerowe były ciekawą
propozycją dla naszych mieszkańców
z zakresu poruszania się w sieci internetowej, mediów społecznych, nadzoru
rodzicielskiego, rolnictwa, biznesu i kultury
– mówi burmistrz Ryszard Suliga.
W ubiegłym roku napisaliśmy wniosek
unijny i otrzymaliśmy bardzo korzystne
dofinansowanie, bo wynoszące 100 %.
Szkolenia miały bardzo ciekawy zakres
tematyczny i przydatny w życiu codziennym. Co ważne, zajęcia skierowane były
zarówno do osób, które korzystają
z komputera, jak i dla tych, którzy
dotychczas z komputerem i Internetem nie
mieli do czynienia. Odbywały w bardzo
dobrych warunkach lokalowych, w sali
wykładowej nowego Centrum Społeczno-

Kulturalnego przy ulicy Szkolnej 1. Dużą
popularnością cieszyły się zagadnienia
bezpieczeństwa w sieci, podstawowej
obsługi przeglądarki internetowej, tworzenie własnej strony internetowej, media
społecznościowe oraz bloki tematyczne:
Rodzic w Internecie, Bezpieczeństwo
w sieci – dodaje Ryszard Suliga.
Szkolenia finansowane były w ramach
projektu pn. „Mogę – Chcę – Potrafię –
rozwój kompetencji cyfrowych w gminie
Koniecpol”, który jest współfinansowany
w całości ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa (III oś
priorytetowa- Cyfrowe Kompetencje
Społeczeństwa, Działanie 3.1 – Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych).
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GMINNE OBCHODY DNIA SENIORA W KONIECPOLU
Liliana Bielas-Kostyra
Koniecpolscy seniorzy rzucają się w oczy,
bo chętnie wychodzą do ludzi i prowadzą
aktywne życie. Obchody Dnia Seniora
były świetną okazją do spotkań integracyjnych i międzypokoleniowego
świętowania. Były to wydarzenia pełne
muzyki, śpiewu, tańca i dobrego humoru.
Uśmiech gościł na twarzach osób
dojrzałych, jak i młodszych.
- Jesteśmy na emeryturze, a to nie znaczy,
że siedzimy w domu na kanapie przed
telewizorem – mówili seniorzy. Reprezentujemy bardzo prężne działające
i wartościowe środowisko w gminie
Koniecpol. Zawsze staramy się być aktywni
i brać udział w organizowanych wydarzeniach. Ludzie chętnie spotykają się ze
sobą oraz integrują z życiem naszej
społeczności. Tańczymy, śpiewamy, dyskutujemy o sprawach naszej gminy. Chcemy
być obecni w życiu społecznym, bo nasze
doświadczenie powinno być wykorzystywane przez młodsze pokolenia.
Specjalnie z myślą o koniecpolskich
seniorach w Centrum Społeczno-Kulturalnym - z okazji Dnia Seniora przygotowano koncert muzyki filmowej
i musicalowej w wykonaniu Tadeusza
Barylskiego (pianino) i Piotra Galińskiego
(gitara). Na scenie zaprezentował się też
w swoich aktorskich popisach Amatorski
Zespół Teatralny FENIKS w przedstawieniu „Życie to teatr”. Koncerty były
wstępem do drugiej części zabawy, czyli
biesiady muzycznej pt. „Polskie, znane
i lubiane” w wykonaniu reaktywowanego
i znanego w Koniecpolu zespołu ALPEX.
W trakcie spotkania można było
uczestniczyć też w prezentacji multimedialnej na temat kapliczek przydrożnych
i krzyży z terenu Koniecpola oraz
wszystkich sołectw autorstwa Jerzego
Haca.

o potrzebach osób starszych – mówi
burmistrz Ryszard Suliga. Duże doświadczenie życiowe tej części społeczności
lokalnej i spojrzenie na współczesny świat
jest bardzo cenne. Nasze społeczeństwo
sukcesywnie starzeje się i wzrasta liczba
osób starszych. Demografia mówi jednoznacznie, że co czwarty mieszkaniec naszej
gminy ma więcej niż 60 lat. Myślę, że
w innych gminach sytuacja jest podobna
i nie jest to zjawisko występujące tylko
u nas. Demografowie pokazują liczby,
a wszyscy widzimy, iż żyjemy coraz dłużej,
coraz dłużej chcemy być sprawni i aktywni
społecznie, a co za tym idzie – nie możemy
osób starszych spychać na margines.
Emerytura nie jest czasem siedzenia
w domu. To czas na aktywność i realizację
marzeń, na które wcześniej nie było czasu.
To czas przekazywania doświadczenia młodszemu pokoleniu – podkreślił
Ryszard Suliga.

- Dzień Seniora przypomina nam
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SUKCES HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH Z KONIECPOLA
Liliana Bielas-Kostyra
W wydarzeniu uczestniczył również
burmistrz Ryszard Suliga, który pogratulował wszystkim hodowcom z Koniecpola dotychczasowych osiągnięć oraz
pełnej tradycji działalności w gminie
i regionie.

Dawniej wykorzystywane do przekazywania dzisiejszych sms-ów, bo są
szybkie, wytrwałe i bardzo inteligentne.
Mowa o gołębiach pocztowych. Dla
wielu osób z gminy Koniecpol hodowla
gołębi jest największą pasją w życiu.
Na początku grudnia miała miejsce
ważna uroczystość w Szczekocinach,
która była okazją do spotkania, prezentacji osiągnięć hodowlanych i lotowych,
a przede wszystkim uhonorowania
zwycięzców, czyli Mistrzów z PZHGP
Oddział Szczekociny.
Hodowcy gołębi z gminy Koniecpol
zdobyli bardzo wysokie miejsca w rywalizacji sportowej, czyli Mistrzostwo
i Wicemistrzostwo w kategorii lotów
gołębi młodych.
- Dzisiejsza uroczystość w Szczekocinach
jest podsumowaniem sezonu 2019 – mówi
Marek Szlacheta, prezes Sekcji w Koniecpolu. Podczas uroczystości zasłużeni
hodowcy zostali uhonorowani pucharami,
w tym hodowcy z Koniecpola, za osiągnięcia w zawodach dotyczących lotów
gołębi młodych. Jest nam tym przyjemniej,
bo zostaliśmy uhonorowani wśród ok. 160
hodowców skupionych w Oddziale. Wicemistrzostwo zdobyła młoda hodowczyni
Sandra Klimas, która pierwszy rok brała
udział w zawodach, a Mistrzostwo w lotach
gołębi młodych w kategorii Open –
doświadczony hodowca - Jarosław Ślęzak.
Gołębie to urodzeni sportowcy. Ścigają
się na dystansach od 100 do 1 000 km.
Oznaczone odpowiednią obrączką rodową, transportowane są na miejsca
startu w specjalnych kabinach i o określonej godzinie są wypuszczane, a następnie lecą do miejsca swojej hodowli.
- Przy dobrych warunkach osiągają 100 km
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na godzinę – tłumaczy Jarosław Ślęzak,
który zdobył tytuł mistrzowski w kategorii
„Open z całości”. Po przylocie na specjalnym zegarze rejestruje się czas dotarcia
do celu, wylicza się czas przelotu i prędkość.
Dla przykładu z Brukseli do Koniecpola
gołąb leci 10 do 12 godzin i zawsze trafia
na miejsce, pomimo braku nawigacji.
Do dzisiaj nie zbadano skąd u tych ptaków
tak doskonała zdolność nawigacji
i szukania właściwego kierunku lotu.
Hodowla gołębi to bardzo popularny sport
w naszej gminie. Jest tutaj około 25
hodowców. Posiadam średnią hodowlę,
która liczy 160 gołębi, w tym 100 młodych.
Jest to moje hobby, któremu poświęcam
około 5 godzin dziennie. Aby dobrze
przygotować gołębie do zawodów należy
z każdym postępować jak ze sportowcem.
Gołąb musi otrzymywać odpowiednie
jedzenie i trenować, zazwyczaj rano
i wieczorem. Hodowla gołębi to codzienne
obowiązki, od których nie ma urlopów.
Przed pracą wstaję godzinę wcześniej, bo
muszę przygotować jedzenie. Podobnie
wieczorem – jedzenie, trening, dochodzi do
tego sprzątanie. Gołębie muszą być
hodowane w odpowiednich warunkach,
a więc o gołębniki trzeba dbać i zapewnić
tym ptakom odpowiednie warunki życia.

- Podziwiam zaangażowanie hodowców
i cenię za sukcesy, którymi również promują
naszą gminę, a to zasługa nie do
przecenienia. W sekcji w Koniecpolu
zrzeszonych jest 25 osób, którym życzę
wielu dalszych sukcesów, satysfakcji,
kolejnych nagród oraz sukcesów w lotach.
Składam najserdeczniejsze gratulacje za
osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania
i propagowania hodowli ptaków. Gołąb
jako znak pokoju oraz poszanowania praw
człowieka, jest w naszej świadomości
symbolem szczególnym - powiedział
burmistrz Ryszard Suliga, poproszony
o komentarz wydarzenia.
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W KONIECPOLU POWSTAJE PIERWSZA STACJA LNG NA GAZ ZIEMNY
Liliana Bielas-Kostyra
Od początku roku trwają bardzo intensywne prace koncepcyjne dotyczące
gazyfikacji, ale pierwsze efekty już widać.
W pierwszym etapie pomiędzy drogą
wojewódzką nr 786, a przychodnią
zdrowia powstaje stacja gazu skroplonego ziemnego LNG do zasilania obiektów
użyteczności publicznej.
Gazyfikacja gminy Koniecpol to ogromne
wyzwanie, jakie do tej pory wydawało się
niemożliwe z uwagi na oddalone źródła
gazu i istniejącą już infrastrukturę techniczną na obszarach oddalonych
o dziesiątki kilometrów. Realizacja planu
gazyfikacji rozpoczyna się od lokalizacji
małej 10 - metrowej na godzinę stacji
LNG, czyli pregazyfikacji dla kilku odbiorców, w tym ośrodka zdrowia, Starostwa
Powiatowego oraz Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol. Jeszcze w tym roku gaz
zostanie dostarczony do odbiorców.
- Wyjściowe warunki techniczne dla gminy
Koniecpol są bardzo trudne, bo brak jest
w bliskiej odległości źródła gazu - tłumaczy
Ziemowit Podolski, dyrektor Zakładu
Gazowniczego w Zabrzu Polskiej Spółki
Gazownictwa. Koniecpol oddalony jest od
jakiejkolwiek sieci na bardzo dużą
odległość, bo około 30 km. Najbliższe
źródło gazu znajduje się w okolicach
Kłomnic, a najbliższa infrastruktura kończy
się przed Janowem i są to rury o bardzo
małych średnicach, które nie mogą
obsłużyć tak dużych gmin jak właśnie

Koniecpol. Ponadto główne nitki biegną
w kierunku Łodzi. Od strony Żarek
i Niegowej brak jest również technicznych
możliwości dojścia w tym kierunku. Gaz
ziemny poprzez sieć gazową będzie
docelowo doprowadzony od Koniecpola
przez miejscowości Święta Anna i Garnek.
Gazyfikację w gminie Koniecpol rozpoczynamy od stacji LNG na gaz ziemny. Jest to
stacja o wydajności do 120 m3/h, ale
zajmująca niewiele miejsca, bo około 20 x
20 m. Budowana jest w oparciu o stosowny
plan koncepcyjny i pozwolenie na budowę.
Obiekt ten będzie ogrodzony i odpowiednio
zabezpieczony.
Kolejnym etapem będzie budowa drugiej,
odpowiednio dobranej stacji LNG pozwalającej na zasilenie całego Koniecpola – ta
stacja ma funkcjonować do czasu
dociągnięcia zasilania do Kłomnic.
Na chwilę obecną zakończyliśmy etap
rozeznania rynku, czyli zbadania zapotrzebowania ze strony podmiotów gospodarczych i indywidualnych odbiorców. Na
podstawie tych danych rozpoczęliśmy już
prace koncepcyjne budowy gazociągu.
Pierwsze projekty techniczne, poza
powstająca stacją LNG, będą zlecane do
projektowania zapewne początkiem roku
2020 i realizowane w latach 2021- 2023 dodaje Ziemowit Podolski.
Przypomnijmy, że współpraca pomiędzy
gminą Koniecpol i Polską Spółką Gazownictwa została już sformalizowana.

Dnia 21 lutego 2019 r. podpisano list
intencyjny. Obecnie prowadzone są
rozmowy nad rozszerzeniem współpracy. Budowa infrastruktury do przesyłu
gazu to przedsięwzięcie wymagające
czasu, tym bardziej, że do ubiegłego roku
Koniecpol był białą plamą bez perspektyw na posiadanie gazu. Na tej
podstawie rozpoczęto bardzo intensywne rozmowy na temat konieczności
wprowadzenia tego paliwa jako alternatywy na rezygnację z opalania węglem.
Poprzednie próby gazyfikacji gminy
Koniecpol, przed 2014 r., zakończyły się
niepowodzeniem. Teraz odbiorcy, jak
wynika z prowadzonych analiz, są bardzo
zainteresowani podłączeniem do gazu.
Piece gazowe są coraz bardziej wydajne
i wytrzymałe w eksploatacji, a koszty
zużycia gazu i węgla w okresie grzewczym są prawie takie same.

BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI NAWOZÓW ORGANICZNYCH
Redakcja

Stanowisko Rady Miejskiej wobec zamiaru budowy zakładu produkcji nawozów
organicznych z odpadów biodegradowalnych na działce przy ulicy Szkolnej w Koniecpolu
i Gminy Koniecpol do podjęcia wszelkich
działań uniemożliwiających realizację
wyżej wymienionego przedsięwzięcia.
W uzasadnieniu stanowiska czytamy:
„Działalność związana z przetwarzaniem
odpadów jest rozbieżna z wizją rozwoju
zawartą w strategii rozwoju Miasta
i Gminy Koniecpol, przyjętą do roku
2025.
Fot. Sebastian Zięba

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 17 października 2019 r. radni wyrazili swój
sprzeciw odnośnie lokalizacji zakładu
produkcji nawozów organicznych z odpadów biodegradowalnych oraz energii
elektrycznej na działce o numerze 8773
w Koniecpolu i podjęciu jakiejkolwiek
działalności związanej z przetwarzaniem
odpadów w tym miejscu.

Lokalizacja inwestycji w pobliżu największego skupiska mieszkaniowego stanowi
bezpośrednie zagrożenia dla ludzi.
Inwestycja będzie powodować uciążliwości w postaci nieprzyjemnego zapachu i hałasu przy transporcie oraz pracy
urządzeń. Na podstawie dokumentacji
nie sposób określić skali uciążliwości, ani
skutków długotrwałego oddziaływania
na środowisko naturalne.

Zobligowano również Burmistrza Miasta

Budowa uniemożliwi rozwój Koniecpola

pod względem turystycznym i rekreacyjnym. Piękne zielone tereny służące
wypoczynkowi, jak np. Dolina Pilicy,
stracą swoją atrakcyjność.
Spadnie wartość nieruchomości oraz
pogorszy się stan dróg. Brak możliwości
kontroli nad rodzajem i ilością odpadów
budzi obawy zagrożenia mikrobiologicznego i epidemiologicznego.”.

Fot. Sebastian Zięba
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KONSEKRACJA KOŚCIOŁA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W KONIECPOLU
ks. Marcin Malarecki
się słowa proroka Nehemiasza, który
nakazywał by się radować w dniu
poświęconym Bogu. „Niech to będzie
dzień radości i dziękczynienia Bogu za te
wielkie rzeczy, które pozwolił wam
osiągnąć i nimi się cieszyć. Niech ten
dzień i jego przeżycie będzie przekazywane kolejnym pokoleniom ludzi, którzy
będą przybywać do tej świątyni, by swoje
serca i nadzieje składać w ręce Ojca
Najwyższego, który tak nas umiłował, że
zawsze obdarza nas swoim słowem
prawdy oraz eucharystycznym ciałem na
życie wieczne” - powiedział.

Po trzydziestu latach od chwili, kiedy
wytyczono plac pod nowy kościół – 29
września 2019 roku był dniem radosnym
i momentem uroczystego poświecenia
świątyni i konsekracji ołtarza. Ta Świątynia to owoc pracy i ofiar Ks. Prałata
Kazimierza Bogdała oraz Parafian.
Kościół w tym dniu uroczyście została
oddany na wyłączną chwałę Boga oraz
na duchowy pożytek dla każdego
człowieka. Uroczystą Mszę św. wraz z Ks.
Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim
Metropolitą Krakowskim, Ks. Biskupem
Janem Piotrowskim Ordynariuszem
Diecezji Kieleckiej celebrowali licznie
kapłani, kapłani pochodzący z parafii
oraz księża z dekanatu koniecpolskiego.
Na wspólnej modlitwie obecnych było
bardzo wielu Parafian, którzy własną
pracą przyczynili się do budowy świątyni
oraz upiększania jej wnętrza. Na początku Mszy świętej głos zabrał Biskup
Jan Piotrowski, który stwierdził: „że
pochód złego przez dzieje ludzkości
nadal trwa. Bóg obrońcą ludzi uczynił
Michała Archanioła, dał im także Swego
Syna, Jezusa Chrystusa, którego miłość
odkupiła cały świat. Biskup powiedział,
że w tym szczególnym dniu wierni
gromadzą się w kościele pod wezwaniem
św. Michała Archanioła, który został
wybudowany dzięki staraniu Parafian”.
Powitał zebranych duchownych,
w szczególności Metropolitę Krakowskiego, który dokonał uroczystego aktu
poświęcenia świątyni.
Została przedstawiona historia parafii
w Koniecpolu przez Pana Burmistrza
Ryszarda Suligę, której powstanie sięga
XIII wieku. Następnie Ks. Arcybiskup
dokonał pokropienia wodą święconą
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ołtarza oraz murów świątyni. W homilii
Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski
mówił: „że imię św. Michała Archanioła
oznacza <<któż jak Bóg>>. Wskazuje ono
na to, że zwycięzcą zmagań ze złem może
być tylko Bóg. Ilekroć stajemy w szeregach wojsk anielskich i duchowych św.
Michała, tylekroć mamy pewność
wynikającą z wiary: zwyciężymy, bo
zwycięstwo należy do Boga. Należy
nieustannie prosić Boga za przyczyną św.
Michała Archanioła by nie ustać w zmaganiach o wiarę. Dopełnieniem słów
<<Któż jak Bóg>> jest zdanie zapisane na
krzyżu w Dolinie Kościeliskiej <<I nic nad
Boga>>”. Odwołał się do odczytanej na
początku Eucharystii historii budowy
kościoła, która opowiadała o wielkim
wysiłku materialnym i duchowym wiernych. Zauważył, że do Parafian odnoszą

Po homilii Ks. Arcybiskup namaścił
olejem świętym ołtarz, a Ks. Prałat
Kazimierz Bogdał, Ks. dr Adam Perz
Kanclerz Kurii namaścili olejem świętym
ściany kościoła, jako znak ofiarowania na
wyłączną służbę Bogu parafialnej
świątyni. Namaszczenie ścian kościoła
oznacza poświęcenie go dla kultu
chrześcijańskiego całkowicie i na zawsze.
Następnie nastąpiło okadzenie ołtarza
oraz wnętrza świątyni, jako miejsca, gdzie
wierni wznoszą swoje modlitwy do Boga.
Kolejnym elementem obrzędu było
zapalenie świec, jako symbol iluminacji
świątyni przepełnionej obecnością Boga
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– dokonali tego Księża pochodzący
z Parafii – Ks. Roman Rosiński, Ks.
Wojciech Pikos, Ks. Maciej Migalski.
Obrzęd zakończył się nakryciem ołtarza
i włączeniem oświetlenia. Nakrycie
ołtarza wskazuje, że dla chrześcijan jest
on miejscem Ofiary Eucharystycznej
oraz Stołem Pańskim.
Na zakończenie uroczystości odśpiewano „Te Deum”. Ks. Prałat Kazimierz
Bogdał podziękował architektom, budowniczym, artystom, rzemieślnikom oraz
fundatorom, dzięki którym świątynia
mogła przybrać ten wspaniały kształt.
Wyraził także swą wdzięczność metropolicie krakowskiemu za przybycie,
mówił: „Obecność księdza arcybiskupa
jest dla nas wielką nobilitacją. Wszyscy
jesteśmy z księdzem arcybiskupem
w tych trudnych chwilach, wspieramy
modlitwą, prosząc o Bożą pomoc
i wytrwałość. Niech św. Michał Archanioł, pogromca szatana ma księdza
arcybiskupa w swojej opiece”. Nie

byłoby dziś tego Domu Bożego, gdyby
nie Parafianie, których ciężka praca
i ofiarność przyczyniły się do zwieńczenia dzieła. Budowa nowej świątyni, to
piękna karta w księdze dziejów kościoła
powszechnego oraz w księdze dziejów
Koniecpola, a zarazem piękny początek
nowego rozdziału, który otwiera się dziś
przed Wspólnotą Parafialną. Uroczysty
akt poświęcenia, którego dokonał
Metropolita Krakowski Arcybiskup
Marek Jędraszewski, to uwieńczenie
wieloletnich starań Ks. Prałata Kazimierza Bogdała i Parafian, by w Koniecpolu
powstała nowa, piękna świątynia na
chwałę Bożą. Była to uroczystość jako
jednej Parafii – jednej Wspólnoty, która
przypieczętowała pracę, hojność
i modlitwę. Z wielu cięgieł został
zbudowany ten Boży Dom a w tych
cegłach na zawsze wyryte jest imię
i nazwisko każdego Parafianina i tego,
który czuwał nad wszystkim Ks. Prałata
Kazimierza Bogdała.
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Fot. Parafia św. Michała Archanioła w Koniecpolu

JEST WYKONAWCA NA BUDOWY KANALIZACJI W DZIELNICY SŁOWIK
Sebastian Musiał

Dnia 5 grudnia podpisano umowę
z wykonawcą kolejnego etapu budowy
kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w dzielnicy Słowik, który zrealizuje
roboty za kwotę 6 450 045,71 zł.
Wykonawca został wybrany w wyniku
trzeciego postępowania przetargowego.
Dwa wcześniejsze przetargi zakończyły
się niepowodzeniem z uwagi na bardzo
wysokie wartości ofert wykonawców.
Pierwszy przetarg ogłoszony został
w lutym 2019 r. Niestety okazało się, że
złożono jedną ofertę na kwotę aż 3 razy
przewyższającą nakłady zabezpieczone
w budżecie gminy. Jej wartość wynosiła
13 323 480 zł, a wartość zadania
określona w kosztorysie inwestorskim
4 350 000 zł. W maju 2019 r. odbył się
kolejny przetarg i wpłynęły wówczas
dwie oferty z następującymi kwotami
brutto: 7 282 842,30 zł i 10 762 500,00
zł, które znowu znacznie przewyższały
kwotę przeznaczoną na inwestycję.

Realizowane przez gminy inwestycje są
coraz droższe i przewyższają kwoty
kosztorysowe, a dochody jednostek
samorządu terytorialnego spadają. Sytuacja ta związana jest ze wzrostem płac,
cen materiałów i usług oraz niedoborem
pracowników na rynku pracy. Nakłada
się na to również ogromna ilość
realizowanych inwestycji w jednym
czasie. Dotyczy to szczególnie zadań
finansowanych ze środków unijnych.
Perspektywa finansowa Unii Europejskiej kończy się wprawdzie w roku
2020, ale projekty można realizować do
2022 roku, stąd takie spiętrzenie prac.
Sytuacja ta odbija się szczególnie na
małych gminach, bo duże miasta podzielą
inwestycję na etapy i dołożą pieniędzy.
Planowana inwestycja w dzielnicy Słowik
jest kontynuacją I etapu budowy
kanalizacji w gminie. Z uwagi na rozległy
obszar gminy i wysokie nakłady, każdy
etap budowy kanalizacji w Koniecpolu
podzielony jest na zadania, etapy w zadaniach i podetapy. Tylko taki podział
umożliwiał realizację tego przedsięwzięcia, wygospodarowanie odpowiednich
środków finansowych z zachowaniem
ustawowych wskaźników zadłużenia
i utrzymania stabilnej sytuacji finansowej. Kwoty dotacji też są ograniczone
wartościami alokacji środków unijnych
przeznaczonych na dany konkurs unijny.

dwóch zlewni i następujących ulic lub ich
części: Łąkowa, Jodłowa, Wesoła,
Akacjowa, Topolowa, Bukowa, Brzozowa, Górna, Słowik, Willowa, 2 przepompowni ścieków wraz z zasilaniem
energetycznym, budowę brakujących
odcinków i przebudowę sieci wodociągowej, budowę kanalizacji deszczowej,
wykonanie robót drogowych i odtworzeniowych po robotach kanalizacyjnych oraz wodociągowych i uporządkowanie terenu po robotach
budowlanych.
Na projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach
kontynuacji etapu I budowy kanalizacji
w Koniecpolu” pozyskano dotację
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, osi
priorytetowej V, działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa.

Zakładany zakres rzeczowy inwestycji
obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, tłocznej w zakresie
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ŚWIĘTO 11 LISTOPADA W KONIECPOLU
Arleta Olszewska – Lorin

zakończeniu mszy, przy dźwiękach
orkiestry, zgromadzeni przeszli pod
pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego,
gdzie burmistrz Koniecpola Ryszard
Suliga w swym wystąpieniu przypomniał
wydarzenia sprzed ponad 100 lat
i podkreślił, że obecnie patriotyzm
wyrażamy już nie przez walkę ale
odpowiedzialność za to co zdobyły dla
nas poprzednie pokolenia.
Gminne obchody 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęła
uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny w
kościele Św. Michała Archanioła. Po

W ramach inicjatywy „Niepodległa do
hymnu” odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego. Ta część uroczystości zakończyła
się złożeniem wiązanek kwiatów przed

pomnikiem Józefa Piłsudskiego.
Następnie przedstawiciele władz samorządowych, zarządu Powiatu Częstochowskiego, instytucji i stowarzyszeń
oraz zgromadzeni mieszkańcy udali się
do hali sportowej, gdzie obejrzeli
wieczornicę patriotyczną, przygotowaną
przez uczniów i nauczycieli Szkoły
Podstawowej nr 2.
Gminne Obchody Święta Odzyskania
Niepodległości uświetniła Młodzieżowa
Orkiestra Dęta.

fot. Dom Kultury, Zbigniew Bukowski
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BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 JAK NOWY
Liliana Bielas-Kostyra
W roku 2019 zrealizowano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej
nr 2. Obiekt zyskał na urodzie i funkcjonalności. Koszty robót pokryła dotacja
unijna. Prace trwały od ubiegłego lata.
Jest nowa, kolorowa elewacja, wymieniono część okien i drzwi oraz węzeł cieplny.
Przebudowano system centralnego
ogrzewania i inne instalacje.
W ostatnich latach gmina Koniecpol
uzyskała dofinansowanie wielu projektów, współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL).
RPO WSL podzielony jest na priorytety
dziedzinowe, w ramach których m.in.
samorządy mogą uzyskiwać dotacje na
projekty realizujące cele zapisane w Programie. Projekt termomodernizacji
Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniecpolu
został wsparty w ramach IV osi
priorytetowej pn. „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii
i gospodarka niskoemisyjna” i Działania
4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej. To działanie
Programu zorientowane jest na wsparcie
inwestycji, które za cel stawiają sobie
zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza
w regionie śląskim i / lub wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii.
Prace budowlane w przypadku tej
inwestycji dotyczyły termomodernizacji,
a także wymiany stolarki okiennej
i drzwiowej, instalacji centralnego ogrzewania, poprawy sprawności wentylacji
grawitacyjnej, wymiany węzła cieplnego
z zastosowaniem powietrznych pomp
ciepła, modernizacji systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. W budynku zastosowano również Odnawialne
Źródła Energii w postaci paneli fotowoltaicznych, wykorzystując w ten sposób
darmową energię słoneczną do obniżenia
kosztów przygotowania ciepłej wody
użytkowej.
- Odbiór prac budowlanych odbył się
w połowie czerwca – mówi Sebastian
Musiał, sekretarz gminy. W trakcie
realizacji nie mieliśmy większych problemów, bo wszystko odbywało się zgodnie
z założonym harmonogramem rzeczowofinansowym. Trzeba zaznaczyć, że umowę z wykonawcą podpisaliśmy 21 lipca
ubiegłego roku, zaraz po tym, jak
otrzymaliśmy unijne dofinansowanie.
Zadanie zostało zatem wykonane w niecały rok, mając na uwadze utrudnienia

związane z tym, że przez cały ten czas
budynek był użytkowany. W maksymalnym stopniu wykonawca robót
wykorzystywał wakacje i dni wolne.
W ubiegłym roku, jeszcze w okresie
wakacyjnym, w pierwszej kolejności
przystąpiono do prac nad instalacjami
centralnego ogrzewania z uwagi na
bardzo dużą ilość grzejników do
wymiany. Następnie w okresie letnim
dokonano wymiany okien. Harmonogram tak został zaplanowany, aby jak
najmniej przeszkadzać uczniom i nauczycielom i ograniczyć w jak największym
stopniu utrudnienia w trakcie zajęć
lekcyjnych. Ważna też była dobra
współpraca z kadrą pedagogiczną
i wsparcie organizacyjne przy planowaniu kolejnych działań w trakcie
realizacji przedsięwzięcia – dodaje
Sebastian Musiał.

konieczne są ciągłe działania w zakresie
obniżania energochłonności sektora
publicznego, co skutkować będzie nie
tylko korzyściami ekonomicznymi, ale
także zmniejszeniem zapotrzebowania
na energię i obniżenie emisji niskiej –
w przypadku lokalnych źródeł ciepła lub
wysokiej – w przypadku obiektów
zasilanych zdalaczynnie.
Te działania to nie tylko domena
zakładów ciepłowniczych i samorządów.
Oszczędzając energię, każdy z nas może
w sposób pośredni chronić środowisko.
Tak więc oszczędzajmy energię!
Na zdjęciach można zobaczyć jak obiekt
zmieniał się z upływem czasu, czyli jak
wyglądał przed rozpoczęciem inwestycji,
w trakcie i jak prezentuje się teraz.

Dzięki realizacji projektu obiekt zyskał
nie tylko nowe, atrakcyjne wizualnie
oblicze, ale i znacząco poprawiły się
w nich warunki prowadzenia zajęć
dydaktycznych. Zasadniczym efektem
projektu jest jednak znacząca redukcja
strat energii oraz – w wyniku likwidacji
nieefektywnych źródeł ciepła i ich
wymiany na nowoczesne – obniżenie
emisji zanieczyszczeń emitowanych do
atmosfery. Polepszone zostały także
parametry pracy instalacji centralnego
ogrzewania (sterowalność, sprawność
regulacji, sprawność przesyłania, sprawność wykorzystania itp.) oraz ciepłej
wody użytkowej. W efekcie zmniejszony
został znacząco łączny bilans cieplny
budynku i jego oddziaływanie na
środowisko.
Budynek powstał w okresie, gdy normy
energetyczne i budowlane były wyraźnie
różne od obecnych standardów. Były to
lata 60-te ubiegłego wieku. Wybudowany w technologii tradycyjnej budynek
szkoły nie spełniał przed remontem
współczesnych norm cieplnych i energetycznych. Dzięki projektowi stan ten się
zmienił.
Stan powietrza atmosferycznego w regionie poprawia się, co jest efektem nie
tylko obniżenia emisji wysokiej z tzw.
głównych emitorów (zakłady przemysłowe, lokalne ciepłownie), ale i niskiej,
której ograniczenie następuje wskutek
wdrożenia projektów i przedsięwzięć
realizowanych przez gminy, a także
działań proekologicznych wdrażanych
przez gospodarstwa domowe.
Niemniej – biorąc pod uwagę rosnące
ceny energii oraz koszty środowiskowe –
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DOM KULTURY W 2019 ROKU
Arleta Olszewska – Lorin
Dużym zainteresowaniem cieszyły się w wakacje potańcówki
na Rynku. Powrócimy do nich również w 2020 r.
Dużym wsparciem dla naszych działań są programy
ministerialne. Byliśmy beneficjentem programów dotacyjnych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dwukrotnie w tym
roku. Uzyskaliśmy dofinansowanie do realizacji dwóch zadań –
„III Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej w Koniecpolu” w ramach Programu Kultura
Dostępna oraz „Zakup wyposażenia na potrzeby Domu Kultury
w Koniecpolu” w ramach Programu Infrastruktura Domów
Kultury.
Dobiega końca termin realizacji obu zadań. Na co
wykorzystaliśmy przyznane środki?

Rok 2019 był ważnym rokiem dla Domu Kultury w Koniecpolu.
Najważniejsze jest to, że już mamy miejsce, gdzie możemy
realizować działania społeczne oraz kulturalne. Mowa o
Centrum Społeczno – Kulturalnym. Inwestycja ta była
współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Budynek
został nam użyczony przez Gminę na potrzeby realizacji stałych
i cyklicznych zajęć kulturalnych i animacyjnych, organizowania
wydarzeń kulturalnych oraz o charakterze społecznym –
integrujących lokalną społeczność. Ofertą zajęć stałych
obejmujemy najmłodsze dzieci, już od drugiego roku życia;
dzieci starsze i młodzież oraz osoby dorosłe. Zajęcia
ogólnorozwojowe, plastyczne, muzyczne, wokalne, choreograficzne, teatralne prowadzone są przez wykwalifikowanych
instruktorów. Dzięki współpracy z Regionalnym Ośrodkiem
Kultury w Częstochowie naszą ofertę wzbogacamy o zajęcia
cykliczne np. fotograficzne czy grafiki komputerowej.
Budynek z salą widowiskową to możliwość organizowania
wydarzeń takich jak koncerty czy przedstawienia teatralne.
Kiedy kończy się sezon imprez plenerowych zapraszamy na
bardziej kameralne wydarzenia do Centrum Społeczno –
Kulturalnego. A były to w tym roku między innymi: dwie
premiery grupy teatralnej Feniks „Życie to teatr” i „Tuwimogra”; koncert „Uśmiechnij się z Kiepurą”, Gminne obchody Dnia
Seniora, Mikołajki.
Podsumowując rok 2019: zorganizowaliśmy w sumie 30
wydarzeń – koncertów, większych i mniejszych imprez
plenerowych, konkursów, spotkań autorskich. Największe
z nich to Hetmaniada, XX Dożynki Powiatowe i III Festiwal
Muzyki Organowej i Kameralnej. Oprócz stałych imprez
wprowadzamy pewne nowości licząc na zainteresowanie
mieszkańców. Niestrudzenie zapraszamy do wspólnej zabawy
w pchli targ czyli Klamociarnia na Rynku. Liczymy, że coraz
większe grono osób będzie chciało uczestniczyć w tym
popularnym na całym świecie wydarzeniu, integrującym
lokalne społeczności.
W naszej ofercie mamy też konkurs o zasięgu ogólnopolskim.
„Wiosna z przebojami...” bo o nim mowa to zmagania młodych
wokalistów amatorów, wykonujących piosenki jednego
wykonawcy
z kanonu polskiej muzyki rozrywkowej, którego twórczość
warta jest pielęgnowania, zwłaszcza wśród młodego pokolenia.
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Program Kultura Dostępna - Zorganizowana została trzecia
edycja Festiwalu, który na stałe zagościł już w kalendarzu
wydarzeń kulturalnych Koniecpola. Trzech festiwalowych
koncertów wysłuchało ok. 600 osób – mieszkańców
Koniecpola i gości. Podczas koncertów gościliśmy 29 artystów.
Wykonano 40 utworów, około 240 minut muzyki barokowej.
Program Infrastruktura Domów Kultury - Zakupione zostały
elementy wyposażenia dla Domu Kultury, który działania
statutowe realizuje w budynku Centrum Społeczno –
Kulturalnego przy ulicy Szkolnej 1. Zakupione sprzęty to: scena
modułowa, regały do pracowni instruktorskich, stoły i krzesła,
maszyna do szycia, instrumenty dla Młodzieżowej Orkiestry
Dętej.
Całkowity koszt obu zadań wyniósł 76.590,00 zł z czego środki
finansowe Ministra stanowiły 77,07% w przypadku realizacji
zadania „III Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
w Koniecpolu” i 79,25% przy zadaniu „Zakup wyposażenia na
potrzeby Domu Kultury w Koniecpolu”.
Planów i potrzeb mamy wiele. Wnioski o dofinansowanie
działań i inwestycji w 2020 roku już napisane i wysłane.

Zapraszamy do nas.
Zapraszamy do udziału w wydarzeniach i zajęciach.
Zapraszamy z pomysłami. Twórzmy wspólnie kulturę.
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III FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ W KONIECPOLU
Arleta Olszewska - Lorin
Stowarzyszenie Fiori Musicali, a współorganizatorami: Parafia św. Trójcy
w Koniecpolu, Regionalny Ośrodek
Kultury w Częstochowie.
Podczas tegorocznej edycji wystąpili:
Waldemar Krawiec, Łukasz Nowak,
Zuzanna Bator, Dominika Zamara,
Jarosław Wróblewski, chór Risonanza
Continua pod dyrekcją Adama Kujawy.
20 października publiczność zgromadzona w kościele Św. Trójcy w Koniecpolu
wysłuchała ostatniego koncertu tegorocznego Festiwalu. Począwszy od
sierpnia, przez trzy kolejne miesiące,
koniecpolska świątynia gromadziła
mieszkańców ale też gości, którzy
przyjeżdżali do miasta właśnie w celu
uczestniczenia w koncertach. Największym atutem Festiwalu jest instrument zabytkowe, barokowe organy, ale też
doskonała akustyka świątyni oraz
najwyższej klasy artyści.

III Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Koniecpolu został dofinansowany
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.
Już dziś zapraszamy na IV Festiwal
Muzyki Organowej i Kameralnej.
Pierwszy koncert w sierpniu 2020 r.

Organizatorami Festiwalu są: Gmina
Koniecpol, Dom Kultury w Koniecpolu,

Fot. Dom Kultury w Koniecpolu

WYJĄTKOWY KONCERT W ZADUSZKI
Arleta Olszewska - Lorin
Prawie zapomniane i od dawna nieużywane organy w starym
kościółku pw. Św. Michała Archanioła, zbudowane w 1901 r.,
zostały w tym roku częściowo odrestaurowane i w pewnym
stopniu przywrócone do użytku. Dowodem tego był koncert,
jaki 2 listopada miał miejsce w tej świątyni.
Na zaproszenie Burmistrza Koniecpola Ryszarda Suligi pięcioro

młodych artystów wykonało najpiękniejsze dzieła muzyki
baroku oraz romantyzmu. Przy organach zasiedli Jakub Mizera
i Tadeusz Barylski. Towarzyszyli im soliści: Laura Wąsek - sopran, Stanisław Sosiński - tenor i Katarzyna Wąsek - wiolonczela.
Koncert przy świecach był muzycznym dopełnieniem dwóch dni
świąt pełnych zadumy i refleksji.

Fot. Dom Kultury w Koniecpolu
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KIEPURA ZNOWU W KONIECPOLU!
Arleta Olszewska – Lorin

Po stu latach od swojego pierwszego
publicznego występu Jan Kiepura zawitał
ponownie do Koniecpola.
10 listopada Adam Sobierajski w roli
wielkiego śpiewaka i Katarzyna Laskowska jako Martha Eggerth gościli
w Centrum Społeczno – Kulturalnym.
Koncert „Uśmiechnij się z Kiepurą” był
ucztą muzyczną nie tylko dla znawców
muzyki operowej i operetkowej. Widowisko słowno – muzyczne, gdzie
wykonywane utwory przeplatane były
anegdotami i ciekawostkami z życia
Kiepury, wzruszało do łez i wywoływało
salwy śmiechu wśród publiczności.
Artyści doskonale odnajdywali się
w swoich rolach, włączając do zabawy,
wspólnego śpiewania koniecpolską
publiczność.

Fot. Dom Kultury w Koniecpolu

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W GMINIE KONIECPOL
Liliana Bielas-Kostyra

Zgodnie z tradycją, Święty Mikołaj odwiedza grzeczne dzieci
i tylko takie oczywiście zamieszkują gminę Koniecpol. Choć
śniegu nie było, co uniemożliwiło korzystanie z sań
zaprzęgniętych w renifery, to jednak ten szczególny Gość
zjawił się w Centrum Społeczno-Kulturalnym na imprezie
mikołajkowej w dniu 6 grudnia.
Na tę okazję przygotowano specjalny program artystyczny.
Było przedstawienie pt. „Tuwimo - gra”, recytowanie wierszy,
śpiew i tańce. W zamian Święty Mikołaj obdarował dzieci
długo wyczekiwanymi prezentami i pozował do pamiątkowych zdjęć. Wspólne kolędowanie i dobra zabawa oraz
dużo śmiechu i radości sprawiło, że zapanowała miła
i świąteczna atmosfera. W ten sposób wprowadzono
najmłodszych mieszkańców gminy w magiczny nastrój Świąt
Bożego Narodzenia.
Mikołaj został pożegnany równie ciepło jak został przyjęty
i udał się w dalszą drogę.
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TURNIEJ SIATKÓWKI MĘŻCZYZN Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Dariusz Saternus
W sobotnie popołudnie 16 listopada
w koniecpolskiej hali sportowej odbył się
turniej piłki siatkowej upamiętniający
rocznicę odzyskania Niepodległości.
Organizatorami turnieju byli Miasto
i Gmina Koniecpol oraz Starostwo Powiatowe w Częstochowie. W turnieju
wzięło udział pięć zespołów. Pierwsze
miejsce zajęła drużyna Heathome
Częstochowa, która wyprzedziła zespół
reprezentujący Gminę Rędziny i drużynę

gospodarzy. Uczestnicy Turnieju otrzymali z rąk Członka Zarządu Powiatu
Gwidona Jelonka pamiątkowe puchary
i dyplomy. Gratulujemy zwycięzcom
i dziękujemy za sportową rywalizację.
Pragniemy przekazać podziękowania
wszystkim, którzy pomagali w organizacji
tego turnieju.

Fot. Dariusz Saternus

KONIECPOLSKA LIGA HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 2019/2020
Redakcja
17 listopada zainaugurowała Koniecpolska Liga Halowej Piłki Nożnej. Organizatorami Ligi są Urząd Miasta i Gminy Koniecpol oraz
Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniecpolu. Do rozgrywek zgłosiło się 8 drużyn, które rywalizują w systemie każdy z każdym.
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KONIECPOLSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
Dariusz Saternus
Blisko 100 uczestników stanęło na
starcie I Koniecpolskiego Biegu Niepodległości. Zawody odbyły się 11
listopada 2019 r. w 101 rocznicę
odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Organizatorami imprezy były Miasto
i Gmina Koniecpol oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniecpolu. Zawody
rozegrano w kilku kategoriach wiekowych. Zwycięzcy otrzymali z rąk
Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy
Koniecpol Ryszarda Suligi i Dyrektora
Biura Urzędu Gwidona Jelonka pamiątkowe puchary i dyplomy. Wszystkim
uczestnikom biegu dziękujemy za udział,
a zwycięzcom gratulujemy osiągniętych
wyników.
Organizatorzy serdecznie dziękują Nadleśnictwu Koniecpol, Ochotniczej Straży
Pożarnej nr 2 w Koniecpolu, pracownikom Domu Kultury i wszystkim,
którzy pomagali w organizacji biegu.
Patriotyczna postawa sportowców, ich
udział i wysiłek pozwala się domyślać, że
pomysł organizacji takich imprez jest
potrzebny i mile widziany w naszej
Gminie. Miejmy nadzieję, że bieg stanie
się imprezą cykliczną i za rok zgromadzi
jeszcze więcej uczestników. Zachęcamy
wszystkich mieszkańców Gminy Koniecpol do aktywnego spędzania wolnego
czasu.

Fot. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KONIECZPOLU

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Koniecpolu
Magdalena Saternus, Małgorzata Gołębiowska

Obchody Dnia Edukacji Narodowej są
doskonałą okazją do wyrażenia podziękowań za twórczy wysiłek nauczycieli
i pracowników szkół i przedszkoli
uczestniczących w dziele kształtowania
szlachetnych serc i światłych umysłów
swoich wychowanków. 11 października
odbyła się w Centrum SpołecznoKulturalnym uroczystość z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego aktywnie włączyli się w zorganizowanie uroczystości dla wszystkich
pracowników koniecpolskiej oświaty.
Specjalnie z okazji ich święta przygotowali program artystyczny pod kierunkiem p. M. Gołębiowskiej, p. M. Saternus,
p. E. Niedbał, a scenografię przygotowała
p. I. Ptak. W przygotowanie muzyczne
włączyła się p. Emilia Pikos. Młodzi

artyści piosenką i słowem uświetnili ten
wyjątkowy dzień. W kabaretowym
nastroju, trochę w krzywym zwierciadle
nasi uczniowie pokazali na czym polega
praca nauczyciela od czasów biblijnych,
po dziś dzień. Oczami pań woźnych
mogliśmy zobaczyć jak ważna jest jednak
praca nauczyciela, choć niektórym
wydaje się taka prosta i banalna. Wiele
ciepłych i miłych słów popłynęło
w kierunku nauczycieli.

wręczył dyrektorom i wyróżnionym
nauczycielom Nagrody Burmistrza.
Serdeczne podziękowanie składamy pani
Annie Kiczor za czynne włączenie się
w artystyczną część akademii. Mamy
nadzieję, że Gminny Dzień Edukacji
Narodowej stanie się tradycją i dobrym
zwyczajem naszej gminy.

Życzenia nauczycielom i pracownikom
szkoły złożyli również zaproszeni goście,
w tym Starosta Częstochowski Krzysztof
Smela, który obdarował wszystkich
pracowników i emerytów pięknymi
różami.
Podczas uroczystości Burmistrz Miasta
i Gminy Koniecpol p. Ryszard Suliga

PRZEDSZKOLE NR 1 W KONIECPOLU

Projekt „Piękna nasza Polska cała” w Przedszkolu nr 1
Katarzyna Korgól

Po raz kolejny Przedszkole nr 1 w Koniecpolu przystąpiło do realizacji projektu
„Piękna nasza Polska cała”, której
inicjatorką jest Ludmiła Fabiszewska,
zdobywczyni srebrnego BohaterONa
2019 właśnie za stworzenie w/w
projektu. Dzięki tej akcji dzieci mogą
lepiej poznawać swój kraj, region,
w którym mieszkają, a także tradycje
i symbole narodowe.
Niezależnie od tego, czy realizowane
zadania mają charakter zabawowy czy
refleksyjny, wszystkie cieszą się dużym
zainteresowaniem wśród dzieci. Niejednej osobie łza zakręciła się w oku podczas
słuchania 4-zwrotkowego hymnu państwowego odśpiewanego przez przedszkolaki, aby upamiętnić Święto Niepodległości. Dzieci wiedzą, że Polski przez
wiele lat nie było na mapach świata,
dlatego żyjącym bohaterom walczącym
za Ojczyznę wysłały własnoręcznie
wykonane kartki z życzeniami, a tym,
którzy odeszli walcząc za nasz kraj,
zapaliły znicze.

kcyjnej z Zespołu Szkół w Koniecpolu, jak
i wspólne pieczenie chleba z paniami
z Koła Gospodyń Wiejskich „Rudniczanki” z Rudnik. Sami natomiast
zrealizowaliśmy zadanie „Z przepisu
babci i dziadka” - jedna grupa upiekła
pierniczki świąteczne, inna zrobiła syrop
z cebuli na przeziębienie. Poza tym
przedszkolaki regularnie poznają zabawy
i tańce ludowe. Swoje umiejętności
pokazały ostatnio na zabawie andrzejkowej. Cała uroczystość utrzymana była
w klimacie przypominającym wieś z dawnych lat, łącznie z wystrojem sali, a dzieci
brały udział w tradycyjnych andrzejkowych wróżbach.
Przed nami jeszcze wiele zadań do
zrealizowania, zatem wiele zabaw,
radości i wzruszeń, zarówno dzieci, jaki i
nauczycieli i rodziców.

Cieszymy się, gdy nasze przedszkole
odwiedzają goście, którzy mogą powiedzieć i pokazać dzieciom coś więcej
o Polsce i tradycjach. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się zarówno
prezentacja przedmiotów z czasów wojennych w wykonaniu Grupy Rekonstru-
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W Przedszkolu nr 1 nie można narzekać na nudę
Redakcja

W tym roku przedszkolnym dla podopiecznych realizowanych
jest mnóstwo zajęć i atrakcji w jakich mogą brać udział, dlatego
żaden Maluch, Średniak, czy Starszak nie powinien narzekać na
nudę w przedszkolu. Jest mnóstwo zabaw, trochę nauki,
wycieczek, a także obchodów świąt typowych i tych mniej
znanych. Szeroka jest oferta projektów i programów, w tym np.
„Piękna nasza Polska cała”, czy „Uczymy dzieci programować”.
Średniaki z grupy III wspólnie z ptaszkiem Dodo są
wprowadzane w język angielski.

Przedszkolny Klub Wolontariatu
Monika Gieroń

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
Jan Paweł II

To już trzeci rok działalności Klubu Wolontariusza. Wolontariat
to pomoc na rzecz drugiego człowieka, na rzecz otaczającego nas
świata i najbliższego otoczenia. Rozwija on wśród dzieci postawę
otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, jest alternatywą dla
konsumpcyjnego stylu życia. W Przedszkolnym Klubie
Wolontariatu chodzi nie tylko o angażowanie dzieci w działania,
ale przede wszystkim uwrażliwienie ich na potrzeby otoczenia,
walkę z obojętnością oraz uświadomienie czym tak naprawdę jest
pomoc. Pragniemy przekazywać dzieciom tę prawdę, że uśmiech
drugiego człowieka i satysfakcja z ofiarowania komuś pomocnej
dłoni jest największym podziękowaniem i nagrodą za wykonaną
pracę. Wolontariusze swoje zaangażowanie i podejmowane
działania prezentowały w środowisku rodzinnym, przedszkolnym
i lokalnym poprzez udział w konkursie plastycznym „Ozdoba
świąteczna” oraz akcjach charytatywnych m.in. „Wizyta Świętego
Mikołaja na Kresach”, „Góra grosza”.

Projekt „Piękna nasza Polska cała”
Marta Marczak, Magdalena Mrożek-Buc

W Przedszkolu nr 1 dzieci wiedzą, że
w życiu ważny jest szacunek dla innych
ludzi.
,,Dobrze widzi się tylko sercem.
Najważniejsze jest niewidoczne dla
oczu”.
Z okazji DNIA ŻYCZLIWOŚCI – 21
listopada, dzieci samodzielnie przygotowały emblematy ,,radosnych buziek”.
W tym dniu wszystkie przedszkolaki
wyruszyły wraz ze swoimi wychowawczyniami na Koniecpolski Rynek
i pobliskie ulice, aby informować wszystkich o tym sympatycznym święcie.
Odzew był natychmiastowy - każdy
spotkany przechodzień po otrzymaniu
emblematu odchodził uśmiechnięty.
3 grudnia natomiast obchodziliśmy

24

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.
Dzieci poprzez zabawę miały możliwość
postawienia się w sytuacji osób niepełnosprawnych i zrozumienia z jakimi
trudnościami borykają się oni na co dzień.
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PRZEDSZKOLE NR 2 W KONIECPOLU

Teddy Bear uczy dzieci języka angielskiego
Małgorzata Kurpios

Przedszkole nr 2 w tym roku szkolnym
wprowadza innowacje z języka angielskiego pt. „English with Teddy Bear”, czyli
język angielski z pluszowym misiem dla
dzieci 5 – 6 letnich. Autorką innowacji
jest Małgorzata Kurpios.
Pomysł stworzenia innowacji powstał
w trakcie realizowania projektu: „Mały
Miś w świecie wielkiej literatury” oraz
inspiracji językiem angielskim prowadzonym w ramach podstawy programowej.
To właśnie miś jest przewodnikiem dzieci
po krajach anglojęzycznych i uczy je
podstaw tego języka.
Wszyscy wiemy jak wielkie znaczenie w
dzisiejszych czasach ma znajomość
języków obcych. Dlatego też istotne jest

podnoszenie motywacji do nauki języka
angielskiego od najmłodszych lat, promowanie języka wśród dzieci, a także
sprawienie, aby nauka była przyjemna
i efektywna.
Dzieci w przyjazny sposób nabywają
umiejętności posługiwania się językiem
poprzez osłuchanie się z obco brzmiącymi słowami, zabawę, uczenie się
wierszyków, piosenek oraz zabawy i gry.
W nauce języka angielskiego ważna jest
systematyczność i regularność, dlatego
założeniem innowacji jest to, by częsty
kontakt z językiem stwarzał okazję do
poznawania, utrwalania i zapamiętywania większej ilości słów i prostych
struktur gramatycznych.

Istotne jest także, aby poprzez te
pierwsze kontakty z językiem dzieci
zainspirowały się i zachęciły do dalszej
nauki. Tematyka zajęć z języka angielskiego ściśle związana jest z najbliższym
otoczeniem dziecka oraz z treściami
realizowanymi podczas zajęć wychowawczych w przedszkolu np.: kolory,
zwierzęta, mój dom, pojazdy, ubrania,
święta, części ciała itd. Wprowadzane
słownictwo opiera się na prostych
zwrotach, które dzieci rozumieją
i spotykają na co dzień.
Mamy nadzieję, że wprowadzona
innowacja w naturalny i przyjemny
sposób przybliży dzieciom język
angielski.

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy
„Magiczna Moc Bajek”
Inga Staszowska

Przedszkole nr 2 bierze udział w Międzynarodowym Projekcie
Czytelniczym „Magiczna Moc Bajek”, którego celem jest
promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich
rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci
w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.
Projekt jest odpowiedzią na realizację podstawowych kierunków
polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku
szkolnym 2019/2020 oraz założeń podstawy programowej
wychowania przedszkolnego. Składa się on z 8 modułów
tematycznych. Każdy z nich posiada zadania do wykonania.
Zapraszamy do śledzenia naszych działań związanych z jego
realizacją.

Uroczystości w przedszkolu
Bożena Rał, Inga Staszowska

Listopad i grudzień to miesiące, w których przedszkolaki obchodzą wiele
ważnych uroczystości, takich jak Dzień
Postaci z Bajek, Dzień Pluszowego Misia,
Andrzejki i Mikołajki. W Dniu Postaci
z Bajek, obchodzonego 5 listopada, nasze
przedszkole odwiedziły księżniczki,
rycerze i bohaterowie współczesnych

bajek, ponieważ jest to również dzień
urodzin Walta Disneya – najsłynniejszego twórcy bajek dla dzieci. W Dniu
Misia natomiast wizytę złożyły nam
pluszowe misie. Podczas tych dni dzieci
chętnie uczestniczyły w konkursach
i zabawach zorganizowanych przez
wychowawczynie oraz balu Kopciuszka
i misiowej dyskotece. Na zakończenie
nasze przedszkolaki otrzymały mały
słodki upominek.
Andrzejki zostały zorganizowane w 29
listopada. Nasi wychowankowie brali
udział w andrzejkowych wróżbach –
każdy był ciekaw swojej przyszłości,
a następnie tańczyły podczas zabawy
andrzejkowej przy znanych i lubianych
utworach.
Najważniejszy i długo wyczekiwany

dzień w życiu każdego przedszkolaka to
wizyta św. Mikołaja. Odwiedził nas
5 grudnia wraz ze swoimi pomocnikami –
Śnieżynką i Elfem. W oczekiwaniu na
św. Mikołaja dzieci uczestniczyły w zabawach zaproponowanych zabawach
przez jego pomocników. W końcu
nastąpiła wyczekiwana chwila – przybył
najważniejszy Gość, który każdemu
dziecku wręczył wymarzony prezent. To
był naprawdę wyjątkowy dzień.
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Smyko – Multisensoryka

Smyko – Multisensoryki dla dzieci z grup
3 – i 4 – latków.

Inga Staszowska, Bożena Rał

Bazą tychże zajęć jest Autorski program
zajęć Multisensorycznych stymulujących
7 systemów zmysłowych (zgodnie z teorią integracji sensorycznej) pani Aleksandry Charęzińskiej, autorki książki pt.
„Sensoryczne niemowlę”. Zajęcia te mają
charakter rozwojowy, profilaktyczny,
przesiewowy i edukacyjny. Podczas zajęć
stymulowane są wszystkie zmysły, jednakże szczególnie skupiamy się na trzech
systemach bazowych i najważniejszych w
życiu małego dziecka: dotyku – dzięki,
któremu poznaje i eksploruje świat,
równowagi (układ przedsionkowy) oraz
czucie głębokie (propriocepcja) odpowiedzialna za czucie własnego ciała, odbiera
bodźce ze ścięgien, mięśni i stawów.

Realizując zadania przedszkola związane
ze wsparciem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację
warunków sprzyjających nabywaniu
doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym
obszarze jego rozwoju oraz aktywności
dziecka podnoszącej poziom integracji
sensorycznej i umiejętności korzystania
z rozwijających się procesów poznawczych w naszym przedszkolu od początku
października prowadzone są zajęcia ze

i koordynacji wzrokowo – ruchowej,
dlatego też dzieci chodzą przez różne
przeszkody, po równoważniach, a także
tańczą do wybranych utworów muzycznych i pokazują wierszyki paluszkowe.
Stała struktura zajęć pozwala na ich
przewidywalność, co sprawia że dzieci
czują się bezpiecznie i chętnie uczestniczą w proponowanych zajęciach.
Zajęcia ze Smyko – Multisensoryki
prowadzone są także w Centrum
Kulturalno – Społecznym w Koniecpolu,
gdzie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rodziców dzieci od 1.
do 3. roku życia.

Podczas zajęć dzieci doświadczają świata
wielozmysłowo – poznają różne faktury,
zapachy, dźwięki, a także wykonują tzw.
„sensorynki”, czyli pomoce, które stymulują np. zmysł wzroku – kolorowe butelki
z przelewającymi się elementami lub
grzechotki słuchowe. Istotne jest także
wspomaganie aktywności fizycznej

„Tańczące Anioły”- dziecięcy zespół taneczny. Innowacja pedagogiczna
Urszula Nowak

Taniec zaliczany jest do jednej z najstarszych form sztuki i kulturowej
działalności człowieka. Zawsze był i jest
nadal jednym ze sposobów przeżywania
i przekazywania emocji, formą fizycznego i duchowego odreagowania oraz
okazją do zabawy. Uważa się, że taniec
towarzyszył człowiekowi od początku
jego istnienia, a kształtowanie form
tanecznych następowało w miarę
poznawania otaczającego świata, gdy
człowiek starał się naśladować przejawy
tegoż świata i swoim ciałem wyrażał
uczuciowy stosunek do niego. Dziecko
od najwcześniejszych lat odczuwa
potrzebę ruchu. Wyraża się to między
innymi w jego dążeniu do tańca. Muzyka
dodaje specjalnego wyrazu ruchom
dziecka. Dodatkowo wyrabia pozytywne
cechy charakteru oraz kształci wrażliwość estetyczną. Dzieci lubią popisywać
się przed innymi, toteż nauczony taniec
chętnie chcą zaprezentować przed
rodzicami, dziadkami czy kolegami.
Do tej pory w naszym przedszkolu nie
było dziecięcego zespołu tanecznego.
W związku z tym, że zawsze interesowałam się tańcami różnego typu,
postanowiłam stworzyć i poprowadzić
dziecięcy zespół taneczny, który pozwoli
grupie utalentowanych dzieci rozwinąć
swoje zainteresowania tańcem.
Celem mojej innowacji jest:
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Rozwój i doskonalenie pamięci i koncentracji uwagi dzieci
! Przezwyciężanie nieśmiałości
! Wyzwalanie radości tworzenia
! Rozwój zainteresowania sztuką,
muzyką i aktywnością ruchową
! Rozwój umiejętności rytmicznoruchowych i tanecznych
! Wyrażanie swojej kreatywności poprzez różnorodną ekspresją rozładowanie energii podczas tańców
! Tworzenie sytuacji edukacyjnych
budujących wrażliwość dziecka,
w tym wrażliwość estetyczną,
w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania,
ruchu, środowiska, ubioru, muzyki,
tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
Oprócz wielu pozytywnych zachowań
płynących z uprawiania tańca dla dzieci,
jest wiele korzyści dla naszego przedszkola. Przede wszystkim poszerzenie
oferty edukacyjnej naszej placówki,
a także dzięki wyćwiczonym umiejętnościom tanecznym dzieci, nasze przedszkole może pokazać się w środowisku
zarówno lokalnym (Dni Koniecpola,
Jarmark bożonarodzeniowy), jak i dalszym (np. różne przeglądy zespołów
tanecznych, konkursy itp.).
Nie ukrywam że ja także czerpię korzyści
!

z prowadzonych zajęć: jest to przede
wszystkim radość z bezinteresownego
robienia czegoś dobrego dla innych,
rozwój kreatywności, bliski kontakt
z dziećmi, efektywna współpraca ze
środowiskiem lokalnym, samorealizacja
dająca poczucie satysfakcji oraz czynne
uczestnictwo w życiu naszego koniecpolskiego społeczeństwa, miła atmosfera
i współpraca z rodzicami dzieciaczków.
Kółko „Tańczące Anioły” prowadzone
jest w każdą środę w godzinach: grupa
młodsza – 13:00- 13:15 , grupa starsza
13:15 – 13:45.
Dziękuję wszystkim, którzy zaufali moim
umiejętnościom i zapisali swoje skarby
na kółko taneczne. Obiecuję, że dołożę
wszelkich starań aby Wasze dzieci były
zadowolone i roztańczone jak tytułowe
ANIOŁY.
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W październiku w koniecpolskim Centrum Społeczno – Kulturalnym 15 par świętowało Złote Gody, czyli okrągły Jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego.

Patrząc na zdjęcie Jubilatów, życzmy sobie Wszyscy prawdziwych przyjaciół, wzajemnego szacunku i wsparcia w trudnych momentach
oraz zrozumienia i uśmiechu w nadchodzącym Nowym Roku.

Warto w tym momencie spojrzeć na tych, którzy potrafili nie tylko przez rok, ale przez całe 50 lat budować swoje szczęście. Wspólne pół
wieku to na pewno dowód wzajemnej miłości oraz prawdziwej przyjaźni.

Ostatnie dni grudnia to czas refleksji nad życiem, zarezerwowany na wspomnienia radosnych chwil oraz rozwiązanych problemów.

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć
tę miłość w ręce i przenieść ją przez cale życie”
/Konstanty Ildefons Gałczyński/
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