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Na sesji Rady Miejskiej w dniu
30 grudnia 2009 roku podjęto
uchwały w następujących

sprawach:
• uchwalenia budżetu gminy Koniecpol

na 2010 rok;
• udzielenia pomocy finansowej przez

Gminę na rzecz Powiatu
Częstochowskiego;

• sprzedaży działek nr 4530, 5439/2
położonych w Koniecpolu
stanowiących własność gminy na
podstawie KW 41925 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Myszkowie;

• określenia wymagań, jakie powinien
spełnić przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości
i opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych;

• zatwierdzenia zmian w Statucie
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Miejska
Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu
17 lutego 2010 roku podjęto
uchwały w następujących

sprawach:
• zmian w budżecie na 2010 rok;
• zmian uchwały budżetowej Rady

Miejskiej w Koniecpolu Nr
XXXIII/227/09 z dnia 30.1 2.2009 r.;

• zmian w Statucie Gminy Koniecpol;
• zmiany uchwały w sprawie przyjęcia

projektów herbu, flagi, baneru
i pieczęci Miasta i Gminy Koniecpol;

• zaopiniowania projektu uchwały Rady
Miasta Częstochowy w sprawie
przekształcenia Miejskiego Szpitala
Zespolonego z siedzibą przy ul.
Mirowskiej w Częstochowie;

• zaopiniowania projektu Uchwały Rady
Powiatu w sprawie likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
Wielospecjalistycznego Szpitala
Powiatowego im. dr. B. Hagera
w Tarnowskich Górach przy ul.
Pyskowickiej 47-51 ;

• wprowadzenie zmiany do uchwały
nr XXX/208/09 z dnia 29 września

2009 r. w sprawie utworzenia
i realizacji programu osłonowego
z zakresu pomocy społecznej .
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Z bieżących spraw informuję Państwa, że na Przychodni Zdro-
wia trwa malowanie pomieszczeń, zakupione są dwa gabinety
stomatologiczne, RTG. W kwietniu zostanie ogłoszony przetarg
na elewację zewnętrzną. Nareszcie podpisaliśmy umowę na dofi-
nansowanie wodociągu w Starym Koniecpolu, Luborczy, Zaga-
ciu, Ludwinowie, Aleksandrowie i Michałowie.
Mamy przyznane pieniądze na zakup maszyn do sortowania
śmieci oraz zakup samochodu do zbierania śmieci.
Boisko „Orlik” jest w wykazie dofinansowania przez Marszałka
i Wojewodę Śląskiego. 1 6 marca przekazujemy wykonawcy -
który wygrał przetarg na budowę drogi i chodników - plac
budowy na ul. Żeromskiego od kościoła na tzw. „kuty” i ul. Ar-
mii Ludowej do ostatnich zabudowań. Po 8 latach przygotowań
wreszcie sprawa może być pomyślnie zakończona. Wodociąg na
Teresowie i zakres obecnych robót na ul. Żeromskiego i Armii
Ludowej to wieloletnia awantura z p. Markiem Lisem, który cho-
dził za tymi sprawami. Podobnie było i jest ze sprawą kanalizacji
sanitarnej , drogami i chodnikami na ul. Kościelnej i Kilińskiego,
za którymi chodził p. Leszek Tutajewicz.

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzę Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Z poważaniemBurmistrz Miasta i GminyJózef Kałuża

dokończenie ze str. 20
KKoolloonniiee ddllaa ddzziieeccii

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Warszawie
informuje o możliwości wyjazdu dzieci i młodzieży na
dwutygodniowy turnus rekreacyjno – wypoczynkowy
połączony z profilaktyką zdrowotną, edukacyjną,
krajoznawstwem i turystyką.

1. 28.06.2010 – 11.07.2010 Stegna
2. 20.07.2010 – 12.08.2010 Łeba
Warunkiem zakwalifikowania się do ww. formy
wypoczynku jest złożenie w terminie do 15 maja 2010 r.
w sekretariacie Zespołu Szkół SP nr 1 i Gimnazjum nr 1
w Koniecpolu przy ul. Mickiewicza 26 niżej wymienionych
dokumentów:
1 . Zaświadczenie o płatności składek KRUS.
2. Wypełniona karta kolonijna.
3 . Ksero dowodu wpłaty za kolonie.

Istnieje możliwość skorzystania z koloni dla dzieci z rodzin
nie rolniczych. Wysokość opłaty wynosi 600 zł. A dla tych,
którzy płacą KRUS – 390 zł.

Tel. kontaktowy: 34 3551 – 408 – sekretariat szkoły.
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„ Tyle razem dróg przebytych. . . ”

50. rocznica zawarcia związku małżeń-
skiego to wyjątkowa okazja do podsumo-
wań i refleksj i nad zmieniającym się na
przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi.
Z tego też powodu 17 grudnia 2009 roku

zorganizowano niecodzienną uroczystość,
mającą na celu uhonorowanie szanow-
nych jubilatów medalami nadawanymi
przez Prezydenta RP. Miejscem spotkania
była sala Ośrodka Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Koniecpolu.
Szanownych Jubilatów przywitał Bur-
mistrz JózefKałuża, który podkreślił że te
wspólne 50 lat to symbol wierności i miło-
ści rodzinnej , to dowód wzajemnego zro-
zumienia i istoty związku małżeńskiego,
to wzór i piękny przykład dla młodych po-
koleń.
Za zgodność pożycia małżeńskiego, za
trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych
rodzin założonych przed pół wiekiem, za
wychowanie dzieci, za noce przy nich nie-
przespane, za cierpienia, łzy, radości, za
każdy siły włos na ich skroni Jubilaci zo-
stali odznaczeni przez Prezydenta RP me-
dalami.
Aktu dekoracji dokonał Burmistrz Józef
Kałuża w towarzystwie Wiceburmistrza
Janusza Stypki, Sekretarza Gminy Jerze-
go Maszewskiego, Przewodniczącego Ra-

dy Miejskiej Mirosława Cegieły i Zastęp-
cy Kierownika USC Sławomira Gałwiacz-
ka. Po uroczystym wręczeniu medali, pa-
miątkowych upominków i kwiatów od-
śpiewano 100 lat. Szanowni Goście obej-
rzeli część artystyczną przygotowaną
przez uczniów Zespołu Szkół im. J. Piłsud-
skiego. Już sama obecność tak licznego
grona młodych adeptów sztuki, ubranych
w stroje z różnych epok – przy tym rado-
snych i miłych – wniósł wiele ciepła
w dość wychłodzoną sale widowiskową
i od razu poprawił nastrój , przykuwając
jednocześnie uwagę widzów. Nietrudno
było odgadnąć iż wykwintne stroje
uczniów stanowiły oprawę i współgrały
z treścią tekstów polskich klasyków litera-
tury, zwłaszcza recytowanej lub śpiewa-
nej poezji lirycznej czy fragmentów kome-
dii. Dialogi, recytacje, taniec i śpiew wnio-
sły radość i ożywiły publiczność, jak rów-
nież skłoniły do refleksj i nad życiem
i przemijaniem.. . Dziękujemy młodzieży
i pedagogom w osobach: p. B. Stypce, p.
A. Klimasińskiej , p. A. Rusinek oraz p.
M. Gołębiowskiej za ich pracę i serce
w opracowaniu repertuaru i przygotowa-
nie pięknego widowiska. Bez ich obecno-
ści w tym dniu, nie byłoby tylu miłych
wrażeń i radosnych wspomnień. Dziękuje-
my także Włodarzom Miasta za wszystko,
co uczynili. Za spotkanie, które odbyło się
w sympatycznej atmosferze. Były gratula-

cje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy, życze-
nia oraz tradycyjna lampka szampana. Po
części oficjalnej Dostojni Jubilaci zostali
zaproszeni przez Burmistrza na wspólny
obiad oraz miłą chwilę wspomnień. Ko-
lekcję Złotych Jubilatów wzbogacił list
gratulacyjny Prezydenta RP wraz z życze-
niami i gratulacjami, jak również list
z Kancelarii Prezydenta RP – Biura Kadr
i Odznaczeń – uzasadniający okoliczność
nadawania Medalu za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie (również z życzeniami
i gratulacjami).
Jeszcze raz życzymy Drogim Jubilatom
dużo zdrowia, pogody ducha, aby każdy
dzień był lepszy od poprzedniego i jesz-
cze wielu wspólnie przeżytych lat.

Złote gody świętowało 28 par małżeń-
skich:
1 . STANISŁAWA I TADEUSZ BIERNAT

2. BARBARA I MIECZYSŁAW CEGIEŁA

3. MARIANNA I MARIAN CHABRYŃ

4. ANNA I BOLESŁAW CHUDY

5. REGINA I STANISŁAW CISOWSCY

6. WŁADYSŁAWA I ANTONI KABAŁA

7. JADWIGA I STEFAN KABAŁA

8. WANDA I IZYDOR KOŁCZYK

9. JANINA I JERZY KOWALCZYK

10. ANNA I ZYGMUNT KOWALSCY

11 . MARIANNA I ZDZISŁAW KRAWCZYK

12. CZESŁAWA I ZENON KRYCZKA

13. WIESŁAWA I RYSZARD KURZELEWSCY

14. LEOKADIA I STANISŁAW LECHOWSCY

15. ZOFIA I KAZIMIERZ LUBCZYŃSCY

16. STANISŁAWA I ZDZISŁAW MACHERA

17. TERESA I MARIAN MACHERA

18. ZENOBIA I JAN PTAK

19. MARIANNA I BOGDAN PUDŁO

20. OTOLIA I JAN RUTKOWSCY

21 . WANDA I TADEUSZ SOSNOWSCY

22. URSZULA I HENRYK STANISŁAWSCY

23. BARBARA I JAN SZCZERBA

24. ALINA I ZDZISŁAW TARKOWSCY

25. STEFANIA I ADOLF TATAREK

26. MARIANNA I JAN TATAREK

27. MARIANNA I ROBERT WÓJCIK

28. PELAGIA I EDWARD ZATOŃSCY

Urszula Stanisławska
Iwona Zatońska
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Na uroczystej gali 6 lutego, która
odbyła się w Filharmonii Czę-
stochowskiej po raz dziewiąty

wręczone zostały Statuetki Starosty Czę-
stochowskiego za zasługi dla powiatu. Do
konkursu przystąpiło 36 kandydatów, no-
minowanych było aż 19. Od 2004 roku
statuetka trafia do rąk siedmiu laureatów
z dziedziny oświaty, kultury, sportu i tury-
styki, samorządności, przedsiębiorczości,
zdrowia i opieki społecznej oraz za inne
szczególne osiągnięcia. Walorami były do-
robek zawodowy i społeczny, ofiarność
i zaangażowanie oraz innowacyjność.
Małgorzata Migalska Dyrektor Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
została nominowana do Statuetki Starosty
Częstochowskiego „Za zasługi dla powia-
tu – 2009” w kategorii Oświata. W katego-
rii: Inne szczególne osiągnięcia – był no-
minowany pan Zdzisław Haś – nauko-
wiec, emerytowany profesor Politechniki
Łódzkiej , który obecnie mieszka w Łodzi,
a pochodzi z Koniecpola. Podczas gali Pa-

ni Małgorzata Migalska zwyciężyła w no-
minowanej dziedzinie i otrzymała Statuet-
kę Starosty Częstochowskiego.
Pani Małgorzata Migalska nauczyciel, dy-
rektor, ekspert ds. awansu zawodowego
nauczycieli, egzaminator maturalny. Od
30 lat jest związana zawodowo z edukacją
w Koniecpolu – rozpoczęła pracę, jako na-
uczyciel fizyki, uczyła także techniki i wy-
chowania do życia w rodzinie. Pełniła
funkcję dyrektora Zespołu Szkół im. płk.
Zygmunta Chmieleńskiego w Koniecpolu
w latach 2002-2007, po połączeniu Zespo-
łu Szkół im. płk. Zygmunta Chmieleńskie-
go i Zespołu Szkół Zawodowych w Ko-
niecpolu w jedną placówkę oświatową, ob-
jęła stanowisko dyrektora w szkole. Z jej
inicjatywy utworzono nowe zawody, tj .
technik żywienia i gospodarstwa domowe-

go, technik logistyk, technolog robót wy-
kończeniowych w budownictwie i kra-
wiec. Dzięki jej staraniom szkoła realizu-
je programy edukacyjne w oparciu o fun-
dusze pozyskiwane z Unii Europejskiej .

Ponadto uczniowie mają zapewnione do-
datkowe zajęcia z fizyki, matematyki, ję-
zyków obcych, edukacji regionalnej , tań-
ca oraz dodatkowe zajęcia sportowe.
W swojej pracy troszczy się o estetykę
i ład obiektu szkolnego i dba o bezpie-
czeństwo w szkole, przykładem jest za-
montowanie monitoringu wizyjnego,
a także zapewnienie odpowiednich wa-
runków do realizacji zadań dodatkowych
i wychowawczych w szkołach zespołu.
Serdecznie gratulujemy!
Oto pozostali laureaci w kolejnych dzie-
dzinach: Młodzieżowa Orkiestra Dęta
OSP w Mykanowie (kultura), Międzysz-
kolny Klub Sportowy „Dwójka” z Bla-
chowni (sport i turystyka), Włodzimierz
Kleszcz – wójt z Kamienicy Polskiej (sa-
morządność), Tadeusz Szymanek – wła-
ściciel firmy „Green Pack” z Wierzcho-
wiska (przedsiębiorczość), Katarzyna Bu-
chajczuk – dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Częstochowie
(zdrowie i opieka społeczna), Johanna
Dudziński-Tann – pełnomocnik ds. Part-
nerstw Powiatowych i Zagadnień Euro-
pejskich (inne szczególne osiągnięcia).

Część artystyczną uświetnił kon-
cert znanego w całej Europie i wielokrot-
nie nagradzanego trio akordeonowego
Ars Harmonica oraz występ gwiazdy
wieczoru – Zbigniewa Wodeckiego.

Iwona Zatońska
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10 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Koniecpolu – Technikum
kształcące w zawodzie technik żywienia
i gospodarstwa domowego wzięło udział
w Konkursie na Nową Recepturę Potrawy

Świątecznej , ogłoszonym przez Wyższą
Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii w Po-
znaniu. Z całej Polski przysłano 80 propo-
zycji receptur potraw świątecznych.
Do zmagań finałowych w Poznaniu komi-
sja wybrała 10 uczestników, wśród któ-
rych znalazł się uczeń klasy IIIb Techni-
kum z Koniecpola – Michał Kubik.
1 2 stycznia 2010 r. reprezentant naszej
szkoły, podczas gali konkursowej w Po-
znaniu, w obecności dziennikarzy i zapro-
szonych gości przygotował i zaprezento-
wał danie „lasagne z masą makowo – ba-
kaliową”. Swoją potrawą wzbudził uzna-
nie wśród jurorów, za co otrzymał wyróż-
nienie, dyplom oraz nagrody rzeczowe.
Uczniowie naszej szkoły przygotowali po-

trawy pod kierunkiem nauczyciela przed-
miotów zawodowych pani Justyny Woź-
nicy. Gratulujemy!

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
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Dnia 13.01 .2010r nasze Przed-
szkole odwiedził niezwykły
gość: pan leśniczy Adam Ka-

zek. Dzieciaki oczekiwały go z niecierpli-
wością od samego rana.
Około godziny 10. ich cierpliwość została
nagrodzona. Na początku spotkania pan le-
śniczy zaprezentował dzieciom swój mun-
dur, szczególne zainteresowanie wzbudzi-
ły jego buty, które jak się okazało są bar-
dzo ciepłe, wygodne i niestety dość dro-
gie. Pan Adam opowiedział nam o swojej
pracy, o lesie i mieszkających w nim zwie-
rzętach. Podkreślił, że człowiek jest go-
ściem w lesie i musi szanować zwyczaje
gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszka-
jących. Podczas spotkania dzieci miały
okazję poznać zwyczaje wybranych zwie-
rząt (sarny, dzika, lisa) zamieszkujących
lasy naszej okolicy. Uczestnicy spotkania
dowiedzieli się także, w jaki sposób po-

móc zwierzętom przetrwać zimę i dlacze-
go niektóre zwierzęta gromadzą zapasy,
a inne zapadają w sen zimowy.
Podczas spotkania pan leśniczy zadawał
przedszkolakom wiele pytań, z którymi
dzieciaki świetnie sobie radziły. Wykazały
się dużą wiedzą na temat gatunków pta-
ków zarówno tych, które odlatują, jak
i tych, które pozostają w Polsce na zimę.
W nagrodę otrzymaliśmy dwa przepiękne
karmniki jeden w kształcie bałwanka
a drugi w kształcie grzybka oraz kule ener-
getyczne będące pokarmem dla naszych
małych przyjaciół. Serdecznie dziękujemy
za te piękne i pożyteczne prezenty. W trak-
cie spotkania dzieci przedstawiły krótki
program artystyczny i zaprosiły gościa do
wspólnej zabawy ze śpiewem. Pan leśni-
czy wykazał się dużym poczuciem humo-
ru i nawiązał świetny kontakt z dzieciaka-
mi.

Na koniec spotkania dzieci miały
możliwość zadawania pytań panu leśni-
czemu i ochoczo z tej możliwości skorzy-
stały. Pytania były przeróżne, ale nasz
gość na wszystkie bardzo cierpliwie i wy-
czerpująco odpowiadał. Szczególnie
spodobało mu się pytanie Weroniki: Dla-
czego ptaki mają pióra?
Z pozoru proste wymagało jednak do-
kładnego wyjaśnienia.
Na pożegnanie pan leśniczy przeprowa-
dził w grupie Straszaków bardzo ciekawą
grę edukacyjną i choć adresatem jej są
troszkę starsze dzieci nasze przedszkolaki
też dzielnie stawiły jej czoła.

Serdecznie dziękujemy panu leśni-
czemu za to owocne spotkanie i z niecier-
pliwością czekamy na kolejne - tym ra-
zem w leśniczówce.

Iwona Sulisz
Małgorzata Kurpios
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Aż dziw bierze, że Wielkiej Orkie-
strze Świątecznej Pomocy stuk-
nęła osiemnastka, wkroczyła

w dorosłość i zagrała w tym roku po raz
drugi dla dzieci z chorobami onkologicz-
nymi. Choć w ubiegłym roku udało się ze-
brać rekordową sumę ponad 40 mln PLN
na rzecz onkologii dziecięcej , to okazała
się ona niewystarczająca, by pokryć
wszystkie potrzeby w tym zakresie. Fun-
dacja ze środków finansowych uzyska-
nych w tegorocznej zbiórce publicznej za-
kupi sprzęt i aparaturę medyczną dla pol-
skich szpitali oraz będzie finansować pro-
gramy medyczne i edukacyjne. Jurek
Owsiak, dyrygent tej niezwykłej na skalę
światową Orkiestry, pierwszą zbiórkę pie-
niędzy zorganizował w 1992 roku po dra-
matycznym apelu kardiochirurgów z Cen-
trum Zdrowia Dziecka. Od samego począt-
ku w tym szczytnym przedsięwzięciu bio-
rą udział uczniowie Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum nr 1 , zapisując kolejne chlub-
ne karty w dziedzinie dobroczynności.
W tym roku 10 stycznia, znowu stanęli-
śmy na wysokości zadania, włączając się
w tę piękną ogólnopolską akcję. W sumie
20 kwestionariuszy pod czujnym wzro-
kiem 6 opiekunów kwestowało w okoli-

cach koniecpolskiego Rynku w godzinach
9:00-1 3:30.
Tego dnia aura nas nie rozpieszczała, do-
kuczało nie tylko przenikliwe zimno, ale
wszędzie było bardzo ślisko. A jakby tego
jeszcze mało, całe miasto owładnięte było
poważną awarią sieci energetycznej („pa-
dły” aż trzy transformatory wysokiego na-
pięcia).
Mimo tych przeciwności losu, koniecpola-
nie jak zwykle imponująco, na piątkę
z plusem zdali egzamin ze swej ofiarno-
ści, wrażliwości i dobroduszności.
Z uśmiechem na ustach „otwierali kiesze-
nie”- starsi i młodsi, wrzucając do puszek
przygotowane pieniądze i paradowali za-
dowoleni, oblepieni serduszkami. Zdarza-
ło się, iż niektórzy ofiarodawcy obdarowy-
wali każdego napotkanego na drodze wo-
lontariusza. Choć nie obyło się bez incy-
dentalnych przypadków dezaprobaty dla
zbierających, cała akcja przyniosła spo-
dziewane efekty.
Dzięki hojności i szczodrości mieszkań-
ców naszego miasta w ciągu zaledwie kil-
ku godzin udało się zebrać ogółem
3.190,55PLN, w tym z przeprowadzonej
w szkole licytacji gadżetów WOŚP uzy-
skano 145,90PLN. Wart podkreślenia jest

fakt, iż jest to kwota wyższa od ubiegło-
rocznej !
To naprawdę wspaniały rezultat i ogrom-
ny sukces naszej małomiasteczkowej spo-
łeczności: ofiarodawców i kwestujących,
zważywszy na splot wyjątkowo niesprzy-
jających w tym roku okoliczności.
A wieczorem o 20:00 na koniecpolskim
Rynku rozbłysła feeria barw z fajerwer-
ków dzięki wydatnej pomocy Przyjaciół
Szkoły. „Światełko do nieba” tradycyjnie
zakończyło XVIII Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy w naszym mie-
ście.
Cieszymy się niezmiernie, że wnieśliśmy
skromną cegiełkę do tego ogólnonarodo-
wego dzieła, a 10 stycznia stał się rado-
snym dniem niesienia pomocy.
Dziękujemy Policj i w Koniecpolu za czu-
wanie nad bezpieczeństwem kwestują-
cych, a Bankowi PKO Oddział w Koniec-
polu za sprawne przeliczenie zebranych
pieniędzy.

Do zobaczenia za rok na XIX Finale!

Zuzanna Nigot
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Już po raz ósmy 28 stycznia 2010 ro-
ku uczniowie koniecpolskich szkół
brali udział w zmaganiach historycz-

nych, popisując się wiedzą z zakresu tema-
tyki regionalnej .

Konkurs cieszył się bardzo dużym
zainteresowaniem, wzięła w nim udział re-
kordowa liczba uczestników - 53 uczniów
reprezentujących szkoły koniecpolskie -
SP nr 1 i 2, SP Rudniki, SP Łysiny oraz
Gimnazjum nr 1 i 2.
Patronat nad konkursem objął - tak, jak co
roku - Burmistrz Miasta i Gminy Józef
Kałuża, fundując zwycięzcom nagrody
książkowe oraz Towarzystwo Przyjaciół
Koniecpola.

Obecnością swoją zaszczycili im-
prezę Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ko-

niecpola - Danuta Zawadzka i Teresa Ko-
łodziejska, Leszek Skórkowski, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Józef Kałuża, Za-
stępca Burmistrza Janusz Stypka oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej Miro-
sław Cegieła.
Organizatorzy konkursu - Agnieszka Soba-
lak, Bożena Stypka i Piotr Gęsikowski
przygotowali szereg ciekawych i różno-
rodnych konkurencji. Nowością tegorocz-
nego konkursu była możliwość przygoto-
wania pytań eliminacyjnych przez nauczy-

cieli przygotowujących uczniów do kon-
kursu. Pytania takie zostały przygotowa-
ne przez Elżbietę Kmiecik z SP z Rudnik,
Annę Śnioszek z SP Łysiny i Jacka Rała
z SP nr 1 , za co serdecznie dziękujemy.
Jury w składzie: Piotr Gęsikowski, Anna
Śnioszek, Jacek Rał, Katarzyna Wojcie-
chowska i Dorota Bednarska przyznało
następujące miejsca w kategoriach Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum.

Szkoła Podstawowa
I miejsce – Pasternak Rafał z SP nr 2
II miejsce – Kosiń Anna z SP nr 1
III miejsce – Kmiecik Agata z SP nr 2
Gimnazjum
I miejsce – Stypka Jakub z Gim. nr 2
II miejsce – Rak Dominik z Gim. nr 2
III miejsce – Skrzypczyk Norbert, Karoli-
na Hamerla i Barbara Belka z Gim. nr 1

Dziękujemy panu Burmistrzowi za ufun-
dowanie nagród, nauczycielom za przy-
gotowanie uczniów do konkursu
a uczniom gratulujemy tak ogromnej wie-
dzy. Mamy nadzieję, że za rok spróbuje-
cie swych sił w IX Gminnym Konkursie
Historycznym, na który już dziś serdecz-
nie zapraszamy.

Agnieszka Sobalak
Bożena Stypka

XXXXII II RReeggiioonnaallnnyy
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10 lutego 2010 roku Ośrodek Kultu-
ry Sportu i Rekreacji wraz z Biblioteką Pu-
bliczną Miasta i Gminy w Koniecpolu za-
prosili uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum ze swoimi nauczycielami na
kolejny regionalny przegląd twórczości
poetyckiej i literackiej , który miał miejsce
w siedzibie budynku OKSiR. Otwarcia do-
konał Burmistrz Miasta i Gminy JózefKa-
łuża.
Jako cele konkursu wskazano: zaintereso-
wanie dzieci i młodzieży sztuką żywego
słowa, pielęgnowanie kultury języka i za-
miłowania do literatury pięknej oraz roz-
wijanie i popularyzowanie amatorskiego
ruchu recytatorskiego. Prezentowany
w konkursie repertuar obejmował utwór
poetycki i fragment prozy, a wśród kryte-
riów oceny uwzględniono szczególnie: do-

bór tekstów, dykcję, interpretację i ogólny
wyraz artystyczny. W komisj i zasiedli:
Iwona Zatońska – przewodnicząca, Teresa
Kołodziejska, Halina Gieroń i Anna Woło-
wiec.

Wyniki konkursu przedstawiają się
następująco:
W kategorii kl. 0  III pierwsze miejsce
zajęła Katarzyna Gutka ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2, II – Martyna Gruszka z SP
Rudniki, III miejsce – Agnieszka Milew-
ska SP Rudniki.
W kategorii kl. IV  VI zwyciężyli: Aldo-
na Bukowska z SP Stary Koniecpol, II
miejsce przyznano Joannie Binek z SP
nr 2, zaś III Paulinie Mruk z SP Łysiny.
W kategorii gimnazjum Magdalena
Gwiazda z Gimnazjum nr 1 zajęła I miej-
sce, a z Gimnazjum nr 2 Katarzyna Ciast-
ko – II miejsce i Iwona Skiba – III miej-
sce.
Z każdej kategorii wiekowej wyłoniono

po dwóch recytatorów do eliminacji po-
wiatowych, które odbyły się w marcu
w Częstochowie.
Laureaci i opiekunowie otrzymali nagro-
dy książkowe i dyplomy za udział. Na-
grody oraz poczęstunek ufundował dyrek-
tor OKSiR Jakub Budzynowski. Dzięku-
jemy organizatorom za przygotowanie
konkursu a dzieci i młodzież zapraszamy
na kolejną edycję.

Iwona Zatońska



Rada Miejska 27 listopada 2009
roku Uchwałą nr XXXII/225/09
przyjęła projekt herbu, flagi, ba-

neru i pieczęci Miasta i Gminy Koniec-
pol. Symbole te mają stanowić trwałe zna-
miona tożsamości wspólnoty samorządo-
wej i utrzymywać więź historyczną, kultu-
rową i społeczno - ekonomiczną mieszkań-
ców gminy.

HERB Miasta i Gminy Koniecpol to hi-
storyczny herb miejski Koniecpola w czer-
wonym polu tarczy herbowej (o typie tzw.
hiszpańskim), po prawej stronie połupod-
kowa srebrna (biała) barkiem w górę z za-
ćwieczonym na niej srebrnym (białym)
krzyżem kawalerskim. Po stronie lewej
wieża warowna biała z zaznaczonymi cio-
sami kamiennymi i jednym wąskim otwo-
rem strzelniczym w barwie czarnej , na
trójstopniowej podstawie, zwieńczona kre-
nelażem – trzema blankami (trzema zęba-
mi i dwoma wrębami), nad którym spicza-
sty dach w barwie żółtej (złotej), zwień-
czony białą (srebrną) kulą.

FLAGA Miasta i Gminy Koniecpol to
płat o proporcjach 8:5 (długość do szero-
kości), w 1 /3 długości od drzewca czerwo-
ny. Na tym polu godło herbowe Miasta

i Gminy Koniecpol. W pozostałej części
flagi (swobodnej w 2/3 długości) pasy bia-
łe i czerwone na przemian w układzie od
góry: 1 /7 pasa białego, 1 /7 pasa czerwone-
go, 1 /7 pasa białego, 1 /7 pasa czerwone-
go, 1 /7 pasa białego, 1 /7 pasa czerwone-
go, 1 /7 pasa białego.

BANER Miasta i Gmi
ny to płat o propor-
cjach 1 :3 (szerokość do
długości), od góry
w 1 /3 jednolicie czer-
wony. Na tym polu go-
dło herbowe Miasta
i Gminy Koniecpol.
W pozostałych 2/3 dłu-
gości pasy białe i czer-
wone na przemian, po
1 /7 szerokości.

PIECZĘĆ OGÓLNOGMINNA – okrą-
gła o średnicy 36 mm, wyobraża w polu
pieczętnym godło herbu Miasta i Gminy
Koniecpol. W otoku majuskulny napis:
MIASTO i GMINA (u góry) KONIEC-
POL (u dołu). Wyrazy rozdzielają dwa
krzyżyki kawalerskie.
PIECZĘĆ BURMISTRZOWSKA –
okrągła o średnicy 36 mm, wyobraża
w polu pieczętnym godło herbowe Miasta
i Gminy Koniecpol. W otoku majuskulny
napis: BURMISTRZ (u dołu) MIASTA
I GMINY KONIECPOL. Wyrazy rozdzie-
lają dwa krzyżyki kawalerskie.
PIECZĘĆ RADY MIEJSKIEJ – okrą-
gła o średnicy 36 mm, wyobraża w polu
pieczętnym godło herbowe Miasta i Gmi-
ny Koniecpol. W otoku majuskulny na-
pis: RADA MIEJSKA W KONIECPOLU.
Napis rozpoczyna i kończy krzyżyk kawa-
lerski.
Herb, flaga lub baner Miasta i Gminy Ko-
niecpol umieszczane będą na sali obrad
Rady Miejskiej , w pomieszczeniach Urzę-
du Miasta i Gminy Koniecpol oraz innych
budynkach gminnych.
Herb, flaga i baner eksponowane będą
z okazji publicznych uroczystości gmin-
nych w miejscu ich odbywania oraz

umieszczane w innych miejscach za zgo-
da Rady Miejskiej .
Herb umieszczany będzie na ceremonial-
nych drukach urzędowych przewodniczą-
cego Rady Miejskiej oraz burmistrza.
Herb Miasta i Gminy może być używany
na przedmiotach przeznaczonych do ce-
lów handlowych i reklamowych wyłącz-
nie za zgodą Rady Miejskiej .
Uchwałą Nr XXXIV/238/10 Rady Miej-
skiej w Koniecpolu z dnia 27 lutego 2010
roku § 10 otrzymał brzmienie: Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Rzeczywiste kolory
herbu, bareru i flagi są

takie jak herbu na
okładce.
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Punktem wyjścia do opracowania pełnego
zestawu symboli Miasta i Gminy Koniec-
pol, zgodnie z przyjętymi we współcze-
snej heraldyce samorządowej zasadami,
był naturalnie historyczny herb miasta Ko-
niecpola, którego godło ukształtowane zo-
stało niewątpliwie w związku z otrzyma-
niem przywilejów miejskich. Godło to
w sposób bardzo sugestywny nawiązuje
do dziejów tego ośrodka nawet jeśli weź-
miemy pod uwagę czasy przedlokacyjne.

Miejscowość Koniecpol od zarania
była jednym z najstarszych i najbardziej
wpływowych rodów rycerskich w Polsce,
używającym herbu Pobóg (zawołania Po-
bodze), którego przedstawiciele z czasem
od nazwy gniazda rodowego przyjęli na-
zwisko Koniecpolskich. Nazwa miejsco-
wa Koniecpol, pierwotnie brzmiąca „Ko-
niecpole”, oznacza miejsce leżące przy
końcu pola.

Geneza miejscowości, oraz proces
lokacji miasta, w świetle źródeł historycz-
nych przedstawiają się niezbyt jasno. Jeśli
dać wiarę późniejszym zapiskom, w tym
szesnastowiecznemu herbarzowi Bartosza
Paprockiego, położona w ziemi sieradz-
kiej wieś Koniecpol (Stary) była główną
siedzibą rodową Pobogów już w 1309 ro-
ku. Istotnie w Koniecpolu istniała po-
świadczona później rezydencja obronna,
określana jako „fortalitium et curia”.
W świetle nowszych ustaleń wieś Koniec-
pole ukształtowała się bezpośrednio na
północny-zachód od znacznie starszej osa-
dy Ołudza, którą z biegiem czasu wchłonę-
ła. Liczne wzmianki z końca XIV wieku
odnoszą się właśnie do Starego Koniecpo-
la, pozostającego wówczas pod włada-
niem jednej z najwybitniejszych osobisto-
ści tamtej epoki: Jakuba z Koniecpola, wo-
jewody sieradzkiego (1 393-1430) i dowód-
cy chorągwi rodowej Pobogów w bitwie
pod Grunwaldem.

Majątkowy klucz dóbr, skupionych
wokół rodowego gniazda, odziedziczył te-
goż syn Przedbór, który już za panowania
Władysława Warneńczyka należał do ści-
słej elity politycznej Królestwa, podobnie
jak jego brat Jan „Taszka”, długoletni
kanclerz wielki koronny Przedbor z Ko-
niecpola, starosta przemyski i lelowski,

z czasem osiągnął wysoki urząd kasztela-
na sandomierskiego. Z jego to inicjatywy
zaszły we włości koniecpolskiej ważne
zmiany. Towarzysząc królowi Władysła-
wowi III na Węgrzech, w końcu 1442 ro-
ku uprosił monarchę o zgodę na założenie
miasta. Król zadośćuczynił prośbie kaszte-
lana i 29 grudnia 1442 roku w węgierskiej
Budzie wystawił dokument zezwalający
Przedborowi na założenie miasta na pra-
wie średzkim we wsi „Koniecpole”, ina-
czej zwanej Hołudzą (Ołudzą) w ziemi sie-
radzkiej . Jako osobliwość przygotowane-
go podówczas dyplomu wspomnijmy, że
lokację Koniecpola poświadczali w nim
między innymi dygnitarze węgierscy: bi-
skup Egeru Piotr i palatyn królestwa Wę-
gier Wawrzyniec Hedervari – a nad kształ-
tem kancelaryjnym dokumentu czuwał
kanclerz Królestwa Polskiego Jan „Tasz-
ka” z Koniecpola, rodzony brat Przedbo-
ra.

W świetle wspomnianego przekazu
powstanie nowego miasta raczej nie plano-
wano „na surowym korzeniu”, w pewnym
oddaleniu od Starego Koniecpola, ale na
gruncie dawnej wsi Ołudza, która od jakie-
goś czasu związana była z pierwotną osa-
dą koniecpolską.

Królewską zgodę na założenie mia-
sta Przedbor z Koniecpola wykorzystał za-
pewne wkrótce po powrocie do kraju, cho-
ciaż o przebiegu właściwej akcji lokacyj-
nej nie mamy żadnych informacji. Faktem
jest, że około połowy XV wieku miasto
już funkcjonowało. Początkowo – do roku
1460 – zwano je „Hołudzą”, w roku 1463
pojawia się nazwa „Koniecpol”, ale do
końca XV stulecia osadę miejską określa-
no nazwą „Nowopole” (dla odróżnienia
od starej wsi „Koniecpole”). Po pewnym
czasie utrwaliła się nazwa „Koniecpol”.

Lokowana u schyłku średniowiecza
osada nad Pilicą prawa miejskie zachowa-
ła do 1870 roku, kiedy to władze zaborcze
zdegradowały historyczne miasto do rangi
osiedla. W odróżnieniu od wielu innych
miasteczek pozbawionych podówczas
praw miejskich Koniecpolowi przywróco-
no je w 1927 roku.

W związku z lokacją miasta, lub nie-
wiele później , sprawiono tłok pieczętny,
zawierający wyobrażenie godła miejskie-
go i stosowną legendę. Była to pieczęć
okrągła o średnicy 33 mm. W otoku napis

wykonany minuskuła gotycką: sigillum
civitatis conyeczpola. W polu pieczętnym
widnieje połupodkowa z zaćwieczonym
na jej barku krzyżem kawalerskim. Obok,
po lewej , wieża o cechach warownych, na
trójstopniowej podstawie zwieńczona
blankami i spiczastym daszkiem, który
z kolei wieńczy kula. Szczyt daszku z ku-
lą „wchodzi” u góry w otok pieczęci.
W tle elementów złożonego godła pole
pieczętne usiane jest gwiazdkami, nato-
miast na daszku schematycznie zaznaczo-
no pokrycie (dachówką?).

Opisywany tłok był bardzo długo
w użyciu, skoro wykonane odciski pocho-
dzą z lat 1 779-1788. Jednak cechy styko-
we dość wyraźnie wskazują na późnośre-
dniowieczną genezę, a więc okres przypa-
dający na dziesięciolecia bezpośrednio po
lokacji miasta. Marek Adamczewski
w książce „Heraldyka miast wielkopol-
skich do końca XVIII wieku” przyjął ra-
my chronologiczne powstania owego tło-
ku na lata 1443-1460. Datę końcową wy-
znaczył moment śmierci kasztelana
Przedbora z Koniecpola, która nastąpiła
po 4 listopada 1460 roku. Nie ma jednak
pewności, czy interesujący nas tłok po-
wstał za życia Przedbora z Koniecpola,
czy w czasach aktywności jego synów –
a nawet wnuków. Minuskuła gotycka
w epigrafice napisów napieczętnych
utrzymywała się do początków XVI stu-
lecia, dlatego kryterium paleograficzne
nie jest wskaźnikiem pozwalającym pre-
cyzyjnie zawęzić ramy chronologiczne.
Nie zmienia to jednak faktu, że godło
miasta Koniecpola ma późnośrednio-
wieczną (lub wczesnonowożytną) metry-
kę, a tłok przy użyciu którego wykonano
odciski jeszcze w XVIII wieku był naj-
prawdopodobniej sprawiony w nieodle-
głym czasie po lokacji miasta.

Najbardziej charakterystyczną ce-
chą godła pieczętnego jest pół podkowy
(połupodkowa) z zaćwieczonym na jej
barku krzyżem kawalerskim. Nie ulega
więc wątpliwości, że mamy to do czynie-
nia z uszczerbionym godłem herbu Po-
bóg, czyli nawiązaniem do heraldyki pa-
nów na Koniecpolu. Trudno rozstrzygnąć
na ile można upatrywać w twym przypad-
ku tendencję do upamiętnienia założycie-
la miasta, a w jakim stopniu chodziło „ra-
czej o zaakcentowanie roli, jaką właści-
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ciel odgrywał w należącym do niego
ośrodku”. Według M. Adamczewskiego
„Przedbor wykorzystał do zrealizowania
tych celów swój herb rodowy”.

Wymowę symboliczną wizerunku
wieży obronnej w książce „Herby miast
województwa częstochowskiego” upatry-
wałem jako motyw ogólnie nawiązujący
do praw miejskich. Pogląd ten podzielił
później M. Adamczewski. Nie odrzucając
takiego przesłania, można jednak brać
pod uwagę fakt, że w Koniecpolu znajdo-
wała się rezydencja obronna właścicieli,
„fortalitium et curia” - a w świetle najnow-
szych badań archeologicznych obiekt ten
niekoniecznie musiał być zlokalizowany
w Koniecpolu Starym, ale w Chrząstowie,
w miejscu gdzie później powstał pałac pa-
nów Koniecpolskich.

Przy opracowaniu poprawionego
wzoru herbu Miasta i Gminy Koniecpol,
zachowując historyczne godło herbowe,
starano się w maksymalnym stopniu na-
wiązać do ikonografii opisywanej pieczę-
ci, czyli formy połupodkowy i formy ar-
chitektonicznej wieży warownej – propor-
cj i oraz relacj i między tymi elementami.
Dodatkowo wzorem dla uszczerbionego
godła herbu Pobóg był przekaz szczegól-
nie istotny – płyta nagrobna kanclerza Ja-
na Taszki z Koniecpola oraz jego synów:
Jana i Przedbora, w klasztorze paulińskim
w Wielgomłynach.

Zrezygnowano natomiast z wprowa-

dzenia do projektu herbu występującego
w ikonografii pieczęci usiania pola
gwiazdkami oraz zaznaczenia pokrycia
daszku na wieży obronnej . Te elementy
nie zostały uwzględnione we wzorze her-
bu miejskiego funkcjonującego od kilku-
dziesięciu lat niewątpliwie pod wpływem
publikacji Mariana Gumowskiego „Herby
miast polskich” (wydanej w 1960 roku).
Badacz ten inspirował się naturalnie godła
pieczęci, ale także wyobrażeniem herbu
uwzględnionego w „Albumie Heroldii
Królestwa Polskiego”, w którym wspo-
mniane szczegóły najprawdopodobniej
nie występowały. Należy zarazem zazna-
czyć, że podjęto próbę wprowadzenia
owych gwiazdek i zaznaczenia pokrycia
dachowego do projektu herbu, jednak do-
danie owych szczegółów sprawiło, że
przekaz symboliczny stawał się mało czy-
telny, herb niewątpliwie tracił walory pla-
styczne – a wykonanie pieczęci o średnicy
36 mm byłoby praktycznie niemożliwe.

Również za Marianem Gumow-
skim i innymi publikacjami polskich her-
bów miejskich przyjęto barwy heraldycz-
ne, z wyjątkiem barwy daszku nakrywają-
cego wieżę. Czerwona barwa pola tarczy
ze srebrną (białą) podkową dominowała
w średniowiecznych wyobrażeniach her-
bu Pobóg. Mamy tu zresztą świadectwo
szczególne w „Rocznikach” Jana Długo-
sza, który opisując chorągwie w bitwie
pod Grunwaldem odnotował, że chorą-

giew trzydziesta „wojewody sieradzkiego
Jakuba z Koniecpola miała jako godło
białą podkowę z opuszczoną w dół przed-
nią częścią, opatrzoną krzyżem na czer-
wonym polu”.

W stosunku do wzoru funkcjonują-
cego w ostatnich dziesięcioleciach zdecy-
dowano się na nieznaczne zmiany: barwę
daszku nakrywającego wieżę zmieniono
z zielonej na żółtą (złotą) co eliminuje
błąd alternacji (zielona barwa w czerwo-
nym polu) i jest lepszym rozwiązaniem
od strony plastycznej . Proponuje się też
pewne zróżnicowanie walorów plastycz-
nych złożonego godła, w ten sposób, że
podkowa z krzyżem zyskałaby barwę
srebrną, wieża natomiast pozostałaby
w barwie białej . Nadano więc wyobrażo-
nym przedmiotom barwy naturalne – me-
tal (srebro) podkowie oraz biel ciosom
kamiennym (skały wapienne) w przypad-
ku budulca wieży warownej .

W przypadku projektowania flagi
oraz baneru występowała ta trudność, że
dominujące w herbie Koniecpola barwy:
biel i czerwień, są tożsame z barwami na-
rodowymi. Zdecydowano się więc w od-
niesieniu do obu weksyliów wprowadzić
na czerwonym polu godło herbu oraz pa-
sy biało-czerwone, co nadaje im dość zin-
dywidualizowany charakter.

Marceli Antoniewicz
2009 rok

Rodzicu !!!
Jeśli chcesz aby TWOJE dziecko:
• Przebywało w miłej, serdecznej
atmosferze,

• Uczyło się wszystkiego co dobre, piękne
i szlachetne,

• Uczyło się przestrzegać zasad moralnych,
• Uczyło się jak szanować siebie i innych,
• Odróżniało dobro od zła,
• Miało możliwość rozwijania swoich
zainteresowań,

• Miało profesjonalną opiekę
wykwalifikowanych pedagogów…

…to znalazłeś odpowiednie przedszkole.

Przyjdź do nas.

Odpowiemy na każde TWOJE pytanie.

Wysłuchamy, doradzimy, pomożemy.

Nasz adres:

Przedszkole Nr 2 w Koniecpolu

ul. Zamkowa 8 tel. 34 3552 537

Serdecznie Zapraszamy

„„UU    nnaass mmaammyy –– jjaakk uu    TTaattyy ii    uu    MMaammyy””
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„„ZZ    kkooppyyttaa kkuull iigg rrwwiiee.. .. ..””

Karnawał – czas tańców, maska-
rad i zalotów – w obyczajowo-
ści szlacheckiej kojarzony był

przede wszystkim z kuligami. Kawalkady
sań z muzyką, śpiewem, pochodniami, peł-
ne rozbawionego towarzystwa stanowiły
jeden z najbarwniejszych i najbardziej cha-
rakterystycznych elementów kultury staro-
polskiej . Kuligi były dwojakiego rodzaju:
szykowane i „dzikie”. W pierwszym przy-
padku z góry szykowano trasę objazdu są-
siednich dworów. Posłaniec z zapowie-
dzią miał na znak swej funkcji laskę
z wielką kulą.

O zmroku, w blasku pochodni rusza-
no na przejażdżkę od domu do domu,
gdzie staropolskim zwyczajem ludziom
i koniom dawano sutą gościnę. Uczta koń-
czyła się kuligiem, który rozbrzmiewał
muzyką, dźwiękiem dzwonków i weso-
łym śpiewem.
Kuligi „dzikie” spadały na niespodziewa-
jące się domostwa jak grom z jasnego nie-
ba. „Dzikie” towarzystwo samo gospoda-
rowało w spiżarniach i piwniczkach, a po
nadwyrężeniu domowych zapasów wyru-
szano w dalszą drogę. Takie „dzikie” kuli-
gi potrafiły buszować po szlacheckich
dworach całymi tygodniami i bywało, jak
pisał Z. Gloger, że „kawaler, co w dzień
po Trzech Królach kuligiem z domu wyje-
chał, dopiero na wstępną środę (tj . na Po-
pielec) z powrotem był widziany”.

Kulig dawał jedyną sposobność do
zerwania, choć na jeden wieczór, ze sztyw-
ną etykietą, a tym samym do bliższego po-
znania się nawzajem. Podobno na kuli-
gach kojarzyły się pary żyjące potem dłu-

gie lata w bardzo szczęśliwych stadłach.
Etymologia słowa „kulig” nie jest jasna.
Prawdopodobnie pochodzi ono od polskie-
go słowa „kulik” (jak pierwotnie nazywa-
no tę zabawę), gdyż szlachta w tłumnym
i szumnym korowodzie odwiedzała dwo-
ry sąsiedzkie, szukając rzekomo ptaka ku-
lika. O takim źródle tego słowa może
świadczyć również fakt, iż wodzirej pod-
czas zabawy kuligowej miał na sobie ma-
skę z długim ptasim dziobem. Być może
źródła skojarzenia głośnej zabawy należy
szukać w fakcie, iż ptaki o tej nazwie były
dokuczliwe ze względu na naprzykrzanie
się i krzykliwość.
Możliwe jest także pochodzenie od pol-
skiego słowa „kula”, gdyż jako sygnału
używano laski z kulą, którą przesyłano od
domu do domu.

Etymologii słowa dopatrywano się

również w polskim słowie „kul”, co zna-
czyło snop czegoś, w tym przypadku mo-
gło oznaczać zebranych na zabawę sąsia-
dów. (wg Wikisłownik)
Zima w pełni, śnieg pokrył pola i lasy,
więc najwyższy czas na kulig. Przejażdż-
ka po zaśnieżonych leśnych dróżkach,
ognisko, muzyka i śpiew to wspaniała
rozrywka na zimowe dni.
„Szykowany” przez TPK kulig odbył się
16 stycznia br. Organizacją zimowej za-
bawy dla członków i sympatyków Towa-
rzystwa zajął się Zarząd. Trasa kuligu
wiodła przez lasy w okolicach Załęża.
Prawdziwe sanie, konie z dzwoneczkami
i piękny, zimowy krajobraz wszystkich
uczestników wprowadziły w karnawało-
wy nastrój . Mimo mrozu nikomu nie było
zimno. Panowała gorąca atmosfera. Po
przejażdżce na wszystkich czekał gorący
żurek, kiełbasa i kaszanka z grilla, chleb
ze smalcem i ogóreczki kiszone oraz na-
poje rozgrzewające. Śpiewom i tańcom
przy ognisku nie było końca.

Serdeczne podziękowania należą
się naszemu członkowi panu Edwardowi
Pikosowi, który jest właścicielem tych
pięknych koni i sań i zgodził się zorgani-
zować dla TPK tę wspaniałą sannę.
Dziękujemy także Nadleśnictwu Koniec-
pol za użyczenie leśniczówki na Załężu,
gdzie przygotowano dalszą część impre-
zy.
Podziękowania składamy wszystkim
członkom i sympatykom TPK, którzy po-
mogli w zorganizowaniu kuligu.

Teresa Kołodziejska
Agnieszka Sobalak

„„MMoojjee mmiiaassttoo zziimmąą””

WOśrodkuKultury Sportu i Re-
kreacji w Koniecpolu 16 lute-
go 2010 roku odbył się kon-

kurs plastyczny zorganizowany przez Bi-
bliotekę Publiczną Miasta i Gminy przy
współpracy instruktorki zajęć plastycz-
nych w OKSiR-rze Joanny Górnicz. Ce-
lem konkursu było promowanie miasta,
pokazanie jego ciekawych zakątków wi-
dzianych oczami dzieci. Zamiarem organi-
zatorów było zachęcenie dzieci do aktyw-

nego spędzania wolnego czasu w okresie
ferii zimowych. Oceny prac w jednej ka-
tegorii wiekowej dokonała komisja.
Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy
oraz słodkie upominki ufundowane przez
dyrektora OKSiR Jakuba Budzynowskie-
go. Najciekawsze prace można było oglą-
dać na wystawie pokonkursowej w Bi-
bliotece Publicznej Miasta i Gminy do
dnia 08.03.2010 roku.

Kierownik Biblioteki
Elżbieta Czerwińska

IINNFFOORRMMAACCJJAA
Placówka Zamiejscowa

Starostwa Powiatowego

w Koniecpolu ul. Chrząstowska 8

informuje, że od dnia 26.01 .2010 r. został

uruchomiony punkt wydawania

formularzy podatkowych PIT

(pokój nr 20, I piętro)

Godziny urzędowania:

pn. śr. czw. - 7:30 – 15:30

wt. - 7:30 – 16:00

pt. - 7:30 – 15:00
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Szanowni Państwo!
W dniu 25 lutego 2010 roku odbyło się
Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół
Koniecpola. Zebranie poprowadziła Danu-
ta Zawadzka.
Porządek dzienny był następujący:
1 . Sprawozdanie z działalności TPK za

rok 2009 – przedstawiła Prezes TPK
Agnieszka Sobalak.

2. Zatwierdzenie sprawozdania finanso-
wego za 2009 r – przedstawił Skarb-
nik TPK Leszek Skórkowski.

3 . Przedstawienie planu pracy TPK na
okres od lutego do sierpnia 2010 roku
– Zastępca Prezesa TPK Teresa Koło-
dziejska.

4. Dyskusja.
5. Podjęcie uchwał.
6. Zakończenie spotkania.
Wszystkim obecnym na zebraniu serdecz-
nie dziękujemy.

Plan działań Towarzystwa
Przyjaciół Koniecpola

marzec – sierpień 2010 rok.
1 . Organizacja konkursu na regionalną

potrawę wielkanocną. Ogłoszenie wy-
ników konkursu na stronie interneto-
wej . (marzec)

2. Tradycyjne ozdoby wielkanocne – kon-
kurs dla przedszkolaków oraz uczniów
klas pierwszych szkoły podstawowej .
(marzec)

3. Zorganizowanie wycieczki do Lwowa.
Zwiedzanie „małej podkowy”,
a w tym Podhorców i Brodów – posia-
dłości hetmana Stanisława Koniecpol-
skiego. (maj)

4. W ramach Koniecpolskiej Akademii
Historycznej wydanie książki „Koniec-
pol – szkice z dziejów miasta” sponso-
rowanej przez Burmistrza i Urząd M
i G Koniecpol. (maj)

5. Aktywny udział członków TPK
w Dniach Koniecpola. (maj)

6. Organizacja konkursu rysunkowego
nt. „Najpiękniejszy zabytek mojego
miasta” dla przedszkolaków i uczniów
klas I-III szkoły podstawowej . (maj)

7. Wystawa prac rysunkowych w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Koniecpol. (czer-
wiec)

8. Życzenia i słodycze dla dzieci naszego
miasta i gminy z okazji Dnia Dziecka.
(czerwiec)

9. Ognisko integracyjne, powitanie no-
wych członków TPK. (czerwiec)

10. Organizacja uroczystości wmurowa-
nia tablicy pamiątkowej upamiętniają-
cej ofiary zbrodni katyńskiej z 1940
roku. (sierpień)

11 . Dalsze gromadzenie biblioteczki To-
warzystwa Przyjaciół Koniecpola -
zbieranie materiałów historycznych,
opracowań, dokumentów, prac, foto-
grafii, relacj i historycznych na temat
historii Koniecpola w celu udostęp-
nienia tych materiałów mieszkańcom
naszego regionu oraz eksponatów do
muzeum regionalnego. (przez cały
okres)

12. Kontynuowanie dalszej współpracy
z samorządem lokalnym oraz z samo-
rządem powiatowym, instytucjami pu-
blicznymi, szkołami, zakładami pracy
- podejmowanie wspólnych działań na
rzecz miasta i gminy Koniecpol.
(przez cały okres)

1 3. Aktualizacja strony internetowej TPK
oraz informowanie Gazety Koniecpol-
skiej o bieżącej działalności Towarzy-
stwa. (przez cały okres)

Plan zatwierdzono na

Walnym Zebraniu Członków TPK

w dniu 25 lutego 2010 r.

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola

Agnieszka Sobalak

Zadaniem współczesnej szkoły jest
wprowadzanie nowoczesnych
koncepcji wychowawczych

uwzględniających indywidualne potrzeby
i możliwości wychowanków, a także orga-
nizowanie środowiska w taki sposób, aby
sprzyjać ich wszechstronnemu rozwojowi.

Wychodząc naprzeciw tym oczeki-
waniom, nasza szkoła przystąpiła do reali-
zacji Projektu „Pierwsze uczniowskie do-
świadczenia drogą do wiedzy” współfinan-
sowanego przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. Program prowadzony jest od kwietnia
2009r. i kierowany jest do uczniów klas
pierwszych, aby ułatwić im start szkolny
oraz poprawić jakość kształcenia. Szkoła

otrzymała zestaw środków dydaktycznych
(o wartości ponad 8000zł) służących
uczniom klas pierwszych, a także zyskała
środki na opłacenie zajęć dodatkowych
opartych o własny autorski pomysł na-
uczyciela. Głównym celem projektu jest
wdrożenie elastycznego modelu edukacji,
dostosowanego do indywidualnych po-
trzeb i możliwości uczniów z wykorzysta-
niem nowatorskich metod i treści kształce-
nia, kształtowanie kompetencji kluczo-
wych w oparciu o teorię inteligencji wielo-
rakich Howarda Gardnera. Jego teoria za-
kłada, że każde dziecko jest zdolne, a rolą
dorosłych jest te zdolności rozwijać
i wspierać. U każdego dziecka poszczegól-
ne typy inteligencji są w różnym stopniu

rozwinięte i tworzą indywidualny profil
inteligencji. Trzeba wspierać, rozwijać
zdolności tak, aby dziecko odnosiło suk-
cesy w dziedzinach, które go interesują.
Znajomość profilu inteligencji dziecka
przez nauczyciela i rodziców powinno się
przełożyć na sposób jego edukowania,
właściwą organizację środowiska szkol-
nego i domowego, włączenie innych pla-
cówek i instytucji edukacyjnych zapew-
niających bodźce stymulujące różne ro-
dzaje inteligencji. Dopasowanie sposobu
nauczania do potrzeb każdego dziecka
owocuje zwiększeniem skuteczności na-
uczania. Dla dzieci klas początkowych
duże znaczenie ma zabawa, aktywność
ruchowa, manualna, której towarzyszą

RREEAALLIIZZAACCJJAA PPRROOJJEEKKTTUU „„PPIIEERRWWSSZZEE UUCCZZNNIIOOWWSSKKIIEE DDOOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIAA DDRROOGGĄĄ DDOO WWIIEEDDZZYY””
WW   ZZEESSPPOOLLEE SSZZKKÓÓŁŁ SSZZKKOOLLEE PPOODDSSTTAAWWOOWWEEJJ NNRR 22 IIMM.. JJÓÓZZEEFFAA PPIIŁŁSSUUDDSSKKIIEEGGOO WW   KKOONNIIEECCPPOOLLUU



operacje myślowe oraz określone działa-
nia dziecka. Dzieci w tym wieku poszuku-
ją nowych doświadczeń i bodźców. Są peł-
ne energii, entuzjazmu i ciekawości. Na-
uczyciel wykorzystując w trakcie zajęć
z dziećmi różnorodne formy i metody pra-
cy, liczne gry i zabawy dydaktyczne mobi-
lizuje dziecko do samodzielnego wysiłku
myślowego, koncentruje jego uwagę na
rzeczach istotnych, kształci spostrzegaw-
czość, pamięć, wyobraźnię.

Za nami już pierwszy etap realiza-
cj i Projektu. Praca z dziećmi prowadzona
była podczas zajęć obowiązkowych w ra-
mach realizacji podstawy programowej
oraz na dodatkowych zajęciach pozalek-
cyjnych. Jako nauczyciel realizujący
I etap Projektu starałam się tworzyć wa-
runki sprzyjające ujawnianiu indywidual-
nych predyspozycji każdego ucznia, utwo-
rzyłam Dziecięce Ośrodki Zainteresowań,
ujawniałam i stymulowałam różnorodne

uzdolnienia. Wykorzystując atrakcyjne
środki dydaktyczne starałam się ciągle roz-
budzać i utrzymywać ciekawość poznaw-
czą świata, ich wyobraźnię i intuicję oraz
chęć do samodzielnego uczenia się i two-
rzenia zgodnie z indywidualnym rytmem
rozwoju i profilem inteligencji. Udział
dzieci w Projekcie przyczynił się do roz-
woju potencjału intelektualnego, pomógł
im w podejmowaniu samodzielnych decy-
zj i, rozwiązywaniu problemów, w pokony-
waniu nieśmiałości, lęku i innych barier
napotykanych przez dziecko w działa-
niach twórczych. Dzieci bardzo chętnie
uczestniczyły w zajęciach, z wielką rado-
ścią i zaangażowaniem podejmowały
wszelkie działania artystyczne, uczyły się
grać na instrumentach, tworzyły własne
scenariusze, odgrywały role teatralne, któ-
re prezentowały na forum publicznym.
Wszystkie tego typu działania pobudzają
u dzieci spontaniczną aktywność twórczą,

umożliwiają wyrażanie przeżyć i emocji.
Dzieci myślą konkretnie, a swoją wiedzę
budują na tym, co widzą i przede wszyst-
kim na tym, co robią. Poprzez wspólne
eksperymentowanie, doświadczanie
i przeżywanie, wycieczki oraz działalność
artystyczną rozwijały inteligencję języko-
wą, matematyczno – przyrodniczą, wizu-
alno –przestrzenną, muzyczną, ruchową
oraz społeczną (interpersonalną i intraper-
sonalną). Bawiąc się i pracując wspólnie,
dzieci miały możliwość osiągnięcia suk-
cesu, każde na miarę swoich możliwości.
Nauczyły się, jak lepiej i radośniej żyć
oraz jak samodzielnie dokonywać właści-
wych wyborów, co z pewnością przyczy-
ni się do lepszego funkcjonowania ich
w szkole. Realizacja projektu w szkole
na pewno przyczyniła się do podniesienia
jakości pracy szkoły.

Ewa Ruta
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16 listopada 2009 roku Zarząd TPK zapro-
sił uczniów szkół podstawowych, gimna-
zjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz oso-
by dorosłe do udziału w konkursie fotogra-
ficznym. Jego przedmiotem było wykona-
nie fotografii przedstawiających najpięk-
niejsze zakątki miasta, jego walory przy-
rodnicze i historyczne.
Do konkursu zgłosiło się 1 3 osób i wpły-
nęło na niego łącznie 55 fotografii. Jury
w składzie: Jakub Budzynowski, Teresa
Kołodziejska, Leszek Skórkowski, Danu-
ta Zawadzka, Jacek Rał i Maria Koćwin,
uznało poziom prac za zróżnicowany.
Wśród prac ciekawych, wartościowych ar-
tystycznie znalazły się też prace przecięt-
ne. Przy ich ocenie jury, poza głównymi
kryteriami co do zgodności tematycznej ,
estetyki oraz jakości wykonanych zdjęć,
wzięło pod uwagę również indywidual-
ność spojrzenia artystycznego w zakresie
koncepcji wykonania fotografii, oryginal-
ność w ujmowaniu piękna przyrody oraz
zabytków miasta, a także niebanalność
zdjęć, odbiegającą od klasycznych sche-
matów. Stąd też nagrodzone oraz wyróż-
nione prace charakteryzują się ciekawym
ujęciem tematu, oryginalnością w jego
przedstawieniu oraz niebanalnością
w swoim wyrazie.

Komisja konkursowa postanowiła przy-
znać następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii – szkoła podstawowa
I miejsce – Lena Sobalak z SP nr 2 za
zdjęcie „Alejka nad Kopanką”
II miejsce - Mateusz Charaziński z SP
Łysiny za zdjęcie „Tablica pamiątkowa pa-
trona szkoły”
III miejsce – Kamil Falana z SP Łysiny
za zdjęcie „Rezerwat Borek zimą”

w kategorii – gimnazjum
I miejsce – Paulina Cudak z Gimnazjum
nr 1 za zdjęcie „Zachód słońca nad zale-
wem”
II miejsce – Dawid Czerwiec z Gimna-
zjum nr 2 za zdjęcie – bez tytułu
III miejsce – Magdalena Gwiazda z Gim-
nazjum nr 1 za zdjęcie „Widok na kościół
pw. Świętej Trójcy”

w kategorii – szkoła ponadgimnazjalna
I miejsce – Marzena Szwed za zdjęcie
„Rzeka Pilica i łabędzie”
II miejsce – nie przyznano
III miejsce – nie przyznano

w kategorii – osoby dorosłe
wyróżnienie – Zbigniew Wypart za zdję-

cie „Rynek w Koniecpolu nocą”

Zdjęcia miłośników fotografowania infor-
mują nas, uczą, wzbudzają emocje, ale
przede wszystkim w rzetelny sposób opi-
sują najpiękniejsze zakątki naszego mia-
sta. Mamy nadzieję, że będą promocją
piękna koniecpolskiej przyrody i zabyt-
ków historycznych.
Wszystkim fotografom serdecznie dzię-
kujemy za udział w konkursie oraz życzy-
my, aby wykonywane przez nich zdjęcia
miały coraz lepszą kompozycję, światło
i precyzję wykonania.
Zwycięzcom konkursu gratulujemy!

Zdjęcia można oglądać na wystawie TPK
w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol na
dolnym holu.

Teresa Kołodziejska
Agnieszka Sobalak
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ko-
niecpolu ogłasza nabór do szkół na rok
2010/2011 . Oferujemy szeroką gamę
szkół ponadgimnazjalnych, kształcących
w wielu profilach i zawodach:
3-letnie liceum ogólnokształcące z przed-
miotami wiodącymi:
• biologia, chemia, język niemiecki
• język polski, historia, wiedza o społe-

czeństwie
• matematyka, informatyka, język angiel-

ski
4-letnie technikum, kształcące w zawo-
dach:
• technik żywienia i gospodarstwa do-

mowego
• technik ekonomista
• technik logistyk
3-letnią zasadniczą szkołę zawodową,
kształcącą w zawodach:
• mechanik pojazdów samochodo-

wych
• mechanik – monter maszyn i urzą-

dzeń
• technolog robót wykończeniowych

w budownictwie

• krawiec
Ponadto, oferujemy również naukę w rocz-
nej szkole policealnej w zawodzie techno-
log robót wykończeniowych w budownic-
twie, a także roczne technikum uzupełnia-
jące w zawodzie mechanik – monter.
Szkoła mieści się w nowoczesnym budyn-
ku. Posiadamy 20 dobrze wyposażonych
pracowni, w tym dwie multimedialne pra-
cownie językowe, dwie nowoczesne pra-
cownie komputerowe, pracownię chemicz-
ną, fizyczną, ekonomiczną i przedmiotów
gastronomicznych. W szkole są również
dwie sale gimnastyczne i boiska szkolne
do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej ,
piłki ręcznej i tenisa, a także biblioteka
z centrum multimedialnym.
Uczniowie naszej szkoły mają możliwość
udziału w różnorodnych przedsięwzię-
ciach organizowanych w każdym roku
szkolnym. Obecnie szkoła bierze udział
w międzynarodowym projekcie partner-
skim „Leonardo da Vinci”, dzięki które-
mu uczniowie mają szansę poznać rówie-
śników z Austrii, Bułgarii, Łotwy, Nie-
miec i Portugalii. W bieżącym roku szkol-
nym czeka nas wizyta w Portugalii i na
Łotwie, w kolejnym w Bułgarii i Austrii,

oraz wizyta naszych partnerów w Polsce.
Uczniowie klas ekonomicznych mogą
zdobywać nową wiedzę i umiejętności
w programie „Moja firma w mojej gmi-
nie”, uczniowie zainteresowani przedmio-
tami ścisłymi mają szansę uczestniczyć
w cotygodniowych zajęciach z matematy-
ki i fizyki w ramach projektu „Plan roz-
woju Politechniki Częstochowskiej”, pro-
wadzonych przez pracowników uczelni,
natomiast uczniowie klas gastronomicz-
nych prezentują się w licznych konkur-
sach szkolnych i pozaszkolnych.
Serdecznie zapraszamy do spotkania się
z nami w szkole w czasie Dni Otwartych
23 – 24 marca. Będzie można zwiedzić
budynek szkolny i uzyskać odpowiedzi
na każde trapiące ucznia gimnazjum pyta-
nie. Ponadto, zachęcamy do wejścia na
naszą stronę internetową www.zsz-
kol.free.art.pl, gdzie znajdują się dokład-
ne zasady rekrutacji oraz wszelkie inne
informacje, których przyszły uczeń naszej
szkoły na pewno jest ciekaw.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Beata Słupczyńska
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W naszej placówce wiele uwagi po-
święcamy na kultywowanie rodzin-
nych oraz lokalnych tradycji związa-
nych z obchodzeniem świąt i innych
uroczystości. 2.02. to ostatni dzwonek
dla tych, którzy lubią śpiewać kolędy,
ponieważ właśnie w tym dniu mija ra-
dosny okres Bożego Narodzenia, nato-
miast karnawał nadal trwa i właśnie o
nim słów kilka. Wcześniej chciałabym
przedstawić głównego bohatera, do
niedawna- dziadziusia naszej wycho-
wanki – Izy Ciastko – Pana Wacława
Matusa. Nasz gość zjawił się w naszej
placówce 15 minut przed czasem, mó-
wię o tym ponieważ chcę podkreślić
wartość takiej cechy jak punktualność.
Specjalnie na nasze spotkanie przy-
niósł ze sobą własnoręcznie wykonane
rekwizyty: kotyliony oraz – niespo-
dziankę, o której niebawem opowiem.
Pan Matus w bardzo ciekawy sposób

opowiadał dzieciakom jak to w daw-
nych czasach bawiono się w ostatnich
dniach karnawału oraz o tradycji cho-
dzenia na „wieczorowego gościa” na
wesela.
Dzieci miały okazję poznać zwyczaje
„kotylionowych walczyków”, chłopcy
otrzymali krótką lekcję dobrych ma-
nier(jakże potrzebnych dzisiejszej wy-
luzowanej młodzieży) a więc:
- jak prosić dziewczynki do tańca
- jak kłaniać się z gracją i elegancją
- w jaki sposób dziękować partnerką
za taniec itp.
Szczególne zainteresowanie wśród
wszystkich uczestników spotkania
wzbudziła wcześniej wspomniana nie-
spodzianka – miotła – lalka, z którą
„wieczorowi” goście weselni mieli
zwyczaj tańczyć „odbijanego”.
Wszystkie chętne dzieciaki oraz panie
miały możliwość zatańczenia z „Mio-
tełką” podczas wspólnego tańca przy
ludowej melodii „Miotlarz”. Myślę, że
wszystkim nam przydała się ta cieka-
wa lekcja historii zaproponowana

przez pana Wacława. Już dziś jeste-
śmy umówieni na następne spotkanie
– tym razem nasz gość przeprowadzi
warsztaty plastyczne na temat: „Tra-
dycyjne, koniecpolskie palmy wielka-
nocne”
Serdecznie dziękujemy Panu Matuso-
wi za profesjonalne przygotowanie się
do spotkania, zrozumienie, cierpli-
wość oraz za chęć przekazania nam
swojej wiedzy. Na koniec zwracamy
się do Was – szanowni mieszkańcy
Koniecpola z apelem.
Jeśli macie jakieś pasje, zainteresowa-
nia, osiągnięcia- podzielcie się nimi z
nami – młodszym i najmłodszym po-
koleniem. Przekażcie nam swoją wie-
dzę, umiejętności, doświadczenie ży-
ciowe, zwyczaje oraz WASZE- NA-
SZE tradycje regionalne, bez których
nie da się dobrze wychować najmłod-
szych pokoleń. Prosimy o kontakt te-
lefoniczny lub osobisty z Przedszko-
lem Nr 2 w Koniecpolu.

Urszula Nowak

„Ostatki, kusaki, zapusty – czylio tym jak dawniej bawiono sięw ostatnich dniach karnawału”
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Tematem konferencji informacyj-
no – szkoleniowej w dniu 12 mar-
ca 2010 roku, która odbyła się

w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji
w Koniecpolu była pomoc finansowa
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa i innych instytucji rządowych
wobec wsi, rolników i przedsiębiorców.
Zebranych gości oraz posiadaczy gospo-
darstw rolnych powitał Członek Zarządu
Powiatu Częstochowskiego HenrykKasiu-
ra. W spotkaniu uczestniczyli: Stanisław
Gmitruk – Dyrektor Oddziału Śląskiego
ARiMR w Częstochowie, Witold Panas –
Z-ca Dyrektora Oddziału Śląskiego Agen-
cj i Rynku Rolnego w Katowicach, Jerzy
Smogorzewski – Powiatowy Lekarz Wete-
rynarii w Częstochowie, Ewa Nowak –
Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie, Jerzy Suchy
– Dyrektor Banku Ochrony Środowiska
S.A. Oddział w Częstochowie, Burmistrz
Miasta i Gminy Koniecpol Józef Kałuża,
Robert Nowak – Wójt Przyrowa, Jerzy
Szydłowski –Wójt Lelowa, przedstawicie-
le ARiMR i ŚDOR w Częstochowie oraz
reprezentanci PZU. Na spotkaniu omówio-
ne zostały aktualne możliwości wsparcia
finansowego ze strony Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa dla rolni-
ków i przedsiębiorców. Pan Stanisław
Gmitruk podkreślił, iż wsparcie finanso-
we z ARiMR zmieniło się na korzyść be-
neficjenta. Wnioski o dopłaty bezpośred-
nie należy wypełniać jak najlepiej i skła-
dać je jak najszybciej . W tym roku wnio-
ski umożliwiają staranie się w”w ramach”

jednego formularza aż o 10 płatności. Po-
jawiły się dodatkowo dopłaty specjalne
oraz nastąpiły zmiany w krajowych uzu-
pełniających płatnościach obszarowych.
Kolejnym zagadnieniem była perspekty-
wa skupu płodów rolnych oraz możliwość
skupu interwencyjnego zbóż, żywca i mle-
ka w 2010 r. Jeżeli w produkcji mleka
przekroczony zostanie limit należy ubie-
gać się o rezerwę. W skupie interwencyj-
nym dominuje skup jęczmienia. Agencja
Rynku Rolnego propaguje akcję "owoc
w szkole i szklankę mleka". Istnieje możli-
wość uzyskania kredytów, w tym kredy-
tów na wsparcie posiadaczy pokryć eterni-
towych w ramach recyklingu eternitu jak
również uzyskać kredyt 4% na wymianę
i zakup pieca na ekogroszek w Banku
Ochrony Środowiska. Ważną sprawą było
omówienie zadań Powiatowego Inspekto-
ratu Weterynaryjnego w zakresie kontroli
płatności zwierzęcych. Są to kontrole prze-
strzegania wymogów wzajemnej zgodno-
ści (cross-compliance). Istotą sprawy są
paszporty dla zwierząt, znakowanie bydła
(w tym świń) i prowadzenie czytelnego re-
jestru sprzedaży i skupu zwierząt. Przy
skupach zwierząt obowiązują świadectwa
zdrowia. Skupy świń pod nadzorem wete-
rynarii odbywają się w Lelowie i Dąbro-
wie Zielonej . W ubiegłym roku sprawdzo-
no 190 gospodarstw, na ten rok wytypowa-
no 140. Można uzyskać pomoc od specja-
listów doradztwa rolniczego w zakresie
sporządzania wniosków o dopłaty bezpo-
średnie. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Częstochowie działa na szeroką

skalę. Pracownicy ośrodka przechodzą
odpowiednie szkolenia oraz organizowa-
ne są szkolenia dla rolników. W 4 gmi-
nach: Koniecpolu (III p. Urzędu MiG),
Lelowie, Przyrowie i Dąbrowie Zielonej
są punkty, w których można uzyskać po-
moc w wypełnianiu wniosków od 15 mar-
ca br. W swoim wystąpieniu Burmistrz
Koniecpola Józef Kałuża podkreślił, że
każdy rolnik powinien korzystać z dopłat
unijnych odpowiednich do jego upraw.
Ważną sprawą jest kwestia uregulowania
własności, a tytułem własności ziemi jest
akt notarialny. Dzięki pieniądzom z Unii
Europejskiej udało się zrealizować wiele
ważnych inwestycji. Zdobyliśmy na nie
ponad 14 mln zł. Ostatnio zakończona zo-
stała sprawa termomodernizacji szkół
w gminie i rozpoczęto sprawę kolektorów
słonecznych ws. których zorganizowane
były spotkania z mieszkańcami.
W drugiej części spotkania przedstawicie-
le ARiMR zaprezentowali blok informa-
cyjny w zakresie wypełniania wniosków
o dopłaty bezpośrednie a przedstawiciel
PZU przedstawił informację nt. ubezpie-
czeń dotowanych dla rolników.

Iwona Zatońska

SSppoottkkaanniiee ddllaa rroollnniikkóóww

Tradycją stają się w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych zajęcia eko-
nomiczno – językowe prowadzo-

ne w ramach programu Enter Your Future
organizowanym przez globalne stowarzy-
szenie AIESEC Polska. Projekt ma na ce-
lu wyrobienie w młodych ludziach wrażli-
wości kulturowej oraz zainteresowanie
ich szeroko pojętą przedsiębiorczością,
tak w skali marko, jak i mikro. Nasza
szkoła była jedną z około stu w Polsce,

które otworzyły swoje drzwi dla zagra-
nicznych gości. Opiekę nad całością pro-
jektu roztoczyły nauczycielki naszej szko-
ły: Magdalena Rydzek, Edyta Młyńska
i Beata Słupczyńska.
Po kwietniowej wizycie studentek z Indii
i Kazachstanu, na przełomie listopada
i grudnia 2009 roku tydzień naszej szkole
spędzili egzotyczni goście z Wietnamu,
Tajwanu i Brazylii. Ho Hoai Thuong, We-
iHao Tang i Caio Callou prowadzili zaję-
cia w języku angielskim, co pozwoliło
uczniom sprawdzić swoje umiejętności,
zweryfikować dotychczas nabytą wiedzę
i dostrzec, jak ważną kwestią jest znajo-

mość języków w dzisiejszym świecie.
Możliwość i jednoczesny wymóg komu-
nikowania się w języku obcym na pewno
zmobilizował uczniów do dalszej nauki,
a fakt, iż nasi goście pochodzili z krajów
dla przeciętnego Polaka egzotycznych na-
uczył nas wszystkich jeszcze większej ak-
ceptacji dla odmienności i odrębności
drugiego człowieka.
Zajęcia podzielone były na dwie tury:
w ciągu czterech pierwszych dni w lek-
cjach uczestniczyły całe klasy, piątego
dnia odbyły się warsztaty dla wybranych
uczniów. Od poniedziałku do czwartku,
po kilku ćwiczeniach przełamujących lo-

PPrroojjeekktt ww   ZZeessppoollee SSzzkkóółł
PPoonnaaddggiimmnnaazzjjaallnnyycchh
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Kacper Samek
Ur. 21 -05-2007r schorzenie siatkówczak
oka prawego.

Opis choroby:
Po ukończeniu pierwszego roku życia
zdiagnozowano u Kaperka nowotwór-
siatkówczak oka prawego.
Zastosowana chemioterapia i naświetlania

nie dały pozytywnego rezultatu.
W czerwcu 2009r. usunięto oczko by
w ten sposób uratować życie naszego
synka.
Wiele wskazywało na to, że najgorsze
mamy już za sobą utwierdzał nas o tym
wynik badania genetycznego, który
mówił, że guz nie jest uwarunkowany
genetycznie a jest to postać sporadyczna.
Wynik histopatologiczny uzyskany
z usuniętego oka potwierdzał, że
nowotwór został usunięty w całości.
Nie było, więc podejrzenia, że choroba
może wrócić.
Rokowania przy schorzeniu siatkówczaka
są dość dobre dla większości dzieci,
ponieważ ze stu małych pacjentów
dziewięćdziesięcioro sześcioro dzieci po
usunięciu gałki ocznej powraca do
pełnego zdrowia.
Tylko u 4% zdarza się nawrót choroby (są
to zwykle przypadki z uwarunkowaniem
genetycznym) zaskoczenie lekarzy i nasze
było ogromne, kiedy do naszego synka po
5-ciu miesiącach wróciła choroba ze
wzmożoną siłą nowotwór rozsiał się do
oczodołu zatok okolicznych kości

i szpiku. Lekarze stwierdzili, że takiego
rozsiewu siatkówczaka nie było od
kilkunastu lat.
Błagamy, więc wszystkich ludzi o pomoc
finansową na leczenie i skomplikowane
operacje dla Kacperka.
Przegraliśmy bitwę o oczko, ale musimy
wygrać walkę o życie.

Wpłaty prosimy dokonywać:
Fundacja ISKIERKA Nr KONTA 3010
5015 8810 0000 2303 4214 12 „dla
Kacpra Samka”
Prosimy o odliczenie 1% podatku na
Fundację ISKIERKA nr KRS 0000
2485 46 W RUBRYCE NR 128
koniecznie z dopiskiem Kacper Samek.

Pełni wiary i nadziei rodzice

AAPPEELL DDOO LLUUDDZZII OO    WWIIEELLKKIICCHH SSEERRCCAACCHH

dy i pozwalających poznać się wzajemnie,
kolejno uczestniczące klasy wysłuchali
prelekcji na temat krajów ojczystych na-
szych gości, obejrzeli filmy pokazujące
najsłynniejsze miejsca i najważniejsze
święta w ich państwach, a także podzielili
się wiedzą na temat Polski, rejonu i Ko-
niecpola. Niemałym wyzwaniem był film
przedstawiający problemy globalizacji
i późniejsza dyskusja na jego temat.
Uczniowie musieli wykazać się nie tylko
znajomością języka, ale i pokazać, iż
orientują się w sytuacji polityczno – spo-
łecznej współczesnego świata. Na koniec

każdych zajęć goście przygotowali serię
gier kulturowo – językowych: uczniowie
rozwiązywali kalambury, grali w dwadzie-
ścia pytań, z zasłoniętymi oczyma rysowa-
li obiekt opisywany przez swoich kole-
gów. W piątek reprezentanci wszystkich
klas wzięli udział w zajęciach omawiają-
cych kwestię praw człowieka. Uczniowie,
podzieleni na grupy, mieli za zadanie nary-
sować plakat ich zdaniem najlepiej promu-
jący ideę prawa człowieka, a następnie zo-
stali poproszeni o omówienie swoich
prac. W drugiej części zajęć, każda z grup
zaprezentowała swoją opinię na temat

przestrzegania praw człowieka w katego-
riach prawa kobiet, szkolnictwa, zdrowia
i ochrony środowiska.
Początkowo nieśmiali, nasi uczniowie
szybko polubili swoich nowych znajo-
mych. Chętnie zagadywali ich w czasie
przerw, przychodzili się przywitać w dni,
w które nie mieli zajęć, wielu z nich ma
kontakt z Thuong, Tangiem i Caio do dnia
dzisiejszego. W czasie pobytu zagranicz-
nych studentów w naszej szkole, ucznio-
wie zorganizowali również międzypań-
stwowy mecz piłki siatkowej; zwycięzca-
mi byli wszyscy ci, którym udało się
przełamać lęk przed wypowiadaniem się
w języku obcym.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować
nadleśniczemu Nadleśnictwa Koniecpol,
panu Janowi Skrzyniarzowi za udostęp-
nienie mieszkania dla naszych gości.

Beata Słupczyńska
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Wybrałyśmy ten cytat znanego polskiego lekarza żyją-
cego na przełomie IX i X wieku jako hasło przewod-
nie imprezy zorganizowanej z okazji „Dnia Babci

i Dziadziusia” w Przedszkolu nr 2 w Koniecpolu, która odbyła
się 20.01 .2010r.
W naszej placówce uczymy naszych wychowanków wszystkiego
co dobre, piękne i szlachetne. Staramy się zwracać uwagę na-
szych dzieci na to, co naprawdę liczy się w życiu każdego czło-
wieka a więc: najbliższa rodzina (mama, tato, brat, siostra), tra-
dycje rodzinne a także nasze „korzenie”- czyli nasi przodkowie.
Rola babci i dziadka w życiu każdego dziecka, ma ogromną
i szczególną wagę. To Oni są naszymi pierwszymi nauczyciela-
mi historii, pozwalają zrozumieć, że dziś nie jest wszystkim, że
tak jak ważna jest przyszłość i jutro, tak samo trzeba uważnie
spojrzeć za siebie.
To była wspaniała uroczystość, do której przedszkolaki przygoto-
wywały się już od tygodnia. W ramach przygotowań odbyły się
zajęcia otwarte dla rodziców w celu wspólnego wykonania „Drze-
wa genealogicznego rodziny” , dzieci własnoręcznie wykonywa-
ły najpierw zaproszenia o później upominki dla Babci i Dziadziu-
sia oraz wspólnie z kolegami w grupach przygotowywały przed-
stawienia artystyczne. Nie obyło się też bez pomocy naszych ko-
chanych Mam, które upiekły na tę uroczystość pyszne ciasta. Mo-
żemy stwierdzić, że jeszcze nigdy nas nie zawiodły.
Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor serdecznie witając tak licz-
nie przybyłych do naszej placówki gości. Później były występy
„Maluchów” i „Średniaków”. Wszystkim bardzo podobał się pro-
gram dzieciaków. Śpiewały, tańczyły oraz recytowały wiersze, ta-
kie na miarę swoich umiejętności.
Starszaki zaprezentowały bardziej dojrzały program, który był
urozmaicony grą na instrumentach perkusyjnych, indywidualnie
recytowanymi wierszami i pięknie wykonanymi piosenkami.
Szczególnie podobała się gościom piosenka „Babcia tańczy
rock’n’rolla” . Po części oficjalnej wnuki zaprosiły swoje Babcie
do tańca integracyjnego „Wszyscy lubią bawić się". Było ciepło,
miło i serdecznie chociaż trochę za ciasno.
Nasi przemili goście nie przyszli do nas z pustymi rękoma. Kilka

babć przyniosło dla wszystkich dzieci cukierki, za które w tym
miejscu chcemy bardzo serdecznie podziękować w imieniu dzie-
ci oraz własnym. Dziękujemy również Pani Teresie Kołodziej-
skiej za miłe słowa podziękowania skierowane do nas – wycho-
wawczyń za przygotowanie tej uroczystości oraz za inicjatywę
Dziadziusiów, aby pozbierać do „koszyczka” pieniądze na naj-
pilniejsze potrzeby przedszkola. Goście chętnie wrzucali do ko-
szyczka pieniądze, których uzbierało się aż 456 zł. Bardzo, bar-
dzo dziękujemy za wsparcie finansowe. Pieniądze te przeznaczy-
my na zakup bardzo potrzebnego w naszej placówce sprzętu na-
głaśniającego.
Kończąc chcę podkreślić jeszcze raz rolę naszych Dziadków
w wychowaniu przyszłych pokoleń.
Dziadkowie to wielki skarb. Rozszerzają Oni świat dziecka
o przeszłość. Posiadają cierpliwość, by wielokrotnie powtarzać
te same historie nawet po kilkadziesiąt razy. Posiadają "magicz-
ny dar" opowiadania dzieciom o tym co było. Trzeba wspo-
mnieć, że dziadkowie rozszerzają dzieciom poczucie czasu: roz-
szerzają go i dają doświadczenie przemijania czasu oraz wskazu-
ją na koniec życia i potrzebę mądrego gospodarowania czasem.
Dziadkowie mają też cechy, które można uznać za właściwe dla
ich wieku, czyli: wyrozumiałość, łagodność. Dziadkowie mogą
też słuchać. Dziecko czasami bardzo potrzebuje zwierzyć się ko-
muś ze swoich marzeń, kłopotów, przeżyć. Rodzicom brakuje
często na to czasu, koledzy mogą wyśmiać, a dziadkowie.. . Oni
zawsze są w takich sytuacjach otwarci i szczerzy w pomocy
i słuchaniu. Pomyśleć ile jeszcze dziecko może wynieść z kon-
taktu z dziadkami. Dzięki nim ma również możliwość uczenia
się szacunku do osób starszych, schorowanych, zrozumienia czy-
jegoś bólu, itd.
Zakończę zwrotką wiersza recytowanego przez dzieciaki:
„ Dziękujemy Wam Dziadkowie, to bardzo Wam się chwali
Żeście nam rodziców tak dobrze wychowali
Bez Was smutny byłby świat
Żyj nam Babciu, żyj nam Dziadku co najmniej 200 lat !!!

Urszula Nowak

„„DDzziieeccii ssąą cczzaasseemm ddoobbrree,, cczzaasseemm zzłłee,, aallee wwnnuukkii ssąą zzaawwsszzee nnaaddzzwwyycczzaajjnnee””
Ludwik Hirszfeld

KKąącciikk PPooeezzjj ii

Joanna Wąsek

jest uczestniczką Warsztatów Terapii Zajęciowej w

Koniecpolu, poruszającą się na wózku inwalidzkim. W

roku 2007 odkryła w sobie pasję pisania wierszy. Jej

poezja jest próbą subtelnego wyrażenia tego

wszystkiego co jest ważne w Jej życiu. W niniejszych

utworach odnajdujemy motywy wiary, przyjaźni,

cierpienia i miłości.

„Miłość do Przyjaciół”

Pomimo swej ułomności, mam wielu Przyjaciół,
Którzy okazują mi dużo miłości,
Kocham ich za to, że mnie odwiedzają,
I mój świat czasami swymi opowieściami rozweselają,
Są to duzi i mali, ale wszyscy są dla mnie doskonali,
Kocham tych, którzy mi pomagają,
I tych, którzy z boku na mnie spoglądają,
Jestem wdzięczna tym, którzy szklankę wody podają,
I tym, którzy serdeczny uśmiech i dobre słowo dają,
Pięknie jest kochać Przyjaciół,
Oddawać im swoje serce,
Ale Ci co kochają nieprzyjaciół,
Zasługują na więcej.
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Jak co roku Dzień Babci i Dziadka ob-
chodzony był w naszym przedszkolu
bardzo hucznie. Przybyło około 140

gości. Przygotowania do tej uroczystości
rozpoczęły się już miesiąc wcześniej : każ-
da grupa wiekowa „szlifowała” własny re-
pertuar, a także z pomocą nauczycielek
dzieci wykonywały upominki dla dziad-
ków. W tym uroczystym dniu babcie
i dziadkowie mieli okazję obejrzeć swoje
wnuczęta w następujących insceniza-
cjach:
„Bajka o Filemonie, Bonifacym i starej ka-

pocie Dziadka”- w wykonaniu dzieci
z grupy I „Maluchów”
„Jasełka”- wystawione przez dzieci z gru-
py II „Średniaków”
„Idzie zima”- zaprezentowana przez dzie-
ci z grupy III i IV „Starszaków”.
Po części artystycznej mali aktorzy złoży-
li swoim najmilszym gościom życzenia
oraz wręczyli upominki, po czym zaprosi-
li na poczęstunek: flaczki na gorąco oraz
ciastka i kawę. Babcie i Dziadkowie miło
spędzili czas na pogawędkach w swoim
gronie. Nie zabrakło również tańców.
Szybko też operatywne babcie puściły
w ruch kapelusz na datki na rzecz przed-
szkola. Hojne, mimo że w zdecydowanej
większości emerytki, zebrały w sumie 890

zł, za co jesteśmy szczerze wdzięczni. Są-
dząc po reakcjach widowni na występy
dzieci mamy nadzieję, że ta szczodrość
była wynikiem udanych inscenizacji.

Katarzyna Korgól
Renata Oliszewska

„Czyste powietrze wokół nas”– sukces Przedszkola nr 2w Koniecpolu na konferencjiw Częstochowskim Sanepidzie

Dnia 4 lutego2010r. odbyła się
w auli częstochowskiego Sanepi-
du konferencja podsumowująca

pierwszą edycję programu przedszkolnej
edukacji antytytoniowej „Czyste powie-
trze wokół nas”. Zostali na nią zaproszeni
koordynatorzy programu z 17 placówek
przedszkolnych z całego powiatu często-
chowskiego. Naszą placówkę reprezento-
wały panie M. Kurpios oraz U. Nowak.
Nie ukrywamy, że z wielkim zaskocze-
niem, ale i z ogromną radością przyjęły-
śmy zaproszenie pani kierownikMałgorza-
ty Nowak, aby zaprezentować nasze osią-
gnięcia innym placówkom jako jedne
z tych, które najlepiej i najskuteczniej zre-
alizowały w/w program.
Na konferencję przygotowałyśmy pokaz
multimedialny, w którym przedstawiły-
śmy pokrótce placówkę, personel oraz na-
sze codzienne działania na rzecz naszych
wychowanków i najbliższego środowiska.
Nie omieszkałyśmy wspomnieć także
o walorach historycznych i turystycznych
naszego, pięknego miasteczka. Głównie
jednak prezentowałyśmy działania, jakie
podejmowałyśmy w trakcie realizacji pro-
gramu „Czyste powietrze wokół nas”,
a więc:
• Realizacja 5 scenariuszy zajęć wynika-

jących z programu (nauka piosenki
o Dinku, gry i zabawy dramowe, zaję-

cia plastyczne itp.)
• Przygotowanie przedstawienia eduka-

cyjnego na konkurs organizowany
przez Wojewódzkiego Inspektora Sani-
tarnego w Katowicach pt: „Mamo, tato
nie pal” (tekst do przedstawienia napisa-
ła pani M. Kurpios, natomiast stroje
przygotowali rodzice)

• Spotkania z pielęgniarką,
• Wycieczki w celu obserwowania róż-

nych źródeł dymu,
• Zorganizowanie kącika dla rodziców

przy wejściu do przedszkola,
• Organizowanie zajęć otwartych dla ro-

dziców,
• Zorganizowanie konkursu plastyczne-

go: „Mamo, tato nie pal”,
oraz wiele innych działań, które miały na
celu wykształcenie u dzieci świadomej
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach,
w których inne osoby palą przy nich papie-
rosy oraz zwrócenia uwagi rodziców na
szkodliwość dymu tytoniowego dla dzie-
ci- biernych palaczy, jak również dla nich
samych – palących.
Prezentacja, którą przedstawiłyśmy na
spotkaniu bardzo spodobała się zarówno
pani kierownik Sekcji Oświaty Zdrowot-
nej M. Nowak jak i Powiatowemu Inspek-
torowi Sanitarnemu panu dr Dariuszowi
Nowickiemu.
Szczególne zainteresowanie wśródwszyst-
kich wzbudził wymyślony i wykonany
przez nas „straszak” – pokaźnej wielkości
papieros ze sloganem antytytoniowym:
„Nikotyna to twój wróg – rzuć palenie al-
boś TRUP”
Pan dyrektor serdecznie podziękował nam

za „eksponat” i obiecał umieścić go
w swoim gabinecie wszystkim na prze-
strogę.
Za pracę przy realizacji programu oraz za
przekazanie swojej wiedzy innym otrzy-
małyśmy z rąk p. dyrektora piękne po-
dziękowania.
Długo będziemy pamiętały te miłe słowa,
które usłyszałyśmy z ust pani Małgorzaty
Nowak oraz pana Dariusza Nowackiego.
Zapamiętamy również tę sympatyczną at-
mosferę panującą podczas konferencji.
Niektóre słowa mogą ranić na szczęście
inne dodają skrzydeł, myślę, że wszystkie
te, które miałyśmy okazję usłyszeć na
konferencji, uskrzydliły nas i ogłoszoną,
II Edycję Programu „Czyste powietrze
wokół nas” przeprowadzimy równie do-
brze a jeśli się uda to jeszcze lepiej .
W tym miejscu podziękowania kierujemy
do Pani Alicj i Ciastko – koordynatora
programu, która będąc do niedawna ma-
mą naszej wychowanki zachęciła nas do
podjęcia się realizacji programu w nasze
placówce i przez cały czas wspierała nas
dobrym słowem.

Małgorzata Kurpios
Urszula Nowak
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W dniu 21 .02.2010 w koniecpolskiej hali odbył się Turniej Siatkarskich Trójek
o Puchar Dyrektora OKSiR. W Turniej wystąpiło 11 zespołów w rozegranych
półfinałach zwyciężyli Koniecpol I z Myszkowem 2:1 i Multimetal z Koniecpo-
lem II 2:1 w spotkaniu o III miejsce wygrali Koniecpolanie 2:1 a w meczu
o I miejsce zwyciężyła Trójka Koniecpolska 2:0

1 . Koniecpol I (Nowak Błażej , Bobrowski Tomasz, Bladziak Radosław)
2. Multimetal (Nowacki Mateusz, Anzorge Robert, Sówka Andrzej)
3 . Koniecpol II (Belka Daniel, Kościański Maciej , Bobrowski Paweł)
4. Brel Myszków (Froś Karol, Żoń Mariusz, Maślankiewicz Maciej)

Zwycięskie zespoły otrzymały Puchary.

07.03.2010 Drużyna Pilicy Koniecpol wystąpiła we Włoszczowie w Turnieju
Siatkówki o Puchar Burmistrza Włoszczowy.
Zespół Pilicy zwyciężył w Turnieju pokonując w finale Drużynę MKS Włosz-
czowa 2:0 zdobywając tym samym okazały Puchar. Za najlepszego zawodnika
turnieju uznano Radosława Dorobisza.
W turnieju wystąpili jeszcze: Radosław Bladziak, Tomasz Bobrowski, Błażej No-
wak, Szymon Wyrwa, Karol Froś, Dawid Smus.

Siatkarze Pilicy Koniecpol skończyli rozgrywki III Ligi Piłki Siatkowej Męż-
czyzn. Drużyna zajęła bardzo dobre 5 miejsce, wśród beniaminków tego sezonu
jako jedyny zespół walczyli z czołówką, mimo że nie byli faworytami tych roz-
grywek to swoim zaangażowaniem powodowali, że koniecpolscy kibice mogli
być dumni iż mają taką drużynę, która mimo znanych w całej Polsce zespołów
nie odstępowała poziomem gry. Nasi Siatkarze zwyciężyli aż w 10 spotkaniach.
W koniecpolskiej hali poległy zespoły takie jak: Kazimierz Płomień Sosnowiec,
Delic-Pol Norwid Częstochowa czy też MKS MOS Będzin.
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Wiadomości sportowe opracował: Wojciech Nowak
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Dziewczęta Chłopcy
Szkoła Podstawowa

1 . Sztajnowska Aleksandra 1 . Lis Krystian
2. Knop Monika 2. Knop Bartosz

3. Bętkowski Dawid
4. Pietralik Krzysztof

Gimnazja
1 . Bobrowska Maria 1 . Kosiń Tomasz
2. Pawlik Alicja 2. Głębocki Mateusz
3. Kowalczyk Kamila 3. Artunian Dawid
4. Kopek Żaneta 4. Bukowski Mateusz

Ponadgimnazjalne
1 . Kwiatkowska Karolina 1 . Truchta Adrian
2. Zawadowicz Joanna 2. Wcisło Mateusz
3. Zaskórska Wioletta 3. Margasiński Marcin
4. Szymala Ewa 4. Kurpiom Rafał

Open
1 . Machelski Michał
2. Truchta Adrian
3. Wieczorek Jan
4. Chybiński Marek

1 9

HHAALLOOWWAA PPIIŁŁKKAA NNOOŻŻNNAA

Jesienno-Zimowy cykl Turniejów w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Dyrektora
OKSiR.

Klasyfikacja Generalna:
1 . Koniecpol - 50
2. Zaróg - 48
3. Victoria-Irządze - 45
4. 1 23 ABC - 43
5. Rynek - 34
6. Soborzyce - 30

Po zakończeniu ostatniego Turnieju najlepsi zostali nagrodzeni pucharami
i dyplomami przez Dyrektora OKSiR Jakuba Budzynowskiego.

W dniu 6 III 2010 odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej dzikich drużyn
w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wśród tych pierwszych
zwyciężyła drużyna pod nazwą - 123 ABC natomiast wśród tych drugich -
Zielone Zioło w składzie: Michał Mirecki, Dawid Drążkiewicz, Błażej Stroński,
Amadeusz Chrzuszcz, Bartłomiej Klimas. Najlepsze zespoły zostały nagrodzone
przez Dyrektora OKSiR Jakuba Budzynowskiego nagrodami rzeczowymi.

XX SSppaarrttaakkiiaaddaa SSzzkkoollnnaa
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Siatkówka
Dziewczęta

SP Nr 1 – SP Nr 2 0:2
Gimn. Nr 1 – Gimn. Nr 2 0:2

Chłopcy
SP Nr 1 – SP Nr 2 2:0
Gimn. Nr 1 – Gimn. Nr 2 0:2

Klasyfikacja Drużynowa
1 . SP Nr 1 - 1 8
2. SP Nr 2 - 18

1 . Gimnazjum Nr 2 - 19
2. Gimnazjum Nr 1 - 17




