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NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE

▪ Na ukończeniu są prace przy realizacji inwestycji 
pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
Koniecpolu ul. Żeromskiego – Chrząstowska”. 

Łączny koszt inwestycji wynosi 
brutto: 1.065.954,34 zł, koszty 
kwalifikowane wynoszą 
794.995,83 zł, a wysokość 
dofinansowania ze środków 
UE w ramach RPO WSL 2014-
2020:  527.082,23 zł.



NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE

▪ Trwają prace budowlane przy realizacji inwestycji pn.: „Rewitalizacja 

zdegradowanego budynku ochotniczej straży pożarnej położonego w 

Koniecpolu ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego”. 

Koszt wykonania robót budowlanych wyniesie brutto: 2.882.030,48 zł. 

Termin zakończenia prac wyznaczono na dzień 30.09.2018 r. Obecnie 

kończone są prace związane z pokryciem dachowym budynku, montażem 

stolarki okiennej i drzwiowej,   termomodernizacją ścian, prace instalacyjne 

oraz wykończeniowe wewnątrz obiektu. 



NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE

▪ Prowadzone są roboty budowlane przy inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap”, 

dofinansowanej ze środków UE w ramach 
RPO WSL 2014-2020. Wartość całkowita 
projektu wynosi 7.643.589,00 zł, w tym 
roboty budowlane 7.629.690,00 zł, nadzór 
inwestorski: 13.899,00 zł. Wysokość 
dofinansowania: 4.573.064,24 zł. 
Termin zakończenia inwestycji 
przewidziano na dzień 31.10.2018 r. 
Obecnie trwają prace budowlane przy ul. 
Niwa, w bardzo trudnych warunkach 
gruntowych z powodu silnego napływu 
wody do wykopów, oraz na ul. Wąskiej i ul. 
Krasińskiego.



NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE

• W dniu 23.03.2018 r. zawarto 
umowę z firmą  BUDOPRIMEX 
Sp. z o.o. na realizację inwestycji 
pn.: „Rewitalizacja 
zdegradowanego budynku 
położonego w Koniecpolu ul. 
Szkolna 17 na potrzeby świetlicy 
środowiskowej”. 
Zakończenie inwestycji 
przewidziano na dzień 
29.06.2018 r. , koszt wykonania 
robót budowlanych zgodnie z 
zawartą umową wynosi brutto: 
238.599,45 zł.  



NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE

W dniu 06.04.2018 r. zawarto dwie umowy z firmą RAK 
INVEST Marta Rak  z Myszkowa na realizację robót 
budowlanych dotyczących dwóch następujących inwestycji 
gminnych:

1) Budowy łącznika hali sportowej z budynkiem 
dydaktycznym szkoły w Koniecpolu,  ul. Szkolna 17. Koszt 
inwestycji brutto wynosi: 252.110,64 zł
Termin zakończenia 
do dnia 29.06.2018 r.



NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE

2) Zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym w 
Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap. Koszt inwestycji wynosi 
brutto: 245.400,99 zł, termin zakończenia: 29.06.2018 r. Projekt 
współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo 
i Morze”, Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności 
terytorialnej, Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju 
kierowanych przez społeczność, tytuł projektu: 
„Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu 
przy ul. Armii Krajowej II etap”, wysokość dofinansowania do 
kwoty  200.000,00 zł



NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE

Przeprowadzono postępowanie oraz wyłoniono 
wykonawcę usługi w zakresie transportu 
drogowego związanego z remontem i 
utrzymaniem dróg gminnych w gminie Koniecpol 
w roku 2018. Umowę podpisano w dniu 
25.04.2018 r. z wykonawcą CEDAL Łukasz Cegieła, 
ul. Niwa 11, 42-230 Koniecpol, który złożył 
najkorzystniejsza ofertę. Łączny koszt umowny 
wynosi brutto: 172.692,00 zł.



• W dniu 14.05.2018 r. zawarto umowę na 
przebudowę dwóch dróg gminnych                               
w Koniecpolu, tj. ul. Tartacznej na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Działkowa do skrzyżowania z 
ul. Tarchalskiego i ul. Piaskowej na odcinku o 
długości 158,91m. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –
Mostowych „Myszków” Sp. z o.o z Żarek. 
Koszty przebudowy poszczególnych ulic wynoszą 
odpowiednio: ul. Tartaczna: 374.589,71 zł; 
ul. Piaskowa 73.621,54 zł. 
Termin wykonania robót – do dnia 29.06.2018 r.

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE



Inwestycje Subregionu Północnego

W dniu 07.05.2018 r. dokonano czynności 
otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na 
Przebudowę ul. Chrząstowskiej i ul. Zamkowej   
w Koniecpolu, na odcinku o łącznej długości 297 
mb. Złożone zostały dwie następujące oferty: 

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE

Nr 

oferty
Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty brutto 

[zł] 

1
P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika 

ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów
538.345,19

2
„GUDREX” s.c. Piotr Gunia, Arkadiusz Drejowicz

ul. M. Sobieskiej 9, 42-436 Pilica
344.064,35



XXX Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą
26 marca 2018 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy
Koniecpol odbyły się eliminacje gminne XXX Regionalnych
Spotkań z Poezją i Prozą "Wrażliwość na słowa" - dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Spotkania miały
charakter konkursowy, ich celem było zainteresowanie dzieci
i młodzieży sztuką żywego słowa, pielęgnowanie kultury
języka i zamiłowania do literatury pięknej.

WYDARZENIA



Gazeta Koniecpolska
wydanie nr 11 (75) marzec 2018 r.

29 marca ukazał się nowy numer bezpłatnego 
biuletynu informacyjnego - Gazeta Koniecpolska.

Zapraszamy do zapoznania 

się z treścią dostępną 

na stronie:

www.koniecpol.pl

http://www.koniecpol.pl/


Przedświąteczne spotkania z mieszkańcami
Zgodnie z coroczną tradycją symbolicznego dzielenia się 
jajkiem, Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Ryszard 
Suliga zaprosił na przedświąteczne spotkanie 
najmłodszych i najstarszych mieszkańców gminy 
Koniecpol.

WYDARZENIA



Do 12 marca Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
przyjmował propozycje przedsięwzięć do zgłoszenia
w „Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych na
realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw
województwa śląskiego”.

Urząd Miasta i Gminy Koniecpol wykorzystał więc
możliwość ubiegania się o środki finansowe
w formie dotacji celowej na realizację zadań
istotnych dla społeczności lokalnych w wysokości 80
% kosztów kwalifikowanych i złożył dnia 29 marca
w imieniu zainteresowanych sołectw 5 wniosków.

WYDARZENIA



2 kwietnia 2018 r. Niebieska Polska
Koniecpol uczestniczył w obchodach 
Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
Podczas ,,niebieskiego tygodnia” w całej Polsce organizowane 
były koncerty, happeningi i konsultacje ze specjalistami. Gmina 
Koniecpol aktywnie zaangażowała się w akcję pod patronatem 

Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol Ryszarda Suligi.

WYDARZENIA

Przedszkole Nr 2, Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna oraz Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy w Koniecpolu zaplanowały: konkurs 
pod hasłem „Wspólnie się rozwijamy i 
pomagamy”, prelekcję dla rodziców i nauczycieli, 
warsztaty pt. „Integracja sensoryczna w praktyce” 
oraz czytanie bajeczek w przedszkolach na temat 
różnorodnych zaburzeń.



3 kwietnia 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna 
„Stanisławice” – nowy Zarząd – nowe wyzwania

• Na wniosek poprzedniego Zarządu powołano 
nowy Zarząd Ochotniczej Straży 
Pożarnej „Stanisławice” oraz przyjęto 4 
nowych druhów strażaków. Jednostka ta jako 
jedna z 3 w gminie Koniecpol działa w ramach 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

WYDARZENIA



5 kwietnia 2018 r. Dzień Leśnika i Drzewiarza
Zarówno lasy, jak i przemysł drzewny, jest szczególnie bliski Koniecpolowi. 
Dbając o dobro zalesionych terenów i czerpiąc z ich naturalnych darów, 
tworzymy siłę tego miejsca i potencjał rozwoju w następnych latach, 
dekadach, a pewnie i stuleciach.

WYDARZENIA



6 kwietnia 2018 r. Posiedzenie Zarządu Miejsko 
- Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej RP w 
Koniecpolu

WYDARZENIA

Jednym z punktów posiedzenia, 
oprócz spraw bieżących i 
omówienia działalności 
operacyjnej jednostek, było 
podsumowanie zebrań 
sprawozdawczych na terenie 
gminy Koniecpol za rok 2017 
oraz wybory uzupełniające do 
Prezydium Zarządu Oddziału 
Miejsko - Gminnego.



W sobotę (7. kwietnia) na Hali Sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 2 odbyła się trzecia 
edycja Turnieju Integracyjnego Piłki Siatkowej   
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol. 

WYDARZENIA

Do rywalizacji przystąpiło 
sześć zespołów: Strażacy 
OSP, Nauczyciele, Leśnicy, 
Policjanci, Strażacy PSP i 
drużyna reprezentująca 
Urząd Miasta i Gminy.



W niedzielę (8. kwietnia) na Hali Sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 2 odbyły się Halowy 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa OSP.
W wydarzeniu uczestniczył Senator Ryszard Majer 
oraz Komendant Tomasz Bąk z PSP w Częstochowie.

WYDARZENIA

Pierwsze miejsce zajęła drużyna 
OSP Stanisławice, drugie 
miejsce zajęła drużyna z OSP 
Koniecpol II, a trzecie miejsce 
drużyna z OSP Załęże.



W piątek (13. kwietnia) w Koniecpolu obchodzony był 
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 
Upamiętnia on rocznicę opublikowania przez Niemcy w 
1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu pod 
Smoleńskiem, masowych grobów oficerów Wojska 
Polskiego, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku.

WYDARZENIA



14. kwietnia na Hali Sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 2 rozpoczął się dwudniowy 
Turniej Tenisa Stołowego im. Adolfa Ślusarczyka. 

WYDARZENIA



W czwartek (19. kwietnia) w budynku remizy 
OSP Janów odbyło się spotkanie integracyjne 
seniorów z terenu gminy Janów i gminy 
Koniecpol w ramach „Jurajskiej Wiosny 
Seniorów”.

WYDARZENIA

Koniecpolskich seniorów 
reprezentowała Grupa Teatralna 
FENIKS, działająca w ramach 
Stowarzyszenia Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, która 
zaprezentowała spektakl pt. 
„W uzdrowisku to jest życie”.



WYDARZENIA

28 kwietnia 2018 r.
"Czyste osiedle – nasza 
wizytówka" – wspólne 
sprzątanie terenów 
spółdzielni mieszkaniowych

Na zaproszenie burmistrza Ryszarda Suligi do wzięcia udziału         
w akcji „Czyste osiedle – nasza wizytówka” odpowiedziały dwie 
spółdzielnie mieszkaniowe.

Światowy Dzień Ziemi, jako międzynarodowa akcja, promująca 
postawę proekologicznych zachowań w społeczeństwie, 
obchodzony jest od 1970 roku, a w Polsce od roku 1990.



WYDARZENIA

Ksiądz Marcin Malarecki 
kapelanem 

Strażaków - Ochotników

Ksiądz Biskup Kielecki Jan 
Piotrowski wyraził zgodę na 
ustanowienie ks. Marcina 
Malareckiego kapelanem 
Strażaków - Ochotników.



W dniu 2. maja o godzinie 7.30 przy siedzibie Państwowej Straży 
Pożarnej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej. W uroczystości udział wzięli funkcjonariusze Państwowej 
Straży Pożarnej, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w 
Koniecpolu, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP kpt. mgr inż. 
Tomasz Bąk, ks. Marcin Malarecki – Kapelan Strażaków   z gminy 
Koniecpol, władze samorządowe w osobie burmistrza Ryszarda Suligi   
i mieszkańcy gminy.

WYDARZENIA



Oficjalne obchody rozpoczął przemarsz delegacji, pocztów 
sztandarowych i mieszkańców spod placu OSP Koniecpol 
do kościoła pw. Trójcy Świętej, gdzie odprawiono mszę św. 
w intencji Ojczyzny i Strażaków.

WYDARZENIA

Święto Konstytucji 3 Maja 2018 - obchody w Koniecpolu



WYDARZENIA

4 maja 2018 r.
Uroczyste obchody Dnia Strażaka w Koniecpolu



WYDARZENIA

W dniu 9. maja burmistrz Ryszard Suliga spotkał się z seniorami
skupionymi wokół Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Koniecpolu.
W trakcie spotkania burmistrz przedstawił prezentację na temat
aktualnej sytuacji miasta, ważnych wydarzeń w Koniecpolu, jakie
miały miejsce w trakcie majówki, zrealizowanych inwestycji
i remontów, a także omówił projekt związany z adaptacją
pomieszczeń dla potrzeb Klubu Senior +, na którą gmina pozyskała
dotację.



WYDARZENIA

Burmistrz na spotkaniu u Ministra Środowiska 

W dniu 6. maja burmistrz Ryszard Suliga spotkał się w Warszawie z 
Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem. Na roboczym 
spotkaniu rozmawiano na temat inwestycji w ochronę środowiska, 
które zostały zrealizowane lub są planowane do realizacji na terenie 
gminy Koniecpol. 

Głównym tematem była możliwość dalszej 
budowy sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej oraz pozyskania środków 
zewnętrznych na dalszą budowę 
wodociągów i na skanalizowanie małych 
miejscowości w obrębie gminy, które 
pozostały poza Aglomeracją. 



WYDARZENIA

W dniu 27 kwietnia 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach podjęła uchwałę nr 4200/VI/86/2018 o pozytywnym
zaopiniowaniu przedłożonego przez Burmistrza Miasta i Gminy
Koniecpol sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.
Pozytywna opinia RIO potwierdza między innymi zasadność
i celowość działań oraz decyzji podejmowanych w ubiegłym roku. Jest
też kolejnym sukcesem, po uzyskaniu pozytywnych opinii o budżecie
na rok 2018.
Oznacza to, iż sytuacja finansowa Koniecpola została ustabilizowana.



WYDARZENIA

13 maj 2018 r.
Ruszyła rewitalizacja części zalewu i terenów sąsiadujących

Właśnie rozpoczęły się 
prace rewitalizacyjne 
terenów nad zalewem. 
Plany gminy zakładają 
jednak uporządkowanie 
znacznej części miasta w 
tym rejonie, które są 
obecnie 
niedoinwestowane i mało 
atrakcyjne ale z 
ogromnym potencjałem.



WYDARZENIA

14 maja 2018 r.
Gmina Koniecpol na Europejskim Kongresie 

Gospodarczym w Katowicach

„Obecność w takim 
miejscu to możliwość 
promocji gminy. Koniecpol 
nie będzie rozwijał się jeśli 
nie pokaże swojego 
potencjału na zewnątrz 
(…)”.



WYDARZENIA

15 maj 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
„Polska – moja Ojczyzna”

W dniu dzisiejszym w 
Przedszkolu Nr 2 w 
Koniecpolu 
rozstrzygnięto konkurs 
plastyczny zrealizowany 
w ramach projektu 
edukacyjnego: „Polska –
moja Ojczyzna”.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


