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TO JUŻ PEWNE. BĘDZIE PONAD 8 MILIONÓW 
Z UNII NA DROGI POWIATOWE I GMINNE

ROLNICY ZYSKALI DWA TYGODNIE NA
ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE
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WICEPREZES ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU
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Wysoki standard, niskie ceny

Urząd marszałkowski zatwierdził 15 maja ostateczna listę zadań 
drogowych, które uzyskają dofinansowanie z Programu Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. Wśród trzydziestu siedmiu 
pozycji samorządów z województwa, sześć stanowią zadania 
z terenu powiatu kłobuckiego.

Największą kwotowo dotację udało się pozyskać Kłobuckowi. 2,1 
mln zł wspomoże modernizację ponad kilometrowego odcinka 

Piotr Biernacki, fot. Pixabay
w Białej. Starostwu dowodzonemu przez Henryka Kiepurę przy-
znano kwotę nieco przewyższającą 2 mln zł. Wsparcie posłuży na 
remont drogi w relacji od Grodziska do Libidzy.

1,5 mln zł trafi do Krzepic, gdzie zrobiona zostanie ulica Rolnicza. 
Kolejne 1,1 mln Przystajń wykorzysta na drogę gminną w miejsco-
wości Dąbrowa.

Gmina Opatów z dofinansowaniem rzędu 649 tys. zł wyremontuje 
ulicę Długą w Iwanowicach Małych, a Wręczyca Wielka pozyska-
ne 409 tys. zł przeznaczy na ulicę Strażacką.

Do końca miesiąca potrwa nabór wniosków o dopłaty bezpo-
średnie do upraw. Decyzję o wydłużeniu pierwotnego terminu 
o kolejne dwa tygodnie zatwierdził minister rolnictwa. Ci więc, 
którzy złożą dokumenty w tym terminie otrzymają pieniądze 
w pełniej wysokości.

Pierwotnie nabór miał trwać do 15 maja, jednakże z petycją o pro-
longatę wystąpiła Krajowa Rada Izb Rolniczych argumentując po-
stulat występującymi w okresie wiosennym trudnymi warunka-
mi pogodowymi. Rolnicy do 9 maja złożyli bowiem tylko 740 tys. 

Piotr Biernacki
formularzy, podczas gdy każdego roku spływa ich ponad 1,3 mln.

Wnioski już po raz drugi przyjmowane są przez Agencję Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyłącznie drogą elektronicz-
ną, za pośrednictwem dostępnej na stronie internetowej instytu-
cji aplikacji eWniosekPlus.

– W razie jakichkolwiek wątpliwości rolnicy mogą zgłaszać się po 
pomoc w wypełnianiu dokumentów czy w sprawach związanych 
z obsługą techniczną aplikacji do biur powiatowych ARiMR. Czyn-
na jest także infolinia. Pod numerem 800 38 00 84 można uzyskać 
wszelkie informacje, na przykład w przypadku problemów z za-
logowaniem się do systemu – czytamy w komunikacie Agencji.
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AUTOSTRADA OD CZĘSTOCHOWY PRZEJEZD-
NA W TYM ROKU? GDDKIA NIE TRACI NADZIEI

KŁOBUCK GOŚCIŁ NAJLEPSZYCH 
UCZNIÓW Z WOJEWÓDZTWA. 
RYWALIZOWALI W TURNIEJU 
WIEDZY POŻARNICZEJ

Dziewięćdziesięcioro uczestników rywalizowało pod koniec 
kwietnia w Kłobucku w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Organizatorem zmagań był Zarząd Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przy współpracy Ko-
mendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. 
W szranki stanęli uczniowie z trzydziestu jeden powiatów, wyło-
nieni wcześniej w konkursach na tym właśnie szczeblu.

– Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowa-
nie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratow-
nictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy po-
pularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów 
przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, 
praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzę-
tem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji 
ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażac-
kiego – wyjaśniają organizatorzy wydarzenia.

Wszyscy musieli przebrnąć przez czterdzieści pytań testowych. 
Tutaj uczestnicy podzieleni zostali na trzy kategorie wiekowe, 
a najlepszą trójkę z każdej zaproszono do części ustnej. W pierw-
szej rywalizowali uczniowie szkół podstawowych, gdzie najlepsi 
okazali się reprezentanci powiatu żywieckiego. Pośród gimna-
zjalistów z kolei – powiatu wodzisławskiego, a wśród młodzieży 
licealnej – cieszyńskiego.

Piotr Biernacki, fot. Starostwo Powiatowe w Kłobucku

29 kwietnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
odstąpiła od umowy z konsorcjum Salini realizującym budowę 
autostrady A1 pomiędzy węzłami Rząsawa i Blachownia. Zaczęła 
równocześnie poszukiwania nowego wykonawcy 21-kilometro-
wego odcinka obwodnicy Częstochowy. Ma on zostać wyłoniony 
w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Urzędnicy liczą, że proce-
durę uda się szybko zakończyć, by do końca roku udostępnić 
kierowcom główny ciąg trasy prowadzącej od Częstochowy 
w kierunku Katowic.

Budowa obwodnicy Częstochowy od kilku miesięcy tkwi w mar-
twym punkcie. Na palcu budowy niemal nic się nie dzieje. Nie ma 
ani budowlańców, ani sprzętu. Odcinek, który miał być oddany 
jesienią tego roku, jest zaawansowany dopiero w 60 proc. To 
najmniejszy poziom ukończenia w relacji pomiędzy Pyrzowica-
mi a Częstochową. Na trzech pozostałych, od południa miasta do 
Pyrzowic, roboty zrealizowane są bowiem w przedziale od 85 do 
93 proc.

Zamiast postępu robót był protest firm, które świadczyły usługi 
jako podwykonawcy. Generalny wykonawca zalegał im z wielo-
milionowymi płatnościami. Te zaczęła regulować bezpośrednio 
sama instytucja. Opóźnienia w harmonogramie i nie wypełnianie 
zapisów dotyczących realizacji kontraktu stały się główną przy-
czyną zerwania umowy z Salini przez Dyrekcję.

– Pierwszego dnia po zakończeniu przerwy zimowej wręczyliśmy 
wezwanie do poprawy, w którym szczegółowo wskazaliśmy, ja-
kie roboty wykonawca musi zrealizować w ciągu kolejnych trzy-

Piotr Biernacki, fot. GDDKiA
dziestu dni. Firma nie zrealizowała prac, do których zostawała 
wezwana. W związku z tym, na podstawie zapisów umownych, 
GDDKiA nabyła prawo do odstąpienia od umowy, z którego sko-
rzystała – tłumaczy Jan Krynicki, jej rzecznik. – Naszym celem 
jest jak najszybsze wznowienie robót na odcinku autostrady A1 
pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachow-
nia. W związku z tym rozpoczęliśmy procedurę wyboru wyko-
nawcy w trybie negocjacji bez ogłoszenia – dodaje.

Zgodnie z opublikowanym komunikatem, Dyrekcja chce udostęp-
nić kierowcom główny ciąg trasy od Częstochowy do Pyrzowic 
jeszcze w tym roku. Nowy wykonawca w pierwszej kolejności 
ma zabezpieczyć przed zniszczeniem to, co do tej pory zrobio-
no. Chodzi głównie o obiekty mostowe. Dokończy także roboty 
ziemne i ułoży nawierzchnię.

– Tym samym umożliwimy kierowcom ominięcie Częstocho-
wy i włączenie się do dalszego odcinka A1 w kierunku Katowic. 
Przed końcem sierpnia planujemy udostępnić do ruchu blisko 37 
km autostrady, od węzła Częstochowa Blachownia do Pyrzowic. 
Pozwoli to kierowcom jadącym na południe Polski lub dalej do 
Czech znacząco skrócić czas podróży i ominąć Częstochowę – 
informuje Krynicki.

Czy ten termin jest realny? GDDKiA pomimo wielu zawirowań na 
inwestycji podchodzi do sprawy optymistycznie.

– Szybkie rozpoczęcie powyższej procedury jest możliwe mię-
dzy innymi dzięki wcześniejszemu monitoringowi inwestycji oraz 
przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, na co wykorzystaliśmy 
okres przerwy zimowej. Teraz przechodzimy płynnie i bez zbęd-
nej zwłoki do dalszych działań – zapewnia rzecznik.
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1,7 MILIONA ZŁOTYCH DLA STRAŻAKÓW
Z POWIATU KŁOBUCKIEGO

W gronie czterdziestu trzech jednostek ochotniczych straży 
pożarnych z województwa, które otrzymały promesy do zakupu 
nowych samochodów, znalazły się i cztery z powiatu kłobuc-
kiego. Komendant Państwowej Straży Pożarnej pozytywnie za-
opiniował wnioski dla Szyszkowa, Opatowa, Zajączków Drugich 
i Przystajni. Łącznie na kwotę 1,7 mln zł.

Uroczyste wręczenie gwarancji finansowych prezesom straży 
pożarnych odbyło się 9 maja w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 

Piotr Biernacki
w Katowicach. Za przyznane pieniądze mają być nabyte auta ra-
towniczo-gaśnicze typu średniego. Szacunkowy koszt takiego 
pojazdu to ponad 760 tys. zł.

Druhom z Szyszkowa przyznano 320 tys. zł, do Opatowa trafi 360 
tys. zł, a straże z Przystajni i gminy Krzepice dostały po 510 tys. zł. 
Jednakże to nie wszystko. Środki centralne stanowią tylko część 
montażu finansowego, który ma wspomóc doposażenie straża-
ków w tego typu sprzęt. Do zakupów spore kwoty dorzucą rów-
nież poszczególne samorządy oraz województwo.
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Jak to się stało, że kandyduje Pan do Par-
lamentu Europejskiego?

Henryk Kiepura: Propozycję startu otrzyma-
łem od prezesa PSL Władysława Kosiniaka-
-Kamysza. Odpowiedziałem, że jestem do 
dyspozycji. Moją kandydaturę jednogłośnie 
zatwierdził Zarząd Wojewódzki no i ostatecz-
nie Konwencja Krajowa, która odbyła się na 
Stadionie Narodowym w Warszawie.

Czy Pana start w tych wyborach to szansa 
czy obowiązek?

To kolejna szansa dla powiatu kłobuckiego, 
aby nasze możliwości były większe. Bardzo 
dużo inwestujemy, pozyskujemy bardzo dużo 
środków unijnych jako starostwo powiatowe. 
Jako powiat jesteśmy liderem inwestycji w re-
gionie. Możemy więcej, ale musimy sami dać 
sobie szanse i wreszcie wybrać posła z po-
wiatu kłobuckiego.

Od wielu lat działa Pan społecznie 
w Ochotniczych Stażach Pożarnych czy 
strażacy mogą liczyć na wsparcie z Unii 
Europejskiej?

Tak. Nasi strażacy już korzystali z finanso-
wego wsparcia na zakup sprzętu czy nowych 
wozów bojowych. Dzięki znakomitej współ-
pracy Zarządu Wojewódzkiego Związku 
OSP Województwa Śląskiego z ówczesnym 
marszałkiem Stanisławem Dąbrową czy An-
drzejem Pilotem, wcześniejszym prezesem 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska w Katowicach, do jednostek OSP 
z naszego terenu trafiło bardzo wiele sprzętu, 
wyposażenia i nowe samochody. To podnosi 
sprawność jednostek OSP i bezpieczeństwo 
mieszkańców.

HENRYK KIEPURA – STAROSTA SKUTECZNY
Jedyny kandydat z powiatu kłobuckiego do Parlamentu Europejskiego

Z prezydentem Andrzejem Dudą

Jeden z nowych wozów bojowych dla strażaków

A jak u Pana z przygotowaniem do pełnienia 
tak poważnej funkcji posła do Parlamentu 
Europejskiego?

Myślę, że jest dobrze. Ukończyłem studia 
prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach oraz studia podyplo-
mowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódz-
kiego na kierunku – Fundusze Unii Europej-
skiej. Ta wiedza bardzo się przydała w pracy 
w samorządzie. Dzięki zaufaniu mieszkańców 
czwartą kadencję jestem radnym powiatowym 
oraz drugą kadencję starostą powiatu. Myślę, 
że połączenie wiedzy z nabytym doświadcze-
niem i kontaktami z wieloma ważnymi ludźmi 
może dać, dla nas jako mieszkańców powiatu 
kłobuckiego, bardzo pozytywne efekty.

Ludzie pytają jak to jest że do starosty 
Kiepury przyjeżdża prezydent RP, prezes 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, marszał-
kowie, wojewodowie i każdy jest przyjęty 
z należytą powagą i szacunkiem?

To jest naszą siłą. Dużym historycznym wyda-
rzeniem była wizyta prezydenta Andrzeja Dudy, 
którego zaprosiłem i 25 lutego był w naszym 
powiecie. Prezydent zrewanżował się bardzo 
szybko, bo już 3 maja na zaproszenie jego 
i małżonki uczestniczyłem na Zamku Królew-
skim w Warszawie w spotkaniu z okazji 228. 
rocznicy Konstytucji 3 Maja. Z kolei prezes 
Władysław Kosiniak-Kamysz jest u nas już po 
raz trzeci.

No właśnie jak to...?

Jestem starostą powiatu kłobuckiego, a powiat 
jest powiatem wszystkich mieszkańców. Dobre 
relacje z ludźmi to podstawa naszego sukcesu.

Chyba z żadnym prezesem PSL-u nie spo-

tykał się Pan tak często jak z Władysławem  
Kosiniakiem-Kamyszem?

To prawda, mamy doskonałe relacje. To młody, 
a już doświadczony polityk, wrażliwy społecz-
nie. To Władysław Kosiniak-Kamysz jako mini-
ster pracy wprowadził 1000 zł na dziecko tzw. 
kosiniakowe. To on jako minister wprowadził 
najdłuższe w Unii Europejskiej 52-tygodnio-
we urlopy rodzicielskie. To podstawy systemu 
wsparcia rodziny, które PSL wprowadził już kil-
ka lat temu.

W powiecie prężnie działają organizacje 
społeczne. Czy one też mogą liczyć na 
wsparcie?

Bardzo blisko współpracujemy ze wszystki-
mi organizacjami społecznymi. Sam od 30 lat 
działałam społecznie najpierw w ZMW, a  teraz 
w Związku OSP, wiec  wiem jaki to obowiązek 
i poświęcenie tych wszystkich działaczy OSP, 
KGW, Ludowych Zespołów Sportowych, harce-
rzy, górników, ludzi kultury i wielu innych orga-
nizacji społecznych. Tym większe słowa uzna-
nia, bo to między innymi organizacje społeczne 
dbają o naszą tożsamość w Unii Europejskiej. 
Dbają o naszą kulturę i zwyczaje. Jako staro-
stwo powiatowe wspieramy te społeczne dzia-
łania i organizacyjnie i finansowo, bo uważam 
to wsparcie jako obowiązek władzy publicznej.

Jeżeli zdobędzie Pan mandat do Parlamen-
tu Europejskiego nie żal będzie wyjeżdżać 
z powiatu kłobuckiego?

Jeżeli zdobędę mandat to zwiększą się nasze 
możliwości. Zawsze stawiałem na współpracę 
i będę dla dobra mieszkańców powiatu kłobuc-
kiego współpracował ze wszystkimi. I nie za-
mierzam się stąd wyprowadzać. 

Dziękuję za rozmowę.

W rozmowie z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-
-Kamyszem (obok Stanisław Gmitruk, radny Sejmiku 
Województwa Śląskiego)
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FOLKOWE ŚWIĘTO ZAWITA W TYM ROKU DO KŁOBUCKA      „KŁOBUCZANIE” DZIAŁAJĄ JUŻ 
DWIE DEKADY

To będzie prawdziwa uczta dla fanów kultury i tradycji ludo-
wych. Kłobuck ugości uczestników piątej edycji Jura ROK Fe-
stiwalu.

2 czerwca do stolicy powiatu zjadą najlepsze zespoły z sąsiednie-
go powiatu częstochowskiego. Swój udział potwierdzili przedsta-
wiciele z dziesięciu tamtejszych gmin. A oprócz nich zaprezen-
tują się również grupy z Wręczycy Wielkiej oraz Niegowy, leżącej 
w powiecie myszkowskim.

Z gminy Kłomnice zaprezentuje się Zespół Śpiewaczy Klepisko 
oraz Zespół Pieśni i Tańca „Kłomnickie Płomyczki”. Z gminy Nie-
gowa – Teatr Straszydło. W dalszej kolejności zobaczymy Zespół 
Folklorystyczny z Turowa reprezentujący Olsztyn, Zespół wo-
kalny „Ale! Babki” z gminy Kruszyna. Lelów z kolei reprezento-
wać będzie Zespół Folklorystyczny Ziemi Lelowskiej, a Dąbrowę 
Zieloną – Zespół Śpiewaczy Lipowianki oraz Zespół Śpiewaczy 
Dąbrowianki. Z terenu Kamienicy Polskiej pojawi się Zespół Folk-
lorystyczny „Kamienica”, a z Przyrowa – Zespół Pieśni i Tańca 
„Przyrowskie Nutki”. Poczesną reprezentować będzie Zespół 
Folklorystyczny „Wrzosowianie”, natomiast Janów – Zespół Folk-
lorystyczny Janowianie.

Z okazji okrągłej rocznicy zespołu w połowie maja zorganizowa-
no specjalną uroczystość, która uświetniła obchody tegorocz-
nego jubileuszu.

Powstały przy Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku zespół liczy 
obecnie piętnaście osób. Dwanaście śpiewających pań dzielnie 
wspieranych jest przez trzech mężczyzn. Wszyscy są również 
członkami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Kłobucku. W jego skład wchodzą Zofia Bednarska, Barbara Bi-
gielmajer, Anna Chabrowska, Stanisław Kędziora, Zofia Ociepa, 
Anna Piec, Irena Przybylska, Regina Palutkiewicz, Jan Puchała, 
Anna Olczyk, Andrzej Ociepa, Jolanta Szafraniec, Anna Sosnow-
ska, Barbara Wróblewska i Barbara Szymczyńska.

Pierwszym kierownikiem muzycznym zespołu był Zygmunt 
Wierus, a dziś dowodzi nim Robert Ledwoń. Przez okres swo-
jej artystycznej drogi grupa zbierała liczne laury i wyróżnienia, 
zwyciężając chociażby w swoim pierwszym roku istnienia w wo-
jewódzkim Finale Pieśni Patriotycznej w Myszkowie, a w kolej-
nych latach zajmując tam czołowe miejsca. Prezentują szeroki re-
pertuar. Równie znakomicie czują się wykonując piosenki ludowe, 
biesiadne czy religijne. W sumie „Kłobuczanie” wyśpiewać mogą 
ich ponad setkę.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Poczesna

Piotr Biernacki

– Bardzo się cieszę, że cztery lata temu dołączyliśmy do tego wy-
darzenia, że gmina Kłobuck weszła w to partnerstwo. Tegorocz-
ny, piąty i zarazem jubileuszowy cykl imprezy, którą będziemy go-
ścić zgromadzi jednocześnie rekordową liczbę uczestników. Mam 
nadzieję, że wszyscy dopiszą i 2 czerwca będziemy się świetnie 
bawić. Zapraszamy serdecznie do udziału w tym wyjątkowym 
i jedynym takim w naszym regionie święcie folkloru – mówi Olga 
Skwara, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku.

Na kłobuckim rynku nie zabraknie i miejscowego akcentu. Impre-
zę uświetnią występy Zespołu Śpiewaczego „Kłobuczanie”, przed-
szkolaków z terenu gminy, a z pobliskiej Wręczycy Wielkiej podzi-
wiać będzie można dziecięcą grupę mażoretek oraz Wręczynki. 
Na zakończenie festiwalu na scenie zaprezentuje się Zespół Pie-
śni i Tańca „Ziemia Kłobucka”, który przygotował spektakl “Noc 
Kupały”. Gwiazdą festiwalu będzie Rzoz z Bukowiny Tatrzańskiej. 
To grupa łącząca muzykę rockową z poezją góralską. Podczas wy-
stępów poza skrzypcami, perkusją i gitarami zespół wykorzystuje 
również dudy podhalańskie, drumlę i piszczałki.

Ponadto w programie wydarzenia przewidziano liczne wystawy 
plastyczne, kiermasz produktów regionalnych i rękodzieła, ga-
stronomię i atrakcje dla najmłodszych miłośników folku.

     UKARALI PONAD DWUDZIESTU
„AGRESYWNYCH” KIEROWCÓW

13 maja na drodze krajowej nr 43 w miejscowości Lgota, w oko-
licy budowanej autostrady, kłobucka drogówka wyłapywała kie-
rowców, którzy rozmyślnie ignorują działającą tam tymczasową 
sygnalizację świetlną.

– Z informacji przekazywanych między innymi za pomocą Krajo-
wej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wynikało, że wielu kierow-
ców ignoruje sygnalizację świetlną i wjeżdża za sygnalizator, któ-
ry pokazuje czerwone światło. Co więcej, niektórzy kierowcy taki 
nielegalny manewr poprzedzają wyprzedzaniem jednego lub kil-
ku pojazdów, które prawidłowo zatrzymały się przed sygnalizato-
rem. Zachowanie to jest pospolitym przykładem drogowej agresji, 
powodującym duże zagrożenie w ruchu drogowym, zwłaszcza dla 
kierowców, którzy z drugiej strony wjechali na drogę w sposób 
prawidłowy, na zielonym świetle – wyjaśnia powody działań Ko-
menda Powiatowa Policji w Kłobucku.

Miejscowi stróże prawa wspierani byli przez kolegów z komendy 
wojewódzkiej, którzy rejestrowali wykroczenia obsługując tzw. 
ruchome stanowisko dowodzenia. Przez dwie godziny akcji od-
notowano ponad dwadzieścia przypadków złamania przepisów. 
Takie zachowanie zagrożone mandatem w kwocie od 300 do 500 
zł oraz sześcioma punktami karnymi. Jak dodają funkcjonariusze, 
prewencyjne działania w tamtym rejonie mają przybrać formę cy-
klicznych akcji.

Piotr Biernacki

po szczegóły napisz: reklama@wpowiecie.pl
lub zadzwoń: 500 600 401

2 powiaty, 25 gmin
łączny nakład 30.000 egzemplarzy
najtańsza reklama
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BIEG KRZEPKICH JEDNAK SIĘ ODBĘDZIE? 
URZĘDNICY SZUKAJĄ ROZWIĄZAŃ

Jedno z największych wydarzeń sportowych w Krzepicach 
o niebagatelnej, bo dwudziestopięcioletniej tradycji jednak się 
odbędzie. Nie jak zawsze w pierwszą niedzielę czerwca, ale 
we wrześniu. Przynajmniej takie zapewnienia płyną ze strony 
urzędu miejskiego.

Krzepicka impreza to coś więcej niż bieg. To było prawdziwe 
święto sportu, którego pomysłodawcą i patronem jest Kazimierz 
Zembala, jedna z najbardziej zasłużonych dla Krzepic postaci, 
a równocześnie ojciec słynnego kardiochirurga profesora Maria-
na Zembali. To właśnie jego syn wraz ze Zbigniewem Religą był 
pionierem operacji przeszczepów serca w Polsce, a kilkadziesiąt 
lat później piastował tekę ministra zdrowia.

W ubiegłym roku odbyła się jubileuszowa, dwudziesta piąta edy-
cja imprezy. Wzięły w niej udział tłumy zawodników. Rozegrano 
trzynaście biegów na różnych dystansach, po ten koronny – dzie-
sięciokilometrowy. Rywalizowały ze sobą dzieci, młodzież, dorośli 
i seniorzy.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Po informacji, że tegoroczna się nie odbędzie, na lokalne władze 
posypały się słowa krytyki. Ale urząd zaprzecza jakoby zrezygno-
wał z wydarzenia. Poszukuje rozwiązania problemu i nowego or-
ganizatora przedsięwzięcia, po wycofaniu się dotychczasowego 
– klubu Liswarta Krzepice.

– Gmina Krzepice nie zrezygnowała z organizacji Biegu Krzep-
kich. Nie odbędzie się w pierwszą niedzielę czerwca 2019 z tego 
powodu, że dwukrotnie ogłaszany konkurs na organizatora biegu 
nie przyniósł rezultatu. Dotychczasowy wieloletni organizator 
nie zdecydował się na złożenie wniosku – informuje Zbigniew 
Sosin, sekretarz urzędu miejskiego. – W związku z powyższym 
zamierzamy powierzyć organizację innemu podmiotowi. Podczas 
niedawnego spotkania burmistrza i radnych, z udziałem przed-
stawicieli środowiska biegaczy z gminy Krzepice ustalono, że bieg 
będzie zorganizowany w nowym terminie, czyli w drugą lub trze-
cią niedzielę września. Na następnym spotkaniu podjęta zostanie 
decyzja dotycząca wyłonienia bezpośredniego organizatora bie-
gu – podkreśla.

ZE WSPARCIEM RZĄDOWYCH
PIENIĘDZY CHCĄ WYREMON-
TOWAĆ DROGI W GMINIE

Władze Krzepic starają się o dofinansowanie remontu dwóch 
lokalnych odcinków z Funduszu Dróg Samorządowych. 

W trwającym do 12 kwietnia w województwie śląskim naborze 
urząd miejski złożył dwie aplikacje. Chodzi o modernizację ulicy 
Andersa w Krzepicach, której wartość oszacowano na prawie 480 
tys. zł oraz ulicy Głównej w Zajączkach Drugich. W tym przypad-
ku koszt ma wynieść około 323 tys. zł. 

W ramach uchwalonego pod koniec ubiegłego roku programu 
samorządy mogą otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. 
prognozowanych kosztów przedsięwzięcia. Skala wsparcia uza-
leżniona jest bowiem od finansowej kondycji poszczególnych 
jednostek. Konkurencja jest jednak bardzo duża. Zainteresowanie 
było ogromne. Do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły 192 
wnioski o łącznej wartości 623 mln zł, w tym na zadania wielolet-
nie - 302 mln zł.

Mają być one oceniane ze względu na kryteria strukturalne i stra-
tegiczne. Wśród pierwszych brane pod uwagę będą między in-
nymi poprawa bezpieczeństwa, zapewnienie spójności dróg czy 
dostępności terenów inwestycyjnych. Za tę część przewidziano 
do 45 punktów w ocenie. Natomiast strategiczne, jak kryteria 
wyrównywania potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa 
jakości życia czy zapewnienie spójności terytorialnej, mogą przy-
nieść maksymalnie dodatkowych 30 punktów.

Przed kilkoma tygodniami premier Mateusz Morawiecki wręczył 
wojewodom symboliczne czeki na tegoroczny FDS. W ręce Jaro-
sława Wieczorka trafił ten opiewający na 293 mln zł.

Piotr Biernacki, fot. Fotolia



REKLAMA



W MIEDŹNIE

8

CZOŁG ZROBIŁ FURORĘ.
ŚWIETNA NOC MUZEÓW W MOKREJ

PRZEKAZALI TEREN POD BUDOWĘ NOWE-
GO POSTERUNKU POLICJI. JEST SZANSA, 
ŻE POWSTANIE JUŻ W PRZYSZŁYM ROKU

Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie zorganizował Piknik Mi-
litarny. Wydarzenie, które odbywało się w ramach tegorocznej 
Nocy Muzeów było niewątpliwą gratką dla miłośników wojsko-
wości, w szczególności tej historycznej.

Impreza przed Muzeum Kultury Przeworskiej w Mokrej rozpo-
częła się o godz. 17. Były pokazy jazdy kawaleryjskiej, uświetnione 
chociażby musztrą paradną czy skokami przez przeszkody. Po-
nadto zaprezentowały się grupy rekonstrukcyjne oraz wystawcy 
wszelkiego rodzaju pojazdów militarnych. 

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planami, to za nieco ponad 
rok do Miedźna powróci zlikwidowany przed kilkoma laty po-
sterunek policji. Władze gminy porozumiały się w tej sprawie 
z Wojewódzką Komendą Policji w Katowicach.

Siedziba stróżów prawa będzie się mieścić w nowo wybudowa-
nym budynku. Gmina ze swej strony przekaże pod niego działkę. 
Dokumenty w sprawie inwestycji podpisano 17 kwietnia. Sygno-
wali je wójt Piotr Derejczyk oraz Tomasz Górka, Komendant Po-
wiatowy Policji w Kłobucku.

– Początkowo planowano przeznaczyć na ten cel budynek „Agro-
nomówki”. Koszty adaptacji były jednak bardzo wysokie. Dzięki 
życzliwości komendy wojewódzkiej podjęto decyzję o budowie 
nowego obiektu. Gmina na ten cel przekazała nieruchomość 
znajdującą się w Miedźnie pomiędzy ulicami Słoneczną i Księży-
cową. W bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka zdrowia – informują 
urzędnicy.

– Tegoroczną Nocą Muzeów inaugurujemy obchody 80. Rocznicy 
Bitwy pod Mokrą. Przed nami szereg wyjątkowych wydarzeń po-
święconych tematyce 1 września 1939, przez główne obchody po 
realizację projektu „Niezwykłe losy Generała Juliana Filipowicza”, 
na który to projekt udało nam się pozyskać grant – mówi Justyna 
Pośpiech, dyrektor GOK-u.

Zadowolone z wydarzenia były w szczególności dzieci, dla któ-
rych przewidziano zawody strzeleckie, przejażdżki konne, paint-
ball oraz szereg gier i zabaw. Tradycyjnie, jak na piknik militarny 
przystało, pojawiła się strawa z kuchni polowej oraz wieczorne 
ognisko. Muzycznie z kolei przedsięwzięcie zwieńczył koncert 
grupy El.pank.el.

Piotr Biernacki, fot. Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno
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DELEGACJA Z KRUS-U PRZYJECHAŁA DO KOSEK, BY JEDNEJ Z MIESZ-
KANEK ZAŚPIEWAĆ Z OKAZJI SETNYCH URODZIN

RADNI POSZLI NA WAGARY?
O PODWYŻCE ZADECYDOWAŁO 
DZIEWIĘCIU SAMORZĄDOWCÓW

Od 1 lipca mieszkańcy gminy Panki zapłacą o siedem złotych 
więcej od osoby za śmieci niż dotychczas.

Każdy właściciel zamieszkałej nieruchomości, w której odpady 
zbierane są i odbierane są w sposób selektywny, będzie musiał 
wnieść comiesięczną opłatę w wysokości 16 zł za głowę.

Przykładowo więc jeżeli gospodarstwo zamieszkuje pięć osób 
i zadeklarują one segregację odpadów, to danina na rzecz gminy 
wyniesie równe 80 zł. To wzrost o prawie 80 proc. w porówna-
niu do tego, co obowiązuje w tej chwili. Jeszcze więcej zapłacą ci, 
którzy śmieci nie segregują. Tutaj radni dźwignęli stawkę aż o 12 
zł, na równe 30 zł od osoby.

Czy tak znaczna podwyżka opłat zaproponowana przez wójt Ur-
szulę Bujak spowodowała, że aż sześciu radnych nie pojawiło się 
na sesji rady gminy? Można gdybać lub pocieszać się, że to tylko 
zbieg okoliczności. Jak zaznaczyła prowadząca obrady, wszyscy 
usprawiedliwili wcześniej swoją nieobecność.

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów drożeją w całym 
regionie. Ostatnio we Wręczycy Wielkiej podatek ten uchwalono 
na poziomie 15 zł od mieszkańca. Przedsiębiorstwa odbierające 
śmieci żądają wyższych kwot, bo znacznie wzrosły ceny za ich 
przyjęcie na wysypisko w Sobuczynie czy też opłata marszał-
kowska za składowanie. Rosną ceny paliwa i koszty pracy, a skoro 
system gospodarki odpadami musi się bilansować wyłącznie siłą 
pieniądza mieszkańców, to jest drogo. Przez najbliższy rok gmina 
zapłaci firmie Eko-System Bis ponad 780 tys. zł za takie właśnie 
usługi.

Piotr Biernacki, fot. Fotolia

Józefa Galiczak skończyła sto lat. Doczekała się trójki dzieci, 
ośmioro wnuków, jedenaścioro prawnuków i trzech praprawnu-
ków. Rzadko chorowała, a całe życie przepracowała głównie na 
swoim.

Gospodarstwo pani Józefy nie było wprawdzie zbyt duże, ale jak 
przekonuje jubilatka, potrafiła dobrze gospodarować. Ponieważ 
lekko nie było, jeszcze przed wojną zdarzało się jej wyjechać do 
pracy za granicę. Przywiezione z saksów pieniądze konsekwent-
nie inwestowała w inwentarz. 

Z okazji urodzin do Józefy Galiczak dotarła delegacja Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego. Wyposażeni w bukiet kwiatów 
oraz pismo od szefowej tej instytucji urzędnicy, oprócz gratulacji 

Adrian Biel, fot. Ireneusz Leśnikowski/KRUS poinformowali seniorkę o przyznaniu ustawowego świadczenia 
honorowego.

- W tym roku na terenie, który obsługuje częstochowski oddział 
KRUS, jubileusz stulecia obchodzi trzydziestu trzech świadcze-
niobiorców. Z szacunku staramy się wszystkich indywidualnie 
odwiedzać - informuje Ireneusz Leśnikowski.

Stulatka, ze względów zdrowotnych, w okresie letnim mieszka 
w swoim rodzinnym domu, a w sezonie zimowym rezyduje u swo-
jej córki w Tarnowskich Górach.

- W Koskach przeżyła całe swoje życie, tutaj czuje się najlepiej. 
Niezwykle rzadko chorowała, zawsze starała się jeść to co sama 
wytworzyła lub wyhodowała. Na przykład swojej roboty masło. 
Nie piła zimnego - przekonują członkowie jej rodziny.

KRZYŻÓWKA
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ZAPISAŁ SIĘ HISTORII KADRY NARODOWEJ. 
ZOSTAŁ RÓWNIEŻ PIERWSZYM HONOROWYM 
OBYWATELEM RODZINNEJ GMINY

Jakub Błaszczykowski odebrał tytuł honorowego obywatela 
gminy Wręczyca Wielka. Jako pierwszy w historii lokalnego sa-
morządu.

Specjalną uchwałę nadającą mu to wyróżnienie miejscowi radni 
podjęli 26 lutego. W uznaniu za charakter, osiągnięcia zawodo-
we oraz szeroko zakrojoną działalność społeczną i charytatywną. 
Taką postawą przyczyniał się tym samym do znakomitej promocji 
rodzimych stron.

Uroczystość na cześć piłkarza odbyła się podczas zwołanej na tę 
okazję nadzwyczajnej sesji rady. Do auli Gminnego Ośrodka Kul-
tury we Wręczycy Wielkiej przybyli samorządowcy, mieszkańcy, 
znajomi i rodzina pochodzącego z Truskolasów sportowca.

Piotr Biernacki, fot. fb.com/kubablaszczykowski

PRZYBYLI DRUHOWIE 
Z CAŁEGO POWIATU
12 maja do Wręczycy Wielkiej zjechali przedstawiciele ochot-
niczych straży pożarnych z terenu całego powiatu. Z okazji 
przypadającego na początek miesiąca święta ich patrona – św. 
Floriana – starostwo kłobuckie oraz lokalny samorząd zorgani-
zowali Powiatowy Dzień Strażaka.

Jak zawsze przy tak ceremonialnych uroczystościach imprezę 
rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych jednostek OSP. 
Druhom towarzyszyły mażoretki oraz wręczycka orkiestra dęta. 
Na placu przy urzędzie gminy odśpiewano hymn, uroczyście 
wciągnięto na maszt państwową flagę, a tym strażakom, którzy 
opuścili ziemski padół, oddano honorowy hołd.

W okolicznościowym przemówieniu starosta kłobucki Henryk 
Kiepura podziękował ochotnikom za służbę na rzecz mieszkań-
ców oraz ochronę ich życia i zdrowia. Pogratulował także wszyst-
kim strażakom obywatelskiej, patriotycznej postawy.

Niestety, o ile oficjalne uroczystości wypadły dostojnie i okazale, 
to drugą część imprezy, przewidującą artystyczne występy za-
proszonych gości, na scenie zlokalizowanej na pobliskim stadio-
nie „Sokoła”, zakłóciła niesprzyjająca aura. To pewnie było również 
przyczyną tego, że nie dopisali mieszkańcy. Tych, którzy jednak 
przybyli, poczęstowano żurem z kiełbasą. Oby w przyszłym roku 
było pogodniej.

Piotr Biernacki, Starostwo Powiatowe w Kłobucku

- To ogromny zaszczyt otrzymać to wyróżnienie. Doceniam tę 
nagrodę, bo jest dana od serca, od bliskich ludzi, jest dana od 
społeczeństwa, w którym się wychowałem – mówił wzruszony 
laureat.

33-letni obecnie Jakub Błaszczykowski to były kapitan reprezen-
tacji narodowej w piłce nożnej. Opaskę tę nosił nieprzerwanie 
od 2010 do 2014 roku. Dwukrotnie, w latach 2008 i 2010, został 
wybrany najlepszym polskim piłkarzem, a 11 października ubie-
głego roku, występując w meczu przeciwko Portugalii, rozegrał 
sto trzecie spotkanie w biało-czerwonych barwach, stając się tym 
samym rekordzistą wszech czasów pod względem liczby wystę-
pów w polskiej kadrze. Aktualnie ma ich już o trzy więcej. Łącznie 
zaaplikował rywalom dwadzieścia jeden goli.

ul. Częstochowska 49a
42-140 Panki
tel. 507 351 253
ekomednatura.pl

. normobaria tlenowa
  wspomagająca terapie zdrowotne

. terapia biorezonansowa
. terapia antynikotynowa

. terapia lampą Bioptron
. magnetoterapia

. badanie żywej kropli krwi
. masaż relaksacyjny

GABINET TERAPII NATURALNEJ
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BĘDZIE WIĘCEJ KASY
NA KANALIZACJĘ

NIE POŻAŁOWALI SOBIE 
PIENIĘDZY

SZUKAJĄ SPECA
OD KULTURY

W rozstrzygniętym kilka tygodni temu postępowaniu na bu-
dowę sieci sanitarnej w pięciu miejscowościach gminy zło-
żono dwie oferty. Na niemal 8,8 mln zł inwestycję wycenił 
częstochowski Sangaz. O blisko 2 mln zł droższa była pro-
pozycja przedstawiona przez konsorcjum spółek Hydromex 
Plus z Częstochowy i Inst-Gaz ze Mstowa.

Przedmiot zamówienia obejmował budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej w Dąbrowie, Więckach, Annolesiu, a także Wąsoszu 
Dolnym i Marianowie. Łącznie to prawie dziewięć kilometrów 
instalacji. Powstaną również trzy przepompownie ścieków 
i niemalże sto sześćdziesiąt przyłączy.

Prace rozpoczną się w miejscowości Smolarze, gdzie na wcze-
śniejszym etapie wykonana została studnia kanalizacyjna. 
Miejscem zakończenia budowy będzie z kolei studnia rozpręż-
na w Wąsoszu Dolnym.

Na skończenie inwestycji wykonawca ma czas do końca listo-
pada.

Radni Opatowa, wzorem kilku samorządów z regionu, pod-
nieśli sobie diety. Nowa kadencja to wyższa kasa. O ile? O 250 
zł każdego miesiąca.

Wybraniec społeczeństwa otrzymywał do niedawna „marne” 
450 zł diety. Teraz dostanie 700 zł.
Tyleż samo otrzymają przewodniczący komisji oraz zastępcy 
przewodniczącego rady gminy. Ten z kolei zainkasuje równe 
1200 zł.

Przegłosowana zmiana spowoduje, że w trakcie obecnej ka-
dencji portfele wszystkich radnych zwiększą się o prawie 200 
tys. zł. Gmina wyda na nich przez ten czas ponad 650 tys. zł. No 
cóż. A szkoły się likwiduje...

Urząd gminy ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Gmin-
nego Centrum Kultury w Popowie.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby przez najbliższe lata od-
powiadać, a zarazem kreować życie kulturalne lokalnego sa-
morządu? Przede wszystkim kandydat musi posiadać wy-
kształcenie wyższe, najlepiej kierunkowe, czyli artystyczne 
czy humanistyczne. Znać cały szereg przepisów o organizacji 
działalności kulturalnej, imprez masowych czy ustawy o samo-
rządzie gminnym.

Niebagatelne znaczenie będzie mieć również doświadczenie 
menedżerskie w zarządzaniu instytucjami kultury, kreatyw-
ność i dyspozycyjność. Dodatkowym atut to biegła znajomość 
języka angielskiego oraz predyspozycje osobiste. Komisja kon-
kursowa weźmie pod uwagę komunikatywność, wysoką kulturę 
osobistą, uprzejmość i odporność na stres.

Zgłoszenia kandydatur można dokonać do 11 czerwca. Szcze-
góły zarządzenia wójta dostępne są w Biuletynie Informacji 
Publicznej.
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 LIPIE OPATÓW POPÓW

REKLAMA



REKLAMA

2 powiaty, 25 gmin
łączny nakład 30.000 egzemplarzy

najtańsza reklama

po szczegóły napisz: reklama@wpowiecie.pl
lub zadzwoń: 500 600 401

reklama u nas to koszt
zaledwie 100 złotych

8,5 cm_

13 cm
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