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Rozpoczęły się prace modernizacyjne na drogach powiatowych. 
Dwie realizowane obecnie inwestycje będą kosztować około 10,5 
mln zł. Prawie połowę tych wydatków pokryją pozyskane środki 
zewnętrzne. Dofinansują je również gminy, na których terenie 
szlaki przebiegają.

Jednym z nich jest droga w relacji od Grodziska przez Pierzchno 
do Libidzy. Wartość kontraktu ze spółką Remost z Olesna opiewa 
na 3,6 mln zł. Na pokrycie tych kosztów posłużą pieniądze po-
chodzące z budżetu powiatu, ale także gminy Kłobuck i Wręczy-
ca Wielka. Znaczną część pokryją środki unijne, które starostwo 
pozyskało z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To ponad 2 
mln zł. 

Piotr Biernacki, fot. Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Natomiast przebudowa dwóch dróg 2008S oraz 2066S bie-
gnących przez miejscowości Popów, Zbory i Florianów po-
chłonie 6,8 mln zł. W pierwszym przypadku zmodernizowa-
ny ma być odcinek na długości 2,9 km, a w drugim – 1,6 km.  
Zakres prac jest niezwykle szeroki, gdyż oprócz poprawy samych 
nawierzchni jezdni przebudowane zostaną ponadto chodniki, 
zjazdy na posesje, pobocza czy też istniejąca infrastruktura pod-
ziemna czy odprowadzająca wody opadowe. Również i na ten 
projekt powiat otrzymał dofinansowanie. Tym razem z programu 
rządowego. Na konto instytucji trafi 3 mln zł. Wykonawcą jest fir-
ma Hucz z Boronowa.
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CZYSTE POWIETRZE W PIĘCIU GMINACH. BĘDĄ KOLEJNE?

PODPISALI UMOWY DOFINANSOWUJĄCE SOŁECTWA

Z końcem lipca zaczęły obowiązywać zmiany w programie 
Czyste Powietrze. Poza szeregiem wielu modyfikacji mających 
uprościć procedurę, najważniejszą z nich jest włączenie gmin 
w proces wdrażania rządowej inicjatywy. Ale pod warunkiem, że 
one same wyrażą na to zgodę.

Zadanie urzędów gmin ogranicza się do etapów przyjęcia wnio-
sków i wstępnej ich weryfikacji. Aby jednak było to możliwe, sa-
morząd musi podpisać porozumienie z właściwym dla danego 
województwa funduszem ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej.

Do początku sierpnia dokumenty takie notyfikowały 424 jed-
nostki w kraju. W województwie śląskim – osiemnaście, w tym 
z regionu częstochowskiego decyzję sfinalizowało jak dotychczas 
pięć. Są nimi Lipie, Wręczyca Wielka, Popów, Przystajń i Miedźno 

Przedstawiciele gmin z terenu powiatu podpisali z reprezen-
tującymi urząd marszałkowski urzędnikami umowy w ramach 
konkursu „Inicjatywa sołecka”. Uroczystość odbyła się 25 lipca 
w gmachu częstochowskiego starostwa.

W budżecie województwa na realizację programu zarezerwowa-
no 4,5 mln zł. Pozwoliło to udzielić wsparcia dla 238 projektów, 
choć zapotrzebowanie było ponad dwukrotnie większe. Osta-
tecznie pieniądze popłyną do 84 gmin z województwa. Pośród 
nich są 22 zadania zgłoszone przez kłobuckie samorządy. Siedem 
gmin z powiatu zagospodaruje łącznie ponad 380 tys. zł.

Zgodnie z ideą konkursu o pomoc finansową ubiegać się mogły 
sołectwa za pośrednictwem urzędów gmin. Znakomita większość 
pozyskanych środków posłuży realizacji drobnych inwestycji. Do-
tyczyć będą one między innymi budowy czy doposażenia placów 
zabaw, siłowni zewnętrznych, małej architektury, zagospodaro-
wania centrów rekreacji, organizacji imprez integracyjnych dla 
mieszkańców czy doposażenia kół gospodyń wiejskich oraz ze-
społów ludowych.

Kłobuck wywalczył 60 tys. zł na cztery projekty. Dofinansowa-
nie stanowić będzie 50 proc. ogólnych wydatków na planowane 
przedsięwzięcia. Utworzone zostanie centrum rekreacji w sołec-
twie Zakrzew. W Kamyku i Białej przebudowane będą place za-
baw, a Rybno zyska siłownię zewnętrzną.

Starosta kłobucki będzie liderem listy PSL-Koalicji Polskiej 
w nadchodzących wyborach do Sejmu. 

Henryk Kiepura ukończył prawo na Uniwersytecie Śląskim. Od 
2014 roku pełni funkcję starosty kłobuckiego. Jest także wicepre-
zesem Zarządu Wojewódzkiego oraz członkiem Zarządu Główne-
go Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 

Od szeregu lat jest także aktywnym politykiem Polskiego Stron-
nictwa Ludowego. W maju był kandydatem Koalicji Europejskiej 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Spośród wszystkich 
ówczesnych kandydatów uzyskał drugi wynik w powiecie.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Adrian Biel, fot. Starostwo Powiatowe w Kłobucku

z powiatu kłobuckiego.

– Deklaracja współpracy ze strony gmin jest dobrowolna i ma na 
celu zwiększenie dostępności oraz możliwość dotarcia do jak naj-
większej liczby mieszkańców województwa. Umożliwienie skła-
dania wniosków bezpośrednio do gmin to dla beneficjentów duże 
udogodnienie. Na podstawie zawartych porozumień beneficjenci 
mogą więc składać wnioski nie tylko w biurze w Katowicach oraz 
punktach w Bielsku – Białej i Częstochowie – informują przedsta-
wiciele WFOŚiGW w Katowicach.

Fundusz po podpisaniu porozumienia zapewnia samorządom 
wszelkie niezbędne wsparcie, a także realizuje dla nich szkolenia 
mające usprawnić obsługę programu na poziomie terytorialnym. 
Jak wynika z kolei z danych ministerstwa środowiska, na koniec 
lipca mieszkańcy województwa śląskiego złożyli najwięcej wnio-
sków w skali kraju. Było ich niemal dziewięć tysięcy.

Jeden projekt więcej zrealizują Krzepice. Niemal 12 tys. zł posłu-
ży doposażeniu Sołeckiego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego 
w miejscowości Dankowice Drugie. Podobnymi kwotami wsparte 
będą modernizacje i doposażenia placów zabaw w Podłężu Kró-
lewskim, w sołectwie Lutrowskie oraz przy podstawówce w Za-
jączkach Pierwszych. Starokrzepice zagospodarują z kolei teren 
sportowo-rekreacyjny za budynkiem Ochotniczej Straży Pożar-
nej.

Wręczyca Wielka w swych aplikacjach skupiła się głównie na po-
zyskaniu pieniędzy na budowę siłowni zewnętrznych. Po 10 tys. 
zł na takie cele trafi więc do sołectw Borowe, Puszczew, Jezioro 
oraz Kuleje. Dwukrotnie więcej udało się zdobyć natomiast na 
budowę placu zabaw w Pile Drugiej.

Na poprawę miejscowej infrastruktury fitness’owej na świeżym 
powietrzu postawiły również władze Opatowa. Udało się pozy-
skać 36 tys. zł na siłownie w Iwanowicach Małych, Wilkowiecku 
i Zwierzyńcu Drugim. Kolejne 24 tys. zł z województwa pomoże 
doposażyć teren rekreacyjny w sołectwie Iwanowice-Naboków 
oraz stworzyć plac zabaw w Waleńczowie.

Pojedyncze projekty będą wykonane przez gminy Miedźno, Po-
pów i Przystajń. Pierwsza za ponad 310 tys. zł utworzy strefę hi-
storyczno-rekreacyjną w Miedźnie. Samorząd pozyskał na nią 60 
tys. zł. Druga wybuduje plac zabaw w Rębielicach Królewskich. 
Tutaj środki zewnętrzne pokryją 40 tys. zł kosztów, a w trzeciej 
ze wsparciem 41 tys. zł powstanie boisko treningowe na terenie 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Przystajni.

     KIEPURA POPROWADZI
LUDOWCÓW W TEGOROCZNYCH
WYBORACH PARLAMENTARNYCH

Od połowy lipca mieszkańcy Iwanowic Małych oraz Opatowa 
mogą podłączać swoje nieruchomości do nowo wybudowanej 
sieci kanalizacyjnej.

W przypadku pierwszej z miejscowości chodzi o ulice Miodową 
i Zwierzyniecką, natomiast w Opatowie – Nadrzeczną.

Każdy, kto chce skorzystać z tej perspektywy musi wykonać przy-
łącze na własny koszt do końca maja tego roku. Ważne jest rów-
nież, by dotychczasowe szamba były faktycznie oddzielone od 
wybudowanej kanalizacji. Prace muszą być zgłoszone, by odbioru 
dokonał Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Opa-
towie, który po weryfikacji wykonanego przyłącza podpisze rów-
nież z właścicielem danej nieruchomości umowę na odbiór ście-
ków. Niezbędne będzie również pokrycie ustalonej przez gminę 
opłaty adiacenckiej.

Piotr Biernacki

     KOLEJNE MIEJSCOWOŚCI
PRZYŁĄCZAJĄ SIĘ DO KANALIZACJI
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Dwa motocykle yamahy trafiły 12 sierpnia do służby w kłobuc-
kiej policji. To kolejny nowy sprzęt nabyty w ostatnim czasie, 
który znacząco wspomoże działania funkcjonariuszy na terenie 
powiatu.

Pojazdy zostały zakupione za niemal 90 tys. zł. Na tę kwotę zrzu-
ciły się niemal po równo Komenda Główna Policji, która w ramach 
prowadzonego przez siebie programu modernizacji służb mun-
durowych dąży do odnowienia floty policyjnych pojazdów, a tak-
że Starostwo Powiatowe w Kłobucku, przekazując na tę rzecz 45 
tys. zł.

– Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku złożył podziękowa-
nie staroście kłobuckiemu za zrozumienie policyjnych potrzeb 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz za wsparcie 
w doposażeniu w nowe środki transportu. Szef kłobuckich mun-
durowych podkreślił, że okazana pomoc jest nie tylko wyrazem 
dobrze układającej się współpracy, ale też dbałości o bezpieczeń-
stwo lokalnej społeczności – informują w komunikacie służby 
prasowe policji.

W czerwcu policjantom przekazano trzy hybrydowe toyoty. 
Wspomagają pracę funkcjonariuszy z posterunków w Wręczycy 
Wielkiej, Kłobucku i Krzepicach. Do nabycia tychże dołożyły się 
nie tylko gminy, na których terenie istnieją posterunki, ale rów-
nież Lipie, Przystajń czy Panki.

Piotr Biernacki, fot. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

     W CZERWCU OTRZYMALI
TRZY NOWE AUTA, A TERAZ
DWA MOTOCYKLE
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PRZEŁOM W SPRAWIE OBWODNICY CZĘSTOCHOWY.
RESORT DORZUCA BRAKUJĄCE 210 MILIONÓW

Minister Infrastruktury wydał zgodę na zwiększenie wartości 
kosztorysowej budowy autostrady A1 od Pyrzowic do końca ob-
wodnicy Częstochowy. Ma on być droższy o prawie 400 mln zł 
niż pierwotnie zakładano. Brakujące w budżecie Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad środki dorzuci resort.

29 kwietnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad od-
stąpiła od umowy z konsorcjum Salini realizującym budowę auto-
strady A1 pomiędzy węzłami Rząsawa i Blachownia. Zaczęła rów-
nocześnie poszukiwania nowego wykonawcy 21-kilometrowego 
odcinka. Został on wyłoniony w trybie negocjacji bez ogłoszenia.

– W wyniku prowadzonych negocjacji najkorzystniejszą ofertę 
przedstawiło konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe Sp. 
z o.o. z Wrocławia wraz partnerami: Budimex S.A z Warszawy oraz 
Budpol Sp. z o.o. z Częstochowy, oferując wykonanie przedmiotu 
umowy za 434 mln zł oraz deklarując skrócenie terminu realiza-
cji o miesiąc i przedłużając okres gwarancji jakości nawierzchni 
z betonu cementowego o 5 lat – informuje Jan Krynicki, rzecznik 
prasowy GDDKiA.

Oferta wspomnianych wyżej firm, pomimo iż i tak była najniższa 
pośród tych, które wpłynęły, stała się wyzwaniem dla instytucji. 
W jej budżecie brakowało bowiem ponad 210 mln zł, które mia-
łyby pójść na dokończenie zadania. Zwrócono się więc do Mini-
sterstwa Infrastruktury o pomoc finansową. Pozytywny odzew 
nastąpił 4 lipca, kiedy to resort zdecydował dorzucić wspomnianą 
kwotę.

– Dzięki temu możliwe będzie kontynuowanie przez GDDKiA po-
stępowania, mającego na celu zabezpieczenie i dokończenie bu-
dowy tego odcinka A1. Działania inwestora skupiają się obecnie 

Piotr Biernacki, fot. GDDKiA
na jak najszybszym udostępnieniu kierowcom ciągu głównego 
autostrady, do końca 2019 roku, z uwagi na jego newralgiczne 
położenie, między odcinkami A1, których budowa w najbliższym 
czasie zostanie zakończona – czytamy wydanym przez minister-
stwo oświadczeniu.

Chodzi o odcinki Blachownia-Zawodzie, na którym prace mają 
być ukończone jeszcze w lipcu, a na pozostałych dwóch, czyli Za-
wodzie-Woźniki i Woźniki-Pyrzowice w sierpniu bieżącego roku.

Dyrekcja chce udostępnić kierowcom główny ciąg trasy od Czę-
stochowy do Pyrzowic jeszcze w tym roku. Nowy wykonawca 
w pierwszej kolejności ma zabezpieczyć przed zniszczeniem to, 
co do tej pory zrobiono. Chodzi głównie o obiekty mostowe. Do-
kończy także roboty ziemne i ułoży nawierzchnię.

Jak dodaje resort infrastruktury, jego szef zaakceptował wzrost 
wartości zadania, kierując się przede wszystkim względami spo-
łecznym i gospodarczymi.

– Analizy ekonomiczne wykazały, że roczne straty społeczne, wy-
nikające z opóźnienia budowy A1, są szacowane na około 225 mln 
zł. Pomimo wzrostu wartości kontraktu, kwota na jego realiza-
cję jedynie o około 13 proc. przekroczy kosztorys GDDKiA z 2015 
roku. Rozpoczęcie prac budowlanych możliwe będzie jeszcze 
przed końcem sierpnia. Pozwoli to na realizację pilnych prac za-
bezpieczających już wykonanego zakresu inwestycji – dodaje Jan 
Krynicki.

Jak podaje GDDKiA, prace zabezpieczające planowane są do za-
kończenia najpóźniej 15 listopada tego roku. Przed dopuszcze-
niem do ruchu konieczne będzie jeszcze wyłonienie wykonawcy 
na dokończenie robót.

12 sierpnia w Katowicach samorządowcy z terenu powiatu pod-
pisali z przedstawicielami urzędu marszałkowskiego umowy na 
budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól. Pieniądze na 
ten cel udało się pozyskać trzem gminom.

W śląskim na dofinansowanie takich zadań przeznaczono w tym 
roku ponad 6,5 mln zł. Choć, jak zapowiedziano, bardzo praw-
dopodobne jest, że pojawi się dodatkowy 1 mln zł do zagospo-
darowania. Środki finansowe są pozyskiwane w ramach opłat za 
wyłączenie gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

– Wnioski na pozyskanie środków budżetowych z tytułu wyłą-
czeń gruntów rolnych z produkcji są składane raz w roku i pod-
legają kwalifikacji, po zakończeniu których sporządzana jest lista 
rankingowa zadań objętych dofinansowaniem. Ponadto utworzo-
na jest również lista wniosków oczekujących na dofinansowanie, 
uruchamiana w sytuacji pozyskania środków, na przykład gdy 
nastąpi rezygnacja z listy podstawowej lub w wyniku przeprowa-
dzonych przetargów wystąpią oszczędności – wyjaśniają zasady 
udzielania dotacji wojewódzcy urzędnicy.

Na wspomnianej liście rankingowej do dofinansowania, pokry-
wającego w większości przypadków około 50 proc. szacowanych 
kosztów poszczególnych inwestycji, znalazły się więc Opatów, 
Przystajń i Panki.

W Opatowie zrobiona ma zostać droga w Wilkowiecku. Na bu-
dowę 700 metrów szlaku gmina otrzymała wsparcie w wysoko-
ści 175 tys. zł. Po około kilometrze zmodernizują dwa pozostałe 
samorządy. Przystajń wykona drogę w relacji od Mrówczaka do 
Kuźnicy Starej, a Panki odcinek w Żerdzinie.

Piotr Biernacki

     DOSTANĄ PIENIĄDZE Z FOGR-U



Z SIEDMIU AUTOBUSÓW, SZEŚĆ 
NIE NADAWAŁO SIĘ DO UŻYTKU

MATURZYŚCI Z POWIATU NIE TYLKO NAJLEPSI
W WOJEWÓDZTWIE, ALE TAKŻE I W KRAJU

Kontrolerzy Inspektoratu Transportu Drogowego przeprowa-
dzili akcję mającą sprawdzić stan techniczny autobusów pu-
blicznej komunikacji zbiorowej.

Pracownicy ITD rozstawili na ulicy Focha w Częstochowie najno-
wocześniejszą w kraju mobilną linię diagnostyczną. Można przy 
jej pomocy w bardzo precyzyjny sposób zweryfikować chociażby 
siłę hamowania czy nawet jej rozkład na koła jednej osi. Wyniki 
kontroli są porażające. 

Pod lupę wzięto siedem pojazdów. Tylko jeden z nich był w pełni 
sprawny. W pozostałych przypadkach zatrzymano dowody re-
jestracyjne. Co więcej, jak podaje ITD, usterki w dwóch były tak 
znaczne, że zostały uznane i zakwalifikowane jako niebezpieczne, 
a przeciwko przewoźnikom i osobom zarządzającym transportem 
wszczęto dodatkowo postępowanie administracyjne.

- Przewoźnikom grożą kary po 2 tys. zł, a zarządzającym po 500 
zł – wyjaśniają inspektorzy.
 
W jednym z kontrolowanych autobusów praktycznie nie działały 
hamulce. Na dodatek wyciekały z niego tak duże ilości płynów, że 
po skończonej akcji musiano je zneutralizować specjalnym sor-
bentem. Drugi z pojazdów miał z kolei popękane tarcze hamul-
cowe. Stwierdzono także szereg mniej groźnych nieprawidłowo-
ści, jak nadmierny luz stabilizatora czy korozję mającą wpływ na 
sztywność konstrukcji, opony o różnej rzeźbie bieżnika na jednej 
osi czy nadmierne zużycie przegubów. 

To nie pierwsza akcja tego typu w ostatnim czasie. Pod koniec 
lipca przebadano dziewięć pojazdów. Sześć straciło dowody reje-
stracyjne, a trzem wydano zakazy dalszej jazdy.

Kolejny olbrzymi sukces tegorocznych abiturientów z terenu 
powiatu kłobuckiego. Okazuje się, że odnotowali oni nie tylko 
rewelacyjny wynik w całym województwie śląskim. O podob-
nym sukcesie można mówić także w skali ogólnopolskiej.

W tym roku w powiecie kłobuckim do matury przystąpiło 239 
uczniów. Na tle trzydziestu sześciu powiatów w województwie 
zdawalność uczniów z miejscowych szkół średnich wyniosła aż 
91,21 proc. To daje rodzimemu powiatowi pierwsze miejsce spo-
śród wszystkich innych podobnych jednostek administracyjnych 
oraz miast na prawach powiatu.

W podsumowaniu wyników ze wszystkich województw jasno wi-
dać również, że młodzież z kłobuckiego przoduje pod tym wzglę-
dem także w ujęciu ogólnokrajowym. Chodzi zarówno o procent 
zdających absolwentów liceów (92,02 proc.), jak i techników (89,47 
proc.). W zestawieniu ze średnią krajową, odpowiednio 86,4 proc. 
oraz 70,5 proc. okazuje się, że młodzi ludzie z kłobuckiego nie 
mieli sobie równych. 

- Jesteśmy dumni. Chcę bardzo serdecznie podziękować przede 
wszystkim młodzieży, bo to ich praca i zaangażowanie przez 
ostatnie lata w liceach i technikach zdecydowała o tym sukcesie. 
Wielkie podziękowania należą się również wychowawcom, na-
uczycielom, dyrektorom szkół i rodzicom, bo to też była ich cięż-
ka, wieloletnia praca, która dała wspaniały efekt – mówi Henryk 
Kiepura, starosta kłobucki. - My, jako organ prowadzący możemy 
być dumni, że po kilku latach nauki w naszych szkołach wypusz-
czamy w wielki świat doskonale ukształtowanych młodych ludzi, 
świetnie przygotowanych do studiowania na najlepszych akade-
miach i uniwersytetach – dodaje.

Piotr Biernacki
Adrian Biel, fot. Starostwo Powiatowe w Kłobucku

W POWIECIE
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Piotr Biernacki

PRZEKAZALI POLICJI DWA 
ALKOTESTERY

5 lipca w godzinach wieczornych z terenu budowy w centrum 
Kłobucka zniknął ciężki sprzęt budowlany. Jak ustalili śledczy, 
do środka kabiny koparko-ładowarki weszło dwóch sprawców, 
którzy po uruchomieniu maszyny odjechali nią w nieznanym 
kierunku. Złodzieje są już w rękach policji.

Kłobuccy funkcjonariusze po odtworzeniu trasy przejazdu na 
podstawie zapisów monitoringu, zatrzymali dwóch osobników 
podejrzanych o kradzież koparko-ładowarki wraz z  zagęszczar-
ką. Łączna wartość sprzętu sięga 80 tys. zł. Skradzione mienie 
wróciło do prawowitego właściciela, a amatorzy cudzej własności 
usłyszeli zarzuty. Za popełnione przestępstwo 25-cio i 34-latkowi 
grozi nawet dekada za kratami.

Z okazji setnej rocznicy utworzenia policji władze Kłobucka 
sprezentowały miejscowym funkcjonariuszom dwa aparaty do 
sprawdzania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu. 

Z jednego będzie mógł skorzystać każdy, kto poczuje potrzebę 
przebadania się po zakrapianej procentami biesiadzie. Urządze-
nie dostępne jest w poczekalni kłobuckiej komendy. Drugi eg-
zemplarz posłuży pracującym w terenie policjantom.
 
- Alkotestery zostały ufundowane przez gminę ze środków Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Przekazane 
urządzenia z pewnością przyczynią się do poprawy bezpieczeń-
stwa na drogach. Teraz każdy, będzie mógł samodzielnie spraw-
dzić swój stan trzeźwości i, w zależności od wyniku, zrezygnować 
z jazdy lub wyruszyć bezpiecznie w drogę – komentują gminni 
urzędnicy.

Adrian Biel, fot. Pixabay

PODPROWADZILI KOPARKO-
-ŁADOWARKĘ. GROZI IM DO 
DZIESIĘCIU LAT WIĘZIENIA

ODDALI HOŁD ŻOŁNIERZOM POLEGŁYM
W WALKACH ZA POLSKĘ

Obchodzone tradycyjnie 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego, 
w dzień zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, stało się 
okazją dla kłobuckich samorządowców do uczczenia pamięci 
tych, którzy za kraj walczyli, a niejednokrotnie oddali swoje ży-
cie.

Wśród uczestników uroczystości nie zabrakło przedstawicieli or-
ganizacji kombatanckich, służb mundurowych, a także harcerzy 
i członków lokalnych stowarzyszeń. Po nabożeństwie odprawio-
nym w kościele św. Marcina w intencji poległych żołnierzy oraz 

Piotr Biernacki, fot. Starostwo Powiatowe w Kłobucku kombatantów, uczestnicy uroczystości złożyli wieńce pod po-
mnikami i tablicami. 

- W części uroczystości wręczono odznaczenia, dyplomy i po-
dziękowania osobom z naszego powiatu, działającym na rzecz 
obronności kraju oraz wspierającym działania kłobuckiego koła 
Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych oraz Ligi 
Obrony Kraju. Starosta Henryk Kiepura w swoim wystąpieniu 
podziękował kombatantom za ich wzorową postawę oraz przy-
pomniał bohaterskich żołnierzy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 
i ich dowódców - generała Tadeusza Rozwadowskiego oraz Józe-
fa Hallera – informuje biuro prasowe starostwa.

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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Adrian Biel

Adrian Biel, fot. Pixabay

Adrian Biel

NIE PRZEWIDZIELI,
ŻE WYJDZIE DROŻEJ 

PRZEMYSŁOWĄ CZĘŚĆ
KRZEPIC CZEKA DUŻA
INWESTYCJA DROGOWA

REMONT GOK-U BĘDZIE
KOSZTOWAŁ PRAWIE
310 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Kilka tygodni temu w Dankowicach odbyła się wyjątkowa im-
preza. Zorganizowany siłami lokalnej społeczności piknik cha-
rytatywny na rzecz Michałka Warzechy zgromadził mnóstwo 
ludzi, a prowadzona podczas niego zbiórka przyniosła ostatecz-
nie prawie 22 tys. zł, które wspomoże leczenie malucha.

Los nie obszedł się łaskawie z małym mieszkańcem Dankowic. 
Michałek urodził się jako skrajny wcześniak i obciążony jest wie-
loma schorzeniami. Ma zespół Downa, nadciśnienie płucne i nie-
operacyjną wadę serca. Malec zmaga się z niewydolnością krą-
żeniowo-oddechową, retinopatią wcześniaczą oraz wadą słuchu. 
Potrzebuje specjalistycznego sprzętu, jak również nieustannej 
rehabilitacji w swoich zmaganiach ze schorzeniami.

– Sobotnie popołudnie i wieczór dostarczyły nam dużo radości 
i wzruszeń. Nasz mały i dzielny w walce z chorobą mieszkaniec 
sprawił, że ten dzień był po prostu wyjątkowy. Data zapisała się 
złotymi literami na kartach historii Dankowic. Nasz teren spor-
towo-rekreacyjny wypełniło bardzo liczne grono osób, które po-
stanowiły wesprzeć Michałka oraz jego wspaniałą mamę i babcię. 
Frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, a pogoda 
była wymarzona – cieszą się organizatorzy z Komitetu Społecz-
nego „Na Rzecz Michałka”.

Na sukces akcji niewątpliwie wpływ miała niezwykle profesjo-
nalna organizacja wydarzenia. Zbiórka fantów na loterię trwała 
do końca czerwca. A na samej imprezie nie zabrakło atrakcji dla 
najmłodszych, jak i nieco starszych. Były gry i zabawy, mecz piłki 
nożnej, rodzinne zawody strażackie, wizyta motocyklistów, prze-
jażdżki kucykiem, pomaganie przez losowanie, spotkanie z poli-
cyjną maskotką Sznupkiem, jak również pokaz kulinarny w wyko-
naniu Amina Fakhari.

– W imprezie wzięło udział mnóstwo osób, którzy postanowili 
wesprzeć Michałka w nierównej walce z chorobą. Jestem szczę-
śliwy, że mogłem uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu 

Rozstrzygnięto przetarg na zakup średniego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego dla strażnicy w Zajączkach Drugich. 

Postępowanie przetargowe w tym zakresie cieszyło się wyjątko-
wo mizernym zainteresowaniem. Pierwsze zostało unieważnione, 
gdyż nie wpłynęła żadna oferta. W drugim, rzutem na taśmę wy-
grała kielecka spółka Moto-Truck. To jedyna firma, która złożyła 
wymagane dokumenty. 

Okazuje się, że gmina będzie musiała dołożyć kilka tysięcy z pie-
niędzy podatników do puli zarezerwowanych na ten cel środków. 
W budżecie na zakup auta zabezpieczono 760 tys. zł. Propozycja 
oferenta z Kielc była z kolei o ponad 5 tys. zł wyższa niż pierwot-
nie zakładano.

Ulicę Rolniczą, na odcinku od Dąbrowskiego do obwodnicy cze-
ka przebudowa. Wykonawcę tej modernizacji ma wyłonić nie-
dawno rozpisany przetarg. Jeśli wszystko pójdzie po myśli lo-
kalnych urzędników, cała inwestycja zakończy się na jesieni 
przyszłego roku. 

Wspomniane zadanie zostało wprowadzone przez rade miejską 
w ubiegłym roku do wieloletniej prognozy finansowej. W mię-
dzyczasie sporządzony został program funkcjonalno-użytkowy, 
w którego ramach przewidziano budowę nowej, długiej na 821 
i szerokiej na 6 metrów jezdni. W ciągu powstać ma także szeroka 
na 2,5 metra ścieżka pieszo-rowerowa, krótkie odcinki chodnika, 
zjazdy oraz miejsca parkingowe. W obrębie skrzyżowania z ulicą 
Dąbrowskiego wykonawca oczyści też przepusty.

- Inwestycja realizowana będzie w systemie zaprojektuj i wybu-
duj. Na ten cel w budżecie gminy zabezpieczono środki sięgające 
ponad 2,3 mln zł. Z czego wkład gminy to niespełna 1 mln zł. Resz-
ta pochodzi z funduszy unijnych - informują pracownicy urzędu 
miejskiego.

Dopiero za trzecim podejściem udało się wyłonić wykonawcę, 
który odświeży wnętrze budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
w Krzepicach. Jednak urzędnicy wydadzą na ten cel o 37 tys. zł 
więcej niż pierwotnie zakładali.

Podczas sesji rady miejskiej, która odbyła się na początku sierp-
nia, radni na wniosek miejscowych władz jednogłośnie opowie-
dzieli się za zabezpieczeniem dodatkowych pieniędzy na remont 
siedziby GOK-u. W trzecim już przetargu na realizację tego zada-
nia wpłynęły dwie oferty. Z racji iż obie przekraczały założony bu-
dżet konieczne było wprowadzenie korekty, która zapobiegłaby 
konieczności unieważnienia postępowania i rozpoczynanie całej 
procedury od nowa. 

Najniższa oferta przewyższała zabezpieczone w budżecie fundu-
sze o 37 tys. zł. Krzepiccy samorządowcy zadecydowali o zwięk-
szenie puli o taką właśnie kwotę. Remont, na który gmina wyda 
blisko 310 tys. zł, ma zostać wykonany do końca października.

Piotr Biernacki, fot. facebook.com/Dankowice

PIKNIK W DANKOWICACH. ZEBRALI PRAWIE 
22 TYSIĄCE ZŁOTYCH DLA MAŁEGO SĄSIADA

i poznałem tylu niesamowitych ludzi, dla których nie ma rzeczy 
niemożliwych. Dziękuję za mega dawkę pozytywnej energii – 
mówi pochodzący z Iranu mistrz sztuki kulinarnej.

Prowadzona podczas pikniku zbiórka publiczna przyniosła do-
kładnie 21.871,90 zł. Pieniądze zostały przeznaczone w pierwszej 
kolejności na aparaturę medyczną, między innymi ssak elektrycz-
ny oraz transportowy koncentrator tlenowy.

– Wynik zbiórki oraz dochód z pikniku zaskoczył nas bardzo, ale to 
bardzo pozytywnie. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, 
które zaangażowały się w organizację tego wydarzenia – miesz-
kańcom Dankowic, którzy bezinteresownie i z własnej, nieprzy-
muszonej woli służyli pomocą i wsparciem podczas przygotowań. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim darczyńcom, którzy prze-
kazali upominki rzeczowe i finansowe. Lista tych osób jest bar-
dzo długa i nie sposób wymienić wszystkich z imienia i nazwiska. 
Dziękujemy za każdy telefon, za pomysły, propozycje, wsparcie 
organizacyjne i za ofiarność. Michałkowi kibicuje tak liczne gro-
no cudownych ludzi, że pogubiliśmy się w liczeniu – komentują 
organizatorzy.

15 września na terenie krzepickiego stadionu przy ulicy Spor-
towej odbędzie się 26. edycja Ogólnopolskiego Biegu Krzepkich 
im. Kazimierza Zembali. 

Zainteresowani wzięciem udziału w tej imprezie na dokonanie 
zgłoszeń mają czas do 12 września. Mogą to uczynić za pośred-
nictwem strony biurozawodow.pl, ale jak zaznaczają organizato-
rzy, z formalnościami nie warto czekać do samego końca. Może 
się bowiem okazać, że limit uczestników wyczerpie się znacznie 
wcześniej. Dla internetowej rejestracji przewidziano sto dwa-
dzieścia miejsc. Każdy zawodnik musi także wnieść opłatę star-
tową w wysokości 35 zł. W dniu zawodów będzie drożej i trzeba 
się wówczas liczyć z koniecznością uszczuplenia portfela o 50 zł. 

Adrian Biel, fot. Pixabay

SZYKUJĄ KOLEJNĄ ODSŁONĘ JEDNEGO
Z NAJWIĘKSZYCH WYDARZEŃ W GMINIE

- Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich sympatyków sportu 
i czynnego wypoczynku. Główną atrakcją jest niezmiennie bieg 
na 10 kilometrów, ale i wiele kategorii biegowych dla dzieci i mło-
dzieży - zachęcają organizatorzy.

Całość rozpocznie się o godz. 8 od zapisów do biegu głównego 
i tych przewidzianych dla najmłodszych. W międzyczasie, o godz. 
9 nastąpi uroczyste otwarcie zawodów. Pierwsze - na dystansie 
pięćdziesięciu metrów - pobiegną przedszkolaki. Po nich kolej-
no klasy pierwsze i drugie na dystansie dwustu metrów, trzecie 
i czwarte na czterysta metrów, piąte i szóste na osiemset oraz 
siódme i ósme na 1,2 kilometra. Z kolei uczniowie szkół średnich 
konkurować będą w tzw. mili krzepickiej na dystansie 1609 me-
trów. Początek głównego biegu zaplanowano natomiast na godz. 
11.
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BAWILI SIĘ NA PIERWSZEJ TAKIEJ 
IMPREZIE W ŚRODKU LATA

     ROZEGRALI TURNIEJ
O PUCHAR WÓJTA

4 sierpnia na stadionie LKS-u Naprzód Ostrowy rozegrany zo-
stał Turniej Gmin o Puchar Wójta Gminy Miedźno Piotra Derej-
czyka. Zwyciężyła reprezentacja gospodarzy. 

Pierwsze takie rozgrywki dedykowane były mieszkańcom, którzy 
ukończyli czterdzieści wiosen. Był to jeden z warunków uczest-
nictwa. Reprezentacje czterdziestolatków zgłosiło więc sześć 
samorządów. Obok organizatorów stawiły się ponadto Kłobuck, 
Krzepice, Przystajń, Popów i Wręczyca Wielka. Dodatkowymi 
atrakcjami dla kibiców był bogato zaopatrzony bufet oraz wesołe 
miasteczko. 

Po rozegraniu meczów w systemie każdy z każdym okazało się, że 
najlepiej wypadli przedstawiciele gminy Miedźno. Drugi na po-
dium Kłobuck gorszy był jedynie różnicą kilku bramek.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Mid Summer Week w Borowej to była taka pierwsza impre-
za w środku gorących wakacji. Zorganizowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Miedźnie wydarzenie cieszyło się tak dużym 
powodzeniem, że zapowiedziano jego kontynuację w kolejnych 
latach.

Pośród przyrody, nad zalewem, chyba w jednym z najurokliw-
szych zakątków w regionie zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli 
mogli skorzystać z szeregu przygotowanych atrakcji. A przybyły 
tłumy mieszkańców i gości. Był relaks, wypoczynek na plaży, re-
kreacja i dobre muzyczne brzmienia.

Pierwszy dzień został zaplanowany z myślą o najmłodszych, 
a właściwie całych rodzin. Familijna sobota upłynęła pod znakiem 
piratów i wyspy skarbów. Ponadto niezwykłym zainteresowaniem 
cieszył cię olbrzymi lunapark. Były gry planszowe, animacje i wy-

Piotr Biernacki, fot. Pixabay
stępy zaproszonych artystów.

- Nieprzypadkowo wybraliśmy to miejsce, aby Mid Summer Week 
się tutaj odbył. Wśród pięknej przyrody, gra piękna muzyka - mó-
wił wójt gminy Piotr Derejczyk.

Drugi dzień zabawy upłynął pod znakiem koncertów. Najwięk-
sze tłumy przyciągnęły występy Stefano Terrazzino oraz gwiazdy 
wieczoru - zespołu Video.

- Niedzielę rozpoczęliśmy rekreacją nad zalewem z młodymi 
przyjaciółmi z Piaskówki. A potem? Góralskie brzmienia Squba-
nych, mocne uderzenie SnowBlind, Stefano Terrazzino rozgrze-
wający widownię do czerwoności, szalony koncert z Video i la-
serowe show na finał. Dzięki wszystkim za ten czas. Zwłaszcza 
wolontariuszom i odważnym sponsorom, którzy nam zaufali – 
skomentowali organizatorzy z GOK-u.
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UKRADLI ZŁOTO I PIENIĄDZE. POLICJA 
PUBLIKUJE PORTRETY PAMIĘCIOWE

      „JAK ZAWSZE SZALENI, 
ZAŻARCI...”. NA GÓRZE 
OPATOWSKIEJ UCZCZĄ 
BOHATERÓW SPOD
MONTE CASINO

Policjanci z wydziału kryminalnego kłobuckiej komendy szukają 
sprawców kradzieży z włamaniem. Do zdarzenia doszło w poło-
wie maja w Zwierzyńcu Pierwszym. To tam z jednego z domów 
zniknęła gotówka oraz złota biżuteria.

Sprawcy po sforsowaniu zabezpieczeń posesji przy ulicy Jasnej, 
splądrowali nieruchomość wynosząc pokaźną ilość gotówki 
i kosztowności. W toku przeprowadzonych czynności funkcjona-
riuszom udało się sporządzić portrety pamięciowe sprawców.

- Jeden z nich to mężczyzna w wieku około 30 lat, wzrostu mniej 
więcej 178 cm i szczupłej sylwetce. Ma owalną twarz, cerę nor-
malną, włosy ciemnopigmentowane, ciemne oczy, nos prosty, usta 

Adrian Biel, fot. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

W sobotę 7 września na Górze Opatowskiej odbędzie się kolej-
na edycja corocznych widowisk rekonstrukcyjno-historycznych 
z cyklu „A więc wojna…”. Tegoroczne uczci bohaterstwo polskich 
żołnierzy z II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych pod dowództwem 
generała Władysława Andersa, walczących w bitwie pod Monte 
Casino. „Jak zawsze szaleni, zażarci” to motto przewodnie wy-
darzenia. 

Uczestnicy pleneru będą mogli podziwiać około siedemdziesięciu 
grup rekonstruktorów z całego kraju. Ponadto sprzęt militarny, 
zawody strzeleckie, wystawy efekty pirotechniczne, a nieco póź-
niej również potańcówki - to tylko niektóre z atrakcji, które przy-
gotowano. Organizatorzy zgodnie podkreślają, że nadrzędnym 
celem jest przybliżenie trudnej, wojennej historii. Jednym z po-
mysłodawców odbywających się cyklicznie opatowskich widowisk 
jest wójt Opatowa Bogdan Sośniak.

- Dla wielu z nas - żyjących na początku XXI wieku - wydarze-
nia z lat 1939-1945 wydają się odległe. Z upływem czasu maleje 
liczba uczestników i świadków ówczesnych wydarzeń, którzy mo-
gliby dzielić się z potomnymi swoimi wspomnieniami z bolesnej 
przeszłości. Dla ukazania okrucieństwa wojen, wielkiego tragizmu 
losów żołnierzy i ludności cywilnej, od roku 2013 organizujemy 
plenerowe widowiska rekonstrukcji historycznych pod nazwą: 
„A więc wojna ….” - mówi włodarz. - Z założenia zawierają one 
swoje głębsze przesłanie – odtwarzane epizody działań wojen-
nych mają być prawdziwą lekcją żywej historii tak dla starszego, 
jak i młodego pokolenia. Pamięć o tych wszystkich, którzy walcząc 
z okupantem i płacąc najwyższą cenę zapewnili nam życie w po-
koju, jest naszym wielkim obowiązkiem – dodaje Sośniak.

Piotr Biernacki

krótkie raczej cienkie. Ubrany był w ciemną kurtkę w paski lub 
inny podobny wzór z kapturem. Miał także na sobie spodnie moro 
i czarne sportowe buty. Kolejny sprawca to mężczyzna w wieku 
około 60 lat urody romskiej, wzrostu około 170 cm, o wątłej sylwet-
ce i szczupłej wąsko-owalnej twarzy, krótkich czarnych włosach, 
czarnych oczach, śniadej cerze, prostym nosie i ustach średniej 
grubości. Ubrany był w cienką szarą czapkę z daszkiem, ciemną 
kurtkę z pakiem albo ściągaczem w pasie - informują mundurowi.

Każdy kto posiada jakiekolwiek informacje dotyczące zdarzenia, 
bądź rozpoznaje osoby z portretów pamięciowych, proszony jest 
o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kłobucku. Jak przeko-
nują policjanci, wszyscy mogą liczyć na zachowanie anonimowo-
ści.
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MIESZKAŃCY SOŁECTW ZADECYDUJĄ NA CO 
GMINA WYDA PONAD 813 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Pod koniec lipca na murawie stadionu we Wręczycy Wielkiej 
odbyła się czwarta edycja plenerowego wydarzenia „Powiat Kło-
bucki - tu żyje się bezpiecznie”. Motywem przewodnim imprezy 
było tym razem bezpieczeństwo seniorów. 

Uczestnicy, na podstawie materiałów przygotowanych przez 
starostwo i kłobucką komendę policji, mieli okazję zapoznać się 
ze skalą zagrożeń oraz z profilaktyką bezpieczeństwa. Spotka-
nie stało się również dobrą okazją do uhonorowania starszych 
mieszkańców z okazji 40. rocznicy funkcjonowania Koła Emery-
tów i Rencistów we Wręczycy Wielkiej oraz działających w gminie 
przy kołach gospodyń wiejskich zespołów śpiewaczych.
 
Panie z zespołów „Kalina”, „Jarzębina”, „Szarlejka”, „Grodzianki” 
oraz „Wręczynki” zrewanżowały się z kolei uczestnictwem w czę-
ści artystycznej spotkania. Okazję do prezentacji swych umiejęt-
ności mieli także zawodnicy miejscowego Klubu Sportów Walki 
Mix-Team. Natomiast najmłodsi uczestnicy festynu mogli wziąć 
udział w turnieju piłkarskim, konkursie plastycznym, a także sko-
rzystać ze zjeżdżalni i trampoliny. Gwiazdą wieczoru, był zespół 
Gang Marcela.

Adrian Biel, fot. Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Do 30 września potrwa zbieranie wniosków od sołtysów o prze-
znaczenie środków w ramach funduszu sołeckiego. Na zadania, 
które będą wykonane w przyszłym roku, dwadzieścia osiem 
gminnych jednostek otrzymało do dyspozycji łącznie ponad 813 
tys. zł.

Mieszkańcy rozdysponują częścią przyszłorocznego budżetu po 
raz pierwszy. Uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego 
podjęli bowiem wręczyccy radni wiosną tego roku. Jego wysokość 
oblicza się na podstawie specjalnego wzoru określonego w usta-
wie, a decydująca jest liczba mieszkańców danej jednostki. Doce-
lowo ma on służyć poprawie warunków życia, przy jednoczesnym 
zapewnieniu zgodności wydatkowania pieniędzy ze strategią 
rozwoju gminy. Ich katalog jest jednak bardzo szeroki.

- Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do 
uchwalenia posiadają sołtys, rada sołecka lub co najmniej pięt-
nastu pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Sołectwa mogą reali-
zować także wspólne przedsięwzięcia. W takim przypadku każde 
z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie 
odrębnie uchwala wniosek. Wniosek obejmujący również wspól-

Piotr Biernacki
ne przedsięwzięcia powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć 
przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa lub 
innego sołectwa w danej gminie – informują gminni urzędnicy. 

O przeznaczeniu pieniędzy przypadających na określone sołec-
two zadecydują zebranie wiejskie. Tylko na tym zgromadzeniu 
bowiem można uchwalić wspomniany wniosek. W nim określa się 
co ma być zrobione, uzasadnia inicjatywę i podaje jej koszt.
 
- Należy bezwzględnie pamiętać, aby wysokość sumy kosztów 
przewidywanych działań wskazanych we wniosku nie była wyższa 
niż ta, która została określona dla danego sołectwa. Wnioskowa-
ne zadania muszą również być możliwe do zrealizowania w ciągu 
roku budżetowego – zaznaczają urzędnicy.

Uchwalony wniosek sołtys przekazuje wójtowi, a ten gdy uzna, 
że jest on prawidłowo przygotowany, anonsuje go radzie gminy. 
Co istotne, przy ocenie wniosku wójt nie może kwestionować 
słuszności zaproponowanych do realizacji przedsięwzięć. Ustawa 
przewiduje również możliwość zmiany przedsięwzięć już zgło-
szonych we wniosku sołectwa w trakcie roku budżetowego lub 
modyfikacji ich zakresu. Nie może się to odbyć jednak wcześniej 
niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do 
31 października roku budżetowego.

Z SENIORAMI
O BEZPIECZEŃSTWIE

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

Milion złotych przekaże rząd na budowę boiska przy szkole w Truskolasach.

22 lipca gminę odwiedził premier Mateusz Morawiecki. Podczas spotkania z władzami gminy zapowiedział powstanie boiska do 
piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią. 

Koszt inwestycji oszacowany został na około 2 mln zł. Połowa tej kwoty będzie pochodzić z rezerwy ogólnej Prezesa Rady Mini-
strów. Drugą część maja pokryć środki własne samorządu.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

RZĄD DOFINANSUJE BUDOWĘ BOISKA W TRUSKOLASACH

2 powiaty, 25 gmin, łączny nakład 30.000 egzemplarzy, najtańsza reklama
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