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Muzyczne rozpoczęcie lata w naszym powiecie!

Świetna zabawa podczas Dni Kłobucka

Pierwszy weekend wakacji sprawił, że mogliśmy poczuć magię wielkich, światowych muzycznych wydarzeń, to za sprawą 
dwóch ważnych imprez jakie odbyły się w naszym powiecie. Dni Kłobucka oraz Liswarta Rock Festwial w Gminie Popów. Znani 
i lubiani artyści zagrali swoje największe przeboje dla naszych mieszkańców podczas koncertów posłuchać mogliśmy takich 
artystów jak Muchy, Myslovitz, Luxtorpeda, Cała Góra Barwinków, Rafał Brzozowski, Camasutra

Tradycją w gminie Popów stało się 
już głośne, muzyczne rozpoczęcie lata. 
W ostatni weekend czerwca, na scenie 
stadionu KS Liswarta Popów, odbyła 
się dwudniowa impreza plenerowa. 
Sobota 25 czerwca była świętem dla 
miłośników szeroko pojmowanej mu-
zyki rockowej. Trzecia edycja Liswarta 
Rock Festiwalu trwała do późnych 
godzin nocnych. Na scenie gościliśmy 
dwa legendarne poznańskie zespoły 
choć każdy prezentujący zupełnie od-
mienne barwy rocka. Muchy laureaci 
tegorocznego Fryderyka za Album 
Roku Rock: „Szaroróżowe”, którym po 
kilkuletniej przerwie powrócili z suk-
cesem na polską scenę muzyczną. 
Luxtorpeda - zespół, istniejący od 2010 
r., mający na koncie wiele albumów 
i świetnych koncertów na najlepszych 
festiwalach w kraju. Przed gwiazdami 
na scenie w Zawadach zagrali również: 
Fanaberia, Iksy, Menhor, a na zakoń-
czenie imprezy częstochowski Doom 

Wings. Drugi dzień imprezy to Piknik 
Rodzinny Gminy Popów, który jak 
sama nazwa wskazuje miał bardziej 
rodzinny charakter. Swe umiejętności 
wokalne zaprezentowały dzieci z GZSP 
oraz z GCK w Popowie. Świetna zaba-
wa odbywała się w strefi e animacji, 
gdzie oprócz gier wielkoformatowych 
i dmuchańców, mogliśmy obejrzeć 
również spektakl Teatru Bajaderka. 
Pod wieczór na scenie zagrał akustycz-
ny koncert RobGitarnik czyli Robert 
Madziarz, a imprezę zakończył świetny 
koncert legendarnej i dobrze wszyst-
kim znanej grupy Myslovitz, która 
grała znane kawałki takie jak „Długość 
dźwięku samotności” „ Peggy Brown”, 
„Zwykły Dzień” czy „W deszczu maleń-
kich żółtych kwiatów”.

Strefę gastronomiczną przygotowa-
ły KGW z naszej gminy Popów. Organi-
zatorami imprezy byli Gmina Popów 
i Gminne Centrum Kultury w Popowie, 
wspólnie z KS Liswarta Popów.

Od 24 do 26 czerwca trwały 
tegoroczne Dni Kłobucka. Wy-
czekiwana przez mieszkańców 
impreza plenerowa w końcu po-
wróciła. Coś atrakcyjnego przy-
gotowano na każdy jej dzień. 
Najsilniej nasycona atrakcjami 
była – jak zwykle – sobota.

Na Dni Kłobucka ponownie za-
prosił mieszkańców burmistrz Je-
rzy Zakrzewski. Imprezę rozpoczę-
to w noc świętojańską. Tę pierwszą 
jej część zorganizowano akurat nie 
na rynku, a w bardziej stosownym 
miejscu – w parku, przy charak-
terystycznym mostku. Specjalny, 
klimatyczny spektakl przygotował 
na tę okazję Zespół Pieśni i Tańca 
„Ziemia Kłobucka”. To było wido-
wisko łączące muzykę, taniec i wie-
czorną grę świateł. Widowni nie 
zabrakło – i to zupełnie nie dziwi.

W sobotę główny ciężar imprezy 
przeniósł się na kłobucki rynek. Tu 
ponownie mogliśmy oglądać rywa-

lizację sprawnościową zgłoszonych 
drużyn. Wymiatacze – to widowi-
skowe zawody, w których podczas 
kilku godzin zmagające się zespoły 
mierzyły się z nietypowymi konku-
rencjami. Używano rozstawianego 
w tym celu, specjalnie przygoto-
wanego sprzętu – w sam raz do 
popisów sprawności wysportowa-
nych ludzi. Wieczorem wydarzenia 
przeniosły się na główną scenę 
Dni Kłobucka. W koncercie „Ro-
dzinne granie” wystąpili znani kło-
bucczanom wykonawcy: Izabela 
i Krzysztof oraz Jagoda i Sebastian 
Wypychowie. Następnie trwający 
ponad godzinę koncert dała na-
sza popularna Cała Góra Barwin-
ków. Przyjemnie było móc znowu 
posłuchać kłobuckiego zespołu, 
znanego w całej Polsce. I zobaczyć, 
że nasi muzycy są w formie. Bez 
trudu rozkręcili wieczorną zabawę 
na rynku. W takich okolicznościach 
na scenę mogła wejść gwiazda te-

gorocznych Dni Kłobucka: Rafał 
Brzozowski. Wykonawca reprezen-
tujący nas ponad rok temu w kon-
kursie Eurowizji, świetnie znany 
z programów telewizyjnych i prze-
bojów, które kreuje już od szeregu 
lat, wyśpiewał swój najważniejszy 
repertuar przed tłumem miesz-
kańców Kłobucka i okolicy. Wszy-
scy chętnie słuchali i bawili się 
pod sceną i dalej, w głębi placu. 
Wieczorami mieszkańcy opano-
wują zresztą wszystkie zakamarki 
uroczego miejskiego rynku. Impre-
za musiała być udana. Komu mało 
było występu gwiazdy, został pod 
sceną na Męskie Granie z udziałem 
Michała Błaszczaka, Łukasza Drza-
zgi, Błażeja Kozackiego i Kevina 
Wysockiego. A potem wielu jeszcze 
pozostało tutaj, by uczestniczyć 
w dyskotece.

Liswarta Rock Festiwal
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Muzyczne rozpoczęcie lata w naszym powiecie!
Rozmowa z zespołem 

Myslovitz
Jak się bawiła publiczność pod-

czas koncertu?
Myslovitz: Bardzo nam się podo-

bało, był super kontakt z publicznością, 
daliśmy radę wspólnie, publiczność 
wykazała się świetnie ! okazało się, że 
w waszych szkołach było wychowa-
nie muzyczne. Było super, cieszy nas 
ogromna ilość fanów na naszych kon-
certach. Bardzo lubimy grać w takich 
malowniczych miejscach.

Gdzie są planowane najbliższe 
koncerty:

Myslovitz: Jest dla nas fajny czas – 
mamy mnóstwo koncertów najbliższy 
Mysłowice, Kraków, Mielec, Wrocław, 
Poznań.

Czy widać różnicę w energii pu-

bliczności, po tym czasie, kiedy 
tych koncertów, jednak nie było?

Myslovitz: Brakowało nam koncer-
tów i widać, że ludziom też brakowało 
tego typu wydarzeń – jest teraz bardzo 
dużo imprez muzycznych i wszędzie 
chodzą ludzie, ponieważ są stęsknieni. 
Granie na koncertach to jest sens naszej 
pracy, naszych pasji. Widzimy powrót 
ludzi do imprez, do kultury do zabawy 
-to bardzo nas cieszy!

Kiedy możemy spodziewać się 
kolejnej płyty?

Myslovitz: Pracujemy nad nią, ma-
teriał mamy już nagrany, pracujemy 
teraz nad mixami zajmuje się tym Alek-
sander Kaczmarek i Piotr Witkowski 
oczywiście razem z nami. Płyta będzie 
jesienią prawdopodobnie w listopadzie. 
Aktualnie wypuszczamy single i czeka-
my wszyscy na nową płytę. Planowa-
liśmy wydać płytę 2 lata temu – covid 
pokrzyżował nam plany.

Niedzielny program ma zwy-
kle nieco inny charakter. Również 
w tym roku. Na początek na scenie 
w budynku MOK-u odbył się spektakl 
„Tajemnica pewnej pracowni nauko-
wej”, który dla dzieci przygotowała 
grupa teatralna sMOK  z kło-
buckiego domu kultury. Od drugiej 
po południu znów zaczęło się dziać 
na głównej scenie na rynku. Przez 
ponad cztery godziny występowali 
tu kolejni nasi lokalni wykonawcy. 
To ta część imprezy, w której zawsze 
uczestniczy ta najwierniejsza widow-
nia. W godzinach popołudniowych 
rozrywkę zapewnił zespół Cama-

Sutra, reprezentujący muzyczny styl 
disco i dance. Ten rodzaj rozrywki 
praktycznie zawsze znajduje ama-
torów i sprawdza się na imprezach. 
Wieczorem wystąpiły dla kłobuc-
czan: Kabaret Czwarta Fala i Zespół 
Pieśni i Tańca „Ziemia Kłobucka”. Po-
tem, po ósmej, znów wróciła okazja 
do potańczenia, bo na scenę wszedł 
zespół Atest.

Należy dodać, że na dniach Kło-
bucka można było znaleźć relaks nie 
tylko w formie słuchania koncertów 
i oglądania występów czy rywaliza-
cji sportowej. W południowej części 
rynku można było przysiąść pod pa-

rasolami, coś zjeść i wypić. Widzieli-
śmy tu wiele uśmiechów i zrelakso-
wanych ludzi. Można było skorzystać 
z czekających na gości stoisk. Były 
smakołyki i atrakcje także dla dzie-
ci. Dla maluchów przygotowano lu-
biane dmuchane zamki i miejsca do 
zabawy. Nieco dalej, za domem han-
dlowym, działało wesołe miasteczko. 
Po prostu Miejski Ośrodek Kultury 
w Kłobucku przygotował na Dni Kło-
bucka coś atrakcyjnego dla każdego 
z uczestników tej imprezy, niezależ-
nie od jego wieku.
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Turystyka niejedno ma imię. Wyjeż-
dżamy daleko, by zupełnie oderwać się 
od spraw, które mamy obok siebie na co 
dzień. Wykupujemy często nietanie da-
lekie wypady zagraniczne, by zobaczyć 
miejsca atrakcyjne na skalę światową 
lub cieszyć się egzotycznym dla nas 
klimatem. Ale wypoczynek to nie tylko 
długie i dalekie wyjazdy. Relaks zapew-
nia też coś, na co wystarczy kilka popo-
łudniowych godzin lub jeden pogodny 
dzień wolny od pracy. Takie możliwości 
mamy i u nas w powiecie. Nie jesteśmy 
turystyczną Mekką ani parkiem atrakcji, 
ale mamy to, czego wieku szuka: relak-
sujące krajobrazy, kojącą zmysły przy-
rodę, dużo ciszy i spokoju. Mamy piękne 
miejsca, a przy tym mamy też różne 
atrakcje. Może czas je poznać? Może 
warto w któryś z letnich weekendów 
w końcu z nich skorzystać?

Wielu miało na pewno okazję zauwa-
żyć płynące po naszych głównych rze-
kach kajaki. To nasza lokalna atrakcja 
turystyczna, dla której przyjeżdżają tu 
również ludzie z szerszego regionu. Na-
sze rzeki po prostu zachowały wiele na-
turalnego piękna, więc spływ kajakowy 
po Liswarcie czy Warcie może być wiel-
ką frajdą. Doznaniem oferującym za-
równo relaks, jak i wrażenia estetyczne. 
Co ważne, spływy takie są organizacyj-
nie uporządkowane. W ostatnich latach, 
dzięki głosom społeczeństwa na pro-
pozycje wojewódzkiego budżetu oby-
watelskiego, ta forma turystyki została 
doinwestowana środkami publicznymi. 
Dzięki temu trasy są przygotowane do 
przyjęcia turystów, oznakowane, wy-
posażone w dogodne miejsca postoju. 
Co najważniejsze: ta infrastruktura nie 
dominuje, ale zapewnia niezbędną po-
moc. Mamy więc nadal pełną bliskość 
przyrody i jednocześnie gwarancję, że 
będzie gdzie wynająć kajak, a następnie 
dogodnie zacząć i zakończyć spływ. Wy-
starczy skorzystać z wyszukiwarki inter-
netowej i wpisać np. „kajaki Liswarta”, 
by na wskazanych stronach dowiedzieć 
się więcej. Zresztą nie tylko na temat tej 
formy rekreacji.

Nie tylko kajaki można u nas wypoży-
czyć, ale i rowery – te „zwykłe”, to zna-

czy do poruszania się po drogach. Wielu 
z nas ma jednak własny rower. Latem 
jest on jednym z lepszych narzędzi do 
rekreacji. Mamy oznakowane w tere-
nie szlaki rowerowe. Przede wszystkim 
warto wybrać się choć na krótki odcinek 
Liswarciańskiego Szlaku Rowerowego. 
Wytyczono go poprzez malownicze te-
reny doliny Liswarty. Przede wszystkim 
wyposażono też w kilka przygotowa-
nych specjalnie miejsc postojowych, 
gdzie można przysiąść, zjeść coś, co 
się zabrało na drogę. Główny szlak 
oznakowano wzdłuż Liswarty. Ale jego 
boczne odnogi zaczynają się w Kłobuc-
ku i biegną do Zawad i (druga) do Krze-
pic. Tereny mamy piękne, wymarzone 
dla turystyki rowerowej, jedynie liczba 
tras przygotowanych dla rowerzystów 
jest dziś jeszcze bardzo mała. Ale… dziś 
każdy ma w telefonie GPS. Nietrudno 
zaplanować sobie piękną przejażdżkę 
bocznymi drogami, czasem pośród pól. 
Niezapomniane widoki – gwarantowa-
ne. Kto nie próbował, być może nie zda-
je sobie sprawy, jak pięknie jest u nas 
latem.

Co warto u nas zobaczyć? Nie mamy, 
co prawda, zabytków pierwszej kla-
sy, ale… Są miejsca warte zobaczenia, 
w jakiś sposób niezwykłe. Na niedługi, 
popołudniowy spacer warto się wybrać 
do Wąsosza Górnego w gminie Popów. 
Ba, można tu z powodzeniem spędzić 
całą niedzielę. Wyjątkową perełką jest 
Kalwaria Wąsoska. Nie każdy w powie-
cie wie, że mamy u nas coś takiego. To 
zabytkowa droga krzyżowa, położona 
w bardzo malowniczym wąwozie. Na jej 
trasie każda stacja to osobna kapliczka 
– posadowiona w cieniu drzew, na zbo-
czu, na całej długości wąwozu. Miejsce 
jest zagospodarowane i przyjazne dla 
turystów. Może zapewnić też doznania 
natury duchowej. Warto przyjechać 
tu choć raz. Tuż obok jest zabytkowy 
cmentarz. A na nim – mogiła powstań-
ców styczniowych. To najważniejsze 
miejsce pamięci o powstaniu stycznio-
wym na naszym terenie. To symbol 
porównywalny z pomnikiem w Mokrej, 
choć nawiązujący do innej, wcześniej-
szej walki za Ojczyznę. Dosłownie kilka 

kroków dalej zaczyna się malownicza 
dolina Warty. A przy niej – plaża. Moż-
na tu oddać się miłemu wypoczynkowi 
– choćby po wycieczce do kalwarii i na 
powstańczy cmentarz.

W Dankowie w gminie Lipie mamy 
z kolei jedyny zachowany na naszym 
terenie zamek. Właściwie to są to głów-
nie mury obronne, bo ich wnętrze 
jest prawie puste. Ale zwraca uwagę 
szczególny, przemyślany układ bastio-
nów. Kiedyś u stóp zamku zaczynał się 
obszerny zalew, wypełniający dolinę 
Liswarty. Miejsce było trudne do zdoby-
cia – i nie dali mu rady nawet Szwedzi, 
którzy podczas potopu zajęli tak wiele 
polskich zamków. Panem na Dankowie, 
twórcą zamku, by potężny i straszny 
zarazem Stanisław Warszycki. Jeśli do-
dać, że zwali go „diabłem Warszyckim”, 
a po trzystu latach wciąż powtarza się 
między ludźmi opowieści o jego okru-
cieństwach – to możemy sobie wyobra-
zić, jakim człowiekiem prywatnie była 
ta, swoją drogą, ważna dla ówczesnej 
Rzeczypospolitej postać. Zamek nie ma, 
co prawda, Białej Damy. Ale niektórzy 
twierdzą, że w księżycową noc można 
tu dostrzec czasem wielkiego czarnego 
psa z pałającymi oczyma i łańcuchem 
u szyi. Czy to dusza potępionego War-
szyckiego, czy sam czart – nie wiemy. 
Ale… może ktoś zechce to sprawdzić 
w te wakacje? W obrębie murów jest też 
kościół – sanktuarium Matki Bożej Dan-
kowskiej. A na wałach – droga krzyżowa 
z rzeźbami na każdej stacji. Na cmenta-
rzu, nieco dalej we wsi, wytrwali znajdą 
grób pułkownika Grabińskiego, uczest-
nika walk w czasach napoleońskich. To 
rzadki w naszym regionie ślad nawiązu-
jący do tamtej epoki.

W Krzepicach warto poszukać śladów 
dawnego etnicznego kolorytu naszego 
regionu. Prawie starła go z powierzchni 
ziemi ostatnia wojna. Ale dziś to, co po-
zostało, otacza się troską. Przy samym 
moście nad Liswartą stoją ruiny syna-
gogi. Dziś obiekt jest w trakcie remontu, 
aby z grożącej zawaleniem ruiny mógł 
stać się centrum dialogu kultur. Jedną 
z bocznych dróg dojdzie się stąd na po-
łożony kilkaset metrów dalej cmentarz 

żydowski. To obiekt cenny w skali całe-
go kraju. Wyjątkowe jest to, że macewy, 
czyli tablice nagrobne, są tu wykonane 
z metalu. Wiele z nich zachowało się i za-
świadcza o wielokulturowości bliskiej 
nam ziemi.

Miłośnicy historii nie powinni odkła-
dać wizyty w prywatnym Muzeum 303 
w Napoleonie. Można tam zobaczyć 
z bliska nie tylko wyposażenie używa-
ne przez lotników, mundury, ale i kilka 
prawdziwych samolotów sprzed kilku-
dziesięciu lat. To muzeum jest jednym 
z tych nielicznych miejsc w powiecie 
kłobuckim, do których zaglądają turyści 
nawet z dalekich stron. Inne muzeum, 
nawiązujące eksponatami do okre-
su wojny światowej, mamy w Mokrej. 
Obiekt ten służy popularyzacji wiedzy 
o bitwie pod Mokrą, ale i o czasach 
przedhistorycznej kultury przeworskiej 
– choć, niestety, zabytki z tamtej epoki, 
wydobyte z naszej ziemi, w większości 
tkwią w szufladach wielkich instytucji, 
a nie u nas, w naszym muzeum. Wpaść 
tu jednak i tak warto.

Latem zawsze ciągnie ludzi nad 
wodę. Mamy rzeki, a wzdłuż ich biegu 
zajdzie się też miejsca, gdzie można wy-
skoczyć na ryby lub nawet skorzystać 
z niewielkiej plaży. Lepiej jednak wybrać 
miejsca przygotowane do tego typu 
rekreacji. Na czele listy poleceń musi 
się znaleźć malowniczy zalew w Ostro-
wach nad Okszą. Tu, jak nigdzie indziej 
u nas, można się poczuć prawdziwie jak 
„na jeziorach”. Atrakcyjnym miejscem 
jest też kłobucki zalew Zakrzew. Miesz-
kańcom miasta tego miejsca na pew-

no nie trzeba przedstawiać. Pięknym 
miejscem jest także zbiornik retencyjny 
w samym środku Panek. Przygotowa-
na obok przestrzeń dla wypoczynku 
zapewnia godziwe warunki. Nad wodą 
można spędzić czas również w Kamyku. 
Tutejsze kąpielisko w ostatnich latach 
cieszyło się z reguły dużą popularno-
ścią. W pogodny dzień może więc wręcz 
braknąć miejsc.

Mamy jeszcze sporo innych atrakcji 
– wartych choć takiego popołudnio-
wego czy weekendowego wypadu lub 
przystanięcia na chwilę podczas ma-
łej rodzinnej wycieczki. Mamy cenne 
świątynie: w Kłobucku i Krzepicach, 
ale także w Truskolasach, gdzie można 
poznać wyjątkową atmosferę kościoła 
z drewna. Mamy atrakcyjne parki – te 
w Kłobucku są świetnym miejscem na 
relaksacyjne spacery. W Parzymiechach 
mamy cmentarz z grobami prawdzi-
wych hrabiów. Wymieniać propozycje 
można by jeszcze długo.

Warto też śledzić zapowiedzi imprez 
plenerowych, zarówno tych organizo-
wanych przez instytucje samorządowe, 
jak i przez podmioty prywatne – choćby 
w Kamyku. Jeśli ktoś latem nie ma urlo-
pu, a nie posyła dzieci na kolonie, może 
dla swych pociech znaleźć coś ciekawe-
go w wakacyjnych programach domów 
kultury. Wiele z tych naszych atrakcji, 
owszem, nie da takich wrażeń, jak wcza-
sy na Maderze czy wycieczka do Paryża, 
ale… i one mają moc dać nam wytchnie-
nie, uśmiech, poczucie miło spędzone-
go czasu. Warto z tego korzystać.

Jak miło spędzić lato u nas?
Cudze chwalicie, swego nie znacie – to znane powiedzenie całkiem nieźle pasuje też do wielu z nas. Oczywiście nie mamy u nas atrakcji 
turystycznych na skalę światową, długich piaszczystych plaż czy gór. Ale… są ludzie, którzy to do nas przyjeżdżają odpocząć. Nie na 
tydzień – ale na dzień, na weekend. Co można zobaczyć i co warto robić u nas latem? W jaki sposób i my możemy zapewnić sobie odro-
binę letniego relaksu u nas, na miejscu, w powiecie kłobuckim?
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W ostatnim czasie na terenie po-
wiatu kłobuckiego dzięki naszej 
działalności zorganizowano:

Bieg nad Liswartą - Bieg na 
orientację o dystansie 6,5 km dla 
czteroosobowych drużyn klas 4-8 
zapewnił wiele sportowych emo-
cji. Na zwycięzców czekały nagro-
dy.  Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dedykowane koszulki, a zwycięscy 
puchar ufundowany został przez 
wiceministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Szymona Giżyńskiego.

Byliśmy partnerem głównym X 
już edycji BIEGU LEŚNEGO - obser-
wowaliśmy zmagania wytrwałych 
sportowców na dystansie 11 km. 
Najwytrwalsi i najszybsi zawodnicy 
wśród kobiet i mężczyzn otrzymali 
nagrody rzeczowe. Nagrody zosta-
ły ufundowane przez wiceministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Szymona Giżyńskiego.

Dzięki Fundacji LAR.GO. Razem 
Możemy Więcej w niedziele 26 
czerwca na stadionie KS Liswarta 
Popów odbyła się trzecia edycja 
turnieju Liswarta Cup 2022 pod 
patronatem Wójta Gminy Popów - 
Jana Kowalika. Turniej odbywały się 
w 4 grupach wiekowych: żak, skrzat, 
orlik, trampkarz. W turnieju udział 
wzięły drużyny GKS Siemkowice, 
Pogoń Kamyk, Liswarta Popów, 
Hetman Rusiec, AS Pajęczno, Warta 
Działoszyn, Grom Miedźno. Każda 
z drużyn uczestnicząca w turnieju 
została nagrodzona pamiątkowym 
pucharem oraz piłką, a każdy Za-
wodnik medalem. Organizatorzy 
wraz z trenerami drużyn biorących 
udział w turnieju nagrodzili również 
indywidualnie najlepszych strzel-
ców, zawodników oraz bramkarzy 
w każdej kategorii wiekowej.

Fundacji LAR.GO. Razem Mo-
żemy Więcej pomogła kolejnemu
Gminnemu  Klubowi  Sportowe-

mu „MARATON” Waleńczów, który 
może ćwiczyć i rozwijać swoje pa-
sje. Dzięki wsparciu fundacji młodzi 
sportowcy mogą cieszyć się nowymi 
strojami meczowymi, a tym samym 
brać czynny udział w rozgrywkach 
ligowych.

Prezes  Zarządu  GKS  MARA-
TON Waleńczów - Anna Najman zło-
żyła nam ofi cjalne podziękowania 
i podkreśliła, że tylko wspólna praca 
prowadzi do rozwoju :

„Bez pomocy ludzi do-
brej woli Klub nie jest w stanie udźwi-
gnąć
kosztów związanych z funkcjonowa-
nie i rozwojem naszej Akademii.
{…} Za okazane wsparcie składa-
my Państwu najserdeczniejsze po-
dziękowania. Niech uśmiech na twa-
rzy każdego dziecka będzie dla 
nas wszystkich największą nagrodą.”

– Dziękujemy Fundacji LAR.GO za 
nowe stroje dla naszych zawodni-
ków. Naszym piłkarzom bardzo po-
dobają się nowe koszulki, ciężko jest 
znaleźć sponsora dla małego klubu. 
Każdy z tych młodych zawodników 
-chce być Lewandowskim. Jeden 
z naszych wychowanków idzie do 
Klubu Piłkarskiego Victoria, kolejny 
idzie do Rakowa, nasza zawodznicz-
ka będzie należała do Skra Ladies. 
W naszym Klubie uczymy wszyst-
kich zawodników technik, wytrzy-
małości, koordynacji ruchowej. 
Jesteśmy już w lidze wojewódzkiej 
- Mamy dwóch zawodników z pla-
cówki z domu dziecka, którzy są wy-
brani do Kadry Narodowej Domów 
Dziecka tj. Patryk i Kacper, oni tre-
nują z nami od małego. - podkreśla 
Andrzej Ujma – były trener Kadry 
Narodowe Domów Dziecka w piłce 
nożnej, mistrz świata, dwukrotny 
wice mistrz świata.

Wszytskich zapraszamy do współ-
pracy pamiętajmy że RAZEM MOŻE-
MY WIECEJ !!

Razem możemy więcej !
Fundacja Razem Możemy Więcej Lar. Go Wspiera sportow-
ców i promuje aktywny styl życia. Sport i pomoc to nasza 
pasja, nieustannie przyświeca nam cel RAZEM MOŻEMY 
WIECEJ !

BIEG LEŚNY W KŁOBUCKU

GKS MARATON WALEŃCZÓW

BIEG NAD LISWARTĄ
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To prawda! To tylko kilka kilome-
trów. Rzecz tylko w tym, że… w na-
szym Paryżu nie stoi słynna wieża. 
A w Rzymie próżno szukać antycz-
nych ruin. Nasz Paryż to nazwa pół-
nocnej części Albertowa w gminie 
Lipie. Choć taka nazwa części wsi 
jest znana tylko na miejscu, to ma 
status nazwy urzędowej i znajduje 
się w oficjalnym Państwowym Re-
jestrze Nazw Geograficznych. Nasz 
Rzym też jest w tym rejestrze, choć 
bez statusu nazwy oficjalnej. Aby 
znaleźć się w Rzymie, trzeba się udać 

do gminy Popów. Rzym to część Po-
powa – pojedyncze zabudowania za 
stacją paliw, nieco poza wsią.

Mamy więcej takich „znanych 
miejsc” w naszym powiecie. Miesz-
kańcy Krzepic z reguły świetnie wie-
dzą, że do Pragi mogą się wybrać 
spacerkiem z centrum swojego mia-
sta. Nasza Praga znajduje się na po-
graniczu Krzepic i Dankowic Pierw-
szych. Choć na znakach drogowych 
podaje się, że jest to ulica Praga, 
w rejestrze figuruje jako część miej-
scowości. Ma dwie-trzy ulice – jak 

osobna wieś. Znajdziecie ją za za-
lewem Łezka. Tylko… nie szukajcie 
w tej Pradze czeskiej piwiarni.

Mamy też w powiecie nazwy zna-
nych miejscowości z innych części 
Polski. W gminie Panki jest wieś Pa-
canów. Nazwa taka, jak słynnego 
Pacanowa „gdzie kozy kują”. Tylko 
że rozsławione przez Makuszyńskie-
go miasteczko jest w województwie 
świętokrzyskim. Z kolei miasto Ja-
wor jest na Dolnym Śląsku. A nasz 
Jawor to część Starokrzepic – nieco 
na uboczu, na zachodzie wsi. Z od-
powiedników miast polskich mamy 
jeszcze Chełmno. Dziś to u nas na-
zwa kawałka lasu w gminie Lipie. Do 
II wojny światowej istniała tam wio-
ska o takiej nazwie. Niemcy brutal-
nie wysiedlili mieszkańców w marcu 
1942 roku, a wieś zniszczyli. Już się 
nie odrodziła.

W naszym powiecie znajdziemy 
też „dzielnice Częstochowy”. Mamy 
aż dwie Częstochówki! W gminie 
Panki to niestandaryzowana nazwa 
części wsi Kałmuki (na uboczu na 
północnym wschodzie). W gminie 
Wręczyca Wielka to zachodnia część 
wsi Borowe. W dwóch miejscach 
znajdziemy Zawodzie. Tak nazywa 
się część Wilkowiecka (blisko środka 
wsi) oraz zachodnia część Rębielic 

Królewskich. W powiecie kłobuckim 
jest i Raków. To nazwa urzędowa 
części Ostrów nad Okszą, położonej 
na samym południu miejscowości.

Wróćmy do „zagranicy”. Nie 
ruszając się z powiatu, możemy 
wpaść do Stanów, odwiedzić Wyspy 
i zobaczyć Nowy Świat. Choć nieko-
niecznie spotkamy Anglosasów czy 
Latynosów. Stany to u nas sympa-
tyczna wioska nad brzegiem Liswar-
ty w gminie Przystajń. Wyspy to… 
łąka nad Okszą w Kłobucku. Zaraz 
za oczyszczalnią ścieków, więc miej-
sce… niezbyt turystyczne. Lepiej już 
zobaczyć Nowy Świat. Najbliższy 
jest w Truskolasach – gdzie ulica 
Cmentarna.

Nasze Kresy są w Lipiu. To nazwa 
pola i ulicy. Kto woli Meksyk, znaj-
dzie go w gminie Popów, bo to na-
zwa południowego krańca Rębielic 
Królewskich. Mamy też dwa miej-
sca o nazwie Sachalin – jak rosyjska 
wyspa blisko Japonii. U nas to część 
Waleńczowa pod samym lasem (na 
południu) oraz przysiółek wsi Brze-
ziny w gminie Przystajń. Krym to 
z kolei wariant nazwy osady młyń-
skiej nad Liswartą w Zborach w gmi-
nie Popów. To niemal tam, gdzie 
wspomniany na początku nasz po-
wiatowy Rzym. U nas od Rzymu do 

Krymu jest ledwie kilometr, więc po-
pularne przysłowie tu nie miałoby 
żadnego sensu.

Blisko mamy też „w góry”. Babią 
Górę pod Kłobuckiem każdy da radę 
zdobyć. To niewielkie wzniesienie 
w lesie zaraz na północ od miasta. 
Trudniej znaleźć Łysą Górę – jest 
w środku lasu za Ostrowami nad 
Okszą, niemal nad Kocinką. Nasza 
Dolina Pięciu Stawów leży głęboko 
w lesie między Truskolasami i Kło-
buckiem. Faktycznie są tam stawy. 
Ale rybne, a nie górskie.

Skąd u nas takie nazwy – nawiązu-
jące do miejsc bardzo znanych i bar-
dzo odległych? Czasem ich źródłem 
mogła być wola dawnego właścicie-
la, który gdzieś blisko chciał mieć na-
zwę wspominaną z własnych wojaży. 
Czasem zbieżność nazwy z obcą nie 
wynika z bezpośredniej inspiracji – 
jak w przypadku niejednej polskiej 
Pragi (od słowa „prażyć”). Zawodzie 
– to dobra nazwa dla każdego miej-
sca „za wodą”. A Łysych Gór mamy 
w Polsce zatrzęsienie. Założymy się 
jednak, że mało kto zdawał sobie 
sprawę, że podobnych „światowych 
nazw” mamy w powiecie aż tyle.

Pół świata w naszym powiecie
Spod paryskiej wieży Eiffla do rzymskiego Forum 
Romanum jest grubo ponad tysiąc kilometrów. U nas, 
w powiecie kłobuckim, możemy odwiedzić Paryż i Rzym 
w ciągu jednego dnia – i to nawet pieszo.

Nowa, ogólnodostępna oferta 
PKP Intercity

Taniej z Bliskimi obowiązuje w po-
ciągach kategorii TLK oraz IC w rela-
cjach krajowych. Aby skorzystać z tej 
oferty wystarczy podróżować w gru-
pie od 2 do 6 osób. Wszyscy jej człon-
kowie otrzymują wtedy 30% zniżki 
od bazowych cen biletów.

Bilety należy kupić najpóźniej 
dzień przed wyjazdem – z tego powo-
du w ramach tej promocji nie można 
zakupić ich u konduktora. Bilety są 
dostępne na 30 dni przed odjazdem 
pociągu w kasach biletowych i kana-
łach online.

Oferta łączy się z ulgami ustawo-
wymi, dzięki czemu osoby do nich 
uprawnione będą podróżować jesz-
cze taniej. Co warte podkreślenia, 
bilety w ramach promocji Taniej z Bli-
skimi możemy zakupić również na 
przejazd w wagonie z miejscami do 
leżenia (tzw. kuszetki) oraz w wago-
nie sypialnym.

W pociągach ekspresowych – EIC 
oraz EIP – niezmiennie można korzy-
stać z Biletów Rodzinnych, które PKP 
Intercity oferuje grupom od 2 do 5 
osób, w których jest dziecko poniżej 
16. roku życia. W tej ofercie każdy 
z członków grupy również otrzymuje 
30% zniżki na bilet.

Pierwsze półrocze: PKP 
Intercity z największą liczbą 
podróżnych w historii spółki

Wprowadzenie nowej, atrakcyjnej 
oferty to zachęta do korzystanie z nisko-
emisyjnego transportu jakim jest kolej 
i pozostawienia auta w garażu. W przy-
padku podróży samochodem w grupie 
koszty, jak i emisja spalin rozkładają się 
na kilka osób – PKP Intercity proponuje 
rozwiązanie, które jest jeszcze bardziej 
ekonomiczne i niskoemisyjne. Każdo-
razowy wybór pociągu zamiast auta to 
mniejsza emisja CO2 – i takiego wyboru 
dokonuje coraz więcej Polaków. Pierw-
sze półrocze bieżącego roku to kolejne 
rekordowe wyniki przewozowe narodo-
wego przewoźnika: od początku roku 
do 30 czerwca PKP Intercity przewiozło 
25,4 mln osób. W poprzednich dwóch 
latach ta liczba wynosiła mniej niż 12,5 
mln, z kolei w pierwszej połowie 2019 
roku z PKP Intercity podróżowało 22,8 
mln osób. Tegoroczny wynik stanowi 
11% wzrostu w stosunku do okresu 
styczeń-czerwiec 2019 r. (przed pande-
mią). W maju z usług PKP Intercity sko-
rzystało 5,26 mln osób, zaś w czerwcu 
– 5,3 mln osób, co oznacza niecały 1% 
wzrostu. Rekordowym dniem był 19 
czerwca – tylko tego dnia 247 tys. osób 
wyruszyło w podróż z PKP Intercity.

Po dwóch latach pandemii i obo-
strzeń z nią związanych Polacy chęt-
nie wracają do pociągów. Na coraz 
większe zainteresowanie przejazda-

mi koleją duży wpływ mają efekty 
programu inwestycyjnego PKP Inter-
city, podnoszącego komfort podróży, 
a także oferta Promo, wprowadzona 

na początku maja do pociągów kate-
gorii ekonomicznych.

W grupie raźniej… i taniej – nowa oferta PKP Intercity
PKP Intercity wprowadziło nową ofertę dla małych grup. Od 1 lipca podróże koleją z rodziną lub grupą przyjaciół jest jeszcze 
tańsze. Taniej z Bliskimi to nowa oferta przygotowana specjalnie dla rodzin i niewielkich grup od 2 do 6 osób.
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Obniżka podstawowej składki 
podatkowej PIT z 17 do 12 procent 
to wydarzenie bez precedensu 
w dziesięcioleciach istnienia wol-
nej Polski. Jak pamiętamy, daw-
niej długo obowiązywały składki 
w wymiarze 19 procent, a i kwota 
wolna od podatku była wówczas 
nieporównywalnie niższa. Zmiany 
ustawowe wprowadzają też moż-
liwość rozliczenia części składek 
zdrowotnych w podatku dochodo-
wym dla przedsiębiorców na po-
datku liniowym, ryczałcie i karcie 
podatkowej, likwidację ulgi dla kla-

sy średniej, możliwość stosowania 
od następnego roku kwoty wolnej 
u 3 płatników oraz ujednolicenie 
terminów rocznego rozliczenia PIT 
dla wszystkich formularzy do 30 
kwietnia.

Zastosowano pakiet rozwiązań 
prorodzinnych, który umożliwi 
m.in. preferencyjne rozliczenie 
osób, które samotnie wychowują 
dzieci, a także zwiększony z 3089 
złotych do 16 061,28 złotych w 2022 
roku limit dochodów dziecka, któ-
ry pozwala rodzicom skorzystać 
z preferencji podatkowych.

W ocenie administracji skar-

bowej nowe przepisy znacznie 
upraszczają i stabilizują system 
podatkowy. Zmiany, które weszły 
w życie od 1 lipca, będą dotyczy-
ły rozliczenia za cały bieżący rok 
i obejmą wszystkich podatników, 
którzy rozliczają się według ska-
li podatkowej – zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę i zlece-
nie, pobierających emeryturę lub 
prowadzących działalność gospo-
darczą, ale również przedsiębior-
ców rozliczających się podatkiem 
liniowym, ryczałtem ewidencjono-
wanym i kartą podatkową.

- Warto podkreślić, że ustawa 

pozostawiła bez zmian wszystkie 
korzystne rozwiązania, które obo-
wiązują od 1 stycznia i do których 
już jesteśmy przyzwyczajeni, mia-
nowicie 30 tys. złotych kwoty wol-
nej od podatku i próg podatkowy 
na poziomie 120 tys. złotych rocz-
nie – podkreśla Mariusz Cupiał, dy-
rektor Izby Administracji Skarbo-
wej w Katowicach.

Zwraca uwagę, że wprowadzono 
obecnie od razu dużą liczbę rozwią-
zań podatkowych, z których w za-
sadzie wszystkie ukierunkowane 
są na to, by korzyści uzyskiwali po-
datnicy. Zmiany te można podzielić 
na trzy kategorie. Pierwsza to ko-
rzystne rozwiązania ogólne. Druga 

– rozwiązania prorodzinne. Trzecia 
kategoria to rozwiązania skierowa-
ne do przedsiębiorców.

Organy administracji skarbowej 
prowadzą kampanię informacyj-
ną na temat zmian podatkowych. 
Przewidziano spotkania poświę-
cone tej tematyce. Osoby zainte-
resowane szczegółami mogą też 
znaleźć szereg informacji lub za-
dać pytanie na poświęconej tej 
tematyce stronie internetowej 
podatki.gov.pl/niskiepodatki. Jest 
też możliwość umówienia się na 
spotkanie w Urzędzie Skarbowym 
w Kłobucku.

Korzystne zmiany dla podatników
Od 1 lipca obowiązują zmiany podatkowe, które wynikają z nowelizacji ustawy pod-
pisanej przez Prezydenta RP 14 czerwca. Wśród najłatwiej dostrzegalnych zmian 
jest duża obniżka podatku PIT: z 17 do 12 procent. Korzyści dla podatników przyno-
szą też inne wprowadzone regulacje.

Tragiczny wypadek na obwodnicy Krzepic

Wiadomość o wypadku dotarła do 
dyżurnego oficera kłobuckiej policji 
o 15.45. Na drogę krajową nr 43 pod 
Krzepicami bezzwłocznie skierowano 
wszelkie służby ratunkowe. Przybyli 
na krzepicką obwodnicę policjanci 
z kłobuckiej drogówki wstępnie usta-
lili, że kierujący samochodem osobo-
wym seatem toledo, jadąc w kierun-
ku Wielunia, z niewyjaśnionej dotąd 
przyczyny zjechał na przeciwległy pas 
ruchu, po czym czołowo zderzył się 
z jadącym z naprzeciwka ciągnikiem 

siodłowym renault z naczepą.
- 53-letni kierowca seata, mieszka-

niec powiatu oleskiego, w wyniku od-
niesionych obrażeń poniósł śmierć. 
Ciągnikiem siodłowym kierował 
51-letni obywatel Ukrainy, na stałe 
mieszkający również w powiecie ole-
skim. Kierowca ciężarówki był trzeź-
wy. Dodatkowo pobrano od niego 
krew do badań na zawartość środków 
psychoaktywnych. W zdarzeniu brał 
również udział osobowy chevrolet, 
który jechał bezpośrednio za seatem. 

Po zdarzeniu chevrolet został uszko-
dzony odrzuconymi elementami ka-
roserii pojazdów, które zderzyły się 
czołowo. Tym samochodem kiero-

wała 30-letnia mieszkanka powiatu 
oleskiego, która nie odniosła żadnych 
obrażeń – opisuje rzecznik policji, asp. 
Kamil Raczyński.

Na miejscu wypadku pracowali 
między innymi policjanci z kłobuckiej 
drogówki oraz technik kryminalistyki. 
Czynności policyjne były realizowa-
ne pod nadzorem częstochowskiego 
prokuratora. Lokalizacja miejsca wy-
padku sprawiła, że na czas wykony-
wania policyjnych czynności droga 
krajowa nr 43 była całkowicie zablo-
kowana. Tymczasowe objazdy popro-
wadzono przez centrum Krzepic.

- Dokładne przyczyny i okoliczno-
ści tego tragicznego zdarzenia, będą 
wyjaśniane w toczącym się postępo-
waniu, podczas którego kryminalni 
między innymi skorzystają z opinii 
biegłych z zakresu badania stanu 
technicznego pojazdów oraz rekon-
strukcji wypadków drogowych. Po-
stępowanie nadzoruje Prokuratura 
Rejonowa w Częstochowie – uzupeł-
nia Raczyński.

W czwartek 30 czerwca na obwodnicy Krzepic doszło 
do tragicznego wypadku. Jego okoliczności i przyczy-
ny wyjaśniają obecnie kłobuccy śledczy. Ze wstępnych 
ustaleń mundurowych z kłobuckiej drogówki wynika, że 
53-letni kierujący osobowym seatem z nieznanych do-
tąd przyczyn przejechał przez oś jezdni, po czym czo-
łowo zderzył się z ciężarówką. W wyniku odniesionych 
obrażeń kierowca osobówki poniósł śmierć.

Nocne i świąteczne dyżury aptek
od 11 do 18 lipca
Apteka „Plus dla zdrowia – Twoja 
Apteka Internetowa”, 42-100 Kło-
buck, ul. 11 Listopada 14
Apteka Prywatna Sp. Jawna, Ur-
szula Kalwik, Teresa Tracz, 42-160 
Krzepice, ul. Dzielna 7
Od 18 do 25 lipca
Apteka „VERIS”, 42-100 Kłobuck, ul. 
11 Listopada 5b
Apteka s.c. Justyna i Marcin Tracz 
42-160 Krzepice, ul. Dzielna 12
Od 25 lipca do 1 sierpnia
Apteka Firma Bonarewicz s.j., 42-
100 Kłobuck, ul. Staszica 21
Apteka „APFARM” Spółka Cywilna, 
mgr Łukasz Mucha, mgr Tomasz 
Rzepka, 42-160 Krzepice, ul. Czę-

stochowska 8
Od 1 do 8 sierpnia
Apteka LEKFARM s.j., J. Lembke - 
Rarok, A. Rarok, 42-100 Kłobuck, 
ul. Szkolna 16
Apteka Centrum Zdrowia LEK-
FARM mgr Justyna Lembke–Rarok, 
42-160 Krzepice, ul. Szkolna 5
Od 8 do 15 sierpnia
Apteka Prywatna „TAG – FARM” s. 
c., Agnieszka Dederko, Teresa Mer-
ta, Grażyna Słaby, 42-100 Kłobuck, 
ul. 11 Listopada 16
Apteka Prywatna Zenona Koło-
dziejczyk-Broda, Marek Broda, 42-
160 Krzepice, ul. Częstochowska 11
Od 15 do 22 sierpnia
Apteka Teresa Grzyb-Sikora, 42-

100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 44
Apteka Prywatna Sp. Jawna, Ur-
szula Kalwik, Teresa Tracz, 42-160 
Krzepice, ul. Dzielna 7
Od 22 do 29 sierpnia
Apteka Firma Bonarewicz s.j., 42-
100 Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła 
II 21
Apteka s.c. Justyna i Marcin Tracz 
42-160 Krzepice, ul. Dzielna 12
Od 29 sierpnia do 5 września
Apteka Firma Bonarewicz s.j., 42-
100 Kłobuck, ul. 9 Maja 25
Apteka „APFARM” Spółka Cywilna, 
mgr Łukasz Mucha, mgr Tomasz 
Rzepka, 42-160 Krzepice, ul. Czę-
stochowska 8

Jesteśmy nowym bezpłatnym 
czasopismem w powiecie kłobuc-
kim. Piszemy o sprawach ważnych 
i istotnych dla każdego mieszkańca 
gminy. Nasze czasopismo jest infor-
macyjno-publicystyczne o tematyce 
społeczno – politycznej, kulturalnej 

i sportowej, w którym głos każdego 
mieszkańca jest ważny! Drukujemy 
się w 30 000 egzemplarzy. Mamy 
wielką nadzieję, że dzięki kolporta-
żowi oraz reklamodawcom – docie-
ramy do wszystkich domów w na-
szym powiecie. Jesteśmy dla naszych 
mieszkańców!
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W niedziele 26 czerwca na sta-
dionie KS Liswarta Popów odbyła 
się trzecia edycja turnieju Liswar-
ta Cup 2022 pod patronatem Wój-
ta Gminy Popów - Jana Kowalika. 
Turniej odbywały się w 4 grupach 
wiekowych: żak, skrzat, orlik, 
trampkarz. W turnieju udział wzię-
ły drużyny GKS Siemkowice, Pogoń 
Kamyk, Liswarta Popów, Hetman 
Rusiec, AS Pajęczno, Warta Dzia-
łoszyn, Grom Miedźno. Drużyna 
gospodarzy turnieju zajęła 2 miej-
sce w kategorii żak, skrzat i orlik, 
a w kategorii trampkarz uplasowa-
ła się na 3 miejscu. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom i dzięku-
jemy sponsorom, dzięki którym 
turniej mogł się odbyć: Fundacji 
LAR.GO. Razem Możemy Więcej, 
Spółce Pamapol oraz Gminie Po-
pów. Serdeczne podziękowania 
również dla zarządu KS Liswarta 
Popów, który podjął się trudu zor-
ganizowania całego przedsięwzię-
cia. Każda z drużyn uczestnicząca 
w turnieju została nagrodzona 
pamiątkowym pucharem oraz pił-

ką a każdy Zawodnik medalem. 
Organizatorzy wraz z trenerami 
drużyn biorących udział w turnieju 
nagrodzili również indywidualnie 
najlepszych strzelców, zawodni-
ków oraz bramkarzy w każdej ka-

tegorii wiekowej. Otrzymali oni pa-
miątkowe puchary Na zawodników 
czekał również poczęstunek przy-
gotowany przez KGW w Zawadach. 

Liswarta CUP

GRUPA SKRZAT 
GKS Siemkowice 1-2 
Pogoń Kamyk 
Hetman Rusiec 0-3 
Liswarta Popów 
GKS Siemkowice 2-3 
Liswarta Popów 
Pogoń Kamyk 8-0 Het-
man Rusiec 
GKS Siemkowice 6-0 
Hetman Rusiec 
Liswarta Popów 1-2 Po-
goń Kamyk 
Tabela: 
1. Pogoń Kamyk 9 pkt 12-2 
2. Liswarta Popów 6 pkt 
7-4 
3. GKS Siemkowice 3 pkt 
9-5 
4. Hetman Rusiec 0 pkt 
0-17

 
GRUPA ŻAK 
AS Pajęczno 8-0 Liswarta 

Popów 
GKS Siemkowice 10-0 
Hetman Rusiec 
AS Pajęczno 14-0 Hetman 
Rusiec 
Liswarta Popów 1-0 GKS 
Siemkowice 
AS Pajęczno 8-2 GKS 
Siemkowice 
Hetman Rusiec 0-8 
Liswarta Popów 
Tabela: 
1. AS Pajęczno 9 pkt 30-2 
2. Liswarta Popów 6 pkt 
9-8 
3. GKS Siemkowice 3 pkt 
12-9 
4. Hetman Rusiec 0 pkt 
0-32 
GRUPA ORLIK 
AS Pajęczno 1-3 Liswarta 
Popów 
GKS Siemkowice 4-0 
Hetman Rusiec 

AS Pajęczno 3-1 Hetman 
Rusiec 
Liswarta Popów 2-2 GKS 
Siemkowice 
AS Pajęczno 1-7 GKS 
Siemkowice 
Hetman Rusiec 3-4 
Liswarta Popów 
Tabela: 
1. GKS Siemkowice 7 pkt 
13-3 
2. Liswarta Popów 7 pkt 
9-6 
3. AS Pajęczno 3 pkt 5-11 
4. Hetman Rusiec 0 pkt 
4-11 
GRUPA TRAMPKARZ 
Grom Miedźno 0-3 Warta 
Działoszyn 
Hetman Rusiec 0-1 
Liswarta Popów 
Grom Miedźno 1-1 Liswar-
ta Popów 
Warta Działoszyn 5-1 

Hetman Rusiec 
Grom Miedźno 3-0 Het-
man Rusiec 
Liswarta Popów 0-4 War-
ta Działoszyn 
Tabela: 
1. Warta Działoszyn 9 pkt 
12-1 
2. Grom Miedźno 4 pkt 
4-4 
3. Liswarta Popów 4 pkt 
2-5 
4. Hetman Rusiec 0 pkt 
1-9

Bal Absolwentów

Warto podkreślić, że pomysło-
dawcami Balu byli sami ucznio-
wie, którzy przez wspólną zaba-
wę chcieli pożegnać się ze szkoła 
podstawową, jednocześnie po-
znać się lepiej i zintegrować przed 
kolejnym etapem edukacji. Po-
mocną dłoń w organizacji tego 
przedsięwzięcia wyciągnęli ro-
dzice oraz Wójt Gminy, który po-
dziękował młodzieży za wspaniały 
pomysł jakim jest wspólny bal dla 
wszystkich szkół. Takie spotkanie 
świadczy o tym, że młodzież chce 

razem spędzać czas, chce się inte-
grować jest otwarta na kontakty 
międzyludzkie, Młodzież zdecy-
dowanie zdała egzamin z zacho-
wań prospołecznych na ocenę 
celującą. Zabawa, przy muzyce 
DJ Jano trwałą do godziny 24 :00 
młodzież bawiła się wspaniale 
i bez większych chwil wytchnie-
nia. Miejmy nadzieję, że to co zo-
stało zapoczątkowane przez te-
gorocznych absolwentów, będzie 
kontynuowane przez ich kolegów 
i koleżanki w kolejnych latach.

9 czerwca w sali balowej Świetlicy Wiejskiej 
w miejscowości Wąsosz Górny, odbył się Bal 
Absolwentów szkół podstawowych z gminy 
Popów. Uczniowie klas ósmych ze wszystkich 
szkół postanowili wspólnie zakończyć swój 
pierwszy etap edukacji. W imprezie oprócz 
młodzieży udział wzięli zaproszenie przez 
uczniów goście : dyrektorzy szkół, wychowaw-
cy klas ósmych oraz Wójt Gminy Popów Jan 
Kowalik. Nie zabrakło rodziców, którzy w tym 
uroczystym dniu byli przy swoich pociechach.

Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:
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Przed podjęciem uchwał omówiono 
„Raport o stanie gminy Popów za rok 
2021”, który zgodnie z ustawą o samo-
rządzie gminnym co roku przedstawia 
Radzie Gminy Wójt. Raport obejmu-
je podsumowanie działalności Wójta 
Gminy w roku poprzednim, w szcze-
gólności realizację polityk, progra-
mów i strategii, uchwał rady gminy 
i stanowi kompendium wiedzy o dzia-
łalności samorządu za ubiegły rok.
Absolutorium jest wyrazem m.in. 
pozytywnej opinii o działaniach, wy-
dawaniu środków publicznych i pozy-
skiwaniu środków zewnętrznych.  To 

także dowód zaufania i docenienia 
pracy wszystkich osób działających na 
rzecz gminy.

Na sesji przedstawione zostały spra-
wozdania fi nansowe oraz pozytywne 
opinie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Popów i Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Katowicach. Podczas dysku-
sji poprzedzającej głosowanie wójt 
omówił inwestycje zrealizowane lub 
rozpoczęte w roku ubiegłym oraz po-
dał wysokość pozyskanych środków 
zewnętrznych. Rada udzieliła włoda-
rzowi wotum zaufania za pracę w roku 
poprzednim jednogłośnie – 14 głosów 

„za” (1 radny był nieobecny) oraz ab-
solutorium również jednogłośnie – 13 
głosów „za” (2 radnych nieobecnych).

Wójt Jan Kowalik dziękując radnym 
podkreślił, że jest to dla niego, wszyst-
kich pracowników Urzędu Gminy oraz 
jednostek podległych, docenienie 
wkładu pracy w rozwój gminy. A przed 
samorządem kolejny rok pracy, wiele 
kolejnych wyzwań i zadań inwestycyj-
nych do realizacji.

W dniu 9 czerwca 2022 r. podczas XLIV Sesji, Rada Gminy udzieliła 
Wójtowi Gminy Popów Janowi Kowalikowi wotum zaufania za 2021 
rok oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Popów za 
2021 rok.

Wotum zaufania dla Jana Kowalika

        

      

GCK
W  P O P O W I E
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Konkurs „Znajdź wiosnę w Gminie Kłobuck”

78. rocznica pomordowanych Polaków w Nowej Wsi

Mamy laureatów w konkur-
sie „Znajdź wiosnę w Gminie 
Kłobuck”

(gm. Kłobuck) Rafal Roman, 
zdobył I miejsce w konkursie 
„Znajdź wiosnę w Gminie Kło-
buck”. Zdjęcie jego autorstwa 
przedstawia polną drogę wraz 
z kwitnącymi polami po hory-
zont i wygrało spośród 70 in-
nych fotografii.

Konkurs na najpiękniejszą 
wiosenną fotografię, roz-
strzygniętą 14 czerwca br. 
Na stronie internetowej Gmi-
ny Kłobuck można znaleźć 
wszystkie, które wzięły udział 
w konkursie.

Drugie miejsce zajęła We-
ronika Cholewka, której foto-
grafia pole, a w tle zachodzą-
ce słońce. Natomiast trzecie 
miejsce przyznano Blance Ku-
bat. Zdjęcie to przedstawia 
kwitnące drzewo na tle drew-
nianego domu.

Jurorzy przyznali również 
wyróżnienie, na które zasłu-
żyli chłopcy z grupy „Żółte 
Słoneczka” z Przedszkola 
Gminnego nr 2 w Kłobucku. Te 
zdjęcia to kwintesencja gmi-
ny Kłobuck, w której wszyscy 
czują się dobrze i właśnie za to 
ją kochają. (EweK)

Obchody rozpoczęły się nabo-
żeństwem odprawionym w kaplicy 
w Nowej Wsi. Po mszy świętej poczty 
sztandarowe w towarzystwie Orkie-
stry Dętej z Kamyka oraz mieszkań-
ców i zaproszonych gości, wspólnie 
przeszli pod obelisk upamiętniający 
egzekucję dziesięciu Polaków.

Warto przypomnieć, że dokładnie 8 
maja 1944 roku na oczach mieszkań-
ców Nowej Wsi, Niemcy, w odwecie za 

akcję przeprowadzoną przez party-
zantów powiesili dziesięciu polskich 
zakładników, których przywieziono 
z aresztu w Lublińcu.

Obelisk, to miejsce upamiętniające 
tę tragedię.

W obchodach uczestniczył m.in. 
burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzew-
ski, który złożył kwiaty i oddał hołd. 
(EweK)

(gm. Kłobuck) Dokładnie 8 maja ,78 lat temu, na oczach mieszkańców Nowej Wsi, Niemcy powiesili dziesięciu polskich 
zakładników przywiezionych z aresztu w Lublińcu. Aby uczcić pamięć zamordowanych Polaków, w niedzielę 12 czerw-
ca zorganizowano obchody ku ich pamięci.
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Jest sposób na krzywe 
latarnie na rynku?

Lampy uliczne przy kłobuckim rynku mają swój urok, ale i swoją piętę Achilleso-
wą. Łatwo ulegają uszkodzeniom. Dlaczego – i czy można temu zapobiec?

Jeżeli ktoś spowoduje zniszcze-
nie infrastruktury komunalnej, 
ponosi koszty jej naprawy. Cza-
sem winowajcy pomaga ubezpie-
czenie, z którego można odzyskać 
środki na taki cel. W naszych cza-
sach w wielu lokalizacjach nie jest 
też trudno z ustaleniem sprawcy 
szkody. Wiadomo – wszędzie znaj-
dzie się jakieś oko kamery.

W Kłobucku o wyglądzie rynku 
zdecydowano przed jego grun-
towną przebudową. To już ponad 

dekadę temu. Ubyło wtedy nieco 
drzew, a przede wszystkim traw-
ników. Zmieniły się również lam-
py uliczne. W miejsce takich, po-
wiedzmy, dość typowych pojawiły 
się lampy stylizowane, ozdobne. 
Po latach wiadomo, że te latar-
nie ulegają tu od czasu do czasu 
uszkodzeniom. Niedawno kłobuc-
ki urząd miasta uzyskał 2 tysiące 
złotych odszkodowania z tytułu 
uszkodzenia jednej z tych lamp. 
Przypadki charakterystycznych 

uszkodzeń zdarzają się przy rynku 
od czasu do czasu.

- Czy jest planowana jakaś ak-
cja prostowania latarni w tym re-
prezentacyjnym punkcie naszego 
miasta? Kilka latarni zostało już 
tam „skasowanych” dużo wcze-
śniej. Może nadchodzi czas, by 
zrobić z nimi porządek – sugero-
wał podczas sesji Tomasz Wałęga.

Radny dostrzega też, że pro-
blem ma pewne generalne przy-
czyny.

- Na pewno miałoby miejsce 
mniej zdarzeń z „udziałem” latar-
ni, gdyby kiedyś ktoś pomyślał, by 
tych latarni nie robić na parkingu, 
tylko zrobić je parę centymetrów 
dalej, za krawężnikiem – dodał 
Wałęga.

Burmistrz potwierdził, że zdaje 
sobie sprawę, jakie są słabe punk-
ty rynkowych latarni. Jak dodał, 
decyzja w tym zakresie zapadła 
wtedy, gdy on i radny Wałęga ra-
zem zasiadali w radzie miasta 
jednej z dawniejszych kadencji, 
a w jego fotelu zasiadał poprzedni 
burmistrz.

- Sukcesywnie zmieniamy te la-
tarnie na stalowe. Więc ten proces 
wymiany trwa. Oczywiście może-
my to zrobić jednym ruchem, ale 
proszę wziąć pod uwagę, że nad 
tym czuwa też konserwator zabyt-
ków. Nie jest to więc takie proste. 
Łatwiej jest nam wymienić uszko-
dzoną lampę na nową niż wymie-
nić wszystkie, nie mając podstaw 
do wymiany – zarysował sytuację 
Jerzy Zakrzewski.

To, że latarnie ulegają uszko-
dzeniom, ma też dodatkową 
przyczynę – nie tylko w zakresie 
miejsca ich posadowienia. Chodzi 
o materiał.

- Oczywiście lampy są krzywe, 
trzeba by je prostować. Ale w za-
sadzie ich nie da się prostować, 
bo one się wtedy łamią. Lampy 
stalowe spełniają swoją rolę, są 
mocne. Osoby, które nieostrożnie 
cofną i uderzą w lampę, mogą na 
nich uszkodzić samochód, a nie 
samą lampę. Natomiast lampy, 
które teraz są, to lampy alumi-
niowe. One łamią się w takich sy-
tuacjach bardzo szybko, a samo-
chód po zderzeniu w zasadzie nie 
ma uszczerbku – uzupełnił bur-
mistrz.

Krótko mówiąc, wymiana lamp 
jest do zrealizowania i przebiega 
okazjonalnie – poprzez wymianę 
tych lamp, które ktoś uszkodził 
na lepsze. W tym trybie pewnie 
to potrwa. Za to jest łatwiej i bez 
skomplikowanych procedur.

Burmistrz Jerzy 
Zakrzewski uzyskał 
absolutorium

Wykonanie budżetu przez burmistrza ocenia 
rada miejska. W Kłobucku to obowiązkowe 
coroczne głosowanie odbyło się na sesji 22 
czerwca.

W każdej z gmin stan lokalnych fi-
nansów i spraw oceniany jest przez 
radnych przed połową roku. Na sesji 
dyskutuje się nad raportem o sta-
nie gminy i udziela burmistrzowi 
(czy wójtowi) wotum zaufania. Rada 
pochyla się też nad sprawozdaniem 
finansowym i z wykonania budżetu 
za poprzedni rok. W niektórych gmi-
nach procedura przebiega szybko. 
W Kłobucku dyskusja jest z reguły 
dość długa i szczegółowa. W końcu 
pod głosowanie poddawana jest 
uchwała o udzieleniu absolutorium.

Uzyskanie wotum zaufania i ab-
solutorium świadczy o pozytywnej 
ocenie, jaką radni wystawiają sa-
morządowej władzy wykonawczej 
– czyli, w przypadku Kłobucka, bur-
mistrzowi. Czasem zdarza się, w tym 
i w naszym powiecie, że włodarz 
gminy takiej akceptacji nie uzysku-
je – nie jest to więc coś, na co nie 
trzeba zasłużyć dobrze wykonaną 
pracą.

W Kłobucku ta dobra robota trwa. 
Radni w większości korzystnie oce-
nili działalność burmistrza Jerzego 
Zakrzewskiego w analizowanym 
roku 2021. W głosowaniu nad wo-

tum zaufania dla burmistrza wzięło 
udział 19 radnych. 16 z nich poparło 
udzielenie Jerzemu Zakrzewskiemu 
wotum zaufania. Identycznie co do 
liczby głosów wyglądało późniejsze 
głosowanie, w którym burmistrzowi 
Jerzemu Zakrzewskiemu udzielono 
absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2021.

- Szczególnie chciałem podzięko-
wać tym z radnych, którzy czasem 
nie do końca się ze mną zgadzają, 
ale na końcu potrafią docenić pracę 
moją i moich współpracowników – 
mówił bezpośrednio po głosowaniu 
burmistrz Jerzy Zakrzewski.

Chwilę potem padły też podzięko-
wania pod adresem współpracowni-
ków i pracowników urzędu miasta, 
a także kierowników i pracowni-
ków jednostek podległych miastu. 
„Wykonują bardzo ciężką pracę” 
– podkreślił burmistrz. Zakrzewski 
dziękował także wszystkim osobom 
zaangażowanym na rzecz miasta.

- Oby i ten rok zakończył się dla 
nas pozytywnie. Obyśmy dalej ra-
zem zmieniali Kłobuck – zakończył 
życzeniem burmistrz.
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Przebudowa ulicy Polnej w Wilkowiecku

Czyste powietrze w Gminie Opatów

Dofi nansowanie dotyczy wymiany 
starych i nieefektywnych źródeł ciepła 
na paliwo stałe na nowoczesne źródła 
ciepła spełniające najwyższe normy, 
oraz przeprowadzenia niezbędnych 
prac termomodernizacyjnych budyn-
ku.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł 
dla podstawowego poziomu dofi nan-

sowania i 37 000 zł dla podwyższonego 
poziomu dofi nansowania oraz 69 000 
zł dla najwyższego poziomu dofi nan-
sowania.

 W związku z tym osoby zaintereso-
wane aplikowaniem o środki w ramach 
programu Czyste Powietrze mogą ko-
rzystać z bezpłatnej pomocy pracow-
nika Urzędu Gminy Opatów w ramach 

gminnego punktu konsultacyjnego 
programu Czyste Powietrze.

W punkcie tym mieszkańcy uzyskają 
pomoc merytoryczną w zakresie zasad 
programu, wysokości dofi nansowania, 
rozwiązań termomodernizacyjnych 
a także uzyskają pomoc przy wypełnia-
niu wniosków o dofi nansowanie i po-
moc w rozliczeniu zadania.

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Opatów, ul. T. Kościuszki 27, 42-152 Opatów, na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Opatów, na stronie internetowej Urzędu Gminy Opatów: 
www.opatow.gmina.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.opatow.akcessnet.pl w dniu 01 lipca 2022r. zostały podane do publicznej wiadomości:

1) wykaz nieruchomości, stanowiącej grunt rolny, będącej własnością Gminy Opatów przeznaczonej do sprzedaży;
2) ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Opatów.

LOKALIZACJA PUNKTU:
Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27

GODZINY FUNKCJONOWANIA:
wtorki: od godz. 7.30-15.30

czwartki: od godz. 9.00-11.00
kontakt telefoniczny: 34 319 60 93 wew. 34 lub 37

WÓJT GMINY OPATÓW INFORMUJE

Program jest przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli domów 
jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych 
lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Mieszkańcy kolejnej z ulic w Wilko-
wiecku doczekają się solidnej przebu-
dowy i poprawy jakości drogi. Wilko-
wiecko to wieś rozległa, w której poza 
gęściej zabudowanym centrum jest też 
większa liczba bocznych ulic. Często są 
to drogi długie, a z rzadką zabudową. 
Długo pozostawały drogami bez asfal-
tu. W ostatnich latach gmina Opatów 
stara się sukcesywnie zmieniać ten 
stan. Po kolei przebudowywane są ko-
lejne ulice Wilkowiecka. Na swoją kolej 
doczekali się teraz mieszkańcy ulicy Po-
lnej. To droga boczna od drogi powiato-
wej Wilkowiecko-Kłobuck. W pewnym 
sensie zgodnie ze swoją nazwą jest 
w istotnej części drogą bez asfaltu (nie 
licząc fragmentów przy zabudowie). 
Wkrótce to się zmieni.

Od połowy czerwca gmina ma umo-
wę na dofi nansowanie przebudowy 
ulicy Polnej w Wilkowiecku. W ciągu 

tygodnia od zapewnienia dostępu do 
tych środków w Urzędzie Gminy Opa-
tów zrealizowano ostatnie potrzebne 
działania, zweryfi kowano posiadaną 
dokumentację techniczną i – zgodnie 
z zapowiedzią wójta Bogdana Sośnia-
ka, poczynioną na czerwcowej sesji – 
ogłoszono przetarg.

Planuje się gruntowną, solidną prze-
budowę tej drogi. Najpierw usunięty 
zostanie stary asfalt – z tych fragmen-
tów drogi, gdzie przy zabudowie został 
wcześniej wykonany. Gdzie trzeba, 
wybrany zostanie grunt, a na jego miej-
sce trafi  podbudowa drogi z kamienia 
o grubości łącznie ponad 20 centyme-
trów. Na to położona zostanie warstwa 
wiążąca asfaltu, a na sam wierzch – tak 
zwana warstwa ścieralna. W sumie dro-
ga będzie mieć asfalt gruby na 8 centy-
metrów (stary asfalt, tam gdzie w ogóle 
był, miał tylko 4 centymetry). Obok as-

faltu będą też utwardzone kruszywem 
pobocza. Przy okazji wykonawca oczy-
ści rowy, poprawi skarpy, a na wjazdach 
ułoży odpowiednie krawężniki najaz-
dowe. Krótko mówiąc: powstanie kilo-
metr solidnej asfaltowej drogi. Miesz-
kańcy kilku posesji będą mieli znacznie 
dogodniejszy dojazd. A niektórzy ich 
sąsiedzi z przyległych ulic – skrót do 
centrum wsi po dobrej drodze.

Termin rozstrzygnięcia przetargu 
wyznaczono na pierwszą połowę lipca 
(już po oddaniu niniejszego numeru do 
druku – stąd nie znamy jego wyników). 
Jeżeli postępowanie zakończy się po-
myślnie – to znaczy dojdzie do wyboru 
wykonawcy i podpisania z nim umowy 
– roboty będą mogły ruszyć. Założono 
z góry, że cała inwestycja będzie zre-
alizowana w ciągu 40 dni. Czyli jeszcze 
tego lata.

Przetargi odbędą się w dniu 09 sierpnia 2022r. na sali posiedzeń w budynku przy ul. T. Kościuszki 1 (II piętro), 42-152 Opatów. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Opatów, ul. T. Kościuszki 27, 42-152 Opatów, pokój nr 17, tel. (34) 319 60 33 w godzinach pracy urzędu.

Lp. Położenie Nr działki
Powierzch-

nia działki
(ha)

Numer
księgi wieczystej

Cena wywoławcza 
(zł)

Wysokość
wadium (zł)

Przeznaczenie
nieruchomości w MPZP godz.

1 Waleńczów ul. Topolowa 120/13 0,1429 CZ2C/00043367/2 46 130,00 +23% VAT 4 613,00 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 10.00

2 Waleńczów ul. Topolowa 120/14 0,1171 CZ2C/00043367/2 42 000,00 +23% VAT 4 200,00 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 11.00

3 Waleńczów ul. Topolowa 120/15 0,1191 CZ2C/00043367/2 42 720,00 +23% VAT 4 272,00 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 12.00

4 Waleńczów ul. Topolowa 120/16 0,1212 CZ2C/00043367/2 43 470,00 +23% VAT 4 347,00 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 13.00

5 Waleńczów ul. Topolowa 120/17 0,1738 CZ2C/00043367/2 62 340,00 +23% VAT 6 234,00 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 14.00
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Żłobki to placówki coraz bardziej po-
trzebne. Gminne żłobki istnieją w Kło-
bucku, w Lipiu. W niektórych gminach 
o tym dyskutowano, ale decyzje nie za-
padły. O własnym gminnym żłobku my-
śli natomiast samorząd gminy Opatów.

Wójt Bogdan Sośniak poinformował 

radę gminy, że trwa oczekiwanie na 
uruchomienie kolejnej odsłony progra-
mu, w ramach którego samorządy po-
zyskiwały dofinansowanie do żłobków. 
Gdzie gmina chciałaby umieścić taką 
placówkę?

- Żłobek był deklarowany w wolnych 

pomieszczeniach Szkoły Podstawowej 
w Wilkowiecku. Jeżeli tylko program do-
finansowań zostanie ogłoszony, to do 
niego przystąpimy – zapowiedział wójt.

W urzędzie gminy pracują nad tą 
sprawa już od pewnego czasu. Zgro-
madzili szereg materiałów i dokumen-

tów, które potrzeba będzie złożyć wraz 
z wnioskiem o dofinansowanie. Krótko 
mówiąc: są gotowi.

- Wszystko teraz zależy od organiza-
tora programu – podsumował Sośniak.

Placówki tego typu, wraz ze zmiana-
mi demograficznymi i społecznymi, są 
coraz bardziej potrzebne. Dziś już mało 
kto może sobie pozwolić na pozosta-
wanie w domu i kilkuletnią opiekę nad 
dzieckiem. Legendarne babcie wycho-
wujące wnuków dziś często są wciąż 
jeszcze osobami, które pracują zawo-

dowo poza domem. „Popyt” na miejsca 
w żłobkach jest ogromny. Nawet jeśli 
w jakiejś miejscowości placówka taka 
pojawia się po raz pierwszy, a zainte-
resowanie początkowo jest mniejsze, 
to zwykle w kolejnych sezonach trwa 
„walka” o miejsca – i zapotrzebowanie 
zwykle przekracza liczbę dostępnych 
miejsc. Gmina Opatów robi dobrą robo-
tę, podejmując kwestię zaspokojenia tej 
ważnej potrzeby zapewnienia rodzicom 
możliwości oddania swych pociech do 
żłobka.

Jak zniechęcić ludzi do zaśmiecania 
lasów? Oto jest pytanie!

Zagłosuj na Koło Gospodyń 
w Zwierzyńcu Pierwszym

Myślą o gminnym żłobku

W Gminie Opatów 86 % 
mieszkańców złożyło 
deklarację do CEEB.

I chociaż jestem przekonana, że to nie nasi Milusińscy wyrzucają od-
pady do rowów i okolicznych lasów, to jednak ich talent został wy-
rażony na drewnianych tabliczka, które do takich nieetycznych i nie 
ekologicznych działań mają zniechęcać.

22 czerwca w Szkole Podstawowej 
w Opatowie odbył się piknik szkolny 
Zdrowo i Kolorowo. Pośród wielu atrak-
cji jakie miały miejsce w czasie wyda-
rzenia, swoje stoisko miałam też ja – 
gminna ekodoradczyni. Pod niebieskim 
namiotem zostały rozstawione stoliki 
i krzesła. Drewniane tabliczki zostały 
nam dostarczone przez organizatorów. 
Przyniosłam dla uczniów profesjonalne 
farby i pomoce, dzięki którym udało 
nam się stworzyć oryginalne dzieła. Za-
inspirowana akcją Czysty Las muamua 
design postanowiłam wraz z dziećmi 

umieścić na drewnianych tabliczkach 
rysunki zwierząt oraz hasła, które na 
wesoło zniechęcają do śmiecenia:

„JADŁEŚ CUKIERKI? ZBIERZ PAPIER-
KI!”

„GDY JEST BRUDNA LEŚNA DROGA, 
BARDZO SMUTNA JEST STONOGA”

„KAŻDE ZWIERZĘ CI TO POWIE 
ŚMIEĆ SIĘ NIE PODOBA SOWIE”

„JESTEM MŁODY JELEŃ OD PLASTIKU 
WOLĘ ZIELEŃ” itd.

W projekcie brały udział zarówno 
pięciolatki jaki uczniowie VIII klas. Przez 
wiele godzin stoisko było oblegane, co 

pokazuje, że uczniowie kochają ma-
larstwo, ale także mają w sobie pasję 
do działań ekologicznych i chronienia 
naszej planety. Pamiętajmy, że śnieci 
nie tylko wyglądają nieestetycznie, ale 
też zanieczyszczają glebę i wody po-
wierzchniowe i podziemne. W sprzy-
jających warunkach śmieci płoną co 
niszczy ekosystem i zatruwa powietrze 
substancjami toksycznymi, co bardzo 
negatywnie wpływa na stan naszego 
zdrowia. Szanujmy przyrodę! Jesteśmy 
jej częścią i dbajmy o nasz dom.

Koło Gospodyń Wiejskich w Zwie-
rzyńcu Pierwszym jest aktywne w wie-
lu obszarach działalności społecznej. 
Organizuje cyklicznie ciekawe wyda-
rzenia integrujące lokalną społecz-
ność.

Chętnie również uczestniczy w ogól-
nopolskich konkursach dla KGW, pod-
czas których reprezentuje Gminę Opa-
tów oraz odnosi sukcesy.

Dnia 3 lipca w Jaworznie weźmie 
udział w wojewódzkim etapie konkur-
su Polska od Kuchni. W konkursie tym 
Koło zakwalifikowało się we wszyst-
kich kategoriach: kulinaria, miss wdzię-
ku, kobieta gospodarna i wyjątkowa, 
rękodzieło. Głosowanie SMS-owe jest 
istotnym elementem wyłaniania fina-
listów.

Koło Gospodyń Wiejskich w Zwie-

rzyńcu Pierwszym wesprzeć można 
oddając głosy SMS w poszczególnych 
kategoriach.

W kategorii Kobieta Gospodarna 
i Wyjątkowa dodatkowo można odda-
wać głosy na FB pod linkiem www.fa-
cebook.com/polskaodkuchni

Prosimy o SMS-y pod nr 7248 o tre-
ści:

 • w kategorii Miss Wdzięku POK.1158
• w kategorii Miss Wdzięku 45+ 

POK.2155
• w kategorii Kulinaria POK.3223
• w kategorii Rękodzieło POK.4196
• w kategorii Kobieta Gospodarna 

i Wyjątkowa POK.5150
Prawidłowa treść sms-a to 

np.POK.4196 po wyrazie POK musi być 
KROPKA a po niej NUMER

Bez spacji i innych dodatkowych zna-
ków interpunkcyjnych !!!

O działalność KGW w Zwierzyńcu 
Pierwszym pisaliśmy w marcowym nu-
merze Twojego Kuriera Powiatu – peł-
ny wywiad dostępny na naszej stronie 
internetowej www.twoj-kurier.pl

Z wprowadzonych do systemu de-
klaracji wynika, że mamy największą 
liczbę kotłów na paliwo stałe z automa-
tycznym podawaniem paliwa, bo po-
nad 1000 szt., z ręcznym podawaniem 
paliwa - ponad 600, trzonów kuchen-
nych i tzw angielek ok. 120, kolektorów 
słonecznych 154. Jeśli chodzi o pompy 
ciepła to obecnie wykazano 81 szt. 
A z informacji uzyskanych od miesz-
kańców wynika, że wielu czeka w kolej-
ce do ich montażu. Zadeklarowano też 
niewielką liczbę kotłów elektrycznych.

Cieszy fakt, iż mamy tak zdyscyplino-
waną społeczność. Wiele osób zgłasza 
po kilka źródeł ciepła, gdyż chcą się do-
datkowo zabezpieczyć na przyszłość.

Z jednej strony widać pozytywne 
efekty takiej bazy, gdyż coraz więcej 
osób, zwłaszcza młodych, decyduje się 
na ekologiczne źródła ciepła tj. pompy 
ciepła lub nowoczesne energooszczęd-
ne kotły na paliwa stałe bądź przyłącza 
gazowe. Z drugiej strony obserwuje 
się niepokój i irytację osób, które zli-
kwidowały tzw. kopciuchy, w których 
można było palić zarówno węglem 
jak i drewnem na kotły opalane tylko 
ekogroszkiem, gdyż coraz trudniej ku-

pić węgiel bądź pellet w dobrej cenie. 
Zakup w sklepie PGG można porównać 
do ruletki, gdzie ludzie tracą mnóstwo 
czasu w nadziei, że może się uda a wę-
giel (zwłaszcza ekogroszek) w sklepie 
znika w ciągu kilku minut. Okoliczne 
składy węgla w chwili obecnej świecą 
pustkami a węgiel w kosmicznych ce-
nach (2500-3600 zł za tonę) dostępny 
jest np allegro czy olx.

Są ludzie, którzy uważają, że wy-
maga się od nich obowiązków nie-
możliwych do spełnienia, pomimo 
szczerych chęci dostosowania się do 
obecnych wymagań. Mam na myśli 
osoby z bardzo niskimi dochodami, 
którym trudno nadążyć za zmieniającą 
się rzeczywistością.

Osobiście nie wyobrażam sobie 
kontroli i nakładania kar w sytuacjach, 
w których ludziom ledwie starcza na 
bardzo skromne i pełne ograniczeń 
życie.

Są też osoby, dla których obowiązek 
zgłoszenia źródła ciepła jest rodzajem 
inwigilacji i celowo odmawiają wypeł-
nienia deklaracji CEEB. -Podkreśla Jo-
anna Kiepura



LIPIEC • NR 07/2022 (10)14 Gmina Panki 

W dniu 27 czerwca bieżącego 
roku podpisana została umowa, 
na mocy której przeprowadzona 
zostanie termomodernizacja bu-
dynku Urzędu Gminy Panki. To dru-
gi etap tej inwestycji. Wykonawcą 
wszelkich przewidzianych w tym 
etapie robót będzie firma z Olesna. 
Co konkretnie zostanie zrobione?

Zakres robót obejmuje docie-
plenie elewacji zewnętrznych bu-
dynku urzędu gminy. Wymieniona 
będzie stolarka drzwiowa na lepiej 
spełniającą wymogi termomoder-
nizacji. Wewnętrzne instalacje – 
centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej – będą w kotłowni 
urzędu zdemontowane. Zastąpią je 

instalacje nowe. W ramach inwesty-
cji przewidziane jest zamontowanie 
w budynku pomp ciepła.

Powstanie także nowa rozdziel-
nia elektryczna. Przejście na pom-
py ciepła wymaga odpowiedniego 
rozwiązania zasilania, budowy linii 
elektrycznej zasilającej urządzenia 
grzewcze.

Budynek Urzędu Gminy Panki zo-
stanie wyposażony w kompletną in-
stalację fotowoltaiczną. Będzie ona 
umieszczona na dachu. Moc insta-
lacji w warunkach standardowych 
to 22,77 kWp.

Zasadnicza idea stojąca za re-
alizacją tego zadania jest oczywi-
sta. Chodzi o energooszczędność 

– i oszczędność na zużyciu energii. 
Docieplony budynek będzie w oczy-
wisty sposób tracił mniej ciepła, co 
pozwoli na oszczędność w zakre-
sie energii na jego ogrzanie. Do 
ogrzewania stosowane będą coraz 
powszechniej montowane pompy 
ciepła. Dodatkowo instalacja foto-
woltaiczna umożliwi pozyskiwanie 
prądu z energii słonecznej. Tak dziś 
się nowocześnie podchodzi do tych 
spraw. Jest pewne, że inwestycja, 
gdy zostanie zrealizowana, istotnie 
ograniczy emisję CO2 z tytułu użyt-
kowania budynku urzędu gminy.

Wartość robót wyniesie 
838 594,97 zł. Zadanie realizowane 
jest w ramach środków Regional-

nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-
2020 (Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego) oraz środków budże-
tu gminy Panki.

Docieplenie i fotowoltaika dla urzędu gminy
Mniejsze wydatki na ogrzewanie oraz korzyści z tytułu pozyskiwania 
energii z promieni słonecznych – to będą główne efekty inwestycji, 
która obejmie budynek Urzędu Gminy w Pankach

Wykorzystano w sensowny sposób 
powierzchnię ścian południowej elewa-
cji budynku Klubu Sportowego Panki. 
Zamontowano tam w odpowiedni spo-
sób instalację fotowoltaiczną. Obiekt 
przy Częstochowskiej 13B w Pankach 
będzie więc teraz służył także pozy-
skiwaniu prądu z energii słonecznej. 
Można by zażartować, że dobre napię-
cie będzie teraz nie tylko na pobliskim 
boisku sportowym – gdzie generują je 
piłkarskie emocje. A tak zupełnie se-

rio: instalacja pozwoli na oszczędności 
w zakresie energii elektrycznej. Ko-
rzyść, która da się przeliczyć na złotów-
ki, jest zawsze warta uwagi.

Realizacja inwestycji kosztowała 33 
tysiące złotych. Korzyści z tytułu użyt-
kowania paneli z czasem wyrównają 
i przekroczą ten wydatek. Zresztą po-
dobne proekologiczne inwestycje są 
z zasady realizowane z wsparciem z ze-
wnętrznych programów. Tutaj zadanie 
nazywało się formalnie: „Modernizacja 

obiektu boisk sportowych w miejsco-
wości Panki poprzez dostawę i mon-
taż instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 
kW”. Zrealizowano je w ramach pod-
działania 19.2, służącego wsparciu na 
wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność. Jest to objęte Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

Fotowoltaika na boiskach
To efekt dobrej decyzji i właściwie wykorzystanego miejsca. Budynek 
klubu sportowego został wyposażony w nowe panele fotowoltaiczne.

Kawki pamiętają o dzieciach
Społeczność skupiona wokół OSP w Kawkach i przede wszystkim 
sami druhowie pamiętali o tym, by dzieciakom zapewnić atrakcje 
z okazji Dnia Dziecka.

Impreza, która w zamyśle była formą 
świętowania Dnia Dziecka, odbyła się 
z pewnym zaplanowanym poślizgiem, 
bo 12 czerwca. Festyn, który przygo-
towali dla dzieci strażacy z OSP Kawki, 
był pełen atrakcji właśnie dla najmłod-
szych. Zorganizowano różne zabawy, 
zawody sportowe. Zapewniono okazję 

do ruchu, rekreacji, a przede wszyst-
kim do uśmiechu. O zaangażowanie 
dzieci dbali animatorzy. Wszystkiemu 
sprzyjała piękna pogoda i świetnie wy-
brane miejsce – gdzie stale czekają też 
urządzenia placu zabaw. Na okolicz-
ność festynu oczywiście wzbogacono 
liczbę takich cieszących dzieci obiek-

tów. Dmuchany zamek też oczywiście 
musiał być – żeby impreza, z punktu 
widzenia tych najmłodszych, była pod 
kątem zabawy w pełni udana.

Kto był, może zaświadczyć, że orga-
nizacja festynu na wysokim poziomie 
zapewniła wszystkim uczestnikom wy-
śmienitą zabawę.
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Festyn rodzinny „Mama, Tata i Ja”

W naszym klimacie, przy ro-
snących średnich temperaturach 
i coraz częściej pojawiających się 
falach upałów, nawadnianie trawni-
ków staje się powoli koniecznością. 
W przypadku boisk sportowych, 
gdzie murawa musi mieć też od-
powiednią jakość i jej stan wpływa 
na możliwość prowadzenia rozgry-
wek na odpowiednim poziomie, 
nawadnianie jest normą od dawna. 
Dziś z jednej strony mamy rosnące 
potrzeby w zakresie nawadniania, 
a z drugiej – również rosnącą potrze-
bę oszczędzania zasobów wody. Po-
godzenie tych spraw jest możliwe. 
Potrzeba odpowiednich rozwiązań.

W Pankach przeprowadzono więc 
modernizację obiektu boiska spor-
towego, na którym gra KS Panki, po-
przez budowę systemu nawodnie-

nia. Odpowiedni sposób podlewania 
murawy z jednej strony zapewni jej 
prawidłowy wzrost i przydatność do 
celów sportowych. Tu toczą się roz-
grywki klasy okręgowej, a im wyższa 
klasa, tym wyższe wymagania co do 
warunków na boisku. Odpowiednie 
podlewanie boiska, dzięki nowemu 
systemowi, pozwoli też uniknąć nie-
potrzebnego marnowania wody – co 
może mieć miejsce, gdy nie stosuje 
się właściwie dobranego systemu 
zraszaczy.

Zadanie zrealizowane w Pankach 
uzyskało wsparcie w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, w ramach szersze-
go zadania modernizacji obiektów 
sportowo-rekreacyjnych na terenie 
gminy Panki. Sięgnięto po możliwo-
ści oferowane w ramach poddzia-

łania 19.2: „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność”.

Zainstalowany w ramach zreali-
zowanej inwestycji system automa-
tycznych zraszaczy obejmuje prze-
strzeń boiska o wymiarach 105 na 
67 metrów. Dzięki automatycznemu 
systemowi nawadniania oraz czuj-
nikom deszczu pobory wody będą 
teraz zoptymalizowane. Oba cele: 
właściwa „forma” murawy na boisku 
i rozsądne gospodarowanie zasoba-
mi wodnymi – będą osiągane jedno-
cześnie.

Zadanie wykonane na rzecz 
obiektu sportowego przy Często-
chowskiej 13B kosztowało 67  650 
złotych.

Boisko nowocześnie nawadniane
Boisko piłkarskie, na którym jako gospodarz rozgrywa mecze Klub 
Sportowy Panki, uzyskało obecnie nowoczesne rozwiązanie w zakre-
sie nawadniania murawy.

Rodzinna impreza plenerowa odbyła się w czerwcu w Konieczkach. 
Była okazją do relaksu dla dorosłych i do zabawy dla dzieci.

Festyn rodzinny pod hasłem „Mama, 
Tata i Ja” odbył się 11 czerwca w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Ko-
nieczkach. Imprezę plenerową w lubia-
nej formie przygotowała i zorganizo-
wała rada rodziców, która działa przy 
szkole. Rada skorzystała z organizacyj-

nego wsparcia kilku instytucji – współ-
organizatorami festynu byli: Wójt Gmi-
ny Panki, OSP Konieczki, OSP Kałmuki 
oraz OSP Panki.

Program imprezy był typowo fe-
stynowy. Ale przy tym dość bogaty. 
Zadbano o sposobność do relaksu dla 

dorosłych i zabawy dla dzieci. Odbyły 
się zwyczajowe dziecięce występy ar-
tystyczne. Tu artystami byli uczniowie 
ze szkoły w Konieczkach. Zadbano też 
o odrobinę emocji. Zapewnił je mecz 
siatkówki, w którym po jednej stronie 
siatki stanęli rodzice, a po drugiej – 

uczniowie. Współorganizujący festyn 
druhowie z ochotniczych straży po-
żarnych przygotowali pokaz strażacki. 
Dodatkową atrakcją dla wszystkich był 
jeszcze pokaz motocykli, który zorgani-
zował Klub Motocyklowy z Konieczek. 
Na koniec imprezy zorganizowano za-

bawę taneczną.
Sporo atrakcji przygotowano zwłasz-

cza dla dzieci. Były lubiane przez malu-
chy dmuchańce, była zaczarowana kula. 
Najmłodsi uczestnicy festynu mogli też 
skorzystać z okazji do pomalowania 
twarzy w niezwykłe wzory.
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Każda rocznica ślubu to uroczystość 
pełna wzruszeń i wspomnień, jeśli zaś 
jest to rocznica pięćdziesiąta, to na-
biera ona szczególnego znaczenia nie 
tylko dla samych par małżeńskich, ale 
także dla całego lokalnego społeczeń-
stwa. 50. rocznicę ślubu uroczyście 
obchodziło 18 par z naszej gminy. Z tej 
okazji odbyło się uroczyste spotkanie 
na którym, nie zabrakło życzeń na ko-

lejne lata i wspólnego toastu.
Jubilaci z rąk Wójta Tomasza Osiń-

skiego odebrali medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie  nadawane przez 
Prezydenta RP. Każda z par otrzymała 
także pamiątkowe listy gratulacyjne 
oraz kwiaty z rąk Wiceprzewodniczą-
cego Rady Gminy Krzysztofa Ocimka, 
Sekretarz Magdaleny Kasprzak oraz 
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 

Anny Flak.
- Dostojnym Jubilatom życzymy 

wszelkiej pomyślności na dalsze lata, 
a także składamy podziękowania za tak 
piękne przeżycie wspólnej drogi życia 
i wspaniały przykład dla młodego po-
kolenia. Składam serdecznie gratulacje, 
ale proszę również o przyjęcie podzię-
kowań za trud i wysiłek w pielęgno-
waniu wyjątkowych wartości, jakimi 

są małżeństwo i rodzina - mówił Wójt 
Osiński.

Oprawę artystyczną, która zachwy-
ciła uczestników, przygotowali młodzi 
artyści z Gminnego Ośrodka Kultury 
we Wręczycy Wielkiej. Piękny układ ta-
neczny zaprezentowany został przez 
nasze Mażoretki. Swym wokalem za-
chwycili uczestników imprezy Ania Maj-
chrzak i Przemek Kulej.

Odznaczeni Jubilaci zgodnie stwier-
dzili, że aby przeżyć ze sobą tyle czasu 
potrzeba wiele cierpliwości i pokory 
i poczucia humoru. Wszystkim parom 
serdecznie gratulujemy oraz życzy-
my dużo zdrowia i miłości na kolejne, 
wspólne lata.

Wykonawca realizuje zadanie 
w ramach zawartej z Gminą Wręczy-
ca Wielka umowy, która objęła roboty 
przygotowawcze, podbudowę oraz na-
wierzchnię. Prace remontowe polegają 
na frezowaniu oraz położeniu nowej 
wyrównaniu nawierzchni.

- Do tej pory drogi te były bardzo 
zniszczone. Nowa nawierzchnia popra-
wi komfort ich użytkowania zarówno 
przez kierowców i rowerzystów– mówi 
Wójt Osiński.

50-lecie pożycia małżeńskiego

Remonty dróg gminnychOtwarcie Placu 
Wiejskiego w Zamłyniu

W sobotę, 25 czerwca br. odbyło się 
otwarcie placu wiejskiego w Zamłyniu. 
Wydarzenie połączono z piknikiem ro-
dzinnym pod nazwą „Przywitanie lata 
z KGW w Zamłyniu”.

Wstęgę do placu przeciął Wójt Gmi-
ny Tomasz Osiński, Sołtys Zamłynia 

Marcin Antończak oraz Prezes KGW 
Zamłynie Artur Krawczyk Po oficjal-
nym otwarciu na scenie artystycznie 
zaprezentowały się dzieci i młodzież.

Na uczestników czekało wiele atrak-
cji takich jak dmuchańce, mini disco, 
grill, gry i zabawy interakcyjne.

Złote gody. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowały pary z naszej gminy.

Trwają remonty dróg gmin-
nych: w Borowem i Kle-
paczce. Celem projektu jest 
poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i para-
metrów technicznych lo-
kalnej sieci drogowej. Prace 
rozpoczęły się w czerwcu 
i planowo mają się zakoń-
czyć w lipcu br.
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Raport o Stanie 
Gminy za 2021 
zawiera roczne 
s p r a w o z d a n i e 
z realizacji inwe-
stycji, progra-
mów, polityk, pro-
jektów, uchwał 
przyjętych przez 
Gminę oraz in-
formacje o stanie 
nieruchomości, 
gospodarki prze-
strzennej, edu-
kacji, pomocy 
społecznej, także 
innych podejmo-
wanych przez 
Gminę działa-
niach.

Decyzja orga-
nu uchwałodaw-
czego dotycząca 

poparcia działań władz gminy, została 
poprzedzona analizą sytuacji – radni 
zapoznali się ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu gminy za 2021 rok, 
sprawozdaniem finansowym Gminy 
Wręczyca Wielka za miniony rok, infor-
macją o stanie mienia komunalnego, 
jak również z pozytywną opinią RIO 
dotyczącą przedłożonego przez Wój-
ta Gminy sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2021 rok. Na tej podstawie 
Radni uchwalili udzielenie absoluto-
rium Wójtowi Gminy Tomaszowi Osiń-
skiemu.

– Udzielenie absolutorium, to świa-
dectwo pracy nie tylko Wójta ale 
i wszystkich Radnych, bo to oni przecież 
ostatecznie decydują, jak będzie wy-
glądał budżet gminy. Dziękuję Państwu 
Radnym, na czele z przewodniczącym 
Rady Gminy, wszystkim Kierownikom 
i Pracownikom Urzędu Gminy oraz 
Dyrektorom i Pracownikom jednostek 
organizacyjnych. Sołtysom i Radom 
Sołeckim za poświęcony czas i zaanga-
żowanie wykazywane we współpracy 
z gminą, a także Mieszkańcami naszej 
gminy za cenne uwagi – mówi wójt gmi-
ny Tomasz Osiński

Przegląd orkiestr w Truskolasach

Wotum zaufania i absolutorium dla 
Wójta Tomasza Osińskiego

Następnie na boisku wszystkie or-
kiestry wykonały wspólne utwór „Or-
kiestry dęte” pod batutą kapelmistrza 
Bartłomieja Pięty. Odegrane zostało 
również uroczyste „Sto lat” dla wielo-
letniego dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury we Wręczycy Wielkiej - Pana 
Andrzeja Kały z okazji przejścia na eme-

ryturę. Dyrektorowi złożone zostały ży-
czenia i podziękowania za współpracę 
oraz wręczono kwiaty.

Oficjalnego otwarcia XXIII Powiato-
wego Przeglądu Orkiestr Dętych doko-
nali: Henryk Kiepura Starosta Kłobucki, 
prezes Zarządu Powiatowego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych 

oraz Wójt Gminy Wręczycy Wielkiej 
– Tomasz Osiński. Prezentacji orkiestr 
dętych przysłuchiwali się eksperci: 
Mariusz Dziubek, Zbigniew Adamski 
i Tomasz Doliński.

W tegorocznym przeglądzie uczest-
niczyło 8 orkiestr z terenu powiatu 
kłobuckiego. Przegląd rozpoczął się 
koncertem Dziecięco-Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta z Wręczycy Wielkiej pod 
batutą kapelmistrza Bartłomieja Pię-
ty, po czym przystąpiono do konkur-
su, w którym udział wzięły: Orkiestra 
Dęta OSP Ostrowy nad Okszą z kapel-
mistrzem Wojciechem Pompką, Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krzepice 
z kapelmistrzem Miłoszem Janikiem, 
Orkiestra Dęta OSP Złochowice z kapel-
mistrzem Miłoszem Janikiem, Orkiestra 
Dęta Gminy Przystajń z kapelmistrzem 
Tomaszem Dulskim, Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta OSP Zajączki z kapelmi-
strzem Bogdanem Krzakiem, Orkiestra 
Dęta OSP Miedźno z kapelmistrzem Mi-
łoszem Janikiem, Dziecięco-Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka 
Kultury w Lipiu z kapelmistrzem Łuka-
szem Kędziorą.

Wszyscy uczestnicy XXIII Powiato-
wego Przeglądu Orkiestr Dętych Tru-
skolasy 2022 otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, medale, nagrody finansowe, 
czeki oraz statuetki, natomiast laureaci 
Przeglądu otrzymali okazałe puchary.

Podczas Sesji Rady Gminy 29 czerwca br., Radni, przyjęli 
raport o stanie Gminy Wręczyca Wielka za 2021 i podjęli 
uchwałę o udzieleniu Wójtowi Gminy wotum zaufania z ty-
tułu wykonania budżetu Gminy za rok 2021 absolutorium.

Na środowej sesji Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej 
(29.06) pożegnano odchodzącego na emeryturę dyrek-
tora Gminnego Ośrodka Kultury Andrzeja Kałę.

XXIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych odbył się 26 czerwca 2022 roku w Tru-
skolasach. Przegląd rozpoczął się przemarszem orkiestr dętych od Kościoła p.w. 
św. Mikołaja w Truskolasach na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej im. Sta-
nisława Ligonia w Truskolasach.

Za wieloletnią, rzetelną 
i sumienną pracę na rzecz 
miejscowego samorządu 
oraz mieszkańców dzięko-
wali Wójt Tomasz Osiński 
oraz Radni Rady z Prze-
wodniczącym Markiem 
Prubantem na czele.

W związku z zakończe-
niem przez Pana pełnie-
nia funkcji dyrektora GOK 
w we Wręczycy Wielkiej 
w imieniu własnym, Rad-
nych Rady Gminy oraz 
pracowników urzędu 
Wójt oraz Przewodniczą-
cy złożyli serdeczne po-
dziękowania oraz wyrazy 
szacunku za długoletnie 
kierowanie działalnością 
tej instytucji kultury.

Pożegnanie dyrektora GOK 
na sesji rady gminy
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Jak załatwić próg spowalniający? Zabezpieczają brzeg rzeki
Liswarta w wielu miejscach meandruje. To znaczy, że 
powoli, ale stopniowo podmywa brzegi w niektórych 
miejscach. Także takich, gdzie powoli niebezpiecznie 
zbliża się do budynków. Wtedy trzeba reagować.

Progi zwalniające z zasady stosowa-
ne są na drogach gminnych. Na dro-
gach wyższego rzędu tamowałyby ruch 
i przynosiły głównie szkody. Gdzieś na 
osiedlu, gdzieś w gęstszej zabudowie, 
ale na bocznej drodze – progi montuje 
się nadal dość często. Niejednokrotnie 
są też pierwszym pomysłem, jaki przy-
chodzi do głowy mieszkańcom, któ-
rym zaczynają przeszkadzać zbyt duże 
prędkości rozwijane przez kierowców 
tuż przy ich domach. Wiadomo – cho-
dzi o poczucie bezpieczeństwa pie-
szych, o uniknięcie ryzyka, że przed 
pojazd rozpędzonego pirata wybiegnie 
dziecko.

Niedogodności związane ze zbyt 
szybką jazdą dały o sobie znać w Gra-
barzach. Gdy wybudowano połączenie 
drogowe między zachodnią częścią wsi 
a Giętkowizną, naturalnie wzrósł tu 

też ruch uliczny. Z biegiem lat do tego 
stopnia, że stał się uciążliwy. Głosy 
mieszkańców, aby jakoś temu zaradzić, 
powtórzyła na sesji w Lipiu sołtyska 
Grabarzy.

W gminie Lipie wypracowano już 
procedurę w sprawie montażu progów 
spowalniających.

- Praktykujemy w ten sposób, że 
mieszkańcy składają w takiej sprawie 
podanie z podpisami z wszystkich nie-
ruchomości, które znajdują się w tym 
pasie drogowym. Jeśli takie podanie 
z podpisami wpłynie, będziemy tę pe-
tycję rozpatrywać – wyjaśniła wójt Bo-
żena Wieloch. - Z tymi progami jest 
trudna sprawa, bo jednym się podoba-
ją, a innym nie – dodała wójt.

Rzeczywiście progi zwalniające, 
które kiedyś były bardzo często stoso-
wane, dziś montuje się nieco rzadziej. 

Rozwiązanie to podoba się lub nie po-
doba ludziom wcale nie ze względów 
estetycznych. Z reguły nie podoba 
się kierowcom – no ale, powiedzmy, 
mniej chodzi tu o nich. Skoro proble-
mem jest prędkość. W wielu miejscach 
w wielu gminach taki „leżący policjant” 
był najpierw montowany na życzenie 
mieszkańców. A potem – również na 
ich życzenie – demontowany. Jedną 
z przyczyn jest to, że taki próg gene-
ruje hałas i wstrząsy. Jeśli przejeżdża 
przez niego z prawidłową prędkością 
auto osobowe, to efekty te nie są duże 
– choć odgłosy rozpędzania się za pro-
giem też mogą denerwować. Najazd 
na taki próg masywnej ciężarówki ge-
neruje drgania, które przenoszą się na 
pobliskie domy. Mogą być odczuwal-
ne, denerwujące, mogą nawet wpły-
wać na kondycję budynków. Przede 
wszystkim przejazd przez próg auta 
o dużym ciężarze generuje też istotny 
hałas. Po pewnym czasie mieszkańcy 
mają tego dość. I wtedy zdarza się, że 
domagają się usunięcia progu, o który 
wcześniej sami prosili. Wolą już piratów 
niż hałasy pod oknem. Albo – bo bywa 
i tak – mają dość tego, że to oni sami 
najczęściej muszą przez taki próg prze-
jeżdżać. Rozwiązanie po prostu nie jest 
idealne. I stąd taki nacisk, by w sprawie 
montażu wypowiedzieli się i wyrazili 
zgodę wszyscy zainteresowani. By ktoś 
nie twierdził potem, że go nie pytano – 
a nie wyraża na taki próg zgody.

Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie rozpoczęło prace na rze-
ce Liswarcie w Troninach w gminie Lipie. 
Chodzi tu o wykonanie zabezpieczenia 
brzegu rzeki. Zabudowa Tronin położo-
na jest w dużej mierze na wysokim brze-
gu. Liswarta silnie meandruje na tym 
odcinku. Ten naturalny proces wpływa 
na stabilność brzegów. Zagraża więc 
także mieniu mieszkańców.

Problem jest znany od dość dawna, 

a ponad trzy lata temu był mocno na-
głaśniany przez mieszkańców wsi. Po 
prostu ludzie mają tu obawy, że rzeka 
zabierze ich dobytek, z biegiem lat może 
i domy, może wręcz całą wieś. Odbyło 
się ważne zebranie wiejskie. Wójt Bo-
żena Wieloch zapowiedziała już wtedy, 
w 2019 roku, że problem będzie zgłasza-
ny właśnie Wodom Polskim, które odpo-
wiadają za rzeki.

Najbardziej zagrożony odcinek to tu 
około dwustu metrów brzegu. Są miej-
sca, gdzie w rejonie meandra brzeg ten 
jest intensywnie podmywany, a odle-
głość rzeki od budynków mieści się już 
w granicach dosłownie kilku metrów. 
Zagrożone są obiekty prywatne i komu-
nalne.

- Prowadzone prace obejmują wyko-
nanie opaski brzegowej faszynowo-ka-
miennej, zasadzenie drzew. Wartość 
prac prac to 450 tysięcy złotych. Przy-
pomnę, że gmina zadeklarowała 10 
procent udziału własnego. Dzięki tej de-
klaracji Wody Polskie chętniej zajęły się 
tym problemem – mówiła podczas sesji 
wójt gminy.

Ważny kłopot mieszkańców Tronin 
doczeka się więc rozwiązania.

110 lat istnienia straży to na-
prawdę piękny jubileusz. Uro-
czystości, które odbyły się w Tru-
skolasach, miały więc wyjątkowo 
podniosły charakter i gości re-
prezentujących najwyższe władze 
państwowe. W obchodach wzięli 
udział m.in.: reprezentująca mini-
stra i posła Szymona Giżyńskiego 
Grażyna Matyszczak, senator Ry-
szard Majer, zastępca śląskiego 
komendanta wojewódzkiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej bryg. Ar-
kadiusz Krzemiński, komendant 
powiatowy Państwowej Straży Po-
żarnej w Kłobucku mł. bryg. Karol 
Wers, wójt gminy Wręczyca Wielka 
Tomasz Osiński, wójt gminy Panki 
Urszula Bujak, wójt gminy Popów 
Jan Kowalik, radni z gminy Wręczy-
ca Wielka – Anita Toborek i Urszu-
la Zomerfeld – oraz brać strażac-
ka i mieszkańcy. We mszy świętej 
w kościele św. Mikołaja w Trusko-
lasach uczestniczyło blisko 40 
pocztów sztandarowych z zaprzy-
jaźnionych z jubilatami z Truskolas 
jednostek OSP z całego powiatu 
kłobuckiego.

Wśród zwyczajowych dla po-

dobnych jubileuszów ceremonii 
nie zabrakło i tej, podczas której 
wręczano odznaczenia zasłużo-
nym druhom strażakom i osobom 
szczególnie zasłużonym dla OSP 
w Truskolasach. A momentem 
szczególnie wzruszającym było 
złożenie ślubowania adeptów 
ochotniczej służby z Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej – w obecności 
pokoleń poprzedników, dziesiątek 
strażackich proporców i grona 
ważnych gości.

- Niezmiernie wzruszające są 
chwile, w których spotykają się 
trzy strażackie pokolenia: poko-
lenie seniorów, których możemy 
odznaczyć jako zasłużonych dla 
jednostki, pokolenie strażaków – 
obecnie aktywnych ratowników 
oraz pokolenie młodzieży, która 
już niedługo zastąpi nas w obo-
wiązkach – podsumował to traf-
nie prezes OSP w Truskolasach 
Krzysztof Jankowski.

Obchodzący jubileusz straża-
cy otrzymali mnóstwo gratulacji, 
życzeń u słów wsparcia. W swo-
im liście gratulacyjnym minister 
Szymon Giżyński podkreślił, że 

„Najważniejszą okolicznością dzi-
siejszej uroczystości jest fakt ob-
chodów 110. rocznicy utworzenia 
w Truskolasach straży pożarnej, 
w ówczesnych warunkach zwanej 
powszechnie strażą ogniową. Zna-
czy to, że gdy cały polski naród za-
ledwie dwa lata przed wybuchem 
I wojny światowej przygotowywał 
się na wszelkie możliwe sposoby 
do zbrojnego czynu celem odzy-
skania niepodległości Polski, to 
wówczas znamienici mieszkańcy 
Truskolas przyłączyli się do tego 
zbożnego dzieła. Należna pań-
stwa przodkom i poprzednikom 
zasłużona chwała spływa na was, 
szanowni państwo – truskolascy 
strażacy, jako na spadkobierców 
i żarliwych kontynuatorów tej 
pięknej patriotycznej tradycji, 
zapoczątkowanej tu, w Truskola-
sach, 110 lat temu”.

Nasza redakcja przyłącza się do 
najlepszych życzeń i słów wspar-
cia dla OSP w Truskolasach – dla 
wszystkich druhen i druhów stra-
żaków!

Strażacy z Truskolas pomagają już od 110 lat
Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek – w myśl tej podstawowej zasady już od 110 lat działają strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Truskolasach. Rocznicę utworzenia jednostki – jednej z najstarszych w powiecie kłobuckim – świętowano niezwykle 
uroczyście 19 czerwca.
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 Gmina Miedźno

Drogowe inwestycje gminy Jak zatrzymać odpływ mieszkańców?

W Borowej będzie letni 
weekend świetnej zabawy

Z wizytą 
u leśników

W gminie Krzepice prowadzi się 
i przygotowuje kilka inwestycji drogo-
wych. W rejonie osiedla Dąbrowa do 
końca listopada tego roku ma zostać 
zakończona budowa łącznika dro-
gowego między tym osiedlem i ulicą 
Ustronną. W praktyce ślepa ulica, jaką 
była Ustronna, w efekcie będzie peł-
noprawnym dodatkowym dojazdem 
z ulicy Częstochowskiej (z rejonu skrzy-
żowania z ulicą Ryły, koło cmentarza) 
do ulic osiedla Dąbrowa. Wcześniej 
Krzepice planowały bardziej komplek-
sowe rozwiązanie w zakresie skomu-
nikowania osiedla z otoczeniem, ale 
plany te zdecydowano się ograniczyć 
do łącznika ulicy Ustronnej. W sytuacji, 
gdy doszło do tegorocznych wzrostów 
cen, decyzja ta okazała się trafna. Gdy 
rynek się uspokoi, wiele gmin zechce 
z pewnością uruchomić różne dodat-
kowe projekty. Już w obecnej formie 
inwestycja w rejonie osiedla Dąbrowa 
kosztować będzie 488 tysięcy złotych 
(pierwszy etap). Roboty prowadzi wy-
brana w przetargu firma z Kłobucka.

Do etapu realizacji doszła też inwe-
stycja drogowa w Zajączkach Drugich. 
Chodzi tu o drogę gminną od drogi 
krajowej do Stanek, przy czym remont 
obejmie fragment od przejazdu kolejo-
wego do Stanek. Nawierzchnia już dość 
długo „prosiła się” tutaj o remont. Teraz 
realizacja zadania kosztować będzie 
525 tysięcy złotych. Zajmie się nią firma 
z Boronowa. Warto dodać, że gmina 
korzysta tu z dofinansowania ze środ-
ków rządowych w kwocie 216 tysięcy 
złotych. Do połowy października ma 
być gotowe 838 metrów drogi z nową 
nawierzchnią.

W połowie czerwca Krzepice pod-
pisały umowę na dofinansowanie 
przebudowy drogi w Zajączkach Pierw-
szych. Tu zaangażowane będą środki 
na drogi dojazdowe do pól. W prak-
tyce chodzi o drogę, która znajduje 
się w środku miejscowości i stanowi 

dojazd do cmentarza (a dopiero dalej 
prowadzi pośród okoliczne pola). To in-
westycja stosunkowo nieduża, w której 
kwestia wyboru wykonawcy odbywa 
się w trybie zapytania ofertowego. Do 
zakończenia składu tego numeru nie 
były jeszcze znane jego wyniki.

Nie powiodło się postępowanie 
przetargowe dotyczące budowy drogi 
Polnej w Starokrzepicach. Jedyny ofer-
todawca zaproponował wykonanie tej 
drogi na zachodnim krańcu wsi za bez 
mała 800 tysięcy złotych. Miasto miało 
zaplanowane środki w wysokości 374 
tysięcy złotych. W tej sytuacji pozosta-
ło postępowanie to unieważnić. Swoją 
drogą tak duże rozbieżności między 
kwotami planowanymi – ustalonymi 
wszak na podstawie kosztorysów – 
a kwotami uzyskiwanymi w przetargu 
są obecnie zmorą wszystkich samo-
rządów. Bez kozery można stwierdzić, 
że ceny na rynku budowlanym w tym 
roku „oszalały”. Przyczyny są dość 
oczywiste: obecna sytuacja polityczna 
o wynikająca z niej sytuacja ekono-
miczna w kraju.

Na etapie ogłoszonego przetar-
gu jest zamiar remontu ulic Szkolnej 
i Strażackiej w Krzepicach. To kolejny 
etap sukcesywnie prowadzonej akcji 
remontów dróg w samym centrum 
miasta. Tu chodzi konkretnie o remont 
całego długiego ciągu dróg, począwszy 
od skrzyżowania Szkolnej z ulicą Czę-
stochowską tuż obok urzędu miasta 
aż po skrzyżowanie Szkolnej z ulicą 
Strażacką – i dalej aż do końca Strażac-
kiej koło remizy OSP. To w sumie 548 
metrów drogi o zniszczonej obecnie 
nawierzchni asfaltowej. Po wcześniej-
szych remontach w ścisłym centrum 
teraz te ulice wyraźnie wyróżniają się in 
minus. Samorząd chciałby, aby taki re-
mont był zrealizowany w ciągu dwóch 
miesięcy. Na razie jednak trzeba po-
czekać na rozstrzygnięcie przetargu. 
Wyniki powinny być znane po 22 lipca.

Problem odpływu ludności z gminy 
Krzepice został podniesiony na sesji 
rady miejskiej podczas debaty nad ra-
portem o stanie gminy.

- Społeczeństwo się starzeje. Jest nas 
coraz mniej. Nasza gmina nie jest wyjąt-
kiem. Mówimy, że jesteśmy gminą dzie-
sięciotysięczną? Jesteśmy gminą ośmio-
tysięczną. Jeśli tendencja się utrzyma, za 
kilka lat będziemy bardzo malutką gmi-
ną. A to będzie mieć szereg konsekwen-
cji – wypowiedział się Rafał Balcerzak.

Zdaniem radnego, choć gmina nie 
jest w stanie ogłosić własnego progra-
mu wsparcia na podobieństwo progra-
mów rządowych, to należy poszukiwać 
sposobów ograniczania problemu od-
pływu ludności. Obecnie to i ponad sto 
osób rocznie. Co można robić na pozio-
mie gminy?

- Musimy dbać o to, co jest związane 
z budownictwem. Mówię o budow-

nictwie nie jed-
norodzinnym, 
a wielorodzin-
nym. Nie powin-
niśmy spoczywać 
na laurach, że 
mamy studium 
zagospodarowa-
nia, bo sytuacja 
szybko się zmie-
nia. Powinniśmy 
już pracować nad 
nowym studium 
i wkompono-
wać w nie tereny 
pr zeznac zone 
pod budownic-
two wielorodzin-

ne. Nie chodzi o wieżowce, ale budynki 
dwu-trzykondygnacyjne. To już powoli 
się zaczyna na styku osiedli Andersa 
i Dąbrowa – apelował radny Balcerzak.

W takich blokach chętnie mogliby 
zamieszkać także obecni mieszkańcy 
miasta, którzy – zdarza się – mają duże 
domy i mieszkają w nich sami (dzieci 
wyjechały w świat), mieszkają drogo. 
Mieszkanie byłoby tańsze. Wielu mo-
głoby chcieć sprzedać dom i kupić tego 
rodzaju mieszkanie. Podobnie młodzi 
ludzie mogą być zainteresowani tego ro-
dzaju mieszkaniami. A z kolei gdyby były 
tereny pod takie budownictwo, mogliby 
zainteresować się nimi deweloperzy.

Z kolei radny Bogdan Napieraj zwrócił 
uwagę na potrzebę wspierania rozwoju 
prywatnego sektora gospodarczego. 
Ten czynnik także ma wpływ na powsta-
wanie warunków, jakie sprzyjają osie-

dlaniu się ludzi w mieście czy gminie.
To słuszna uwaga, bo dziś ludzie 

najczęściej migrują właśnie za pracą. 
Dostępność miejsc pracy, w tym i tych 
atrakcyjnych, a nie tylko najmniej płat-
nych, ma więc wpływ na decyzje o pozo-
staniu w mieście takim jak Krzepice lub 
o wyprowadzce. Jednocześnie tak po-
prawa dostępności mieszkań jak i oży-
wienie gospodarki lokalnej wymagają 
korzystnego splotu wielu czynników. 
Oczywiście planowe i strategiczne po-
dejście do tych kwestii lokalnego samo-
rządu jest bardzo ważne. Na ile jednak 
wystarczy?

Burmistrz Krystian Kotynia uważa, 
że miasto nie spoczywa na laurach, ale 
reaguje na sytuacje, gdy trzeba jakąś 
procedurę podjąć w urzędzie w celu uła-
twienia działalności deweloperom czy 
przedsiębiorcom. Natomiast sugeruje, 
by z pracami nad studium zagospo-
darowania wstrzymać się, gdyż przy-
gotowywane są daleko idące zmiany 
prawa w zakresie zagospodarowania 
przestrzennego. Procedury mogą być 
wówczas ułatwione – i lepiej poczekać 
nieco na wejście w życie zapowiadanych 
przepisów. Co do rozwoju gospodar-
ki – powoli pojawia się zainteresowa-
nie terenami w strefie ekonomicznej, 
a ten teren inwestycyjny daje szanse 
na pojawienie się atrakcyjnych miejsc 
pracy w przyszłości. Otwarte pozostaje 
pytanie ile miasto w ogóle jest w stanie 
zrobić, by istotnie wpłynąć na zjawiska 
demograficzne o skali znacznie wykra-
czającej poza jedną gminę.

MidSummer Week w Borowej w gmi-
nie Miedźno odbędzie się w dniach 16 
i 17 lipca. Gwiazdą imprezy będzie Pa-
trycja Markowska. Wystąpi też popu-
larny aktor Tomasz Karolak. A to oczy-
wiście nie wszystkie atrakcje. To kolejna 
edycja tej imprezy. W tym roku festiwal 
atrakcji w Borowej w oba weekendowe 
dni, 16 i 17 lipca, rozpocznie się o godzi-
nie 16.00. W sobotę 16 lipca szczególnie 
ciekawie może być podczas wspólnego 
gotowania z mistrzem – wystąpi tu Jo-
seph Seeletso, znany z programu Top 
Chef. Organizatorzy zapowiadają też 
największe kinderparty w regionie, gry 
i zabawy dla dzieci, animacje i lunapark. 
Dorośli będą się z pewnością włączać 
do zabawy tanecznej. Ponadto dostęp-
na będzie strefa gastronomii i szereg 
innych atrakcji. Po prostu komplet pro-
pozycji dopasowanych do każdego. To 
zwykle przepis na udaną imprezę.

Niedziela 17 lipca będzie dniem kon-
certów. Najpierw zagrają dwa zespoły 
z naszego regionu, znane już z wielu 

występów. Grup Forsal oraz 
El.Pank.El raczej nie trzeba 
specjalnie przedstawiać lo-
kalnej widowni. Z pewnością 
rozgrzeją publiczność. Tego 
samego dnia na scenie pojawi 
się również Tomasz Karolak. 
Znany aktor pokaże swe nie-
co inne oblicze – wokalisty. 
Kto chce posłuchać, jak śpie-
wa, będzie miał wyjątkową 
okazję. Towarzyszyć mu bę-
dzie zespół Pączki w Tłuszczu.

Gwiazdą niedzieli i całego 
MidSummer Week w Boro-
wej będzie Patrycja Markow-
ska. Popularna wokalistka 
ma fanów w różnym wieku. 
A zwłaszcza tych może nieco 
starszych z pewnością zelek-
tryzuje informacja, że zapowiadany 
jest także gościnny występ Grzegorza 
Markowskiego, legendarnego wokali-
sty Perfectu. Oczywiście zbieżność ich 
nazwisk, jak wszyscy wiedzą, nie jest 

przypadkowa.
W naszym przekonaniu – bezwzględ-

nie warto zajrzeć do Borowej w dniach 
tej świetnie się zapowiadającej impre-
zy.

Jeszcze przed wakacjami, w ramach 
realizowanej innowacji pedagogicznej, 
przedszkolaki z Miedźna poznawały 
zawód leśnika.

Dzieci z przedszkola w Zespole Szkol-
no-Przedzkolnym w Miedźnie miały 
okazję odwiedzić leśników w miejscu 
ich pracy. Realizowana innowacja pe-
dagogiczna nazywa się „Poznajemy 
zawody” i zakłada, że dzieci poznają 
z bliska różne profesje. Szczególnie 
atrakcyjna forma takich specjalnych 
zajęć wiąże się z wyjazdem poza przed-
szkole.

W ostatnich dniach czerwca przed-
szkolaki z grup „Jeżyki” oraz „Tygryski” 
z ZSP w Miedźnie pojechały wraz z opie-
kunami do Nadleśnictwa Kłobuck. 
A konkretnie – do Nowego Folwarku. 
Znajduje się tu leśne gospodarstwo na-
sienno-szkółkarskie. Ale nie tylko, bo 
działa też specjalna izba edukacyjna. 

Miejsce jest zatem przygotowane na 
przyjmowanie takich małych, zaintere-
sowanych przyrodą i lasem gości.

W Nowym Folwarku przedszkola-
ki z Miedźna brały udział w spotkaniu 
edukacyjnym z leśniczym – z panią 
Marleną Chudzik. Maluchy chętnie słu-
chały ciekawych opowieści, chłonęły 
nowe informacje i podziwiały z wła-
ściwym sobie entuzjazmem piękno 
przyrody. Co ważne, to była bardziej 
świetna zabawa niż nauka. Ale w taki 
sposób przecież najlepiej zapamiętuje 
się ciekawe rzeczy. A w tym wieku – za-
pamiętuje się często już na całe życie.

Krzepice nie są wyjątkiem. Wszędzie na prowincji ubywa ludzi. W ogó-
le w Polsce jest problem z demografią. Małe ośrodki tym bardziej 
tracą mieszkańców na rzecz tych większych. Czy coś można zrobić, 
by Krzepice się nie wyludniały?
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Gmina Przystajń realizowała ten 
projekt wspólnie z gminą Miedźno 
jako partnerem, gdyż zawarcie 
partnerstwa powiększało możli-
wość uzyskania dofinansowania. 
W Przystajni zadanie podzielone 
jest na części. Dotyczą one mon-
tażu kolektorów słonecznych i fo-
towoltaiki na potrzeby jednoro-
dzinnych budynków mieszkalnych 
w gminie Przystajń oraz monta-
żu instalacji fotowoltaicznej na 
jednym budynku publicznym. 
W tym ostatnim przypadku chodzi 
o szkołę w Borze Zajacińskim. Ko-
lejna z części to montaż kotłów na 
biomasę w budynkach mieszkań-
ców. Sprawa rozpoczęła się dość 
dawno.

- Projekt brał udział w konkursie 
w roku 2018. Partnerstwo z gminą 
Miedźno dawało nam w konkursie 
dodatkowe punkty. Projekt był 
opracowany w oparciu o program 
funkcjonalno-użytkowy dla każ-
dego z zadań – wyjaśniał na sesji 
wójt Henryk Mach.

Odbył się drugi przetarg doty-
czący tego projektu. Z pierwszego 

gmina się wycofała. Czemu?
- Był bardzo niekorzystny. 

Wszystko musiałoby być finanso-
wane w większości przez miesz-
kańców. Nie chcieliśmy miesz-
kańców w ten sposób obciążać. 
Ogłosiliśmy więc drugi przetarg 
– poinformował wójt.

W międzyczasie zmodyfikowano 
nieco program funkcjonalno-użyt-
kowy. Złagodzono nieco warun-
ki, na podstawie których toczyło 
się potem postępowanie. Przede 
wszystkim wzięto pod uwagę, że 
od wykonania programu minęły 
cztery lata. Należało to uwzględ-
nić.

W czerwcu drugi przetarg zo-
stał rozstrzygnięty. W postępo-
waniu na kolektory słoneczne dla 
mieszkańców oraz na fotowolta-
ikę dla mieszkańców i szkoły, naj-
korzystniejsze finansowo oferty 
złożyła firma z Rzeszowa. Z kolei 
w zakresie kotłów na biomasę 
dla mieszkańców najlepszą ofer-
tę złożyła firma z Warszawy. Aby 
oferty przyjąć, potrzebne okazało 
się dołożenie nieco środków do 

zaplanowanej w budżecie kwo-
ty (około 130 tysięcy). W ocenie 
wójta w obecnej sytuacji złożone 
propozycje cenowe trzeba uznać 
za korzystne.

W pytaniach od radnych i w krót-
kiej dyskusji na temat tego zadania 
pojawiła się pewna kontrowersja – 
choć pozorna. Padło więc pytanie, 
jaki będzie koszt wykonania jed-
nej instalacji fotowoltaicznej dla 
mieszkańca. Wójt nie chciał udzie-
lić takiej odpowiedzi, aby podany 
szacunek nie został uznany za in-
formację wiążącą – szczegóły nie 
są po prostu tak dokładnie jeszcze 
znane. Naciskany jednak przez 
radnych Henryk Mach wspomniał 
wartość około 5 tysięcy złotych za 
każdy 1 kWp mocy instalacji.

W ocenie kilkoro radnych jest to 
cena niekonkurencyjna. Posiadają 
informacje, że na rynku lokalnym 
można znaleźć oferty z cenami 
w granicach 3 tysięcy złotych (we-
dług takiego samego przelicznika 
na moc instalacji). Wójt zauważył 
jednak, że kluczową sprawą dla 
zaistnienia różnicy jest ceny jest 

jakość.
- My określiliśmy konkretne wy-

magania jakościowe dla tych in-
stalacji. Jeżeli inne firmy robią to 
taniej, to dlaczego nie przystąpiły 
do przetargu? - pytał retorycznie 
Mach.

To oczywiste, że wyższa jakość 
kosztuje więcej – i jeśli konkret-
nej jakości oczekiwano w zakre-
sie instalacji dla tego projektu, 
to uzyskana cena odpowiada tej 
jakości i może być wyższa niż naj-
tańsze oferty na rynku – których 
jakość może być po prostu niższa. 
Dylemat, czy wybierać najtańsze 
i ryzykować, czy decydować się 
na droższe, ale pewniejsze towa-
rzyszy nam zawsze, nie tylko przy 
wydatkach na takie długoletnie 
inwestycje.

W ogóle jednak wyższa wartość 
instalacji w ramach gminnego pro-
jektu nie oznacza, że mieszkańcy, 
którzy uzyskali miejsce na liście 
zapisanych do projektu, zapłacą 
teraz więcej niż za najtańszą do-
stępną instalację w cenie rynko-
wej. W ramach projektu gminnego 

dostępne jest wysokie dofinanso-
wanie, większe niż w ramach jakie-
gokolwiek z obecnych programów. 
Mieszkańcy zapłacą finalnie jedy-
nie kilkanaście (maksymalnie do 
dwudziestu) procent wartości za-
dania. W praktyce będzie to więc 
kilkaset złotych w przeliczeniu na 
1 kWp. Różnica między wcześniej 
podanymi wartościami z przetar-
gu i tymi, o których słyszeli radni, 
przestaje więc być istotna.

Gdy projekt ogłaszano, zain-
teresowanie mieszkańców było 
ogromne. Na listach do dofinan-
sowania zmieściła się tylko część 
zainteresowanych. W urzędzie 
mają więc długie listy rezerwo-
we. Gdyby teraz ktoś z zapisanych 
uznał, że obecnie nie może bądź 
nie chce korzystać z projektu, to 
skorzysta z okazji ktoś z listy re-
zerwowej.

Fotowoltaika dla gminy i mieszkańców
Po czterech latach zbliża się finalizacja projektu montażu fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę dla miesz-
kańców gminy, którzy zmieścili się na liście zakwalifikowanych. Trwało to dość długo, gdyż wcześniejsze propozycje cenowe nie 
nadawały się do przyjęcia i nie byłyby atrakcyjne dla mieszkańców.
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Nareszcie zaczęły się wakacje
W piątek 24 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej w Przystajni – podobnie jak miliony ich rówieśników w całym kraju – poże-
gnali się z nauczycielami i swoimi klasami. Rozpoczęły się wakacje.

Każdy rok szkolny to nowa wie-
dza, nowe doświadczenia, przy-
gody, nowe wspomnienia, które 
zostają potem na długie lata. Po-
żegnanie ze szkołą miało tradycyj-
ną firmę podniosłej uroczystości. 
Dyrekcja i nauczyciele placówki 
mogli nagrodzić uczniów szcze-

gólnie zaangażowanych w działa-
niach na rzecz szkoły, samorządu 
uczniowskiego. Wyróżniono także 
uczniów wykazujących się wyso-
kimi wynikami w nauce, godnym 
naśladowania zachowaniem oraz 
reprezentujących szkołę poza jej 
murami, angażujących się w kon-

kursy i zawody sportowe.
Ostatni dzień w szkole to mo-

ment szczególnie lubiany. I to 
przez wszystkich. Teraz dzieci wy-
poczywają już od nauki, cieszą się 
wakacjami.

Tuż przed wakacjami klasy piąte ze Szkoły Pod-
stawowej w Przystajni pojechały na atrakcyjną 
wycieczkę do Łodzi.

Dzieci bawiły się w parku wodnym i odwiedziły Orientarium

Cele wyjazdu były dwa: Park Wodny 
„Fala” oraz Orientarium w Łodzi. Do 
pierwszego z tych miejsc wycieczka 
dotarła około 9 rano. Park wodny to 
miejsce bogate w różnorodne atrak-
cje. Szczególnym zainteresowaniem 
uczniów cieszyły się wszelkie zjeżdżal-
nie, z których korzystano bardzo chęt-
nie. Zabawa w „Fali” wiąże się z wielką 
ekscytacją. Zjeżdżaniu towarzyszy 
w nich na przykład seria multime-
dialnych efektów specjalnych. Barwy, 
kształty, dźwięki – to dodatkowo pod-
nosi frajdę z korzystania z takich atrak-
cji. W jednej ze zjeżdżalni możliwe było 
na przykład aktywowanie projekcji 
o określonej tematyce, towarzyszących 
poruszaniu się na pontonie. Uczniowie 
spędzili „Fali” około trzech godzin.

Następnym etapem pobytu w Łodzi 
były odwiedziny Orientarium. Jak to 
w ogrodzie zoologicznym, można tu 
było poobserwować dzikie egzotyczne 
zwierzęta z różnych rejonów świata. 
Uczniowie poznali też warunki, w jakich 
zwierzęta te mieszkają w zoo. Zaintere-
sowały ich młode rekiny, duży kroko-
dyl, paw – który nie omieszkał pokazać, 
jak pięknie rozkłada ogon.

W godzinach popołudniowych dzieci 
były już z powrotem w Przystajni, pełne 
wrażeń z wycieczki. To było takie dobre 
wprowadzenie do wakacji, które rozpo-
częły się niedługo później.



LIPIEC • NR 07/2022 (10)22 Sport

Zwycięska drużyna LKS-u Wisła Wiel-
ka (powiat pszczyński) będzie repre-
zentować województwo śląskie w za-
planowanym na 18-20 sierpnia 2022 
r., na Stadionie Śląskim w Chorzowie 
I Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej 
Zrzeszenia LZS 10-latków (2012r.i mł.) 
„Wakacje z piłką – szukamy piłkarskich 
Janków…”

W młodzieżowej piłkarskiej impre-
zie pod honorowym patronatem Mar-
szałka Województwa Śląskiego Jakuba 
Chełstowskiego zaprezentowały się 
trzy zespoły z powiatu kłobuckiego 
tj. gospodarze KS Olimpia Truskolasy 
oraz Klub Sportowy Panki i GKS Mara-
ton Walenczów.

Piątą edycję Wojewódzkich Pił-
karskich Janków rozpoczął wspólny 
przemarsz podczas którego gościom 
honorowym, organizatorom oraz ki-
bicom zaprezentowały się wszystkie 
uczestniczące zespoły. Na czele piłkar-
skiego przemarszu zielono-czerwoną 
fl agę Zrzeszenia Ludowych Zespołów 
Sportowych niósł członek Komisji 
Rewizyjnej Śląskiego Zrzeszenia LZS 
w Katowicach Krzysztof Bąbik. W trak-
cie przemarszu informacje o uczestni-
czących klubach oraz najsłynniejszych 
zawodnikach lub działaczach z nich się 
wywodzących przypomniał jeden z or-
ganizatorów młodzieżowego turnieju, 
piłkarski trener i działacz, a zarazem 
nauczyciel wychowania fi zycznego 
Szkoły Podstawowej im. S. Ligonia 
w Truskolasach Stanisław Wrzesiński.

Imprezę otworzył jej pomysłodawca, 
prezes Śląskiego Wojewódzkiego Zrze-
szenia LZS w Katowicach Andrzej Sa-
dlok, który przypominał jej najważniej-

szą ideę, a także piłkarskie przesłanie 
jednocześnie życząc uczestnikom, aby 
mieli więcej szczęścia i możliwości niż 
w przeszłości utalentowany pod wzglę-
dem muzycznym Janko Muzykant, a ich 
piłkarski talent pozwolił im w przyszło-
ści zagrać w młodzieżowej czy senior-
skiej piłkarskiej Reprezentacji Polski 
podobnie, jak wywodzący się właśnie 
z Truskolasów Jakub Błaszczykowski, 
Jerzy Brzęczek czy obecna podczas 
turniejowej rywalizacji oraz dekoracji
była zawodniczka miejscowej Olimpii, 
aktualnie zawodniczka ekstraklasowe-
go GKS-u Katowice, w przeszłości re-
prezentantka Polski U-19, powoływana 
na zgrupowania seniorskiej kobiecej 
Reprezentacji Polski 20-letnia Nicola 
Brzęczek.

Uczestniczące drużyny najpierw 
w eliminacjach grupowych rywalizo-
wały w czterech grupach systemem 
„każdy z każdym” na czterech trawia-
stych boiskach równocześnie Po eli-
minacjach grupowych triumfatorzy 
tychże czterech grup tj. UKKS Katowice 
(jedyny bezbramkowy remis z UKS-em 
Orlik Blachownia) oraz posiadające 
komplety punktów zespoły LKS-u Unia 
Kosztowy, LZS-u Brzeźce i LKS-u Wisła 
Wielka najpierw rywalizowali w pół-
fi nałach, a następnie w spotkaniach 
o I i III miejsce w turnieju. W półfi nałach 
UKKS Katowice (podopieczne Marze-
ny Patryarchy w dniach 12-14 czerwca 
zwyciężyły podczas odbywającego się 
na Stadionie Narodowym w Warszawie 
Finału Ogólnopolskiego XXII Turnieju 
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tym-
barku”) 2:0 wygrał z LZS-em Brzeźce, 
a LKS Wisła Wielka po niezwykle zacię-

tym spotkaniu nieznacznie 4:3 pokona-
ła LKS Unię Kosztowy. Trzecie miejsce 
w piłkarskiej imprezie wywalczyła LKS 
Unia Kosztowy wysoko 6:0 wygrywając 
z LZS-em Brzeźce

Spośród trzech drużyn z powiatu 
kłobuckiego najwyżej tj. na miejscach 
V-VIII został sklasyfi kowany Klub Spor-
towy Panki, który rywalizując w grupie 
D wywalczył drugie miejsce (zaledwie 
jedną przegraną 1:3 z późniejszym 
triumfatorem LKS-em Wisła Wielka). 
Czwarte miejsce w grupach A i C zaję-
ły drużyny GKS-u Maraton Waleńczów 
i KS-u Olimpii Truskolasy, które zosta-
ły sklasyfi kowane na pozycjach 13-16 
w całym turnieju.

 Wszystkie zespoły zostały nagro-
dzone pamiątkowymi statuetkami 
Piłkarskiego Janka (wizerunek Janko 
Muzykanta grającego na skrzypcach 
z piłką przy nodze), dyplomami, sprzę-
tem sportowym w postaci piłek oraz 
voucherami w kwocie 1000,00 zł (I i II 
miejsce), 900,00 zł (III i IV miejsce) oraz 
po 700,00 złotych (pozostałe drużyny) 
na dofi nansowanie sportowego letnie-
go wypoczynku.

Najlepszym strzelcem turnieju 
został zdobywca 15 bramek Wiktor 
Skorupka (LKS Wisła Wielka), który 
być może w przyszłości będzie przy-
słowiowym „Piłkarskim Jankiem”, 
którego piłkarska przygoda rozpo-
częła się w Truskolasach, jak miało 
to miejsce wcześniej w przypadku 
Jerzego Brzęczka, Jakuba Błaszczy-
kowskiego czy wywodzących się 
również z tej miejscowości młodzie-
żowych reprezentantów Polski Łu-
kasza Kmiecia i Radosława Wernera.

Przypomnijmy, że w pierwszej edycji 
Piłkarskich Janków w 2018 roku z udzia-
łem 16 zespołów triumfowała Spójnia 
Zebrzydowice, w 2019 roku Naprzód 
Czyżowice (16 drużyn), w 2020 roku 
Znicz Kłobuck (19 drużyn), a w 2021 
roku (18 zespołów) KS 94 Rachowice.

Symbolicznymi Piłkarskimi Janka-
mi Prezes Śląskiego Wojewódzkiego 
Zrzeszenia LZS w Katowicach Andrzej 
Sadlok (którego syn Maciej Sadlok 15 
razy wystąpił w seniorskiej Reprezen-
tacji Polski oraz 340 razy w Ekstrakla-
sie w barwach Ruchu Chorzów, Polonii 
Warszawa i Wisły Kraków) uhonoro-
wał starostę i wicestarostę kłobuckie-
go Henryka Kiepurę i Zdzisławę Kall, 
członka zarządu powiatu kłobuckiego 
Krzysztofa Nowaka, wójta Gminy Wrę-
czyca Wielka Tomasza Osińskiego oraz 
działaczy Powiatowego zrzeszenia LZS 
w Kłobucku Grzegorza Garbaciaka 
i Stanisława Wrzesińskiego.

Głównym organizatorem V Wo-
jewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej 
Zrzeszenia LZS 10-latków (2012r.i mł.) 
„Wakacje z piłką – szukamy piłkarskich 
Janków…” było Śląskie Wojewódzkie 
Zrzeszenie LZS w Katowicach, a współ-
organizatorami Urząd Marszałkowski 
w Katowicach, Śląski Związek Piłki Noż-
nej w Katowicach, Starostwo Powiato-
we w Kłobucku, Urząd Gminy we Wrę-
czycy Wielkiej, Szkoła Podstawowa im. 
Stanisław Ligonia w Truskolasach i KS 
Olimpia Truskolasy. S. W.

Klasyfi kacja końcowa turnieju: 1. 
LKS Wisła Wielka (Wojciech Cieślar-br, 
Michał Jasiński, Michał Kurzyca, Ksa-
wery Skorupka, Wiktor Skorupka, Woj-

ciech Swadźba, Aleks Woźniczka, Filipi-
na Górecka; trener: Łukasz Pietryja), 2. 
UKKS Katowice, 3. LKS Unia Kosztowy, 
4. LZS Brzeźce, 5-8. LKS Mizerów, GLKS 
Lot Konopiska, KS Górnik Sosnowiec, 
Klub Sportowy Panki, 9-12. UKS Or-
lik Blachownia, UKS Arka Markowice, 
KS Bestwinka, LKS Sokół Hecznarowi-
ce, 13-16. GKS Maraton Waleńczów, 
KS Toszecka Akademia Piłkarska, KS 
Olimpia Truskolasy, LKS Tempo Puń-
ców, 17-19. LKS Pasjonat Dankowice, 
LKS Gardawice, LKS Ciężkowianka Ja-
worzno.

R E K L A M A

19 drużyn z województwa śląskiego rywalizowało podczas V Wojewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej Zrzeszenia LZS 10-latków (2012r.i mł.) „Wakacje 
z piłką – szukamy piłkarskich Janków...”. W pojedynku fi nałowym LKS Wisła Wielka pewnie 5:0 wygrała z piłkarską rewelacją młodzieżowej imprezy, 
czyli żeńskim zespołem Uczniowskiego Kobiecego Klubu Sportowego Katowice.

Piłka Młodzieżowa. Piłkarskie Janki
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Piłkarski sezon 2021/2022 powoli przechodzi do lamusa historii. Z wicemistrzostwa Polski cieszyli się piłkarze Rakowa Częstochowa. Podopieczni Mar-
ka Papszuna wygrywając 3:1 (2:0) na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie z mistrzowskim Lechem Poznań wywalczyli również Fortuna Puchar 
Polski. W Fortuna I Lidze trzynaste miejsce zajął beniaminek Skra Częstochowa. Po zwycięskim barażowym dwumeczu z GKS-em II Tychy awans 
do III ligi wywalczył Raków II Częstochowa. Z IV ligą śląską po zaledwie jednorocznym pobycie żegna się Unia Rędziny, z częstochowsko-lubliniecką 
klasą okręgową Pogoń Kamyk, a z A klasą częstochowską Sparta Nowa Wieś.

Piłkarskie seniorskie podsumowanie sezonu 2021/2022

Zagłębie II Lubin z II-ligowym 
awansem

Tym samym rezerwy ekstraklaso-
wego Zagłębia Lublin (które wygrały 
rywalizację w III-ligowej grupie trzeciej 
obejmującej zasięgiem terytorialnym 
cztery województwa tj. śląskie, dolno-
śląskie, opolskie i lubuskie) dołączyło 
na najniższym centralnym szczeblu 
rozgrywkowym w Polsce (jakim jest 
eWinner II Liga) do Lecha II Poznań 
i Śląska II Wrocław. Kolejnymi II-ligowy-
mi beniaminkami są zespoły: Polonii 
Warszawa (grupa I), Kotwicy Kołobrzeg 
(grupa II) oraz Siarki Tarnobrzeg (grupa 
IV).

W III-ligowej grupie trzeciej naj-
wyższe tj. trzecie miejsce spośród 
zespołów z województwa śląskiego 
wywalczyła Polonia Bytom. Ostatecz-
nie na piątym miejscu uplasował się 
prowadzący w tabeli tej grupy po run-
dzie jesiennej (ze zdrowym wówczas 
Łukaszem Piszczkiem w składzie) LKS 
Goczałkowice-Zdrój. Siódmy z III -ligo-
wej tabeli był Górnik II Zabrze, ósmy 
Pniówek Pawłowice, jedenasty , Odra 
Wodzisław Śląski, a trzynasty Gwarek 
Tarnowskie Góry. W grupie trzeciej III 
ligę opuszczają drużyny: Foto-Higiena 
Gać, Karkonosze Jelenia Góra i Piast 
Żmigród. III-ligowymi beniaminkami są 
natomiast zespoły: Chrobrego II Gło-
gów (wygrany 1:0 i 0:0 baraż z Lechią 
Dzierżoniów), Stilonu Gorzów Wielko-
polski, Polonii Nysa i Rakowa II Czę-
stochowa.

III-ligowy awans Rakowa II Czę-
stochowa

Najlepszy w grupie pierwszej IV ligi 
śląskiej Raków II Częstochowa (trener 
Tomasz Kuźma) okazał się również 
zwycięski w barażu o awans do III Ligi 
dwukrotnie 1:0 i 3:0 (pierwszą bramkę 
zdobył pochodzący z Ostrów nad Ok-
szą 20-letni Bartosz Chłód) wygrywa-
jąc z triumfatorem grupy drugiej, czyli 
GKS-em II Tychy. W rezerwach często-

chowskiego Rakowa występował rów-
nież pochodzący z Czarnej Wsi (gmina 
Wręczyca Wielka) 19-letni Adrian Kry-
sik. Powyższe występy łączył z regu-
larną grą w Centralnej Lidze Juniorów 
U-19 (11 miejsce w tabeli Rakowa rów-
noznaczne z utrzymaniem). Funkcję 
trenera analityka w Rakowie II Często-
chowa pełni pochodzący z naszego po-
wiatu Patryk Czyż.

W tabeli grupy pierwszej IV ligi ślą-
skiej na czwartym miejscu uplasował 
się MKS Myszków, a na przedostat-
nim-15 miejscu równoznacznym z de-
gradacją do częstochowsko-lubliniec-
kiej okręgówki Unia Rędziny (która 
mecze ligowe w roli gospodarza rozgry-
wała na piłkarskim obiekcie w Kamyku). 
IV-ligowy spadkowy los podopiecznych 
Roberta Siudy (który w trakcie rundy 
wiosennej zastąpił Oskara Operacza) 
podzieliła Jedność Przyszowice (grupa 
I) oraz Czarni Gorzyce, LKS Bestwina 
i Czarni-Góral Żywiec (wycofani z roz-
grywek po rundzie jesiennej) z grupy II. 
Nie doszedł do skutku baraż o IV-ligo-
we utrzymanie pomiędzy czternastymi 
w tabeli drużynami Przemszy Siewierz 
(grupa I) oraz Czarnych Gorzyce (grupa 
II) z powodu rezygnacji z gry zespołu 
z Gorzyc. Dzięki czemu Przemsza Sie-
wierz utrzymała się w IV lidze śląskiej.

Beniaminki powracają na IV ligowe 
boiska: Dramy Zbrosławice (powraca 
po jednorocznej nieobecności), Victo-
rii Częstochowa, Unii Racibórz, Zagłę-
bia II Sosnowiec (trener Damian No-
wak, który przejął drużynę od stycznia 
2022 roku po nagłej rezygnacji z treno-
wania Znicza Kłobuck), MKS-u Lędziny 
i Błyskawicy Drogomyśl.

Victoria Częstochowa mistrzem 
okręgówki

  W najwyższej w regionie 
częstochowskim piłkarskiej klasie roz-
grywkowej, czyli częstochowsko-lu-
blinieckiej okręgówce (grupa II) tytuł 
mistrzowski wywalczył beniaminek 

Victoria Częstochowa (trener Tomasz 
Sobczak). IV-ligowym awansem se-
niorska drużyna uczciła przypadający 
właśnie w 2022 roku jubileusz 100-lecia 
klubu. Jednocześnie Victoria Często-
chowa powraca na IV-ligowe boiska 
po 10-letniej przerwie (ostatnio w se-
zonie 2012/2013). Do liczącej 18 zespo-
łów częstochowsko-lublinieckiej klasy 
okręgowej przed sezonem 2021/2022 
przyjęto Znicz Kłobuck (który zrezygno-
wał z gry w IV lidze) oraz Skrę II Często-
chowa. Ponadto GLKS Gmina Kłomnice 
zmieniła nazwę na GLKS Pogoń 1947 
Kłomnice. Spośród drużyn powiatu 
kłobuckiego na najwyższym tzw. me-
dalowym, trzecim miejscu uplasował 
się Znicz Kłobuck (trener Adrian Pluta). 
Czwarte miejsce wywalczył Amator 
Golce (trener Marcin Zalewski), ósme 
Klub Sportowy Panki (trener Adrian 
Pasieka), a dziewiąte Liswarta Krzepice 
(trener Andrzej Wróblewski).

Aż sześć ostatnich zespołów (13-18 
miejsce) zostało zdegradowanych do 
A klasy częstochowskiej (Sparta Szcze-
kociny, KS Stradom Częstochowa, Po-
goń Kamyk i Pogoń 1947 Kłomnice) oraz 
lublinieckiej (Unia Kalety i Orzeł Psary/
Babienica). Niestety w tym gronie 
znalazła się szesnasta w tabeli Pogoń 
Kamyk, której nie pomogła nawet tre-
nerska zmiana, a mianowicie doświad-
czonego Rafała Kuczerę zastąpił Adrian 
Nalichowski, związany w przeszłości 
z klubem w roli zawodnika (bramkarz). 
Tzw. piłkarskim rzutem na taśmę urato-
wała się przed spadkiem Warta Mstów, 
która najpierw w przeciągu czterech 
dni (pomiędzy 22, a 25 czerwca wywal-
czyła sześć punktów) wygrywając 5:0 
z Pogonią Kłomnice oraz 2:1 w Borono-
wie z Jednością, a następnie posiadała 
przy równej ilości 35 punktów lepszy 
bilans bezpośrednich meczy (4:1, 1:1) 
od Sparty Szczekociny. Bardzo dobrze 
w rundzie wiosennej spisywał się Orzeł 
Kiedrzyn (trener Dawid Krzętowski), 

który w 17 meczach zanotował zaled-
wie jedna przegraną (2:3 z Zielonymi 
Żarki) zajmując siódme miejsce.

W nowym sezonie 2022/2023, 
w liczącej 16 zespołów Klasie Okręgo-
wej pod egidą Podokręgu Piłki Nożnej 
w Lublińcu beniaminkami będą druży-
ny: Lotnika Kościelec i Czarnych Star-
cza (A klasa częstochowska), Warta 
Kamieńskie Młyny (A klasa lubliniecka)

oraz po wygranym 3:1 (0:1) meczu 
barażowym z Piastem Przyrów lubli-
niecka Sparta.

 W klasyfikacji strzelców triumfował 
strzelec 40 goli Mariusz Figzał (Lot Ko-
nopiska) przed zdobywcą 33 bramek 
Tomaszem Pasieką (KS Panki) oraz 
Maciejem Wolskim (Znicz Kłobuck) 
– 27 goli.

Drugie miejsce A klasowej Liswar-
ty Popów

Przed rozpoczęciem rozgrywek 
w A klasie częstochowskiej, w sezo-
nie 2021/2022 nastąpiły w obydwu 
grupach liczne przetasowania spo-
wodowane wycofaniem się zespołów 
z ligowej rywalizacji. Mianowicie z gru-
py I wycofały się drużyny UKS-u Orlik 
Blachownia, Sokoła Wręczyca Wiel-
ka i spadkowicz z klasy okręgowej 
Olimpia Truskolasy, a z grupy II Unii 
Masłońskie. Z powyższego powodu 
w grupie I utrzymała się Sparta Nowa 
Wieś, a w grupie II Orkan Rzerzęczy-
ce. Ponadto Start Soborzyce zrezy-
gnował z gry w A klasie zgłaszając się 
jednocześnie do B klasy. Do grupy II 
z A klasy Podokręgu Sosnowiec został 
przeniesiony Skalniak Kroczyce (w se-
zonie 1987/1988 występował w Lidze 
Wojewódzkiej Podokręgu Częstocho-
wa), a zespoły Płomienia Częstochowa 
i Białej Gwiazdy Krasice z grupy I do II.

Ostatecznie do klasy okręgowej 
z A klasy częstochowskiej awansowa-
ły drużyny Lotnika Kościelec (którego 
rozbrat z okręgówką trwał tylko jeden 
sezon) i Czarnych Starcza, a do B klasy 
zostały zdegradowane zespoły: Sparty 
Nowa Wieś (grupa I) oraz Białej Gwiaz-
dy Krasice i Orkana Rzerzęczyce (grupa 
II).

Warta i Sparta powracają do 
okręgówki

Mistrz A klasy lublinieckiej Warta 
Kamieńskie Młyny ( 23 wygrane, 3 re-
misy), podobnie, jak Lotnik Kościelec 
( 20 wygranych, 2 remisy) w całym 
minionym sezonie nie zaznał goryczy 
porażki Lubliniecka Sparta zanim w ba-
rażu 3:1 (0:1) pokonała ubiegłoroczne-
go spadkowicza z okręgówki, czyli 
Piasta Przyrów najpierw wywalczyła 
drugie miejsce w A klasie „premiowa-
ne grą w barażach o okręgówkę” jedy-
nie lepszym bilansem bezpośrednich 
meczów od posiadającego również 
60 punktów Promienia Glinica. Pod-
opieczni Piotra Bogackiego najpierw 
3:3 zremisowali w Glinicy, a na wiosnę 
3:1 pokonali Promień. Dzięki awanso-
wi do okręgówki z drugiego miejsca 
Sparty Lubliniec w A klasie pozostaje 
dwunasty Huragan Jezioro (również 
na wagę utrzymania bezbramkowy wy-
jazdowy remis w ostatniej XXVI kolejce 
z sąsiadującym w tabeli Rybakiem Cia-

sna), który w tym sezonie przechodził 
tzw. piłkarską zmianę pokoleń. Dopie-
ro na jedenastym miejscu uplasował 
się prezentujący się znacznie lepiej na 
boisku niż wskazują na to końcowe wy-
niki Płomień Przystajń w niektórych 
meczach wspomagany przez „wiecznie 
młodego” trenera ponad 50-letniego 
Macieja Furmanka. W przyszłym sezo-
nie na A klasowych boiskach zagrają 
dwaj spadkowicze z klasy okręgowej 
tj. Unia Kalety i Orzeł Psary/Babienica. 
Natomiast z A klasą żegnają się Rybak 
Ciasna i KS Gwoździany. A klasowym 
królem strzelców z rekordowym do-
robkiem 75 strzelonych bramek, nie 
tylko w podokręgu Lubliniec, ale rów-
nież całej Polsce na tym poziomie roz-
grywkowym został Łukasz Nowak . 
Testowany w przeszłości w III – ligowej 
Skrze Częstochowa Łukasz Nowak zdo-
był prawie 50% wszystkich bramek 
(154) uzyskanych przez Wartę Kamień-
skie Młyny.

Trzecie miejsce Juniora Szarlejka
Bezpośredni A klasowy awans uzy-

skały najlepsze w B klasowych grupach 
I oraz II drużyny Płomienia Lgota Mała 
(zaledwie dwa remisy w rozgrywkach) 
oraz Zielonych II Żarki. Beniaminkiem 
A klasy częstochowskiej po wygranym 
po dogrywce 3:1 (0:0, 1:1) barażu z Polo-
nią Poraj została Polonia-Unia Widzów.

Spośród zespołów naszego powiatu 
na trzecim miejscu w grupie I został 
sklasyfikowany Junior Szarlejka (po-
siadający w swoim składzie część pił-
karzy z wycofanego z A klasy Sokoła 
Wręczyca Wielka), a na czwartym B kla-
sowy nowicjusz, czyli Amator II Golce, 
do którego bramki strzelał nawet pre-
zes klubu Marcin Nowak. Przed star-
tem rundy wiosennej z B klasy został 
wycofana drużyna Orkana II Laguna 
Rzerzęczyce.

O awansie zadecydowała ostatnia 
kolejka

W liczącej 15 zespołów B klasie lubli-
nieckiej ligowa rywalizacja była niezwy-
kle zacięta i emocjonująca oraz trwała 
praktycznie do ostatniej minuty koń-
czącej sezon 2021/2022 XXVIII kolejki. 
Na trzy kolejki przed zakończeniem B 
klasowych rozgrywek z awansu cie-
szyła się Sparta Tworóg. Ze względów 
regulaminowych pomimo drugiego 
miejsca w B klasowej tabeli nie mógł 
awansować do wyższej klasy rozgryw-
kowej Promień II Glinica, gdyż pierw-
sza klubowa drużyna pozostaje na 
najbliższy sezon 2022/2023 w A klasie. 
Ogromnej szansy na A klasowy awans 
nie wykorzystał zajmujący przed ostat-
nia kolejka trzecią pozycję Płomień 
Łagiewniki Wielki, który na własnym 
boisku 1:2 uległ LKS-owi Hadra. Dzięki 
wygranej 3:2 z Tajfunem Harbułtowice 
do A klasy awansowała Unia Lisowice 
i w najbliższym sezonie czekają ją pił-
karskie derby z Orłem Pawonków. Zale-
dwie dwa punkty (dwa remisy) zdobyła 
ostatnia (piętnasta) w tabeli drużyna 
Zielonych Zborowskie (bramki: 22:211).

S.W.

TOMASZ PASIEKA (KLUB SPORTOWY PANKI) ZDOBYŁ W CZĘSTOCHOWSKO-LUBLINIECKIEJ KLASIE OKRĘGOWEJ 33 BRAMKI.
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