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Zarząd Towarzystwa  
Przyjaciół Żarek Letnisko 
Ul. Akacjowa 4 
42-311 Żarki letnisko 
 

        Sz.P. 
        Radna Polak Zdzisława 
        Radny Tomasz Klimek 
        Radny Mariusz Karkocha 
 

Zarząd T.P.Ż-L zaprosił w dniu 17.01.2018r.na zebranie członków w/w stowarzyszenia radnych gminy 

Gminy Poraj w osobie; 

1. Radna Polak Zdzisława  
2. Radny Tomasz Klimek 
3. Radny Mariusz Karkocha 
w celu omówienia problematyki związanej z naszą miejscowością, gdzie przedstawiono w/w radnym 
6 punktów, które w terminie do msc. maja bieżącego roku. winne być przez nich wyjaśnione i 
przedstawione na kolejnym zebraniu. 
Przedmiotowe punkty przytaczamy; 
Punkt nr. 1 
Aktualnie opracowywany jest przez Gminę Poraj Plan Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Poraj, a więc będzie to dokument bardzo ważny dla naszej 
miejscowości ponieważ określi on w sposób ogólny politykę zasad zagospodarowania gruntów. 
Punkt nr. 2  
Jaki jest stan zaawansowania robót budowlanych dotyczących sieci kanalizacyjnej po stronie 
zachodniej Żarek Letniska tj. „ za torami” jaka jest możliwość sfinalizowania budowy kanalizacji od 
strony wschodniej Żarek Letniska. 
Punkt nr 3 
Kiedy będzie udrożnione przejście dla pieszych przy basenie kąpielowym od strony wschodniej przez 
kładkę. Czy Radni poczynili dotychczas jakiekolwiek kroki w tej sprawie. 
Punkt nr. 4 
Jakie przedsięwzięcie mogą przedstawić Radni w przedmiocie wycinki drzew na terenie Sołectwa 
Żarek Letnisko przez Lasy Państwowe, mając dotychczasowe doświadczenie z wykarczowaniem lasu 
w rejonie Dzierżna na obszarze kilku hektarów w 2016r. 
Punkt nr. 5 
Dot. działki kolejowej nr. ewidencyjny 743/1. Jaki jest stan zabiegów Gminy o skomunalizowanie 
działki nr. ewid. 743/1 stanowiącej własność PKP 
Punkt nr. 6 
Jak wygląda remont dróg i oświetlenie elektryczne na ulicach; Wesoła, Długa, Dębowa, Wiejska, 
Wrzosowa. 
 
 
Zarząd TPŻ-L przypomniał przybyłym iż na zebraniu Wiejskim w 2008r. w/w punkty były przedmiotem 
skierowania wielu pism do Radnych czy Urzędu Gminy co nie przyniosło żadnych pozytywnych 
skutków. Na zebraniu w dniu 17.01.2018r. odczytane zostały ówczesne postulaty i stwierdzono, że 



mimo upływu 10-ciu lat prawie nic się w naszej miejscowości nie zmieniło, a przybyły nowe problemy 
utrudniające codzienne życie mieszkańców. 
W związku z powyższym Zarząd T.P.Ż-L zwołał zebranie w dniu 20.052018r. gdzie przybyło kilkunastu 
mieszkańców Żarek Letniska. Na zebranie nie przybyli wszyscy radni, a spóźnienia pozostałych 
dochodziły do kilkudziesięciu minut.  
Zarząd T.P.Ż-L poddaje pod cenności takie traktowanie reprezentacji mieszkańców Żarek Letniska. 
 
Odnośnie pkt. 1. 
Z wypowiedzi Radnej Zdzisławy Polak wynika iż osoba stojąca za przekształcenie terenów leśnych na 
budowlane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowana a więc gruntów znajdujących się 
między torami PKP a ulicą Prostą i Porajską stoi wszystkim nam znana jedna osoba, chcąca zrobić 
biznes kosztem naszej skąd indziej pięknej miejscowości. 
Zarząd T.P.Ż-L robi w tej sprawie wszystko aby żaden urzędnik, żaden radny i osoba wspomniana 
wyżej mogła dopuścić się wbrew woli mieszkańców naszej miejscowości dokonania zmian. 
Nasze działania w tym kierunku będą publikowane w Internecie, oraz gazecie myszkowskiej i w inny 
sposób. Mieszkańcy Żarek Letniska będą informowani na bieżąco jak toczy się przedmiotowa sprawa. 
W pozostałych punktach od 2- do 6 prosimy radnych aby wypowiedzieli się w terminie następnego 
zebrania (którego data będzie opublikowana w Internecie, oraz na tablicy ogłoszeń) co zrobili w 
przedmiocie w/w punktów tj. nie tylko do jakich instytucji wysłali pisma, z kim rozmawiali, ale jakie 
rezultaty przyniosły ich działania. 
Data zebrania, na które zapraszamy Radnych, oraz mieszkańców Żarek Letniska 26.06.2018r. godz. 1800 

w budynku Towarzystwa Przyjaciół Żarek Letniska, ul. Akacjowa 6. 
 
 
 
       Zarząd Towarzystwa  

Przyjaciół Żarek Letniska. 
 
 


