
UCHWAŁA NR 145/XVI/2020
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie apelu o wsparcie finansowe  budowy Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie

Na podstawieart. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506  z późn.zm.) oraz § 18 ust.2 pkt. 3 Statutu Gminy Konopiska przyjętego uchwałą 93/XVI/2015 Rady 
Gminy Konopiska z dnia 1 grudnia 2015 r., w sprawie Statutu Gminy Konopiska (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
z 2017 r. poz. 3846 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje:

§ 1. Wystąpić z Apelem do Rządu RP o wsparcie finansowe budowy Centrum Piłki Nożnej 
w Częstochowie.

§ 2. Apel stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwałę przekazać Prezesowi Rady Ministrów, Posłom i Senatorom z okręgu częstochowskiego, 
Wojewodzie Śląskiemu i Marszałkowi Województwa Śląskiego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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Załącznik do uchwały Nr 145/XVI/2020

Rady Gminy Konopiska

z dnia 17 stycznia 2020 r.

APEL DO PANA MATEUSZA MORAWIECKIEGO – PREZESA RADY MINISTRÓW, MINISTRA 
SPORTU

Szanowne Panie Prezesie

W imieniu mieszkańców Subregionu Północnego Województwa Śląskiego zawracamy się do Pana z gorącą 
prośbą o wsparcie i dofinansowania budowy Centrum Piłki Nożnej 
w Częstochowie przy ul. Limanowskiego 83. Do realizacji tejże inwestycji niezbędne jest dofinansowanie 
jej przez Ministerstwo. Cała społeczność sportowa regionu (miast, gmin 
i powiatów), w tym utalentowana młodzież trenująca piłkę nożną oraz uczestnicząca 
w zawodach na obiekcie, jak również środowisko działaczy sportowych oraz samorządy całego Subregionu 
Północnego Województwa Śląskiego, oczekuje budowy wymarzonego i tak potrzebnego obiektu 
sportowego w Częstochowie i całym Subregionie. Ministerstwo Sportu 
i Turystyki wyraziło chęć wsparcia inwestycji kwotą 10 mln zł, jednakże nie jest to kwota wystarczająca na 
sfinansowanie tak ogromnego i wyczekiwanego przedsięwzięcia. Inwestor, którym jest Gmina Miasto 
Częstochowa przeprowadziła procedurę wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w trybie przetargu 
nieograniczonego. W obliczu powstałej sytuacji zwracamy się z ogromną prośbą o dofinansowanie tej 
inwestycji w wysokości 70% wartości inwestycji zgodnie z zasadami Programu Inwestycji o szczególnym 
znaczeniu dla sportu, w którym to programie składany był wniosek w edycji na rok 2018 oraz karta zadania 
w edycji na rok 2019, jak również wielokrotnie na bieżąco informowano Ministerstwo o postępach prac 
związanych z przygotowaniem inwestycji. Obecnie oczekujemy o podjęcie rozmów i umożliwienie 
dofinansowania brakującej kwoty przeznaczonej na ten cel.

Chcemy by Stadion Piłkarski wraz z planowaną do budowy otaczającą go zielenią, budynkami, boiskami 
i pozostałą infrastrukturą sportową był jedną z wizytówek Subregionu Północnego. To miejsce, gdzie całe 
pokolenia miasta i regionu uprawiały sport i prowadziły aktywny tryb życia. Także historia tego obiektu 
może być powodem do dumy. Trenował i usiłuje trenować na nim Klub Raków Częstochowa – klub 
z ogromnymi tradycjami i sukcesem wejścia do Ekstraklasy. Początki Klubu Raków Częstochowa sięgają 
roku 1921, funkcjonujący pod nazwą  „Rakovia” Klub przechodził różne stadia. W okresie przedwojennym 
został odbudowany, jako Robotniczy Klub Sportowy Raków. Po II wojnie światowej, klub związał się 
z Hutą "Częstochowa", która wsparła go finansowo. Powstały sekcje: bokserska, szachowa, tenisa 
stołowego i piłki siatkowej męskiej. Oficjalnie sekcję piłki nożnej odtworzono w klubie dopiero w 1949 
roku. Obecnie funkcjonujący stadion oddano do użytku 22 lipca 1955 roku. Drużyna piłkarska klubu 
sukcesywnie umacniała swoją pozycję, awansując od juniorów do Ligi Zagłębiowskiej, a w 1962 roku 
awansowała do II ligi. Zespół piłkarski odnosił wiele sukcesów i awansów ligowych w tym do Pucharu 
Polski. W latach 1994–1998 zespół piłkarski występował w I lidze, w sezonie  1995/96   kończąc rozgrywki 
ligowe na 8. miejscu. W 1995   Raków dotarł do ćwierćfinału Pucharu Polski (uległ warszawskiej Legii), 
a rok później również w ćwierćfinale przegrał z Ruchem Chorzów. W sezonie 2003/2004   zespół ponownie 
dotarł do ćwierćfinału Pucharu Polski. 1 lipca 2011 utworzono spółkę akcyjną RKS Raków Częstochowa, 
która przejęła sekcję piłki nożnej KS Raków Częstochowa. W 2011 roku obchodzono 90-lecie istnienia 
klubu. Z tej okazji rozegrano towarzyski mecz z Wisłą Kraków, wygrany przez Raków 1:0.W sezonie 
2016/17 drużyna  zwyciężyła w II lidze i zapewniła sobie awans do I ligi. Jednym z najbardziej znanych 
wychowanków klubu jest Jakub Błaszczykowski.

Obok sportu przez duże S, Stadion  jest też domem dla wielu pasjonatów sportu amatorskiego. 
Użytkownicy obiektu to m.in.: dzieci i młodzież Szkoły Mistrzostwa Sportowego RKS Raków Częstochowa 
S.A.; dzieci i młodzież Akademii Raków; dzieci i młodzież z regionu częstochowskiego w tym innych 
klubów działających w mieście i powiecie i terenu całego Subregionu Północnego, a także innych części 
województwa; kadry w trakcie zgrupowań
i konsultacji z regionu województwa śląskiego, jak i całego kraju; dzieci i młodzież reprezentującej inne 
województwa i kraje w ramach towarzyskich meczów. Realizacja inwestycji ma szczególne znaczenie jako 
infrastruktura sportowa szkół mistrzostwa sportowego. 1 września 2017 roku swoją działalność rozpoczęła 
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Szkoła Mistrzostwa Sportowego, której założycielem jest  Klub Sportowy Raków. Powstała Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego (SMS) łączy rozwój sportowy z kontynuowaniem nauki przez młodych piłkarzy
z Akademii Raków, ale i klubów z regionu częstochowskiego. Należy także podkreślić, że wspomniana 
wyżej Akademia Raków to największa szkółka piłkarska w regionie. W obecnej chwili trenuje w niej ponad 
500 adeptów. Szkoła może w szerokim zakresie współpracować
z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej lub 
szkołami wyższymi prowadzącymi studia na kierunku wychowanie fizyczne. Współpraca może dotyczyć 
wzajemnego udostępniania obiektów lub urządzeń sportowych,
a także umożliwienie uczniom uczestnictwa w zawodach krajowych i międzynarodowych.

Realizacja inwestycji przyniesie szereg korzyści zarówno wymiernych jak i niewymiernych. Będzie miała 
również szeroki zakres oddziaływania na społeczność miasta i województwa. Należy wymienić następujące 
korzyści m.in.: zwiększenie możliwości szkoleniowych profesjonalnych zawodników oraz dostępu do 
obiektu; poprawa bezpieczeństwa z punktu widzenia jego użytkowników; rozwój sportu. Budowa Stadionu 
niewątpliwie zwiększyłaby znaczenie oraz atrakcyjność Miasta Częstochowy i Subregionu Północnego 
w zasięgu województwa, a nawet całego kraju. Nowoczesny, bezpieczny obiekt sportowy stanowić będzie 
wizytówkę miasta. Taki obiekt będzie miał także oddziaływanie edukacyjne. Będzie popularyzował kulturę 
fizyczną i aktywne formy wypoczynku.

Na planowanym do przebudowy obiekcie w zajęciach uczestniczy i będzie uczestniczyć ogromna liczba 
młodych ludzi. Trenując piłkę nożną uczą się życia w zespole, współpracy, uczą się szacunku dla 
przeciwników, uczą się przegrywać, uczą się tego wszystkiego, z czym spotkają się już niedługo 
w samodzielnym, dorosłym życiu. Stanowią nieliczną już dzisiaj grupę młodych ludzi, która ma szansę 
wejść w dorosłe życie z bagażem doświadczeń, jakich inni tylko mogą im pozazdrościć. Zapewnienie 
odpowiedniej bazy treningowej pomoże
w procesie kształtowania młodych ludzi, uczestniczy w ich wychowywaniu, kształtowaniu charakteru, by 
mądrze realizować zasadę "w zdrowym ciele zdrowy duch". Dalsze funkcjonowanie klubu i inwestowanie 
w sportowy rozwój młodzieży uzależnione jest od posiadania odpowiedniej infrastruktury. Każdy młody 
człowiek ma marzenia - dla wielu z nich piłkarze to swego rodzaju idole.

Chcemy sprawić by Centrum Piłki Nożnej było miejscem narodowej dumy, poczucia wspólnoty, czasu 
dla rodziny i z rodziną. Sport to dyscyplina, to wartości, to duma z Polski. Uczy pokory i szacunku do 
symboli narodowych a zwłaszcza patriotyzmu.

Panie Premierze prosimy, pozwólcie na rozwój Subregionu Północnego Województwa Śląskiego poprzez 
sport. Pozwólmy wspólnie naszym dzieciom i przyszłym pokoleniom rozwijać się i przekazywać wiedzę, 
szacunek i przywiązanie do Ojczyzny poprzez sport.

Przywołując w pamięci bardzo przychylną i merytoryczną dotychczasową współpracę 
z Ministerstwem, za które raz jeszcze bardzo dziękujemy, pozostajemy w nadziei, iż podejmie Pan Premier 
stosowne działania i swoim autorytetem wpłynie na pozytywne załatwienie sprawy w Ministerstwie.

Z wyrazami szacunku
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