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75 lat działalności
Ludowych Zespołów
Sportowych
Krzysztof Smela
Starosta Częstochowski

Co łączy olimpijczyków z Tokio, Wojciecha Nowickiego,
Marię Andrejczyk i Tadeusza Michalika?
Wszyscy są medalistami olimpijskimi i wszyscy reprezentują LZS-y.
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Z

a narodziny Ludowych Zespołów Sportowych uznaje się rok
1946. Wtedy to, 10 marca,
na II Zjeździe Związku Samopomocy Chłopskiej podjęto uchwałę
o konieczności upowszechniania na wsi
wychowania fizycznego. Postanowiono
na terenie całego kraju przeprowadzić
akcję programowo-organizacyjną, której celem było zakładanie ludowych zespołów sportowych. Obecnie, Krajowe
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
to związek stowarzyszeń kultury fizycznej. Jest to ogólnopolska organizacja
działająca w zakresie sportu, rekreacji
i turystyki na rzecz mieszkańców wsi
i miast, do której należy 16 zrzeszeń
wojewódzkich. Członkami są również
gminne i powiatowe zrzeszenia LZS
oraz kluby (w tym UKS/ULKS). Działalność zrzeszenia opiera się na ponad 200
tysiącach sportowców, działaczy sportowych i wolontariuszy, którzy z pasją
oddają się działalności w LZS-ach. Co
roku organizowane jest kilkadziesiąt
tysięcy imprez sportowych i turystycznych o zasięgu krajowym i regionalnym, w których udział biorą miliony
uczestników! Wielu z podopiecznych
LZS, to czołowi zawodnicy w kraju.
W zrzeszeniu swoje kariery zaczynali
m.in. Ireneusz Paliński, Andrzej Grubba,
Czesław Lang, Ryszard Szurkowski, Michał Kwiatkowski, Adam Małysz, Kamil
Stoch, czy Szymon Kołecki. Do dziś zawodnikami LZS są Piotr Żyła, Zbigniew
Bródka, czy Kamila Lićwinko.
Krajowe Zrzeszenie, wspólnie ze
zrzeszeniami wojewódzkimi i klubami, w ramach realizowanego systemu szkolenia sportowego młodzieży,
każdego roku organizuje ponad 20
imprez mistrzowskich, w których o tytuły mistrzów LZS walczą w różnych
kategoriach wiekowych m.in.: lekko-

30 000 zł dla Bogumiłka

atleci, kolarze, zapaśnicy, łucznicy,
ciężarowcy, tenisiści stołowi czy kajakarze — wielu z nich to czołowi zawodnicy w kraju i na świecie. W 2020
roku odbyły się zgrupowania w lekkiej
atletyce i w kolarstwie.
Wojewódzkie zrzeszenia organizują
setki tysięcy imprez, zlotów, turniejów gminnych i powiatowych, zabaw
sportowych i rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży, a w ostatnich latach także dla osób niepełnosprawnych i seniorów. Tylko niektóre z tych imprez
osiągają szczebel ogólnopolski, jak
np. rozgrywki rodzinne i wielopokoleniowe czy imprezy promujące aktywność fizyczną dorosłych i seniorów
np. „Trzymaj formę”, „Bądź aktywny
— trzymaj wagę”, czy „Aktywny Senior
LZS”. Ponadto od kilku lat w ramach
konkursu „Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez
wyróżnienie najlepszych projektów
realizowanych w środowisku wiejskim”
odbywają się rekreacyjne imprezy
sportowe na terenie całego kraju. Tylko w 2020 roku w ramach tego konkursu zrealizowano 41 imprez!
Od 1997 roku Zrzeszenie otrzymuje
także wsparcie finansowe od państwa
na tzw. Wiodące Ludowe Kluby Sportowe — WLKS. Liczba WLKS stopniowo się
powiększa — w 1997 roku było ich 74
i 12 dyscyplin, w 2016 — 237, a w 2020
już 256. Program obejmuje ponad 4700
zawodników uprawiających bez mała
każdą dyscyplinę sportową.
Również od 1997 w Zrzeszeniu istnieją „Internaty Sportowe”, dziś znane
pod nazwą Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży LZS. Objęto w nich
szkoleniem najbardziej utalentowaną
młodzież uprawiającą sport w Ludowych Klubach Sportowych. Warunkiem otrzymania statusu OSSM jest

osiągnięcie przez zawodników wysokiego poziomu sportowego. W 2020
roku takich ośrodków było łącznie 65.
27 listopada w siedzibie PKOl w Warszawie odbył się XIX Krajowy Zjazd
Delegatów Zrzeszenia LZS. W zjeździe, z naszego regionu uczestniczyli: Zdzisław Gębski, Prezes Powiatowego Zrzeszenia LZS oraz Jacek
Staniewski, który wybrany został
do Rady Głównej KZ LZS. Prezesem
Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia
LZS wybrany został poseł Mieczysław
Kazimierz Baszko. Decyzją Zjazdu
Władysław Kosiniak-Kamysz uhonorowany został tytułem Honorowego
Prezesa Krajowego Zrzeszenia LZS.
Osobiście uczestniczyłem w zjeździe,
jako gość honorowy. Miło mi poinformować, że zostałem wyróżniony
przez Radę Główną LZS w Warszawie
medalem 75-lecia za zaangażowanie w pracę dla Ludowych Zespołów
Sportowych.
W naszym regionie powiatowe zrzeszenie zorganizowało w 2021 roku
8 imprez, w których wzięło udział
ponad 700 osób. Corocznie organizowane są spotkania, których celem
jest podsumowanie dotychczasowych
osiągnięć. Wręczane są wyróżnienia
zawodnikom, trenerom i działaczom
klubowym, którzy odnosili sukcesy na
arenach sportowych powiatu, województwa i świata.
Działalność LZS-ów opiera się na
dziesiątkach tysięcy działaczy sportowych, wolontariuszy, którzy często
kosztem własnego czasu wolnego,
kosztem rodziny, z pasją oddają się
działalności w Ludowych Zespołach
Sportowych. Wszędzie zabiegają
o pomoc. My tez pomóżmy i włączmy
się w rozwój polskiego sportu!

Młodzież powiedziała Nie
„mowie nienawiści”

13

14-15

Powstał Klaster Energii Powiatu Częstochowskiego
14-15
Jesteśmy razem w drodze już 5 miesięcy
16-17
Udział w tworzeniu Powiatowej
Komunikacji Autobusowej
biorą także Gminy
16-17
Anioły z Konopisk
Wieści z gmin

18
18-19

Krótka rzecz o codzienności i... dobrym
wychowaniu
Starostowie Częstochowscy
Śląski Prometeusz 2021
Mykanów wygrywa I Memoriał
Romana Popenda

20
21

22-23

22-23

CZĘSTOCHOWSKIE WIEŚCI POWIATOWE
Wydawca: Powiat Częstochowski
ul. Jana III Sobieskiego 9,
tel./fax +48 34 322 92 11
Redaguje zespół: Patryk Jeziak (red.nacz.),
Michał Dzwonnik, Iwona Ciniewska, Katarzyna Kuter
Internet: www.czestochowa.powiat.pl
email: rzecznik.prasowy@czestochowa.powiat.pl
Projekt graficzny i skład: Monika Kaszuwara
email: monika.k.grafik@gmail.com
Druk: Drukarnia „PAULA”, ul. św. Rocha 118,
42-200 Częstochowa, www.drukarniapaula.pl

NOMINOWANI
DO NAGRODY
„ZA ZASŁUGI
DLA POWIATU
2020”
26 lutego, w Filharmonii Częstochowskiej odbędzie się gala,
podczas której wręczone zostaną Statuetki Starosty
Częstochowskiego „Za zasługi dla Powiatu - 2020”.
Kapituła pozytywnie zaopiniowała 17 kandydatur.
Z ich grona Starosta Częstochowski Krzysztof Smela wybierze
laureatów poszczególnych kategorii.
W programie artystycznym wystąpią: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”
im. Stanisława Hadyny, Adam Sikorski – wokalista Studia Piosenki GOKiS
Mykanów oraz Zespół Taneczny Mażoretki „Szyk” z gminy Konopiska.
Lista nominowanych do Statuetek Starosty Częstochowskiego „Za zasługi
dla Powiatu – 2020” znajduje się na stronach 4-11.
Wstęp do filharmonii zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.
Tylko za okazaniem zaproszenia wraz z wypełnionym oświadczeniem
Covid-19. Warunki mogą ulec zmianie.
PJ
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dr hab. Janusz Głowacki
artysta, plastyk (Jamno, gm. Mykanów)

dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Dąbrowie Zielonej

L

ilia Deska pełni funkcję dyrektora GOK w Dąbrowie Zielonej od 31 lat, będąc organizatorem i animatorem życia kulturalnego w gminie.
Z powodzeniem realizuje imprezy kulturalne
o zasięgu powiatowym, regionalnym i wojewódzkim,
np.: Regionalny Konkurs na Palmę, Pisankę i Marzannę, Regionalny Festiwal Orkiestr Dętych i Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Papierowy Świat”. Pani dyrektor dba o funkcjonowanie i rozwój Młodzieżowej
Orkiestry Dętej i Zespołu Teatralnego „Dąbrowianie”,
których jest założycielem. Orkiestra dęta działa nieprzerwanie od 1993 roku i liczy ponad 40 muzyków.
Zespół Teatralny „Dąbrowianie”, w którym Lilia Deska jest kierownikiem artystycznym, a jednocześnie
wciela się w role aktorskie działa nieprzerwanie od
1994 r. Zrzesza dorosłych mieszkańców gminy, a swój
repertuar opiera o tradycje i zwyczaje ludowe. Lilia
Deska jest inicjatorem powołania Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiacy”, w którym obecnie pełni funkcję prezesa. Dzięki
pozyskanym środkom z Ministerstwa Kultury stowarzyszenie wydało publikację albumową artysty ludowego „Jan Lamęcki - rzeźby i pamiętniki”. Za aktywną
i wzorową działalność w dziedzinie kultury otrzymała odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”, Nagrodę
Starosty Częstochowskiego za twórczy i dynamiczny
wkład w rozwój środowisk artystycznych, a w uznaniu
zasług dla kultury polskiej Nagrodę Specjalną Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

anusz Głowacki jest profesorem nadzwyczajnym
w Katedrze Malarstwa Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Długosza
w Częstochowie. Prowadzi Pracownię Malarską Dyplomowaną. W okresie swojej działalności artystycznej zorganizował 32 wystawy indywidualne
w kraju i za granicą, uczestniczył w 150 wystawach
zbiorowych, opracował i zamieścił 11 publikacji oraz
prezentował swoje prace w czasopismach branżowych, był kuratorem 3 wystaw malarskich. Twórczość
artystyczna Janusza Głowackiego zyskała uznanie
wielu gremiów. Uhonorowany został 14 różnymi
nagrodami i wyróżnieniami, a prace artysty znajdują się w zbiorach muzeów polskich, m.in. w Muzeum
Narodowym w Krakowie oraz w galeriach zagranicznych. Oprócz indywidualnej działalności artystycznej
prowadzi działalność pedagogiczną. Świetnie potrafi
przekazywać swoją wiedzę, umiejętności oraz talent
artystyczny studentom Katedry Malarstwa. Jest wychowawcą kilku pokoleń studentów, którzy swój potencjał wykorzystują w naszym regionie.
Janusz Głowacki od 30 lat jest mieszkańcem gminy
Mykanów. Odkrycie przez Jego ojca w Jamnie (gm.
Mykanów) Cmentarzyska Kultury Łużyckiej, a następnie obcowanie z tym odkryciem miało wpływ na
Jego zainteresowanie artystyczne, ale również wybór
miejsca zamieszkania. Nie zapominając o najmłodszych adeptach malarstwa, artysta włącza się w organizację konkursów plastycznych organizowanych
przez GOKiS.

Teatr Dratwa

Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach

W

szystko zaczęło się w roku 2014, kiedy to
Katarzyna Sosnowska, aktualnie dyrektor
GOK-u, pozyskała fundusze na zajęcia teatralno-plastyczne dla młodzieży w wieku
13-18 lat. Wówczas projekt nosił nazwę „Aktywni-Kreatywni”. Przez pół roku Dawid Chybalski i Marta Gonera wraz z grupą młodzieży pracowali nad spektaklem
pt. „Pchła Szachrajka”. Premiera odbyła się w czerwcu
2014 r. i odniosła sukces. Wydarzenie to stało się wielkim początkiem Teatru działającego w Gminie Kłomnice, o czym świadczą spektakularne liczby. 99 spektakli
„Pchła Szachrajka” (we wrześniu 2018 roku – 100 spektakl), 31 spektakli „Mały Książę”, 46 spektakli „Pan Baj”,
14 – tyle członków liczy Zespół Dratwa, 80000 widzów
w ciągu pięciu lat działalności, 35 stron liczy scenariusz
do spektaklu „Pan Baj”. 99 razy aktorzy powiedzieli
„Chcecie bajki” podczas spektaklu „Pchała Szachrajka”,
1 spektakl patriotyczny „Opowieści z lasu”, 46 razy uciekła Matylda podczas spektaklu „Pan Baj”, 31 razy Mały
książę powiedział „Kolejka dla wszystkich”, 3000 kilometrów w trasie w ciągu pięciu lat.
Dużym sukcesem zakończyła się premiera spektaklu
„Kopciuch” na motywach dramatu Janusza Głowackiego.
Spektakl został pokazany podczas Przeglądu Teatrów
Amatorskich ŁÓpTA w Łodzi, gdzie zyskał gorące uznanie widzów i jury.
Obecnie teatr działa w składzie: Reżyser i aktor: Dawid
Chybalski, Scenografia: Marta Gonera, Aktorzy: Oliwia
Karczewska, Luca Viscio, Piotr Woldan, Magda Kulesza,
Marta Gonera, Michał Kryczka, Oskar Kotasiński, Zuzanna Piwowarczyk, Zuzanna Dumin, Lena Dumin.

Józef Kawecki

pasjonat i propagator historii, społecznik
(gm. Janów)
ózef Kawecki jest autorem dwóch
publikacji pt. Historia wsi Lipnik (2018 r.) i Historia wsi Żuraw
(2020 r.) . Przez 20 lat był radnym
Rady Gminy Janów, w tym jedną kadencję wiceprzewodniczącym Rady, a dwie
kadencje przewodniczącym Komisji
Gospodarczej. Józef Kawecki podjął
się przedstawienia dziejów wsi Lipnik
i Żuraw w gminie Janów, od czasów najdawniejszych, aż po dzisiaj. Dotychczas
temat ten nie był celem badań historycznych. Ramy chronologiczne Jego prac
wyznaczają lata 1220 i 2020, czyli od
pierwszej wzmianki po czasy współczesne. Przygotowanie materiałów i napisanie kilkuset stron obu publikacji zajęło
18 lat. Autor koncentrował się na wnikliwym badaniu i opisaniu dziejów miejscowości na tle historii gminy Janów,
powiatu częstochowskiego, ale i całej
Polski. Znajdziemy odniesienia do najważniejszych wydarzeń dla narodu i ich
element spójny z dziejami Lipnika, Żurawia i całej okolicy, w tym gminy Mstów,
Olsztyn i Przyrów. Historia wsi Lipnik łączy dwa znaczące jubileusze - 625-lecie
Lipnika i stulecie niepodległości Polski,
a Historia wsi Żuraw została napisana
w darze Mieszkańcom Żurawia z okazji
800-lecia miejscowości. Obydwa dzieła powstały pro bono przy współpracy
z lokalnymi i regionalnymi instytucjami
samorządu i kultury.

STATUETKI STAROSTY

STATUETKI STAROSTY

Edukacja i kultura

Lilla Deska
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Adrian Franc

Trener, Akademia Freestyle Football
(gm. Kłomnice)

Radosław Ciejpa

Trener Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Dwójka” w Kamienicy Polskiej

R

adosław Ciejpa jest propagatorem kultury
fizycznej i zdrowego trybu życia. Reaktywował UKS Dwójka Kamienica Polska, z którym
zdobył 4 miejsce w Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej w Koszykówce Dziewcząt w kategorii U14
województwa śląskiego. Zawodniczki „Dwójki” pracują na podstawie autorskiego program szkolenia, mają
również zajęcia z psychologiem sportowym, fizjoterapeutą i trenerem przygotowania motorycznego. Dzięki staraniom Radosława Ciejpy UKS „Dwójka”, jako
jeden z 30 klubów w Polsce, wystartuje w pierwszej lidze JR. NBA, która organizowana jest pod patronatem
NBA i będzie to inauguracyjny sezon w naszym kraju.
Jako trener, prowadzi również zespoły w rozgrywkach
Śląskiej Ligi Koszykówki Kobiet w kategoriach: 2 Liga
Kobiet, U19 i U12, bazując w 90% na zawodniczkach
lokalnych i wychowankach. W kategorii U19 w sezonie 2020/21 drużyna zajęła 2 miejsce w grupie śląsko-opolskiej i awansowała do rozgrywek centralnych
o Mistrzostwo Polski w Koszykówce Kobiet. Radosław
Ciejpa oprócz rozwijania pasji trenerskiej sam również
czynnie gra w koszykówkę. W sezonie 2018/19 został
mistrzem okręgowej ligi koszykówki w powiecie częstochowskim, a sezon 2019/20 zakończył z tytułem
wicemistrza.

A

drian Franc trenuje Freestyle Football, czyli sztuczki i triki z piłką nożną od 2005 r. Po
16 latach swojej przygody z piłką nożną ma
na swoim koncie m.in. 3 medale Otwartych
Mistrzostw Świata w kategorii Routine (Najlepszy
Występ), w tym wicemistrzostwo Świata w roku 2014
oraz 2 brązowe medale w roku 2015 i 2016. Adrian
jest współzałożycielem grupy freestyle’owej R-Style,
która na podium zawodów rangi krajowej i międzynarodowej stawała już ponad 100 razy, brała również
udział w programie „Mam Talent”. Adrian Franc jest
cały czas czynnym zawodnikiem, ale obok rozwijania swoich umiejętności stawia na promocję i rozwój
dyscypliny wśród młodzieży, a to za sprawą otwarcia
Akademii Freestyle Football, która prowadzi swoje
zajęcia na terenie gminy Kłomnice, Mstów i Częstochowy. Celem Akademii jest rozwijanie nowych
zainteresowań, pasji i hobby, by udowodnić, że bez
względu na różne przeciwności czy pochodzenie,
można spełniać swoje marzenia i podbijać Świat.
Ekipa R-Style czynnie uczestniczy w organizacji największych zawodów Freestyle i Street Football na
Świecie. Na zawody z serii #PlayPanna 1vs1 w piłce
ulicznej, które miały miejsce w Częstochowie zjechali zawodnicy z całego kraju.

DRAGON

Klub Sportowy - Janów

D

ragon od wielu lat należy do najlepszych klubów
taekwon-do w Polsce. Oficjalnie zarejestrowany
został w 1997 roku, jednak pierwsza nieformalna
sekcja taekwon-do powstała w Janowie w 1993 r.
Sekcje prowadzone są w Olsztynie, Koniecpolu, Częstochowie, Mstowie, Zrębicach, Kętach i Bielsku-Białej. Obecnie
zajęcia w klubie prowadzi 3 trenerów: Jacek Wąchała, Marcin
Szecówka i Zdzisław Synoradzki. W wyniku przeprowadzonych egzaminów klubowych promocję na stopnie uczniowskie w taekwon-do otrzymało łącznie ponad 2000 osób, a 62
adeptów uzyskało czarne pasy. W 2020 r. mimo wielu trudności spowodowanych pandemią zawodnicy klubu zdobyli
111 medali w tym 45 złotych, 25 srebrnych i 41 brązowych
z czego 37 medali w Mistrzostwach Polski oraz 74 medale
w zawodach regionalnych, wojewódzkich oraz krajowych.
KS Dragon 4 razy zajmował pierwsze miejsce oraz dwa razy
drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów. Trzeci raz
z rzędu w Taekwon-do ITF we współzawodnictwie sportowym
dzieci i młodzieży KS Dragon został najlepszym klubem w Polsce. Po raz kolejny został również najlepszym klubem w Polsce w Taekwon-do ITF w klasyfikacji Krajowego Zrzeszenia
LZS. Zajął także 5 miejsce we współzawodnictwie sportowym
dzieci i młodzieży wśród wszystkich sklasyfikowanych klubów
Województwa Śląskiego. KS Dragon został wyróżniony przez
Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w konkursie „Marka-Śląskie” za znaczący wkład w rozwój Województwa Śląskiego.

Speedway Rędziny
Uczniowski Klub Sportowy

U

KS Speedway Rędziny powstał w 2017 r. Dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Rędziny klub wydzierżawił grunt
o powierzchni 1,5 ha w Kamieniołomie w Rudnikach.
W 2018 roku został wybudowany tor do uprawiania miniżużla. Było to możliwe dzięki dwudziestu wolontariuszom, którzy
pracowali na rzecz klubu piętnaście miesięcy pod wodzą prezesa
klubu Sławomira Misiewicza. W 2020 roku obiekt został rozbudowany i zmodernizowany. Zostało wykonane przyłącze zasilania
elektrycznego, infrastruktura sygnalizacyjna, wybudowano pas bezpieczeństwa, utwardzono płytami betonowymi wał oraz wzniesiono
konstrukcję boksów dla zawodników. Podczas ostatniego roku klub
zakupił dodatkowe motocykle treningowe. Szacunkowo wartość
przedsięwzięcia zwiększyła się do 900 000 zł. Wykonane prace przy
rozbudowie obiektu przyczyniły się do otrzymania licencji na rozgrywanie zawodów rangi mistrzowskiej PZM oraz FIM. Pod okiem
Józefa Kafla w Klubie trenuje na stałe 14-stu chłopców w wieku od
sześciu do czternastu lat. Duża ilość treningów i ciężka praca zaowocowała dobrymi występami w zawodach drużynowych już w 2019
roku, m.in.: trzecim miejscem w Drużynowych Mistrzostwach Polski
w klasie 85-125 cc, wicemistrzostwem Polski w klasyfikacji drużynowej w 2020 r. i Indywidualnym Mistrzostwem Polski w miniżużlu na
lodzie, zdobytym w Opolu przez Wiktora Andryszczaka.

Paweł Wroński
Prezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Mykanów

P

aweł Wroński od ponad 15 lat pełni funkcję prezesa PZW Mykanów.
Obecnie koło liczy około 300 osób i prężnie działa na rzecz przyrody i rybostanu. Do najważniejszych przedsięwzięć, organizowanych przez koło
i prezesa, można zaliczyć Ogólnopolskie Towarzyskie Zawody o Puchar
Wójta Gminy Mykanów „Pstrąg Kocinki”, które corocznie przyciągają 200 wędkarzy z całego kraju. Kolejne ważne przedsięwzięcie to opieka nad zbiornikiem
w Lubojence, który stał się obowiązkowym punktem w turystyce wędkarskiej.
Najważniejszym wydarzeniem organizowanym w Lubojence są ogólnopolskie zawody w szybkościowym łowieniu pstrąga - Lubojenka Trout Area Cup. Prezes nie
zapomina o edukacji dzieci i młodzieży. W salach GOK w Mykanowie zorganizowana jest szkółka wędkarska. Najmłodsi mogą wziąć również udział w corocznej
imprezie „Wędkarze Dzieciom”. Prezes Wroński nadzoruje zarybianie pstrągiem
rzeki Kocinki i poprawę rybostanu. Wykonano tarliska żwirowe na rzece, zamontowano kosze przy mostach oraz cyklicznie organizuje się sprzątanie brzegów rzeki.
Paweł Wroński jest otwarty na nowe pomysły i pełen pozytywnej energii.
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Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

pielęgniarka, samorządowiec
(Bystrzanowice, gm. Janów)

M

arzena Maniszewska swoją działalność w zakresie
opieki zdrowotnej rozpoczęła jako pielęgniarka na
oddziale chirurgii ogólnej w Szpitalu im. R. Weigla
w Blachowni. W latach 2000-2010 była Kierownikiem Działu Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Lelowie. W 2010 r. została Radną Powiatu Częstochowskiego.
Wolą Rady została również Członkiem Zarządu Powiatu Częstochowskiego, stając się pierwszą w historii powiatu kobietą
w zarządzie. Od 2015 roku Marzena Maniszewska pełni funkcję
Sekretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, która zasięgiem swojej pracy obejmuję 4 powiaty
i miasto Częstochowę. Jest pełnomocnikiem 14 placówek publicznej i niepublicznej służby zdrowia powiatu częstochowskiego. Jako Sekretarz współsprawuje pieczę nad należytym
wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej, ustala i upowszechnia zasady etyki zawodowej oraz sprawuje nadzór nad
ich przestrzeganiem. Emocjonalny i zawodowy związek z Domem Pomocy Społecznej pomógł jej w podjęciu decyzji by wesprzeć funkcjonowanie tej placówki w obliczu powstania pandemii. Od prawie roku wspiera i współpracuje z DPS w Lelowie
pełniąc funkcję pielęgniarki. W bardzo trudnej sytuacji braku
kadry podjęła decyzję, by podczas urlopu wypoczynkowego
w swym miejscu pracy, ratować zdrowie i życie mieszkańców.
Okoliczności niezwykłego zagrożenia sprawiły, iż pracowała
nieprzerwanie od 7 do 14 września 2020 roku mając pod opieka ponad 50 mieszkańców domu.

W

unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 z inicjatywy Prezydenta Miasta
Częstochowy powstało dobrowolne samorządne zrzeszenie gmin i powiatów. Przez szereg lat Prezydent Krzysztof
Matyjaszczyk reprezentował 34 jednostki
samorządu terytorialnego w procesie negocjacji, ustanawiania i realizacji instrumentu
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych wobec Ministerstwa Rozwoju oraz innych podmiotów. Od początku istnienia partnerstwa
Krzysztof Matyjaszczyk przyjął rolę Lidera
Subregionu gwarantując tym samym samorządom z obszaru powiatu częstochowskiego
uczestnictwo w procesie zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Jako lider samorządowego partnerstwa pozyskał ponad 400 mln zł na realizację zadań
na obszarze całego subregionu, w tym powiatu częstochowskiego. Działalność Prezydenta pozwoliła na zbudowanie silnych
relacji wewnętrznych między jednostkami
samorządowymi powiatu częstochowskiego
oraz podniosła jego potencjał rozwojowy.
Cały Subregion Północny stał się jednym
z krajowych liderów w zakresie efektywnego
wykorzystania środków unijnych w ramach
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.
Nabyte doświadczenie pozwoliło na sformalizowanie funkcjonującego porozumienia i przekształcenie go w Związek Gmin
i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Głównym celem Związku jest wspieranie rozwoju samorządności
lokalnej i regionalnej oraz współdziałanie na
rzecz efektywnego wykorzystania środków
unijnych w perspektywie finansowej 20212027. Objęcie przewodnictwa nad Stowarzyszeniem przez Krzysztofa Matyjaszczyka
jest gwarantem kontynuacji zintegrowanego
zarządzania terytorialnego oraz wzmocnienia konkurencyjności naszego obszaru na
mapie województwa i Polski.

Szymon Migoń
społecznik, strażak
(Stary Kocin, gm. Mykanów)

S

zymon Migoń w 2020 roku ukończył studia
magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim
na kierunku administracji. Od najmłodszych lat
związany z Ochotniczą Strażą Pożarną w Starym
Kocinie. Bierze aktywny udział w akcjach ratowniczych
oraz uroczystościach strażackich. W latach młodzieńczych wspólnie z kolegami współtworzył Młodzieżową
Drużynę Pożarniczą, której jest aktualnie opiekunem.
W 2010 brał czynny udział w odradzaniu się struktur
Związku Młodzieży Wiejskiej w Starym Kocinie. W ramach działalności w ZMW pomagał przy organizacji
takich wydarzeń, jak Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, wypoczynek letni i zimowy dzieci z obszarów wiejskich, wymian międzynarodowych (napisał
wniosek Erasmus na wymianę młodzieży z Polski oraz
Litwy), projektach związanych z aktywizacją zawodową osób młodych. W 2020 roku został koordynatorem
akcji „Kocin pomaga” na rzecz Pogotowia Ratunkowego w Mykanowie, w trakcie, której udało się zebrać
12 213,00 złotych. W 2020 roku rozpoczął licytacje
internetowe na rzecz Pauliny Łapety oraz Patryka Bodanki, Dzięki akcjom, które dotychczas przeprowadził
udało się zebrać 31 536,00 zł. Szymon Migoń pełnił
rolę koordynatora Rajdów Rowerowych po Ziemi Kocińskiej, ostatnia edycja przyciągnęła ponad 400 osób
z całego regionu częstochowskiego. Zorganizował
wiele turniejów sportowych, m.in.: 7 edycji Kocińskiego Turnieju ZMW w siatkówkę oraz turnieje na hali
w Mykanowie i Borownie, a także 1 Lemański Bieg
Przełajowy.

Piotr Bąbelewski
Dyrektor Zakładu Cementowni
Rudniki – Cemex Sp. z o.o.

P

iotr Bąbelewski jest zaangażowany w życie społeczne oraz sportowe
mieszkańców gmin: Rędziny, Mstów
i Kłomnice. Wspiera m.in.: Częstochowskie Towarzystwo Motocyklowe, Akademię Piłkarską-Gminny Ludowy Klub Sportowy
Kłomnice, Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportu Garnek, LKS „LOTNIK” Kościelec,
Klub Sportowy CORONA Rudniki. Przyczynił
się do powstania toru miniżużlowego klubu UKS Speedway Rędziny, wspierając projekt materiałami budowlanymi oraz służąc
wsparciem fizycznym czy maszynowym. Zaangażowanie Dyrektora Zakładu „CEMEX”
jest widoczne od wielu lat, począwszy od
„Lipówki” - kopalni przywróconej naturze,
gdzie znajduje się ścieżka dydaktyczno-edukacyjna, promująca walory unikalnego krajobrazu otwartego dla wszystkich amatorów
spędzania wolnego czasu. Na terenie kopalni
znajduje się naturalnie ukształtowany plac
zabaw dla dzieci i dorosłych oraz teren dla kolarstwa górskiego. Dzięki grantom z Fundacji
CEMEX „Budujemy Przyszłość” oraz Wolontariatu Pracowniczego, realizowanych jest
wiele projektów dla organizacji społecznych
i stowarzyszeń, szkół, gmin, jednostek OSP
oraz lokalnych klubów sportowych, takich jak
Gminne Rodzinne Rajdy Rowerowe i Marszobiegi. Pan Dyrektor wspiera beneficjentów
nie tylko materialnie, przekazując darowizny
materiałów budowlanych (cement, beton,
kleje, zaprawy), ale również darowiznami pieniężnymi i sponsoringowymi.

STATUETKI STAROSTY

STATUETKI STAROSTY

Samorządność
i polityka społeczna

Marzena Maniszewska
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„Bądźmy Razem”
Klub Seniora
Radostków-Kolonia, gm. Mykanów

„MAJKON I” s.c.
Zakład Produkcyjno - Handlowy
w Mykanowie
- Mariola i Andrzej Miśkiewicz

M

AJKON I jest firmą rodzinną, działającą w branży makaronowej od
1994 r. W pierwszych latach działalności Państwo Miśkiewiczowie
specjalizowali się w produkcji makaronu jajecznego typu „Krajanka”, który był odpowiedzią na
potrzeby rynku, gdyż zastępował tradycyjnie
wałkowany makaron wyrabiany przez gospodynie domowe. W następnych latach zakład
zajął się produkcją makronów tłoczonych używanych do zup i sosów o bardzo urozmaiconej
ilości kształtów, począwszy od najbardziej
znanych świderków czy muszelek, po uszka,
baranki, czy dzwoneczki. W związku z dużym
zainteresowaniem klientów makaronami typu
wstążki, uruchomiono linię do produkcji wstążek walcowanych o zróżnicowanych szerokościach, co wzbogaciło dotychczasową ofertę.
W trosce o jakość firma używa sprawdzonych
surowców, nowoczesnych włoskich oraz
szwajcarskich linii technologicznych marki
Pavan i Biihler. Od początku działalności firma
zadowala klientów dobrą jakością oraz konkurencyjną ceną, współpracuje z hurtowniami
i sklepami na terenie całego kraju.
Mariola i Andrzej Miśkiewicz od wielu lat
wspierają lokalne przedsięwzięcia. Od roku
2019 MAJKON I jest tytularnym sponsorem
Klubu Sportowego Jedność Mykanów, który
wielokrotnie zdobył wicemistrzostwo Amatorskiej Ligi Siatkówki w Częstochowie.
Stały rozwój firmy to również postawienie na
zieloną energię. Makarony z logo „MAJKON
I” produkowane są w oparciu o energię odnawialną wytwarzaną w elektrowniach wiatrowych Państwa Miśkiewiczów.
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K

lub Seniora zawiązał się w 2016 roku z inicjatywy pani Heleny Świąć i działa na polu rozwijania
różnorodnych form życia towarzyskiego, kulturalno-oświatowego i sportowego wśród ludzi
starszych. Dziś klub zrzesza czterdzieścioro członków i ma
na koncie liczne wycieczki, spotkania integracyjne, seanse filmowe i zajęcia ruchowe dla osób starszych. Nawet
w trudnym czasie dystansu społecznego seniorzy z Radostkowa wciąż działają. Aktywność klubu odzwierciedla prężnie działający profil FB. Dzięki mediom społecznościowym
odbyły się warsztaty kulinarne w nietypowej formie. Seniorki przygotowywały potrawy w swoich domach, a efekt
swojej pracy uwieczniły na zdjęciach. Klub seniora „Bądźmy Razem” ze swoim programem artystycznym dociera do
coraz szerszej publiczności. W 2019 roku artyści amatorzy
z Gminy Mykanów zaprezentowali się w trakcie Forum
Aktywności Senioralnej Polskiej Wsi, zorganizowanego
w ramach Kampanii Społecznej „Polska Przyjazna Osobom
Starszym”. Z kolei przedstawienia „Drewniana miska” i „Roman i Julianna” można było w 2020 r. obejrzeć w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie. Działalność Klubu Seniora „Bądźmy Razem” została
dostrzeżona poza obszarem gminy Mykanów. ODNOWA
WSI - to właśnie w tej kategorii świetlica w Radostkowie
zajęła pierwsze miejsce w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” w 2019 r.

Osoba szczególnie zasłużona dla powiatu

Ksiądz Generał
Stanisław Rospondek

Krzysztof Wójcik

nauczyciel, propagator kultury i historii
regionu (gm. Kłomnice)

K

rzysztof Wójcik był współtwórcą i redaktorem
gminnego biuletynu „Gazeta Kłomnicka”. Na
łamach gazety przedstawiał m.in. osiągnięcia
kulturalne mieszkańców Gminy Kłomnice oraz
historię lokalną. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów
dotyczących historii i kultury lokalnej gmin: Kłomnice,
Kruszyna, Mykanów, Mstów i Dąbrowa Zielona.
Krzysztof Wójcik odkrył dla lokalnego społeczeństwa
postacie wielkich śpiewaków operowych: Jana, Edwarda
i Józefiny Reszków, związanych z regionem częstochowskim. Zwieńczeniem tego było pierwsze wydanie publikacji „Śladami Reszków”. Publikacja stała się inspiracją
do stworzenia projektu „Szlak Reszków - muzyka i konie”.
Czynnie włączył się w organizację Święta Muzyki w Częstochowie oraz „gminach reszkowskich”. Współpracował
przy szeregu imprez związanych z muzyką klasyczną.
Jedną z nich był Turniej Melomana, poświęcony w latach
2009 - 2012 pamięci Reszków. Był również współorganizatorem w latach 2011-2012 Konfrontacji Artystycznych im. Reszków, w zakresie multimediów i fotografii.
Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mykanowie,
opracował monografię amatorskich zespołów teatralnych działających na terenie Mykanowa od końca II wojny
światowej, która została wydana w 2014 r. pt. „13-tka bez
poparcia i inni”.
Utworzył Archiwum Społeczne w Kłomnicach gromadzące stare fotografie i dokumenty dotyczące lokalnej społeczności. W ramach tego digitalizowane są ww. dokumenty i zapisywane w postaci skatalogowanych zbiorów
na dyskach komputerów. Zbiory Archiwum propaguje
w stałym cyklu „Urok starych fotografii”.

K

Ochotnicza Straż Pożarna
w Mykanowie

O

SP w Mykanowie została założona w 1920 r. 10 lat wcześniej powstała Orkiestra Dęta, którą OSP wzięła pod swoją opiekę, patronat ten trwa do dzisiaj. Jednostka OSP
Mykanów liczy obecnie 22 członków czynnych, 27 członków wspierających, oraz 20 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Obecnie jednostka stawia na ponadnormatywne szkolenia
druhów ratowników. W 2020 roku rozpoczęto realizację projektu,
w ramach którego przeprowadzane są szkolenia specjalistyczne
dla strażaków OSP, na które pozyskano kwotę 24 tys. zł. Od 2 lat
duży nacisk położono na pracę z młodzieżą. Dla młodych strażaków
organizowane są wyjazdy integracyjne, m.in. spływy kajakowe oraz
zajęcia ze wspinaczki skałkowej na Jurze z instruktorem. Jednostka
jest bardzo aktywna na polu społeczno-kulturalnym. Zorganizowano
dwie edycje biegu nocnego „Nocna Prosta”, ogólnopolskie warsztaty
ratownicze „First Responders”, dni otwarte dla mieszkańców, oraz
pięć edycji biegu z przeszkodami „Cross Zapaleńców”, za który uzyskała, statuetkę FLORIANY.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów pomimo pandemii
zaangażowała się w 2020 roku w wiele projektów. Zorganizowała
Koncert Noworoczny w Hali Sportowej Mykanów, a po wprowadzeniu obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju,
mykanowska orkiestra zaczęła działać online, m.in. przygotowała
nagranie „Barki” na 100 rocznicę urodzin papież Jana Pawła II, nagrała również z częstochowskimi muzykami hymn 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

s. Gen. Stanisław Rospondek to wieloletni kapelan wojskowy, dziennikarz radiowy, duszpasterz środowisk kombatanckich i patriotycznych. Święcenia Kapłańskie otrzymał w 1966 r. Od 1981 r. Kapelan Wojska Polskiego. Podczas 55-letniej posługi kapłańskiej był duszpasterzem i kapelanem m.in. w parafiach w Nowym Sączu, Sosnowcu, Krakowie, Warszawie, Żarach, Kielcach,
Kaliszu, Łodzi, Częstochowie i Rędzinach. Za swoją działalność patriotyczną i kulturalną otrzymał tytuł Honorowego Obywatela gminy Rędziny, Zapolice oraz miasta Łodzi, Kielc, Żar i Bełchatowa. W każdej z parafialnych świątyń i wojskowych kaplic, w których
pracował, wplatał patriotycznego ducha, czyniąc je miejscem spotkań kombatantów, kadry oficerskiej i młodzieży szkół mundurowych.
Orędownik dobra, radości i pokoju, wielki przyjaciel samorządu terytorialnego, a szczególnie ziemi częstochowskiej i powiatu częstochowskiego. Uhonorowany medalem: Złota Tarcza Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Częstochowie, Złota Harfa Akademii
Muzycznej w Łodzi (absolwent), Zasłużony dla Miasta Częstochowy, „Pro Bono Poloniae” w uznaniu jego zasługi w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych i krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie. Ksiądz generał to zarówno wielka
osobowość, ale też zwykły prosty człowiek pełen skromności i pokory oraz tradycji patriotycznych i zapału do krzewienia polskości.
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Odebrano projekt dróg dla Lubojny i Lubojenki
6 grudnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Częstochowie dokonano odbioru dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy, wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego, dróg dojazdowych
do gruntów rolnych i leśnych wraz z odwodnieniem oraz przepustów na obiekcie Lubojna, Lubojenka
(gmina Mykanów).
Odbioru dokonała komisja w składzie:
1. Krzysztof Smela – Starosta Częstochowski,
2. Jan Miarzyński – Wicestarosta Częstochowski,
3. Małgorzata Kuk – Naczelnik Wydziału
Gospodarowania
Nieruchomościami
Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego
w Częstochowie,
4. Joanna Drobina – Inspektor w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami
Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego
w Częstochowie,
5. Andrzej Przybylski – Konsultant projektów w części obejmującej prace
związane z zagospodarowaniem posca-

STAROSTWO
WSPIERA POLICJĘ

leniowym, w obecności Wykonawcy,
tj. Biura Projektów Inwestycji Drogowych „KOMA” reprezentowanego przez
Konrada Zymka.
Przedmiot zamówienia realizowany był
w zakresie operacji typu „Scalanie gruntów” realizowanej w ramach poddziałania
„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem
rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Prace związane z przebudową dróg transportu rolnego rozpoczną się w 2022 roku.
PJ

10 grudnia Starosta Częstochowski
Krzysztof Smela przekazał Komendzie
Miejskiej Policji w Częstochowie walizkę edukacyjną, która zawiera substancje przypominające narkotyki oraz
przedmioty służące do ich zażywania.

Zakończono przebudowę dróg
dojazdowych i odwodnienia
w Zawadzie, Zberezce i Śliwakowie
10 grudnia 2021 r. dokonano odbioru robót budowlanych polegających
na przebudowie wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego
dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z odwodnieniem
oraz przepustów na obiekcie Zawada, Zberezka, Śliwaków
(gmina Kłomnice).
- Po zakończeniu scaleń, miejscowości
Zawada, Zberezka i Śliwaków zyskały odnowione drogi i wyczyszczone rowy. Powstały tam nowe drogi dojazdowe do pól
oraz podwyższono standard niektórych
dróg publicznych w tych miejscowościach.
Łącznie wybudowano 16,3 km dróg asfaltowych i 8,8 km dróg utwardzonych
kruszywem. Dokonano także konserwacji 17 km rowów, co znacznie przyczyni

się do osuszenia podmokłych łąk i pól,
a przez to zwiększy się wydajność gospodarowania rolników. Wartość wykonanych prac wynosi ponad 7 mln 683 tys. zł
– informuje wicestarosta Jan Miarzyński.
Przeglądu wykonanych prac i odbioru dokonała komisja w składzie:
1. Jan Miarzyński – Wicestarosta Częstochowski,
2. Małgorzata Kuk – Naczelnik Wydziału

Gospodarowania Nieruchomościami
Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie,
3. Joanna Drobina – Inspektor w Wydziale
Gospodarowania Nieruchomościami
Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie,
4. Andrzej Przybylski – Konsultant projektów w części obejmującej prace
związane z zagospodarowaniem poscaleniowym,
5. Piotr Juszczyk – Wójt Gminy Kłomnice,
6. Bożena Lara – Sekretarz Gminy
Kłomnice.
Podczas spotkania obecni byli również
wykonawcy, których reprezentował
Lider konsorcjum – Tomasz Mizgalski
oraz Kierownik robót – Andrzej Kidawa,
z udziałem Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
polegającymi na gruntownej konserwacji i renowacji rowów melioracyjnych
Konrada Zymka.
Przedmiot zamówienia realizowany był
w zakresie operacji typu „Scalanie gruntów” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane
z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	
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Przy pomocy zawartości walizki funkcjonariusze będą edukować rodziców oraz nauczycieli,
którzy często nie zdają sobie sprawy, że posiadanie określonych przedmiotów może świadczyć o tym, że dziecko zażywa lub ma kontakt
z narkotykami. Walizka jest doskonałym narzędziem wspierającym walkę z narkotykami i środkami odurzającymi. Wszystko po to, by nabyć wiedzę, jak ustrzec dzieci
przed narkotykami i dopalaczami oraz jak reagować na podejrzane zachowania.
Dodatkowo starosta przekazał KMP elementy odblaskowe, które w ramach kampanii
społecznej „Błyszczę przykładem” będą rozdawane dzieciom i młodzieży na terenie
powiatu częstochowskiego w celu promowania właściwych postaw i zachowań w sytuacji zagrożenia oraz zwrócenia uwagi na bezpieczeństwo uczestnika ruchu drogowego.
W spotkaniu, oprócz Członków Zarządu Powiatu, uczestniczyła Naczelnik Wydziału
ZO Anetta Ujma, Naczelnik Wydziału Prewencji KMP Artur Włodarski oraz mł. asp.
Kamil Sowiński.

30 000 zł dla Bogumiłka
W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Powiat
Częstochowski, jako organ
prowadzący, otrzymał
kwotę 30 000 zł dla Szkoły
Podstawowej Specjalnej w
Bogumiłku.
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród
uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych w nowoczesne narzędzia
i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych
i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony
jest tu na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika,
inżynieria, sztuka, matematyka).
PJ
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ożna się z nią spotkać głównie w Internecie, ale nie tylko.
Również w szkołach, na ulicy
i podwórku. Mowa nienawiści
to już niemal codzienność, zwłaszcza wśród
ludzi młodych.
Obserwując zjawisko szybko rozprzestrzeniającego się hejtu, szczególnie w dobie nauki zdalnej, Komenda Miejska Policji w Częstochowie wraz ze Starostwem Powiatowym
w Częstochowie zorganizowały kampanię
społeczną „Nienawiści mówię NIE”. W ramach kampanii odbył się konkurs plastyczny, w którym wzięli udział uczniowie szkół
ponadpodstawowych z terenu powiatu częstochowskiego: Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej, Zespołu Szkół im.
Wł. Szafera w Złotym Potoku oraz Zespołu
Szkół w Koniecpolu. Zadanie konkursowe
polegało na stworzeniu logo kampanii, które
będzie promowało akcję przeciwdziałania
mowie nienawiści, z przeznaczeniem dla nastoletnich odbiorców. Prace miały ukazywać
zagrożenie, jakie niesie ze sobą mowa nienawiści oraz hejt.
Komisja w składzie: mł. asp. Kamil Sowiński – Komenda Miejska Policji w Częstochowie, Leonard Smolarski – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury,
Sportu i Promocji Powiatu, Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Anna Dziewior – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu
i Promocji Powiatu, Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz Małgorzata Krasoń – główny specjalista, Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu
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Młodzież
powiedziała NIE
„mowie nienawiści”

Jagoda Mastalerz

Julia Nowak
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Nagrodę odbiera Julia Nowak

i Promocji Powiatu, Starostwo Powiatowe
w Częstochowie, przyznała następujące
miejsca i nagrody:
I miejsce - Julia Nowak – Zespół Szkół w Koniecpolu, nagroda tablet multimedialny,
II miejsce – Wiktoria Daros – Liceum
Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej - smartfon
III miejsce – Jagoda Mastalerz – Liceum
Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej,
smartwatch,
Wyróżniono
prace
następujących
uczniów:
Anny Górniak - Liceum Ogólnokształcące
w Kamienicy Polskiej, Anity Stępień z Zespołu Szkół w Koniecpolu, oraz Miłosza
Grzyba. Nagrody za wyróżnione prace - głośniki bluetooth.
21 grudnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Narody ufundowane
przez powiat częstochowski wręczył Starosta Częstochowski Krzysztof Smela wraz
z zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji

Laureaci konkursu „Nienawiści mówię NIE”

Laureaci akcji Błyszczę przykładem
Wiktoria Daros

Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie
asp. szt. Martą Kaczyńską.
Drugą kampanią społeczną organizowaną wspólnie z częstochowskim oddziałem
KRUS jest akcja „Błyszczę przykładem”. Podstawą działania, w tym obszarze jest przede
wszystkim promowanie właściwych postaw

i zachowań w sytuacji zagrożenia oraz zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo niestrzeżonego uczestnika ruchu drogowego. W ramach kampanii w szkołach podstawowych
na terenie powiatu częstochowskiego odbywają się prelekcje na temat bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Starostwo Powiatowe
w Częstochowie zakupiło odblaski, które
rozdawane są uczniom podczas prelekcji.
PJ

POWSTAŁ KLASTER ENERGII POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO
21 grudnia w Starostwie
Powiatowym w Częstochowie
podpisane zostało porozumienie
w sprawie utworzenia Klastra
Energii Powiatu Częstochowskiego
opartego na przepisach ustawy
o odnawialnych źródłach energii.

K

laster energii jest platformą
współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
środowiskiem naukowym reprezentowanym przez instytucje badawczo-wdrożeniowe, przedsiębiorcami i ich
organizacjami oraz wszelkimi instytucjami
i podmiotami deklarującymi włączenie się
w realizację zakładanych przez Klaster celów. Jednym z tych celów będzie przygotowanie do wykorzystania środków unijnych,
które w nowym okresie programowania

będą w dużej mierze przeznaczone na zieloną energię
i gospodarkę niskoemisyjną.
Misją Klastra jest współpraca inwestycyjna, naukowa
i badawcza prowadząca
do rozwoju nowoczesnej,
efektywnej, zdywersyfikowanej, niskoemisyjnej lokalnej gospodarki energetycznej, poprawa lokalnego
i subregionalnego bezpieczeństwa energetycznego
oraz wzmocnienie lokalnej
gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów
energetycznych, w tym pochodzących z odnawialnych
źródeł energii.
W subregionie północnym
powstaną 4 klastry energii

tworzone przez wszystkie
samorządy w subregionie,
mające realizować zadania
związane z rozwojem OZE
i niskoemisyjnej gospodarki energetycznej. Działania
Klastrów będą wzmacniać
wizerunek
subregionu
północnego województwa
śląskiego jako regionu angażującego się działania
proekologiczne, a także
pozytywnie wpływać na
jakość życia mieszkańców
gmin tworzących klastry.
Porozumienie zostało podpisane przez: Starostę Częstochowskiego Krzysztofa
Smelę, włodarzy i przedstawicieli gmin: Burmistrza
Blachowni Sylwię Szymańską, Wójta Gminy Dąbrowa
Zielona Marię Włodarczyk,

Wójta Gminy Janów Edwarda Moskalika,
Wójta Gminy Kamienica Polska Adama Tajbera, Wójta Gminy Kłomnice Piotra Juszczyka, Dyrektora Biura Urzędu Miasta
i Gminy Koniecpol Gwidona Jelonka, Wójta
Gminy Konopiska Jerzego Żurka, Wójta
Gminy Kruszyna Jadwigę Zawadzką, Wójta
Gminy Lelów Krzysztofa Molendę, Wójta
Gminy Mykanów Dariusza Pomadę, Wójta
Gminy Przyrów Roberta Nowaka, Wójta
Gminy Starcza Wiesława Szymczyka, Wojciecha Ostaszewskiego - dyrektora Biura
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego (Związek
będzie liderem Klastra) oraz Szymona Kozaka – prezesa i Jakuba Macieja - wiceprezesa DOEKO Group Sp. z o.o. - (która będzie
koordynować działania klastra).
Patrycja Witkowska
Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji,
Rozwoju i Gospodarki Mieniem
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Jesteśmy razem
w drodze już 5 miesięcy
14 linii, łącznie 472 km dziennie,
setki podróży do pracy, szkoły
czy na zakupy, tysiące pasażerów
- tak w skrócie można podsumować
Powiatową Komunikację
Autobusową.
- Rozwój przemysłowy, ekonomiczny
i społeczny zależy od sprawnej komunikacji. Brak dobrze zorganizowanego
transportu publicznego wpływa negatywnie na szeroko rozumiany dobrostan
społeczny. Szczególną uwagę należy poświęcić obszarom wiejskim i małomiasteczkowym, w przypadku, których możliwość dojazdu do szkoły, pracy, kina czy
sklepu jest niezbędna dla wyrównywania
szans rozwojowych. Spójrzmy także na
rosnącą skalę suburbanizacji Polski, liczba mieszkańców obszarów wiejskich czy
też podmiejskich będzie stale rosnąć. Po-

wiat Częstochowski kwestie komunikacji
i transportu na swoim obszarze traktuje
priorytetowo, czego wyrazem jest właśnie Powiatowa Komunikacja Autobusowa - komentuje dla Częstochowskich
Wieści Powiatowych Adam Morzyk Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego
koordynujący realizację Powiatowej Komunikacji Autobusowej.
Transport jest elementem warunkującym swobodę aktywności człowieka
w wymiarze społecznym i gospodarczym.
Przemieszczanie się służy zaspokajaniu
zarówno potrzeb obligatoryjnych, jak
i fakultatywnych. Organizacja transportu
w szczególności dla obszarów wiejskich
jest kluczowa z punktu widzenia dostępu do edukacji, pracy, ośrodków zdrowia
czy kultury. W związku z ciągłą zmianą
struktury zatrudnienia mieszkańców wsi
tj. zmniejszającą się liczbą osób zatrudnionych w sektorze rolniczym głównym zapotrzebowaniem komunikacyjnym są oprócz
edukacji właśnie dojazdy do pracy.

Należy podkreślić fakt, że mimo stale
rosnącej liczby posiadaczy własnych pojazdów osobowych, wykluczenie komunikacyjne jest wciąż aktualnym tematem
w Polsce.
Powiatowa Komunikacja Autobusowa
stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie
mieszkańców wsi i miasteczek Powiatu
Częstochowskiego. Na podstawie przeprowadzonej analizy lokalnej sytuacji
i strumieni pasażerskich Powiat obecnie
realizuje transport na następujących liniach:
1. Częstochowa – Osiny
(PKS Częstochowa S.A.)
2. Częstochowa – Kamienica Polska
(PKS Częstochowa S.A.)
3. Częstochowa – Borowno
(Ekspress-Bus Robert Włodarczyk)
4. Częstochowa – Kruszyna
(Ekspress-Bus Robert Włodarczyk)
5. Częstochowa – Bogusławice
(PKS Częstochowa S.A.)
6. Częstochowa – Lgota Mała
(PKS Częstochowa S.A.)

Udział w tworzeniu
Powiatowej Komunikacji
Autobusowej
biorą także Gminy

P

owiat częstochowski podpisał listy intencyjne z włodarzami gmin
w zakresie rozwoju transportu
zbiorowego na terenie określonej
wspólnoty samorządowej oraz partycypacji w kosztach funkcjonowania komunikacji
publicznej. Powiat Częstochowski jako organizator realizować będzie komunikację
publiczną na terenie powiatu, w tym również na terenie wybranych gmin.
W imieniu powiatu listy intencyjne podpisali: starosta Krzysztof Smela, wicestarosta Jan Miarzyński oraz Adam Morzyk,
który w zarządzie powiatu odpowiada za
transport zbiorowy.
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7. Częstochowa – Zawada
(PKS Włoszczowa Sp. z o.o.)
8. Częstochowa – Konary
(PKS Włoszczowa Sp. z o.o.)
9. Częstochowa – Stanisławów
(Robert Opara Przewóz Osób)
10. Częstochowa – Dąbrowa Zielona
(Robert Opara Przewóz Osób)
11. Częstochowa – Przyrów
(Robert Opara Przewóz Osób)
12. Częstochowa – Nakło
(Robert Opara Przewóz Osób)
13. Częstochowa – Złoty Potok
(MAT-BUS Grzegorz Matyja)
14. Dąbrowa Zielona – Lelów
(Robert Opara Przewóz Osób).
We wrześniu, kiedy startowaliśmy dopiero z propozycją organizacji transportu
dla naszych mieszkańców, zaczynaliśmy
od 7 linii, natomiast od 1 stycznia 2022
roku jest to już 14 linii tym samym w niespełna 5 miesięcy mobilność w stosunku
do prezentowanych danych wzrosła aż,
o 50%, co biorąc pod uwagę tak krótki
okres, stanowi duży sukces. Oczywiście
mamy świadomość, że część mieszkańców zgłasza uwagi dotyczące rozkładów
jazdy, dlatego bardzo ważnym element
w budowaniu siatki połączeń Powiatowej
Komunikacji Autobusowej są pasażerowie,
w których głos wsłuchujemy się, tworząc
rozkład jazdy autobusów. To właśnie Pań-

stwa opinie i sugestie są dla nas najważniejsze, dlatego serdecznie zachęcamy
do informowania nas o swoich spostrzeżeniach i uwagach pod adresem e-mail
transportzbiorowy@czestochowa.powiat.
pl lub telefonicznie kontaktując się ze Starostwem Powiatowym.
Realizacja Powiatowej Komunikacji Autobusowej kosztować będzie w 2022
roku ponad 8 milionów złotych. Wystąpiliśmy z wnioskiem o dopłatę na kwotę
7 600 000 zł z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do Wojewody Śląskiego, wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Na obecnym etapie czekamy na
podpisanie umowy z Wojewodą Śląskim.
W budżecie Powiatu na ten cel zabezpieczono 1 000 000 zł.
Powyższe sumy w pierwszym odbiorze
mogą robić wrażenie, natomiast transport publiczny jest tym zadaniem, którego realizacja stanowi bez względu na
delegacje ustawowe obowiązek każdego

dobrego samorządu. Mówiąc o zapewnieniu dostępu do sprawnej komunikacji
autobusowej skierowanej do mieszkańców w szczególności obszarów wiejskich
i małomiasteczkowych należy na bok
odsunąć próby ekonomicznego uzasadnienia opłacalności bądź nie opłacalności poszczególnych tras. W tym punkcie
za każdym razem na pierwszym miejscu
stawiany powinien być mieszkaniec. Tym
bardziej cieszy nas fakt kontynuacji zadania rozpoczętego w ubiegłym roku. Jest
to oczywiście duże wyzwanie dla naszego samorządu jednak przyświecający
mu cel, jakim jest poprawa jakości życia
naszych mieszkańców w pełni uzasadnia
i motywuje do jeszcze większego zaangażowania w tym zakresie. W ciągu tego
roku razem pokonamy ponad 2,5 miliona
kilometrów!
Wszystkim pasażerom życzymy udanej
podróży!
MDz

Numery telefonów do dyżurnych ruchu:
PKS CZĘSTOCHOWA – dyżurny ruchu: tel. 698 631 094
EKSPRESS-BUS R. WŁODARCZYK: tel. 725 150 201
PKS WŁOSZCZOWA – rozkłady: tel. 703 302 802; bilety miesięczne: 518 194 555
ROBERT OPARA – tel. 783-429-167
MAT-BUS – tel. 668-563-225
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ANIOŁY Z KONOPISK

Biblioteka Gminna
w Mstowie
rozpoczęła nową
formę obsługi

W

e wtorek 18 stycznia w Kościele Parafialnym w Konopiskach odbył się
jubileuszowy XX finał Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego
„Anioł” organizowanego przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach.
Powiat Częstochowski od lat wspiera inicjatywy skierowane do dzieci i młodzieży. To
bardzo ważne, aby wspomagać rozwój naszych najmłodszych. Tworzenie warunków
do realizowania pasji i umożliwienie podzielenia się efektami własnej pracy na szerszy
forum jest istotnym czynnikiem mobilizującym do samodoskonalenia się i osiągania
wyznaczonych celów. Złożoność procesu wychowawczego wymaga wieloaspektowości działań między innymi właśnie takich konkursów, które przede wszystkim to dobra zabawa i wspólna radość. Gratulacje oraz podziękowania uczestnikom złożył Starosta Częstochowski
Krzysztof Smela wraz z Anną Dziewior Zastępcą Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Częstochowskiego oraz Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Częstochowskiego Grzegorzem
Dynerem. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i ich
opiekunom, a także dziękujemy organizatorom.
			

MDz

K

ażda osoba zapisana na starych
„papierowych” zasadach podpisuje
nową Kartę Zobowiązania, natomiast osoba chcąca się zapisać do Biblioteki powinna dodatkowo okazać się dokumentem tożsamości.
Każdy Czytelnik ma zakładane konto internetowe i otrzymuje elektroniczną Kartę
Czytelnika z kodem paskowym, która na
stałe zastąpi karty papierowe obowiązujące do tej pory. Według nowych zasad procedura zapisu to:
- założenie konta internetowego,
- podpisanie przez Czytelnika Karty Zobowiązania,
- wydanie Czytelnikowi karty elektronicznej.
Wszystkie prawa i obowiązki Czytelnika są
zawarte w Regulaminie Biblioteki Gminnej
w Mstowie, dostępnym na stronie www.
bibliotekawmstowie.pl oraz w budynku biblioteki.

- Za nami już pewien etap przygotowań,
który składał się z: zakupienia Systemu
Bibliotecznego SOWA, specjalistycznego
sprzętu oraz podniesienia kwalifikacji bibliotekarzy, a co za tym idzie, księgozbiór naszej Biblioteki oraz obsługa Czytelników od
03.01.2022 r. będą prowadzone w formie
elektronicznej. Liczymy, że ta zmiana spotka
się z miłym przyjęciem ze strony Użytkowników Biblioteki. Jest ona dla nas wszystkich dobrym i nowoczesnym rozwiązaniem
na miarę XXI wieku – tłumaczą pracownicy
Biblioteki Gminnej w Mstowie.
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Po 152 latach Olsztyn
odzyskuje prawa miejskie
Wójt Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski, odebrał 30 grudnia 2021 r.
z rąk premiera Mateusza Morawieckiego, akt nadania statusu miasta
dla Olsztyna.
Co o wydarzeniu mówią władze gminy?

R

ok 2022 Olsztyn powita już jako
miasto i gmina miejsko-wiejska. To
historyczna chwila i dziejowa sprawiedliwość. Olsztyn odzyskuje prawa miejskie zabrane ukazem cara Rosji w 1870 r.,
za wsparcie, jakiego mieszkańcy udzielili
powstańcom styczniowym. Prawa miejskie
nadał Olsztynowi król Kazimierz Jagiellończyk w 1488 r. Największy na Jurze krakowsko-częstochowskiej zamek olsztyński od
zawsze pełnił ważną rolę w historii całego
kraju. W herbie Olsztyna figurują insygnia
królewskie. Historycznie Olsztyn był miastem królewskim, w którym król Zygmunt
Stary rezydował w czasie pielgrzymek na
Jasną Górę. Uzyskanie statusu miasta wiąże się ze zmianą wizerunkową i większym
prestiżem miejscowości. To także szansa
na pozyskanie nowych inwestorów, ale też
sięgnięcie po fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich. Olsztyn spełnił
wszystkie przesłanki bycia miastem: ze swo-

im układem urbanistycznym, infrastrukturą, nierolniczym charakterem zatrudnienia
mieszkańców. Inicjatywę przywrócenia praw
miejskich poparł lokalny komitet, w skład
którego weszli: długoletni proboszcz parafii
Olsztyn ks. prałat Ryszard Grzesik, historyk,
publicysta, radny Rady Gminy Olsztyn, Marek Romański oraz Mariola Matysek, długoletnia dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie.

Działania na rzecz przywrócenia praw miejskich dla Olsztyna uzyskały pozytywne opinie Rady Gminy Olsztyn, Wojewody Śląskiego, a także poprzedzone były konsultacjami
społecznymi z mieszkańcami. Stosowne rozporządzenie Rada Ministrów wydała 30
lipca br. Na jego mocy od 1 stycznia 2022 r.
jurajski Olsztyn znowu pojawi się na mapie
polskich miast.
- To nie tylko zmiana nazwy, to przede

Kłomnicki Jarmark
Bożonarodzeniowy

Kocham Gminę Rędziny
Pierwszym zarejestrowanym w 2022 roku, a zarazem najmłodszym
Stowarzyszeniem w powiecie częstochowskim jest Stowarzyszenie
Kocham Gminę Rędziny.

J

Z

wszystkim zwiększenie szans rozwojowych dla Waszych miejscowości. Oznacza
to także wzrost aspiracji i ambicji lokalnych społeczności – powiedział podczas
dzisiejszej uroczystości premier Mateusz
Morawiecki. W czasie wręczania aktu
nadania statusu miasta premierowi towarzyszyli sekretarze stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji: Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker. W uroczystości w kancelarii premiera uczestniczył
także Janusz Konieczny, Przewodniczący
Rady Gminy Olsztyn.
Składamy serdeczne gratulacje w imieniu
Rady i Zarządu Powiatu Częstochowskiego!
PJ
Fot. Jurajska Gmina Olsztyn

organizowany został na zrewitalizowanym dawnym placu targowym Pasternik. Dzięki zaangażowaniu wszystkich współorganizatorów w dwa tygodnie udało się dopiąć
wszystko na ostatni guzik. Na imprezie pojawiło się wielu wystawców w tym: koła gospodyń wiejskich, koła łowieckie, ZSTiO im.
Stefana Żeromskiego w Częstochowie, przedstawicieli sołectw,
rękodzielników, rzemieślników oraz stowarzyszeń, które zaprezentowały ozdoby świąteczne oraz to wszystko, co w przygotowaniu Bożego Narodzenia może się przydać w każdym domu. Jak
ocenia obecny w trakcie jarmarku wicestarosta Jan Miarzyński,
było to wspaniałe wydarzenie oddające wręcz kinowy klimat świątecznych atrakcji znany nam z tematycznych filmów.

ak mówią przedstawiciele Kocham
Gminę Rędziny, ich
inicjatywa jest odpowiedzią, na co raz głębsze podziały panujące
w Polskim społeczeństwie. - Chcemy w naszej
małej ojczyźnie budować
płaszczyznę porozumienia dla wszystkich środowisk, są wśród nas
przedstawiciele różnych grup zawodowych, łączymy również pokolenia.
Chcemy, aby dyskusja o kierunkach rozwoju naszej Gminy toczyła się
z udziałem wszystkich mieszkańców bez zbędnych podziałów. W końcu
łączy nas miłość do naszej Gminy - deklarują na swoich mediach założyciele KGR. Stowarzyszenie realizować będzie własne projekty stanowiące odpowiedź na lokalne zapotrzebowanie. - Chcemy, aby mieszkańcy mieli na terenie swojej Gminy niezależny podmiot, do którego mogą
zwrócić się z pomysłem, ale też i problemem wymagającym rozwiązania
- dodają przedstawiciele stowarzyszenia. Logo KGR składa się z kontur
terytorium Gminy z wkomponowanym w środek sercem. Kolor zielony
również nie jest przypadkowy, symbolizuje odrodzenie, działanie w zgodzie z naturą i przede wszystkim szczęście. Stowarzyszenie zaprasza
na swoje media społecznościowe.
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Krótka rzecz o codzienności
i... dobrym wychowaniu
czyli trochę o dobrych manierach

Zastępca Naczelnika
Wydziału Edukacji, Zdrowia,
Kultury, Sportu i Promocji Powiatu
- Anna Dziewior

K

ażdego dnia spotykamy na swojej
drodze wiele osób. Koleżanki i koledzy z pracy, klienci, partnerzy w biznesie, osoby robiące zakupy w tym
samym sklepie, przypadkowi przechodnie, czy
też inni kierowcy na drodze. Wszyscy także
chcielibyśmy przebywać i pracować w miłej
kulturalnej atmosferze, czy też zrobić zakupy
bez przepychania się, popychania koszykiem
i utarczek słownych. Chcielibyśmy, ale…czy
potrafimy być dla siebie mili i kulturalni? Czy
wszyscy stosują się, chociaż do podstawowych zasadach dobrego wychowania, czy
też jak to się określa w świecie savoir-vivre?
Bywa z tym już jednak różnie.
Polacy przez wieki byli znani w świecie ze
swoich dobrych manier, szarmanckiego zachowania wobec kobiet, oczytania, wykształcenia i wysokiej kultury osobistej. Czy jest tak
nadal? Czy w dobie internetu, telefonów komórkowych i ograniczonych kontaktów międzyludzkich nadal potrafimy stosować się do
chociażby podstawowych zasad dobrego wychowania. I podstawowe pytanie, czy chcemy
te zasady stosować?
Wchodząc do pracy, każdego dnia widzimy
w zasadzie te same osoby, naszych współpracowników. Miłe „dzień dobry” lub „cześć” na
powitanie to podstawowa zasada, która powinna być znana wszystkim. Niestety, niektórzy z nas uznają, chyba że…mówienie każdego
kolejnego dnia słów na powitanie jest zbęd-

przeziębionym lub poważnie chorym, nane. Bo i po co? Przecież mówili już wczoraj.
A jednak trzeba i należy. Czyż nie będzie nam
leży pozostać w domu - nie można zarażać
przyjemnie rozpocząć dzień pracy od miłego
innych. Poza tym nasza wydajność w czapowitania i uśmiechu, a nawet i przyjemnej
sie chorowania jest o wiele niższa. Warto
krótkiej konwersacji ze współpracownikiem?
więc iść na krótkie L4 i pozostać w domu,
Drogie panie, pamiętajmy, to mężczyzna
zamiast narażać inne osoby.
mówi pierwszy „dzień dobry”. Nie jest ważne, • Szacunek – należy go okazywać innym osoczy jest naszym kolegą z pracy, młodszym, czy
bom. Nie mówić do innych i o innych np. po
starszym, czy też naszym przełożonym, czy
nazwisku.
jesteśmy w sytuacji prywatnej, czy też służ- • Obgadywanie innych – absolutnie zabrobowej. To panowie pierwsi nas witają. Panonione! To ewidentny brak kultury i profewie, pamiętajcie o tym. Natomiast to my, kosjonalizmu psuje relacje w pracy.
biety pierwsze wyciągamy rękę na powitanie. Pamiętajmy też, by na co dzień, nie tylko
Jest też bardzo miły zwyczaj przepuszcza- w pracy:
nia kobiety, jako pierwszej wchodząc do po- • Zauważać ludzi dookoła siebie
mieszczenia, budynku itp. Z tym już jest jed- • Okazywać im sympatię i życzliwość
• Starać się nie sprawiać kłopotów i przykrości
nak lepiej.
Dobre maniery, ogłada, czyli savoir-vivre (fr. • Pozdrawiać się na powitanie
savoir – wiedzieć, vivre – żyć; „znajomość • Nie dzwonić do innych osób po godz.22
• Nie spóźniać się na umówiożycia”) są uwarunkowane kulturowo. W kulturze polskiej,
ne spotkanie lub przeprosić
jak i w całej Europie zasady
za spóźnienie np. dzwoniąc
„O wartości
dobrego zachowania są poi uprzedzając
człowieka
• Używać słów: dziękuję,
dobne. O dobrych manierach
przepraszam, proszę
powinniśmy pamiętać zaświadczy
• Być skromnymi. Nie poniżajrówno w pracy, jak i w życiu
nie tylko to,
prywatnym. Oto dla przypomy innych, szczególnie słowaco wie czy potrafi,
mnienia nam wszystkim kilka
mi, nie pokrzykujmy na siebie
ale również to,
zasad savoir-vivre.
• Podając komuś rękę (w czaDobre maniery w pracy:
sach pandemii covid nie musijak się zachowuje”
• Sprawy prywatne – staramy
my tego obowiązkowo robić)
się nie rozmawiać o nich.
uściśnijmy ją. Brak uścisku
Trzeba pamiętać, że wyciąmoże oznaczać brak entuzjaganie prywatnych szczegółów życia może
zmu, zaangażowania, a nawet szacunku
wprawić innych ludzi w zakłopotanie.
• W trakcie podawania ręki, rozmowy z inną
• Dyskrecja – nie powinniśmy czytać tego, co
osobą należy spoglądać sobie w oczy.
ktoś ma na monitorze, notatek leżących na
Oznacza to zaangażowanie i szacunek dla
biurku itp.
rozmówcy.
• Częste uśmiechy – pomogą rozładować na- Dobre maniery pomagają w codziennym żypięcie i okazać innym osobom swoje przy- ciu. Pisząc ten tekst, nie mam zamiaru nikojazne nastawienie.
go pouczać, ale mam nadzieję, że wywoła on
• Higiena osobista – etykieta w pracy nie po- u czytelników uśmiech i jednocześnie chwilę
zwala na zaniedbania higieniczne. Zapach zadumy nad tym, jacy jesteśmy dla siebie.
potu, nieświeży oddech lub tłuste włosy Czy potrafimy jeszcze żyć i funkcjonować ze
sprawiają, że inne osoby zaczną postrze- sobą. Czy możemy być dla siebie zwyczajnie
gać pracownika jako uciążliwego i kło- lepsi, bardziej wyrozumiali. Uśmiech każdego
potliwego. Wobec zaniedbań higienicz- dnia do drugiej osoby to coś ważniejszego niż
nych nawet największy profesjonalizm wiele wypowiedzianych słów. Po co krzyczeć,
złościć się na siebie. Można porozmawiać.
zaczyna blednąć.
Zasady i normy zachowania w miejscu Pamiętajmy także o młodym pokoleniu. Przepracy mówią również,
kazujmy im te dobre zasady
że w przypadku podwychowania, dobre maniery.
„Dobre wychowanie
Nie zapominajmy o tym, że
słuchania prywatnej
polega nie na tym,
sami tworzymy rzeczywistość,
rozmowy telefonicznej
w której żyjemy.
bądź odbytej z innym
że nie oblejesz
Bądźmy dla siebie po prostu
pracownikiem, należy
obrusa sosem,
dobrzy.
zachować w tajemnicy to,
lecz na tym, że nie
co się usłyszało.
cd…….
zauważysz, kiedy
• Choroba – gdy jest się
to zrobi ktoś inny.”

(Antoni Czechow)
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Starostowie Częstochowscy
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Kontynuując naszą serię prezentującą sylwetki wszystkich Starostów Częstochowskich,w bieżącym numerze przedstawiamy Wam drodzy Czytelnicy Mieczysława
Chudzika- samorządowca, przedsiębiorcę, filantropa i działacza młodzieżowego.

C

hudzik Mieczysław urodził się 26
września 1950 r. w Kalei (gmina
Wręczyca Wielka) w powiecie kłobuckim, w rodzinie Antoniego i Julii
z d. Bernaś (działaczki ZMW RP „Wici”). Obecnie mieszka w Aleksandrii, gm. Konopiska.
Ukończył Technikum Górnicze w Częstochowie, a w latach 1976-1982 odbył w systemie
wieczorowym studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, zdobywając dyplom inżyniera budownictwa. Aktywność społeczno-polityczna starosty Chudzika
rozpoczęła się w 1968 roku, kiedy to wstąpił
do Związku Młodzieży Wiejskiej w Szarlejce,
przewodnicząc kołu w Szarlejce (1970-1972)
i Zarządowi Gromadzkiemu ZMW w Grabówce. W 1973 r. został wybrany na przewodniczącego Zarządu Gminnego ZSMW
w Gnaszynie Dolnym, a w listopadzie przewodniczącym Zarządu Powiatowego ZSMW
w Częstochowie (do likwidacji powiatów, tj.
do 30 VI 1975). W trakcie rządów Chudzika
w ZMW organizacja skupiała w powiecie 104
koła, zrzeszając około 4000 członków. Była
to kluczowa działalność na drodze wyrównywania szans młodzieży wiejskiej względem
tej zamieszkującej miasta. Różnice dziś nieistniejące, w tamtym okresie stanowiły ważny
element zróżnicowania dostępu do edukacji,
kultury i zdobyczy technicznych. W latach
1976-1979 pracował w Zarządzie Wojewódzkim ZSMP w Częstochowie jako sekretarz sportu i turystyki, a w latach 1979-1983
na stanowisku wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego TKKF w Częstochowie. W 1981
roku objął funkcję Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego ZMW.
Już jako przewodniczący Zarządu Woj. ZMW
w Częstochowie i delegat na I Krajowy Zjazd
ZMW (20-22 III 1981) wszedł w skład Plenum Zarządu Krajowego Związku Młodzieży
Wiejskiej (1981-1988) i do 1985 roku pełnił
społecznie funkcję przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego ZMW w Częstochowie,
przy ogromnej pomocy Koleżanek i Kolegów,
m. in.: Ryszarda Guta, Stanisława Musika,
Anny Rogowskiej, Edmunda Hucia, Henryka
Mesjasza i Tadeusza Panka.
Mieczysław Chudzik oprócz działalności społecznej był także zapalonym sportowcem.
Od najmłodszych lat pasjonował się sportem i trenował biegi. W wieku 18 lat został
mistrzem Częstochowy na dystansie 3 km,
a w woj. katowickim na Stadionie Śląskim
w 1968 zajął VI miejsce na 1500 m. Będąc
w ZMW, blisko współpracował z Ludowymi
Zespołami Sportowymi, jako wiceprezes LKS
„Zjednoczeni” Szarlejka, działał w Radzie
Gminnej LZS we Wręczycy Wielkiej i Herbach. Przez 11 lat był prezesem i sponsorem
LKS „Alkas” Aleksandria.

Jego doświadczenie i potencjał, który pokazał, jako działacz młodzieżowy nie mogły
zostać niezauważone. Był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej: w Katowicach
(1973-1975) i w Częstochowie (19751977). Piastował funkcję radnego Gminnej
Rady Narodowej we Wręczycy Wielkiej
(1978-1982) i Rady Gminy w Konopiskach
(1982-1990 i 1998-2002). W 2002 roku
zdobywając imponującą ilość głosów został
wybrany radnym Rady Powiatu Częstochowskiego, funkcję tą pełni do dziś, obecnie,
jako przewodniczący Komisji Infrastruktury,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Łącznie
był radnym różnych szczebli ponad 33 lata.
Oprócz pracy w organach kolegialnych był
również naczelnikiem gminy Herby (19831988) oraz wójtem gminy Konopiska (12 VI
1990-1994).
Jako radny z Aleksandrii i wójt Konopisk
przyczynił się do poprawy zaopatrzenia
mieszkańców w wodę poprzez przystąpienie
do Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji, a następnie zbudowanie
trzech stacji uzdatniania wody, budowę 50
km sieci i 950 przyłączy. Podjął skuteczne
starania o telefonizację poprzez budowę sieci
światłowodowej. Było to szersze otwarcie na
świat, gdyż przed 30 laty stacjonarny telefon,
dziś dostępny w banalny sposób w sieciach
komórkowych, był nadal luksusem.
Jako wójt gminy Konopiska pozyskał na mienie gminy 26 ha gruntów pod budownictwo
jednorodzinne nad zalewem Pająk w Konopiskach. Wybudował budynek dla Urzędu
Gminy, Ośrodka Zdrowia, Apteki, Poczty
i pomieszczenia dla Telekomunikacji Polskiej,
które oddano do użytku w 1994 r.
Funkcję Starosty Częstochowskiego objął
w 2004 roku i sprawował ją do 2006. Będąc Starostą Częstochowskim kontynuował na szeroką skalę inwestycje drogowe;
w niespełna 3 lata wykonano 105 km dróg,
a w ciągu 2 miesięcy wybudowano nowy
most w Karczewicach za kwotę 700 tys.
zł. Za jego kadencji największą inwestycją
powiatu (koszt: 13,2 mln zł) była budowa
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu. Ponadto w szpitalu w Blachowni
za kwotę 1,5 mln zł uruchomiono nowoczesny Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
oraz zakończono termomodernizację za 1,7
mln zł. Wzorowo przeprowadzono również
wówczas scalenie gruntów we wsiach Rzerzęczyce i Niwki w gminie Kłomnice. Projekt
tych scaleń zdobył I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie w 2005 r. i dzięki temu powiat
pozyskał kwotę 11,2 mln zł na scalenia we
wsiach: Dąbek (gm. Dąbrowa Zielona), Lgota
Mała i Teklinów (gm. Kruszyna) oraz Skrzydlów (gm. Kłomnice). Powiat częstochowski,

jako jedyny w Polsce otrzymał w 2005 r. z rąk
ambasadora Polski w Niemczech – Andrzeja
Byrta – dyplom uznania „za najlepsze polsko-niemieckie partnerstwo regionalne” za
współpracę z powiatem bodeńskim.
W późniejszym okresie postawił na przedsiębiorczość. Ma wsparcie w małżonce, rodowitej mieszkance Aleksandrii, Pani Ewie z d.
Blukacz. Wspólnie od 1989 roku prowadzą
własny Zakład Betoniarski w Aleksandrii,
poszerzając działalność o prowadzoną od
1992 spółkę cywilną firmę PPHU „Aleksbud”,
zajmującą się produkcją kostki brukowej, budową parkingów i boisk sportowych „Orlik”
(obecnie to gł. produkcja betonu towarowego i recykling samochodów). Od 2012 r.
prowadzi „Aleksbud” z bratankiem Arturem
Chudzikiem. Firma „Aleksbud” wykonała
chodnik koło nowego kościoła w Aleksandrii,
a Mieczysław Chudzik przyczynił się do ufundowania kościelnego dzwonu oraz współfinansował chodnik na cmentarzu. Żona
Ewa Chudzik, nauczycielka języka polskiego
w szkole podstawowej i gimnazjum w Aleksandrii oraz w latach 1998-2005 dyrektora
placówki, jest autorką monografii: Aleksandria – historia i współczesność, wydanej
w 2015. Jest to wspaniały album, przygotowany. Inspiratorem i pierwszym recenzentem dzieła był bohater tego biogramu. Pani
Ewa Chudzik jest także autorką monografii
miejscowej aleksandryjskiej szkoły na jubileusz jej 100-lecia (2017) oraz jubileuszowych
folderów miejscowych organizacji (LKS „Alkas”, OSP i KGW). Jak na sportowca przystało, Mieczysław Chudzik codziennie uprawia
nordic walking, a rekreacyjnie narciarstwo
i kajakarstwo. W miarę możliwości stara się
zwiedzać ciekawe zakątki Polski i świata.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1989)
oraz odznakami: srebrną Zasłużony działacz
kultury fizycznej (1986), Zasłużony działacz
kultury (1986), srebrną Za zasługi dla woj.
częstochowskiego (1985), Zasłużony działacz LZS (1993), złotą hon. Śląskiego Związku Piłki Nożnej (2012), złotą hon. Za zasługi
dla woj. śląskiego (2017), złotą ZMW i Za
zasługi dla ZMW.
Jak pokazuje przedstawiona w telegraficznym skrócie biografia Mieczysława Chudzika,
funkcję Starosty Częstochowskiego pełnili
ludzie niezwykli, oddani sprawie naszej ziemi,
pełni werwy do działania. Już dziś zapraszamy do lektury kolejnej części naszej serii Starostowie Częstochowscy. 
MDz
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Śląski Prometeusz
2021
17 grudnia 2021 r. odbyła się Gala będąca podsumowaniem Wojewódzkiego Konkursu „Śląski Prometeusz
2021”. Izabela Dudin, starszy specjalista pracy socjalnej
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zdobyła
wyróżnienie w kategorii pracownik socjalny, a Renata
Wąwoźna, starszy instruktor terapii zajęciowej w Domu
Pomocy Społecznej w Lelowie otrzymała nagrodę dla
wyróżniającego się pracownika systemu pomocy i integracji społecznej.

G

ala pod patronatem Członka
Zarządu Województwa Śląskiego Izabeli Domogały odbyła się w Bytomskim Centrum
Kultury BECEK. Podczas uroczystości
zostały wręczone nagrody dla wyróżniających się pracowników systemu pomocy
i integracji społecznej w województwie
śląskim. Nagroda przyznawana jest w kilku kategoriach: pracownik socjalny, opiekun/asystent/pielęgniarka,
terapeuta/
specjalista reintegracji oraz pracownik
obsługi. W każdej kategorii komisja przyznała również wyróżnienia.
Pani Izabela Dudin w 2006 r. ukończyła

Policealna Szkołę Pracowników Służb
Społecznych, w 2011 r. uzyskała tytuł licencjata na kierunku pedagogika
opiekuńcza i praca socjalna, w 2017 r.
dyplom I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego. Pracę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Częstochowie rozpoczęła w 2009 r.
na stanowisku pracownika socjalnego.
Z dniem 1 marca 2018 r. została awansowana na stanowisko starszego specjalisty pracy socjalnej. Przez ponad 12 lat
wykonywania obowiązków służbowych
Pani Dudin dała się poznać jako osoba
głęboko zaangażowana w misję wykony-

wania zawodu pracownika socjalnego,
realizując zadania w wielu projektach
skierowanych do osób potrzebujących.
Pani Renata Wąwoźna pracuje w Domu
Pomocy Społecznej w Lelowie na stanowisku starszy instruktor terapii zajęciowej od 8 lipca 2004 roku, ma wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie
pedagogiki resocjalizacyjnej oraz studia
podyplomowe na kierunku Terapia Patologii Zachowań. W zakresie realizowanych zadań względem potrzeb Mieszkańców wyróżnia się na co dzień swoją
postawą i stosunkiem do wykonywanej
pracy i powierzonych jej obowiązków.

Przykładem takiego działania była heroiczna praca w czasie trwającej epidemii
Covid -19 na terenie Domu, od sierpnia do października 2020 roku. Renata
Wąwoźna często inicjuje i pomaga we
wprowadzaniu różnych zmian w życiu
codziennym mieszkańców, które wynikają z trwającej epidemii np. planowanie
i realizowanie zakupów raz w tygodniu
w sklepie na kółkach. Potrafi również
aktywnie zagospodarować czas wolny
mieszkańcom i dopasować go do zmieniającej się rzeczywistości poprzez
wprowadzanie nowych form terapii i muzykoterapii. Zespół muzyczny „Rodzina”
dwukrotnie zwiększył ilość występujących
w nim osób, gdzie mieszkańcy rozwijają

swoje zdolności muzyczne i aktorskie.
Konkurs zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach z pewnością przyczyni się do
promocji zawodów pomocowych, podniesienia ich prestiżu i poprawy wizerunku. Zaprezentowane zaangażowanie,
profesjonalizm i dokonania wyróżnionych i nagrodzonych pracowników służb
społecznych spowodują
upowszechnienie nowatorskich działań i godnych
naśladowania rozwiązań w codziennej
pracy w systemie pomocy i integracji
społecznej.
Serdecznie gratulujemy zdobytych wyróżnień!
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MYKANÓW WYGRYWA
I MEMORIAŁ ROMANA POPENDA
We wrześniu odbył się VIII Turniej ZMW
Stary Kocin, który w tym roku miał formę Memoriału zmarłego dwa lata temu Romana Popendy.

W

turnieju udział wzięło 6 drużyn z trzech powiatów – Kocin, Broniszew, Mykanów (powiat częstochowski), Biała
(powiat kłobucki) oraz dwie drużyny z Pajęczna (powiat
pajęczański).
Na pierwszym stopniu podium stanęła ekipa z Mykanowa, drugie miejsce zajęło Pajęczno, a podium zamknęła Biała. Najlepszym zawodnikiem, a dokładnie zawodniczką turnieju została Aneta Grabińska.

Roman Popenda to osoba zasłużona dla lokalnej społeczności. Wybitny
działacz Związku Młodzieży Wiejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Starym Kocinie, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Ludowych
Zespołów Sportowych. Pełnił funkcję radnego Powiatu Częstochowskiego w kadencjach 1998-2006. Był pasjonatem historii i autorem
dwóch książek o historii naszej lokalnej ojczyzny „Gawęda o życiu
tradycyjnej polskiej wsi” oraz „II Wojna Światowa we wspomnieniach
mieszkańców Gminy Mykanów”. Zapamiętamy go jako przyjaciela sportu, który szczególnie uwielbiał piłkę siatkową. Przez wiele lat
wspierał i trenował nieistniejący już klub siatkarski ULKS Kocin. Niestety niespodziewanie odszedł od nas dwa lata temu w wieku 71 lat.

Zwycięskim drużynom nagrody wręczyła
m.in. córka Romana Popendy Pani Marta
Wrona.
W czasie turnieju uczestnicy mogli wpłacać
pieniądze na rzecz Patryka Bodanki – chorego na zanik mięśnia wzrokowego, mieszkańca Cykarzewa Północnego. Dzięki zbiórce
udało się zebrać 710 złotych.

Zadanie zostało współfinansowane ze
środków Gminy Mykanów oraz Starostwa
Powiatowego w Częstochowie. W imieniu
starosty, gratulacje uczestnikom turnieju
złożyła Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji
Starostwa Powiatowego w Częstochowie
Anna Dziewior.
PJ
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