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numerze:Będzie się działo  

w powiecie
W Państwa ręce trafia numer Częstochowskich Wieści Powiatowych, 

w którym znajdziemy podsumowanie ponad 20 lat współpracy powiatów
częstochowskiego i bodeńskiego.  Po dwóch latach pandemii i ograniczeń 

w przemieszczaniu mam nadzieję, że powrócimy do kooperacji 
na najwyższym poziomie. O wspólnej historii możemy przeczytać 

na stronach 16-27. 
Uczestnicząc w licznych spotkaniach, jestem pytany o nasze cykliczne

imprezy, które nie były organizowane przez ostatnie lata. Już teraz mogę
zapewnić, że wracamy ze zdwojoną energią i nowym harmonogramem.

Co nas czeka?

28 maja spotykamy się w  Blachowni, 
gdzie odbędzie się Spartakiada Gmin Po-
wiatu Częstochowskiego. Reprezentacje 
gmin będą rywalizowały, m.in. w  takich 
konkurencjach jak: piłka nożna, siatków-
ka, tenis stołowy, biegi biatlonowe, biegi 
na nartach, wieloskoki, przeciąganie liny, 
rzut wałkiem, „dziurawe wiadro”, żon-
glerka piłką, rzuty do kosza, strzały do 
bramki. W 2019 roku triumfowała gmina 
Koniecpol. Na podium znalazły się rów-
nież reprezentacje Lelowa i  Poczesnej. 
Już teraz zachęcam do kontaktu z urzę-
dami gmin i zgłaszania się do udziału.

Na początku sierpnia zapraszam na 
Powiatowy Festiwal Żniwny do Lubojny. 
Podczas tego wyjątkowego wydarzenia, 
tłumnie odwiedzanego przez gości i me-
dia, będzie można odbyć podróż w czasie 
i zobaczyć jak zmieniała się praca na roli 
przez ostatnie dziesięciolecia. Festiwal 
cieszy się coraz większą popularnością, 
a na pokazy zjeżdżają nie tylko okoliczni 
mieszkańcy, ale mamy gości z całego po-
wiatu. Żniwowanie corocznie zbiera bar-
dzo pozytywne opinie w mediach, które 
chętnie goszczą na naszym wydarzeniu.

Spartakiada Gmin Powiatu Częstochowskiego 28 maja Blachownia

Powiatowy Festiwal Żniwny 6 sierpnia Lubojna

Dożynki Powiatowe 21 sierpnia Mstów

Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych 10 września Koniecpol

Powiatowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych 8 października Kruszyna

Powiatowa Msza św. dziękczynna za Ojczyznę 11 listopada

Informowaliśmy o  pomocy dla 
Ukrainy, która dotarła do nas 
z  Niemiec i  Anglii. Kolejna pomoc 
przybyła z  Francji. 8 kwietnia do-

tarł konwój z pomocą o wartości blisko 
20 tys. euro, zawierający: pieluchy, mle-
ko dla dzieci, środki higieniczne, środki 
pierwszej potrzeby i leki. 

- Dary zostaną teraz skatalogowane 
przez Wydział Zarządzania Kryzyso-
wego i zagospodarowane według zgła-
szanych potrzeb – informuje Starosta 
Częstochowski Krzysztof Smela.

- Dziękuję wszystkim, którzy włączy-
li się w poszczególny etapy współpracy. 
Począwszy od Powiatowego Zarządu 

Dróg, Wydziału Zarządzania Kryzyso-
wego, Wydziału Edukacji, aż po Zespół 
Szkół w  Złotym Potoku. Szczególne 
podziękowania kieruję do Dawida Sójki 
z  Miejsko-Powiatowego Centrum Za-
rządzania Kryzysowego, który odpo-
wiadał za kontakt i  opiekę nad francu-
ską delegacją – dodaje starosta Smela.

Stowarzyszenie Chartres Initiati-
ves skupia około 40 przedsiębiorców 
z  francuskiego departamentu Eure-et-
-Loir. Jego głównym celem jest działal-
ność na rzecz rozwoju gospodarczego 
i pomoc humanitarna.

Czytaj dalej →

Okres wakacyjny to nie tylko czas na 
wypoczynek, ale również ciężka praca 
przy zbiorach zbóż. Na tradycyjne Do-
żynki Powiatowe zapraszam 21 sierpnia 
do Mstowa, gdzie podczas Święta Plo-
nów rolnicy podziękują za ukończenie 
żniw i  prac polowych. Malowniczy kra-
jobraz gminy tworzą dolina rzeki Warty 
ze Skałą Miłości, wapienne wzgórza oraz 
pola, łąki i  sady. W  średniowieczu biegł 
tędy ważny trakt handlowy ze Śląska 
do Wielkopolski. Nazywano go magna 
strata, czyli wielką drogą królewską. Ha-
sło promocyjne gminy brzmi „Owocowo 
w  Mstowie”. I  nic dziwnego, mstowskie 
sady należą do największych w  woje-
wództwie śląskim. Oprócz jabłoni rosną 
tutaj grusze, czereśnie, śliwy i wiśnie.

10 września Koniecpol będzie gościł 
uczestników Powiatowego Przeglądu 
Orkiestr Dętych. Publiczność będzie 
miała okazję do podziwiania jednych 
z najlepszych zespołów w kraju, a także 
poznać nowe orkiestry, które prężnie się 
rozwijają. Orkiestra dęta to fenomem 
na skalę światową. Potrafi przyciągnąć 
amatorów, którzy swoją pasję i  miłość 
do muzyki mogą realizować w  zorgani-
zowanej formie. Niewątpliwie, orkiestry 

dęte w Polsce to z pewnością prawdziwi 
ambasadorzy kulturalni naszego kraju. 

Październik to kolejny już Powiatowy 
Festiwal Zespołów Folklorystycznych.  
8 października w Kruszynie spotykają się 
zespoły ludowe i folklorystyczne z całe-
go regionu, wspólnie śpiewając, przeka-
zując najcenniejsze walory kulturowe 
przybyłej publiczności – mieszkańcom 
regionu. Impreza cieszy się dużym zain-
teresowanie zarówno wśród zespołów 
ludowych, jak i  publiczności. Z  każdym 
rokiem przybywa zespołów ludowych, 
które swoimi występami porywają pu-
bliczność do wspólnego tańca i śpiewu.

To tylko kilka wybranych propozycji 
spędzenia wolnego czasu. Powiat wspie-
ra wiele imprez odbywających się na 
terenie wszystkich 16 gmin. Serdecznie 
zapraszamy do śledzenia zapowiedzi 
wydarzeń, które będą się pojawiały na 
łamach Częstochowskich Wieści Powia-
towych, stronie internetowej oraz na 
profilu powiatu na FB. Każdy znajdzie 
coś dla siebie!

Starosta Częstochowski
Krzysztof Smela

Powiat koordynuje 
pomoc z zagranicy

Francuskie Stowarzyszenie Chartres Initiatives  
powierzyło koordynację swoich działań pomocowych  

powiatowi częstochowskiemu.
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12 kwietnia odbyło się zdalne spotkanie 
przedstawicieli partnerskich powiatów czę-
stochowskiego, bodeńskiego (Niemcy) i ko-
łomyjskiego (Ukraina).

Tematem obrad była sytuacja humanitar-
na na Ukrainie oraz kwestia koordynowania 
pomocy przygotowywanej przez powiat 
częstochowski i  bodeński. Zarówno strona 
polska, jak i  niemiecka zapewniła przedsta-
wicieli rejonu kołomyjskiego o ciągłej goto-
wości do dalszego wsparcia. Strona ukraiń-
ska wyraziła podziękowania skierowane do 
Członka Zarządu Adama Morzyka, który 
osobiście udał się z jednym z transportów na 
Ukrainę. Adam Morzyk cały czas pozostaje 
w kontakcie ze stroną ukraińską i koordynu-
je przekazywanie środków. Przedstawiciele 
administracji wojskowej i  cywilnej rejonu 
kołomyjskiego zapewnili o  właściwej dys-
trybucji pomocy, która zaraz po otrzymaniu 
kierowana jest na linię walki oraz do cywili. 

Udział w  posiedzeniu wzięli: starosta 
Krzysztof Smela, wicestarosta Jan Miarzyń-
ski, Członek Zarządu Powiatu Częstochow-
skiego Adam Morzyk, Przewodniczący Woj-
skowej Administracji Rejonu Kołomyjskiego 
Samuliak Dmytro, Przewodniczący Koło-
myjskiej Rady Narodowej Ivan Uhryn wraz 
zastępcą Lubomirem Hluszkow oraz Staro-
sta Powiatu Bodeńskiego Lothar Wölfle.

PJ

27 kwietnia Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Częstochowskiego 

Grzegorz Dyner wraz z  Jerzym Kra-
sińskim ze Starostwa Powiatowego 

w Częstochowie we dwójkę udali 
się bezpośrednio aż do Śniatynia. 

Dostarczyli tam pomoc humanitar-
ną przygotowaną przez starostwo 
i OSP Konopiska do zaprzyjaźnio-

nego powiatu kołomyjskiego.
O sytuacje bezpośrednio na Ukra-

inie pytamy Grzegorza Dynera. 
Zapraszamy do lektury. 

Michał Dzwonnik: Udał się Pan w ostat-
nim czasie już kolejny raz z pomocą na 
Ukrainę, proszę powiedzieć naszym czy-
telnikom, jak w takiej sytuacji wygląda 
przekraczanie granicy?
Grzegorz Dyner: Jeśli chodzi o  przejście 
graniczne, po stronie polskiej nie było 
problemu, przejazd pomocy humanitar-
nej jest stosunkowo dobrze zorganizo-
wany. Natomiast po stronie ukraińskiej 
sytuacja jest bardziej skomplikowana, 
jest do wypełnienia dość sporo doku-
mentów, dobrze jest znać ukraiński bądź 
rosyjski. Są to informacje dotyczące 
transportu, kto w  nim bierze udział, do 
kogo się udajemy i co przewozimy w dość 
szczegółowym zakresie. Oczywiście jest 
to zrozumiałe, sytuacja wymaga z  ich 
strony czujności. Natomiast my 
przekraczaliśmy już kolejny 
raz granicę w  ostatnim 
czasie, także część biu-
rokratyczną po stro-
nie ukraińskiej mie-
liśmy opanowaną.

MDz: Jak daleko 
w głąb Ukrainy 
udaliście się Pano-
wie, jak u nich wy-
gląda sytuacja?
GD: Ponad 300 km jest 
od granicy do Śniatynia. 
Charakterystyczny jest 
brak jakichkolwiek znaków, któ-
re są albo pozasłaniane czarną folią lub 
usunięte całkowicie w mniejszych miej-
scowościach. Internet w odległości 5 km 
od granicy nie działa. Jeśli chodzi o sta-
cje paliw, to te przy granicy są zaopa-
trzone, natomiast w dalszej części kraju 
brakuje paliwa na stacjach, w szczegól-

ności oleju napędowego. Dystrybucja 
odbywa się na talony umożliwiające za-
kup maksymalnie 20 litrów. Oczywiście 
my, jako transport humanitarny byliśmy 
zaopatrzeni w paliwo.

MDz: Gdzie trafiła pomoc dostarczona 
przez Was do Śniatynia?
GD: Większość pomocy zorganizowa-
nej przez starostwo trafiła do szpitala. 
Cały czas jest duże zapotrzebowanie na 

wszelkiego rodzaju środki opa-
trunkowe, szeroko ujmując 

medyczne.

MDz: Spotkaliście się 
z przedstawicielami 
lokalnych władz, 
jak przebiegło spo-
tkanie, jakie infor-
macje przekazała 
strona ukraińska?

GD: W Kołomyi spo-
tkaliśmy się z  Prze-

wodniczącym Wojsko-
wej Administracji Rejonu 

Kołomyjskiego Samuliakiem 
Dmytro i Przewodniczącym Koło-

myjskiej Rady Narodowej Ivanem Uhryn. 
Jak wskazali, na obecny moment w swo-
im rejonie mają 27 tysięcy uchodźców 
ze wschodu, którzy nie chcą opuszczać 
Ukrainy, jednak uciekli przed najinten-
sywniejszymi działaniami wojennymi na 
zachód kraju. Póki co, koordynacja roz-

lokowania uchodźców wewnętrznych 
przebiega sprawnie i pomyślnie. Widać 
faktycznie większą ilość ludzi na ulicach 
Kołomyi niż w okresie przedwojennym. 
Starosta kołomyjski wyraża ogromną 
wdzięczność dla wszystkich mieszkań-
ców powiatu częstochowskiego. Są 
ogromnie wdzięczni i  doceniają nasze 
partnerstwo. Jak mówili, prawdziwych 
przyjaciół poznaje się w biedzie. Na du-
chu podnosi ich świadomość, że nasze 
partnerstwo trwa, a  my nie boimy się 

do nich przyjeżdżać. 

MDz: Czego najbardziej potrze-
bują obecnie?
GD: Niestety zapotrzebowa-
nie jest generowane przykrą 
kwestią. Są potrzebne pojazdy 
chłodnicze, które umożliwią 
przewóz i  przechowywanie 

zwłok, ponieważ wchodzimy 
w  okres coraz cieplejszych dni 

i  następstwa takiego stanu rzeczy 
przy wzmożonej ilości ofiar są oczy-

wiste. Jest to bardzo ważna kwestia 
zarówno ze względów sanitarnych, jak 
i  szacunku dla poległych. Potrzebują 
również różnego rodzaju ciężarówek do 
przewozu broni i ludzi. Nadal oczywiście 
środki medyczne i  umundurowanie są 
bardzo potrzebne. 

MDz: Będzie Pan kontynuował swoje 
wyjazdy na Ukrainę?
GD: Oczywiście, że tak, dopóki sytuacja 
będzie tego wymagała, jestem w  stałej 
gotowości. Kontynuujemy organizowa-
nie środków, warto tu podkreślić zaan-
gażowanie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Konopiskach. Cały transport nie był 
możliwy bez pomocy firmy Miedziń-
scy, która udostępniła nam samochód.  
Pomoc jest potrzebna z  racji trwania 
konfliktu, ale po jego zakończeniu będą 
potrzebowali naszej pomocy przy odbu-
dowie kraju. Jesteśmy na to gotowi i nie 
zostawimy naszych ukraińskich przyja-
ciół samych. 

MDz: Dziękuję Panu za rozmowę! 

Po ponad 20 latach pracy na stano-
wisku skarbnika powiatu, Krzysz-
tof Toczko zrezygnował z  peł-
nionej funkcji. 21 kwietnia rada 

powiatu odwołała go ze stanowiska i  wy-
brała następcę. Od 27 kwietnia funkcję 
skarbnika pełni Agata Osadnik-Trzepizur.
Radni jednogłośnie poparli kandydatu-
rę zgłoszoną przez starostę Krzysztofa 
Smelę.   Za powołaniem Agaty Osadnik-
-Trzepizur na stanowisko skarbnika za-
głosowało 24 radnych (1 nieobecny).
Agata Osadnik-Trzepizur  rozpoczęła pra-
cę w Starostwie Powiatowym w Często-
chowie  1 stycznia 1999 roku na stanowi-
sku Naczelnika Wydziału Finansowego. 
W  latach 2004-2006 została powołana 
na stanowisko Skarbnika Powiatu. Od lu-
tego 2007 roku powróciła na stanowisko 
Naczelnika Wydziału Finansowego. Jest 
absolwentką Akademii Ekonomicznej 
w  Katowicach na kierunku zarządzanie 
i marketing. Ukończyła również Studium 
Podatkowe organizowane przez Wyższą 
Szkołę Bankową w Poznaniu oraz szereg 
kursów   i  szkoleń podnoszących kwalifi-

kacje zawodowe w zakresie rachunkowo-
ści sektora finansów publicznych, wdro-
żenia zasad rachunkowości, funduszy 
pomocowych, podatku VAT w  powiecie 
i  jednostkach scentralizowanych, audytu 
i kontroli zarządczej, zamówień   publicz-
nych. Jest członkiem Stowarzyszenia 
Przyjaciół Powiatu Bodeńskiego, w  któ-
rym pełni funkcję przewodniczącego ko-
misji rewizyjnej.
Gratulujemy i  życzymy sukcesów na tak 
odpowiedzialnym stanowisku!

PJ

Tegoroczne uroczystości roczni-
cowe odbyły się – już tradycyjnie 
- na placu Pamięci Narodowej.  
8 maja obchodzimy również  Na-

rodowy Dzień Zwycięstwa. Święto to 
zostało ustanowione przez parlament 
w  2015 r. dla upamiętnienia zwycięstwa 
nad hitlerowskimi Niemcami. W  ob-
chodach uczestniczyli kombatanci, 
przedstawiciele parlamentu, władz sa-
morządowych, Wojskowego Centrum 
Rekrutacji w  Częstochowie, służb mun-
durowych, uczniowie szkół oraz okolicz-
ni mieszkańcy. Modlitwie ekumenicznej 
przewodniczył ks. Stanisław Rospondek, 
kapelan środowisk kombatanckich. Zgod-
nie z tradycją Kompanię Honorową wysta-
wiła Jednostka Wojskowa Komandosów 
z Lublińca.

Kwiaty pod pomnikiem „Poległym 
w obronie Ojczyzny” w imieniu władz Po-
wiatu Częstochowskiego złożyli Starosta 

Częstochowski Krzysztof Smela i Naczel-
nik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
Anetta Ujma.

Organizatorami uroczystości były 
Związek Inwalidów Wojennych Zarząd 
Okręgowy w  Częstochowie i  Urząd Mia-
sta Częstochowy.

PJ

Nie zostawimy naszych 
ukraińskich przyjaciół

Rada powołała  
nowego skarbnika powiatu

77. rocznica  
zakończenia wojny

8 maja 1945 roku, w Europie zakończył się największy konflikt  
w historii ludzkości, jakim była II Wojna Światowa. Z tej okazji  

w 77. rocznicę jej zakończenia, w Częstochowie odbyły się  
uroczystości upamiętniające to wydarzenie.
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Policjanci z częstochowskiego 
Wydziału Prewencji Komendy 

Miejskiej Policji wspólnie 
ze Starostwem Powiatowym 

w Częstochowie zorganizowali 
dla uczniów szkół podstawowych 
i przedszkoli konkurs plastyczny 

„Serce dla Ukrainy”. 

Obywatele Ukrainy, którzy opuszczają 
swoje domy i uciekają przed wojną, znajdują 
schronienie w wielu miejscach w Polsce. Kil-
kaset kobiet i  dzieci otrzymało już wsparcie 
w powiecie częstochowskim i cały czas mogą 
liczyć na pomoc służb mundurowych, samo-
rządów i  mieszkańców powiatu. W  związku 
z tą trudną sytuacją sąsiadów zza wschodniej 
granicy częstochowski Wydział Prewencji 
wspólnie ze Starostwem Powiatowym zor-
ganizowali konkurs plastyczny dla uczniów 
w  wieku od 9 do 18 lat, by pokazać ich ró-
wieśnikom z  Ukrainy, że mogą liczyć na ich 
wsparcie. Zadanie polegało na przygotowa-
niu pracy obrazującej wsparcie dla obywateli 
Ukrainy przy wykorzystaniu dowolnej tech-
niki na kartce formatu A4 lub A3.

5 maja, w  obecności członków Zarządu 
Powiatu Częstochowskiego, nagrody lau-
reatom konkursu wręczyli, Starosta Czę-
stochowski Krzysztof Smela i  Naczelnik 
Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej 
Policji w Częstochowie podkomisarz Mar-
ta Kaczyńska.

Komisja w  składzie, mł.asp. Kamil Sowiń-
ski, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej 
Policji w  Częstochowie oraz Małgorzata 
Krasoń, główny specjalista w Wydziale Edu-
kacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i  Promocji 
Powiatu, przyznała następujące nagrody:
1. Oliwia Walentek - Szkoła Podstawowa 
w Jamkach-Korzonku,  
2. Anna Szczerbak - Szkoła Podstawowa 
w Jamkach-Korzonku 
Wyróżnienia: 
Dawid Drozd, Emilia Dobrowolska, Kinga Ma-
tusiak, Dominika Drozd  - wszyscy reprezen-
tują szkołę w Jamkach-Korzonku.

Celem konkursu było okazanie wsparcia 
i  szacunku dla uchodźców z  Ukrainy oraz 
promowanie akcji Stand With Ukraine.

PJ

Maj jest jednym z  najpiękniejszych mie-
sięcy w  roku, to także strażacki miesiąc,  
4 maja przypada bardzo ważne święto  
Międzynarodowy Dzień Strażaka. 

Zarówno służba w szeregach Państwowej 
Straży Pożarnej, jak i działalność społeczna 
w Ochotniczej Straży Pożarnej jest poświę-
ceniem własnej drogi życiowej ludziom. 
Wysokie zaufanie społeczne i  etos Straża-
ka w polskim społeczeństwie wypracowany 
został profesjonalizmem oraz ofiarnością 
funkcjonariuszy PSP i druhów OSP.

Wkład Straży Pożarnej w budowanie sze-
roko rozumianego bezpieczeństwa publicz-
nego jest nieoceniony. Wynikiem takiego 
stanu rzeczy jest wieloaspektowość działań 
strażaków, którzy stają do walki z  każdym 
żywiołem, prowadzą ratownictwo technicz-
ne, udzielają kwalifikowanej pomocy, reagu-
ją na miejscowe zagrożenia i  trudno wy-
obrazić sobie wyjście z jakiejkolwiek sytuacji 
kryzysowej bez ich udziału. Jednostki OSP 
bardzo często są również jednymi z  istot-
niejszych organizatorów życia kulturalnego 
lokalnych społeczności. Mundur Strażaka 
Ochotnika, jak i  budynek remizy są bardzo 

silnie wpisane w krajobraz polskiej wsi i ob-
szarów małomiasteczkowych. W  tym roku  
1 maja Ochotnicza Straż Pożarna w  Ko-
ścielcu w  połączeniu z  Gminnymi Obcho-
dami Dnia Strażaka świętowała 100-lecie 
powstania swojej jednostki. Po odczytaniu 
pamiątkowej kroniki przez druhnę Jowi-
tę Terkę przystąpiono do nadania nowego 
sztandaru. Aktu nadania dokonał Starosta 
Częstochowski Krzysztof Smela pełniący 
społecznie funkcję Prezesa Zarządu Powia-
towego ZOSP RP, następnie prezes Smela 
rozpoczął wbijanie gwoździ fundacyjnych 
w  drzewiec sztandaru. Po uroczystym wbi-

ciu gwoździ przekazano nowy sztandar 
pocztowi sztandarowemu, następnie pre-
zes Krzysztof Smela decyzją Prezydium 
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
odznaczył uroczyście Ochotniczą Straż Po-
żarną w  Kościelcu Złotym Znakiem Związ-
ku OSP RP. Przekazał na ręce Prezesa OSP 
Kościelec Roberta Kozierkiewicza serdecz-
ne gratulacje i  życzenia dalszych sukcesów. 
Uroczystości wspaniałą oprawą muzyczną 
uświetniła Orkiestra Dęta Rędziny. 

W  imieniu całej naszej redakcji Często-
chowskich Wieści Powiatowych funkcjona-
riuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Druhom Ochotnikom przekazujemy wyrazy 
uznania, oraz serdeczne życzenia zdrowia 
i  pomyślności w  życiu osobistym, zawsze 
wracajcie bezpiecznie z  akcji. Wszystkiego 
najlepszego!

MDz
MDz

 

100-LECIE 
OSP KOŚCIELEC

Prezes ZP ZOSP RP
Starosta Częstochowski

Krzysztof Smela

Prezes OSP Słowik
Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego

Adam Morzyk

„Serce dla Ukrainy” najmocniej bije  
w szkole w Jamkach-Korzonku

Szanowne Druhny i Druhowie OSP,  
Drodzy Funkcjonariusze PSP

Z okazji Dnia Strażaka przyjmijcie nasze podziękowania za Wasze codzienne  
poświęcenie i gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.  

Dzięki Waszej obecności mieszkańcy każdej z 16 gmin naszego powiatu wiedzą,  
że kiedy przyjdzie zła godzina nie zostaną sami i będą mogli na Was liczyć.

Niech Wasza służba będzie dla Was zawsze źródłem satysfakcji i społecznego uznania.  
Wracajcie cali i zdrowi ze wszystkich działań. Wszystkiego najlepszego!

Jeśli los ofiaruje Ci skrzydła… nic Ci po nich, jeżeli nie pragniesz  
posługiwać się nimi w służbie drugiemu człowiekowi”-  Seneka

7 
kwietnia 2022 r. z inicjatywy Starosty 
Częstochowskiego Krzysztofa Smeli, 
w  siedzibie Starostwa Powiatowego 
w  Częstochowie, odbyło się kolejne 

spotkanie z  udziałem przedstawicieli Ślą-
skiego Urzędu Marszałkowskiego, starosty 
częstochowskiego, starosty pajęczańskie-
go, wójtów gmin Mykanów i  Rędziny oraz 
wójtów i  przedstawicieli 7 gmin z  powiatu 
łódzkiego (gminy Rząśnia, Strzelce Wiel-
kie, Nowa Brzeźnica, Działoszyn, Pajęczno, 
Siemkowice i  Kiełczygłów). Spotkanie doty-
czyło omówienia kwestii związanej z budową 
przystanków osobowych na linii kolejowej nr 
146 Częstochowa – Chorzew Siemkowice.              
W 2017 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
rozpoczęły rewitalizację przedmiotowej linii 
kolejowej, w  trakcie której przebudowano 
nawierzchnię torową, sieć  trakcyjną oraz 
urządzenia sterowania ruchem kolejowym. 
Przebudowa linii zakończyła się w  2020 
roku. Niestety na etapie prowadzenia stu-
dium wykonalności i  prac analitycznych zo-
stały podjęte decyzje o  wstrzymaniu ruchu 
pasażerskiego. Główną przyczyną podjęcia 
tej decyzji był zły stan techniczny infrastruk-
tury i co się z tym wiąże wydłużony czas jaz-
dy pociągów spowodowany zmniejszeniem 

prędkości taboru do 40 km/h.
Obecnie ogłoszony został „Rzą-

dowy program budowy lub moder-
nizacji przystanków kolejowych na 
lata 2021 – 2025”. Budowa peronów 
przy ww. linii kolejowej została zgło-
szona przez zarządcę linii kolejowej 
do powyższego programu i  znalazła 
się na liście rezerwowej, jednak po 
ewentualnym uwolnieniu środków 
finansowych w  drodze aktualizacji 
jest szansa na przesunięcie tego za-
dania do listy podstawowej. 

W  trakcie spotkania przedstawi-
ciele samorządów podtrzymali swo-
je stanowisko dotyczące chęci odbudowy 6 
przystanków kolejowych w  następujących 
miejscowościach: Rząsawa, Radostków 
Kolonia, Mykanów, Cykarzew Stary, Cy-
karzew Północny oraz Stary Broniszew, 
a  wicestarosta pajęczański powiedział, że 
w  powiecie pajęczańskim jest potrzeba 
połączeń kolejowych zarówno z  Często-
chową, jak i z Łodzią. W spotkaniu zabrakło 
przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego. W związku z tym 
wicestarosta pajęczański stwierdził, że 
chce zorganizować spotkanie z  przedsta-

wicielami ww. urzędu marszałkowskiego. 
Na spotkanie zostanie również zaproszony 
starosta częstochowski oraz wszyscy sa-
morządowcy, których dotyczy ten temat, 
a spotkanie odbędzie się w Starostwie Po-
wiatowym w Pajęcznie.   

Pozostaje mieć nadzieję, że planowane 
spotkanie odbędzie się oraz znajdą się środ-
ki finansowe na budowę powyższych przy-
stanków kolejowych i  przywrócenie ruchu 
pasażerskiego na tej linii kolejowej. 

Mariusz Dobrakowski
PZD w Częstochowie

JAKA PRZYSZŁOŚĆ LINII CHORZEW-SIEMKOWICE?
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Komisja konkursowa Oddziału Regio-
nalnego KRUS w Częstochowie wyłoniła 

3 laureatów etapu wojewódzkiego, spo-
śród wszystkich prac nadesłanych do 
konkursu dla dzieci na Rymowankę pod 
hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo 

ryzyko upadków znamy”. Konkurs skiero-
wany był do dzieci rolników, urodzonych 

w  latach 2008-2011, a  jego zadanie pole-
gało na ułożeniu rymowanki popularyzującej 

sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w  go-
spodarstwach rolnych.

Na III miejscu uplasował się Bartosz Śpiewak z miejscowości Kruszy-
na w powiecie częstochowskim prezentując następującą pracę:

Gospodarstwo fajna sprawa,
ale to nie zabawa!

Na drabinę nie wchodzimy,
bo szpital odwiedzimy.
Basen lepszy z chlorem,

niż z siarkowodorem.
Dorośli maszyny sprzęgają,

A dzieci się tylko przyglądają.
Zdrowie najważniejsze - każdy to wie,

więc wygodne i bezpieczne buty kupuje.
Do narzędzi nie podchodzimy, 

bo się szybko skaleczymy.
Na przyczepie jest bajecznie,
ale tam jest niebezpiecznie.

Serdecznie gratulujemy!

W   pierwszej kolejności odbyła 
się narada z  udziałem Henry-
ka Kasiury, Członka Zarządu 
Powiatu Częstochowskiego, 

dyrektora i pracowników Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Częstochowie z dy-
rektorami Domów Pomocy Społecznej: Alicją 
Grzegorczyk, DPS w  Lelowie, Marcinem 
Hurasem, DPS w  Blachowni, Zbigniewem 
Wawrzyniakiem, DPS w  Turowie. Następna 
z  dyrektorami Centrów Administracyjnych 

Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowaw-
czych: Agnieszką Franią, CAOPOW Bla-
chowni i  Wojciechem Główczyńskim, CA-
OPOW w Chorzenicach.

- Podczas narad dokonano analizy wyko-
nania budżetu za I  kwartał 2022 r. każdej  
z  jednostek, omawiano sytuację wynikającą 
z epidemii wirusa COVID-19, sprawy bieżą-
ce, organizacyjne, przedsięwzięcia mające 
na celu poprawę standardu usług m.in. re-

alizację prac remontowych oraz występu-
jące problemy – informuje dyrektor PCPR 
w Częstochowie Katarzyna Buchajczuk.

- Narady kwartalne są jedną z  form nad-
zoru organu prowadzącego i  odbywają się 
systematycznie, w  ich trakcie omawiane są 
szczegółowo wszystkie aspekty dotyczące 
zarządzania i  finansowania jednostek oraz 
rozwiązywania trudności i problemów – do-
daje Pani dyrektor.    
 PJ

„Kołem po Śląsku”
Oferta umożliwia bezpłatny przewóz roweru lub niezłożonej 

i nieumieszczonej w pokrowcu hulajnogi w pociągach spółki Ko-
leje Śląskie. Nadrzędnym celem zadania jest promowanie eko-
logicznej i przyjaznej dla środowiska formy transportu.
Zasady bezpłatnego przewozu zostały określone w następu-
jący sposób:
• przez 7 dni w  tygodniu do zakupionego i  ważnego biletu 

jednorazowego na przejazd przysługiwać będzie bezpłatny 
przewóz 1 niezłożonej i nieumieszczonej w pokrowcu hulaj-
nogi;

• w  weekendy, od godziny 15:00 w  piątek do godziny 24:00 
w  niedzielę (do północy), do zakupionego i  ważnego biletu 
jednorazowego na przejazd przysługiwać będzie bezpłatny 
przewóz 1 roweru (w ramach dostępnej puli miejsc na rower 
w danym składzie kolejowym). 
Przedsięwzięcie dotyczy połączeń kolejowych realizowanych 

przez spółkę Koleje Śląskie wyłącznie na terenie województwa 
śląskiego.

Szczegółowy Regulamin oferty specjalnej „Kołem po Śląsku” 
oraz informacje dotyczące przewozu rowerów można znaleźć 
na stronie www.kolejeslaskie.pl

Kolejne tematyczne wydarzenie już  
1 czerwca. Nie zapomnijcie ubrać się 
w strój niczym z Chińskiej Bajki! Cze-
kać będą na Was konkursy, anima-
cje, nagrody, oraz lodowe pyszności  
GRATIS dla wszystkich dzieci - małych 
oraz dużych.

Sportowo w Olsztynie
29 maja 2022 roku w Olsztynie odbędzie się jubi-
leuszowy XXV Marszobieg, któremu towarzyszyć 

będzie olsztyński bieg ekstremalny Jura Tor Tura, Jura 
Tor Tura Kids i Jura Cross.

Formuła marszobiegu pozostaje ta sama, udział w  nim mogą 
wziąć dosłownie wszyscy. Jak zawsze można pobiec, ale też zrobić 
sobie przyjemny spacer. Oprócz najszybszych, nagrodzeni zostaną 
również najmłodszy i najstarszy uczestnik, najszybszy mieszkaniec 
gminy Olsztyn, oraz troje najszybszych seniorów. Po biegu przewi-
dziane jest losowanie wielu atrakcyjnych nagród wśród wszystkich 
uczestników.

W tym roku zorganizowano jeszcze dwa dodatkowe biegi dla do-
rosłych i jeden dla dzieci, tak, żeby wszyscy znaleźli coś dla siebie:

• Ekstremalny Bieg Olsztyński Jura Tor Tura - na śmiałków 
czeka świetna trasa z pomysłowymi przeszkodami, gwaran-
tująca niezapomnianą przygodę i mnóstwo dobrej zabawy

• Jura Cross - bieg terenowy na dystansie 15 km pośród na-
szej pięknej jurajskiej przyrody. Wyzwanie dla wytrawnych 
biegaczy

• Jura Tor Tura Kids - tor przeszkód na dystansie 0,5 km stwo-
rzony z myślą o dzieciach.

Zapisy na stronie www.dostartu.pl

27 kwietnia 2022 r. do rejestru zabytków 
nieruchomych województwa śląskie-
go pod numerem A/967/2022 została 

wpisana bateria dwóch wolnostojących 
pieców wapienniczych szybowych przy 
ul. Fabrycznej w miejscowości Rudniki.

Brak jest dokładnych danych o roku budowy 
i  wykonawcach budowy. Piece o  typowej kon-
strukcji, zapewne budowane były bez autor-
skiego projektu. Powstały najprawdopodobniej 
przed 1900 r., co potwierdzają wyniki analizy 
technicznej i  technologicznej. Piece zbudowa-
ne zostały dla właściciela Rudnik – Kanigow-
skiego, który w tym też okresie rozpoczął eks-
ploatację pobliskiego kamieniołomu wapienia, 
dostarczającego potrzebny surowiec. Piece po-
zostawały w posiadaniu rodziny Kanigowskich 

aż do 1939 r., kiedy to zaprzestano ich eksplo-
atacji. Od tego czasu pozostają one nieużytko-
wane, a ich stan zachowania ulega pogorszeniu. 
Piece były pierwotnie połączone w  poziomie 
korony drewnianym pomostem załadowczym, 
gdzie wsad dostarczano prymitywnym wycią-
giem mechanicznym (brak jest danych o  pier-
wotnym napędzie - zapewne parową maszyną), 
w  latach 30. XX w. zelektryfikowanym. Po-
most ten został w  całości rozebrany po 1945 
r. W  1962 r., podczas wyrównywania terenu 
otaczającego piece, nadsypano teren przy pie-
cu południowym tak, że obecny poziom otocze-
nia sięga sklepień usytuowanych w przyziemiu 
otworów wydobywczych. Obydwa obiekty to 
typowe, wolnostojące piece szybowe wapien-
nicze.

fot.: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Katowicach

Narady z dyrektorami 
jednostek pomocy 

społecznej
25 kwietnia 2022 r. w siedzibie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Częstochowie odbyły się organizowane
cyklicznie, co kwartał, narady z dyrekto-

rami jednostek pomocy społecznej prowa-
dzonych przez Powiat Częstochowski. 

Laureaci Konkursu  
na rymowankę w województwie 
śląskim wybrani

Wieści 
z gmin

Nowy wpis do rejestru zabytków

Dzień Dziecka na Tęczowej 
Krainie Szlakiem Chińskich 
przygód.

Wieści 
z gmin
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W   maju obchodzimy jeden z  naj-
piękniejszych dni w  roku. 
Dzień Matki. 26 maja to jak 
sądzę wyjątkowa data dla każ-

dego z  nas. Nie tylko dla naszych Mam, ale 
także dla nas. To właśnie tego dnia w  spo-
sób szczególny możemy okazać, jak bardzo 
są dla nas ważne i  jak bardzo je kochamy. 
Dzień Matki obchodzony jest obecnie w po-
nad czterdziestu krajach na świecie i  choć 
daty jego są różne, idea przyświeca ta sama 
– miłość i  szacunek dla wszystkich MAM. 
Dzień Matki to tak naprawdę bardzo stare 
święto. Prawdopodobnie narodziło się już 
w czasach starożytnej Grecji i Rzymu, gdzie 
ogromnym kultem otaczano boginie-matki. 
W  Grecji było obchodzone wiosną święto 
Matki Natury. Składano wówczas dary bogi-
ni Rei, żonie Kronosa – matce wszechświata 
i  wszystkich bóstw. Początków święta mam 
można również dopatrzyć się w  kulturze 
starożytnego Egiptu. Czczono tam boginię 
Izydę. Była matką Horusa, czyli króla. W sta-
rożytnym Egipcie matki były bardzo sza-
nowane i  poważane. Świadczą o  tym liczne 
zachowane przekazy. Niestety, w  później-
szych wiekach nieco o matkach zapomniano. 
Zapomniana nieco tradycja odżyła dopiero 
w  XVII wieku. W  Anglii w  czwartą niedzie-
lę Wielkiego Postu obchodzono Niedzie-
lę  u Matki (Mothering Sunday). Był to dzień 
wolny od pracy, w  którym dorosłe pracu-
jące dzieci wracały do domów rodziców, 
by oddać cześć swoim matkom. To święto 
zawdzięcza swoje powstanie temu, iż wielu 
ubogich angielskich chłopców i  dziewcząt 
służyło w  tamtych czasach w  domach bo-
gatych Anglików. Zazwyczaj była to praca 
codzienna, łącznie z  sobotami i  niedzielami, 
i nieraz trzeba było udać się w dalekie stro-
ny. Z  tego powodu służba żyła w  domach 
swoich pracodawców i  nie mogła sobie po-
zwolić na częste odwiedziny rodzin. W Nie-
dzielę u  Matki dostawali oni dzień wolnego 
po to, aby mogli odwiedzić rodzinny dom 
i  spędzić choćby trochę czasu ze swoją ro-
dziną. Symbolem święta było matczyne 
ciasto, które piekły i  przywoziły do domu 
córki na znak szacunku i  miłości. Dzieci da-
wały mamom podarunki, głównie kwiaty 

i  słodycze, w  zamian za otrzymane błogo-
sławieństwo. Święto przetrwało do ok. XIX 
w. a  następnie do jego obchodów powró-
cono po zakończeniu II wojny światowej. 
W  Stanach Zjednoczonych historia Dnia 
Matki to historia niezbyt szczęśliwej, za to 
uwielbiającej swoją matkę do granic panny 
Anny Jarvis z Południowej Wirginii. Dwa lata 
po śmierci matki, w  roku 1907 Anna Jarvis 
i  koło jej przyjaciół rozpoczęli kampanię na 
rzecz ustanowienia oficjalnego Dnia Matki. 
Panna Jarvis, która sama nigdy nie wyszła za 
mąż, i która do końca swego życia opiekowa-
ła się swoją niewidomą siostrą,  uważała, że 
właśnie w  ten sposób złoży najlepszy hołd 
tej, do której po śmierci tęskniła jeszcze 
bardziej niż za życia. Dowodziła również, że 
matki są nazbyt niedoceniane, a  dzieci czę-
sto zbyt późno zdają sobie sprawę z ważno-
ści matek w swoim życiu. Ustanowienie Dnia 
Matki miało na celu zacieśnić więź między 
rodzicami i  ich potomstwem oraz zwrócić 
uwagę na wysiłek, jaki matki wkładają w pie-
lęgnację swoich rodzin. Pierwszy Dzień Mat-
ki, do którego doprowadziła Anna Jarvis, 
uhonorowany był specjalną mszą, na której 
modlono się za wszystkie matki na świecie. 
W  1914 roku Kongres USA uznaje Dzień 
Matki za święto narodowe.

 
Polska to jedyny kraj na świecie, w któ-
rym Dzień Matki obchodzi się 26 
maja. Chociaż nie zawsze tak 
było. W przedwojennej Pol-
sce daty tego święta były 
ruchome. Pierwsze ob-
chody Dnia Matki odbyły 
się w  Krakowie w  1914 
roku. Data, którą znamy 
dziś, jest niezmienna od 
1923 roku. I  to właśnie 
w Polsce chyba Dzień Matki 
jest obchodzony najpiękniej. Bo 
chyba mało jest wśród nas Polaków 
osób, które nie pamiętają o swoich mamach. 
Tego dnia dzieci – te duże i  małe, starsze 
i  młodsze w  sposób wyjątkowy wyrażają 
szacunek, wręczają swoim mamom kwiaty, 
drobne upominki, samodzielnie zrobione 
laurki, a  mamy przygotowują swoich dzie-
ciom smakołyki i cieszą się ich obecnością.

A jak obchodzi się Dzień Matki na świecie? 
W  Hiszpanii Dzień Matki od początku po-
wiązany był z  religijnym świętem Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 
który przypada na 8 grudnia. Przez całe 
wieki Hiszpanie tego dnia oddawano cześć 

Maryi Dziewicy oraz własnym matkom. 
Dopiero w roku 1965 oba święta zostały roz-
dzielone i  Dzień Matki przeniesiony został 
na pierwszą majową niedzielę. Jednak i ten 
dzień wybrano z  przyczyn religijnych, gdyż 
maj jest w  Hiszpanii miesiącem Maryjnym. 
Obecnie, pomimo mocno religijnych korze-
ni, dzień ten jest świętem mocno komercyj-
nym. Podobnie jak w innych krajach, również 
w  Hiszpanii mamy otrzymują drobne pre-
zenty i własnoręcznie szykowane upominki. 
Nie brakuje też kwiatów czy czekoladek. 
W  północnej części Hiszpanii trady-
cją jest, podawanie mamie śniadania do 
łóżka. Jako że dzieci z  natury nie są do-
brymi kucharzami, mamy roztropnie 
przygotowują poranne dania dzień wcze-
śniej, a  potem udają zachwyt nad kuli-
narnymi zdolnościami swoich pociech. 
Włoskie mamy mają swoje święto w  dru-
gą niedzielę maja. Dzień ten jest bar-
dzo ważnym świętem, gdyż Włosi to na-
ród silnie związany z  rodziną i  tradycją. 
We włoskiej kulturze matka jest jedną 
z  ważniejszych postaci, nie tylko w  ro-
dzinie, ale także w  życiu społecznym. 
Tego dnia dzieci spędzają czas z  rodzicami, 
starając się umilić im wspólne chwile, jak 
tylko mogą. Same zabierają się za sprzą-
tanie i  gotowanie. Tradycją jest również 

wspólne wychodzenie do restau-
racji, gdzie zamawiany jest 

tradycyjny włoski sernik 
w kształcie serca. Do tego 

oczywiście kawa i  lody. 
A  jak obchodzą Dzień 
Matki nasi zachodni są-
siedzi, a przy okazji nasi 
partnerzy samorządowi 

(Powiat Częstochowski 
do 1999 roku współpra-

cuje z  Powiatem Bodeńskim 
w Niemczech) – Niemcy? Dzień 

Matki –  Muttertag  obchodzony jest 
w  Niemczech zawsze w  drugą niedzielę 
maja. Święto podobne do Dnia Matki obcho-
dzono już w  Niemczech w  średniowieczu. 
W  Turyngii ludność celebrowała wówczas 
na przełomie marca i  kwietnia nadejście 
wiosny, która symbolizuje przecież początek 
życia. W tych dniach odwiedzano rodziców, 
a szczególnie wyjątkowo traktowano matki. 
Początki oficjalnego Dnia Matki w  Niem-
czech datuje się na czasy między I i II wojną 
światową.

W  latach dwudziestych Niemcy miały 
najniższy wskaźnik urodzeń w  Europie, 

a  tendencja spadkowa nadal trwała. Rola 
kobiet w  społeczeństwie stała się przed-
miotem ogólnonarodowej dyskusji. Jako 
przyczynę niżu demograficznego wskazy-
wano kryzys ekonomiczny i  zwiększają-
cy się udział kobiet w  rynku pracy. Wiele 
wpływowych osób z  różnych środowisk 
i  frakcji politycznych, nawet tak skraj-
nych, jak lewica i  prawica uważało, że na-
leży promować wartości macierzyństwa. 
Wspólny cel, ale brak konkretów i pomysłu 
jak to zrobić hamował postęp w  tej mate-
rii. Przełom nastąpił jednak w  1923 roku. 
Stowarzyszenie Niemieckich Właścicieli 
Kwiaciarni na czele z przewodniczącym Ru-
dolfem  Knauerem  ustanowiło  Muttertag. 
W  witrynach sklepowych i  kwiaciarniach 
można było zaobserwować plakaty z  ha-
słem  „Ehret  die  Mutter”  (Czcij matkę). Co 
najważniejsze wydarzenie to miało charak-
ter apolityczny. Celem święta było zjedno-
czenie społeczeństwa i  przede wszystkim 
zachęcenie kobiet do rodzenia większej 
liczby dzieci. W  ten sposób liczono na od-
młodzenie narodu i wzmocnienie jego 
siły.  Muttertag  nie honorowa-
ło poszczególnych kobiet, 
ale podkreślało w  świa-
domości Niemców 
wyidealizowany stan-
dard macierzyństwa. 
Okazało się jednak, 
że tak jak wcześniej 
panowała zgoda co do 
potrzeby obchodzenia 
Dnia Matki, tak teraz poja-
wiły się różne jego interpretacje. 
Wiele samorządów lokalnych uważało go za 
okazję do wsparcia dla biedniejszych rodzin 
lub samotnych matek. Konserwatyści wi-
dzieli w nim szansę na wyeliminowanie praw 
pracujących kobiet. W dzienniku „Die Frau” 
Federacji Niemieckich Stowarzyszeń Ko-
biet nawoływano do bojkotowania święta. 
W  latach 1933-1945 wraz z  coraz więk-
szym dominowaniem partii nazistowskiej 
sytuacja uległa radykalnej zmianie. Z  po-
zycji niemieckiego rządu rolą matek było 
zapewnienie zdrowego narodu. Zamiarem 
Hitlera było stworzenie czystej rasy aryj-
skiej zgodnie z nazistowską eugeniką. Rząd 
w ramach MutterTag promował m.in. śmierć 
żołnierzy w  bitwie jako najwyższe ucie-
leśnienie patriotycznego macierzyństwa. 
W 1933 roku Dzień Matki został ogłoszony 
świętem państwowym. Naziści poddali je 
pod kontrolę Narodowo-Socjalistycznego 
Stowarzyszenia Pomocy Ludowej i  Naro-
dowo-Socjalistycznej Organizacji Kobiet. 
Kościół katolicki i protestancki oraz lokalne 
organizacje kobiece czy samorządowe nie 
akceptowały takiego stanu rzeczy. Władze 
lokalne opierały się wskazówkom rządu na-
zistowskiego i  nadal przekazywały zasoby 
rodzinom, które były w  potrzebie gospo-
darczej. W  tych czasach ponownie pojawił 
się slogan Die  drei  K, którego autorem był 
prawdopodobnie cesarz Wilhelm II. Kin-

der, Küche, Kirche (dzieci, kuchnia, kościół) 
przez lata wyznaczało rolę kobiety w społe-
czeństwie i rodzinie w Niemczech. W 1934 
roku Adolf Hitler wygłosił mowę do Naro-
dowosocjalistycznej Organizacji Kobiet, jej 
główne przesłanie dla niemieckiej kobiety 
brzmiało: „światem jest jej mąż, jej rodzina, 
jej dzieci i jej dom”. Fuhrer na tym apelu nie 
poprzestał i kilka lat później postanowił do-
datkowo zmotywować Niemki do tego, by 
w  100% poświęciły się rodzinie. Jednym 
z  narzędziem do osiągnięcia tego celu był 
Krzyż Honorowy Matki Niemiec. Odznacze-
nie to miało zachęcać kobiety do posiadania 
większej liczby dzieci. Podzielono go na trzy 
klasy, zależnie od liczby dzieci. Medal przy-
znawano podczas  Muttertag, ale ze wzglę-
du na dużą liczbę matek, którym on przysłu-
giwał, także i podczas innych ważnych świąt. 
Krzyż Honorowy Matki Niemiec był z jednej 
strony wyróżnieniem, ale z  drugiej strony 
zapewniał realne przywileje. Posiadaczki 
medalu były traktowane jak członkinie ro-
dziny królewskiej i  mogły liczyć na dobre 

mieszkanie, jedzenie, ubranie i  edu-
kację dla dzieci. Nie musiały 

czekać w  kolejce, nawet 
starsi ludzie byli zo-

bowiązani do ustę-
powania im miejsca 
w  autobusie lub 
tramwaju. Rząd 

Rzeszy przydzielał 
poza tym pomocni-

ka, który pomagał im 
w opiece nad potomstwem. 

Na szczęście ta epoka dobie-
gła końca i  oby nigdy więcej nie wróciła. 
 
Po zakończeniu II wojny światowej ruchy fe-
ministyczne rozpoczęły walkę o  zrównanie 
w  prawach obu płci i  przełamanie stereo-
typów. Słynny slogan Kinder,  Küche,  Kir-
che  stopniowo tracił swój pierwotny 
wydźwięk. Die  drei  K coraz częściej tłu-
maczono jako Kinder,  Küche,  Karriere, 
czyli dzieci, kuchnia, kariera. 
Rola kobiet zmieniła 
się także dzięki męż-
czyznom, którzy 
nie wstydzili się 
przejmować do-
mowych obowiąz-
ków, jak choćby 
odkurzanie, zmy-
wanie naczyń, go-
towanie czy opieka 
nad dzieckiem. Wiele 
kobiet rozwinęło swo-
je skrzydła, nierzadko 
robiąc nawet większą 
karierę niż panowie. 
 
Po upadku Rzeszy tak-
że  Muttertag  stop-
niowo przybie-
rał charakter 
podobny jak 

w  Ameryce czy innych krajach. Mowa tu 
oczywiście o  RFN, gdyż w  NRD Dzień 
Matki nie został oficjalnie  zatwierdzony-
-obchodzono  tam po prostu Międzyna-
rodowy Dzień Kobiet 8 marca. W  RFN 
tradycje święta podtrzymywały przede 
wszystkim stowarzyszenia kwiaciarskie. 
To one wyznaczyły drugą niedzielę maja 
na Dzień Matki. Dopiero po zjednoczeniu 
RFN i NRD w 1990 roku Muttertag obcho-
dzono również we wschodniej części kraju. 
A  dzisiaj Dzień Matki w  Niemczech ob-
chodzony jest w  zasadzie bardzo podob-
nie jak w  Polsce. Młodsi wyręczają mamę 
w  obowiązkach-przynoszą  śniadanie do 
łóżka, sprzątają i  myją naczynia. Niemki 
otrzymują kwiaty, przede wszystkim goź-
dziki. Ten kwiat jest symbolem święta. 
Najważniejszy w  tym dniu jest oczywiście 
wspólnie spędzony czas, dlatego punk-
tem obowiązkowym jest uroczysty obiad. 
Dzień Mamy to symboliczny, szczegól-
ny dzień wdzięczności dla Kobiety, która 
urodziła i  wychowała drugiego człowie-
ka. Najczęściej poświęcając swój czas, 
czy tzw. „święty spokój”, oraz rezygnując 
z  wielu dogodności życia. Macierzyństwo 
jest jednym z  najtrudniejszych, a  zarazem 
najpiękniejszych wyzwań, jakie daje  nam-
-Mamom  – życie! Nie ma Uniwersytetu, 
który nauczy jak być matką idealną. I  do-
brze. Ty jesteś najlepszą matką – mamo, 
która to czytasz! Nie ma mamy idealnej, 
jest Twoja–jedyna i  to Ona jest najlepsza. 
Pamiętajmy o  swoich Mamach nie tylko 26 
maja, ale każdego dnia…, ate, co odeszły na 
drugą stronę życia...noś w  sercu jak kiedyś 
Ona – Ciebie.

W artykule korzystano z materiałów ze 
strony www.bimkal.pl

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

Krótka rzecz o… 
Dniu Matki

„ Atmosferę w rodzinie wciąż 
tworzy Matka. To ona jest  

w domu menadżerem” 
M. Thatcher

„ Dom to wcale nie są 
ściany i sufity i podłogi, 
ale ręce naszej Mamy” 

A. Kamieńska
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Mieszkasz na terenie powiatu częstochowskiego? 
Dbasz o środowisko? Rozwijasz własne gospodarstwo? 
Ten konkurs jest dla Ciebie!

Kiedy? Etapy gminny, zgłoszenia do 31 maja 2022 r., roz-
strzygnięcie do 12 lipca 2022 r.
Etap powiatowy zgłoszenia do 15 lipca 2022 r.

Dla kogo?  Mieszkańcy terenów wiejskich powiatu czę-
stochowskiego.

Cel? Propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej - pod-
niesienie poziomu podstawowej wiedzy o ochronie wody 
- głównego zasobu środowiska, jak również innych jego 
elementów: gleby, powietrza, krajobrazu oraz o możli-
wościach przyczynienia się do ich ochrony”, upowszech-
nianie metod oraz celów produkcji rolniczej metodami 
ekologicznymi oraz celów polityki ekologicznej państwa i 
lokalnych strategii w zakresie ochrony środowiska.

Więcej informacji na stronie www.czestochowa.powiat.pl
PJ

Doniosłe słowa ks. Jana Twardowskiego przyświecały uczestnikom XI Powiatowego Konkursu Poezji Śpiewanej  
i Recytowanej, który odbył się w Szkole Podstawowej w Starym Cykarzewie.

Szachy to jedna z najstarszych gier, która 
mimo upływu kolejnych wieków, cieszy 
się niesłabnącą popularnością. W śre-
dniowieczu pokochali ją królowie, stąd 

szachy są nazywane królewską grą, nie tylko ze 
względu na jedną z figur, co z powodu wielu koro-
nowanych głów, które w nie grywały. Jest jedną 
z niewielu dyscyplin, gdzie na równi rywalizują 
młodzi adepci gry z seniorami. Mogliśmy to ob-
serwować 3 maja w auli częstochowskiego Tau-
ronu, na kolejnej edycji turnieju szachowego.

Po IX rundach systemu szwajcarskiego, naj-
lepszy okazał się Dariusz  Szopka z LKS  Sparta  
Lubliniec (8,0 pkt). 
Kolejne miejsca zajęli:
II  Dawid  Bednarski,  
UKS  Hetman Częstochowa (7,0)
III  Kamil Kaliszuk,  
UKS  Hetman  Częstochowa (7,0)
IV Marek Zychowski,  
Wodociągi Częstochowa (7,0)

Nagrody dla zwycięzców, ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Częstochowie, wrę-
czyli: Tomasz Nowicki z Wydziału Edukacji 
Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu 
oraz Wiesław Goliszek.

Turniej został zorganizowany przez LKS GOL 
START w Częstochowie i Starostwo Powiatowe 
w Częstochowie. 

PJ

P od koniec kwietnia odby-
ło się walne zebranie Zarzą-
du Powiatowego Zrzeszenia 
LZS, w trackie którego Zarząd  

ukonstytuował się w następujący sposób:

1. Zdzisław Gębski – Prezes 
2. Wiesław Matyga – Wiceprezes, Skarbnik
3. Kryspin Błaszczyk – Wiceprezes
4. Mariusz Kowalik – Sekretarz
5. Jacek Wąchała – Członek Zarządu
6. Stanisław Sączek – Członek Zarządu
7. Jacek Staniewski – Członek Zarządu
8. Marcin Dziura – Członek Zarządu
9. Michał Klimas – Członek Zarządu
10. Piotr Urbański – Członek Zarządu

Prezes Zdzisław Gębski jest wieloletnim 
działaczem sportowym. Funkcję Preze-
sa Powiatowego Zrzeszenia LZS pełni od 
25.02.2019. Natomiast od 2006 roku był 
członkiem i sekretarzem zarządu. Zasia-
da również we władzach Ludowego Klubu 

Sportowego   Grom Cykarzew. W latach 
wcześniejszych był Przewodniczącym Ko-
misji Rewizyjnej Podokręgu Częstochowa   
Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Czę-
stochowie. Od wielu lat jest delegatem na 
zjazdy Krajowe i Wojewódzkie Ludowych 
Zespołów Sportowych. Pełnione znamie-
nite funkcje dowodzą wysokiego zaufania 

działaczy sportowych wobec Zdzisława 
Gębskiego, który swój wolny czas oraz kom-
petencje poświęca na rzecz polskiej kultury 
fizycznej. Bez pracy ludzi tak bezinteresow-

nie oddanych sprawie nie byłoby wielu suk-
cesów sportowych naszego kraju na arenie 
międzynarodowej. 

Wszystkim członkom zarządu w imieniu 
całej redakcji Częstochowskich Wieści Po-
wiatowych gratulujemy i życzymy dalszych 
sukces!
    MDz

„Poezja jest światem przeżyć i refleksji”

11 maja młodzi artyści zachwycili publiczność swo-
im talentem, wrażliwością, umiejętnościami oraz doj-
rzałością. Poezja śpiewana i recytowana wymaga od 
wykonawców nie tylko umiejętności wokalnych, ale 
także aktorskich, przez co jest bardzo wymagająca dla 
artystów.

Komisja konkursowa w składzie:  Karolina Sam-
bor-Kobiałka (śpiewaczka operowa), Justyna Kępa 
(GOK Dąbrowa Zielona) oraz Krzysztof Witczak 
(GCMiT w Mykanowie) przyznała  
następujące nagrody:

Poezja recytowana:

1. Nikola Smela
2. Emilia Walczak
3. Nikola Lipka
wyróżnienie - Iga Cisowska

Poezja śpiewana:

1. Nadia Gołda
2. Lena Żurawska
3. Maja Rydel
wyróżnienie - Zuzanna Cieślik
W imieniu Starosty Częstochowskiego Krzysztofa 

Smeli, nagrody wręczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu 
Anna Dziewior. PJ

SZACHIŚCI ŚWIĘTOWALI 3 MAJA
70 zawodników rywalizowało w Turnieju Szachowym z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

ZARZĄD POWIATOWEGO ZRZESZENIA LZS  
W CZĘSTOCHOWIE WYBRANY

Zgłoś się do konkursu 
„Ekologiczna zagroda 
2022”!
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MISTRZOSTWA POLSKI LZS
Bartłomiej Gołębiewski, Mikołaj Ściebu-
ra, Dawid Nabiałczyk, Jakub Urbański 
- II miejsce piłka siatkowa trójki mężczyzn.
Patrycja Kiedrzyn, Mirosława Góral, Małgo-
rzata Zając, Agnieszka Supierz, Beata Wo-
dyńska - II miejsce przeciąganie liny kobiet.

Renata Uchnast, Justyna Wójcik, Julia 
Zenderowska, Natalia Kaczmarczyk, Na-
talia Pietrzak, Marta Sikora, Weronika 
Soja, Julia Mirowska - II p. nożna kobiet.

Aneta Grabińska, Klaudia Worwąg, Alek-
sandra Deska, Zuzanna Cichoń -  I miejsce 
piłka siatkowa trójki kobiet.
Łukasz Worwąg, Szymon Wyrwa, Jaro-
sław Kubat - II miejsce przeciąganie liny 
mężczyzn.

UKS SPEEDWAY RĘDZINY 
Wiktor Andryszczak - Indywidualny oraz 
Drużynowy v-ce Mistrz Polski, zawodnik 
powołany do kadry narodowej.
Miłosz Kowalski, Oskar Kręglicki - Druży-
nowi v-ce Mistrzowie Polski.

JEDNOŚĆ MYKANÓW 
Mariusz Adamus - tenis stołowy, III MP 
Amatorów.

Grom „Złota Dama” Poczesna
Kacper Sławiński - tenis stołowy, mistrz 
Śląska LZS w kat jun, MP XIV m

 LKS GROM CYKARZEW 
Piotr Wyrwał - najlepszy piłkarz nożny  
klubu.

GLKS POGOŃ KŁOMNICE 1947
Patryk Ociepa - p. nożna, najmłodszy strze-
lec w historii klubu w meczu ligi okręgowej 
15 lat i 44 dni.

WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA
Ewa Bugdoł - triathlon; II m w  Pucharze 
Polski w ½ IRONMAN.
Marcin Żelazny - szermierka (szpada), III m 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży.

Łukasz Parafiniuk - szermierka (szpada), 
reprezentant Polski na Mistrz Świat Kade-
tów w Kairze.
Gerard Krzechki - taekwondo olimpijskie 
(KYORUG) V miejsce w  Ogólnopolskiej 
Spartakiadzie Młodzieży.

CORONA RUDNIKI
Cezary Halbiniak – najlepszy siatkarz dru-
żyny młodzików. 

KS DRAGON JANÓW
Julia Bulska – srebrna medalista Mi-
strzostw Polski Juniorów, 1 miejsce w kon-
kurencji drużynowych technik specjalnych 
– Mistrzostwa Europy Juniorów w  Ta-
ekwon-do - Hiszpania.
Tomalska Magdalena - srebrna medalistka 
Mistrzostw Polski Młodzieżowców i Senio-
rów, 2 miejsce w konkurencji walk do 75 kg 
– Mistrzostwa Polski Młodzieżowców w Ta-
ekwon-do - Bystrzyca Kłodzka.

Tomalska Aleksandra –  srebrna medalist-
ka Mistrzostw Polski seniorów, brązowa 
medalistka Mistrzostw Polski Młodzie-
żowców, 3 miejsce w  konkurencji technik 
specjalnych – Mistrzostwa Polski Seniorów 
w Taekwon-do - Głubczyce.
Tomasz Bejm –  srebrny medalista Mi-
strzostw Polski Seniorów Starszych, 2 
miejsce w konkurencji walki powyżej 85 kg 
– Mistrzostwa Polski Seniorów Starszych 
w Taekwon-do - Ciechanów.

Rozpondek Agata - srebrna medalistka Mi-
strzostw Polski Seniorów, 2 miejsce w kon-
kurencji walk drużynowych – Mistrzostwa 
Polski Seniorów w Taekwon-do - Głubczyce.
Śledź Kacper– brązowy medalista Mi-
strzostw Polski Seniorów, 3 miejsce w  kon-
kurencji walk powyżej 85 kg - Mistrzostwa 
Polski Seniorów w Taekwon-do – Głubczyce.
Synoradzki Zdzisław– brązowy medali-
sta Mistrzostw Polski Seniorów, 3 miejsce 
w  konkurencji walki powyżej 85kg – Mi-
strzostwa Polski Seniorów w  Taekwon-do 
– Głubczyce.

Wąsek Adrian –  brązowy medalista Mi-
strzostw Polski Juniorów Młodszych,  
3 miejsce w  konkurencji walki do 64 kg – 
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych  
- Nowa Ruda.
Jakub Jodełka – brązowy medalista Mi-
strzostw Polski Juniorów Młodszych, 3 
miejsce w  konkurencji technik specjalnych 
– Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 
w Taekwon-do - Nowa Ruda.
Ciepiela Celina – Mistrzyni Śląska Młodzi-
ków, 1 miejsce w  konkurencji technik spe-
cjalnych – Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików w Taekwon-do – Rybnik.
Julia Cykowska –  finalistka Mistrzostw 
Polski Juniorów Młodszych, 5 miejsce 
w konkurencji układów – Mistrzostwa Pol-
ski Juniorów Młodszych w  Taekwon-do - 
Nowa Ruda.
Martyna Bobrowska –  finalistka Mi-
strzostw Polski Juniorów Młodszych,  
5 miejsce w  konkurencji walk -55 kg – Mi-
strzostwa Polski Juniorów Młodszych w Ta-
ekwon-do - Nowa Ruda.

Karolina Dziura – Mistrzyni Polski Junio-
rów, 1 miejsce w konkurencji walk do 60 kg 
– Mistrzostwa Polski Juniorów w Taekwon-
-do - Bystrzyca Kłodzka.

 BLACHOWNIA
Wiktor Godela - Mistrz Polski Juniorów 
w  modelarstwie ślizgowym (FSR w  klasie 
STANDARD 3,5cm)

UKSG BLACHOWNIA
Maja Wójcik, Julia Cierpiał - p. siatkowa, 
najlepsze zawodniczki klubu 

LKS GOL – START
Przemysław Drąg - Igrzyska Paraolim-
pijskie Tokio 2020  10 m-ce 100 m stylem 
grzbietowym 12 m-ce stylem dowolnym.
Mateusz Noga - II m-ce w  klasyfikacji ge-
neralnej w  Zimowych Otwartych Mistrzo-
stwach Polski w  Pływaniu OsóbNiepełno-
sprawnych Szczecin 2021.
Mateusz Miśkiewicz - II m-ce w klasyfikacji 
generalnej w  Mistrzostwa Polski Juniorów 
i  Juniorów Młodszych w  Pływaniu Osób 
Niepełnosprawnych Kraków 2021.
Karolina Kupczyńska - II m - ce klasyfika-
cji generalnej w  Zimowych Otwartych Mi-
strzostwach Polski w  Pływaniu Osób Nie-
pełnosprawnych Szczecin 2021.
Oliwia Daroch - II m - ce w klasyfikacji ge-
neralnej w  Zimowych Otwartych Mistrzo-
stwach Polski w  Pływaniu OsóbNiepełno-
sprawnych Szczecin 2021.

Wolnik Marta - III m-ce w  klasyfikacji ge-
neralnej w  Zimowych Otwartych Mistrzo-
stwach Polski w Pływaniu Osób Niepełno-
sprawnych Szczecin 2021.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Je-
dynka Częstochowa/ABRM Poczesna:

Natalia Grzyb - Zawodniczka parabadmin-
tona, członek Kadry Narodowej Parabad-
mintona, mmultimedalistka, tegoroczna 
Mistrzyni i Wicemistrzyni Polski oraz od 28 
listopada potrójna Mistrzyni Czech. 

 ULKS „LOTKA” Gmina Olsztyn
Klara Siadlak - Turniej Krajowy w  Często-
chowie w dniach 30-31.10.2021r., 2 medale
II miejsce – srebrny medal  – Klara Siadlak  
– gra pojedyncza dziewczyn U-13.
Mateusz Michalik - Turniej Krajowymw 
Szczucinie w  dniach 13-14.11.2021 r.,  
3 złote medale, I  miejsce –  złoty medal  - 
Mateusz Michalik – gra pojedyncza chłop-
ców U-13.
Mateusz Czajkowski - V Ogólnopolski 
Turniej Badmintona o  Mistrzostwo Ra-
domska 06.11.2021 r., I miejsce – złoty me-
dal – Mateusz Czajkowski – gra pojedyncza 
chłopców U-17.

Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych 
i ich rodzin PROMETEUS Konopiska
Rafał Stasiak - Międzynarodowy Turniej 
Bocci Prometeus CUP 2021, Zamość 24-
26 X.
Wojtek Lamch - Międzynarodowy Turniej 
Bocci Prometeus CUP 2021, Zamość 24-
26 X

LKS KABEX PODKOWA JANÓW
Łukasz Dors - I  m Jurajski Puchar Nordic 
Walking open.
Michalina Kita - III m Jurajski Puchar Nor-
dic Walking open.

TRENERZY 
- Wyróżnienie za osiągnięte wyniki 
w pracy szkoleniowej w roku 2021 r. 
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Często-
chowie

1. Piotr Urbański - trener siatkarzy na Mi-
strzostwach Polski LZS, KS Jedność Myka-
nów
2. Mariusz Kowalik - trener siatkarek na 
Mistrzostwach Polski LZS, Corona Rudniki
3. Jacek Wąchała - trener Dragon Janów,
4. Andrzej Zaguła - trener szermierki 
WLKS Kmicic
5. Józef Kafel - trener szkolenia torowe-
go UKS „Speedway” Rędziny 
6. Irena Kuzior - trenerka siatkarek UKSG 
Blachownia
7. Tomasz Jackowski - trener tenisa stoło-
wego, ULKS Lotka Olsztyn
8. Robert Nowakowski - trener Gol-Start 
(pływanie)
9. Oskar Operacz - trener I zespołu senio-
rów  „Unia” Rędziny, liga okręgowa I  miej-
sce, awans do IV ligi
10. Paweł Wiśniewski - trener Natalii 

W   Sali Sesyjnej Rady Powiatu 
Częstochowskiego odbyło się 
podsumowanie Współzawod-
nictwa Sportowego w Powiecie 

Częstochowskim za rok 2021 w ramach Lu-
dowych Zespołów Sportowych. 8 kwietnia 
2022 r. wręczono także Wyróżnienia Po-
wiatowego Zrzeszenia LZS w Częstochowie. 
Warto podkreślić, że młodzi sportowcy sku-
pieni w  częstochowskich Ludowych Zespo-
łach Sportowych odnoszą sukcesy w  wielu 
dziedzinach, sam związek śmiało można 
określić mianem mulit-sportowego.

Jak mówił Prezes LZS Częstochowa Zdzi-
sław Gębski -  Nasi zawodnicy zdobywają 
medale nie tylko w ramach mistrzostw krajo-
wych, ale równie często międzynarodowych. 
Z  pewnością mogę stwierdzić, że mamy pe-
łen wachlarz dyscyplin sportowych zaczy-
nając od oczywistych i  bardzo popularnych 
jak siatkówka, piłka nożna czy sporty walki, 
aż po szermierkę, szachy czy modelarstwo. 
Wśród nas są również zawodnicy niepełno-
sprawni, którzy brali udział w Igrzyskach Pa-
raolimpijskich w Tokio. Te wszystkie sukcesy 
nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowa-
nie klubów, ale przede wszystkim trenerów, 
zawodników i  ich rodzin. Sport jest jedną 
z niewielu dziedzin ludzkiego życia, która łą-
czy bez względu na inne czynniki. Potrzebą 
społeczną jest umasowienie sportu. Obecnie 
sport ma wiele różnorodnych form. Jego kul-
turowe znaczenie przejawia się w globalnym 
zasięgu, jest on najpopularniejszą formą kul-
tury w ogóle. Dlatego bardzo ważne jest do-
cenianie środowisk inicjujących wydarzenia 
sportowe i  stwarzanie warunków rozwoju. 
Jeszcze raz dziękuję wszystkim!

Udział w  wydarzeniu wzięli przedstawi-
ciele Powiatu Częstochowskiego, Starosta 
Częstochowski Krzysztof Smela, Wicesta-
rosta Jan Miarzyński, Przewodniczący Rady 
Powiatu Częstochowskiego Andrzej Kubat 
oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Eduka-
cji, Zdrowia, Kultury, Sportu i  Promocji Po-
wiatu Anna Dziewior. Władze Powiatu Czę-
stochowskiego od lat priorytetowo traktują 
kwestie wspierania środowisk sportowych. 
To ważny czynnik wspierania rozwoju dzieci 
i  młodzieży, ale też integracji lokalnej spo-
łeczności. 

- Największym bogactwem powiatu czę-
stochowskiego jest jego kapitał społeczny, 
wspaniali i  gotowi do działania mieszkańcy 
– podkreślił starosta Smela.

Za rok 2021 LZS Częstochowa przyznał 
następujące wyróżnienia:

WYRÓŻNIENIA Powiatowego Zrzeszenia LZS w Częstochowie przyznane 
w ramach Podsumowania Współzawodnictwa Sportowego w Powiecie 

Częstochowskim za rok 2021

WYRÓŻNIENIA LZS  
DLA SPORTOWCÓW 

PRZYZNANE

Grzyb, prezes  LUKS Częstochowa/ABRM 
Poczesna
11. Leszek Kownacki - szkoleniowiec sekcji 
t stołowego w SP Słowik/Grom Poczesna
12. Aleksander Minkina - Unia Rędziny tre-
ner grup młodzieżowych
13. Wojciech Wroński - GLKS Pogoń Kłom-
nice 1947 trener grup młodzieżowych
14. Marcin Kotyla  – I  trener Grom Cyka-
rzew
15. Przemysław Błaszczyk - trener nowo-
powstałej sekcji p siatkowej w  Lotniku Ko-
ścielec

DZIAŁACZE  
za pracę na rzecz sportu w 2021 r. 
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Często-
chowie

1.Jacek Staniewski - wiceprezes ŚWZ LZS 
w  Katowicach, selekcjoner reprezentacji 
województwa śląskiego na M Polski LZS
2.Marian Pędraś - Komandor Harcerskiego 
Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego 39-er 
w Blachowni
3.Piotr Miśkiewicz - członek komisji rewi-
zyjnej KS Jedność Mykanów, sponsor
4.Sławomir Misiewicz - prezes UKS „Spe-
edway Rędziny
5.Michał Klimas - trener i prezes LKPS Bo-
rowno, utrzymanie działalności Klubu
6.Tomasz Śledzikowski - wiceprezes Unia 
Rędziny sponsor w  dużej mierze przyczynił 
się do awansu 
7. Andrzej Kuzior - prezes i  trener UKSG 
Blachownia 
8.Andrzej Włochowicz - wiceprezes LKS 
Lelowia; organizator wielu imprez sporto-
wych
9.Mariusz Misiewicz - wiceprezes GLKS 
Pogoń Kłomnice 1947
10.Agnieszka Rataj - prezes Stowarzysze-
nia Na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice”
11.Krzysztof Gębski - LKS Grom Cykarzew
12.Paweł Gąsiorowski - Amatorska Liga 
Tenisa Stołowego – Powiat Częstochowski 
ALTS Poczesna
13.  Piotr Lankamer - prezes UKS ORLIK 
Blachownia
14.  Bartnik Katarzyna - prezes Akademia 
Sportu w Garnku gmina Kłomnice
15.  Waldemar Trószyński - Prezes  Stowa-
rzyszenia osób niepełnosprawnych i  ich ro-
dzin PROMETEUS Konopiska
16. Adam Kołek - Prezes KABEX PODKO-
WA Janów 
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Sehr geehrte Leser  
und Leserinnen

Heute bekommen Sie eine Zeitung 
„Nachrichten aus Tschenstochauer Kreis”, 
derer Hauptthema die Zusammenarbeit zwi-
schen Tschenstochau und Bodenseekreise 
(Süddeutschland) ist. Die Unterschriften,  
die am 29. September 1999 der damaliger 
bodenseener Kreisrat Siegfried Tann und der 
erste tschenstochauer Kreisrat Wiesław Bąk 
unter dem Text der Verständigung gesetzt 
wurden, öffneten den Weg der freundlichen 
Zusammenarbeit und den Weg zu gemeinsa-
mer Lösung der gesellschaftlichen, wirtscha-
ftlichen, sozialen und kulturellen Probleme. 
Das Jahr 1999 war das erste Jahr, in dem 
tschenstochauer Kreis funktionierte und 
erst in diesem Jahr bildete man seine Struk-
tur, deshalb waren für uns die Erfahrungen 
unserer Freunde aus Bodensee und Lust auf 
Zusammenarbeit ungewöhnlich wertvoll. 
Gemeinsam wichtig war für uns  Ihr Wissen  
aus Bereich Sozialhilfe, Umweltschutz, Ver-
kehr, Bildung, Sport und Kultur. Unsere Zu-
sammenarbeit, die fünf Jahre vor Eintritt 

Ich freue mich, dass ich Grüße aus dem 
Bodenseekreis an die Bürgerinnen 
und Bürger unseres befreundeten 
Landkreises Tschenstochau schicken 

darf. Die Partnerschaft unserer beiden 
Landkreise besteht nun seit über 20 Jahren  
und dafür bin ich sehr dankbar. Viele Jah-
re war es den Menschen aus Polen und 
dem Westen Deutschlands verwehrt, ohne 
Schwierigkeiten zueinander zu kommen. 
Wir waren also Nachbarn, ohne dass wir uns 
wirklich gekannt hätten. Nach friedlichen 
Revolution in Europa vor nun schon über 30 
Jahren, an der mutige Menschen in Polen 
einen entscheidenden Anteil hatten, hat sich 
das geändert. Seither können wir ohne Hin-
dernisse über die Grenzen zwischen unseren 
Ländern ins jeweilige Nachbarland kommen.

Wir müssen die Möglichkeiten, die sich da-
durch ergeben haben, aber auch nutzen. Wir 
brauchen den Willen, uns besser kennen zu 
lernen. Und genau dieser Wille ist im Land-
kreis Tschenstochau und im Bodenseekreis 
vorhanden. Seien es die Treffen der politi-

Drodzy Czytelnicy
Dziś trafia do Państwa rąk numer „Czę-

stochowskich Wieści Powiatowych”, których 
głównym tematem jest współpraca powiatu 
częstochowskiego i  powiatu bodeńskiego 
(południowe Niemcy). Podpisy złożone 29 
września 1999 r. przez ówczesnego Starostę 
Bodeńskiego Siegfrieda Tanna i  pierwszego 
Starostę Częstochowskiego Wiesława Bąka 
pod tekstem porozumienia otworzyły drogę 
do przyjacielskiej współpracy i pomocy w roz-
wiązywaniu problemów społecznych, gospo-
darczych, socjalnych i kulturalnych. Biorąc pod 
uwagę fakt, iż rok 1999 był pierwszym rokiem 
funkcjonowania powiatu częstochowskiego 
i  czasem tworzenia jego struktur, doświad-
czenia samorządowe naszych przyjaciół znad 
Jeziora Bodeńskiego i  chęć dzielenia się nimi 
były dla nas niezwykle cenne. Równie cen-
na była dla nas ich wiedza z  zakresu pomocy 
społecznej, ochrony środowiska, komunikacji, 
edukacji, sportu i kultury. Wielu mieszkańcom 
naszego powiatu porozumienie o współpracy 
(wyprzedzające o  5 lat wstąpienie Polski do 
Unii Europejskiej) dało możliwość poznania 
stylu życia naszych zachodnich sąsiadów, 

Cieszę się, że mogę przekazać po-
zdrowienia z rejonu Jeziora Bodeń-
skiego mieszkańcom naszego 
zaprzyjaźnionego powiatu często-

chowskiego. Partnerstwo między naszymi 
powiatami trwa już ponad 20 lat i  jestem 
za to bardzo wdzięczny. Przez wiele lat nie 
było możliwości swobodnego spotkania się 
mieszkańców Polski i  zachodnich Niemiec. 
Byliśmy więc sąsiadami, nie znając się tak 
naprawdę. Zmieniło się to po pokojowej re-
wolucji w Europie ponad 30 lat temu, w któ-
rej decydującą rolę odegrali odważni ludzie 
w  Polsce. Od tego czasu możemy bez prze-
szkód przemieszczać się przez granice mię-
dzy naszymi krajami do krajów sąsiednich.

Musimy jednak również wykorzystać moż-
liwości, które się w  związku z  tym pojawiły. 
Potrzebujemy chęci, aby lepiej się poznać.  
I  właśnie taka wola istnieje w  powiecie czę-
stochowskim i  w  powiecie bodeńskim. Czy 
to spotkania gremiów politycznych, wymiana 
między różnymi urzędami obu administra-
cji, wycieczki obywatelskie, które przybliżyły 

nawiązania osobistych przyjaźni, wymiany 
wiedzy i  doświadczeń. Po upływie ponad  
20 lat od zawarcia porozumienia, z wielką sa-
tysfakcją możemy stwierdzić, że współpraca 
powiatów częstochowskiego i  bodeńskiego 
nie tylko przetrwała próbę czasu, ale przy-
niosła obu stronom wiele korzyści i nadal dy-
namicznie się rozwija. Dzieje się tak pomimo 
znacznej odległości dzielącej oba powiaty 
(1200 km), pomimo ich odmiennej specyfiki, 
historii, tradycji, uwarunkowań społeczno-
-politycznych i  gospodarczych. Nawiązanie  
i  rozwój tej współpracy nie byłyby możliwe 
bez silnego przekonana o obopólnych korzy-
ściach z  niej płynących i  otwartości władz 
obu powiatów. Jest to niewątpliwie osobistą 
zasługą osób, które rozpoczęły współprace, 
Starosty Bodeńskiego Siegfrieda Tanna i jego 
najbliższych współpracowników: wicestaro-
sty Joachima Kruschwitza, naczelnika Elmara 
Kuna, pani Joanny Dudzińskiej-Tann. Cenny 
wkład w tę współpracę wnieśli także członko-
wie działającego we Friedrichshafen Niemiec-
ko – Polskiego Koła Przyjaźni oraz funkcjonu-
jącego w  naszym powiecie Koła Przyjaciół  
Powiatu Bodeńskiego. Wielkim orędowni-
kiem współpracy okazał się również obecny 

wielu mieszkańcom powiatu bodeńskiego 
Polskę, czy lekcje języka niemieckiego w  pla-
cówkach dla dzieci. Wszystko to pokazuje, że 
chcemy się poznać i zrozumieć. Wizyty, które 
złożyłem w  powiecie częstochowskim w  cią-
gu ostatnich 15 lat, odkąd zostałem starostą 
powiatu bodeńskiego, budzą mój szacunek. 
Wielokrotnie byłem świadkiem, jak szybko 
podejmowane i wdrażane są niezbędne dzia-
łania. Chciałbym, żebyśmy mogli zrobić to 
samo w Niemczech.

Teraz - niestety - otrzymaliśmy nowe zada-
nie: rosyjski atak na Ukrainę - wolny kraj eu-
ropejski - jest również atakiem na pokojowy 
i  liberalny porządek w  Europie. Przerażające 
jest to, że 77 lat po straszliwym wydarzeniu, 
jakim była II wojna światowa, ktoś myśli, że 
może poruszyć wszystko za pomocą środków 
militarnych. Dlatego też wszyscy Europejczy-
cy muszą przyczynić się do wsparcia Ukrainy. 
Powiat bodeński z radością wziął udział w ak-
cji pomocy powiatu częstochowskiego dla 
ukraińskiego powiatu partnerskiego Kołomy-
ja. Rada Powiatu Bodeńskiego jednogłośnie 

Starosta Bodeński Lothar Wölfle, który oprócz 
kontynuowania dotychczasowej współpracy, 
włączył się aktywnie w pomoc dla powiatu ko-
łomyjskiego na Ukrainie. Znad Jeziora Bodeń-
skiego nie tylko płynie pomoc finansowa, ale 
także wielu uchodźców znalazło schronie-
nie w  okolicach Friedrichshafen.Korzystając  
z  okazji, pragnę wyrazić słowa wielkiego sza-
cunku i  uznania dla wszystkich, którzy przy-
czynili się do nawiązania współpracy powiatu 
częstochowskiego z  powiatem bodeńskim  
i przez wszystkie te lata ją wspierali i rozwijali. 
Jestem przekonany, że nasze partnerstwo na-
dal będzie przynosić dobre owoce i wielorakie 
korzyści oraz że nadal będzie cechowała je 
dotychczasowa szczerość i  otwartość. Życzę 
tego zarówno władzom, jak i mieszkańcom obu 
powiatów.

Starosta Częstochowski
Krzysztof Smela

zatwierdziła niezbędne środki finansowe na 
ten cel. Jesteśmy również gotowi do udzielenia 
dalszej pomocy. 

I  to ta wojna, która toczy się na Ukrainie, 
pokazuje, jak ważne jest, by ludzie ze sobą 
rozmawiali, spotykali się, wymieniali poglądy, 
a nie walczyli przeciwko sobie. Jest to kolejny 
argument przemawiający za tym, że partner-
stwo między naszymi powiatami jest tak cen-
ne. Dlatego cieszę się, że możemy w tym roku 
uczcić dwudziestolecie tego partnerstwa wi-
zytą delegacji z Częstochowy w rejonie Jeziora 
Bodeńskiego w  czerwcu. Szczególnie cieszę 
się na moją kolejną wizytę w Polsce jesienią.

Przesyłam więc serdeczne pozdrowienia 
znad Jeziora Bodeńskiego do Polaków.

Starosta Lothar Wölfle
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POZDROWIENIA  
ZNAD JEZIORA BODEŃSKIEGO

GRÜSSE VOM BODENSEE
schen Gremien, die Austausche verschiede-
ner Ämter der beiden Verwaltungen, die 
Bürgerreisen, die viele Menschen aus dem 
Bodenseekreis näher an Polen herangebracht 
haben, oder der Deutschunterricht in den 
Kindereinrichtungen. All das zeigt, dass wir 
uns kennenlernen und verstehen wollen. Me-
ine Besuche im Landkreis Tschenstochau, die 
ich in den letzten 15 Jahren, seit ich Landrat 
im Bodenseekreis bin, gemacht habe, nötigen 
mir Respekt ab. Immer wieder habe ich gese-
hen, mit welcher Geschwindigkeit notwendi-
ge Maßnahmen angegangen und umgesetzt 
werden. Ich würde mir wünschen, dass wir  
das in Deutschland auch schaffen würden.

Nun haben wir – leider – eine neue Aufga-
be bekommen: Der russische Angriff auf die 
Ukraine - einem freien europäischen Land 
– ist auch ein Angriff auf die friedliche und 
freiheitliche Ordnung in Europa. Es ist ent-
setzlich, dass 75 Jahre nach dem Schrecken 
des Zweiten Weltkrieges jemand meint, mit 
militärischen Mitteln irgendetwas bewegen 
zu können. Deshalb müssen alle Europäer 

ihren Teil dazu beitragen, die Ukraine zu un-
terstützen. Gerne hat sich der Bodenseekre-
is an den Hilfslieferungen des Landkreises 
Tschenstochau für den ukrainischen Part-
nerkreis Kołomyja beteiligt. Der Kreistag 
des Bodenseekreises hat die dafür notwendi-
gen finanziellen Mittel einstimmig bewilligt.  
Wir stehen auch für weitere Hilfen bereit. 

Gerade der Krieg in der Ukraine zeigt, wie 
wichtig es ist, dass Menschen miteinander 
reden, sich treffen, sich austauschen und 
nicht gegeneinander kämpfen. Auch aus die-
sem Grund ist die Partnerschaft zwischen 
unseren beiden Landkreisen so wertvoll.  
Daher freue ich mich, dass wir das zwanzi-
gjährige Jubiläum dieser Partnerschaft in 
diesem Jahr mit einem Besuch einer Dele-
gation aus Tschenstochau im Juni im Boden-
seekreis begehen dürfen. Und ich freue mich 
besonderes auf meinen nächsten Besuch  
in Polen im Herbst.

So schicke ich herzliche Grüße vom Boden-
see nach Polen.

Landrat Herr Lothar Wölfle 

Polen zur Europäischen Union begann, er-
möglichte vielen Bewohnern Tschenstochau 
Kreis Erkundung des Lebensstil unserer we-
stlichen Nachbarn, Anknüpfung persönlichen 
Freundschaften, Austausch des Wissens und 
der Erfahrungen.  

Nach Ablauf 20 Jahren seit Beginn unserer 
Zusammenarbeit können wir mit großer Zu-
friedenheit feststellen, dass Zusammenarbeit 
zwischen Tschenstochau und Bodenseekreise 
nicht nur den Test der Zeit bestand, aber gab 
auch beiden Seiten viele Nutzen  und entwic-
kelt sich weiter dynamisch. Diese Zusamme-
narbeit funktioniert sehr gut trotz bedeuten-
der Entfernung (1200 km) zwischen beiden 
Kreise, trotz ihrer verschiedenen Spezifität, 
Geschichte, Tradition und gesellschaftlicher, 
politischer und wirtschaftlicher Bedingun-
gen. Der Beginn und Entwicklung dieser Zu-
sammenarbeit würde unmöglich ohne starke 
Überzeugung, dass sie viele Nutzen bringt und 
ohne Offenheit der Amtsgewalten beider Kre-
ise. Das ist zweifellos persönliches Verdienst 
der Personen, die diese Zusammenarbeit be-
gannen also bodenseener Kreisrat Siegfried 
Tann und seine engste Zusammenarbeiter: 
Vizekreisrat Joachim Kruschwitz, Vorsteher 

Elmar Kuna und Frau Joanna Dudzińska-Tann. 
Großer Beitrag in dieser Zusammenarbe-
it gaben auch Mitglieder funktionierenden  
in Friedrichshafen deutsch-polnischen Fre-
unschaftskreis und auch funktionierenden in 
unserem Kreis Bodensee Freundschaftskreis. 
Es stellte sich heraus, dass ein großer Fürspre-
cher dieser Zusammenarbeit auch derzeitiger 
bodenseener Kreisrat Lothar Wölfe ist, der 
außer Fortsetzung bisheriger Zusammenar-
beit, hilft auch Bezirk Kołomyja, der sich in 
der Ukraine befindet. Vom Bodensee ist nicht 
nur finanzielle Unterstützung, aber auch viele 
Flüchtlinge fanden Zuflucht in Gebiet Frie-
drichshafen. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mein 
großen Ausdruck und Anerkennung für alle, 
(die diese gut gestaltete Zusammenarbeit 
schlossen und sie in all diese Jahren fort-
setzen, unterstützen und entwickeln) geben. 
Ich bin überzeugt, dass unsere Partnerschaft 
weiter gute Nutzen bringen wird und, dass 
sie weiter in guter Atmosphäre fortsetzen 
wird. Ich wünsche das sowohl Amtsgewalten  
als auch Bewohner beider Kreise.

Tschenstochauer Kreisrat
Krzysztof Smela



Współpraca 
- to się opłaca
Lokalne samorządy swoimi działaniami 

w zakresie utrzymywania relacji partnerskich, 
pomiędzy krajowymi a zagranicznymi jednost-
kami samorządów terytorialnych, stały się 
znaczącym uczestnikiem polskiej polityki za-
granicznej w rozumieniu nie tylko działalności 
państwa, ale przede wszystkim w  kontekście 
uznania lokalnych społeczności za integralną 
część życia międzynarodowego.

Oczywiście nie mówimy tu o  budowaniu 
autonomiczności w  przedmiocie polityki 
zagranicznej względem władz publicznych, 
a  jej komplementarnym uzupełnieniu w  ra-
mach możliwości, które dla JST przewidział 
ustawodawca. Należy pamiętać, że samo-
rząd nie jest podmiotem prawa międzynaro-
dowego, a  jedynie uczestnikiem stosunków 
międzynarodowych.

Jedno jednak jest oczywiste, ko-
rzyści płynące z  partnerstw między-
narodowych są ogromne, co najlepiej 
potwierdza przykład przyjaźni powiatu często-
chowskiego z  powiatem bodeńskim. Przeszło  
20 lat naszych wzajemnych relacji to nie tylko 

działania w zakresie promocji naszego kraju 
w Niemczech, ale przede wszystkim wymia-
na dobrych praktyk w tym również konkret-
ne działania pomocowe. 

Sytuacje kryzysowe również potwierdzają 
siłę naszego partnerstwa. Powiat bodeński 
mając świadomość obciążeń, jakie spadły na 
nasz samorząd w  wyniku agresji Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainę wspomógł nas przeka-
zaniem środków finansowych na przygoto-
wanie transportu dla Ukrainy. 

Wspólnie odbywaliśmy wzajemne wizyty 
studyjne, poznając nie tylko lokalną kulturę, 
ale przede wszystkim specyfikę zarządzania 
powiatami. W 2019 roku osobiście uczestni-
czyłem w wyjeździe szkoleniowym pn. „Roz-
mowy fachowe drogownictwo i  inżynieria 
ruchu”. Dyskusje i wymiana dobrych praktyk 
mają kluczowe znaczenie dla usprawniania 
pracy naszych jednostek. Ważnym elemen-
tem przy tworzeniu powiatowej komunikacji 
publicznej było korzystanie z  doświadczeń 
niemieckiego partnera. Dokonywaliśmy 
również zakupu pojazdów na preferencyj-
nych warunkach dla naszych obwodów dro-
gowych. Myślę, że mijające lata współpracy 
potwierdzają słuszność obranego kierunku.  
Nasze sukcesy w  stosunkach międzynaro-
dowych to także sukcesy Polski. Pozytywny 
wpływ współpracy międzynarodowej na pro-

mocję powiatu częstochowskiego za granicą 
jest również wartością dodaną dla całego 
kraju. Zdecentralizowanie popularyzacji Pol-
ski na zewnętrz pozwala na ukazanie naszej 
różnorodności, regionalności. Tym samym 
uatrakcyjniona zostaje również oferta kultu-
ralna, sportowa i turystyczna Polski. 

Z perspektywy 23 lat, partnerstwo powia-
tów częstochowskiego i  bodeńskiego stało 
się jednym z  symboli zjednoczenia Europy 
oraz udanej transformacji politycznej i  go-
spodarczej naszego państwa, z  jednocze-
snym podkreśleniem istoty pozycji ustrojo-
wej samorządów w kontekście siły Polski. 

   
Z serdecznymi pozdrowieniami  

dla mieszkańców powiatu bodeńskiego
 Adam Morzyk Członek Zarządu Powiatu 

Częstochowskiego

Wtedy się zaczęło

29 września 1999 roku Starosta Częstochowski Wiesław Bąk wraz 
ze Starostą Bodeńskim Sigfridem Tann podpisali porozumienie po-
między Powiatem Częstochowskim a Powiatem Bodeńskim. 

Pierwsza wymiana młodzieżowa

Wkrótce po zawarciu porozumienia w maju 2000 roku na zaprosze-
nie Związku Ojczyźniano-Ludowego Monofort członkowie Dzie-
cięcego Ludowego Zespołu Pieśni i  Tańca Kłomnickie Płomyczki 
uczestniczyli w  wizycie studyjno-integracyjnej na terenie powiatu 
bodeńskiego.

Na sportowo

W  czerwcu 2000 roku młodzi badmintoniści z  Częstochowy  
i  Blachowni wzięli udział w  Międzynarodowym Turnieju Jeziora 
Bodeńskiego.

Rewizyta

We wrześniu 2000 roku powiat częstochowski w ramach współpracy 
odwiedziła 40 osobowa grupa obywatelska. Nasi partnerzy poznali 
najważniejsze uroki nie tylko powiatu, ale 
całego regionu. Był to bardzo dobry czas, 
wspólne rozmowy, integracja i  zacieśnianie 
więzi. Zrodziła się prawdziwa przyjaźń.

Internat w Bogumiłku  
otrzymał pomoc

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Bogumiłku w styczniu 2002 roku decyzją 
przebywającego wtedy w  naszym powiecie 
starosty Sigfireda Tann otrzymał od strony 
niemieckiej 120000 euro na dokończenie 
budowy internatu. Były to kluczowe środki, 
dzięki, którym prace znacznie przyśpieszyły. 

Promujemy się

W 2003 roku po raz trzeci Starostwo Powiatowe w Częstochowie wy-
stawiło stoisko na Targach Konsumenckich IBO w Friedrichshafen.

Nasze partnerstwo ma już 5 lat!

W 2004 roku odbyły się uroczyste Sesje Rad Powiatu Bodeńskiego 
i Częstochowskiego z okazji 5-lecia współpracy. 

Dni przyjaźni

Z  inicjatywy starostów bodeńskiego i  częstochowskiego w  2005 
roku w naszym powiecie częstochowskim zorganizowano Dni Przy-
jaźni, w  których udział wzięła młodzież z  trzech powiatów: często-
chowskiego, bodeńskiego i ukraińskiego powiatu śniatyńskiego.

Nagroda Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w RFN

W  2005 r. ambasador Polski w  Niemczech Andrzej Byrt, wręczył 
staroście Tannowi nagrodę Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 
w  RFN „Za najlepsze polsko-niemieckie partnerstwo regionalne”, 
a staroście Chudzikowi list gratulacyjny, w którym pisze: 
„Szanowny Panie starosto w  związku z  uhonorowaniem przeze 
mnie powiatu bodeńskiego za współpracę z powiatem częstochow-
skim pragnę poinformować, iż Nagroda Ambasadora Rzeczypo-
spolitej Polskiej w  Republice Federalnej Niemiec dla niemieckich 
jednostek samorządowych przyznawana jest począwszy od 1999 r. 
Jej pierwszym laureatem był Hanower, który otrzymał ją za współ-

Anfang

Am 29 September 1999 Tschenstochaulandrat Wiesław Bąk zusam-
men mit Bodenseelandrat Sigfrid Tann unterschrieben die Verständi-
gung zwischen Tschenstochau und Bodenseekreis.

Erster Jugendaustausch

Gleich nach Abschluss dieser Vereinbarung im Mai 2022 nahmen 
auf Einladung Heimat und Volksgruppe Monfort die Mitglieder  
der Kindervolksmusikgruppe aus Kłomnice Płomyczki am Studiens 
und Integrationsbesuch am Bodensee teil.

Sport

Im Juni 2000 nahmen Jugendliche aus Tschenstochau und Blachow-
nia am internationalen Badmintonwettbewerb am Bodensee teil.

Gegenbesuch

Im September 2000 im Rahmen der Zusammenar-
beit besuchte Tschenstochaukreis die Bürgergruppe.  
Die Delegation bestand aus 40 Personen. Unsere Partner besichtig-
ten die wichtigste Plätze und Sehenswürdigkeiten nicht nur aus 

unserem Kreis aber auch aus 
der ganzen Region. Das war eine 
gute Zeit der gemeinsamen Ge-
spräche und Integration. Unse-
re Freundschaft verstärkt sich 
noch.

Internat in Bogumiłek 
bekam  
die Hilfe

Landrat Siegfried Tann, der im 
Januar 2002 in Bogumiłek war 
entschied, dass ein spezielles 
Schul und Erziehungszentrum in 
Bogumiłek eine finanzielle Un-
terstützung für die Endung des 

Internatbau bekam. Die Unterstützung betrug 120000 Euro. Dank 
diesem Geld wurde die Bau schneller beendet.

Wir bewerben uns

Im Jahr 2003 zeigte Tschenstochaukreis den Stand auf der Consumer 
- Messe IBO in Friedrichshafen

Unsere Partnerschaft dauert schon 5 Jahre!

Im Jahr 2004 fanden festliche Sitzungen des Tschenstochaukreisra-
tes und Bodennseekreisrates aus Anlass der 5 jährige Mitarbeit.

Freundschaftstage

Aus der Intitative der Landräte aus Bodensee und Tschenstochau 
im Jahr 2005 in unserem Kreis organisiert man Freundschaftsta-
ge. An dieser Veranstaltung nahmen Jugendliche aus drei Kreise  
aus Tschenstochau, Bodensee, und Sniatyn (Ukraine) teil.

Preis der Botschaftler aus Polen in BRD

Im Jahr 2005 gab der polnische Botschaftler in Deutschland An-
drzej Byrt dem Landrat Tann ein Botschaftlerpreis für „Die beste 
polnisch-deutsch Regionpartnerschaft”. Der Landesrat Chudzik be-
kam einen Brief mit Gratulationen, in dem er schieb:
„Sehr geehrte Herr Landesrat,
in Anschluss daran, dass ich ein Preis für Bodenseekreis gab möchte 
ich Sie informieren, dass solcher Botschaftlerpreis für deutsche 
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Zusammenarbeit 
– das lohnt sich
Regionale Selbstverwaltungen hilten 

feste partnerschaftliche Beziehungen 
zwischen Landes – und Auslandsregie-
rungseinheiten und dadurch wurden der 
bedeutsame Teilnehmer der  Außenpolitik 
im Verständnis nicht nur Aktivität des Sta-
ates aber auch vor allen, um lokale Geme-
inschaft für integrales Teil des internatio-
nales Leben anzuerkennen.

Wir sprechen hier nicht über Aufbau von 
Autonomie in der internationalen Politik 
gegenüber öffentliche Gewalt, aber über 
ihre Ergänzung im Rahmen Möglichkeiten, 
die für eine lokale Regierungseinheit der 
Gesetzgeber voraussah. 

Man soll nicht vergessen, dass die Selb-
stverwaltung kein internationaler Recht-
sträger aber nur Teilnehmer der interna-
tionalen Beziehungen ist. 

Eine ist aber selbstverständlich, die Vor-
teile aus internationalen Partnerschaften 
sind riesig, was am besten Beispiel der Fre-
undschaft zwischen Bodensee und Tschen-
stochaukreis zeigt. 

Über 20 Jahre arbeiten wir zusammen. 
Wir bewerben nicht nur unser Land in 
Deutschland, aber vor allem tauschen gute 
Praktika und bekommen konkrete Hil-
fstätigkeiten. 

Ernstfälle bestätigen, auch wie stark 
unsere Partnerschaft ist. Der Boden-
seekreis hatte Bewusstsein, wie unser 
Land überlastet durch russische Agression 
gegen Ukraine ist und unterstützt uns. 
Er gab Geldmittel für Vorbereitung den 
Transport für Ukraine.

Zusammen machten wir auch gegen-
seitige Studienbesuche, wir lernten nicht 
nur regionale Kultur kennen, aber vor al-
lem das Specyfikum des Verwaltens der 
Kreise. Im Jahr 2009 nahm ich persönlich 
an der ausländischen Schulung unter dem 
Titel: „Fachgespräche Straßbebau und 
Verkehrstechnologie”. Diese Gespräche 
und Austausch der gute Praktikum haben 
eine Hauptbedeutung um Arbeit unserer 
Einheiten zu verbessern. Ein wichtiges 
Element bei der Erstellung des öffen-
tlichen Kreisverkehrs war Benutzung aus 
Erfahrungen des deutschen Partners. Wir 

kauften auch Fahrzeuge zu günstigen Be-
dingungen. Für unsere Wegkreis. Ich den-
ke, dass vergangene Jahre bestätigen, dass 
unsere Mitarbeit sehr viele Vorteile bringt. 
Unsere Erfolge in internationalen Verhält-
nissen sind Erfolge von Polen. Positiver 
Einfluss unserer internationalen Zusam-
menarbeit auf Bewerbung der Tschensto-
chaukreis in Ausland ist auch Wertschöp-
fung für das ganze Land. Vermarktung von 
Polen auf internationaler Erbene lässt 
unsere Verschiedenheit und Besonderheit 
zeigen. Wir zeigen und verbessern das Kul-
tur, Sport und Touristenangebot von Polen.

Aus der Sicht der 23 Jahre Partnerschaft 
Tschenstochau und Bodenseekreis werden 
ein Symbol des modernen und vereinigten 
Europas und der gelungenen politischen 
und wirtschaftlichen Transformation von 
Polen. 

mit freundlichen Grüßen  
für Bodenseekreisbewohner
Adam Morzyk Vorstandsmitglied des 
Tschenstochaukreises. 



pracę z Poznaniem. Stanowi ona wyraz uznania RP dla zaangażowa-
nia niemieckich społeczności lokalnych i  ich władz w  promowanie 
współpracy partnerskiej z  jednostkami samorządowymi w  Polsce. 
W roku bieżącym postanowiłem odstąpić od powyższej reguły i wy-
różnić Powiat Bodeński za jego wzorową współpracę z Powiatem 
Częstochowskim. Wpływ na moją decyzję wywarł dotychczasowy 
dorobek współpracy realizowanej przez w/w. powiaty oraz fakt, iż 
nawiązana została zaraz po wprowadzeniu w Polsce reformy ad-
ministracji publicznej. To, co zasługuje na szczególną uwagę w ra-
mach realizowanego partnerstwa to promocja kultury i  języka 
polskiego w RFN, co posiada szczególne znaczenie w kontekście 
trwającego obecnie Roku Polsko-Niemieckiego. Godna uznania 
jest również pomoc, jaką świadczą władze we Friedrichshafen dla 
bezrobotnych z Powiatu Częstochowskiego, a także zaangażowa-
nie we współpracę młodzieży”.

Wakacje w Niemczech

Podopieczni Domu Dziecka w  Chorzenicach wraz z  opiekuna-
mi przebywali na wyjeździe wakacyjnym w  powiecie bodeńskim  
-2005 r.

Konferencja „Samorząd terytorialny w polityce regionalnej 
Unii Europejskiej - wymiana doświadczeń pomiędzy Powia-
tem Częstochowskim a Powiatem Bodeńskim 
- 25.09.2006

Powiat Częstochowski gościł w Częstochowie 33 przedstawicieli 
niemieckiego powiatu. Na czele zagranicznej delegacji stał starosta 
Siegfried Tann, nasz powiat reprezentował ówczesny Starosta Czę-
stochowski Mieczysław Chudzik wraz z Sekretarzem Powiatu Często-
chowskiego Ewą Kubat-Miedzińską. W trakcie konferencji Starosta 
Chudzik wygłosił referat pt. Samorząd terytorialny w Polsce - aspekty 
prawne i zadania powiatów. Tego dnia Staroście Powiatu Bodeńskiego 
wręczono także nagrodę „Przyjaciel Ośrodka” za wsparcie Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku. Polski Parlament reprezen-
towała poseł Halina Rozpondek natomiast świat nauki profesor Jerzy 
Szkutnik z Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.

Szkolimy drogowców

Delegacja z  Powiatowego Zarządu Dróg w  Częstochowie uczest-
niczyła w  szkoleniach na terenie powiatu bodeńskiego. Uczestnicy 
poznali zasady zarządzania systemem dróg w Niemczech. Jak wspo-
minali uczestnicy był to bardzo dobrze wykorzystany czas, który po-
zwolił na poznanie nowych standardów i  wdrożenie ciekawych roz-
wiązań w kraju–2008 r. 

Wspólny projekt naukowy

Wicestarosta Janusz Krakowian z  profesorem Jackiem Przybylskim 
wybrał się z wizytą do powiatu bodeńskiego. Tematem prowadzonych 
rozmów było omówienie wspólnego projektu realizowanego przez 
Politechnikę Częstochowską i  Hochschule Ravensburg-Weingar-
ten–2012 r.

Wymiana dobrych praktyk 

Tym razem w 2013 roku to niemieccy drogowcy z powiatu bodeńskie-
go odwiedzili powiat częstochowski celem poznania zasad funkcjono-
wania Powiatowego Zarządu Dróg. 

Dni kultury polskiej w powiecie bodeńskim

W 2014 roku Orkiestra Dęta z Mykanowa wzięła udział w jesiennych 
dniach kultury polskiej w powiecie bodeńskim. 

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
DIE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET  

DER SOZIALHILFE

Dzięki nawiązanej przez samorząd powiatu częstochow-
skiego współpracy ze Starostwem Bodeńskim w Niem-
czech, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Częstochowie Katarzyna Buchajczuk nawiązała, a na-

stępnie doprowadziła do rozwoju współpracy ze służbami społecz-
nymi powiatu bodeńskiego, a zwłaszcza z Wydziałem Pomocy Spo-
łecznej i Wydziałem ds. Dzieci i Młodzieży.

Efektem współpracy było zorganizowanie w latach 2000-2008 
szeregu spotkań przedstawicieli pomocy społecznej obu powia-
tów, w szczególności z wszystkich 16 ośrodków pomocy społecznej  
i 7 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu 
częstochowskiego na różnego rodzaju wizytach studyjnych, kon-
ferencjach międzynarodowych, w tym także ponad 30-osobowych 
wyjazdowych. Ważnym celem współpracy była także wymiana  
i wspólny wypoczynek wychowanków domów dziecka z terenu po-
wiatu częstochowskiego i bodeńskiego oraz pozyskiwanie sprzętu 
komputerowego, AGD i mebli oraz słodyczy np. kilka ton czekolady 
dla wychowanków domów dziecka, i opuszczających placówki opie-
kuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.

Poniżej przedstawiamy wybrane wydarzenia z bardzo bogatego 
kalendarium współpracy.

Dank der durch die Selbstverwaltung des Landkreises 
Tschen-stochau angeknüpften Zusammenarbeit mit dem 
Landratsamt Bodensee in Deutschland schloss sich die 
Direktorin des Kre-isfamilienzentrums, Katarzyna Bu-

chajczuk dieser Zusam-menarbeit an und trug zur Entwicklung der 
Kooperation mit Sozialhilfe des Bodenseekreises bei, insbesondere 
mit dem So-zialamt und dem Amt für Kinder, Jugendliche. Der Ef-
fekt der Zusammenarbeit  war eine Reihe organisierter Treffen von 
den Jahren 2000-2008 von Sozialhilfearbeitern beider Landkreise, 
an denen Vetreter aus allen 16 Sozialhilfestellen und sieben Sozial-
hilfe–Organisationseinheiten aus dem Kreis Tschensto-chau teilna-
hmen. Sie trafen sich auf verschiedenenen Studien-besuchen, inter-
nationalen Konferenzen und Tagungen (über 30 Personen-Gruppe). 
Das wichtigste Ziel der Zusammenar-beit war auch der Austausch 
und die gemeinsame Erholung der Kinder der Kinderheime aus den 
Kreisen Tschenstochau und  Bodensee, die Gewinnung von PCs, 
Haushaltsgeräten, Möbeln oder Süßigkeiten z.B. einige Tonnen 
Schokolade für die Kinder der Kinderheime und Jugendliche, die 
ihre Fürsor-ge-Erziehungsanstalte oder Ersatzfamilien verlassen.

Unten stellen wir die ausgewählte und wichtigste Ereignisse aus 
unserer Mitarbeit.
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lokale Regierungseinheit schon seit 1999 gewährt war. Sein erster 
Preisträger war Hanower, der sie für Mitarbeit mit Posen bekam. 
Das ist eine Anerkennung für deutsche Engagment der Lokalgeme-
inschaft in Berwerbung der Mitarbeit mit Verwaltungen in Polen.  
In diesem Jahr stellte ich fest, dass dieser Preis der Bodenseekreis 
für ausgezeichnete Zusammenarbeit mit Tschenstochaukreis  be-
kommt.  Einfluss auf meine Entscheidung hatte das, dass diese Zu-
sammenarbeit viele Nutzen bringt und das, dass diese Mitarbeit 
begann gleich nach Einführung der Reform der öffentlichen Verwal-
tung in Polen. Für besondere Aufmerksamkeit verdient Promotion 
der Kulturen und der polnischen Sprache in BRD. Das hat eine große 
Bedeutung, weil dieses Jahr ein polniches und deutsches Jahr gen-
nant wird. Unschätzbar ist auch die Hilfe für Arbeitslose aus Tschen-
stochaukreis, die Amtsgewalt aus Friedrichshafen leistet und auch 
die Engagement in Mitarbeit der Jugendliche aus beide Kreise.”

Die Sommerferien in Deutschland

Schützlinge aus Kiderheim in Chorzenice und ihre Betreuer waren in 
den Sommerferien 2005 am Bodensee. 

Die Konferenz „Territorialverwaltung in der Regionalpolitik 
der Europäische Union - Erfahrungsaustausch zwischen 
Tschenstochau und Bodenseekreis-25.09.2006”

Tschenstochaukreis bewirtete in Tschenstochau 33 Vertreter des 
Deutschkreises. Als Ehrengast war Landrat Siegfried Tann, unser 
Kreis repräsentierte damaliger Tschenstochaulandrat Mieczysław 
Chudzik mit der Kreissekretärin - Ewa Kubat Miedzińska. Während 
der Konferenz hielt der Landrat Chudzik ein Referat unter dem Titel: 
„Territorialverwaltung in Polen - rechtlicher Gesichtspunkte und Au-
fgaben der Bezirke. In diesem Tag bekam der Bodenseelandrat einen 
Preis „Der Freund des Zentrums” für  Unterstützung des Schul und 
Erziehungszentrum in Bogumiłek. Polnisches Parlament vertritt Ab-
geordnete Halina Rozpondek und die Welt des Wissens Professor Je-
rzy Szkutnik aus elektrischer Fakultät an der tschenstochauer Techni-
schen Hochschule.  

Die Schulungen

Die Delegation aus Kreisstraßenverwaltung in Tschenstochau nahm 
an Schulungen am Bodensee teil. Die Teilnehmer lernten Prinzipien 
des Verwaltens von Wegesystem in Deutschland. Die Teilnehmer 
sagten, dass das gut ausgenutzte Zeit war. Man lernte neue Standards 
kennen und arbeitete man interessante und neue Lösungen in Polen 
im Jahr 2008 ein. 

Gemeinsames wissenschaftliches Projekt

Vizelandrat Janusz Krakowian mit Professor Jacek Przybylski kam  
zu Besuch am Bodenseekreis. Das Tehma der Gespräche war Bespre-
chung gemeinsames Projekt, das Technische Universität Tschensto-
chau und Hochschule Ravensburg – Weingarten – 2012 realisierte.

Austausch der guten Praktika

Im Jahr 2013 besuchten deutsche Straßenbauarbeiter aus Boden-
seekreis den Tschenstochaukreis. Sie konnten kennenlernen, wie po-
lnische Kreisstraßenverwaltung funktioniert.

Polnische Kulturtage im Bodenseekreis

Im Jahr 2014 nahm Blaskapelle aus Mykanów an den polnischen 
Herbstkulturtagen am Bodensee teil.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jedzie do Niemiec

W 2016 roku kolejny raz pracownicy naszej pomocy społecznej uczestni-
czyli w wizycie studyjnej na terenie powiatu bodeńskiego, gdzie wzajem-
nie z naszym niemieckim partnerem wymieniali się wiedzą oraz doświad-
czeniami. Jednym z  elementów spotkania było omówienie planowanej 
konferencji: „Problem uchodźctwa wyzwaniem współczesnej Europy”.

O finansach w powiecie

Powiat częstochowski odwiedziła delegacja powiatu bodeńskiego 
w  skład, której weszli przedstawiciele pionu finansowego powiatowej 
administracji. Skład delegacji odzwierciedlił tematykę wspólnych obrad, 
które zdominowały rozmowy o konstrukcji naszego budżetu, dystrybucji 
środków oraz prowadzonej polityce finansowej-2018 r. 

Niemieckie drogi

Polska delegacja drogowców uczestniczyła w  wizycie studyjnej „Roz-
mowy Fachowe drogownictwo i inżynieria ruchu”. Po raz kolejny naszym 
pracownikom udało się przywieźć głowy pełne nowej wiedzy i świetnych 
pomysłów na ulepszanie polskich dróg-2019 r. 

Pomoc dla Ukrainy

Powiat bodeński wsparł nasz powiat finansowo w organizowaniu pomocy 
rzeczowej dla ukraińskiego powiatu śniatyńskiego broniącego się przed 
rosyjskim agresorem–2022 r. 

Okres pandemii wpłynął na możliwość wzajemnych wizyt, ale w trakcie 
trwania szczytowych obostrzeń cały czas utrzymywaliśmy kontakt z na-
szym niemieckim partnerem pozostając na łączach telefonicznych i wir-
tualnych. To wydanie pokazuje tylko, jak jeszcze wiele dobrego przed 
nami i przed naszym partnerstwem.

Kreisfamilienhilfezentrum fährt nach Deutschland

Im Jahr 2016 kamen Arbeiter des Familienhilfezentrums aus Po-
len nach Deutschland und teilten mit unserem Partner Wissen 
und Erfahrungen. Sie besprachen geplante Koferenz: „Fluchtpro-
bleme als Herausforderung für gegenwärtiges Europa”. 

Finanzen im Kreis

Tschenstochaukreis besuchte die Delegation aus Bodenseekreis. 
Das waren Vortreter der Finanzabteilung der Kreisverwaltung. 
Die Zusammensetzung der Delegation führte Gespräche zum 
Thema unser Butget, Distribution, Verteilung von Geldern und 
Finanzpolitik im Jahr 2018.

Deutsche Straßen und Wege

Polnische Delegation führte in Deutschland Gespräche zum The-
ma; „Fachgepräche Straßenbau und Verkehrsingenieurwesen” 
Unsere Arbeiter gewannen neues Wissen und tolle Ideen für Ver-
besserung der polnischen Wegen und Straßen – 2019.

Hilfe für Ukraine

Der Bodenseekreis unterstützt finanziell unser Kreis in Organi-
sation der Sachhilfe für Kreis Sniatyn in der Ukraine, der sich ge-
gen den russischen Aggressor verteidigt – 2022. 

Zeitraum der Pandemie verhindert unsere persönliche Kontakte, 
aber wenn Spitzenbeschränkungen dauerten, hatten wir die gan-
ze Zeit wirtuelle Kontakte. Das alles zeigt, wie viele Gute noch vor 
uns und vor unserer Partnerschaft ist.
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kadr służb społecznych z powiatu częstochowskiego i bodeńskie-
go. Polskę reprezentowała ponad 30-osobowa delegacja, w której 
udział wzięli  przedstawiciele 16 Ośrodków Pomocy Społecznej ze 
wszystkich gmin powiatu, a także przedstawiciele domów pomocy 
społecznej, domów dziecka, Warsztatu Terapii Zajęciowej w  Ko-
niecpolu, Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w  Bo-
gumiłku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dni Miasta Ravensburg

2 - 31 lipca 2005 r. grupa 26 wychowanków Domu Dziecka we 
Wrzosowej i w Chorzenicach wypoczywała w zaprzyjaźnionym po-
wiecie bodeńskim na zaproszenie starosty Siegfrieda Tanna. Pod-
czas 10-dniowego pobytu nad Jeziorem Bodeńskim dzieci miały 
okazję uczestniczyć w  festynie regionalnym z  okazji Dnia Miasta 
Ravensburg.

Wsparcie rodzin

16-19 października 2007 r. w powiecie bodeńskim 
odbyła się konferencja pt. „Wsparcie rodziny w róż-
nych sytuacjach życiowych”, przeznaczona dla kadr 
służb społecznych z  powiatu częstochowskiego. 
W  konferencji uczestniczyła ponad 30–osobowa 
delegacja przedstawicieli pomocy społecznej z  te-
renu powiatu częstochowskiego. W  trakcie wizyty 
uczestnicy konferencji zapoznali się z  działalnością 
czterech placówek działających w  sferze pomocy 
społecznej, mieli możliwość poznania pracy pomocy 
społecznej w Niemczech.

Współpraca po 2009 roku

W  ramach kontynuacji wieloletniej współpracy ze 
Starostwem Bodeńskim w  Niemczech pracownicy 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Częstochowie konty-
nuowali intensywną wymianę doświadczeń oraz przyjazne relacje 
ze służbami społecznymi powiatu bodeńskiego, a zwłaszcza z Wy-
działem Pomocy Społecznej i Wydziałem ds. Dzieci i Młodzieży. Od 
2008 do 2017 r. współpraca polegała na organizacji szeregu spo-
tkań różnych przedstawicieli pomocy społecznej obu powiatów, 
poprzez organizację wizyt studyjnych, przyjmowanie delegacji, or-
ganizowanie konferencji oraz rozmów fachowych na przemiennie  
w powiecie częstochowskim i powiecie bodeńskim. W latach 2008, 
2010, 2012, 2014 i 2017 delegacje pracowników PCPR oraz jed-
nostek pomocy społecznej uczestniczyły w  wizytach studyjnych 
w  powiecie bodeńskim, zapoznając się z  systemem pomocy spo-
łecznej w  Niemczech, funkcjonowaniem placówek pomocy spo-
łecznej powiatu bodeńskiego oraz biorąc udział w rozmowach fa-
chowych z pracownikami jednostek zabezpieczenia społecznego.
Kolejno w  latach 2009, 2011, 2013 oraz 2016 powiat często-

chowski gościł przedstawicieli powiatu bodeńskiego. 
W 2011 r. podczas wizyty przedstawicieli służb społecznych po-

wiatu bodeńskiego zorganizowano kolejny cykl rozmów fachowych 
pt. „Systemy pomocy społecznej w Polsce i Niemczech cz. II” oraz 
zapoznano gości z funkcjonowaniem placówek pomocy społecznej 
na terenie powiatu częstochowskiego.
Wizyta była współfinansowana przez Fundację Współpracy Pol-

sko-Niemieckiej w  kwocie 13 000 zł. Dużym przedsięwzięciem 

Menschen in der Gesellschaft. Neue Voraussetzungen für die 
soziale und berufliche Integration der Behinderten im Kreisver-
gleich” statt. (strona 13) Sie wurde für alle im Sozialbe-reich 
Tätige im Kreis Tschenstochau und im Bodenseekreis bestimmt. 
Eine 30-köpfige Delegation repräsentierte Polen: Vertreter von 
16 Zentren für Sozialhilfe aus allen Kreisgemeinden und Vertre-
ter  der Pflege-, Kinderheime, der Werkstätte in Koniecpol, den 
Schulen Bogumiłek und des Kreis-Familienzentrums.

Tage der Stadt Ravensburg

Vom 22. bis 31. Juli 2005, auf die Einladung  des Landwirtes, 
Siegfried Tanns erholten sich im Bodenseekreis 26 Kinder aus den 
Kinderheimen Wrzosowa und Chorzenice. Während der 10-tägi-
gen Ferien am Boden-see hatten Kinder die Gelegenheit am Re-
gionalfest der Stadt Ravensburg teilzunehmen.

Die Unterstützung der Familien

In den Tagen 16-19. Oktober 2007 fand im Bodenseekreis eine 
Konferenz unter dem Titel „Unterstützung der Familie in ver-
schiedenen Lebenslagen“, die für Mitarbeiter aus dem sozialen 
Bereich aus dem Kreis Tschenstochau bestimmt wur-de, statt. 
Eine 30-köpfige Delegation beteiligte sich an dieser Konferenz. 
Die Teilnehmer lernten vier soziale Einrichtungen kennen, infor-
mierten sich über soziale Arbeit in Deutschland.

Zusammenarbeit nach 2009

Die Zusammenarbeit mit Bodenseelandratsamt in Deutschland 
war weiter fortgesetzt. 
Die Arbeiter des Kreis-
familienhilfezentrum in 
Tschenstochau setzten 
den Austausch der 
Erfahrungen und fre-
undliche Beziehungen 
mit gesellschaftlichen 
Dienst aus Boden-
seekreis besonders 
mit der Abteilung So-
zialhilfe und Abteilung 
zu Angelegenheiten 
der Kinder und Jugen-
dlichen fort. Seit 2008 
bis 2017 bestand die 
Zusammenarbeit aus 

der Organisation vieler Treffen der Vertreter Sozialhilfe beider 
Kreise, Aufnahme der Delegationen, Organisation der Konfe-
renz und Fachgespräch, die sich einmal in Tschenstochau oder 
abwechselnd am Bodensee befand. Im Jahre 2008, 2010, 2012, 
2014 und 2017 nahmen Delegationen der Arbeiter des Kreisfa-
milenhilfezentrums und Grundeinheiten der Sozialhilfe an Besu-
chen in Bodenseekreis teil. Sie machten mit Sozialhilfesystem in 
Deutschland und Funktionieren der Einrichtung Sozialhilfe am 
Bodensee bekannt. Sie nahmen auch an Fachgesprächen mit So-
zialhilfearbeiter teil.  
Dann in Jahre 2009, 2011, 2013 und auch 2016 bewirtete 

Tschenstochau Kreis Vertreter des Bodenseekreises.
Im Jahr 2011 während des Besuchs der Vertreter aus Boden-

seekreis organisierte man folgenden Zyklus der Fachgesprächen 
unter dem Titel: „Sozialhilfesystem in Polen und Deutschland – 
Teil II“ und machte die Gäste mit Funktionieren der Sozialhilfefi-
liale auf dem Gelände Tschenstochau Bereich bekannt. 
Dieser Besuch war durch Stiftung polnisch- deutsch Zusamme-

narbeit in Betrag 13000 Zloty finanziert. Ein großes Unterneh-
men war Organisation der Konferenz unter dem Titel: „Das Pro-
blem der Emigration ist eine Herausforderung heutiges Europa“. 
In dieser Konferenz nahm eine Delegation aus Bodenseebereich, 
(die aus 7 Personen bestand) teil. Die Konferenz fand von 7 bis 
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Rozpoczęcie współpracy

W dniach 17 – 22 października w powiecie częstochowskim gości-
ła 5–osobowa delegacja powiatu bodeńskiego, której przewodni-
czył Egon Stoll, dyrektor Pionu Socjalnego. 
19 października goście uczestniczyli w uroczystym otwarciu Domu 

Pomocy Społecznej w Lelowie.
20 października PCPR w Częstochowie zorganizowało na terenie 

Domu Pomocy Społecznej w Blachowni Polsko – Niemiecką Konfe-
rencję poświęconą funkcjonowaniu systemów pomocy społecznej 
w obu krajach, podczas której wymieniano doświadczenia dotyczą-
ce podobieństw i różnic systemów opieki i uzgodniono formy dal-
szej współpracy. 

Młodzież na wakacjach

W dniach 11 – 24 czerwca 2001 r. powiat bodeński zorganizował 
dla 30 wychowanków domów dziecka letni wypoczynek. Koszty po-
bytu dzieci pokrył powiat bodeński ze środków pozyskanych z Biura 
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, natomiast koszty prze-
wozu wychowanków sfinansował powiat częstochowski - również 
przy pomocy pozyskanych z ww. fundacji funduszy.

Sukces konferencji

W  dniach 26-28 maja 2003 r. przed-
stawiciel powiatu bodeńskiego 
- kierownik Wydziału ds. Pomo-
cy Społecznej–Roland Leppert 
uczestniczył w  III Ogólnopolskiej 
Konferencji Pracowników So-
cjalnych nt. „Pomoc społeczna  
i praca socjalna w jednoczącej się 
Europie. Nowe wyzwania dla pra-
cowników socjalnych w Polsce”, na 
której wygłosił referat pt. „Pracow-
nik socjalny w  niemieckim systemie 
pomocy społecznej”. Łącznie w konfe-
rencji wzięło udział ponad 300 osób.

Dzieci z Linzagu na wakacjach w Polsce

Od 22 czerwca do 28 czerwca 2003 roku na terenie 
Domu Dziecka w Chorzenicach odbył się wspólny wypoczynek let-
ni wychowanków Domu Dziecka w Linzgau z powiatu bodeńskiego 
i Domu Dziecka w Chorzenicach. 14-osobowa grupa wychowanków 
z  Niemiec oraz 15-osobowa grupa z  Polski zostały podzielone na 
trzy 10-osobowe grupy (5 dzieci z Niemiec i 5 dzieci z Polski). Jedna 
z  grup uczyła się wspinaczki skałkowej na Jurze, a  noce spędzała 
pod namiotami na polu biwakowym w Podlesicach. Dwie pozosta-
łe grupy nocowały w  budynku placówki w  Chorzenicach, a  dzieci 
uczestniczyły w zajęciach: żeglarskich - na przystani wodnej w Bla-
chowni, jazdy konnej - w ośrodku jeździeckim Pegaz w Mirowie.

Wymiana doświadczeń

11 – 13 października 2004 r. w  powiecie bodeńskim odbyła się 
I  Międzynarodowa Konferencja – „Pozycja osób niepełnospraw-
nych w społeczeństwie. Nowe założenia w integracji społecznej i za-
wodowej osób niepełnosprawnych w powiatach” przeznaczona dla 

Beginn der Zusammenarbeit

In den Tagen vom 17. bis 22. Oktober war im Kreis Tschensto-
chau eine fünfköpfige Delegation (strona 2) aus dem Bodenseekre-
is, unter der Leitung  von Egon Stoll – der  Leiter der Sozialhilfe zu 
Gast. Der Delegation gehörten auch: Rolland Lepper Leiter des  So-
zialamtes, Rainer Barth – Angestellter der Planungsabteilung, Eli-
zabeth Kügel – Angestellte des Jugen-damtes, Johanna Dudziński 
– Be-auftragte für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit. Während 
des einige Tage dauernden Aufenthalts besuchten die Gäste aus 
Deutschland Sozialhilfeanstalten und zwar: Kreis-Familienzen-
trum, Kinderheime Wrzosowa und  Chorzenice, Pflegeheime  Bla-
chownia, Turów und Lelów. Am 19. Oktober nahmen die Gäste an 
der festlichen Eröffnung  des Pflegeheimes in Lelów teil. Außerdem 
veranstaltete PCPR (Kreis-Familienzentrum) Tschenstochau am 
20. Oktober 2000 auf dem Gelände des Pflegeheimes in Blachow-
nia Deutsch-Polnische Konferenz zum Thema “Wie funktionieren  
die Systeme der sozialen Hilfe in beiden Ländern. Man diskutierte 
über Erfahrungen,  Ähnlichkeiten und Unterschiede der Systeme 
und einigte sich über Formen der weiteren Zusammenarbeit.

Jugendliche in den Sommerferien

In den Tagen vom 11. bis  24. Juni 2001 veranstalte-
te der Bodenseekreis  eine Sommererho-lung für 30 

Kinder aus verschiedenen Kinderheimen. Die Au-
fenthaltskosten deckte der Bodenseekreis mit den 

Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerks. 
(strona 4) Die Reisekosten dagegen finanzierte 
der Kreis Tschenstochau,  u.a. auch mit Unter-
stützung der oben erwähnten Stiftung.

Der Erfolg der Konferenz

In den Tagen vom 26. bis 28. Mai 2003 nahm 
der Vertre-ter des Bodenseekreises  - der Leiter 

des Sozialamtes Ro-land Leppert, an der III. Gesam-
tpolnischen Konferenz der Sozialarbeiter zum Thema: 

„Sozialhilfe und Sozialarbe-it in der vereinigten Europa. 
Neue Herausforderungen für die Sozialarbeiter in Polen” 

teil. Er hielt  das Referat über „Sozialarbeiter im deutschen So-
zialhilfesystem”. Insge-samt beteiligten sich an der Konferenz etwa 
300 Personen.

Die Kinder aus Linzagu und ihre Sommerferien in Polen

Vom 22. bis 28. Juni 2003 erholten sich im Sommer gemeinsam 
die Kinder der Kinderheime Linzgau und Chorzenice. auf dem 
Gelände des Kinderheimes Chorzenice Die 14-Personengruppe 
aus Deutschland und die 15 Kinder aus Polen wurden in drei Zeh-
nergruppen geteilt (je fünf Kinder aus Polen und Deutschland). Die 
eine lernte im Jura  Felsenklettern, und verbrachte die Nächte mit 
Zelten auf dem Campingplatz in Podlesice. Zwei andere wurden im 
Gebäude in Chorzenice untergebracht und die Kinder segelten in 
Blachownia und ritten in der Reitschule “Pegaz” in Mirów.

Austausch der Erfahrungen

In den Tagen vom 11. bis 13. Oktober 2004 fand im Bodenseekre-
is die Erste Internationale Konferenz „Situation der behinderten 
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było zorganizowanie konferencji pt. „Pro-
blem uchodźctwa wyzwaniem współcze-
snej Europy” podczas wizyty 7-osobowej 
delegacji z  powiatu bodeńskiego w  dniach 
7-10 czerwca 2016 r. W  pierwszej części 
konferencji goście z  Niemiec przedstawili 
swoje doświadczenia związane z  pomocą 
dla uchodźców. W  drugiej części  zapre-
zentowano zadania i  doświadczenia Polski 
w  tym zakresie. Omawiali je przedstawi-
ciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i  Polity-
ki Społecznej, Urzędu ds. Cudzoziemców, 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Śląsko-
-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej 
oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kato-
wicach. W Konferencji uczestniczyło ponad 
100 osób.
W  2017 r. 7-osobowa delegacja dyrekto-

rów jednostek pomocy społecznej powiatu 
częstochowskiego uczestniczyła w   wizycie 
studyjnej w Niemczech. Delegacji przewod-
niczył ówczesny Wicestarosta Częstochow-
ski Henryk Kasiura. Członkowie delegacji 
odbyli szereg ważnych spotkań z  Partnera-
mi z Niemiec w tym z Lotharem Wölfle, Sta-
rostą Bodeńskim.

W  2019 r. rozpoczęto współpracę z  po-
wiatem bodeńskim w  ramach programu 
Erasmus+, przyjmując w  powiecie czę-
stochowskim studentów odbywających 
praktyki w  powiecie bodeńskim. W  latach 
2019-2020 cztery studentki odbywały 
praktyki pod opieką pracowników Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w Często-
chowie, zapoznając się z  funkcjonowaniem 
Starostwa Powiatowego w  Częstochowie 
oraz powiatowych jednostek organizacyj-
nych, biorąc udział w  spotkaniach i  rozmo-
wach z  pracownikami jednostek. Zorga-
nizowano również spotkania z  członkami 
Zarządu Powiatu oraz spotkania integracyj-
ne z  członkami Stowarzyszenia Przyjaciół 
Powiatu Bodeńskiego.

zum 10 Juni 2016 statt. Im ersten Teil der 
Konferenz stellten die Gäste aus Deut-
schland ihre Erfahrungen dar,  die mit der 
Hilfe den Flüchtlingen verbunden waren.  
Im zweiten Teil präsentierte man Aufga-

ben und Erfahrungen von Polen in diesem 
Bereich.  
Sie wurden von Vertreter des Fami-

lienministerium, schlesisch-kleinpolnisch  
Grenzschutzeinheit und Woiwödschaftspo-
lizeipräsidium aus Kattowitz besprochen.  
In Konferenz  nahmen über 100  
Personen teil. 
In 2017 nahm die Delegation (die sich aus 

7 Direktoren der Sozialhilfeeinheiten aus 
Tschenstochau Kreis bestand)  am Besuch 
in Deutschland teil. Vorsitzender dieser 
Delegation war ehemaliger Vizelandrat 
Henryk Kasiura. Die Mitglieder der Dele-
gation nahmen an vielen wichtigen Treffen 
mit Partner aus Deutschland und auch mit 
Bodenseelandramt Lothar Wölfe teil.    
In 2019 fängt Mitarbeit mit Bodenseekre-

is in Rahmen des Programms Erasmus+. 

In Tschenstochau Kreis nahm man Stu-
denten an, die Praktikum am Bodensee 
hatten. Im Jahren 2019-2020 fanden vier 
Studentinnen ihr Praktikum unten Schutz 
der Arbeiter aus Familiensozialzentrum in 
Tschenstochau Kreis statt. Sie lernten mit 
den Aufgaben des tschenstochauen Lan-
dratsamt und Organisationseinheiten, die 
zu diesem Kreis gehören. Sie nahmen mit 
Treffen und Gesprächen mit Arbeiter teil. 
Man organisierte auch Treffen mit Mitglie-
der Geschäftsführung des Tschenstochau-
erkreises und Integrationstreffen mit Mit-
glieder des Bodenseekreisfreundevereins. 
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stawiciele powiatu bodeńskiego, którzy 
w  tym czasie odwiedzali powiat często-
chowski-Siegfried Tann, były Starosta Po-
wiatu Bodeńskiego, który zapoczątkował 
współpracę pomiędzy powiatami w 1999 
r., Johanna Dudziński-Tann, koordynator 
współpracy pomiędzy powiatami ze Sta-
rostwa Bodeńskiego oraz Roland Lep-
pert,  były Dyrektor Wydziału Pomocy 
Społecznej Starostwa Bodeńskiego.
W  następnych latach organizowano róż-
ne formy aktywności propagujące kul-
turę, tradycję i historię obu partnerskich 
powiatów.  W  maju 2015 r. w  Specjal-

Die Wettbewerbe hatten Erfolg auch dank 
den attraktiven Preisen, die Landräte und 
Verein stifteten. Als Preise waren zum 
Beispiel: Tablets, Notebooks, Kopfhörer, 
Computerspiele, USB-Geräte für individu-
elle Teilnehmer. Die Schulen, derer Teilne-
hmer die beste waren, bekamen Drucker, 
Multifunktionsgeräte und Scanner.     

Im Jahr 2014 in der Jury saßen auch Ver-
treter des Bodenseekreises, die in dieser 
Zeit Tschenstochau Kreis besuchten. Das 
waren also Siegfried Tann – der ehemalige 
Bodenseelandrat, der diese Zusammenar-
beit zwischen Bodenseekreis und Tschen-
stochoaukreis im Jahre 1999 begann, Jo-
anna Dudziński- Tann, Koordinatorin der 
Mitarbeit zwischen Bodenseekreis und 
Tschenstochau Kreis und Roland Leppert- 
ehemaliger Direktor der Abteilung der So-
zialhilfe in Bodenseekreis.  

In den nächsten Jahren organisierte 
man verschiedene Aktivitäten, die Kultur, 
Tradition und Geschichte der beiden Part-
ners Kreis  propagierte. Im Mai 2015 im 

Stowarzyszenie Przyjaciół Powiatu 
Bodeńskiego jest organizacją poza-
rządową działającą non-profit, ist-
niejącą od  2011 roku, której celem 

jest współpraca we wszystkich obszarach 
działalności powiatów oraz wspieranie ist-
niejącego partnerstwa między powiatem 
częstochowskim i  powiatem bodeńskim, 
a  także umożliwienie kontaktów obywate-
lom Polski i Niemiec. 
Członkowie  stowarzyszenia społecz-
nie zorganizowali szereg przedsięwzięć 
mających za zadanie promocję i  rozwój 
współpracy, integrację oraz wymianę 
doświadczeń. Od 2012 r. odbyło się kil-
ka Powiatowych Konkursów Wiedzy 
o Powiecie Bodeńskim dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  po-
wiatu częstochowskiego. Patronat nad 
konkursami przyjęli starostowie  czę-
stochowski oraz bodeński. Konkursy 
miały na celu poszerzenie wiedzy o part-
nerskim powiecie i  składały się z  kilku 
etapów: wykonania pracy plastycznej 
przedstawiającej powiat bodeński oraz 
testu wiedzy o powiecie bodeńskim i roz-
poznawania obiektów i  postaci z  regio-
nu bodeńskiego. Konkursy cieszyły się 
dużym zainteresowaniem także dzięki 
atrakcyjnym nagrodom ufundowanym 
przez starostów i  stowarzyszenie. Przy-
znawano nagrody w  postaci tabletów, 
notebooków, słuchawek, gier, urządzeń 
USB dla indywidualnych uczestników, 
a  dla szkół, których uczestnicy zdobyli 
najwyższe miejsca: drukarki, urządzenia 
wielofunkcyjne, skanery. 
W  2014 r. w  jury zasiadali także przed-

Der Verein „Freunde des Boden-
seekreises” ist eine Nichtregie-
rungsorganisation und Non-
-Profit-Tätigkeit, die seit 2011 

funktioniert. Ihr Ziel ist Mitarbeit in allen 
Bereichen der Tätigkeit der Kreise und 
Unterstützung der vorhandenen Part-
nerschaft zwischen Tschenstochau und 
Bodenseekreis und auch Verwirklichung 
der Bürger von Polen und Deutschland 
persönliche Kontakte zu knüpfen. 

Die Mitglieder des Vereins organisierten 
gesellschaftlich viele Unternehmen, die als 
Ziel Promotion und Entwicklung der Zu-
sammenarbeit, Integration und Austausch 
der Erfahrungen hatten. Seit 2012 fand 
einige Kreiswettbewerbe aus dem Bere-
ich Wissen von Bodenseekreis für Schüler 
aus Gymnasien und Oberschulen oder 
Technischen Schulen. Das Patronat über-
nahmen Landräte aus Tschenstochau und 
Bodensee. Die Wettbewerbe  hatten als 
Ziel Ausweitung des Wissens der Schüler 
von Kreis und bestanden aus einige Te-
ilen: Ausführung des Kunstwerkers, das 
Bodenseekreis darstellte und es war auch 
ein Test des Wissens von Bodenseekre-
is und Erkennung des Gebäudes und der 
Persönlichkeiten aus Bodenseebereich. 

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA 
PRZYJACIÓŁ POWIATU BODEŃSKIEGO

TÄTIGKEIT DES VEREINS  
„FREUNDE DES BODENSEEKREISES”

ny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w  Bogumiłku zorganizowano piknik, na 
którym wspólnie z  wychowankami przy-
gotowywano tradycyjne potrawy obu po-
wiatów tj. sałatkę jarzynową i  szwabską. 
W  tym samym roku 3 członków stowa-
rzyszenia wzięło udział w charytatywnej 
zabawie andrzejkowej zorganizowanej 
przez członków Polsko-Niemieckiego 
Koła Przyjaciół. Dochód z  imprezy prze-
znaczony był na wsparcie wychowanków 
placówek opiekuńczo–wychowawczych 
funkcjonujących w powiecie częstochow-
skim.

speziellen schul und pädagogischen Zen-
trum in Bogumiłek organisierte man Pick-
nick. Die Pflegekinder und ihre Betreuer 
vorbereiteten traditionelle Speisen aus 
beiden Kreisen zum Beispiel: Gemüse und 
Kartoffelsalat. Im diesen Jahr nahmen 3 
Mitglieder an karitativer Tanzveranstal-
tung teil. Diese Veranstaltung wurde von 
den Mitgliedern des Vereines : „Freunde 
des Bodenseekreises“ organisiert. Das 
Einkommen aus der Party wurde für die 
Unterstützung der Pflegekinder aus schul 
und pädagogischen Zentren aus Tschen-
stochau Kreis gewidmet.  

Um Schönheit des Tschenstochau Kre-
ises kennenzulernen in den nächsten 2 
Jahren organisierte man Ausflüge entlang 
der Spur von Höfen und Palais. Jedes 
Jahr fanden Integrationstreffen der 
Mitglieder des Vereins und Vortreter 
aus Bodenseekreis zum Beispiel im Jahr 
2018 Roland Leppert und im Jahr 2018 
und 2019 Studentinnen, die Praktikum 
in Landratsamt hatten. Man spielte da-

W  celu poznania piękna powiatu często-
chowskiego w  ciągu kolejnych dwóch 
lat zorganizowano wycieczki szlakiem 
dworów i pałaców, co roku przy kręglach 
odbywały się spotkania integracyjne 
członków stowarzyszenia, w  których 
uczestniczyli przedstawiciele powiatu 
bodeńskiego, w  2018 r. Roland Leppert, 
a  w  2018 i  2019 r. studentki z  powia-
tu bodeńskiego odbywające staż m.in. 
w  Starostwie Powiatowym w  Często-
chowie i  jednostkach organizacyjnych 
powiatu. Część członków stowarzyszenia 
dzięki znajomości języków obcych bardzo 
aktywnie zaangażowanych było w  orga-
nizację i przebieg ww. staży.

Z wielu organizowanych imprez  wspomnieć 
należy uczczenie 100-lecia Niepodległości  
Polski w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym w  Bogumiłku i  posadze-
nie dębu na pamiątkę wydarzenia, udział 
członków stowarzyszenia w  spływie kaja-
kowym organizowanym przez starostę czę-
stochowskiego dla delegacji z  Niemiec, czy 
udział w wernisażu wystawy w 2017 r. „Dio-
nizos-ślad mitu” w  Miejskiej Galerii Sztuki 
w Częstochowie z udziałem Lothara Wölfle, 
Starosty Bodeńskiego.

Katarzyna Buchajczuk
PrezesStowarzyszenia Przyjaciół Powiatu 

Bodeńskiego

bei Kegeln.  Ein Teil der Mitglieder des 
Vereins kannte Fremdsprachen und dank 
dieser Fähigkeit war es sehr engagiert in 
Organisation und Ablauf des Praktikums.  

Aus vielen organisierten durch Verein 
Veranstaltungen muss man nennen die 
Ehrung ein 100-jähriges Jubiläum Wie-
dererlangung Unabhängigkeit Polens 
im speziellen schul und pädagogischen 
Zentrum in Bogumiłek. Bei dieser Gele-
genheit pflanzte man eine Eiche und der 
Tschenstochaue Landrat organisierte für 
deutsche Delegation Paddeltour. Der 
Bodenseelandrat Lothard Wölfe und die 
andere Gäste aus Deutschland nahmen 
auch an Vernissage der Ausstellung „Dio-
nisos- Spur des Mythos“ im Jahre 2017 
im städtischen Kunstgalerie in Tschen-
stochau teil. 

Katarzyna Buchajczuk
Vorsitzenderin
des Vereins Freunde des Bodenseekreises
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Gute Verhältnisse unseres Kreises 
mit Bodenseekreis trugen zur 
Verstärkung der Basis der Au-
srüstung und vertieften Wissen 

der Arbeiter der Kreisstraßenverwaltung. 
Innenhalb von Jahren wurden günstig Wa-
gen so wie: Mercedes Sprinter 903 - Sprin-
ter 311 Kombi, Volkswagen Hochdach 
Kombi Crafter 35, zwei  Mercedes Sprin-
ter 906, Mercedes Unimog mit der Schup-
pe und mit der Ausrüstung, Volkswagen 
Transporter T3, und letztens Audi A6 

quattro gekauft. Diese Wagen außer 
uneingeschränkte aus Dienst Mercedes 
Unimog und Transporter T3 unterstützen 
die ganze Zeit die Arbeit des Wegekreises 
zum Beispiel Wegekreis 1 in Ort Rudniki,  
Wegekreis 2 in Ort Koniecpol, Wegekreis 
3 in Ort Poczesna.
Man benutzt sie zum Patrouillieren und 
zum Transport der Geräte und Mate-
riallien, die mit aktuellem Unterhalt der 
Straßen und Brücken verbunden sind, zu 
Renovierungen, zur Kennzeichnung, zur 
Montage der energieintensiven Barrie-
ren, zum Rasenmähren, zum Ausschne-
iden und zur Pflege der Bäume und Zwe-
ige an der Fahrbahn. Der Einkauf dieser 

Fahrzeuge dank günstiges Angebot, das 
von unserem deutschen Partner vorbere-
itet wurde, ermöglichte uns Geld zu spa-
ren und ließ uns keine Beschränkungen im 
Gerät machen.
Die Leitung und Arbeiter der Kreisstraße-
nverwaltung nahmen mehrmals an der 
Exkursionen und Schulungen teil, die sich 
am Bodenseekreis stattfunden. Unse-
re Delegationen besuchten Wegekreise 
in Tettnang, Markdorf und Uberlingen. 
Sie hatten Möglichkeit, um gute Prakti-
ken und Formen des Wegeverwaltens in 
Deutschland kennenzulernen. 
Der Direktor der Kreisstraßenverwaltung 
Roman Pakuła
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Dobre stosunki naszego powiatu 
z powiatem bodeńskim wielokrot-
nie przyczyniły się do wzmocnie-
nia bazy sprzętowej oraz zaplecza 

merytorycznego pracowników PZD. Na 
przestrzeni lat zakupione zostały na bar-
dzo korzystnych warunkach samochody 
takie jak: Mercedes Sprinter 903 – Sprinter 
311 Kombi, Volkswagen Hochdach Kombi 
Crafter 35 oraz Mercedes Sprinter 906 – 2 
szt., Mercedes Unimog wraz z  przyczepką  
I  osprzętem, Volkswagen Transporter T3 
czy jeden z  ostatnich nabytków Audi A6 
quattro. Samochody te poza wyłączonymi 
ze służby Mercedesem Unimogiem i Trans-
porterem T3 cały czas wspierają pracę ob-
wodów drogowych: ODM 1 Rudniki, ODM 

2 Koniecpol, ODM 3 Poczesna.  
Wykorzystywane są do patrolowania 

i  objazdów, transportu narzędzi i  materia-
łów związanych z  bieżącym utrzymaniem 
dróg i  mostów, remontem przepustów, 
oznakowaniem, montażem barier energo-
chłonnych, koszeniem traw, wycinaniem 
krzewów i gałęzi w pasie drogowym, a tak-
że utrzymaniem. Ich zakup, dzięki bardzo 
korzystnej ofercie przygotowanej przez 
naszego niemieckiego partnera, pozwolił 
na zaoszczędzenie znacznej ilości środ-
ków przy jednoczesnym nieograniczaniu 
wzmacniania zaplecza sprzętowego. 

Kierownictwo oraz pracownicy PZD wie-
lokrotnie uczestniczyli w wyjazdach studyj-

nych i  szkoleniowych, które odbywały się 
na terenie powiatu bodeńskiego. W ramach 
wizyt nasze delegacje odwiedziły obwody 
drogowe w  Tettnang, Markdorf i  Uberlin-
gen, poznając dobre praktyki i formy zarzą-
dzania drogami w Niemczech.

Dyrektor PZD Roman Pakuła

SPRZĘT Z NIEMIEC DLA POWIATOWEGO 
ZARZĄDU DRÓG W CZĘSTOCHOWIE

REGION BODEŃSKI

6Für Wassersportler bietet der Bodensee eine vielfältige 
Auswahl an Möglichkeiten. Ob Segeln, Motorbootfahren, 
Paddeln, Schwimmen, Tauchen, Surfen oder Kitesurfen – 
für jeden findet sich das Passende. Und wer den See mit 

dem Tretboot oder dem Ruderboot erkundigen möchte, für den 
bietet sich die Möglichkeit ein Boot zu mieten. In fast allen Städ-
ten und Gemeinden gibt es Bootsvermietungen, bei denen solche 
Boote kurzzeitig und ohne Voranmeldung gemietet werden kön-
nen. Diese Boote sind führerscheinfrei.

1Der Bodenseekreis erstreckt sich entlang des nahezu ge-
samten baden-württembergischen Nordufers des Bodense-
es, grob beschrieben sechs bis 18 km Richtung Nordosten ins 
Oberschwäbische Hügelland bzw. im Osten in das Westall-

gäuer Hügelland. Der Umfang seiner Außengrenze beträgt 217 km, 
davon rund 56 km Bodenseeufer. Auf einer Fläche von 664,72 km² 
leben rund 220.000 Menschen in 23 Städten und Gemeinden. Damit 
ist der Landkreis verhältnismäßig dicht besiedelt. In den vergange-
nen zehn Jahren ist die Bevölkerung zudem stetig gewachsen.

Region Jeziora Bodeńskiego rozciąga się wzdłuż prawie całego 
północnego brzegu Jeziora Bodeńskiego w  Badenii-Wirtembergii, 
w przybliżeniu od 6 do 18 km na północny wschód do Oberschwä-
bische Hügelland lub na wschód do Westallgäu Hügelland. Długość 
granicy zewnętrznej wynosi 217 km, z  czego około 56 km stanowi 
brzeg Jeziora Bodeńskiego. W 23 miastach i gminach na powierzchni 
664,72 km² mieszka około 220 tys. osób. Dzięki temu powiat jest sto-
sunkowo gęsto zaludniony. Ponadto w ciągu ostatnich dziesięciu lat 
liczba ludności systematycznie rosła.

3Das Landschaftsbild ist geprägt durch den Bodensee und 
das angrenzende Hügelland mit Obstkulturen, Weinbau, 
Wiesen und Wäldern. Der Bodenseeraum ist eine alte 
Natur- und Kulturlandschaft. Um dieses Landschaftsbild 

zu erhalten, fördert der Kreis die Biotop- und Landschaftspfle-
ge, umweltschonende Landbewirtschaftung und den Erwerb 
von Grundstücken zum Zwecke des Naturschutzes. Es gibt  
30 Naturschutzgebiete mit 1.490 ha Fläche sowie 16 Landscha-
ftsschutzgebiete mit über 9.600 ha Fläche.

Krajobraz charakteryzuje się Jeziorem Bodeńskim i przyległymi 
pagórkowatymi terenami wiejskimi z sadami, winnicami, łąkami i la-
sami. Region Jeziora Bodeńskiego to stary krajobraz przyrodniczy 
i kulturowy. Aby zachować ten krajobraz, okręg promuje ochronę 
biotopów i krajobrazu, przyjazne dla środowiska gospodarowanie 
gruntami oraz nabywanie gruntów na potrzeby ochrony przyrody. 
Na terenie województwa znajduje się 30 rezerwatów przyrody o po-
wierzchni 1490 ha oraz 16 obszarów chronionego krajobrazu o po-
wierzchni ponad 9 600 ha.

5Der Bodenseekreis ist ein Mekka für Wanderer. Entlang 
des Sees und im Hinterland mit seiner hügeligen Landscha-
ft, Wäldern, Obst- und Weinplantagen und vielem weiteren 
landschaftlich Hochwertigem finden Wanderbegeisterte 

immer wieder neue Ziele und Routen. Der Bodenseekreis hat 
gemeinsam mit den Städten Friedrichshafen und Überlingen ein 
einheitliches Beschilderungskonzept entwickelt, das teilweise 
auch über die Kreisgrenzen hinaus anzutreffen ist.

Region Jeziora Bodeńskiego to mekka miłośników pieszych wy-
cieczek. Wzdłuż jeziora i w głębi lądu, w pagórkowatym krajobra-
zie, w lasach, sadach i winnicach oraz wielu innych malowniczych 
miejscach, miłośnicy wędrówek zawsze znajdą nowe cele i trasy. 
Wspólnie z miastami Friedrichshafen i Überlingen, powiat Jeziora 
Bodeńskiego opracował jednolitą koncepcję oznakowania, którego 
część można znaleźć także poza granicami powiatu.

Dla miłośników sportów wodnych Jezioro Bodeńskie oferuje róż-
norodne możliwości. Każdy znajdzie tu coś dla siebie - żeglarstwo, 
motorowodniactwo, wiosłowanie, pływanie, nurkowanie, surfing 
czy kitesurfing. A jeśli ktoś chce zwiedzić jezioro na rowerze wod-
nym lub łodzią wiosłową, może wypożyczyć łódź. W prawie wszyst-
kich miastach i gminach znajdują się wypożyczalnie łodzi, w których 
można je wynająć na krótki czas i bez wcześniejszego zgłoszenia. 
Łodzie te nie wymagają licencji.

2Wirtschaftlich dominieren Industrie und produzieren-
des Gewerbe. Den Schwerpunkt bilden Maschinen-/Fah-
rzeugbau, Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik sowie 
die Luft- und Raumfahrttechnik. Auch das Handwerk ist 

eine wichtige wirtschaftliche Säule. In zahlreichen Rankings und 
Landkreisvergleichen wird immer wieder bestätigt: der Boden-
seekreis zählt zu den Topregionen Deutschlands, was Wirtschaft-
skraft, Innovationstärke und Entwicklungschancen anbelangt. In 
der Landwirtschaft prägen Sonderkulturen wie Obst-, Wein- und 
Hopfenanbau das Bild. Dank des hohen Freizeitwertes und der 
landschaftlichen Schönheit ist auch der Fremdenverkehr für die 
Wirtschaftskraft der Region von großer Bedeutung.

Gospodarka jest zdominowana przez przemysł i  wytwórczość. 
Nacisk kładziony jest na inżynierię mechaniczną/pojazdową, elek-
trotechnikę, mechanikę precyzyjną i  optykę oraz technologię lotni-
czą i kosmiczną. Rękodzieło jest również ważnym filarem gospodar-
ki. Liczne rankingi i  porównania powiatów potwierdzają raz po raz: 
powiat Jeziora Bodeńskiego jest jednym z  najlepszych regionów 
w Niemczech pod względem siły gospodarczej, innowacyjności i moż-
liwości rozwoju. W  rolnictwie dominują uprawy specjalne, takie jak 
uprawa owoców, winorośli i chmielu. Dzięki wysokim walorom rekre-
acyjnym i pięknym krajobrazom turystyka ma również duże znacze-
nie dla siły gospodarczej regionu.

4In der Vierländerregion Bodensee kommen die Potenzia-
le der vier Länder Österreich, Schweiz, Liechtenstein und 
Deutschland zusammen: eine attraktive Landschaft, eine 
hohe Wirtschaftskraft und eine ausgezeichnete Lebensqu-

alität. Ein einzigartiges Zusammenspiel aus florierender Wirtscha-
fts-, Tourismus-, Kultur-, Bildungs- und Wohnregion.

W regionie Jeziora Bodeńskiego spotykają się cztery kraje: Au-
stria, Szwajcaria, Liechtenstein i Niemcy: atrakcyjny krajobraz, duża 
siła gospodarcza i doskonała jakość życia. Unikalne połączenie kwit-
nącego regionu gospodarczego, turystycznego, kulturalnego, edu-
kacyjnego i mieszkaniowego.
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