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Ranking przygotowywany 
cyklicznie przez Katedrę Fi-
nansów uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu 

daje gwarancję jego wysokiego pozio-
mu merytorycznego. Rok 2020 był dla 
jednostek samorządu terytorialnego 
rokiem pełnym wyzwań szczególnie 
spowodowanych przez  COVID-19. Sa-
morządy musiały sobie z  tym poradzić. 
Jak to robiły, określa między innymi 
wspomniany ranking, który wzorem lat 
poprzednich wskazuje na sytuację finan-
sową jednostek samorządu terytorialne-
go z uwzględnieniem tym razem kosztów 
poniesionych przez te jednostki na walkę 
z COVID-19.
Do celów porównawczych w  tegorocz-
nym badaniu zostały wykorzystane te 
same kryteria oceny, które uwzględniono 
również w  latach poprzednich. Wszyst-
kie wskaźniki po konsultacji ze środowi-
skami samorządowymi uzyskały obiek-
tywną akceptację zainteresowanych.  
Sięgnijmy do historii.
Rok 2018: Powiat częstochow-
ski znalazł się na 67 miejscu wśród 
wszystkich. Tracił do lidera,  
Powiatu Poznańskiego 33,4%  
- jest to procentowy dystans do 
najlepszego.
Rok 2019: Powiat częstochow-
ski awansował o  42 miejsca na 25 
pozycję, tracąc 19% do zwy-
cięzcy Powiatu Wrocławskiego. 
Rok 2020: Najnowszy ranking oma-
wiający rok 2020, wskazuje awans 
naszego powiatu na 20 pozy-
cję. Strata do lidera Powiatu 
Wrocławskiego już tylko 17%. 
Wskazać należy, że powiat nasz 
w  odniesieniu do 17 powiatów ziem-
skich województwa śląskiego plasu-
je się w  tym rankingu na 4 miejscu. 
Poniżej analiza poszczególnych 
wskaźników dotyczących nasze-
go powiatu oraz ich odniesienie do 
wskaźników 20 najlepszych w  oma-
wianym rankingu, oraz powiatów 
województwa śląskiego sklasyfiko-
wanych w  omawianej dwudziestce. 
Wygląda to następująco:

1. Udział dochodów własnych do do-
chodów ogółem. 
Określa, jaką część dochodów ogó-
łem stanowią dochody własne. Jest to 
wskaźnik samodzielności finansowej. 
Wielkość wskaźnika określa decyzyj-
ność jednostki samorządu terytorial-
nego. W  naszym powiecie wskaźnik 
ten wynosi 0,695 i  zajmujemy pod tym 
względem 8 miejsce wśród 20 najlep-
szych. Najlepszy wskaźnik w  omówio-
nej pierwszej dwudziestce wynosi 1,0. 
W  województwie śląskim wskaź-
nik ten daje nam 2 lokatę. 
Świadczy to o tym, że nasze dochody wła-
sne (zależne od nas) są stosunkowo duże 
w odniesieniu do wszystkich dochodów. 
2. Relacja nadwyżki operacyjnej do 
dochodów ogółem. 
Nadwyżka operacyjna jest to różnica 
między dochodami bieżącymi a  wydat-
kami bieżącymi. Relacja ta pokazuje, 
w  jakim stopniu jednostka samorządu 
terytorialnego może zaciągać nowe zo-
bowiązania w  stosunku do osiąganych 
dochodów. Wyższy wskaźnik określa 
wyższe możliwości, w  zakresie działań 
inwestycyjnych, a  także podwyższone 
możliwości do zwiększenia wydatków 
bieżących. W  naszym powiecie wskaź-
nik wynosi 0,378 i  daje nam 13 miej-
sce. Najlepszy wskaźnik w  omawianej 
pierwszej dwudziestce wynosi 0,723. 
W  województwie śląskim wskaź-
nik ten daje nam drugą lokatę. 
Wielkość nadwyżki jest oznaką pozytyw-
ną, ale jednocześnie jej wielkość prze-
kłada się pośrednio na wielkość zadłu-
żenia. Nasza 13 lokata jest pozytywna. 
3. Udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach ogółem.
Im wyższa relacja tym dana jednost-
ka wykazuje się większą działalno-
ścią inwestycyjna. Wysoka wartość 
wskaźnika oznacza także, iż podejmo-
wane decyzje finansowe sprzyjają po-
większeniu majątku, zwłaszcza trwałego. 
W  naszym powiecie wskaźnik wy-
nosi 0,512 i  daje nam 5 miejsce 
wśród 20 pierwszych powiatów. 
Najwyższy wskaźnik wśród anali-
zowanych powiatów wynosi 0,598. 
W  województwie śląskim wskaźnik 

nasz daje nam 1 miejsce. Biorąc pod 
uwagę proporcje wynikające z  wiel-
kości budżetu, nasza lokata w  kraju 
i  województwie jest bardzo dobra. 
4. Obciążenie wydatków bieżących 
wydatkami na wynagrodzenia i  po-
chodne od wynagrodzeń.
Relacja wskazuje, jaką część wydat-
ków bieżących w  jednostce samorzą-
du terytorialnego stanowią wynagro-
dzenia i  pochodne od wynagrodzeń. 
Wysoki udział wydatków tych wpływa 
negatywnie na zarządzanie jednostką. 
W  naszym powiecie wskaźnik ten wy-
nosi 0,506 i daje to nam lokatę 15 wśród 
analizowanej 20. Najwyższy wskaź-
nik w  omawianej grupie wynosi 1,00. 
W  województwie śląskim ten wskaź-
nik daje nam 3 miejsce. Piętnasta lo-
kata na dwadzieścia rozpatrywanych 
w  kraju oraz trzecia na cztery w  woje-
wództwie świadczy o  tym, że wśród 
najlepszych, w  naszym powiecie zaan-
gażowanie wydatków bieżących wyna-
grodzeniowych jest stosunkowo niskie. 
5. Udział środków europejskich w wy-
datkach ogółem.
Posiadanie środków zewnętrznych 
zwiększa potencjał inwestycyjny 
i  jest znaczącym czynnikiem rozwo-
ju lokalnego. Im więcej środków z  UE 
tym większe możliwości rozwoju. 
W  naszym powiecie wskaźnik ten 
wynosi 0,287 i  daje to nam lokatę 6 
wśród 20 powiatów. Najlepszy wskaź-
nik wynosi 0,665. W  województwie 
śląskim wśród 4 pierwszych powia-
tów w  rankingu jesteśmy na miejscu 2. 
Świadczy to o  tym, że jesteśmy 
w  czołówce pod względem wy-
korzystania środków unijnych. 
6. Relacja zobowiązań do dochodów 
ogółem.
Obrazuje udział zobowiązań ogółem do 
dochodów ogółem, czyli poziom zadłu-
żenia. Wzrost zobowiązań wpływa na 
usztywnienie budżetu i negatywnie na za-
chowanie płynności finansowej jednostki. 
W naszym powiecie wskaźnik ten wyno-
si 0,788, co daje nam 17 lokatę w oma-
wianej dwudziestce. Najwyższy wskaź-
nik to 1,00.
W  województwie śląskim zajmujemy 

4 lokatę. Spośród 20 najlepszych 
w  kraju i  4 w  województwie mamy 
bardzo dobry wskaźnik świadczą-
cy o  małych zobowiązaniach w  od-
niesieniu do dochodów. Czyli nadal 
posiadamy zdolność kredytowania. 
7. Udział podatku dochodowego od 
osób fizycznych w  dochodach bie-
żących. 
Wskaźnik określa zamożność indy-
widualną mieszkańców powiatu i  jej 
wpływ na wielkość dochodów powiatu. 
W  naszym powiecie ten wskaź-
nik wynosi 0,574 i  daje nam to 
12 lokatę w  omawianej dwudzie-
stce. Najlepszy wskaźnik wśród 
20 omawianych wynosi 0,997. 
W  województwie śląskim 
wśród czterech pierwszych po-
wiatów zajmujemy 4 miejsce. 
Wskaźnik ten nie jest bezpośrednio 
uzależniony od działalności powiatu 
z  tytułu realizacji swoich zadań po-
wiatowych. Wielkość podatku docho-
dowego zależy od ilości pracujących 
w  powiecie, wielkości ich wynagro-
dzeń oraz odprowadzanych podat-
ków bezpośrednich. Wysokość tego 
wskaźnika w  naszym powiecie jest 
pozytywna, gdyż pokazuje, że mimo 
ograniczonej zamożności mieszkań-
ców i co za tym idzie, mniejszych od in-
nych dochodów z podatków, jesteśmy 
w czołówce województwa oraz kraju 
W  roku 2020 samorządy musia-
ły zabezpieczyć nieprzewidziane 
w  planie wydatki na zapobieganie, 
przeciwdziałanie i  zwalczanie  CO-
VID-19. Były to wydatki o  charak-
terze tymczasowym, zostały one 
jednak w  omawianym raporcie wy-
odrębnione i  wskazane oddzielnie. 
W  klasyfikacji ujętej w  raporcie Po-
wiat Częstochowski, pod względem 
wydatków na ten cel w  przeliczeniu 
na jednego mieszkańca znajduje się na 

miejscu 10 na 314 powiatów ziemskich 
w  Polsce. Natomiast w  wydatkach 
ogółem poniesionych w  trakcie roku 
zajmujemy lokatę 3 w  kraju. Nasze 
wydatki z budżetu własnego poniesio-
ne na cele COVID-19 wyniosły 1 803 
601,67 zł i  były największe wśród 
powiatów województwa śląskiego. 
Niezależnie od środków ww. po-
chodzących z  naszych dochodów 
własnych, powiat miał do dyspozycji 
również środki zewnętrzne, z Budże-
tu Państwa oraz Urzędu Marszałka 
woj. Śląskiego. Tych środków łącznie 
uzyskanych w formie dotacji oraz z ty-
tułu uczestnictwa w projektach orga-
nizowanych z racji pomocy powiatom, 
uzyskaliśmy łącznie 1 655 737,82 zł. 
Łącznie więc na cele  CO-
VID-19 wydatkowaliśmy środ-
ki w  wysokości 4 009 531,99 zł. 
To tak znaczne zaangażowanie wydat-
ków na ww. cele świadczą o dużej odpo-
wiedzialności i poważnym traktowaniu 
niebezpiecznego tematu  COVID-19. 
Świadczy również o tym, że gospodar-
ka finansowa Powiatu Częstochow-
skiego jest na tyle bezpieczna i przewi-
dywalna, że poważny, niespodziewany 
kryzys nie pogrążył jej w  kłopotach 
i  nie wpłynął na zachwianie realizacji 
podstawowych zadań powiatowych. 
Trudno wyliczalne są pozytywne skut-
ki poważnego potraktowania przez 
nas nakładów na walkę z  COVID, ale 
na pewno są one znaczne i pozytyw-
nie porównywalne w  odniesieniu do 
dostępnych danych z  innymi jednost-
kami samorządowymi w kraju.

Na podstawie Rankingu  
finansowego samorządu  

terytorialnego w Polsce 2020.

Powiat Częstochowski 
pnie się w rankingu

„Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020” 
prezentuje i daje konkretne instrumenty do oceny funkcjonowania 

każdej lokalnej władzy oraz określa przejrzysty obraz gospodarki 
naszego kraju.

Krzysztof Smela
Starosta Częstochowski

103 lata temu Polska odzy-
skała niepodległość. 
Po 124 latach zaborów 

zrzuciła kajdany niewoli i powróciła na 
mapę Europy. 11 listopada to dla Po-
laków ważna data –  dzień, w  którym 
obchodzimy odzyskanie przez Polskę 
Niepodległości. 11 listopada 1918 r. 
upamiętnia moment przekazania przez 
Radę Regencyjną pełni władzy wojsko-
wej Józefowi Piłsudskiemu. 
W jednej dacie odzwierciedlają się marze-
nia kilku pokoleń Polaków, walczących na 
wszystkich polach bitewnych Europy. 

Od wielu lat wszyscy jednoczymy się 
na uroczystościach z  tej okazji. W  tym 
roku  zapraszamy na Powiatową Mszę 
Św. dziękczynną w  rocznicę odzyskania 
przez Polskę Niepodległości oraz z  oka-
zji 55. rocznicy święceń kapłańskich i 80. 
rocznicy urodzin ks. gen. Stanisława Ro-
spondka. 11 listopada 2021 r. na godz. 
11.00 do kościoła pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w  Mstowie 
zapraszają:

Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, 
Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz, 

ks. gen. Stanisław Rospondek.

11 listopada - pamiętajmy i dbajmy!
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U roczyste przecięcie wstęgi, 
z  udziałem władz samorządo-
wych, mieszkańców i  wykonaw-
cy inwestycji, miało miejsce 

w  czwartek 21 października w  Poczesnej, 
na rondzie przy skrzyżowaniu ulic Łąkowej, 
Chabrowej i Południowej. 
W ramach trwającej 19 miesięcy inwestycji 
przebudowano odcinek drogi DP 1056 S na 
ciągu DK -1 - Poczesna - Mazury - Młynek 
– Wąsosz - DW 908 o  długości 3100 m. 
Nowa jezdnia wykonana z  asfaltobetonu 
ma teraz 6 m szerokości. Piesi zyskali nowy 
chodnik o długości 2 800 m, a mieszkańcy 
zjazdy do posesji z  kostki brukowej, prze-
budowaną sieć gazową, wodociągową, 
sanitarną i  telekomunikacyjną w  obrębie 
ronda oraz kompleksowe odwodnienie dro-
gi rowami otwartymi i krytymi. Na drodze 
wykonano również oznakowanie pionowe 
i poziome. 

Do głównych zalet na-
wierzchni z  betonu ce-
mentowego C35/45 z dy-
latacjami można zaliczyć: 

- odporność na zużycie i koleinowa-
nie, niezależnie od temperatury,
- niższe koszty utrzymania,
- duża sztywność, która zapewnia 
dobry rozkład ciężarów na war-
stwy niższe,

- wysoka wytrzymałość na zmęczenie,
- obniżona hałaśliwość na styku 

opona - droga,
- odporność na działanie olejów i ma-

teriałów organicznych,
- czas eksploatacji dwukrotnie 

dłuższy niż nawierzchni asfaltobe-
tonowej.

Drugorzędną cechą, ale nabierającą 
znaczenia, jest jasność nawierzchni 
z betonu. Wykonana w tej technologii 

zatoka dla autobusów znacznie od-
różnia się od czarnej nawierzchni as-
faltobetonowej i  może być sygnałem 
dla kierujących innymi pojazdami, że 
nie jest to część jezdni przeznaczona 
dla nich.
Odbioru zatoki dokonali starosta 
Krzysztof Smela, wicestarosta Jan 
Miarzyński, dyrektor PZD Roman Pa-
kuła oraz Sekretarz Gminy Kłomnice 
Bożena Lara.  PJ

Droga w Poczesnej 
otwarta

Od 21 października kierowcy i piesi mogą korzystać z całkowicie 
przebudowanej drogi powiatowej DP 1056 S 

na odcinku Poczesna – Wąsosz.

NIEZNANICE Z NOWĄ ZATOKĄ AUTOBUSOWĄ

Mieszkańcy gminy Kłomnice 
mogą już korzystać 

z chodnika i zatoki autobusowej 
wykonanej z betonu.

P lac budowy, firmie DUKT z Włosz-
czowej, przekazali Starosta Czę-
stochowski Krzysztof Smela,  
Wicestarosta Częstochowski Jan 

Miarzyński, Wójt Gminy Olsztyn Tomasz 
Kucharski, Dyrektor Powiatowego Zarzą-
du Dróg w Częstochowie Roman Pakuła 
i  Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
w Myszkowie Zbigniew Cesarz.
Całkowity koszt inwestycji wynosi  
508 tys. zł. Powiat Częstochowski 
zapłaci 231 tys. zł Gmina Olsztyn  
150 tys. zł, a  Powiat Myszkowski  
127 tys. zł. Zadanie przewiduje całko-
witą wymianę podbudowy z  kruszy-
wa, położenie nowej nawierzchni as-
faltowej przy zachowaniu parametrów 
geometrycznych drogi. Prace mają za-
kończyć się do 30 listopada 2021 r.

PJ

- Osobiście jestem bardzo zadowolony 
i cieszę się wspólnie z mieszkaniami ul. Po-
łudniowej i  ul. Łąkowej gdyż wiem, że od 
wielu lat czekali na to zadanie, a  przede 
wszystkim na zwiększenie bezpieczeństwa 
na drodze o  dużym natężeniu ruchu – ko-
mentuje Adam Morzyk, Członek Zarządu 
Powiatu Częstochowskiego.
Wykonawcą inwestycji była firma BITUM 
Sp. z o.o. z Lipia Śląskiego. Wartość całko-
wita to 6 714 391,00 zł, z  czego dotacja 
z  RPO WSL (UE) 3 674 300 zł (projekt 
„Zwiększenie mobilności Subregionu Pół-
nocnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez 
przebudowę dróg powiatowych na ciągu 
DK-1 - Poczesna - Mazury - Młynek - Wą-
sosz - DW 908”), środki Powiatu Często-
chowskiego – 1 740 242,00 zł i Gminy Po-
czesna – 1 299 849,00 zł. 

PJ

Przekazanie placu budowy 
drogi Biskupice-Zaborze

Na przełomie października i listopadarozpocznie się remont 
odcinka drogi prowadzącego z Biskupic do Zaborza.
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W ażnym punktem sierp-
niowych spotkań 
było wypracowanie 
nowych kierunków 

współpracy w tym w zakresie de-
klaracji wzajemnego wsparcia na-
szych samorządów w sytuacjach 
nadzwyczajnych. Omówiono, także 
kwestię zintensyfikowania wymian 
młodzieżowych. Polsko-niemieckie 
partnerstwo naszych powiatów od lat 
przynosi korzyści obu samorządom, zarów-
no w zakresie merytorycznym, jak i twardych inwestycji. Delegacja Powiatu 
Częstochowskiego niezapomniała również o zorganizowaniu formy promocji 
walorów turystycznych Powiatu Częstochowskiego.
Wzmacnianie relacji w ramach współpracy zagranicznej stanowi najlepszą 
odpowiedź na postępującą globalizację. Silna sieć kontaktów międzynaro-
dowych to nie tylko  wymiana  doświadczeń i dobrych praktyk, ale przede 
wszystkim wzmacnianie bezpieczeństwa naszego powiatu. Dobrze jest mieć 
zewnętrznego partnera, na którego można liczyć w przypadku zdarzeń obni-
żających wydajność lokalnych systemów zarządzania kryzysowego. Współ-
praca zagraniczna to także wymiany młodzieżowe i nowe możliwości dla 
uczniów naszych szkół. To przede wszystkim wzajemna inspiracja zarówno 
dla strony polskiej, jak i niemieckiej — komentuje dla Częstochowskich Wieści 
Powiatowych Adam  Morzyk  Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego. 
W skład delegacji weszli: Adam Morzyk, Radni Powiatu Częstochowskiego 
Monika Kosielak i Adam Jaruga, Dyrektor PZD Roman Pakuła oraz Dyrektor 
Zespołu Szkół w Złotym Potoku Beata Wójcik.

MDz

Mikołaj na kresach

P owiat Częstochowski włączył 
się w  akcję Święty Mikołaj na 
Kresach organizowaną przez 
Stowarzyszenie Patriotyczne 

Kresy w  Częstochowie, w  ramach, której 
Święty Mikołaj przekaże polskim dzieciom 
na kresach słodycze, maskotki i  artykuły 
szkolne. Podarunki dla dzieci zgromadzone 

zostały poprzez zbiórkę, w którą aktywnie 
włączył się Powiat Częstochowski wraz 
z Zespołem Szkół im. Władysława Szafera 
w Złotym Potoku, Liceum Ogólnokształcą-
cym w Kamienicy Polskiej, Zespołem szkół 
w Koniecpolu oraz Specjalnym Ośrodkiem 
Szklono-Wychowawczy im. J. Brzechwy 
w Bogumiłku. MDz

To  bardzo potrzebna inicjatywa, która 
nie tylko daje radość dzieciom dzięki 
otrzymanym prezentom, ale przede 

wszystkim pokazuje polskim rodzinom na 
kresach, że tu w Polsce pamiętamy o nich. 

Ważne jest także to, że angażując w tą 
akcję młodzież już dziś budujemy w nich 
poczucie potrzeby pomagania i solidar-
ności z rodakami na kresach. W efekcie 

tworzymy zaplecze pokoleniowe, które za-
pewni ciągłość tej wspaniałej inicjatywy
 - powiedział Członek Zarządu Powiatu 

Częstochowskiego.

W 82. rocznicę agresji ZSRR na 
Polskę upamiętniono ofiary 
Zbrodni Katyńskiej odsła-
niając pomnik poświęcony 

wszystkim, którzy stracili życie wiosną 
1940 r.
Pomnik Katyński został przeniesiony 
w  nowe miejsce przy kościele pw. Św. Mi-
chała Archanioła. Aktu odsłonięcia dokona-
li potomkowie zamordowanych w  Katyniu 
mieszkańców Koniecpola. Wśród ponad 22 
tysięcy ofiar Zbrodni Katyńskiej byli miesz-
kańcy gminy Koniecpol: kpt. Aleksander 
Romuald Bogobowicz, kpt. Zygmunt Py-
tlewski, ppor. Ludwik Sędzimir, asp.  Policji 
Państwowej Marian Sierpiński, pomocnik 
policjanta Jan Więcek.
W  uroczystości, którą zainaugurowała 
Msza Święta uczestniczyli parlamentarzy-
ści, mieszkańcy Koniecpola oraz delegacje 
służb mundurowych. Władze powiatu re-
prezentował Wicestarosta Częstochowski 
Jan Miarzyński.

PJ

Ofiary Zbrodni Katyńskiej 
upamiętnione w Koniepcolu

Zapraszamy do udziału w konkursie „Świątecz-
na Kartka od Starosty”. Tegoroczna edycja jest 
pierwszą, a każda kolejna będzie inna od po-
przedniej. Chcemy, aby uczniowie przyłączyli 

się do tradycji tworzenia i pisania kartek świątecznych.  
W roku 2021 uczestnicy tworzą kartkę w graficznym 
programie komputerowym Paint/Paint 3D. Zaprojek-
towanie kartki będzie wymagało od uczestników umie-
jętności pracy w programie, zdolności plastycznych  
i dużej wyobraźni. Konkurs jest skierowany do uczniów 
szkół podstawowych z terenu powiatu częstochow-
skiego. Zwycięskie kartki zostaną wydrukowane  
i rozesłane do instytucji współpracujących ze Staro-
stwem oraz w nagrodę przekazane laureatom. 

Dla kogo? 
Trzy kategorie:
klasy I – III, klasy IV – VI, klasy VII – VIII

Do kiedy?
Termin nadsyłania prac: 21.11.2021 r.

Masz pytania?
konkursypowiatowe@czestochowa.powiat.pl,
tel. 34 32 29 123

Regulamin i karta zgłoszenia 
– czestochowa.powiat.pl – Dla Mieszkańców
– konkursy powiatowe

Chociaż do świąt pozostało jeszcze trochę 
czasu, już teraz namawiamy Was 

na Opowieść Wigilijną  
- niekoniecznie dickensowską,  

ale równie magiczną i niezwykłą. 

Ogłaszamy konkurs na napisanie naj-
bardziej klimatycznej, rozgrywającej 
się w miejscowości autora opowieści 
wigilijnej. Konkurs skierowany jest 

do osób od 16 roku życia. Opowiadanie powin-
no zawierać maksymalnie 6 tysiące znaków, 
czyli ok. 2 strony A4 czcionką 12. 
Prace należy przesłać do 25 listopada na adres 
konkursypowiatowe@czestochowa.powiat.pl. 
Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest 
dostępny na stronie: 
www.czestochowa.powiat.pl w zakładce  
„Dla mieszkańców” - „Konkursy powiatowe” 
lub pod numerami telefonów: 
34 3229123 / 34 3229211
Zwycięska praca zostanie opublikowana w gru-
dniowym wydaniu magazynu „Częstochowskie 
Wieści Powiatowe”. Dla osób wyróżnionych 
przewidujemy nagrody rzeczowe.

Stwórz 
kartkę świąteczną

- weź udział 
w konkursie!

Partnerstwo 
polsko-niemieckie

W dniach 26-30 sierpnia delegacja Powiatu Częstochowskiego 
pod przewodnictwem Członka Zarządu Adama Morzyka 

wzięła udział w serii spotkań koordynujących współpracę  
międzynarodową Powiatu Częstochowskiego 

z niemieckim Powiatem Bodeńskim. 
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30 września, przeglądu po-
stępu prac realizowanych 
na zlecenie Powiatu Czę-
stochowskiego, dokonali 

Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, 
Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nie-
ruchomościami Skarbu Państwa Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie Małgorzata 
Kuk oraz Joanna Drobina, inspektor w Wy-
dziale GN prowadząca merytorycznie 
sprawy z  zakresu scaleń gruntów. W  spo-
tkaniu uczestniczyli również Rafał Strzo-
da, przedstawiciel wykonawcy robót oraz 
Konrad Galant, Inspektor nadzoru.  
- Wykonawcą robót budowlanych jest 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe 
LARIX Sp. z  o.o. z  Lublińca, a  nadzór nad 
tymi robotami sprawuje AK-BUD Konrad 
Galant.  Wartości przedmiotowych prac 
z  nadzorem inwestorskim wyniesie aż 
914.354,76 zł – informuje Małgorzata Kuk.
Szybkie tempo prac doprowadziło do spo-
tkania, które odbyło się 1 października 
w  Starostwie Powiatowym w  Częstocho-
wie z  Konradem Zymkiem, wykonawcą 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
przebudowy wydzielanych w  ramach po-
stępowania scaleniowego, dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych i  leśnych wraz 

Scalanie w Lubojence i Lubojnie 
wchodzi w nowy etap

z  odwodnieniem oraz przepustów na 
obiekcie Lubojna, Lubojenka gmina My-
kanów. W  spotkaniu tym, obok starosty 
i  pracowników Wydziału Gospodarowa-
nia Nieruchomościami Skarbu, uczest-
niczyli Konsultant projektu scalenia 
Andrzej Przybylski, Wójt Gminy Myka-
nów Dariusz Pomada oraz radni gminy  
i sołtysi wsi Lubojna i Lubojenka. 
- Spotkanie miało na celu omówienie prac 
związanych z  zagospodarowaniem po-
scaleniowym gruntów, przede wszystkim 
wskazanie potrzeb i  wymagań w  zakresie 
technologii przebudowy dróg, które po-
winny zostać ujęte w projekcie i kosztorysie  
– zaznacza starosta Krzysztof Smela. 
Przedmiotowe prace prowadzone są 
w  zakresie operacji typu „Scalanie grun-
tów” realizowanej w  ramach poddziałania 
„Wsparcie na inwestycje związane z  roz-
wojem, modernizacją i  dostosowywaniem 
rolnictwa i  leśnictwa” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

PJ

Prace nad gruntowną konserwacją i renowacją rowów melioracji szczegółowej oraz przebudową 
przepustów mogą obserwować mieszkańcy Lubojenki w gminie Mykanów.

W  dniu 19 października z  ogromnym żalem odebraliśmy 
wiadomość o  nagłej śmierci naszej koleżanki Magdale-
ny, która była pracownikiem Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie od 1 stycznia 1999 roku. To pożegna-

nie na które nie jesteśmy gotowi….Chcemy jednak podziękować Ci za 
Twoją obecność wśród Nas, za wszelkie dobro, troskę i przyjaźń…od-
dana pracy i innym - często zapominałaś o sobie…odeszłaś cicho bez 
słów pożegnania…będzie nam trudno przyjąć Twoją nieobecność bo 
mocno wierzyliśmy w to, że wygrasz tę walkę i wrócisz do Nas. 
Ten żal jest niewypowiedziany, ale Ty już dotarłaś do portu zbawie-
nia….Spoczywaj w pokoju.

Magdalena nie mówimy żegnaj… 
lecz do zobaczenia…

Rodzicom i Bratu z Rodziną składamy  
szczere wyrazy współczucia

Przyjaciele i współpracownicy

Pożegnanie 
Magdaleny Wrony

9
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P odczas posiedzenia, które od-
było się 5 października 2021 
r. w  siedzibie Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 

w  Częstochowie, omówiono poszcze-
gólne zadania z  zakresu rehabilitacji 
zawodowej i  społecznej, porównano 
wysokość środków przeznaczonych 
na te zadania w  roku ubiegłym z  tymi, 
które otrzymano na rok 2021. Pomimo 
uzyskania większych środków finanso-
wych niż w roku ubiegłym i zwiększenia 
przyznawanych kwot dofinansowań, 
przedstawiono trudności wynikające 
z  realizacji zadań PFRON,  spowodo-
wane zwiększoną liczbą wniosków osób 
niepełnosprawnych ubiegających się 
o  dofinansowanie ze środków PFRON. 
Poinformowano o  konieczności prze-
niesienia środków finansowych PFRON 
pomiędzy poszczególne zadania. Rada 
pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały Rady Powiatu Częstochow-
skiego w sprawie zmiany podziału środ-
ków PFRON na zadania z zakresu reha-
bilitacji zawodowej i  społecznej osób 
niepełnosprawnych.

W  trakcie spotkania zostały przedsta-
wione informacje na temat Programów: 
„Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, 
„Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 
sytuacji wywołanych chorobami zakaź-
nymi”, „Aktywny Samorząd” i  stopnia 
ich realizacji. 
Adam Jaruga i Paweł Kożuch zapozna-
li uczestników zebrania z  modelowym 
funkcjonowaniem powiatowych spo-
łecznych rad oraz najważniejszymi te-
zami, jakie zostały sformułowane pod-
czas „Forum powiatowych społecznych 
rad ds. osób niepełnosprawnych woje-
wództwa śląskiego”, które odbyło się 
28 września w  Urzędzie Marszałkow-
skim w Katowicach.

Powiatowa Społeczna Rada do spraw 
Osób Niepełnosprawnych obradowała 
w  składzie: Adam Jaruga - Przewod-
niczący Rady, Halina Kowalczyk – Wi-
ceprzewodnicząca  Rady (obecna była 
w formie zdalnej), Irena Pluta - Członek 
Rady, Waldemar Trószyński - Członek 
Rady oraz zaproszeni: Henryk Kasiura 
– Członek Zarządu Powiatu Często-
chowskiego, Małgorzata Krasoń - Peł-
nomocnik Starosty ds. Osób Niepełno-
sprawnych oraz Katarzyna Buchajczuk 
- Dyrektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Częstochowie, Paweł 
Kożuch - Kierownik Sekcji ds. Osób Nie-
pełnosprawnych  i  Marlena Pronobis - 
Referent.

PJ

Powiatowa Społeczna 
Rada do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych  
z nowym zarządem

Adam Jaruga został jednogłośnie wybrany na Przewodniczące-
go Rady. W skład prezydium weszły również Halina Kowalczyk, 

wiceprzewodnicząca i Irena Pluta, sekretarz.

Październik jest mie-
siącem świadomości 
na temat raka piersi. 
Zgodnie z  hasłem - rak 

to nie wyrok - w  październiku 
szczególnie pochylamy się nad 

świadomością kobiet, a wręcz 
uważam obudzeniem czuj-
ności kobiet. Podstawą jest 
samobadanie jako jedna 
z  pierwszych metod bada-
nia profilaktycznego. Jak 
wiemy, wczesne wykrycie 
nowotworu powszechnie 
nazywanego rakiem piersi 
pozwala na jego skuteczne 
leczenie.
Częstochowskie Amazon-
ki, jak co roku, zaprosiły 

Starostę Częstochowskie-
go na koncert pod nazwą 
„Barwy Jesieni”. - Spotkanie 
podczas koncertu to dobry 
sposób integracji środo-
wisk, które chcą uświada-
miać społeczeństwo, że 
rak to nie wyrok - tłuma-
czy prezes stowarzysze-
nia  Elżbieta Markowska. 
Koncert odbył się 2 paź-
dziernika w  Filharmonii 
Częstochowskiej, a  Po-
wiat Częstochowski 

reprezentowały Anetta Ujma, Naczelnik 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz 
Anna Dziewior, Zastępca Naczelnika Wy-
działu Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu 
i  Promocji Powiatu. Uczestnictwo w  kon-
cercie to nie tylko artystyczny wyraz spo-
tkania, ale przede wszystkim wsłuchanie 
się w głos kobiet, które walkę z nowotwo-
rem piersi już stoczyły i  ją WYGRAŁY! To 
spotkanie, które pobudziło nie tylko w  ko-
bietach wrażliwe struny naszego życia. Po-
budziło nie tylko empatię na ten poważny 
problem zdrowotny kobiet, ale uświado-
miło nam jeszcze mocniej, że to choroba, 
która wcześnie wykryta jest uleczalna. 
Obecność tych WYGRANYCH kobiet po-
kazuje, że można! Jest tylko jeden warunek, 
musimy być wrażliwe nie tylko na nasze 
piękno zewnętrzne, ale przede wszystkim 
wewnętrzne. To kobieta zdrowa emanuje 
zewnętrznie pięknem. Musimy być tylko dla 
siebie dobre, musimy poświecić sobie samej 
chwilę uwagi, troski. Szczęśliwa mama, ko-
bieta - to mama, kobieta ZDROWA! Kobie-
ty muszą pomyśleć o sobie nie tylko w paź-
dzierniku, choć to ten miesiąc szczególnie 
przypominający nam o  ważnym problemie 
zdrowotnym kobiet, jakim jest nowotwór 
piersi. Kobiety profilaktyka to podstawa! 
Nie odkładajcie zdrowia na później…bo 
później może się nie zdarzyć. Kobiety po-
myślcie o sobie nie tylko w październiku.

ADz

Różowy 
październik

– miesiącem walki 
z rakiem piersi

listopad 2021 /125 11
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Ustawą z  dnia 28 maja 1975 r. 
o dwustopniowym podziale ad-
ministracyjnym Państwa oraz 
o  zmianie ustawy o  radach na-

rodowych (Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91) 
wprowadzony został dwustopniowy po-
dział administracyjny kraju na jednostki 
stopnia wojewódzkiego i podstawowego 
rozumianego, jako gminy, miasta i dzielni-
ce większych miast. Na jej mocy od dnia 1 
czerwca 1975 roku utworzone zostało 49 
województw, oraz określone zostały sie-
dziby wojewódzkich organów władzy i ad-
ministracji państwowej. Wszystkie z  wy-
mienionych zmian uwzględnione zostały 
w nowelizacji konstytucji PRL z 10 lutego 
1976 roku. Taki stan rzeczy utrzymał się, 
aż do 1998 roku. Trójstopniowy podział 
administracyjny kraju, a wraz z nim powia-
ty przywrócone zostały reformą admira-
cyjną z dnia 1 stycznia 1999 roku. 
Za podstawowe kryterium funkcjonalne 
możliwości utworzenia powiatu przyję-
to pełnienie przez potencjalną siedzibę 
władz powiatu funkcji ponadgminnych, co 
związane było z istnieniem odpowiednich 
instytucji w  tymże mieście. Za podsta-
wowe instytucje tego typu przyjęto: sąd 
rejonowy, prokuraturę rejonową, urząd 
skarbowy, rejonową komendę policji, re-
jonową komendę straży pożarnej, tere-
nowy państwowy inspektorat sanitarny, 
oddział ZUS, szpital rejonowy, placówki 
szkolnictwa ponadpodstawowego, pla-
cówki terenowe Kas Rolniczych Ubezpie-
czeń Społecznych. W  końcu przyjęto, że 
powiat powinien obejmować, co najmniej 
5 gmin, mieć, co najmniej 50 tys. miesz-
kańców i co najmniej 10 tys. mieszkańców 
w mieście będącym siedzibą władz. Oczy-
wiście ze względu na geograficzne zróż-
nicowanie sieci osadniczej nie wszystkie 
utworzone powiaty spełniają tak okre-
ślone warunki. Tym samym w  1999 roku 
powołany został do życia Powiat Często-
chowski w znanej nam obecnie formie.  
Pierwszym Starostą Powiatu Często-
chowskiego został Wiesław Bąk ur.  
11 sierpnia 1951 r. w Koziegłowach. Urząd 

pełnił od 1 stycznia 1999 roku do 19 listo-
pada 2002 roku. Absolwent Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Częstochow-
skiej, a także studiów podyplomowych na 

Uniwersytecie Warszawskim na kierunku 
Samorząd terytorialny i  rozwój lokalny. 
Zawodowo związany z Zakładem Energe-
tycznym w  Gliwicach, Częstochowskimi 
Zakładami Metalowymi Dom-BOS, gdzie 
pełnił funkcję głównego elektryka, pra-
cował także, jako nauczyciel w  Zespole 
Szkół Energetyczno-Elektrycznych w Ra-
domsku.
Zasiadał w Radzie administracji terenowej 
Międzyregionalnego Stowarzyszenia Go-
spodarczego w  Częstochowie. W  latach 
2004-2006 pełnił funkcję Wiceprzewod-
niczącego Rady Powiatu Częstochow-

skiego. Wraz z objęciem urzędu Starosty 
Wiesław Bąk postawiony został przed 
niełatwym zadaniem organizacji pracy 
nowo powstającego aparatu administra-
cyjnego. Jak mówił sam w  wywiadzie 
z  2000 roku dla kwartalnika samorządu 
powiatowego: „Administracja rządowa 
zgubiła ducha reformy (…) najgorsze jest 
to, że w ślad za nowymi zadaniami nie idą 
pieniądze.„
W  Powiecie Częstochowskim, jak i  w  ca-
łym województwie śląskim panowało bar-
dzo wysokie bezrobocie. W trakcie kaden-
cji Starosty Bąka unormowana została 
sytuacja siedziby Starostwa Powiatowe-
go. Nie była ona w  takim czasie oczywi-
sta. Przeprowadzono także modernizację 
systemów grzewczych w szkole w Złotym 
Potoku, a  także Szpitalu w  Blachowni. 
Uruchomiono Dom Pomocy Społecznej 
w  Blachowni, a  także zwiększono po-
wierzchnię mieszkalną w DPS Turów. 

Odznaczony Złotą odznaką Zasłużony dla 
ochrony przeciwpożarowej, Złotym Krzy-
żem Zasługi oraz Statuetką Starosty Czę-
stochowskiego „Za zasługi dla Powiatu”.
Zmarł w kwietniu 2014 roku.

Szanowni Państwo wspólnie dotarliśmy 
z  naszą serią do współczesnej historii 
Powiatu Częstochowskiego. W  kolejnym 
numerze poznamy postać Starosty Czę-
stochowskiego Ireneusza Skubisa. 
Do zobaczenia. 
    MDz

Starostowie 
częstochowscy

Ustawa o  dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego okre-
śla udział podatków PIT od osób 
fizycznych oraz CIT od osób 

prawnych przysługujący samorządom 
gminnym, powiatowym i  wojewódzkim. 
Podatki PIT od osób fizycznych wpły-
wające do budżetu państwa zależne 
są od obowiązującej skali podatkowej 
oraz ulg w  podatkach. Podział środ-
ków pochodzących z  podatków PIT 
od wynagrodzeń mieszkańców na te-
renie działania danego samorządu 
ustawodawca określa następująco: 
- Gmina otrzymuje w  formie udziałów 
39,34% środków, które wpływają do bu-
dżetu państwa z  tytułu podatków PIT 
płaconych przez mieszkańców tej gminy, 
- Powiat otrzymuje w  formie udziałów 
10,25% środków, które wpływają do bu-
dżetu państwa z tytułu podatków PIT pła-
conych przez mieszkańców tego powiatu, 
- Województwo otrzymuje w  for-
mie udziałów 1,60% środków, które 
wpływają do budżetu państwa z  ty-
tułu podatków PIT płaconych przez 
mieszkańców tego województwa. 
Udział w  podatkach od osób fizycznych 
jest bardzo znacznym źródłem dochodów 
własnych powiatu. Średnio w ostatnich la-
tach wielkość dochodów własnych w Po-
wiecie Częstochowskim stanowiło około 
60% wszystkich dochodów. W tej grupie 
dochodów własnych około 50% stanowią 
udziały w  podatku PIT od osób fizycz-
nych. W  ostatnich latach była to kwota 
w  granicach 32-35 milionów złotych. 
Wielkość podatków płaconych przez oby-
wateli odzwierciedla stan gospodarki i jej 
rozwój na terenie działania danego samo-
rządu. Świadczy to o wielkości zatrudnie-
nia oraz wysokości wynagrodzeń miesz-
kańców. Ostatnie lata pokazują, że z roku 
na rok wielkość tych podatków wzrastała. 
Analizując wpływy z  tego tytułu do bu-
dżetu powiatu, od roku 2015 wyglądało 
to następująco:

Rok        Wykonanie planu:
2015   22 050 981,00 
2016   23 552 831,00 
2017   25 220 858,00 
2018   29 532 572,00 
2019   32 690 685,00 
2020   33 103 097,00
 

Plan roku: 
2021 – 35 202 197,00 
2022 – 33 323 147,00
Powyższe dane wskazują, że w minionych 
latach z  roku na rok wielkość udziałów 
w  podatkach sukcesywnie wzrastała. 
Tempo wzrostu nieco zmalało od roku 
2020, czyli od skutków zmian ustawowych 
wynikających z obniżenia najniższego pro-
gu podatkowego z 18% do 17% oraz z fak-
tu wprowadzenia ulg dla młodych pracow-
ników w wieku nieprzekraczającym 26 lat. 
Jednak już w roku 2021 nastąpił ponow-
ny wzrost, co świadczy o  tym, że mimo 
tych ulg nadal następuje rozwój gospo-
darczy i  udziały w  podatkach wzrastają. 
Zapowiedzią niekorzystnego prze-
łomu jest rok 2022. Plan i  wskaźniki 
przekazane przez Ministerstwo Finan-
sów na przyszły rok pokazują znacz-
ną obniżkę w  porównaniu do roku po-
przedniego. Plan dochodów z  tytułu 
udziału w  podatkach w  odniesieniu do 
roku 2021 spadł o  około 1 900 tys. zł. 
Oczywistą rzeczą jest, że ulgi podat-
kowe są korzystne dla obywatela, jako 
osoby fizycznej, wpływają pozytyw-
nie na jego portfel osobisty, ale jed-
nocześnie wpływają niekorzystnie na 
wielkość budżetu państwa, a  pośred-
nio na budżety poszczególnych samo-
rządów, czyli dobro społeczne ogółu. 
Wprowadzone w 2019 roku ulgi były po-
zytywne dla młodych pracujących oraz 
większości pozostałych pracujących oby-
wateli. Spowodowało to jednak zahamo-
wanie tempa corocznego wzrostu wielko-
ści udziału w podatkach dla samorządów. 
Wzrost ten przez pierwsze dwa lata, cho-
ciaż mniejszy, ale występował. Działo się 
tak dlatego, że sukcesywnie następował 
wzrost gospodarczy i  wzrost odprowa-
dzanych podatków do budżetu państwa. 
Jednak wysokość planu roku 2022 do-
tycząca udziału w podatkach PIT jest dla 
nas bardzo niekorzystna. Spadek udzia-
łów z  około 35 mln do około 33 mln zł 
znacznie ogranicza możliwości wydatko-
we powiatu częstochowskiego. Dla sa-
morządów nie jest zrozumiałe, dlaczego 
przy widocznym wzroście gospodarczym 
maleją udziały w  podatkach od osób fi-
zycznych. Jeżeli powodują to ulgi podat-
kowe, czego nie potwierdzają lata 2020 
i  2021, to dlaczego nie ma uzupełnienia 

tych zmniejszeń poprzez zapowiada-
ne wcześniej rekompensaty. Wg rządu 
na reformach podatkowych roku 2019 
samorządy miały nie ponosić strat. 
Powyższy fakt świadczy i  potwierdza 
słuszność protestów wielu samorządów, 
które wykazują zmniejszenie wpływów 
budżetowych z  tytułu udziału w  podat-
kach. Najbardziej te zmniejszenia odczu-
ją duże samorządy gminne i miejskie, ale 
i my, jako powiat częstochowski również 
w roku 2022 tracimy na dochodach wła-
snych z tytułu udziału w podatkach PIT. 
Plan roku 2022 to pierwszy plan, 
w  historii ostatnich lat powiatu czę-
stochowskiego, wykazujący plano-
wane dochody z  tytułu ww. udziałów 
znacznie niższe od roku poprzedniego. 
Brak jest jakichkolwiek zapowiadanych 
wcześniej decyzji o  przewidywanych 
kompensatach dla samorządów z tytułu 
zwolnień podatkowych młodych pracu-
jących do 26 roku życia, z  tytułu obni-
żenia podstawowej stawki podatkowej 
z  18% na 17% oraz z  tytułu zachwia-
nia gospodarki z  powodu  COVID  19. 
Nie widać również efektów zapowia-
danego znacznego zasilenia budże-
tów samorządowych wpływami z  PIT 
i  CIT z  tytułu wprowadzenia „Polskie-
go Ładu”. Z  kalkulatorów samorzą-
dowych zamieszczonych na stronie 
Ministerstwa Finansów wynikało, że 
wpływy z PIT i CIT na 2022 będą wyż-
sze o  około 12 mln zł, co nie potwier-
dziło się w  otrzymanych wskaźnikach. 
Pewną kompensatą dla naszego powia-
tu jest pokazana we wskaźnikach MF 
kwota 5 209 180 zł na uzupełnienie 
subwencji ogólnej za rok 2021. Jest to 
jednak zasilenie jednoroczne, niezała-
twiające zapowiadanych kompensat 
stałych z  tytułu ww. ulg podatkowych 
oraz zapowiadanych ogólnonarodo-
wych korzyści z tytułu „Polskiego Ładu”. 
Wg samorządów, najlepszym sposo-
bem rekompensat z ww. tytułów byłoby 
procentowe zwiększenie udziału w  po-
datkach bezpośrednich dla wszystkich 
szczebli samorządów. Postulują to sa-
morządy indywidualnie, poprzez swoje 
związki samorządowe oraz w czasie spo-
tkań i  narad z  przedstawicielami rządu, 
a  także poprzez swoich parlamentarzy-
stów. Niestety propozycje te nie są do-
tychczas oficjalnie przez rząd rozpatry-
wane, a sytuacja finansowa samorządów 
nie poprawia się w takim stopniu, w jakim 
następuje rozwój gospodarczy naszego 
kraju. Niepewność co do wielkości pod-
stawowych dochodów ogranicza moż-
liwość podejmowania strategicznych 
decyzji, między innymi inwestycyjnych, 
co hamuje potencjał rozwojowy samo-
rządów.

Krzysztof Toczko
Skarbnik Powiatu

O PODATKU PIT 
SŁÓW KILKA

Zapraszamy do lektury kolejnej części naszej serii 
Starostowie Częstochowscy zapoczątkowanej w 119 

numerze Częstochowskich Wieści Powiatowych. 



Patryk Jeziak: W ramach wydziału 
edukacji, powierzono Pani nadzór nad 
sportem, turystyką i promocją. Jakie 
ma Pani refleksje po roku pracy na tym 
stanowisku?

Anna Dziewior: W  październiku minął 
rok od objęcia przez mnie funkcji za-
stępcy naczelnika wydziału EZK. Mam 
ogromną przyjemność zastępować i jed-
nocześnie merytorycznie współpraco-
wać z  dr. Leonardem Smolarskim, który 
pełni funkcję naczelnika wydziału. To 
duże wyzwanie, bo wydział ma ogrom-
ny obszar działania w  zakresie zdrowia, 
kultury, sportu, turystyki i  promocji. To 
zupełnie inny obszar działań od tych, 
którymi dotychczas się zajmowałam, 
ale wydział tworzą kompetentni ludzie, 
z którymi praca staje się przyjemnością. 
Merytorycznie zajmuje się nadzorem 
nad stowarzyszeniami, fundacjami i pro-
mocją powiatu oraz współpracuję z jed-
nostkami kultury fizycznej i  turystyki. 
Praca na tym stanowisku to nowe hory-
zonty i doświadczenia to również wyżej 
postawiona poprzeczka niż dotychczas, 
ale to przede wszystkim spotkania i  po-
znawanie nowych ludzi np. olimpijczy-
ków, działaczy sportowych, wspaniałych 
trenerów, którzy ciężką codzienną pracą 
trenują naszych zawodników.

PJ:  Czy sport jest ważny w Pani życiu? 
Jakie dyscypliny sportowe są Pani ulu-
bionymi?

ADz: Zdecydowanie sport jest w  moim 
życiu ważny. Sport to zdrowie to ta-
kie prozaiczne stwierdzenie, ale jakże 
prawdziwe. Charakter mojej pracy i wie-
logodzinna praca siedząca jak w  moim 
przypadku nie mają dobrego wpływu 
na naszą sprawność. Dlatego, jeśli tylko 
mogę spaceruję, uprawiam nordic wal-
king, jeżdżę na rowerze. Nie chciałabym 
faworyzować żadnej z dyscyplin sporto-
wych, ale odpowiadając na Pana pytanie 
faktycznie kiedyś w szkole podstawowej 
im. Gustawa Morcinka w  Poczesnej, do 
której uczęszczałam nasza wspaniała 
nauczycielka Pani Zofia Król, zaszczepiła 
we mnie pasje do siatkówki. Oczywiście 
to była zupełnie amatorska gra, ale spra-
wiała mi ogromną przyjemność, chociaż 
chyba z  dobrym serwowaniem miałam 
największy problem… (śmiech)… zresztą 
szkoła w Poczesnej to sami wspaniali na-
uczyciele… Zofia Król, Andrzej Markow-
ski, Teresa Szymczyk, Alicja Krakowian, 
Anna Kuziorowicz, Maria Kidawa, Anna 
Lisicka…mogłabym wymieniać bez koń-
ca. Później szkoła średnia, a tam jednym 
ze wspaniałych nauczycieli był wtedy 
Pan Wiesław Matyga, którego wszyscy 
doskonale znamy z  działalności w  LZS, 
ale to też poziom gry amatorski.

W 2016 roku odbyła się pierwsza Spar-
takiada w gminie Konopiska.
W 2017 roku miała miejsce II Spartakia-
da w gminie Rędziny.
W 2018 roku odbyła się piękna uroczy-
stość obchodów 100-lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości, 20-lecie 
utworzenia Powiatu Częstochowskie-
go i 825. rocznica istnienia miejscowo-
ści Mstów i  tam właśnie odbyła się III 
Spartakiada Gmin.
W 2019 roku IV Spartakiada odbyła się 
w gminie Olsztyn.
Planowana V Spartakiada miała odbyć 
się w Blachowni, ale sytuacja wywołana 
przez epidemię zmieniła wszystkie do-
tychczasowe plany i zamierzenia. Mamy 
ogromną nadzieję, że w przyszłym roku 
będziemy mogli przystąpić do organiza-
cji tego ważnego sportowego przedsię-
wzięcia.
Oczywiście wszystkie wydarzenia 
sportowe i turystyczne, które odbywa-
ją się na terenie powiatu częstochow-
skiego w  każdej dyscyplinie są bardzo 
ważne. Jako osoba odpowiedzialna za 
te wydarzenia cieszę się z  każdej ini-
cjatywy i chęci współpracy. Tam, gdzie 
tylko to możliwe powiat jest obecny, 
choć wiadomo, że nie możemy być 
w każdym miejscu. Chciałabym jeszcze 
wspomnieć o  ważnej inicjatywie tury-
stycznej, z  której korzystają nie tylko 
mieszkańcy powiatu częstochowskie-
go, ale wszyscy odwiedzający i  wy-
poczywający na terenie Jury. Powiat 
częstochowski czynnie uczestniczy 
w  popularyzacji walorów rekreacji ru-
chowej. Od kilku lat współfinansujemy 
wraz z Urzędem Marszałkowskim oraz 
Regionalnym Oddziałem PTTK odnowę 
znaków na szlakach turystycznych, oraz 
z wyposażenia ich w infrastrukturę tzn. 
drogowskazy i słupy na terenie Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej
W  tym trudnym jeszcze pandemicznie 
roku powiat partycypował w 84 wyda-
rzeniach sportowych, a  zaznaczam, że 
odbywały się one dopiero od połowy 
tego roku oraz w  10 wydarzeniach tu-
rystycznych.

PJ:  Jakie nowe działania promocyj-
ne powiat podjął lub zamierza podjąć 
w najbliższym czasie?

ADz: Chciałabym mocno podkreślić, 
że każde działanie promocyjne, jakie 
podejmujemy ma odniesienie do miesz-
kańca powiatu częstochowskiego. Bar-
dzo zależy mi na tym, żebyśmy utożsa-
miali się z  miejscem, w  którym żyjemy 
stąd idea hasła promocyjnego dla na-
szego powiatu:

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI  
– TWÓJ CEL, WSPÓLNE MIEJSCE

Krótka rzecz 
o codzienności

Tutaj żyjesz, pracujesz, rozwijasz się 
TUTAJ masz swój cel i  tutaj mamy 
WSPÓLNE miejsce. Działania promo-
cyjne prowadzimy na różnych płasz-
czyznach, począwszy od zdrowia 
i  programów zdrowotnych, które są 
skierowane do mieszkańców powiatu, 
sportu i  rekreacji ruchowej, o  której 
już wspominałam. To szeroko pojęta 
kultura, a  tu bardzo szeroki wachlarz 
różnorodnych przeglądów dziecięcych 
i  młodzieżowych zespołów tanecz-
nych, wokalistów oraz przegląd zespo-
łów folklorystycznych czy Powiatowy 
Przegląd Orkiestr Dętych. Bez wątpie-
nia najważniejszym wydarzeniem kul-
turalnym, a  jednocześnie promującym 
powiat częstochowski są Statuetki Sta-
rosty, których gala odbywa się co roku 
w Filharmonii Częstochowskiej.
Oświata to także działania promocyj-
ne, które polegają na docenieniu pracy 
uczniów z terenu powiatu i przyznanie 
najlepszym stypendiów oraz nagród 
starosty. Współpraca z  organizacja-
mi pozarządowymi to promocja ludzi 
o  wielkim sercu i  docenienie ich bezin-
teresownej pracy społecznej podczas 
corocznej Gali Wolontariatu.
Są też wreszcie działania polegające 
na możliwości wykazania i  pokazania 
swoich zdolności i  predyspozycji przez 
naszych mieszkańców, do czego Pań-
stwa bardzo zachęcamy. To wszelakie 
konkursy fotograficzne np. „Piękno 
ziemi częstochowskiej”. To konkursy 
plastyczne, w  których dzieciaki chęt-
nie uczestniczą np. „Cztery pory roku 
oczami dziecka” i  najnowsza akcja (nie-
skromnie przyznam, jestem jej pomy-
słodawcą), do której bardzo zachęcamy 
wszystkie szkoły podstawowe z terenu 
powiatu częstochowskiego, a  mianowi-
cie „Świąteczna Kartka od Starosty” to 
taka inicjatywa polegająca na obudzeniu 
w dzieciach kreatywności i jednocześnie 
empatii. To połączenie postępu techniki 
i  tradycji pisania kartek świątecznych 
tych kilku prostych słów, które komuś 
dodają otuchy i  wzbudzą uśmiech na 
twarzy. Oczywiście nagrodzone prace 
będą wydane przy naszej pomocy i  ro-
zesłane do naszych przyjaciół i instytu-
cji, z którymi współpracujemy.
Najważniejszy jest człowiek i  dlatego 
promocja powiatu częstochowskiego 
odbywa się dla każdego mieszkańca 
i jednocześnie przez niego.

Dziękuję za rozmowę i w imieniu re-
dakcji życzę wielu sukcesów zawodo-
wych i pomyślności w życiu osobistym.

PJ

W 2021 r. w Częstochowskich Wieściach Powiatowych pojawiła się stała
rubryka, „Krótka rzecz o codzienności…”. Pora przedstawić autorkę
felietonów, Annę Dziewior, Zastępcę Naczelnika Wydziału Edukacji,

Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu.

ADz: Zarząd Powiatu każdego roku 
zapewnia środki na dofinansowanie 
wydarzeń sportowych i  turystycznych 
w  powiecie. Każdy podmiot jednostki 
samorządu bądź organizacje społecz-
ne, kluby sportowe czy GOKiS mają 
możliwość złożenia propozycji tych 
wydarzeń o randze ogólnopolskiej, wo-
jewódzkiej, regionalnej lub powiatowej 
organizowanego wydarzenia na ich te-
renie. Nad każdą z  tych propozycji się 
pochylamy i oczywiście w miarę możli-
wości wspieramy te zadania finansowo. 
W  tym roku na sport przeznaczyliśmy 
kwotę 65 tys. zł, a na turystykę 14 tys. 
zł. Mogę natomiast Państwa zapewnić, 
że na nowy rok budżetowy i  kalenda-
rzowy wnioskowaliśmy o  zwiększenie 
tej kwoty. Z końcem roku będą wysyła-
ne informacje do gmin do kiedy powin-
ny wpłynąć wnioski z  propozycjami na 
2022 rok. Oczywiście wszystko zależy, 
na ile będziemy mogli nasze plany reali-
zować, a na ile zakłóci nam prace ewen-
tualny powrót pandemii.

PJ: Pani wydział zajmuje się też 
oświatą. Jak wygląda infrastruk-
tura sportowa w szkołach nadzo-
rowanych przez powiat.

ADz: Powiat jest organem założy-
cielskim dla trzech szkół i  jednego 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w  Bogumiłku. Wy-

gląda to dość dobrze, chociaż 
wiemy, że potrzeby 

są zawsze większe od możliwości.
• Zespół Szkół im. Władysława Sza-
fera w  Złotym Potoku posiada obiekt 
sportowy „ORLIK” oddany do użytku 
w 2010 roku. W szkole jest również sala 
gimnastyczna, która na ten moment 
wymaga nakładów finansowych, aby ją 
udoskonalić i dostosować do potrzeb.
• Liceum Ogólnokształcące w  Kamie-
nicy Polskiej posiada wybudowane 
w 2008 roku boisko do piłki nożnej ze 
sztuczną nawierzchnią, które powiat na 
bieżąco modernizuje.
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w  Koniecpolu to kompleks sportowy 
oddany w  2006 roku, a  w  nim boiska 
do piłki nożnej, ręcznej, siatkówki i ko-
szykówki oraz dwie sale gimnastycz-
ne. Obecnie ukończono prace nad 
dokumentacją dla mającego powstać 
nowego obiektu sportowego dostoso-
wanego do potrzeb szkoły i już wkrótce 
rozpoczynamy prace nad budową. Za-
znaczę tylko, że to największa placówka 
oświatowa z  ilością uczniów w  liczbie 
325.
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w  Bogumiłku posiada nowo 
wybudowaną salę gimnastyczną wraz 
z trzema salami do rehabilitacji oddaną 
do użytku w 2017 roku.

PJ: Powiat Częstochowski jest orga-
nizatorem i współorganizatorem wy-
darzeń sportowych i turystycznych. 
Może Pani wymienić jakie to wyda-
rzenia?

ADz: Największą imprezą, przyciąga-
jącą rzesze uczestników jest  SPAR-
TAKIADA GMIN POWIATU CZĘSTO-
CHOWSKIEGO. 

PJ: Z Pani artykułów, które już publi-
kowaliśmy w Wieściach, wywniosko-
wać można, że lubi Pani podróżować…
ma Pani jakieś swoje ulubione miejsce?

ADz: Są takie miejsca, które każdy z nas 
ma w  głowie i  sercu ulubione, bliskie, 
które są azylem ciszy i  piękna przyro-
dy. Zdecydowanie Polska od Bałtyku 
po gór szczyty to miejsce, gdzie mogę 
poczynać moje małe i  duże podróże, 
a jeżeli miałabym wskazać miejsce poza 
granicami kraju to Chorwacja. Różno-
rodność krajobrazu, smaki kuchni oraz 
słowiańska natura Chorwatów sprawia, 
że to miejsce, w  którym mogłabym za-
mieszkać na dłużej.

PJ: Przejdźmy do spraw związanych 
z wydziałem. Jak wygląda dofinanso-
wanie sportu, turystyki w powiecie 
częstochowskim?

Zastępca Naczelnika 
Wydziału Edukacji, Zdrowia, 
Kultury, Sportu i Promocji Powiatu 
- Anna Dziewior
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Uczniowie i  opiekunowie ze Szko-
ły Podstawowej w  Lusławicach 
w  roku szkolnym 2021/2022 
prowadzą  przedsięwzięcie 

„Szkoła w  chmurze – Jak rozwijać swoje 
umiejętności informatyczne?” w  ramach 
projektu „Międzynarodowa mobilność 
uczniów” realizowanego w  Programie 
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 
2014 - 2020 współfinansowanego z  Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. Part-
nerem szkoły w  Lusławicach jest szkoła 
w  Buzau w  Rumunii Celem projektu jest 
doskonalenie umiejętności posługiwania 
się przez uczniów narzędziami technologii 
informacyjno – komunikacyjnej podczas 
procesu uczenia się oraz podniesienie ich 
motywacji do zdobywania wiedzy.
Koordynatorką projektu po stronie polskiej 
jest Beata Kluczna. Za stronę rumuńską 

projektu odpowiada Gina Posirca, pracują-
ca w Scoala Ginaziala „Sfantul Apostol An-
drei” w Buzau w Rumunii.
W ramach zaplanowanych działań przepro-
wadzono konkurs na szkolne logo projektu. 
Uczniowie uczestniczą także w zajęciach 
programowania C++, Arduino oraz do-
datkowych lekcjach języka angielskie-
go, w  czasie których poznają historię 
i  kulturę Rumunii. Młodzież uczy się 
również podstaw robotyki poprzez 
budowanie i programowanie robotów. 
W celu jak najlepszego przeprowadze-
nia tych zajęć zakupiono niezbędne ma-
teriały, potrzebne podczas ich realizacji. 
Ponadto zaopatrzono wszystkich uczest-
ników projektu w przewodniki po kraju, do 
którego wybrali się na wycieczkę w dniach 
od 11 do 15 października. 

PJ

25 
września 2021 roku odbyły 
się uroczystości upamięt-
niające 158. Rocznicę Bitwy 
pod Mełchowem. Tradycyj-

nie uroczystości rocznicowe rozpoczęły 
się złożeniem kwiatów na starym cmen-
tarzu w  Lelowie na mogile powstańczej. 
Mszę św. w  intencji poległych bohaterów 
powstania 1863 roku w  kaplicy św. Brata 
Alberta w  Mełchowie odprawili: kapelan 
Pułku Żuawów Śmierci Stanisław Stry-
charczyk oraz ks. Kanonik Henryk Mły-
narczyk, proboszcz parafii św. Marcina 

 „Ponadnarodowa mobilność uczniów”  
w Lusławicach Wieści 

z gmin

158. Rocznica Bitwy pod Mełchowem
w  Lelowie. Po mszy św. uczestnicy uro-
czystości przemaszerowali pod zbiorową 
mogiłę powstańców, gdzie zaproszeni go-
ście oraz delegacje złożyły wiązanki kwia-
tów. Zebrani mogli wysłuchać wspomnień 
o bitwie pod Mełchowem i poczuć atmos-
ferę wydarzeń, które zostały przedsta-
wione podczas inscenizacji walk z  epoki 
powstania styczniowego. Stoczona bitwa 
oddziału dowodzonego przez Zygmunta 
Chmieleńskiego z  wojskami rosyjskimi, 

była jednym z ważniejszych epizodów walk 
niepodległościowych. Dzięki rekonstrukcji 
historycznej widzowie mogli cofnąć się do 
wydarzeń września 1863 roku i  zobaczyć 
jak to wyglądało 158 lat temu. 

PJ

Na początku października wszyscy, 
którzy odwiedzili pole Krzysztofa 

Nabiałczyka w Lubojnie, mogli 
spróbować swoich sił w zbieraniu 

ziemniaków.

To już druga tego typu impreza, która wpi-
sała się na stałe w harmonogram wydarzeń 
powiatowych. 
- W  „Festiwalu Żniwnym”, który odbył się 
w  sierpniu, pokazujemy, jak było koszone 
zboże: od sierpa, przez kosę, po kosiar-
ki, snopowiązałki z  lat 60. i  70. ubiegłego 
wieku aż po kombajny. Potem jak prze-
biegała zwózka oraz omłoty, które wyko-
nywano cepami. „Festiwal ziemniaka” to 
głównie wykopki i  pokaz zbierania ziem-
niaków, od dawnych czasów po dzisiejsze 
– opowiada  pomysłodawca Krzysztof  
Nabiałczyk.
Po wspólnym zbieraniu ziemniaków przy-
szedł czas na poczęstunek. Na stole gościły 
potrawy z  ziemniaków oraz smakołyki ze 
stołu wiejskiego. Prace polowe zakończyły 
się przy muzyce ludowej  z akompaniamen-
tem skrzypiec i akordeonu.
- Nasza dzisiejsza praca jest pięknym sposo-
bem na kultywowanie tradycji i zaprezento-
wanie trudnej pracy rolnika. Jednocześnie 
jest to inicjatywa, która poprzez wspólną 
pracę i   zabawę integruje różne pokolenia 
mieszkańców – podkreśla Krzysztof Smela, 
Starosta Częstochowski.

PJ

Tradycyjne wykopki
w Lubojnie

Wieści 
z gmin

16
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Radosław Janczura, Daniel Zbo-
rowski, Kamil Sarnowski, Li-
lianna Ligęza-Jasik, Konrad Ja-
kubowski i  Andrzej Rzepecki 

to laureaci Konkursu Fotograficznego 
„Balonowa Jura Janów-Olsztyn 2021”, 
zorganizowanego przez Regionalny 
Ośrodek Kultury w  Częstochowie przy 
współpracy z  Gminami Janów i  Olsztyn. 
Wyróżnienia trafiły do Anny Janczura, 
Kamila Sarnowskiego, Rafała Ciszewskie-

Balonowa Jura 2021

go, Łukasza Maletz oraz Edyty Chrząszcz.    
Do konkursu wpłynęło 120 prac, które po-
wstały podczas IV Jurajskich Zawodów Ba-
lonowych zorganizowanych w dniach 15-18 
lipca 2021 r. przez Gminy Janów i Olsztyn.  
Nagrody laureatom wręczono przed siedzi-
bą Regionalnego Ośrodka Kultury w  Czę-
stochowie podczas otwarcia pokonkur-
sowej wystawy plenerowej (23.09.2021). 
Laureaci otrzymali nagrody finansowe 
ufundowane przez ROK (2500 zł), Gminę 

Janów (500 zł) i  Gminę Olsztyn (500 zł). 
Wyróżnieni staraniem ROK-u  otrzymali 
vouchery ponownie zapraszające do od-
wiedzenia Gmin Janów i Olsztyn. Vouche-
ry ufundowali: Basteja, Ol-Tur-2, Spichlerz, 
Leśny w Olsztynie oraz Kmicic Belvedere & 
SPA i gastronomia Jurajskie Klimaty w Zło-
tym Potoku. Wyboru nagrodzonych prac 
dokonało Jury w  skaldzie: przewodniczą-
cy Jury – Sławomir Jodłowski, Krzysztof 
Muskalski, Małgorzata, Tomasz Kucharski, 
Edward Moskalik.

ROK

4 
września zawodnicy klubu spotkali 
się ze sponsorami i  przedstawicie-
lami władz sportowych. Od dnia 
założenia klubu wiele się zmieniło, 

zarówno pod względem sportowym, jak  
i warunków do uprawiania różnych dyscyplin.
- Takie grupy, które kiedyś tworzyły się tu-
taj, przetrwały w dobrej formie i wciąż się 
rozwijają. To godne podkreślenia, że jest 
sporo osób, które chcą tutaj zrobić coś 
dobrego. Sport jest dobrą dziedziną do ro-
bienia dobrych rzeczy w wielu kategoriach, 
m.in. współpracy w  grupach, budowania 
dobrej formy fizycznej oraz osiągania wła-
snej satysfakcji – komentuje Starosta Czę-
stochowski Krzysztof Smela.

O klubie, sukcesach i planach opowie nam 
Prezes KS Jedność Mykanów Arur Mordal.

Patryk Jeziak: 70 lat to bardzo długo okres 
w funkcjonowaniu klubu sportowego. Co 
można zaliczyć do największych sukce-
sów zawodników reprezentujących barwy 
mykanowskiego klubu?

Artur Mordal: Tak, 70 lat to długi okres, 
w którym wielu zawodników z poszczegól-
nych dyscyplin sportowych zarówno indy-
widualnych, jak i  drużynowych osiągnęło 
swoje amatorskie  sukcesy sportowe. Byli 
też wśród nich  tacy, którzy zaczynali swo-
ją przygodę ze sportem w  naszym klubie, 
a  kończyli w   kadrze polski. Największe 
osiągnięcia dla klubu sportowego w Myka-
nowie osiągnęli:
- Adam Jarosik jako zawodnik LZS Myka-
nów w okresie 1963 do 1967 osiągnął duże 

Wieści 
z gmin

100 lat szkoły w Radostkowie

23 
września rozpoczął się cykl uroczystości związanych z obcho-
dami 100-lecia szkoły podstawowej w Radostkowie. Wzrusza-
jąca uroczystość odbyła się w nowo powstałej sali gimnastycz-
nej. Grono pedagogiczne, a przede wszystkimi dzieci wyrażały 

ogromne zadowolenie z  nowej inwestycji. Nowy obiekt sportowy nie tylko 
zwiększy bezpieczeństwo i podniesie jakość zajęć realizowanych w szkole, 
ale przede wszystkim stworzy dodatkowe warunki do integracji lokalnej 
społeczności, w szczególności integracji w ramach sportu.
W imieniu Powiatu Częstochowskiego życzenia całej szkolnej społeczności 
i mieszkańcom Radostkowa przekazała Anna 
Dziewior, zastępca Naczelnika wydziału 

Edukacji Zdrowia, Kultury, Sportu i Pro-
mocji Powiatu Częstochowskiego. 

- Kluczowym zadaniem jest wycho-
wanie dzieci i  młodzieży. Obowiązkiem 

dobrego samorządu jest inwestowanie 
w  rozwój młodzieży stanowiącej przyszłe 

zaplecze pokoleniowe nie tylko powiatu często-
chowskiego, ale także całego regionu – zaznaczyła Anna 

Dziewior. Nie mogło zabraknąć również upominków i słodkości, które od Powiatu Czę-
stochowskiego otrzymali uczniowie.

MDz

70-lecie 
KS Jedność Mykanów

sukcesy sportowe w biegach, w 1964 r. za-
jął  2 miejsce w  otwartych mistrzostwach  
Częstochowy na dystansie 3000 m, 
w 1965 r. zdobył złoty medal  w Wojewódz-
kim Biegu Narodów w  Chorzowie i  złoty 
medal  na tym samym dystansie w  Olsz-
tynie. W  roku 1969 zajmując drugie miej-
sce na mistrzostwach Polski południowej 
w Tarnowie w biegu na dystansie 10000 m, 
zdobył uznanie Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki w  wyniku czego został powołany 
do kadry Polski w kategorii junior starszy.
- Anna Stefańska, która swoje starty roz-
poczęła w 1983 r., utalentowana biegaczka 
w  swojej długoletniej karierze sportowej 
startowała na dystansach krótkich i  śred-
nich. W sztafecie 4x400 zdobyła 1 miejsce 
na Mistrzostwach Polski Juniorów w  Pile. 
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Gratulacje, odznaczenia i atmosfera sportowego święta 
zdominowały uroczystą galę kończącą obchody jubileuszu 

mykanowskiego klubu.



Przez jedenaście lat zdobyła 6 złotych,  
8 srebrnych i 6 brązowych medali. 
- Na uznanie zasługuje Anna Podyma, 
która startując w  latach 2004-2010 
w  biegach długich oraz występując 
w  tenisie stołowym  reprezentowała 
nasz klub, zdobywając wiele medali, 
między innymi brązowy w  półmarato-
nie w  kategorii wiekowej k-25 w  2004 
w Warszawie. W tenisie stołowym  jako 
seniorka w  2010 zdobyła  1 miejsce 
w  turnieju powiatu częstochowskiego 
w Kłomnicach. 
- Piotr Urbański  to jeden z najlepszych 
tenisistów stołowych klubu. Już w  la-
tach 90 zajmował wysokie lokaty w tur-
niejach powiatowych organizowanych 
przez LZS, ZMW, GOK. Nadmienić 
trzeba, że w  dziesięciu edycjach gmin-
nego turnieju wsi i  sołectw w  tenisie 
stołowym był niepokonanym zawodni-
kiem . 
- Patryk Urbański to kolejny utalento-
wany sportowo zawodnik, który swoimi 
osiągnięciami sportowymi wpisał się 
w  historię klubu otrzymując złotą od-
znakę LZS.
- Kolarz szosowy Waldemar Ciupiński 
zdobywca dwóch kółek olimpijskich 
PKOL oraz  złotej, srebrnej i  brązowej 
odznaki LZS.
- Oprócz indywidualnych osiągnięć 
sportowych klub reprezentują zawod-
nicy w  grach zespołowych. Dyscypli-
ną, z  której słynie mykanowski klub 
od chwili założenia  po dzień dzisiejszy 
jest siatkówka. Największym sukcesem 
drużyny siatkarskiej jest zdobycie dru-
giego miejsca w  pierwszej lidze  ALS 
Częstochowa w  sezonie 2016/2017, 
2017/2018, a  także zdobycie przez 
siatkarzy Mikołaja Ścieburę, Bartosza 
Gołębiowskiego, Dawida Nabiałczyka, 
Jakuba Urbańskiego złotego medalu 
trójek siatkarskich  na Ogólnopolskich 
Igrzyskach LZS  Ciechanów 2020. 

- Tenis stołowy jest następną dyscypliną 
w  której nasi zawodnicy - Krzysztof Jusz-
czyk, Mariusz Adamus, Mirosław Warze-
cha prezentują wysoki poziom sportowy. 
W sezonie 2021 w Amatorskiej Lidze Teni-
sa Stołowego zajęli 2 miejsce.
- Dobrze prezentuje się nasza grupa ko-
larska utworzona w  tym sezonie. Na za-
wodach o  Mistrzostwo 700-lecia Warki, 
Patryk Jeziak zajął trzecie miejsce, Piotr 
Miśkiewicz był czwarty, a  Kamil Polewski 
dziesiąty. 
Nie sposób wymienić wszystkie osiągnięcia 
naszych zawodników.  Jest to prezentacja  
największych osiągnięć zawodników opar-
ta na kronice klubu KS Jedność Mykanów.

PJ: Jakie sekcje funkcjonują obecnie 
w klubie?

AM: KS Jedność Mykanów to klub wielo-
sekcyjny. Obecnie są utworzone trzy sek-
cje: siatkówki, tenisa stołowego oraz kolar-
ska.

PJ: Jakie są plany na dalszy rozwój? Czy 
jest rozważane utworzenie nowych sek-
cji?

AM: W ramach rozwoju klubu, zarząd pod-
jął decyzję o  utworzeniu szkółki siatkówki 
dla dzieci, a także o rozszerzeniu sekcji ro-
werowej, w  skład której wejdzie triathlon, 
nordic walking oraz biegi.

PJ: Jakie zawody organizuje klub?

AM: Klub co roku organizuje zawody spor-
towe. W  lipcu jesteśmy gospodarzem tur-
nieju piłki nożnej, w  sierpniu memoriału 
trójek siatkarskich, a już w 2022 r. będzie-
my organizować wyścig kolarski.

PJ: Utrzymanie klubu wymaga nakładów 
finansowych. Jak wygląda ta kwestia 
w „Jedności”?

AM: Środki finansowe pozyskujemy   
w   oparciu o  realizację zadań publicznych 
z  UG w  Mykanowie, jak również od spon-
sorów są to BS Mykanów, firmy Majkoni, 
Automania, Imal, Mikrus, Folmex, Timotti.
Jednak otrzymujemy nie tylko finansowe 
wsparcie. Do naszego rozwoju przyczynia 
się również nasz patron medialny, Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie.

Z  okazji 70-lecia klubu sportowego Jed-
ność Mykanów, składam serdeczne po-
dziękowanie wszystkim, którzy swoją 
pracą, osiągami sportowymi, wsparciem, 
tworzą historię tego klubu.

PJ: Dziękuję za rozmowę i życzymy wielu 
sukcesów!

PJ

Regionalna Rada Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego  

w Częstochowie wspólnie  
z Gminą Kłomnice przy wsparciu 

Powiatu Częstochowskiego  
i Ministerstwa Obrony Narodowej 

zorganizowała zawody strzelec-
kie, w których udział wzięło  

85 zawodników ze szkół  
ponadpodstawowych. 

Warto podkreślić rolę jaką pełni strze-
lectwo sportowe w wychowaniu mło-
dzieży. Pomijając aspekty techniczne, 
to bardzo ważny element budowania 
poczucia odpowiedzialności, dyscypliny 

i zorganizowania. Strzelectwo to sport 
wszechstronnie rozwijający. Wyma-
ga harmonijnego rozwoju zarówno sił  
fizycznych jak i umysłu. Wzmacnia umie-
jętność koncentracji i skupienia, a te  
z kolei przydają się w codziennym ży-
ciu.  Uprawianie strzelectwa jest bardzo 
emocjonujące, ale też doskonale wycisza 
i odpręża. Widzimy pozytywne trendy, 
strzelectwo z roku na rok zyskuje na po-
pularności. 
Gratulacje zwycięzcom przekazali sta-
rosta Krzysztof Smela, wicestarosta Jan 
Miarzyński oraz Anna Dziewior, zastęp-
ca Naczelnika Wydziału Edukacji, Spor-
tu, Zdrowia i Promocji Powiatu Często-
chowskiego.

MDz

VII MEMORIAŁ 
IM. JANA WRZOSKAPiotr Miśkiewicz - sekcja kolarska

Majkon Jedność Mykanów

Drużyna 40-latków
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23 
września do Konopisk przy-
byli niepełnosprawni spor-
towcy by rozegrać kolejną 
edycję „Prometeus - Cup” 

by  przez weekend rywalizować w  para-
olimpijskiej dyscyplinie boccia. 
Tegoroczne turnieje „Prometeus Cup”  
w  Konopiskach zgromadziły najwięcej 
uczestników w  historii Polskiej Bocci.  
160 zawodników zostawiło swe serca na 
parkiecie.  - Boccia po raz kolejny udowod-
niła, że  to dyscyplina sportowa posiadają-
ca wybitne walory rehabilitacyjne i integra-
cyjne. Jest dyscypliną uniwersalną. Może 
ją uprawiać każdy, bez względu na rodzaj 
i  stopień dysfunkcji. Ponadto, daje moż-
liwość wyrównanej rywalizacji osobom 
z  różnymi możliwościami funkcjonalnymi. 
Umożliwia udział w  grze osobom z  dużą 
niepełnosprawnością, np. o  głębokim po-
rażeniu mózgowym. Dyscyplina ta uczy 
tolerancji i  szacunku do przeciwnika. Wa-
lorów rehabilitacyjnych jest bardzo wie-
le jak, choćby podnoszenie wydolności 

 

organizmu, kształtowanie sprawno-
ści fizycznej, doskonalenie koordyna-
cji wzrokowo-ruchowej. Niebagatelne 
są korzyści w  sferze psychicznej, takie 
jak wyzwalanie pozytywnych emocji 
(zwycięstwo, sukces, radość), nabycie 

umiejętności radzenia sobie ze stre-
sem , zwiększanie koncentracji na  
wykonywanym zadaniu. Boccia kształ-
tuje też umiejętności społeczne – współ-

działanie w zespole, pełnienie ról, branie 
odpowiedzialności za zespół, kształtowa-

nie właściwych relacji społecznych – tłu-
maczy Waldemar Trószyński, Prezes Sto-
warzyszenia Prometeus.
W  zawodach wystartowali zawodnicy 
z  klubów polskich, a  także reprezentacje 
z Chorwacji, Węgier i Ukrainy
Powiat Częstochowski reprezentowali Wi-
cestarosta Częstochowski Jan Miarzyński 
i  Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powia-
tu Anna Dziewior.

PJ

III POWIATOWY BIEG PO ZDROWIE

2 
października odbył się III Powia-
towy Bieg Po Zdrowie.  Startować 
w  zawodach mógł dosłownie każ-
dy-wiek nie grał roli, a poziom wy-

trenowania też był bardzo zróżnicowany. 
Każdy, kto wziął udział w  zawodach i  po-
konał wybrany przez siebie dystans oraz 
własne słabości-był wygranym! 
Oficjalnego otwarcia imprezy 
dokonali Wicestarosta Często-
chowski Jan Miarzyński, Wójt 
Gminy Kłomnice Piotr Jusz-
czyk, Zastępca Wójta Gminy 
Kłomnice Adam Śliwakowski, 
Sekretarz Gminy Kłomnice Bo-
żena Lara oraz radni i sołtysi. 
Po otwarciu imprezy nastąpiła 
wspólna rozgrzewka. Dla dzieci 

były przygotowane cztery trasy o  różnej. 
Od 200 m dla najmłodszych do 2,5 km dla 
najstarszych. Dorośli rywalizowali na tra-
sach o  długości 5 km- dla marszu z  kijami 
Nordic Walking, oraz Biegu Głównym na 
dystansie 7 km. Łączna liczba startujących 
przekroczyła 250 osób! Na każdego za-

wodnika na mecie czekały oklaski, gratu-
lacje, medale oraz dumni kibice. Z każdego 
dystansu nagrodzono trzech najlepszych 
zawodników oraz zawodniczki, a po zakoń-
czeniu dekoracji najszybszych-zorganizo-
wano dodatkowo losowanie nagród wśród 
wszystkich startujących z  podziałem na 
dzieci i dorosłych. Nagrodzeni zostali rów-
nież: najmłodszy oraz najstarszy uczest-

nik zawodów, doceniając, że wiek nie 
gra roli w  kontekście zamiłowania 
i  uprawiania ulubionej dyscypliny 
sportowej. Imprezę poprowadził 
olimpijczyk w  chodzie sportowym 
z olimpiad: w Rio de Janeiro i Pekinu 
Jakub Jelonek.

PJ

13 
października odbył się XVI Powiatowy Turniej 
Piłki 6-osobowej o  Puchar Starosty Często-
chowskiego. Zawody zostały zorganizowane 
przez Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkie-

wicza w Kamienicy Polskiej. W rywalizacji wzięły udział dru-
żyny z: Kamienicy Polskiej, Starczy, Poczesnej oraz Hutek. 
Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne turniej 
został przeniesiony z „Orlika” na halę sportową.
Najlepszymi zawodnikami w drużynie zostali: 
Cyprian Zagórski - Poczesna, 
Wojciech Kukuła - Kamienica Polska, 
Hubert Kukuła - Hutki 
oraz Szymon Huras - Starcza. PJ

Ze Szczucina LOTKA wróciła z  3 medalami - złoto i  dwa brązy. 
W  dniach 9 -10.10.2021 r., na Krajowym Turnieju Juniorów 
Młodszych (U17), Młodzików (U15), Młodzików Młodszych 
(U13), Żaków (U11) i Żaków Młodszych (U9) medale wywalczyli:

I miejsce – złoty medal – Mateusz Michalik /Agnieszka Kopka - 
gra mieszana U-13,

III miejsce – brązowy medal – Mateusz Michalik - gra pojedyn-
cza chłopców U-13,

IIII miejsce – brązowy medal – Oliwia Kanik / Karolina Wie-
czorek - gra podwójna dziewczyn U-15.

PJ

LOTKA NA KRAJOWYM TURNIEJU W SZCZUCINIE

ECO TEAM AZS CZĘSTOCHOWA 
ZWYCIĘZCĄ PUCHARU STAROSTY

PIŁKARZE ZE STARCZY 
WYGRYWAJĄ TURNIEJ 

PIŁKI 6-OSOBOWEJ

Wyniki poszczególnych spotkań:

1. Poczesna - Hutki 12:0
2. Starcza - Kamienica Polska 0:0
3.  Poczesna - Kamienica Polska 1:4
4. Hutki - Starcza 0:11
5. Poczesna - Starcza 1: 5
6. Hutki - Kamienica Polska 0:11

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ 
BOCCI PROMETEUS - CUP 2021 

W KONOPISKACH
25 września odbył się turniej o  Puchar 
Starosty Częstochowskiego w  siatków-
ce. Rolę gospodarza pełnił klub Corona 
Rudniki. 
W  turnieju wzięły udział trzy dru-
żyny młodzików z  roczników 
2007/2008.I  miejsce zajął Eco Team 

AZS Częstochowa, który pokonał go-
spodarzy w  setach 2:0 ( 25-23, 26-24) 
oraz Hemarpol Norwid Częstochowa 
2:0 (25-7, 25-14). II miejsce zajęła druży-
na KS „Corona” Rudniki, która w drugim 
swoim meczu pokonała Hemarpol Nor-
wid Częstochowa 2:0 (25-23, 25-13). PJ



przyłącz się do 
tradycji tworzenia 
i pisania kartek świątecznych

 

"Świąteczna Kartka od Starosty"

zaprojektuj i wydaj ją 
razem z nami

 
REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNY NA

WWW.CZESTOCHOWA.POWIAT.PL

W ZAKŁADCE >KONKURSY POWIATOWE<

S T A R O S T A

C ZĘS T O C H O W S K I

O GŁA S Z A  K O N K U R S


