
UCHWAŁA NR 216/XXIX/2017
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 10 lutego 2017 r.

w sprawie wpisania do Księgi Zasłużonych dla Gminy Konopiska

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 206/XXIX/93 Rady Gminy w Konopiskach z dnia 24 września 
1993 r. w sprawie Księgi zasłużonych dla Gminy Konopiska, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wpisać do Księgi Zasłużonych dla Gminy Konopiska Pana Stanisława Sączka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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UZASADNIENIE

Stanisław Sączek urodził się 2 stycznia 1937 roku w Konopiskach w tzw. „Białym domu”.
W 1956 r. był współzałożycielem LKS „Lot” Konopiska, w którym był zawodnikiem piłki nożnej, tenisa
stołowego, trenerem i członkiem zarządu klubu, pełniąc różne funkcje w klubie przez ponad 60 lat.
Ponadto w latach 1981-88 pełnił funkcję wiceprezesa RKS „Skra” Częstochowa.
W 1997 r. był inicjatorem powstania Wiodącego Ludowego Klubu Sportowego „Kmicic” Częstochowa i
jest jego długoletnim prezesem.
Od 1963 r. działa we władzach Powiatowego i Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Częstochowie pełniąc
funkcje sekretarza, wice-przewodniczącego Rady Wojewódzkiej.
W latach 1992-2000 był członkiem Rady Głównej Zrzeszenia LZS.
Od 2016 r. jest sekretarzem Śląskiej Rady Wojewódzkiej LZS w Katowicach.
W latach 1966-80 był członkiem zarządu Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Częstochowie.
W latach 1994-98 był członkiem zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Częstochowie.
Od 1996 r. jest członkiem Regionalnej Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie. Jest też
wieloletnim członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Triathlonu w Warszawie.

Był inicjatorem i współorganizatorem wielu imprez gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich
w Konopiskach i Częstochowie, między innymi:
- siedmiokrotnie w latach 1996-2015 organizował w Konopiskach zawody mistrzostw Polski i Pucharu
Polski w triathlonie;
- w 1984 i 2014 r. organizował Wojewódzką Inaugurację Dni Olimpijczyka w Konopiskach.

Stanisław Sączek pełniąc różne funkcje w działalności sportowej i społecznej był inicjatorem różnych
przedsięwzięć, poprzez sport osobiście zaangażował się w poprawę jakości życia społeczności lokalnych
Gmin Konopiska i Miasta Częstochowy.
Pełniąc funkcję przewodniczącego WZ LZS w Częstochowie bezpośrednio oddziaływał na całe byłe
województwo częstochowskie, a po reorganizacji na województwo śląskie. Jego zaangażowanie w ruch
sportowy zaowocowało w stworzeniu odpowiednich warunków szkoleniowych, bazowych, finansowych
i organizacyjnych w klubach i związkach sportowych województwa.

Jako zawodnik piłki nożnej reprezentował LKS „Lot” Konopiska i RKS „Skra” Częstochowa, jako
zawodnik drużyny tenisa stołowego reprezentował LKS „LOT” Konopiska, jako trener piłki nożnej
wyszkolił 5 zawodników reprezentujących kluby I ligi, jako działacz wychował dwie zawodniczki Ewę
Dederko i Marię Cześnik, które wystąpiły w triathlonie na Igrzyskach w Pekinie i Londynie oraz Ewę
Bugdoł mistrzynię Polski i Europy 2016 w triathlonie na długim dystansie i Sylwestra Kuster Mistrz Polski
w triathlonie na dystansie olimpijskim w 2016 r.

Stanisław Sączek otrzymał następujące wyróżnienia za działalność prospołeczną:
Złoty Krzyż Zasługi – 1996;
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2000;
Złota Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej,
Złota Honorowa Odznaka Zasłużony dla Województwa Śląskiego 2016,
Pasjonat Sportowej Polski 2016
oraz wiele odznak zrzeszeń i związków sportowych.
Stanisław Saczek został wyróżniony przez władze samorządowe między innymi:
w 1997 r. statuetką Wójta Gminy Konopiska „Za wybitne zasługi dla Gminy Konopiska”;
w 2008 r. statuetką Starosty Częstochowskiego za działalność sportową;
w 2015 r. nagrodą Prezydenta Częstochowy.

Trenując drużyny seniorów i juniorów w klubach LKS „LOT” Konopiska i LKS „Warta” Mstów wychował
wielu zawodników w tym 5-ciu, którzy później reprezentowali kluby I ligowe to: Jan Kruk, Zbigniew i
Wojciech Sączkowie, Andrzej Szymanek, Sławomir Bartłomiejczyk.
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Przewodnicząc Wojewódzkiemu Zrzeszeniu LZS w Częstochowie przyczynił się do powstania
nowych sekcji sportowych, rozwoju klubów i bazy sportowej w gminach pozyskując wiele środków
finansowych z różnych źródeł. Organizował spartakiady LZS i imprezy ogólnopolskie w triathlonie,
kolarstwie, biegach przełajowych.

Będąc prezesem WLKS „Kmicic” Częstochowa założył sekcje triathlonu, szermierki, taekwondo i
II ligowego futsalu. Zawodnicy tych sekcji zdobywali najwyższe laury.
Do najważniejszych należą:
- w triathlonie:
udział Ewy Dederko w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie 2008 i Marii Cześnik w Igrzyskach Olimpijskich
w Londynie 2012;
zajęcie w 2015 r. przez Ewę Bugdoł VIII miejsca na Mistrzostwach Świata w Szwecji;
zdobycie Pucharu Świata w Chinach i Mistrzostwa Polski oraz zajęcie I miejsce w rankingu światowym na
długim dystansie;
w 2016 roku Ewa Bugdoł zdobyła tytułu Mistrzyni Europy i Mistrzyni Polski.
Każdego roku zawodnicy „Kmicica” zdobywają medale w różnych kategoriach wiekowych na
mistrzostwach Polski (Ewa Bugdoł, Sylwester Kuster, Przemysław Szymanowski, Adam Kuśka, Jakub
Goliniewski i Alicja Ulatowska);
- w szermierce:
Antoni Krzemiński wywalczył w 2014 r. drugie miejsce w zawodach Pucharu Polski w szpadzie juniorów
młodszych i powołany został do kadry Polski.

W 2016 roku z okazji jubileuszu 70 – lecia Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „LOT” Konopiska,
Gmina Konopiska wydała książkę autorstwa Stanisława Sączka pt. „70 lat z Lotem”. Jest to imponujący
zbiór wydarzeń historycznych tego zasłużonego dla społeczności gminy klubu, odnajdziemy w niej
informacje o osobach związane z działalnością społeczną i sportową, poznamy wyniki sportowe i inne
wydarzenia, które miały miejsce na przełomie 70 lat.
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