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Koronawirus 
SARS-CoV-2  
w powiecie 
częstochowskim
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Na dzień 1 czerwca sytuacja w powiecie częstochowskim jest dobra.  Odnotowano łącznie 54 zakażenia, ale również 42 wy-
leczenia, co daje obecnie tylko 12 aktywnych przypadków. 2 osoby przebywają w szpitalu, a stan zdrowia pozostałych 10 jest 
na tyle dobry, że mogą przebywać w swoich domach. W powiecie mamy również „zielone wyspy”, czyli gminy, w których nie 
zanotowano ani jednego przypadku zakażenia. Należą do nich: Dąbrowa Zielona, Przyrów, Koniecpol, Janów, Lelów. W siedmiu 
gminach: Blachowni, Kłomnicach, Konopiskach, Kruszynie, Mstowie, Mykanowie i Olsztynie sytuacja jest w pełni opanowana. 
Potwierdzono tam wyleczenie wszystkich stwierdzonych przypadków. Najważniejsza rubryka podczas pandemii, czyli liczba 
zgonów nie zmienia się i wynosi 0.

PJ
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Most w Zawadzie oddany do użytku  
z miesięcznym wyprzedzeniem!

29 kwietnia o godzinie 7:30  
udostępniony został do użytku 
przejazd drogą powiatową 1030 S  
przez wyremontowany most klasy 
A na rzece Warcie w miejscowości 
Zawada (gmina Kłomnice).  

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Pań-
stwową Straż Pożarną, Wody Polskie, Po-
wiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 
oraz przedstawieniu przez wykonawcę 
przebudowy dokumentów inwestycji,   
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowla-
nego w Częstochowie Decyzją Nr 74/2020 
z dnia 28.04.2020 roku udzielił pozwolenia 
na użytkowanie wyżej wskazanego mostu.
Nowy most zaprojektowano na klasę ob-
ciążenia  A, jest on jednoprzęsłowy o kon-
strukcji nośnej z belek prefabrykowanych 
wspartych  na podporach żelbetowych. 
Rozpiętość obiektu wynosi 31,30 m, szero-
kość13,20 m. Koszt przebudowy wyniósł  
5 410 365,05 zł,  zadanie zostało dofinanso-
wane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu 
Państwa.
Bezpieczeństwo komunikacyjne naszych 
mieszkańców stanowi priorytet działań Za-
rządu Powiatu Częstochowskiego. Na szcze-
gólne wyróżnienie zasługuje fakt, że dzięki 
podjętym staraniom udało się otworzyć 
most z miesięcznym wyprzedzeniem plano-
wanego terminu. 

MDz
PJ

Most, który funkcjonował na Warcie  
do września 2019 r.

Most w trakcie budowy
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Co nowego  
na drogach powiatowych?
Wyższe temperatury i lepsza pogoda 
towarzyszą wzmożeniu prac na drogach 
powiatowych.  Gdzie można przejechać  
już bez przeszkód?  
Gdzie czekają ograniczenia w ruchu?  
Gdzie trzeba przygotować się na remont?

Pozytywne informacje dla mieszkańców Zawady  
i gminy Kłomnice przekazał Powiatowy Zarząd Dróg 
w Częstochowie. Miesiąc przed terminem udało się 
zakończyć przebudowę mostu leżącego w ciągu DP 
1030 S na rzece Warcie. 

W trakcie realizacji są zadania rozpoczęte  
w 2019 r. Zaliczamy do nich przebudowę  
3 zadań realizowanych ze środków Funduszu 
Dróg Samorządowych tj. :

 ● przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1057 S na 
odc. Huta Stara A – Poczesna    i nr 1056 S na odc. Ma-
zury – Młynek dł. 3,35 km, gmina Poczesna,

 ● przebudowa drogi powiatowej nr 1060 S na odc. od 
DK 91 w m. Rudniki do DW 786 w m. Wancerzów dł. 
4,36 km, gmina Rędziny i Mstów,

 ● przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070 S 
Kłomnice - Kruszyna, nr 1025 S Kruszyna - Borowno 
i nr 1019 S Borowno – Witkowice dł. 15,569 km, 
gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów.

W roku bieżącym rozpoczęto przebudowę dróg 
powiatowych na ciągu DK-1 - Poczesna - Mazury - 
Młynek - Wąsosz - DW 908. Etap I - przebudowa  DP 
1056 S w miejscowości Poczesna”. Inwestycja jest re-
alizowana w ramach „Zwiększenia mobilności Subre-
gionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T”.

Zlecono wykonanie projektów technicznych  
(z terminem wykonania w br.) na:

 ● Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej 
dla budowy mostu w km 4+230 drogi powiatowej nr 
1000 S w m. Jamno, gmina Mykanów.

 ● Opracowanie dokumentacji technicznej na prze-
budowę drogi powiatowej nr 1051 S   na odc. Ko-
palnia - Aleksandria (ul. Szkolna, ul. Brzozowa i ul. 
Piaskowa), gmina Konopiska.

 ● Opracowanie dokumentacji technicznej na przebu-
dowę drogi powiatowej nr 1039 S   na odc. Żuraw 
– Lipnik w km 3+294 – 6+474, gmina Janów.

 ● Opracowanie dokumentacji technicznej na przebu-
dowę drogi powiatowej nr 1092 S   na odc. Kuźnica 
Grodziska - Rudniki Kolonia, gmina Koniecpol.

 ● Opracowanie dokumentacji technicznej na przebu-
dowę drogi powiatowej nr 1093 S na odc. Czepurka 
- Piasek, gmina Janów.

PJ

Droga Kłomnice - Zdrowa

Budowa chodnika w Zdrowej
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Obecna sytuacja epidemiologiczna na terenie kraju stała 
się czynnikiem weryfikującym poziom przygotowania 
do zdarzeń kryzysowych całego państwa, samorządów 
oraz ich jednostek organizacyjnych. Z całej Polski 
napływają głosy o ciężkiej sytuacji wywołanej licznymi 
ogniskami Covid-19 w domach pomocy społecznej. 

    Jak na tle kraju wypadają domy pomocy społecznej oraz placówki 
opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez Powiat Częstochowski, 
otóż stanowią one pozytywny kontrast. Aktualnie brak jest stwier-
dzonych zakażeń wśród pensjonariuszy oraz personelu domów po-
mocy społecznej w Blachowni, Turowie i Lelowie prowadzonych 
przez Powiat Częstochowski ta sama sytuacja ma miejsce również we 
wszystkich pięciu placówkach wychowawczo-opiekuńczych. Jest to 
efekt wdrożenia w bardzo wczesnym okresie działań prewencyjnych. 
Pierwsze decyzje dotyczące przygotowania na zbliżające się dopiero 
w tamtym momencie zagrożenie podjęte zostały już w styczniu, kiedy 
to odbyła się narada Dyrektorów DPS, Centrum Administracyjnego 
Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni oraz 
PCPR w Częstochowie w wyniku, której poprawiono stan zaopa-
trzenia placówek w stosowne środki ochrony osobistej.
 Na początku marca w trakcie odprawy Dyrektorów DPS-ów z Człon-
kiem Zarządu Powiatu Częstochowskiego Henrykiem Kasiurą podjęto 
decyzję, że najpóźniej od dnia 10.03.2020 r. wprowadzony zostanie 
we wszystkich jednostkach zakaz odwiedzin oraz zakaz wyjść miesz-
kańców poza teren Domu. W kolejnych dniach w stosunku do pla-
cówek opiekuńczo-wychowawczych podjęto decyzję o wdrożeniu 
w momencie zamknięcia szkół zakazu odwiedzin oraz zakazu wyjść 
podopiecznych. W dalszym etapie rozwoju epidemii w Polsce w  celu 
zminimalizowania ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-
-CoV-2 w domach pomocy społecznej zmieniono system czasu pracy 
dla pracowników działu opiekuńczo – terapeutycznego, a w dalszej 
kolejności dla wszystkich pracowników, który ostatecznie przyjął 
w części placówek kształt 13 i 14 dniowych dyżurów rotacyjnych. 
Warto zwrócić uwagę na niezbędne w tym zakresie poświęcenie pra-
cowników gotowych do odizolowania się na tak długi termin. W mo-
mencie otrzymania polecenia Wojewody Śląskiego Nr 27/2020 stan 
przygotowania naszych placówek był już wysoce zaawansowany. 
Kierownictwo domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuń-
czo-wychowawczych wraz z członkiem Zarządu Henrykiem Kasiurą 
wykazało się ogromną dalekowzrocznością. Nie czekając na centralne 
zalecenia przyjęto na wczesnym etapie epidemii działania prewen-
cyjne, które zaowocowały optymistycznym rozwojem sytuacji. 
Wydatki poniesione w okresie od 27 stycznia do 28 kwietnia 2020 
roku przez jednostki organizacyjne na walkę z koronawirusem wy-
niosły ogółem 314 281,63 zł. Złożony został wniosek przez Powiat 
Częstochowski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadań 
w ramach projektu „Śląskie Pomaga” na działania związane z walką 
z koronawirusem. Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożo-
nych skutkami epidemii COVID-19 – mieszkańców domów pomocy 
społecznej. Wartość projektu wynosi 523 300 zł.
Ciągle podtrzymywany jest stan wzmożonej gotowości wraz z wdro-
żeniem zaleceń wynikających z obowiązującego reżimu sanitar-
nego. Dom Pomocy Społecznej w Blachowni zorganizował szwalnię 
środków ochrony osobistej na terenie placówki, szyją także pracow-
nicy we własnych domach. Pojawia się wiele pozytywnych sygnałów 
o oddolnych inicjatywach pracowników i lokalnych społeczności. 
Ogromnie dziękujemy wszystkim darczyńcom i wyrażamy podziw dla 
wszystkich pracowników naszych placówek. 

      MDz

8 maja przed gmachem Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie Wicestarosta Częstochowski Jan 
Miarzyński wraz z Sekretarzem Powiatu Henrykiem 
Soblem przekazali na rzecz pogotowia ratunkowego 
w Częstochowie środki ochrony osobistej dla 
ratowników w postaci maseczek ochronnych. 
Warto zaznaczyć, że przekazane maseczki wyprodukowane zo-
stały przez nasze szkoły, Zespół Szkół w Koniecpolu oraz Liceum 
Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej. Członek Zarządu Adam 
Morzyk dostarczył osobiście gotowe pakiety maseczek do fili po-
gotowia ratunkowego w Poczesnej. 
Każdego dnia Zarząd Powiatu Częstochowskiego monitoruje 
sytuację sanitarną na terenie wszystkich 16 gmin. Dzięki dale-
kowzroczności Zarządu oraz kierowników naszych jednostek or-
ganizacyjnych aktualnie brak jest stwierdzonych zakażeń wśród 
pensjonariuszy, oraz personelu domów pomocy społecznej w Bla-
chowni, Turowie i Lelowie prowadzonych przez Powiat Często-
chowski ta sama sytuacja ma miejsce również we wszystkich pięciu 
placówkach wychowawczo-opiekuńczych. Jest to efekt wdrożenia 
w bardzo wczesnym okresie działań prewencyjnych. Bezpieczeń-
stwo naszych mieszkańców jest priorytetem, dla jego zapewnienia 
konieczne jest odpowiednie wyposażenie służb medycznych. Ze-
stawy maseczek przekazane zostaną również filią pogotowia ra-
tunkowego na terenie powiatu częstochowskiego w Kłomnicach, 
Mykanowie, Koniecpolu, Dąbrowie Zielonej, Poczesnej.
 MDz
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Wymazobus  
w powiecie częstochowskim 
24 kwietnia do mieszkańców 
powiatu częstochowskiego, 
objętych kwarantanną 
wyruszył “wymazobus”, 
czyli specjalny ambulans 
do pobierania wymazów. 
Na dzień zamknięcia tego 
wydania „Wieści”,  
już 179 osób miało 
pobrane próbki w kierunku 
koronawirusa SARS CoV-2.

Dzięki połączonym siłom Starostwa Po-
wiatowego w Częstochowie, 13. Śląskiej 
Brygady Terytorialnej, Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej i Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego czas  oczekiwania 
na badanie diagnostyczne, a potem na jego 
wynik zdecydowanie się skrócił.
– Bardzo dobrze rozumiem osoby, które 
oczekują na pobranie próbek, a później 
z obawą czekają na wyniki, bo sam byłem 
w tej ciężkiej sytuacji. Dlatego tym bar-

dziej zależy mi na skróceniu tego okresu 
niepewności wszystkim, którzy pozostają 
w kwarantannie – mówi Starosta Często-
chowski Krzysztof Smela.
Mobilny punkt pobrań funkcjonuje za 
sprawą działań podjętych przez Wydział 
Zarządzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie. Jak za-
znacza naczelnik Anetta Ujma –  podję-
liśmy natychmiastowe działania w celu 
przeprowadzenia badania na zakażenie 
koronawirusem SARS-CoV-2 u jak naj-
większej liczby mieszkańców powiatu czę-
stochowskiego.  Powiat na swoim terenie 
nie posiada placówki służby zdrowia, 
wobec której jest organem założyciel-
skim, w związku  z powyższym podjęliśmy 
współpracę z 13. Śląską Brygadą OT. Całe 
zadanie realizowane będzie wspólnie, 
a Powiat Częstochowski nie poniesie 
z tego tytułu żadnych kosztów. To zna-
czący początek naszej dobrej współpracy 
z 13. ŚBOT. W chwili obecnej najważniejsze 
dla nas jest szybkie wykonanie testów 
i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańcom powiatu częstochowskiego. 
Za ambulans i osoby pobierające próbki 

odpowiada 13. Śląska Brygada Obrony 
Terytorialnej – Od początku szkolenia „te-
rytorialsów” stawiamy na szkolenia me-
dyczne, wielu naszych żołnierzy kończy 
kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. 
Teraz, jak i w innych sytuacjach kryzyso-
wych widać jak bardzo takie kompetencje 
są potrzebne. Co ważne, każdy z żołnierzy, 
który pojawi się u mieszkańców naszego 
regionu pobrać wymaz poza ukończonym 
kursem KPP został przeszkolony dodat-
kowo przez służby sanitarne tak, by pra-
widłowo wykonać wymaz i zabezpieczyć 
pobrany materiał – podkreśla dowódca  
13. ŚBOT Pułkownik Tomasz Białas.
Próbki są pobierane według zleceń wy-
stawionych przez Powiatową Stację Sani-
tarno-Epidemiologiczną w Częstochowie, 
która zapewnia również testy. Materiały 
niezbędne do poboru próbek oraz środki 
ochrony indywidualnej dla personelu za-
pewnia Śląski Urząd Wojewódzki.
Akcję koordynuje Starosta Częstochowski. 
Podmioty prowadzą działania w ramach 
swoich kompetencji, dzięki temu nie będą 
generowane dodatkowe koszty.

PJ
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W ramach projektu Zdalna Szkoła finansowanego z środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Powiat Często-
chowski przekazał na rzecz uczniów placówek oświatowych: Zespołu 
Szkół w Koniecpolu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
im. Jana Brzechwy w Bogumiłku, Zespołu Szkół im. Władysława Szafera 
w Złotym Potoku oraz Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Pol-
skiej sprzęt komputerowy w postaci laptopów oraz tabletów  z  prze-
znaczeniem do umożliwienia uczestniczenia w zdalnym nauczaniu.
Wykluczenie cyfrowe wciąż jest aktualnym tematem dotyczącym na-
szego społeczeństwa, ograniczenie w dostępie do techniki informa-
tycznej zweryfikowane zostało obecną sytuacją. Oświata stanowi jeden 
z priorytetów Zarządu Powiatu Częstochowskiego, który korzystając 
z możliwości powstałych w wyniku współpracy resortów edukacji i cy-
fryzacji skutecznie zareagował na braki sprzętowe wśród uczniów.
Dzięki otrzymanej dotacji zostały zakupione 16 szt.  laptopów z zesta-
wami oprogramowania  oraz 13 szt. tabletów, które zostały przekazane  
do szkół  dla których organem prowadzącym jest Powiat Często-
chowski. Koszt zadania w kwocie 59 988 złotych w całości pokryty 
został z dotacji przyznanej Powiatowi Częstochowskiemu  w ramach 
programu „Zdalna Szkoła”.

MDz

Obecna sytuacja szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 
wymusiła nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych 
w związku z zamknięciem szkół. Brak możliwości realizacji 
programu edukacyjnego w tradycyjnej formie spowodował 
konieczność zdalnych zajęć lekcyjnych. Niestety wielu 
uczniów  nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, 
na którym może realizować podstawy programowe.

Aparaty do dializoterapii trafią do szpitala specjalistycznego
Decyzją Zarządu, Powiat Częstochowski wsparł zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego NMP w Częstochowie kwotą 20 000 złotych. 
Pieniądze zostaną przekazane na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów dializoterapii. Udzielone wsparcie stanowi 
część elementu ochrony zdrowia mieszkańców powiatu częstochowskiego. Skuteczne wspieranie ochrony zdrowia to nie 
tylko programy profilaktyczne, ale przede wszystkim faktyczne wsparcie zaplecza technicznego placówek leczniczych.

Wykaz szkół przekazanego sprzętu komputerowego w ramach Konkursu Grantowego –Zdalna Szkoła 

Lp. Nazwa jednostki Laptop  szt. Tablet  szt.

1. Liceum ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej 2 -

2. Zespół Szkół w Koniecpolu 9 -

3. Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku  4 -

4. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Bogumiłku 1 13

Zdalna szkoła

Zespół Szkół w Koniecpolu

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku
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Aktualny stan na dzień 31 
grudnia 2019 r. funkcjonujących 
komórek organizacyjnych :

 ● Izba Przyjęć,
 ● Oddział Chirurgii Ogólnej,
 ● Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 ● Oddział Chorób Wewnętrznych z podod-
działem Intensywnej Opieki Kardiolo-
gicznej,

 ● Oddział Ginekologii i Położnictwa,
 ● Oddział Neonatologiczny,
 ● Oddział Pediatrii,
 ● Oddział Anestezjologii i Intensywnej Te-
rapii.

Szpital im. Rudolfa Weigla posiada ogółem 138 
łóżek, w tym 137 łóżek w ramach w/w kon-
traktu. W związku z trwającymi w Szpitalu 
pracami remontowymi podjęto decyzję o za-
wieszeniu działalności Oddziału Chirurgii 
Krótkoterminowej w trybie jednego dnia, 
świadczącego usługi medyczne tylko w ra-
mach usług komercyjnych. Pomieszczenia 
przeznaczono na czasowe udzielanie świad-
czeń medycznych przez te Oddziały, w któ-
rych odbywały się kompleksowe remonty.

Działalność poszczególnych komórek 
organizacyjnych Szpitala w 2019 r.

Izba Przyjęć
 ●  1 łóżko intensywnej opieki medycznej, 
 ● 6630 udzielonych świadczeń ambulato-
ryjnych w ramach porady w Izbie Przyjęć 
w 2019 r.

W 2019 r. łącznie w oddziałach Szpitala 
hospitalizowano 5977 pacjentów.

Oddział Chirurgii Ogólnej 
 ● 27 łóżek
 ● 1561 hospitalizowanych pacjentów (leczo-
nych z ruchem chorych ),

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
rozliczono w zakresie „chirurgia ogólna ” 82 
pacjentów onkologicznych.

Oddział Chirurgii  
Urazowo-Ortopedycznej 

 ● 25 łóżek

 ● 893 hospitalizowanych pacjentów (leczo-
nych z ruchem chorych ),
w tym wykonano : 

 ● 161 procedur całkowitej endoprotezo-
plastyki stawu biodrowego,

 ● 118 procedur całkowitej endoprotezo-
plastyki stawu kolanowego,

 ● 8 procedur częściowej endoprotezopla-
styki stawu kolanowego.

Oddział Chorób Wewnętrznych 
z pododdziałem Intensywnej 
Opieki Kardiologicznej 

 ● - 28 łóżek -w tym : 4 łóżka intensywnego 
nadzoru kardiologicznego

 ● 1314 hospitalizowanych pacjentów (leczo-
nych z ruchem chorych ).

Oddział Ginekologii i Położnictwa 
z pododdziałem Neonatologii 

 ● 20 łóżek
 ● 12 łóżeczek noworodkowych
 ● 3 inkubatory
w tym: 

 ● 10 łóżek dla pacjentek  
- zakres - ginekologia,

 ● 10 łóżek dla pacjentek  
- zakres - położnictwo  

 ● 1508 hospitalizowanych pacjentek i nowo-
rodków ( leczonych z ruchem chorych ), 
w tym: 489 przyjętych porodów.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
rozliczono w zakresie „ginekologia ” 32 pa-
cjentki onkologiczne.

W miesiącu kwietniu 2019 r. zakończono 
kompleksowy remont w Oddziale Gineko-
logii i Położnictwa z Pododdziałem Neonato-
logii. Jednym z założeń planu strategicznego 
Szpitala było rozdzielenie tej komórki orga-
nizacyjnej na dwa odrębnie funkcjonujące 
oddziały.

Od dnia 10.06.2019 r. w Księdze Rejestrowej 
Scanmed S.A. nastąpiła zmiana w zakresie 
wyłączenia z w /w oddziału pododdziału 
neonatologii, w skutek czego powstały dwie 
niezależne komórki organizacyjne tj. Oddział 
Ginekologii i Położnictwa oraz Oddział Neo-
natologiczny.

Kolejnym dokonanym etapem związanym 
z wyłączeniem Oddziału Neonatologicznego 
było uzyskanie kontraktu z SOW NFZ. który 

realizowany jest od dnia 1 grudnia 2019 r.

Od dnia 1.12.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 
hospitalizowanych było 41 noworodków. Po-
wyżej jednak wskazaliśmy ogólną liczbę 1508 
hospitalizowanych pacjentek i noworodków 
za cały 2019 r. łącznie z noworodkami uro-
dzonymi już z samodzielnie działającym Od-
dziale Neonatologicznym.

Oddział Pediatrii 
 ● 14 łóżek
 ● 537 hospitalizowanych pacjentów.

Oddział Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii,

 ● 8 łóżek
 ● 123 hospitalizowanych pacjentów ( na  
7 łóżkach objętych umową z NFZ ) ( leczo-
nych z ruchem chorych).

Pracownie diagnostyczne - Pracownia 
Endoskopii i Pracownia USG
Po za licznymi badaniami świadczonymi dla 
pacjentów hospitalizowanych w Oddziałach 
Szpitala wykonaliśmy ponad 1300 badań - ko-
mercyjnych w tym:

 ● 540 wykonanych badań gastroskopii,
 ● 348 wykonanych badań kolonoskopii,
 ● 420 wykonanych badań USG.

Działalność Przychodni w Blachowni
Jedyną poradnią udzielająca świadczeń w ra-
mach umowy z NFZ jest Poradnia Rehabilita-
cyjna, która udzielała świadczeń medycznych 
w ramach umowy z NFZ do dnia 30 czerwca 
2019 r.
Pozostałe poradnie specjalistyczne udzielały 
świadczeń medycznych tylko na zasadach ko-
mercyjnych. 

Ambulatorium Nocnej i Świątecznej 
Opieki Zdrowotnej 

 ● udzielono 4708 porad lekarskich i pielę-
gniarskich (łącznie ) realizowanych do-
raźnie, w warunkach ambulatoryjnych lub 
w miejscu wezwania.

Sprawozdanie z działalności Szpitala 
im. Rudolfa Weigla w Blachowni 
(prowadzonego przez Scanmed S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni prowadzi działalność medyczną i jest jedynym podmiotem leczniczym 
realizującym umowę z ŚOW NFZ w zakresie leczenia szpitalnego, udzielającym świadczeń medycznych dla mieszkańców 
miasta i gminy Blachownia oraz Powiatu Częstochowskiego.
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Działalność Przychodni w Blachowni

Przychodnia w Blachowni, w której funkcjonują n/w poradnie : Ilość udzielonych świadczeń 
w 2019 r.

1. Poradnia Rehabilitacyjna w ramach kontraktu z ŚOW NFZ 388

2. Poradnia Chirurgii Ogólnej komercyjna 852

3. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortop. komercyjna 5104

4. Poradnia Chorób Wewnętrznych komercyjna 266

5. Poradnia Ginekologiczna komercyjna 27

6. Poradnia Pediatryczna komercyjna 2

7. Poradnia Neurologiczna komercyjna 2

8. Poradnia Reumatologiczna komercyjna 0

9. Poradnia Zdrowia Psychicznego komercyjna 0

10. Poradnia Anestezjologiczna komercyjna 170

11. Poradnia Diabetologiczna komercyjna 0

Razem : 6811

Średni czas hospitalizacji na poszczególnych oddziałach w 2019 r.

Lp. Nazwa komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego

Liczba hospitalizowa-
nych pacjentów w roku 

2019
(z ruchem międzyod-

działowym)

Liczba osobodni Średni czas  
pobytu pacjenta

1. Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem Intensywnej 
Opieki Kardiologicznej 1314 6539 4,98

2. Oddział Chirurgii Ogólnej 1561 6880 4,41

3. Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej 893 6035 6,76

4. Oddział Ginekologii i Położnictwa i Oddział Neonatologiczny 1549 4955 3,20

5. Oddział Pediatrii 537 2523 4,70

6. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 123 2025 16,46

Ogółem: 5 977 28 957 4,84
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lp. województwo

Oddział Chorób 
Wewnętrznych z 

pododdziałem In-
tensywnej Opieki 
Kardiologicznej

Oddział  
Chirurgii 
Ogólnej

Oddział Chirurgii 
Urazowo- Ortope-

dycznej

Oddział Ginekologii  
i Położnictwa  

i Oddział Neonatolo-
giczny

Oddział 
Pediatrii

Oddział  
Anestezjologii  
i Intensywnej

Terapii

1. Dolnośląskie 1 7 4 1

2. Lubelskie 1 1

3. Kujawsko- Pomorskie

4. Łódzkie 3 67 17 31 2 1

5. Mazowieckie 1 1 1

6. Zachodniopomorskie

7. Małopolskie 1 4 8 6

8. Wielkopolskie 2 1 1

9. Warmińsko-Mazurskie 1

10. Pomorskie 1 2 1

11. Podkarpackie 1

12. Świętokrzyskie 3 21 2 2 1

13. Opolskie 1 18 15 2 1 1

14. Lubuskie 1 2

15 Podlaskie 1

16. Śląskie ogółem: 1301 1441 84 1505 531 12

Miasto Częstochowa 342 279 143 571 64 30

powiat częstochowski 829 394 210 544 311 48

ogółem: 1314 1561 893 1549 537 123

Razem : 5977

Pacjenci hospitalizowani w oddziałach Szpitala z podziałem na miejsce zamieszkania w okresie 
01.01.2019 do 31.12.2019 r. - wg województw z uwzględnieniem Powiatu Częstochowskiego
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23 kwietnia 2020 r. o godzinie 17.37 straż pożarna    
w Częstochowie otrzymała zgłoszenie o zadymieniu 
z lasu. Już po chwili słup ognia i kłęby dymu 
widoczne były z odległości kilku kilometrów. 

Do pożaru doszło w miejscowości Teodorów w gminie Janów. Jak ustalono póź-
niej tereny leśne to własność osób prywatnych, nad którymi nadzór sprawuje 
Nadleśnictwo Koniecpol. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu 
rozpoznania ustalono, że pożarem objęte jest poszycie leśne oraz suche trawy  
i nieużytki przecinające tereny leśne na powierzchni około 20 hektarów. Pożar 
znajdował się w ciągłej fazie rozwoju, rozprzestrzeniał się i obejmował coraz to 
większą powierzchnię. Zastana sytuacja wymagała do dysponowania kolejnych 
zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Z uwagi na bardzo rozległe czoło pożaru teren prowadzonych działań podzie-
lono na trzy odcinki bojowe, a w kulminacyjnym momencie działania gaśnicze 
prowadziło aż 26 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej, którymi do-
wodził Komendant Miejski PSP w Częstochowie. Wodę niezbędną do gaszenia 
pożaru zapewniono w oparciu o gminną sieć wodociągową przeciwpożarową 
zlokalizowaną w miejscowości Konstantynów oraz przybyłe na miejsce zda-
rzenia samochody  cysterny z JRG nr 4 Koniecpol oraz jednostki OSP Cisie.
Dzięki szybkim i zintensyfikowanym działaniom strażaków wspomaganych 
przez dwa samoloty typu Dromader oraz śmigłowiec zadysponowane przez Re-
gionalną Dyrekcję Lasów Państwowych Katowice udało się powstrzymać ogień 
zanim rozprzestrzenił się na resztę lasu. Sytuacja pożarowa została opanowana o 
godzinie 20:34, co nie znaczy, że działania zakończono. Zatrzymano dalszy rozwój 
pożaru, ale dogaszanie, a następnie przelewanie pogorzeliska nadal trwało. 
Z uwagi na panującą suszę, kolejni kierujący działaniami stwierdzali, iż wyma-
gana jest kontynuacja działań w postaci przelewania obrzeży pogorzeliska w 
celu wykluczenia możliwości przeniesienia się pożaru na obronioną część po-
szycia leśnego, aż do całkowitego wyeliminowania ciągle pojawiających się za-
rzewi. Działania kontynuowano w dzień i w nocy, a ratownicy podmieniali się w 
utworzonym w m. Konstantynów punkcie przyjęcia sił i środków - zmiany na-
stępowały każdego dnia w godzinach porannych i wieczornych.  Ostatecznie wy-
kluczyć możliwość ponownego wzniecenia pożaru udało się w dniu 28 kwietnia, 
łącznie po 122 godzinach działań. 
W trakcie zdarzenia spotkano się z wieloma utrudnieniami m.in. w postaci braku 
możliwości bezpośredniego dojazdu do źródła pożaru, koniecznością dostar-
czania wody z dużych odległości,  torfowym niestabilnym podłożem na terenie ob-
jętym pożarem, oraz wąskimi, nieutwardzonymi ulegającymi deformacji drogami.
Bilans akcji to działania 33 zastępów PSP w sile 66 strażaków oraz 61 zastępów 
Ochotniczych Straży Pożarnych w sile ponad 150 strażaków zarówno z gminy 
Janów jak i całego powiatu częstochowskiego. Istotnym jest, iż mimo rozmiaru 
zdarzenia i niosącego ze sobą zagrożenia nie doszło  do wypadków z udziałem 
ratowników oraz innych osób. 
Ponadto zaznaczyć należy, iż nieocenionej pomocy w zakresie organizacji działań 
i zabezpieczenia logistycznego udzieli strażakom Wójt Gminy Janów, Wójt Gminy 
Lelów, Służby Leśne oraz mieszkańcy Konstantynowa i Teodorowa. 
Jak widzimy działania te to potężny wysiłek wielu osób, olbrzymie straty dla 
drzewostanu oraz koszty samego prowadzenia działań. I ponownie nasuwa się 
wniosek, iż samo nic się nie dzieje. Mimo wielu apeli o niewypalanie traw i nie-
użytków, prawdopodobnie właśnie takie bezmyślne działanie było przyczyną 
tego pożaru.

Łagodna zima sprawiła, że w pokrywie gleby zalega duża ilość uschniętych roślin 
runa i traw, które przy braku opadów deszczu i niskiej wilgotności ściółki, nawet 
przy niewielkim zarzewiu ognia, mogą się zapalić i spowodować pożar lasu. 
Dlatego ponownie apelujemy, aby nie używać otwartego ognia w lesie i jego 
bezpośrednim otoczeniu. Przy aktualnych warunkach atmosferycznych i 
wysokim stopniu zagrożenia pożarowego nie jest trudno o doprowadzenie 
do tragicznego w skutkach pożaru. 

mł.bryg. Kamil Dzwonnik - Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego
Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie

Pożary terenów leśnych
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Informacja Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Częstochowie 
z działalności w 2019 r.

Charakterystyka i zagrożenia w 
obszarze chronionym KM PSP 
Częstochowa 

 ● powierzchnia - 1679 km2 

 ● miasto Częstochowa - 160 km2 
 ● powiat częstochowski - 1519 km2 

 ● ludność – 348 389 tyś. mieszkańców 
 ● miasto Częstochowa – 212 872 tyś. 
mieszkańców 

 ● powiat częstochowski – 135 517 tyś. 
mieszkańców

Potencjał ratowniczy rejon 
operacyjny  
KM PSP Częstochowa 
zabezpieczają: 

 ● 3 JRG PSP na terenie miasta Czę-
stochowy, 

 ● 1 JRG PSP nr 4 w Koniecpolu, 
 ● 1 JRG CS PSP w Częstochowie, 
 ● 40 jednostek OSP w KSRG, 
 ● 86 jednostek osp spoza systemu 
KSRG. 

W roku 2019 przedłużono czas włą-
czenia do KSRG jednostki OSP Cisie  
z terenu gminy Blachownia. 

Działania ratownicze prowadzone 
przez jednostki ochrony 
przeciwpożarowej  
w 2019 roku:

 ● w 2019 roku na obszarze dzia-
łania komendy powstało ogółem 
6248 zdarzeń. 

 ● jednostki ochrony przeciwpoża-
rowej interweniowały: 
• 1951 - razy przy pożarach, 
• 3832 – razy podczas miejscowych  

zagrożeń, 
• 465 – razy w ramach alarmów 

fałszywych. 
W stosunku do ogólnej liczby inter-
wencji, pożary stanowiły 31,23 %, 
miejscowe zagrożenia 61,32% na-
tomiast alarmy fałszywe 7,45% zda-
rzeń. W działaniach uczestniczyło 
12 370 zastępów jednostek ochrony 
przeciwpożarowej z czego 7 516 
zastępów JRG oraz 4854 zastępy 
OSP.  W działaniach uczestniczyło  
w sumie 56 736 strażaków z czego 
32 571 PSP oraz 24 165 OSP.

PJ

Informacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Częstochowie z działalności w 2019 r.
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Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej 
harmonogram postępowania rekrutacyjnego 
do szkół dla młodzieży dostosowany został 
do zmienionego terminu przeprowadzanych 
egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wy-
dania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu 
przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół 
ponadpodstawowych
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodsta-
wowej wraz z dokumentami będzie można 
składać w dwóch etapach:

 ● od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na 
złożenie wniosku i uzupełnienie go o świa-
dectwo ukończenia szkoły. 

 ● od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin 
na uzupełnienie wniosku o zaświad-
czenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 
oraz na zmianę przez kandydatów wnio-
sków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do 
których będą kandydować.

 ● Od 15 do 22 czerwca br. będzie można 
składać wnioski do szkoły ponadpodsta-
wowej dwujęzycznej, oddziału dwuję-
zycznego, oddziału międzynarodowego, 
oddziału przygotowania wojskowego 
w szkole ponadpodstawowej, oddziałów 
wymagających od kandydatów szczegól-
nych indywidualnych predyspozycji, a także 
szkół i oddziałów prowadzących szkolenie 
sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodsta-
wowej należy uzupełnić:

 ● do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia 
szkoły,

 ● do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wyni-
kach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Listy kandydatów zakwalifikowanych i nie-
zakwalifikowanych ogłoszone zostaną  
12 sierpnia 2020 r.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjo-
nowania jednostek systemu oświaty wniosek 
o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane za-
łączniki mogą być przesyłane za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej.
W okresie ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty zapoznanie się ro-
dziców i uczniów z wynikami postępowania 
rekrutacyjnego w formie list kandydatów (za-
kwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz 
przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za 
pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do 
szkoły ponadpodstawowej
Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której 
kandydat został zakwalifikowany należy po-
twierdzić wolę przyjęcia w postaci przed-
łożenia oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, 
jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzu-
pełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej. W przypadku szkoły 
prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi 
również o zaświadczenie lekarskie zawie-
rające orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekar-
skie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
kierowania pojazdami i orzeczenie psycholo-
giczne o braku przeciwwskazań psychologicz-
nych do kierowania pojazdem.
W przypadku braku możliwości przedłożenia 
takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic 
kandydata lub pełnoletni kandydat infor-
mują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 
sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy 

wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. 
Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa 
się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został 
przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.
Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. za-
świadczenia lub orzeczenia będzie równo-
znaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki 
w szkole, do której uczeń został przyjęty. 
W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 
zawodowe – w oddziale realizującym kształ-
cenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe rozwiązania 
ujęte w harmonogramie
Harmonogram uwzględnia również terminy 
przewidziane na czynności sprawdzające, o któ-
rych mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czyn-
ności przewidziane w postępowaniu odwo-
ławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 
ustawy – Prawo oświatowe.
W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół po-
nadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 
odstąpiono od przeprowadzania postępowania 
uzupełniającego z uwagi na brak możliwości 
przeprowadzenia tego postępowania z zacho-
waniem terminu przewidzianego w prawie, tj. 
do końca sierpnia roku poprzedzającego rok 
szkolny, na który jest przeprowadzane postę-
powanie rekrutacyjne. W przypadku kandy-
datów do szkół ponadpodstawowych, którzy 
nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży 
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 
2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie 
decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to 
było w poprzednich.
Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodsta-
wowej wszystkim realizującym obowiązek nauki 
dzieciom i młodzieży zamieszkującym na ob-
szarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie 
z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

 PJ

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 
na rok szkolny 2020/2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

15 czerwca - 10 lipca Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  
ponadpodstawowej

23 czerwca - 7 lipca Sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kometencji językowych, próby 
sprawności fizycznej

26 czerwca - 10 lipca Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

31 lipca - 4 sierpnia Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o 
zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

12 sierpnia Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

13-18 sierpnia Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

19 sierpnia Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

EGZAMINY 2020

8-29
czerwca

Egzamin maturalny bez 
egzaminu wstępnego

16-18
czerwca Egzamin ósmoklasisty

22 czerwca
- 9 lipca

Egzamin potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie 

(Formuła 2012 i Formuła 
2017)

17-28
sierpnia

Egzamin zawodowy 
(Formuła 2019)
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Jak wygląda piątek licealisty? W końcu to 
najprzyjemniejszy dzień tygodnia.

Piątku, my drugoklasiści, możemy pozazdro-
ścić pierwszakom i maturzystom, ponieważ 
kończą zajęcia po 4 godzinie lekcyjnej, a więc 
w domu są przed 12. NAPRAWDĘ! 😊 W po-
przednim roku my również mieliśmy tę przy-
jemność, ale teraz też nie ma co narzekać, 
bo zajęcia kończą się o 13.30. Po zajęciach 
nabieramy głębokiego oddechu, należy nam 
się trochę odpoczynku. Spotykamy się z przy-
jaciółmi i poświęcamy się swoim prywatnym 
pasjom. Ja na przykład chętnie rozwijam 
swoje umiejętności sportowe w uczniow-
skim Klubie Sportowym ‘Dwójka’ Kamienica 
Polska, gdzie  gramy w koszykówkę, kierując 
się zasada w zdrowym ciele, zdrowy duch. 
Dzięki temu, że wybrałam tę szkołę, mogę się 
spełniać, godząc przyjemności z nauką.

Julia Najnigier jest uczennicą drugiej klasy 
o profilu administracyjno-społecznym 
(rozszerzona biologia i j. polski) Liceum 
Ogólnokształcącego w Kamienicy Pol-
skiej, a także Przewodniczącą Samorządu 
Uczniowskiego   w swoim LO.

Dlaczego wybrałaś Liceum Ogólnokształcące 
w Kamienicy Polskiej? Może twoja 
motywacja pozwoli, któremuś z naszych 
czytelników stojącemu przed wyborem 
nowej szkoły skierować swoje kroki właśnie 
do Was.

Na mój wybór wpłynęło wiele czynników, 
m.in. ilość zaoszczędzonego czasu. Szczególnie 
w zimowe poranki dziękuję sobie za to, że nie 
muszę marznąć pędząc na PKS, by dojechać do 
miasta.  Przerażały mnie też obliczenia czasu, 
który musiałabym poświęcić na codzienny do-
jazd do Częstochowy. Codziennie byłyby to 2,5 
godziny, tygodniowo 12,5, miesięcznie 50 go-
dzin, a przez 3 lata 1500 godzin!! O zgrozo! To 
przecież całe dwa miesiące, tyle, ile trwają utę-
sknione WAKACJE. Z pewnością należy wspo-
mnieć też o rodzinnej atmosferze i tradycjach. 
Jako że jest nas nie za dużo, wszyscy dobrze 
się znamy, wspieramy. Starsi uczniowie za-
wsze chętnie służą pomocą innym.

Jesteś już coraz bliżej matury, jak oceniasz 
poziom przygotowań do egzaminu dojrzałości                  
w  Liceum w Kamienicy Polskiej?

Oceniam bardzo wysoko. Oczywiście wia-
domo, że trzeba chcieć i samemu też dużo 
pracować. Przez to, że jest nas mniej, nauczy-
ciele mają bardziej indywidualne podejście 
do uczniów. Jeśli ktoś czegoś nie zrozumie, 
to nie jest problem, by zorganizować dla 
niego zajęcia dodatkowe. Dużo też pracujemy     
z materiałami dodatkowymi, np. arkuszami 
maturalnymi.

Chodzisz do klasy o profilu administracyjno-
społecznym, jakie możliwości rysują się dla 
Ciebie po zakończeniu liceum, poleciłabyś 
ten profil innym?  To dość nietypowe 
połączenie biologia z rozszerzonym językiem 
polskim.

Dawid Pawula - uczeń klasy trzeciej 
Technikum Żywienia i Usług Gastrono-
micznych Zespołu Szkół im. Władysława 
Szafera w Złotym Potoku. Przewodni-
czący Samorządu Szkolnego i Samo-
rządu Internatu. Jego zainteresowania 
to gotowanie, muzyka i narty biegowe, 
natomiast daniem popisowym są flam-
birowane banany.

Złoty Potok, Pałac Raczyńskich, 
oszałamiająca przyroda i oczywiście 
Zespół Szkół Władysława Szafera. Masz 
przyjemność nie tylko chodzić tu do szkoły, 
ale mieszkać w położonym niezwykle 
urokliwie internacie. Czy to nie jest tak, że 
czasem rok szkolny może pomieszać się 
z wakacjami w takich warunkach?

Czasami można się zapomnieć 😊  Szczególnie, 
kiedy jest słoneczna pogoda, kiedy grillu-
jemy kiełbaski lub organizujemy ognisko 
w ogródku przy internacie. Ale niestety obo-
wiązuje nas popołudniowa nauka własna, 
na której uczymy się i odrabiamy lekcje na 
następny dzień. Mieszkając w internacie, 
w razie potrzeby, jest zawsze ktoś, kto pomoże 
w nauce - albo koleżanka z klasy albo wycho-
wawca internatu.

Co sprawiło, że wybrałeś szkołę w Złotym 
Potoku?

Zdecydowałem się na szkołę w Złotym Potoku, 
po tym jak byłem tu na Dniu Otwartym. Szkoła 
i internat prezentował się super. Dodatkowo  

Dlaczego warto wybrać szkołę ponadpodstawową w Powiecie Częstochowskim, czy 
warto zrywać się wczesnym rankiem żeby zdążyć na lekcje do Częstochowy 
-  o te i inne sprawy  zapytaliśmy uczniów, którzy uczęszczają do szkół w Kamienicy 
Polskiej, Złotym Potoku i Koniecpolu.

Czy wybrałeś już szkołę?

Faktycznie, jest to dość nietypowe połączenie, 
ale wbrew pozorom otwiera drzwi na kierunki 
zarówno humanistyczne, jak i ścisłe, np. psy-
chologię, która jest bardzo przyszłościowym 
kierunkiem. Ponadto wielu absolwentów  na-
szej szkoły zostało lekarzami czy prawnikami, 
mamy nawet jednego marynarza.

Czy  Liceum w Kamienicy Polskiej daje 
możliwość rozwoju uczniom, co jest atutem 
twojej szkoły, a może jest coś, co byś 
zmieniła?

Jak już wspomniałam, mniejsza ilość uczniów 
sprawia, że nauczyciele mają do nas indywi-
dualne podejście. Bardzo dużym atutem jest 
również to, że w naszej szkole możemy sku-
teczniej zawalczyć        o stypendia. Bierzemy 
udział w różnych  wycieczkach, wyjazdach 
edukacyjnych,  konkursach. Tradycją szkoły 
jest wieloletnia (bo trwająca już od lat 90. XX 
wieku) wymiana międzynarodowa uczniów. 
Uczestniczymy w programach Comeniusa 
i Erasmusa, mamy kontakty z młodzieżą wielu 
krajów europejskich. Można także realizować 
swoje pasje w kołach zainteresowań takich 
jak: kółko fotograficzne, Edukacyjny Klub 
Dyskusyjny, Koło Miłośników Historii, Wolon-
tariat, SKS.  Organizujemy  wiele akcji charyta-
tywnych:  Szlachetna Paczka, Żonkilowe Pola 
Nadziei, Pomoc Kresowianom na  Wschodzie, 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na-
uczyciele słuchają tego, co chcemy zmienić, 
wprowadzić i na tej podstawie organizujemy 
zajęcia dodatkowe. 



Dlaczego Koniecpol, a nie szkoła 
w Częstochowie? Co byś powiedziała 
młodszym koleżankom i kolegom, 
może faktycznie nie warto męczyć się 
w autobusach do Częstochowy skoro tu też 
jest fajnie a przy okazji bliżej?

Moim zdaniem nie warto decydować się na 
dojazdy do Częstochowy. Uczęszczając do ZS                
w Koniecpolu można zdobyć tak samo dobre 
wykształcenie, jak w szkole, która jest dalej. 
Szkoła oferuje wiele ciekawych profili i za-
wodów, każdy znajdzie tu coś odpowiedniego 
i perspektywicznego, a uczniowie, którzy nie 
wiedzą, co począć po zakończeniu edukacji 
w Zespole, zawsze mogą porozmawiać ze 
szkolnym doradcą zawodowym. Poza tym 
u nas, ze względu na mniejszą ilość uczniów, 
nauczyciele mają możliwość indywidualnie 
do każdego dotrzeć, wszyscy się znają, co 
sprzyja pozytywnej atmosferze. Zapraszam 
wszystkich absolwentów podstawówek do 
nas do Koniecpola, do Zespołu Szkół.

Jak wynika z powyższych wypowiedzi warto 
rozważyć możliwość kontynuowania nauki 
po szkole podstawowej w jednej z placówek 
w powiecie częstochowskim, nie tylko w mie-
ście są dobre szkoły. Julia, Natalia i Dawid 
jednogłośnie stwierdzają, że ich wybór dal-
szej drogi edukacyjnej był słuszny. Serdecznie 
zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową 
ofertą edukacyjną Zespołu Szkół w Koniec-
polu, Liceum Ogólnokształcącego w Kamie-
nicy Polskiej i Zespołu Szkół im Władysława 
Szafera w Złotym Potoku, którą znajdziecie 
państwo w mediach społecznościowych 
i na stronach internetowych ww. placówek. 
Uczniom stojącym dziś przed wyborem 
nowej szkoły życzymy powodzenia, nie przej-
mujcie się stresem jak widać towarzyszył on 
wszystkim przy podejmowaniu tak ważnych 
decyzji. Serdecznie dziękuje moim rozmówcą 
za podzielenie się swoim spostrzeżeniami 
z naszymi czytelnikami. Powodzenia!

MDz

Natalia Misztal jest uczennicą drugiej 
klasy technikum w zawodzie technik  
logistyk, a także Przewodniczącą Sa-
morządu Uczniowskiego Zespołu Szkół  
w Koniecpolu. 

Zdążyłaś spędzić już trochę czasu w murach 
swojej szkoły. Z perspektywy, jak pamiętasz 
okres kiedy przyszedł moment podjęcia 
decyzji o wyborze dalszej drogi edukacyjnej, 
był stres, obawy, a może towarzyszył Ci 
radosny niepokój?

Z jednej strony cieszyłam się, że zacznę nowy 
etap w życiu, z drugiej na pewno towarzy-
szyły mi obawy. Myślałam o tym, czy wybrana 
przeze mnie szkoła spełni moje oczekiwania, 
czy będę dobrze się w niej czuła, jacy będą 
inni uczniowie oraz nauczyciele.

Warto było wybrać ZS w Koniecpolu, 
podjęłabyś tą decyzję ponownie? 

Teraz, po dwóch latach spędzonych w mu-
rach tej szkoły, podjęłabym taką samą de-
cyzję, ponieważ uważam, że postąpiłam 
bardzo słusznie. Dzięki wielu konkursom, 
olimpiadom, organizowanym w ZS bardzo się 
rozwinęłam, miałam szansę odebrać nawet 
stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz 
Stypendium Starosty Częstochowskiego, co 
uważam za duże osiągnięcie. Oprócz strony 
merytorycznej, jaką zapewnia nasza szkoła, 
mogę tu również pogłębiać swoją wiedzę 
praktyczną – przedmioty tak zawodowe, jak 
i ogólne prowadzone są w ciekawy sposób, 
który pozwala wiele nauczyć się już na lekcji. 
Organizujemy też wiele wycieczek przed-
miotowych oraz tych, które pomagają nam 
spotkać się z historią Polski oraz pięknymi 
miejscami, które warto zobaczyć. Nasza szkoła 
zawsze ciekawie świętuje wszystkie uroczy-
stości, w których mamy możliwość czynnie 
brać udział. Będąc w technikum mam okazję 
brać udział w licznych bezpłatnych  kursach, 
dzięki którym mogę zdobyć np. uprawnienia 
na wózek widłowy, obsługę kasy fiskalnej czy 
koparko-ładowarkę. Wszystkie te działania 
możliwe są dzięki temu, że w szkole realizuje 
się projekt „Zadbaj o swoją przyszłość”. Z opo-
wiadań kolegów wiem również, że u nas, 
w Szkole Branżowej I Stopnia duży nacisk 
stawia się na praktykę. Każdy ma możliwość 
wzięcia udziału w bezpłatnych  kursach, np. 
baristycznych, carvingu,  spawania, czy nawet 
w kursie na prawo jazdy kat. B. ZS w Koniec-
polu posiada również własne, bardzo nowo-
czesne, profesjonalnie wyposażone warsztaty, 
dzięki którym uczniowie kształcący się na 
mechaników i budowlańców mogą odbywać 
praktyki. Również kucharze mają swoją 
kuchnię, może nam jej pozazdrościć niejedna 
restauracja i szkoła w Częstochowie czy 
Włoszczowie. W naszej szkole działa także li-
ceum, w którym jest bardzo ciekawie. Wielu 
naszych licealistów osiąga bardzo dobre wy-
niki w konkursach i olimpiadach o większym 
zasięgu niż te szkolne. Na apelach słyszę, że 
świetnie radzą sobie w konkursach  histo-
rycznych, geograficznych, językowych czy 
z wiedzy o społeczeństwie. Podsumowując, 
w naszej szkole nie da się nudzić i każdy znaj-
dzie coś dla siebie.

w planach, w budowie była najnowocze-
śniejsza pracownia żywienia i obsługi konsu-
menta, w której aktualnie uczę się zawodu.

Jak jest w Szaferze, zdecydowałbyś się 
jeszcze raz na tą szkołę?

Zdecydowanie TAK! Jak do tej pory, to naj-
lepsza decyzja w moim życiu. Gdybym miał 
wybierać jeszcze raz, na pewno wybrałbym 
szkolę w Złotym Potoku. SZAFER jest super! 
Wiele się nauczyłem w tej szkole. Czuję się 
dobrze przygotowany do egzaminów zawo-
dowych jak i do matury. Jestem w technikum 
żywienia i usług gastronomicznych i miałem 
możliwość uczestniczyć w wielu bezpłat-
nych szkoleniach, certyfikowanych kursach 
w moim zawodzie między innymi: kurs 
Carvingu, czyli sztuka rzeźbienia w warzy-
wach i owocach, Sugarcrafting, Kuchnia Mole-
kularna, kursy Baristy, Sztuka Grillowania. Jest 
dużo kursów, dla każdego zawodu coś innego. 
Szkoła organizuje też fajne praktyki zawo-
dowe – ja na przykład uczestniczyłem w mie-
sięcznych praktykach w 4 gwiazdkowym 
hotelu w Kudowie Zdrój. Szkoła nie jest duża, 
jest klimatyczna, ale przez to każdy zna każ-
dego. Nie ma anonimowości. Fajną rzeczą jest 
również to, że jest bus szkolny, który w ponie-
działek przywozi nas do internatu, a w piątek 
odwozi do domu. Dla wszystkich tych, którzy 
mają problem z dojazdem.

Jakie kierunki macie do wyboru dla nowych 
roczników, które będą rozważać ofertę 
Waszej szkoły?

No ja oczywiście polecam TECHNIKUM ŻY-
WIENIA 😊  najlepsze pracownie do nauki za-
wodu, bezpłatne kursy i szkolenia itp. Ale 
zapraszam również do: technikum archi-
tektury krajobrazu, technikum reklamy czy 
do technikum hotelarstwa. Od nowego roku 
szkolnego otwarty zostanie nowy kierunek 
TECHNIK INFORMATYK. Dużo o szkole i kie-
runkach kształcenia jest na stronie szkoły 
oraz na facebooku SZAFER ZŁOTY POTOK. 

Jak wiadomo nauka jest najważniejsza, ale 
co robicie w wolnym czasie, jak wygląda 
Wasz dzień,wiosna w tak pięknym miejscu 
musi być wspaniała to pewnie pomysły na 
zagospodarowanie czasu wolnego są nie 
gorsze? Warto zamieszkać w internacie? 
Opowiedz jak to jest.

W internacie, oprócz nauki dużo się dzieje 😊  
Organizowanych jest wiele imprez okolicz-
nościowych tj. Andrzejki, Dzień Kobiet, dys-
koteki, wieczory filmowe, wieczorki karaoke, 
rozgrywki sportowe lub można skorzystać 
z siłowni. Organizowane są również wyjazdy 
do kina, do kręgielni i do teatru. Dookoła są 
super tereny do spacerów, biegania, wycieczki 
rowerowe a przy szkole kompleks sportowo 
rekreacyjny Orlik. Mieszkając w internacie 
można również rozwijać swoje zaintereso-
wania – na przykład dziewczyny stworzyły 
własną grupę taneczną i wieczorami ćwiczą 
układy taneczne.
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Od blisko 37 lat prowadzi Pan własne przedsiębiorstwo remontowo-
budowlane Stebud, ponad trzy dekady istnienia to niebywały sukces, 
gdyby mógł Pan przybliżyć naszym czytelnikom początki działalności, 
było trudno? A może jest jakaś recepta na sukces, przez tak wiele lat 
musiał zmierzyć się Pan  na pewno z niejedną trudnością?
Czy było trudno? Nie. Firmę STEBUD założyłem w 1983 r., w momencie 
jej utworzenia nie miałem w okolicy żadnej konkurencji. W tamtym 
czasie również nie było takiej biurokracji jak w chwili obecnej. Pierwszą 
większą robotą realizowaną przez firmę była budowa budynku biuro-
wego GS w Przyrowie oraz remonty Aresztów Śledczych w Bytomiu, 
Katowicach, Sosnowcu, Gliwicach, Tarnowskich Górach, Mysłowicach, 
czy Zakładu Karnego w Wojkowicach.
Uważam, że receptą na sukces jest ciężka i rzetelna pracy dzięki, której 
firma istnieje na rynku i utrzymuje wysoki poziom przez cały okres 
swojej działalności.
Również pracownicy stanowią główny trzon sukces firmy, w przypadku 
bardziej złożonych zleceń wspierani są przez zaprzyjaźnione firmy 
z branży. Dodatkowym atutem firmy jest solidna baza sprzętowa i za-
plecze techniczne.

Znany jest Pan również z działalności filantropijnej, można 
powiedzieć, że prowadzi Pan biznes odpowiedzialny społecznie.  
To pewnego rodzaju szczególny pozytywny wyróżnik, nie tylko 
ciężko pracuję ale i pomagam. Często prywatną inicjatywę kojarzy 
się tylko z kapitalizmem w jego najgorszym wydaniu, natomiast 
Pan reprezentuje całkowicie odmienną postawę i łamie stereotypy.  
Skąd takie działania, co do nich motywuje?
Uważam, że wspieranie różnych inicjatywy i przedsięwzięć w środowisku 
lokalnym jest bardzo ważne. W miarę możliwość staram się oferować 
pomoc w pracach remontowych lub wsparcie finansowe. Przedsiębior-
stwo STEBUD było również uczestnikiem programu „OTWARTA FIRMA”, 
realizującego przedsiębiorczą edukację młodych ludzi.

Jaką realizację firmy uważa Pan za znaczącą taką, która była 
wyzwaniem przynoszącym dziś dumę, z pewnością uzbierało się ich 
kilka w tak długim okresie działalności?
Dotychczas firma podjęła się wykonawstwa wielu budynków miesz-
kalnych, obiektów użyteczności publicznej, magazynów oraz boisk 
i hal sportowych. Za swoje wizytówki uważam kilkanaście obiektów 
szkolnych w tym budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy 
Szkole Podstawowej w Lubojnie, termomodernizację budynku Szkoły 
Podstawowej w Janowie, rozbudowę sali gimnastycznej wraz z łącz-
nikiem przy Szkole Podstawowej w Starym Broniszewie, rozbudowę 
szkoły w Starym Cykarzewie o część dydaktyczna dla gimnazjum i salę 
gimnastyczną, a także obiekty użyteczności publicznej, takie jak rozbu-
dowa i modernizacja Banku Spółdzielczego w Mykanowie, rozbudowa 
Banku Spółdzielczego w Poczesnej, budowa przychodni lekarskiej 
w Kamienicy Polskiej, kompleksowa termomodernizacja budynku 
Szpitala Powiatowego Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Myszkowie, budowa ogrzewalni dla osób bezdomnych w Czę-
stochowie, budowa budynku socjalnego wielorodzinnego w Szcze-
kocinach, budowa mieszkań socjalnych w Myszkowie,  czy remont 
kompleksowy budynku administracyjnego i kasyna Komendy Miej-
skiej Policji w Częstochowie.

Czy jest Pan zmęczony, ciągła odpowiedzialność za przedsiębiorstwo, 
zlecenia, pracowników jest to zadanie wymagające ciągłej 
gotowości, kto jest dla Pana największym wsparciem?
Tak, jestem zmęczony. Zarządzanie kadrami i majątkiem przedsię-
biorstwa oraz baczne obserwowanie rynku, reagowanie na zacho-
dzące w nim zmiany pochłania mnóstwo czasu i energii. Największym 
wsparciem dla mnie jest rodzina, od niedawna do obsady firmy dołą-
czyła wnuczka, która przejęła część obowiązków.

W takim razie całym zespołem redakcyjnym Częstochowskich 
Wieści Powiatowych życzymy Panu siły, zapału i motywacji do 
kontynuowania pracy, a także dużej satysfakcji z zaangażowania 
rodziny we wsparcie przedsiębiorstwa, jak wiadomo                   
w rodzinie jest siła! Wszystkiego dobrego. Serdecznie dziękuję 
Panu za rozmowę. 

MDz
PS. W poprzednim numerze wkradł się chochlik drukarski przy osobie Stefana 

Pustelnika, przepraszamy i publikujemy właściwe zdjęcie.
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Receptą na sukces 
jest ciężka  
i rzetelna praca
Rozmowa ze Stefanem Pustelnikiem 
laureatem tegorocznej nagrody starosty 
częstochowskiego za zasługi dla powiatu 
w kategorii „Przedsiębiorczość”
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SZANOWNI PAŃSTWO
Serdecznie zachęcamy do poprzedzania  wizyt w Starostwie Powiatowym w Częstochowie kontaktem telefonicznym  

lub e-mail z naszym urzędem. Ograniczy to nie tylko kontakt z osobami trzecimi, ale przede wszystkim znaczenie przyśpieszy  
i usprawni uzyskanie poszukiwanej informacji. Poniżej lista numerów kontaktowych do Wydziałów i Referatów najczęściej znaj-

dujących się w zainteresowaniu mieszkańców naszego powiatu. 
Pełna książka telefoniczna Starostwa dostępna jest na stronie www.czestochowa.powiat.pl oraz 

https://czestochowa.powiat.pl/ksiazka-telefoniczna

Numer ogólny 
tel. (34) 322 91 00  

email: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Biuro Prasowe
tel. (34) 322 92 11

Biuro Rzeczy Znalezionych
tel. (34) 322 91 39

Biuro Rady Powiatu
tel. (34) 322 91 05

Powiatowy Zarząd Dróg  
w Częstochowie
Sekretariat 
tel. (34) 322 92 22

Wydział administracji  
architektoniczno-budowlanej
Sekretariat 
(34) 32 29 146

Wydział gospodarowania 
nieruchomościami skarbu państwa
Sekretariat 
tel. (34) 322 92 14

Powiatowy Inspektorat Nadzoru  
Budowlanego
tel. (34) 378 54 69,  (34) 322 91 37

Wydział ochrony środowiska,  
rolnictwa i leśnictw
Sekretariat 
tel. (34) 322 91 91
Karty wędkarskie,  rejestracja zwierząt,  
wycinka drzew 
tel. (34) 322 91 95

Kancelaria  ogólna 
(34) 32 29122

FAX ogólny Starostwa  (34) 32 29 111

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów 
tel. (34) 322 91 68,  (34) 322 91 67
Zawiadomienia o zbyciu/nabyciu
tel. (34) 322 91 69
Oddział prawa jazdy i transportu 
tel. (34) 322 91 64,  (34) 322 91 62 
(34) 322 91 63,  (34) 355 14 73

Powiatowe Centrum Pomocy  
Rodzinie w Częstochowie
Sekretariat 
tel. (34) 322 92 06
Sekcja Pomocy Instytucjonalnej, Domy Pomocy 
Społecznej ,Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze 
tel. (34) 322 92 34
Sekcja ds. osób  niepełnosprawnych 
tel. (34) 322 92 05

Wydział edukacji, kultury, zdrowia, 
sportu i promocji powiatu
Sekretariat 
tel. (34) 322 91 42
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami
 Współpraca z jednostkami kultury fizycznej 
i turystyki 
Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów 
sportowych 
tel. (34) 322 91 43
Pełnomocnik d/s Osób Niepełnosprawnych 
tel. (34) 322 91 44

Wydział Geodezji i Kartografii 
Sekretariat (wyrysy) 
tel. (34) 322 91 71, (34) 322 91 70
Ewidencja gruntów (wypisy, zaświadczenia) 
tel. (34) 322 91 87
Mapy do celów opiniodawczych 
tel.(34) 322 91 72
Ośrodek (geodeci) 
tel. (34) 322 91 86

http://www.czestochowa.powiat.pl/
https://czestochowa.powiat.pl/ksiazka-telefoniczna
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