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C odziennie jesteśmy informo-
wani o zwiększającej się liczbie 
osób zakażonych koronawi-
rusem SARS CoV-2, coraz mniej-
szej liczbie dostępnych łóżek  

i respiratorów, większej ilości osób na kwa-
rantannie. 
Wśród zalewu tych pesymistycznych in-
formacji chciałbym się podzielić bardzo 
dobrą wieścią, jaka dotarła do nas z Domu 
Pomocy Społecznej w Lelowie. 28 paździer-
nika zakończono trwającą 2 miesiące (od 
28.08.2020 r.) walkę z COVID-19 wśród pra-
cowników i mieszkańców DPS-u. W czasie 
trwania epidemii koronawirusa zostało za-
rażonych 63 mieszkańców, w tym 7 osób 
zmarło. Zakażonych było również 20 pra-
cowników. Nasza radość nie trwałą jednak 
długo, bo już dzień później, 29 października, 
w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni 
rozpoczęła się walka z zarażeniami COVID-19 
wśród pracowników i mieszkańców. Stan 
epidemii COVID – 19 w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Blachowni na dzień 12.10.2020 r. 
przedstawia się następująco.

 ● Liczba mieszkańców zakażonych od po-
czątku pandemii: 62 (aktywnych 44, ozdro-
wieńcy 18)

 ● Pracownicy zakażeni od początku pandemii: 
32 (aktywnych 30, ozdrowieńcy 2)

 ● Zmarli z powodu COVID - 19: 0.
Już przed wykryciem pierwszych zakażeń 
w DPS w Blachowni dokonano daleko idących 
zmian w funkcjonowaniu placówki. Obecnie 
opiekę nad mieszkańcami Domu sprawuje  
32 – osobowa grupa pracowników pracująca  
w 7 – dniowym, rotacyjnym systemie czasu 
pracy.
Na bieżąco przeprowadzane są dezynfekcje 
i odkażania pomieszczeń (ozonowanie).  
2 listopada do DPS-u w Blachowni zakupiono 
drugą kabinę dezynfekującą, która zwiększa 
bezpieczeństwo pracowników. Personel 

został zabezpieczony w niezbędne środki 
ochrony osobistej tj. maseczki, kombinezony 
i obuwie. Środki ochrony osobistej (poza za-
kupionymi przez Dom Pomocy Społecznej 
w Blachowni) placówka otrzymała również 
ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie, 
Agencji Rezerw Materiałowych będących 
w dyspozycji Wojewody Śląskiego oraz z reali-
zowanego projektu „ŚLĄSKIE POMAGA” współ-
finasowanego ze środków Unii Europejskiej. 
Słowa uznania należą się pracownikom Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które 
pomimo problemów kadrowych, w dalszym 
ciągu realizuje projekt „Śląskie Pomaga”, za-
pobiegający ryzyku rozprzestrzeniania się ko-
ronawirusa w domach pomocy społecznej. 
Pozyskane środki przeznaczono na zakup 
sprzętu ochrony indywidualnej m.in. mase-
czek, gogli, przyłbic, rękawiczek jednorazo-
wych, fartuchów ochronnych, kombinezonów, 
płynów dezynfekcyjnych, środków opatrun-
kowych, zakup i przeprowadzanie testów na 
obecność koronawirusa. Doposażono również 
miejsca wyznaczone w domach do izolacji dla 
potencjalnie zarażonych w sprzęt niezbędny 
do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 
poprzez zakup łóżek rehabilitacyjnych, ter-
mometrów elektronicznych, mat dezynfeku-
jących, lamp bakteriobójczych, sterylizatorów 
powietrza, myjek ultradźwiękowych, ssaków 
elektrycznych, koncentratorów tlenu itp. Po-
nadto w ramach projektu pozyskano środki 
na sfinansowanie zatrudnienia 1 pracownika 
w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni 
okresie od marca do grudnia 2020 r. Łączna 
kwota dofinansowania wynosi 239 000 zł. 

Kolejny projekt, który objął Domy Pomocy 
Społecznej w Blachowni, Lelowie i Tu-
rowie, to „Śląskie Kadry DPS vs COVID-19”. 
Działania zaplanowane w projekcie mają 
na celu ochronę zdrowia i życia osób za-
grożonych wykluczeniem społecznym, 

a także pracujących w DPS, tj. osób zagrożo-
nych skutkami epidemii COVID-19. Łączna 
kwota dofinansowania projektów wynosi 
782 587,50 zł, w tym DPS w Blachowni  
– 372 150,00 zł, DPS w Lelowie – 250 350,00 zł 
i DPS w Turowie 160 087,50 zł.
 
Starostwo Powiatowe w Częstochowie po-
zostaje otwarte dla naszych Mieszkańców, 
jednak w ograniczonym zakresie, o czym mo-
żemy przeczytać na stronie 3. Stale podno-
simy poziom bezpieczeństwa. Wszyscy, którzy 
odwiedzają urząd, mogą skorzystać z nowo-
czesnej kabiny dekontaminacyjnej (strona 10).
Po raz trzeci przyznałem nagrody Starosty 
Częstochowskiego dla uzdolnionych uczniów 
za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 
2019/2020. Uczniowie, którzy otrzymali Na-
grodę Starosty Częstochowskiego  mogą po-
chwalić się bardzo dobrymi wynikami w nauce 
oraz szczególnymi osiągnięciami w kulturze, 
nauce lub sporcie. Wszystkich laureatów pre-
zentujemy na stronie 8.
Swoje zadania nieprzerwanie realizuje Po-
wiatowy Zarząd Dróg. W roku bieżącym jest to  
26 (w tym 8 projektów) zadań inwestycyj-
nych na drogach powiatowych wartości 
34.095.324  zł. Na realizację zadań inwestycyj-
nych udało się pozyskać 23,54 mln zł (68,95%), 
z czego 5,61 mln zł (16,45%) stanową środku 
z gmin w ramach podpisanych porozumień 
a 17,93 mln zł (52,50%) to pozostałe środki 
pozyskane z różnych programów pomoco-
wych. Szczegółowe informacje na temat re-
alizowanych inwestycji opracowanych planów 
można znaleźć na stronie 15.
 
Życzę Wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości!

Starosta Częstochowski
Krzysztof Smela

DPS w Lelowie 
wygrał 
z koronawirusem 

Słowo Starosty Ważne zmiany 
w obsłudze bezpośredniej

Szanowni mieszkańcy!
W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej, w trosce  
o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców zostają wprowa-
dzone ograniczenia w pracy urzędu.

Centrala : (34) 32-29-101 lub (34) 32-29-102

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Telefon: (34) 32-29-145 Sekretariat

Telefon: (34) 32-29-146 Naczelnik Wydziału

WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA, KULTURY, SPORTU  
I PROMOCJI POWIATU

Telefon: 721 228 789 Leonard Smolarski - Naczelnik Wydziału

WYDZIAŁ FINANSOWY
Telefon: (34) 32-29-130 Sekretariat

Telefon: (34) 32-29-131 Płace
Telefon: (34) 32-29-135 Skarb Państwa

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
Telefon: (34) 32-29-170 Sekretariat

Telefon: (34) 32-29-171 Naczelnik Wydziału
Telefon: (34) 32-29-182 Kierownik Ośrodka Dokumentacji  

Geodezyjnej i Kartograficznej
Telefon: (34) 32-29-180 Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów  

i Budynków
Telefon: (34) 32-29-181 Ewidencji Gruntów i Budynków

WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU 
PAŃSTWA

Telefon: (34) 32-29-214 Sekretariat
Telefon: (34) 32-29-174 Naczelnik Wydziału

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
Sekretariat  Tel. (34) 32 29 160

Transport drogowy Tel. (34) 32 29 164
Prawa Jazdy, Świadectwa Kwal Tel. (34) 32 29 163

Zatrzymane Prawa Jazdy Tel. (34) 32 29 162
Pojazdy nienormatywne Tel. (34) 32 29 183

Rejestracja pojazdów Tel. (34) 32 29  167, Tel. (34) 32 29 168
Wydawanie stałych DR Tel. (34) 32 29 165

Czasowe wyrejestrowanie pojazdów Tel. (34) 32 29 169
Sprawy ZBYCIA, NABYCIA, HAK, GAZ, VAT, ZASTAWY  

Tel. (34) 32 29 169
Email: komunikacja@czestochowa.powiat.pl   Fax. (34) 32 29 166

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
Telefon: (34) 32-29-191 Naczelnik Wydziału

WYDZIAŁ ORGANIZACJI, ROZWOJU I GOSPODARKI MIENIEM 
Telefon: (34) 32-29-110 Naczelnik Wydziału

Telefon: (34) 32-29-217 Zastępca Naczelnika Wydziału 
Telefon: (34) 32-29-120 Gospodarka mieniem

Telefon: (34) 32-29-122 Kancelaria ogólna
Telefon: (34) 32-29-125 Kierownik oddziału ds.  

administracyjno - gospodarczych

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, BEZPIECZEŃSTWA 
I SPRAW OBYWATELSKICH 

Telefon: (34) 32-29-151 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 
W CZĘSTOCHOWIE

Telefon: 034 322 92 06

Osoby chcące załatwić sprawy w Starostwie Powiatowym w Często-
chowie mogą skorzystać z następujących rozwiązań :
- składanie dokumentów poprzez platformę epuap
- mailem na adres kancelaria@czestochowa.powiat.pl
- poprzez portal http://czestochowa.geoportal2.pl  
- telefonicznie kontaktując się z wybranym wydziałem
- umieszczanie dokumentów w skrzyni ustawionej przy głównym wej-
ściu do urzędu od strony ulicy Sobieskiego.  
Podjęte środki bezpieczeństwa mają chronić Mieszkańców, a także 
pracowników Starostwa Powiatowego. Chcemy ograniczyć rozprze-
strzenianie się wirusa, który stanowi obecnie poważne zagrożenie.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość!

Od dnia 19 października do odwołania załatwianie spraw 
w Starostwie Powiatowym w Częstochowie możliwe jest 
tylko i wyłącznie po uprzednim  telefonicznym umó-
wieniu wizyty. Osoby, które przybędą bez wcześniejszego 
umówienia wizyty telefonicznie mogą zostać nieobsłużone. 
Jednocześnie informujemy, że pracownicy starostwa reali-
zują wszystkie swoje zadania.

Planujesz wizytę w Starostwie?
KONIECZNIE PRZECZYTAJ!

Od 19 października do odwołania 
w związku z sytuacją sanitarną, 
załatwianie spraw w Starostwie 
Powiatowym w Częstochowie 

możliwe będzie tylko po 
uprzednim telefonicznym umó-

wieniu spotkania.
Osoby, które przybędą bez wcze-
śniejszego kontaktu telefonicz-
nego, nie zostaną obsłużone.

Na terenie urzędu obowiązuje 
nakaz zasłaniania ust i nosa oraz 
dezynfekcji dłoni. Utrzymywać 
należy także dystans społeczny.

Nie ma możliwości dokonywania 
płatności gotówką. Obsługujemy 
tylko płatności bezgotówkowe.

www.czestochowa.powiat.pl

TELEFONY

Numery telefonow do wydziałów 
znajdują się na stronie

www.czestochowa.powiat.pl
(w wyszukiwarkę wpisz:

książka telefoniczna)

Centrala tel.:
(34) 322 91 01
(34) 322 91 02
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Pomimo ciężkiej sytuacji epidemiologicznej w kraju 
w Wydziale Komunikacji zachowana jest ciągłość 
pracy i realizacja zadań merytorycznych. 

Od dnia 19 października 2020 roku interesanci Wydziału obsługiwani są w organicznym 
zakresie w godzinach 8.00-14.00, z uwzględnieniem następujących priorytetów:
- transport drogowy,
- zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,
- wydawanie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane (Służby, Policja, Straż, Pogotowie),
- wydawanie prawa jazdy dla kierowców zawodowych (świadectwa kwalifikacji zawodowej),
- wydawanie prawa jazdy - indywidualne przypadki!
- rejestracja pojazdów (w tym pojazdy nowe – dealer, firmy leasingowe,
- poj. z zagranicy, przedsiębiorcy, indywidualne – szczególne przypadki)!
- wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych – indywidualne przypadki!
- czasowe wyrejestrowanie pojazdów ciężarowych przez przedsiębiorców.
Dbając o zachowanie bezpieczeństwa Państwa i pracowników obecność w Wydziale 
Komunikacji, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, możliwa jest tylko i wyłącznie po 
uprzednim umówieniu telefonicznym w godzinach 8.00-14.00

OBSŁUGA INTERESANTÓW WEJŚCIE D (przy parkingu z tyłu budynku)
Sprawy mieszkańców Powiatu Częstochowskiego nadal będą załatwiane, ale za pośred-
nictwem tradycyjnej poczty, platformy e-puap, fax-u, poczty elektronicznej, telefonicznie 
lub przez złożenie dokumentów w wyznaczonych przed wejściami do budynku Starostwa 
skrzynkach. Dokumenty (wraz z numerem telefonu kontaktowego) z zakresu spraw mery-
torycznych można wrzucać do pojemnika z napisem WYDZIAŁ KOMUNIKACJI.

Opłaty tylko bezgotówkowo.
Opłata administracyjna i ewidencyjna: 41 2030 0045 1110 0000 0185 1970
Opłata skarbowa: 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000
Brak możliwości wpłaty gotówką.

WAŻNE:
POZWOLENIA CZASOWE zachowują  ważność na czas epidemii !
Zgłoszenia  ZBYCIA/NABYCIA  oraz rejestracja pojazdu (krajowego) termin przedłużony 
do 180 dni
KIEROWCY ZAWODOWI - WAŻNOŚĆ  BADAŃ  LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH  
PRZEDŁUŻONA

Opłaty za czynności załatwiane w Wydziałach 
organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Częstochowie

Opłaty przyjmowane są przelewem na poniższe rachunki bankowe:
-  opłaty komunikacyjne, prawa jazdy,
- opłaty geodezyjne (wypisy, wyrysy, mapy i inne)
- opłaty za wydanie karty wędkarskiej

Wpłata na konto Powiatu Częstochowskiego nr 41 2030 0045 1110 0000 0185 1970
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa

Wpłata na konto Powiatu Częstochowskiego nr 49 2030 0045 1110 0000 0185 2020
- opłaty skarbowe

Wpłata na konto Urzędu Miasta Częstochowy nr 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000

Wysokość opłat prosimy uzgadniać każdorazowo z Wydziałem prowadzącym sprawę.
Opłaty przyjmowane są również w kasie Starostwa Powiatowego tylko w formie płatności 
kartą (nie dotyczy opłat skarbowych, które mogą być płacone tylko przelewem).

Droga 1060 S 
łącząca Gminę Rędziny 
i Gminę Mstów 
oddana do użytku

28 października br. Wicestarosta Czę-
stochowski Jan Miarzyński wraz 
z Dyrektorem Powiatowego Za-
rządu Dróg Romanem Pakułą oraz 

Zastępcą Dyrektora PZD Mariuszem Dobrakowskim 
dokonali odbioru drogi powiatowej nr 1060 S, ob-
jętej modernizacją na odcinku od drogi krajowej 91 
w miejscowości Rudniki, aż do drogi wojewódzkiej 
785 w miejscowości Wancerzów. 
- Każda nowo oddana inwestycja czy to drogowa czy 
też z innego zakresu, zawsze daję dużą satysfakcję. 
Po raz kolejny wspólnymi siłami, wypracowany zo-
stał wymierny efekt poprawy jakości życia Miesz-
kańców, w tym przypadku w szczególności gmin 
Mstów i Rędziny. Mamy świadomość, że wciąż ist-
nieją drogi powiatowe wymagające modernizacji, 
ale z całą pewnością możemy powiedzieć, że nasze 
drogi z roku na rok stają się coraz lepsze. Naszym 
celem jest posiadanie 577 km nowoczesnych i bez-
piecznych dróg, analizując twarde dane widzimy, że 
w tym kierunku zmierzamy skutecznie. Podkreślić 
należy także znaczenie, bardzo dobrej współpracy 
Gmin z Powiatem Częstochowskim, czego świetnym 
przykładem jest właśnie przedmiotowa inwestycja - 
powiedział dla naszej redakcji Wicestarosta Często-
chowski Jan Miarzyński. 
W ramach przebudowy nawierzchni drogi powstały 
także ciągi chodników oraz ścieżek rowerowych. Cał-
kowity koszt przebudowy wyniósł 7 992 565,28 zł 
brutto.  Wykonana jezdnia z asfaltobetonu ma sze-
rokość 7m, jednostronny chodnik z kostki brukowej 
szerokość 2m na długości przebudowanego odcinka, 
wykonano także zjazdy do posesji z kostki brukowej, 
jedną zatokę autobusową, a także kompleksowe od-
wodnienie drogi rowami otwartymi i krytymi oraz 
studzienkami ściekowymi.
W odbiorze udział wziął także Wójt Gminy Mstów To-
masz Gęsiarz oraz Radny Powiatu Częstochowskiego 
Adam Jaruga. To ważna inwestycja, dzięki której 
znacznie podniesiony został poziom bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego na przedmiotowym 
odcinku.  Komunikacja jest jednym z czynników 
mających znaczący wpływ na zdolności rozwojowe 
danego obszaru. Zarząd Powiatu Częstochowskiego 
corocznie podejmuje nowe zadania inwestycyjne 
z zakresu modernizacji infrastruktury drogowej na 
terenie powiatu. Realizacja inwestycji oparta była 
o partycypacje w kosztach całościowych środków 
pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, Po-
wiatu Częstochowskiego, Gmin Mstów i Rędziny. 

MDz

DLA INTERESANTÓW 
WYDZIAŁU KOMUNIKACJI

SPOSOBY 
DOKONYWANIA OPŁAT
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„Moja pasja - mój zawód” 
- pod tą nazwą kryje się projekt o wartości  
1 232 134,80 zł, skierowany do uczniów trzech 
szkół: Technikum w Koniecpolu, Technikum 
w Złotym Potoku oraz Branżowej Szkoły 
I Stopnia w Koniecpolu.
24 września Starosta Częstochowski Krzysztof 
Smela oraz Członek Zarządu Powiatu Często-
chowskiego Adam Morzyk podpisali umowę 
o dofinansowanie przedmiotowego projektu 
w ramach środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego- RPO Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 – poddziałanie 11.2.3. 
Wsparcie szkolnictwa zawodowego. Realizacja 
zadania obejmie 97 uczniów, którzy dzięki 
udziałowi w projekcie otrzymają możliwości 
skorzystania z indywidualnych godzin do-
radztwa zawodowego, a przede wszystkim od-
będą wybrane, certyfikowane kursy takie jak:

kurs obsługi kas fiskalnych,
kurs obsługi wózka widłowego,
kurs spawacza,
kurs carvingu i  baristyczny,
kurs kuchni molekularnej,
kurs grafiki komputerowej,  
kurs obróbki cyfrowej zdjęć,  
kurs prawa jazdy.

Oprócz wskazanych wyżej niezwykle atrakcyj-
nych szkoleń podwyższających kwalifikacje 
młodzieży objętej działaniem, uczniowie od-
będą także praktyki w renomowanych firmach 
logistycznych i projektowych. Jest to ważne 
z punktu widzenia wieloaspektowości projektu 
zakładającego zarówno kształcenie teore-
tyczne, jak i praktyczne. Oczywiście uczestnicy 
projektu nie poniosą żadnych kosztów. Reali-
zacją objętych zostanie również siedmiu na-
uczycieli zawodu, którzy będą udoskonalać 
swoje umiejętności i kompetencje, tak, aby 
móc z jeszcze większym zaangażowaniem 
i skutecznością wspierać rozwój sowich 
uczniów. Istotnym efektem, będzie także mo-
dernizacja i doposażenie pracowni służących 
do nauki zawodu, dzięki czemu podjęte dzia-
łanie przysłuży się także kolejnym rocznikom. 

Czas trwania projektu został określony do  
30 września 2022 roku.

O kilka słów na temat znaczenia i celowości 
projektu poprosiliśmy Adama Morzyka 
Członka Zarządu Powiatu Częstochowskiego.
- Dziś w dobie powszechnej profesjonali-
zacji, ważne jest wspieranie szkolnictwa za-
wodowego, jako tego, które daje najwyższą 
gwarancję znalezienia dobrze płatnego za-
trudnienia przez przyszłych absolwentów. 
Najważniejszą myślą, która powinna towarzy-
szyć procesowi edukacji w szkołach technicz-
nych i branżowych jest wyposażenie ucznia 
w wiedzę i umiejętności oczekiwane przez 
pracodawców, a tym samym umożliwiającą 
bezproblemowe wejście na rynek pracy. Po-
nadto bardzo istotna jest tutaj współpraca 
z przedsiębiorcami zmierzająca do tzw. kształ-
cenia dualnego, tzn. włączanie samych przed-
siębiorców w proces kształcenia zawodowego. 
Dowodem naszej troski w zakresie rozwoju 
warsztatu kompetencyjnego naszych uczennic 
i uczniów jest podpisana dziś umowa o dofi-
nansowanie projektu współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach RPO Województwa Śląskiego 
pod nazwą „Moja pasja – mój zawód”. Pro-
jektem objęte zostaną trzy szkoły prowadzone 
przez Powiat Częstochowski: Technikum w Ko-
niecpolu, Technikum w Złotym Potoku oraz 
Branżowej Szkoły I Stopnia w Koniecpolu. 
Obowiązkiem „dobrego” samorządu jest in-
westowanie w rozwój młodzieży stanowiącej 
przyszłe zaplecze pokoleniowe nie tylko po-
wiatu częstochowskiego, ale także całego Re-
gionu, dlatego tak ważne jest umożliwianie im 
uzyskania jak największej ilości kompetencji 
i umiejętności, które w przyszłości pozwolą im 
nie tylko na znalezienie pożądanej pracy, ale 
przede wszystkim na znalezienie zatrudnienia 
korzystnego jakościowo, gwarantującego 
bezpieczeństwo finansowe. W tym kierunku 
niezbędne są właśnie takie działania jak to 
dzisiejsze. Pracownik wykwalifikowany może 
świadomie kreować swoją przyszłość na rynku 
pracy - komentuje Adam Morzyk.

MDz

Z djęcia Anny Salamuchy znalazły największe uznanie w  oczach komisji XI Kon-
kursu Fotograficznego „Piękno Ziemi Częstochowskiej” pod patronatem Starosty 
Częstochowskiego Krzysztofa Smeli.

Jury oceniło ponad 300 zdjęć nadesłanych XI edycję konkursu. Wśród laureatów znaleźli się:
I. Anna Salamucha z Częstochowy, nagroda – 2 000 zł
II. Stanisław Joński z Borowna, nagroda – 1 200 zł
III. Przemysław Dubiński z Częstochowy, nagroda – 600 zł

W tegorocznej edycji komisja postanowiła przyznać również 3 wyróżnienia, które otrzymali:
Dariusz Zając z Częstochowy, nagroda – 400 zł
Rafał Jóźwik z Kolonii Klepaczki, nagroda – 400 zł
Tomasz Sieniawski z Częstochowy, nagroda – 400 zł

Prace oceniała komisja w składzie: Sławomir Jodłowski - art. fotografik, główny instruktor ds. fo-
tografii i filmu w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie i Altea Leszczyńska - art. plastyk 
i fotograf, absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Wydziału Wo-
kalno-Aktorskiego Krakowskiej Szkoły Teatralno-Filmowej, członkini brytyjskiego The Royal Photo-
graphic Society, amerykańskiego Society of Photographic Education.

Serdecznie gratulujemy! Zapraszamy do robienia zdjęć i udziału w kolejnej edycji.
PJ

Powiat dba 
o szkolnictwo zawodowe

 
rozstrzygnięty! 

Konkurs 

Wszystkie nagrodzone zdjęcia 
można obejrzeć na stronie internetowej 

www.czestochowa.powiat.pl

1. Anna Salamucha

2. Stanisław Joński

3. Przemysław Dubiński
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Kandydat do wyróżnienia musiał spełnić na-
stępujące kryteria:

• w poprzednim roku szkolnym był uczniem co 
najmniej klasy IV szkoły podstawowej,
• posiada miejsce zamieszkania na terenie po-
wiatu częstochowskiego,
• w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej uzy-
skał średnią ocen co najmniej 4,75 z zajęć edu-
kacyjnych wyodrębnionych na świadectwie 
jako obowiązkowe oraz dodatkowe osiągnięcia 
w co najmniej jednej z poniższych kategorii:

a)  nauka – w poprzednim roku szkolnym 
zajął I miejsce w konkursie, turnieju lub olim-
piadzie na szczeblu wojewódzkim lub co naj-
mniej III miejsce na wyższych szczeblach, 
b)  kultura – w poprzednim roku szkolnym 
zdobył I, II, III miejsce lub wyróżnienie w kon-
kursach artystycznych (np. muzyka, taniec, 
śpiew, plastyka itd.) rangi międzynarodowej,
c)  sport – w poprzednim roku szkolnym zajął 
co najmniej IV miejsce w finałach mistrzostw 
Polski w dyscyplinach sportowych, których or-
ganizatorem jest polski związek sportowy.

Corocznie z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawane są 
wyróżnienia dla nauczycieli ze szkół powiatu częstochow-
skiego, którzy wyróżnili się w mijającym roku. 

Tegorocznymi laureatami Nagród Starosty zostali:
1. Edyta Młyńska – dyrektor Zespołu Szkół  

w Koniecpolu,
2. Jolanta Walaszczyk – nauczyciel języka polskiego  

w Zespole Szkół im. Władysława  Szafera w Złotym Potoku,
3. Monika Góra - nauczyciel historii i  społeczeństwa  

w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej,   
4. Robert Pośpiech - nauczyciel przedmiotu wiedza  

o społeczeństwie w Zespole Szkół w Koniecpolu,
5. Izabela Mendakiewicz - Pasieka – nauczyciel 

pedagog w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Częstochowie.

Każda z wyróżnionych osób otrzymała nagrodę w wysokości 
4 000 zł.

PJ

Nauczyciele nagrodzeni

Nagrody starosty 
dla uzdolnionych uczniów

Zespół Szkół w Złotym Potoku wraz z Organem Prowa-
dzącym - Starostwem Powiatowym w Częstochowie - po 
raz kolejny włączył się do akcji „Święty Mikołaj z Pola-
kami na Kresach. 

Do 16 października br. młodzież naszej szkoły przynosiła sło-
dycze, które przekazaliśmy do parafii Św. Wojciecha w Czę-
stochowie. Koordynatorem akcji w szkole była pani Danuta 
Leszczyńska.

Szkoła w Złotym Potoku 
pomaga Polakom na Kresach

Pięcioro nauczycieli otrzymało Nagrody Starosty Częstochowskiego za szczególne 
osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

20 młodych mieszkańców powiatu częstochowskiego zostało 
nagrodzonych za szczególne osiągnięcia w kulturze, 
nauce i sporcie.

PJ: Za jakie osiągnięcie otrzymałaś 
nagrodę?
Oliwia Dominiak: Nagrodę Starosty Czę-
stochowskiego uzyskałam za bardzo dobre 
wyniki w nauce oraz za zdobycie I miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o 
Janie Pawle II.

PJ: Jak sobie radzisz z pogodzeniem 
nauki i udziałem w konkursach wyma-
gających solidnych przygotowań?

OD: Takie nagrody utwierdzają mnie w tym, 
że warto poświęcać swój czas na naukę. Daje 
mi to motywację i możliwości do dalszego 
rozwoju. Od początku mojej edukacji biorę 
udział w licznych konkursach z wielu dzie-
dzin oraz uczęszczam na wiele zajęć dodat-
kowych, więc szybko nabrałam umiejętności 
właściwej organizacji czasu. Dzięki temu bez 
problemu godzę naukę z pasjami. 

PJ: Jesteś już w klasie maturalnej, jakie 

masz plany i marzenia na przyszłość?
OD: Nagroda Starosty Częstochowskiego 
to duże wsparcie dla młodych i ambitnych 
osób. Pozwoli mi ona rozwijać się dalej w 
dziedzinach biologii i chemii. Zwiększy to 
moje szanse na osiągniecie mojego celu 
jakim są studia lekarskie. 

PJ: Dziękuję za rozmowę i życzę 100% 
na maturze!

Nagrody finansowane 
w wysokości 1 500 zł otrzymali:

KULTURA
    1. Amelia Grabarczyk  gm. Kłomnice
    2. Laura Grabarczyk  gm. Kłomnice
    3. Bartosz Bąk  gm. Kłomnice

NAUKA
    1. Mateusz Woliński  gm. Poczesna
    2. Oliwa Dominiak  gm. Mykanów
    3. Miłosz Kiedrzyński  gm. Janów
    4. Natalia Misiewicz  gm. Kłomnice
    5. Hubert Popiel  gm. Konopiska
    6. Krystian Stanuchiewicz  gm. Przyrów
    7. Karina Zymek  gm. Lelów
    8. Oskar Migoń  gm. Mykanów
    9. Bartosz Maciejczyk   gm. Mykanów
    10. Marta Grabałowska  gm. Kłomnice

SPORT
    1. Szymon Kalek  gm. Kłomnice
    2. Mateusz Grobelak  gm. Kłomnice
    3. Karolina Dziura  gm. Lelów
    4. Radosław Porada  gm. Poczesna
    5. Kajetan Wąsowicz  gm. Poczesna
    6. Miłosz Kowalski  gm. Rędziny
    7. Karol Jabłoński  gm. Mykanów

Nagrody są przyznawane ze środków wła-
snych powiatu w ramach „Lokalnego pro-
gramu wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży”. PJ

W kategorii „nauka” jedną z nagrodzonych jest Oliwia Dominiak. Mieszkanka Borowna (gm. Mykanów),  
uczennica klasy maturalnej IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie.
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W trosce o bezpieczeństwo pracowników 
i osób odwiedzających Starostwo Powiatowe 
w Częstochowie, w głównym wejściu do 
urzędu od ulicy Sobieskiego zainstalowana zo-
stała mobilna kabina dezynfekująca. 
Przed wejściem do kabiny i rozpoczęciem pro-
cesu dekontaminacji przeprowadzany jest au-
tomatyczny pomiar temperatury ciała. Kabiny 
dezynfekujące jak informowaliśmy Państwa na 
początku października  w artykule Wzmocnione 
Bezpieczeństwo Domów Pomocy Społecznej 
(czestochowa.powiat.pl) zamontowane zostały 
również w trzech Domach Pomocy Społecznej 
prowadzonych przez Powiat Częstochowski, 
DPS Lelów, DPS Turów i DPS Blachownia, gdzie 
skutecznie wspierają ochronę pensjonariuszy 
szczególnie narażonych na zakażenie korona-
wirusem. 

MDz

Pandemia trwa i niestety najprawdopodob-
niej wykreowane przez nią realia pozostaną 
z nami jeszcze długo. Negatywny rozwój 
w postaci ciągłych przyrostów diagnozowa-
nych przypadków koronawirusa wymaga 

wspierania całej infrastruktury walki z pandemią. 
Starostwo Powiatowe w Częstochowie stale monitoruje 
przedmiotową sytuację, w wyniku przyjętych ustaleń od 
początku pandemii Starostwo wsparło zaopatrzeniowo 
wiele podmiotów będących na pierwszej linii walki z ko-
ronawirusem. Wielokrotnie przekazywane były wysokiej 
jakości środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne 
oraz sprzęt techniczny. 
Obecnie Wydział Zarządzania Kryzysowego w Starostwie 
Powiatowym w Częstochowie zabezpieczył w punkcie 
poboru wymazów przy ulicy PCK 7 w Częstochowie na-
mioty służące,  do obsługi pacjentów przyjmowanych 
celem poboru wymazów. Jesteśmy przygotowani także 
na kontynuowanie wsparcia, w tym zabezpieczenie 
wskazanych namiotów w sprzęt nagrzewający. 

MDz

Zmiana profilu działalności szpitala 
odbędzie się stopniowo. W pierw-
szej kolejności (od 01.11.2020 r.) 
przekształcone zostaną oddziały 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz 
Chorób Wewnętrznych, a następnie (od 
07.11.2020 r.) dwa kolejne oddziały – Orto-
pedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Chi-
rurgii Ogólnej.
Oddział Położnictwa i Ginekologii oraz Neo-
natologii będą w dalszym ciągu działać  
w normalnym trybie, z zachowaniem wszel-
kich zasad bezpieczeństwa.
Ponadto, w szpitalu od 02.11.2020 r. urucho-
miony jest punkt wymazowy dla osób, które 
muszą wykonać test w kierunku COVID-19. 
Wymazy są pobierane 7 dni w tygodniu w go-
dzinach 8.00 – 12.00.

PJ

Nowoczesna kabina 
zadba o bezpieczeństwo

Wydział 
Zarządzania Kryzysowego 
zabezpieczył namioty 
do obsługi pacjentów

Grupa Scanmed, której częścią jest
Szpital im. Rudolfa Weigla 
w Blachowni, informuje, że 
w związku z dynamicznym 
wzrostem liczby zakażeń w regionie
podjęto decyzję o częściowym 
przekształceniu szpitala 
w Blachowni w jednostkę 
dedykowaną opiece nad Pacjentami
COVID. W związku z rozwojem sytuacji 

epidemiologicznej i wzro-
stem wystąpienia zakażeń 
koronawirusem lub koniecz-

ności przebycia kwarantanny przez personel 
domów pomocy społecznej Powiat Często-
chowski opracowuje tzw. „rezerwowe listy 
kadrowe”. Rezerwowa kadra może obej-
mować osoby, które w razie wystąpienia 
sytuacji kryzysowej byłyby w stanie nieść 
pomoc w opiece nam mieszkańcami w za-
leżności od zapotrzebowania, w formie wo-
lontariatu lub zatrudnienia.
Podejmowane działanie ma na celu przy-
gotowanie się do sytuacji wystąpienia 
problemów kadrowych oraz trudności 
w sprawowaniu opieki nad mieszkańcami 
domów pomocy społecznej. 
Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich, 
którzy wykorzystując swoje doświadczenie, 
wszelkie umiejętności opiekuńcze, pielę-
gnacyjne i wspomagające, są gotowi nieść 
pomoc drugiej osobie oraz są świadome 
warunków działania DPS mogliby zasilić 

pracę tego Domu w którym wystąpią braki 
kadrowe. 
Wszystkich zainteresowanych proszę o prze-
słanie na adres e-mail: 
m.jablonska@pcprczwa.pl informacji 
zawierających:
1. imię i nazwisko osoby,
2. telefon kontaktowy,
3. nazwę Domu Pomocy Społecznej,  

w którym osoba deklaruje świadczyć 
pomoc

4. oświadczenie osoby o wyrażeniu zgody 
na przekazanie danych na „rezerwową 
listę kadrową…” oraz podpisaną klauzulę 
informacyjną (wzory w załączeniu).

Wszelkie informacje w tej sprawie można 
uzyskać pod numerem telefonu:
 531 886 243. 
Ważne, aby na Państwa listach znalazły się 
osoby, które są gotowe nieść pomoc drugiej 
osobie oraz świadome warunków działania 
DPS.
Proszę o zrozumienie kryzysowej sytuacji 
i okazanie pomocy w rozwiązaniu problemu.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie informuje, że mimo trudnej 
sytuacji związanej z obowiązującym stanem epidemii, zachowana jest ciągłość pracy 
i realizacja zadań. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do odwo-
łania wykonywanie zadań administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych może podlegać 
ograniczeniu. W związku z rozszerzającą się epidemią COVID - 19 i narastającą zachorowalnością 
pracowników PCPR w Częstochowie, wszystkie sprawy mieszkańców powiatu częstochowskiego 
będą załatwiane nadal, ale za pośrednictwem tradycyjnej poczty, fax-u, poczty elektronicznej, 
telefonicznie lub przez złożenie dokumentów w wyznaczonych przed wejściami do budynku 
Starostwa skrzynkach. W sytuacjach szczególnych wymagających osobistego stawiennictwa, 
w trosce o zachowanie bezpieczeństwa Państwa i pracowników możliwa jest wizyta tylko i wy-
łącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z właściwym merytorycznie pracownikiem.  
W celu zapewnienia Państwu maksymalnego bezpieczeństwa interesanci PCPR w Często-
chowie umówieni na konkretny termin załatwiani będą w Punkcie Obsługi przy wejściu B na 
tyłach budynku od strony ulicy Korczaka. 
 
Dane kontaktowe 
Informacje dotyczące działalności sekcji pomocy instytucjonalnej na rzecz mieszkańców po-
wiatu częstochowskiego (dot. m.in. Domów Pomocy Społecznej, placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych) udzielane są telefonicznie pod nr tel. 531 886 243. 
Sprawy do pracowników zespołu do spraw pieczy zastępczej (dot. m.in. rodzin zastępczych 
oraz pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej), należy zgłaszać pod nr tel: 
602 127 395 oraz 530 886 036.
Obsługa sekcji ds. osób niepełnosprawnych  –  prosimy o sprawdzanie terminów na stronie 
internetowej, w pozostałych wykonywana będzie w sposób zdalny za pośrednictwem  
nr tel. 531 886 245.
Wsparcie psychologiczne – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00 pod  
nr tel. 530 886 027.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie uruchomiło numer telefonu, pod 
którym są udzielane informacje o dostępnych formach pomocy realizowanych przez jednostkę 
na rzecz mieszkańców powiatu częstochowskiego.
Infolinia jest realizowana w związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2. 
Tel. 530 886 032  czynny w godzinach od 7.00 do 19.00.

Szpital w Blachowni 
przyjmuje pacjentów 
z COVID 19

PCPR W CZĘSTOCHOWIE INFORMUJE 
O BRAKU MOŻLIWOŚCI BEZPOŚREDNIEGO ZAŁATWIANIA SPRAW

APEL 
 REZERWOWE LISTY KADROWE



W poprzednim numerze „Wieści…”
informowaliśmy o powierzeniu 
funkcji dyrektora Zespołu Szkół 
w Złotym Potoku Pani Beacie Wójcik.
Teraz chcielibyśmy przybliżyć 
sylwetkę osoby, która będzie 
zarządzała placówką oświatową 
z ponad 70-letnią historią.

PJ: Proszę przedstawić się naszym czytel-
nikom i powiedzieć kilka słów o sobie.

Beata Wójcik: Nazywam się Beata Wójcik, 
od 1 września 2020r. pełnię obowiązki dyrek-
tora Zespołu Szkół im. Władysława Szafera 
w Złotym Potoku.
Z wykształcenia jestem nauczycielką języka 
niemieckiego, w 2001 r. ukończyłam Nauczy-
cielskie Kolegium Języków Obcych w Często-
chowie o kierunku filologia germańska, ze 
specjalizacją nauczyciel języka niemieckiego. 
Tytuł licencjata uzyskałam na Uniwersytecie 
Wrocławskim w dniu 18 czerwca 2001r. Naukę 
kontynuowałam również na Uniwersytecie 
Wrocławskim, na Wydziale Filologicznym, 
gdzie w 25 czerwca 2004 roku uzyskałam tytuł 
magistra filologii germańskiej. Pracę w Zespole 
Szkół w Złotym Potoku podjęłam w 2004r.,  
16 lat temu, czuję się mocno związana z tym 
miejscem. Mimo przepracowanych lat, nadal 
jestem nauczycielem poszukującym. W pracy 
pedagogicznej staram się, by nigdy nie zagościła 
rutyna. Jestem otwarta na ciągłe i systema-
tyczne doskonalenie zawodowe, które sprzyja 
podnoszeniu jakości mojej pracy i pracy szkoły. 
Wykonałam już wiele zadań, ale wiele jest 
jeszcze przede mną. Poczucie to daje energię do 
podejmowania nowych wyzwań i jest dla mnie 
inspiracją do dalszego doskonalenia.
Zależy mi na tym, aby moja szkoła mogła się 
prężnie rozwijać i być wizytówką Powiatu Czę-
stochowskiego.

PJ: Od września uczniowie wrócili do 
szkoły wg nowych wytycznych sani-
tarnych. Jakie zmiany zaszły w Złotym 
Potoku?

BW: Przygotowanie naszej szkoły i internatu do 
funkcjonowania w obliczu pandemii koronawi-

rusa COVID-19 wymagało wprowadzenia wielu 
procedur i obostrzeń sanitarnych, musieliśmy 
opracować procedury zapobiegania rozprze-
strzeniania się koronawirusa dla wszystkich 
sfer życia szkoły. Wszyscy uczniowie, nauczy-
ciele i pracownicy administracji i obsługi mu-
sieli dostosować się do nowej sytuacji. Dzięki 
ich zrozumieniu i zaangażowaniu, udało się 
bezpiecznie rozpocząć nowy rok szkolny. 
Wszyscy tęskniliśmy do powrotu do klas, do 
szkoły, do przyjaciół, traktowaliśmy sytuacje 
pandemii z należytą powagą. Niestety, od 19 
października ponownie musieliśmy wrócić do 
nauczania zdalnego. Wyjątek stanowią zajęcia 
praktyczne, ale i te ograniczyliśmy do nie-
zbędnego minimum, zajęcia takie są obecnie 
realizowane tylko na wniosek nauczyciela zgła-
szającego taką potrzebę, w pełnym reżimie sa-
nitarnym i tylko w małych grupach dla klas IV, 
które będą przystępowały w styczniu do egza-
minów zawodowych i w maju do egzaminów 
maturalnych. Działania te mają na celu jak 
najlepsze przygotowanie naszych uczniów do 
tych najważniejszych dla nich sprawdzianów.
Internat szkoły działa stacjonarnie, za-
pewniając wychowankom możliwość zdal-
nego uczenia się,  pomoc w nauce i przede 
wszystkim duże wsparcie psychologiczne ze 
strony wychowawców w tym trudnym czasie. 
Wychowankowie zgłaszający się do zakwate-
rowania, mają mierzoną temperaturę, ogra-
niczono do minimum ilość przywożonych 
rzeczy osobistych, wychowankowie mieszkają 
pojedynczo, wyjątek stanowią rodzeństwa, 
które mogą mieszkać razem. Podczas posiłków 
wychowankowie i wychowawcy są przypisani 
do konkretnych i stałych stolików na stołówce, 
posiłki są wydawane przez obsługę na tacach. 
Ograniczono kontakt między wychowan-
kami i wyjścia w czasie wolnym do minimum.  
W obecnej sytuacji dyrektor musi każdego 
dnia na bieżąco analizować wszelkie pojawia-
jące się informacje dotyczące pandemii ko-
ronawirusa COVID-19 i podejmować szybkie 
i skuteczne decyzje tak, aby zapewnić bezpie-
czeństwo i właściwe funkcjonowanie szkoły.

PJ: Jakie cele stawia Pani sobie w kiero-
waniu szkołą?

BW: Funkcja dyrektora szkoły to wielka od-
powiedzialność, z którą dopiero przyjdzie mi 
się zmierzyć. Bardzo dużą uwagę poświęcę 
z pewnością zapewnieniu bezpieczeństwa 
moim uczniom i pracownikom, szczególnie 
teraz, w czasie pandemii koronawirusa, aby 

ograniczyć do minimum ryzyko zarażenia 
się. Celem, którym stawiam sobie w pracy 
z młodzieżą jest to, aby wiedza, kwalifikacje 
i umiejętności, które zdobędą w naszej szkole, 
pozwalały im się odnaleźć na współczesnym 
rynku pracy, który będzie wymagał od nich 
elastyczności i umiejętności radzenia sobie 
w różnych, często trudnych sytuacjach. Zespół 
Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Po-
toku może poszczycić się wieloma projektami 
finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej, 
dzięki którym miedzy innymi nasza młodzież 
miała i ma możliwość odbywania zagranicz-
nych praktyk zawodowych (do tej pory udało 
się zorganizować praktyki zawodowe w Turcji, 
Anglii, we Włoszech). Dzięki realizacji projektu 
,,Nowoczesna baza dydaktyczna miarą suk-
cesu zawodowego - modernizacja bazy dydak-
tycznej kształcenia zawodowego w Zespole 
Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Po-
toku” udało się otworzyć jedne z najnowocze-
śniejszych pracowni gastronomicznych, które 
stały się wizytówką naszej szkoły. W nowym 
roku szkolnym 2020/2021 wkraczamy w nowy 
projekt „Mój zawód - moja pasja”, który po-
zwoli nam doskonalić wiedzę uczniów i na-
uczycieli, a także wzbogacić bazę dydaktyczną 
o nowoczesne pracownie: języków obcych 
oraz reklamy. Zespół Szkół w Złotym Potoku 
odnosi w tej dziedzinie wiele sukcesów, dzięki 
zaangażowaniu ludzi - pasjonatów, którzy 
całym sercem oddają się pracy na rzecz naszej 
szkoły.

PJ: Praca dyrektora jest bardzo absor-
bująca, ale czy znajduje Pani czas na 
dodatkowe zainteresowania?

BW: Moją pasją jest praca w moim ogrodzie. 
Kocham rośliny, przyrodę, uwielbiam pod-
patrywać życie zwierząt. Od 2008r. śpiewam 
w Chórze Parafialnym im. Zygmunta Krasiń-
skiego w Złotym Potoku. 

PJ: Dziękujemy za rozmowę i życzymy 
wielu sukcesów!
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czę-
stochowie nie wydaje decyzji lub zaświadczeń o od-
bywanej izolacji domowej oraz kwarantannie.  
Informacje o tym umieszcza się w systemie teleinforma-
tycznym.

Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izo-
lacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie dostarczają decyzji 
lub zaświadczeń Państwowej Inspekcji Sanitarnej do ZUS lub praco-
dawcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozyskuje takie dane samo-
dzielnie z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP), 
w którym zapisywane są informacje o obowiązku kwarantanny i izolacji. 
Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty za-
siłków chorobowych i opiekuńczych.
Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani 
kwarantannie domowej z tytułu wspólnego zamieszkiwania z osobą 
zakażoną COVID-19. W tym wypadku ubezpieczony wypełnia oświad-
czenie znajdujące się na stronie www.zus.pl
Pracownicy powinni pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy 
o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę można przekazać te-
lefonicznie lub mailowo.

KWARANTANNA
Kwarantanną obejmowane są tylko te osoby, które miały bezpośredni 
kontakt z osobą zakażoną. Kwarantanna nie obowiązuje już domow-
ników osoby skierowanej na kwarantannę.

Kwarantanna wynosi 10 dni licząc od dnia następującego po dniu stycz-
ności ze źródłem zakażenia albo 10 dni po dniu przekroczenia granicy. 
Kwarantanna nie obowiązuje domowników tej osoby.
Kwarantanna obejmuje domowników w przypadku wspólnego za-
mieszkiwania z osobą zakażoną COVID-19. Czas kwarantanny wynosi 
10 dni od momentu uznania osoby izolowanej/chorej za ozdrowieńca. 
W tym wypadku ubezpieczony wypełnia oświadczenie znajdujące się na 
stronie www.zus.pl
Kwarantannę odbywasz w swoim miejscu zamieszkania lub w wyzna-
czonym ośrodku.
UWAGA! W trakcie kwarantanny nie możesz zmienić miejsca pobytu.
Obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się wobec osób, które 
zakończyły hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach 
domowych z powodu stwierdzenia zakażenia SARS-Cov-2.
Pamiętaj o obowiązku pobrania i zainstalowania aplikacji „Kwaran-
tanna domowa”. Będzie ona monitorowała, czy przestrzegasz kwaran-
tanny, ale również da Tobie m.in. możliwość podstawowej oceny stanu 
zdrowia, zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, 
które mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze. Dostaniesz SMS za-
chęcający do ściągnięcia i zainstalowania aplikacji. Aplikację pobierzesz 
z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu zarejestruj się za po-
mocą swojego numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane 
po wprowadzeniu kodu, który otrzymałeś w wiadomości SMS.
 
IZOLACJA
Czas trwania izolacji będzie zależał od Twojego stanu zdrowia (objawów 
klinicznych choroby COVID-19) i decyzji lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej albo lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem w szpitalu 
albo w izolatorium.
Jeśli lekarz POZ nie zdecyduje o przedłużeniu izolacji, koniec izolacji na-
stępuje po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku 
testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – w przypadku pacjenta 
bez objawów klinicznych.
Jeśli wystąpiły objawy infekcji to izolacja powinna kończyć się po  
3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu od-
dechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia 
objawów.
Jeśli się gorzej poczujesz, powinieneś skontaktować się z lekarzem.

 

Zasady odbywania 
kwarantanny i izolacji 
obowiązujące 
od 24 października 2020 r.

UWAGA! 
W ramach digitalizacji inspekcji sanitarnej uruchomiono automatyczne powiadomienia o nałożeniu kwarantanny. +48 22 10 43 705 to numer, 
z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdują się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę. W przypadku 
pytań o COVID-19 albo wyjaśnienia statusu kwarantanny prosimy dzwonić pod numer +48 22 25 00 115.
Telefony z nakładaniem decyzji o kwarantannie wykonywane są pomiędzy 9:00 a 20:30 codziennie. Podejmowane są 2 próby kontaktu,  
w dwóch kolejnych dniach.

Automat dzwoni z numeru +48221043705 
Treść komunikatu:

Dzień dobry, mam do przekazania ważną informację dotyczącą ochrony zdrowia. Ważna informacja dla Michała Kowalskiego (możliwość 
rozszerzenia na całą grupę, która jest przypisana do jednego numeru telefonu, wtedy automat kolejno odczytuje nazwiska).**

Jeśli jesteś adresatem tego komunikatu wciśnij 1, jeżeli nie - wciśnij 2. Jeżeli chcesz odsłuchać ponownie komunikat - wybierz 3..

1. Została nałożona kwarantanna. Proszę nie opuszczać miejsca 
zamieszkania i stosować się do zaleceń sanitarnych. Może się z 
Tobą skontaktować Policja. Potwierdzenie nałożenia kwarantanny 
możesz pobrać z Internetowego Konta Pacjenta. Pobierz i aktywuj 
obowiązkową aplikację Kwarantanna domowa – znajdziesz ją w 
sklepie AppStore i Google Play. Więcej informacji znajdziesz na 
stronie www.gov.pl/koronawirus . 

Jeżeli chcesz ponownie wysłuchać komunikatu, wybierz 3. 
Oczekiwanie na odpowiedź 10 sekund, następnie 3.

2. Twoje dane znajdują się w rejestrze osób objętych kwarantan-
ną. Może kontaktować się z Tobą Policja. Jeśli chcesz wyjaśnić swój 
status wypełnij formularz dostępny na stronie  
www.gov.pl/koronawirus lub skontaktuj się z infolinią sanepidu 
pod numerem 22 25 00 115. 
 
Jeżeli chcesz ponownie wysłuchać komunikatu wybierz 3. 
Oczekiwanie na odpowiedź 10 sekund, następnie 3.

3. Dziękuję za uwagę.

Dużą uwagę poświęcę zapewnieniu 
bezpieczeństwa moim uczniom 

i pracownikom
– wywiad z Panią Dyrektor Zespołu Szkół w Złotym Potoku

http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gov.pl/koronawirus
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31 grudnia bieżącego roku miną  
22 lata od  

likwidacji Województwa 
Częstochowskiego.  

Dziś z sentymentem wraca do 
niego wiele Mieszkanek  
i Mieszkańców Ziemi 

Częstochowskiej. Czy jest 
nam wygodnie w gorsecie 

administracyjnym, który uszyła 
nam reforma z 1999 roku? Jeśli 

odnieść się tylko do zdania wyżej 
wymienionych z pewnością 

odpowiedź wybrzmi, że nawet 
bardzo niewygodnie. Współczesny 
obszar Powiatu Częstochowskiego 

tj. dzisiejsze 16 gmin w całości 
wchodziło w skład byłego 

Województwa Częstochowskiego.

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 
podział administracyjny kraju na jednostki 
stopnia wojewódzkiego i podstawowego rozu-
mianego, jako gminy, miasta i dzielnice więk-
szych miast. Na jej mocy od dnia 1 czerwca 
1975 roku utworzone zostało 49 województw, 
oraz określone zostały siedziby wojewódzkich 
organów władzy i administracji państwowej. 
Wszystkie z wymienionych zmian uwzględ-
nione zostały w nowelizacji konstytucji PRL 
z 10 lutego 1976 roku. Jak wskazywał prof. Zbi-
gniew Leoński nad przeprowadzoną wówczas 
reformą zaważyły względy natury politycznej. 
W okresie PRL władze obawiały się eman-
cypacji większych ośrodków ekonomicznych 
(dużych aglomeracji), co przesądziło o roz-
drobnieniu administracji. Stan ten utrzymał 
się do roku 1998, był, zatem utrzymany po 
transformacji 1989 roku. Konstytucja z 17 paź-
dziernika 1992 roku (tzw. Mała konstytucja nie 
wprowadzała zmian w porządku administra-
cyjnym). Reforma administracyjna z 1975 roku 

krytykowana była przede wszystkim za wyge-
nerowanie kosztów związanych z rozbudową 
infrastruktury – urzędów, sądów, komisariatów 
M.O. Doprowadziła jednak do wzmocnienia 
ośrodków peryferyjnych i w wielu przypad-
kach awans do rangi miasta wojewódzkiego 
niósł za sobą wzrost znaczenia ekonomicznego 
czy kulturowego. W ramach reformy admi-
nistracyjnej powstało 49 województw w tym 
Województwo Częstochowskie, które zajmo-
wało powierzchnię 6182 km², a w jego skład 
wchodziły następujące miasta: Częstochowa, 
Myszków, Lubliniec, Kłobuck, Olesno, Kalety, 
Blachownia, Praszka, Pajęczno, Koniecpol, 
Woźniki, Krzepice, Żarki, Dobrodzień, Szczeko-
ciny, Gorzów Śląski, Koziegłowy.
Ustawodawca w preambule ww. aktu podjęte 
zmiany motywował dostosowaniem podziału 
administracyjnego do potrzeb przyśpieszo-
nego rozwoju społeczno-gospodarczego 
kraju, po przez stworzenie warunków spraw-
niejszego zarządzania jednostkami admini-
stracyjnymi. Ocena efektywność wdrożonego 
rozdrobnienia administracyjnego w kontekście 
podniesienia zdolności rozwojowych i sku-
teczności zarządczej jednostek administracji 
stanowi istotny element współczesnej historii 
Państwa Polskiego, a przede wszystkim ziemi 
częstochowskiej w terytorialnym obszarze 
byłego województwa częstochowskiego z lat 
1975-1998. 

Powstanie Województwa i okres jego istnienia 
w latach 1975-1998 nie pozostał bez wpływu 
na życie społeczeństwa oraz przebieg roz-
woju ośrodków miejskich i gmin wchodzących 
w skład przedmiotowej jednostki administra-
cyjnej. Warunki geopolityczne wykreowane 
w wyniku reformy administracyjnej z 1975 
roku stworzyły jedyny i niepowtarzalny w naj-
nowszej historii klimat do pomyślnego rozwoju 
ziemi częstochowskiej, jako samodzielnego 
bytu administracyjnego, kulturowego i spo-
łecznego. Okres ten stanowi niezwykle ważny 
element historii dzisiejszego subregionu 
północnego województwa śląskiego. Jest to 
nieistniejący już stan rzeczy, którego powrót 
w jakkolwiek zbliżonych warunkach z okresu 
funkcjonowania 49 województw, bez względu 
na obecne czy przyszłe układy sił politycz-
nych nie ma szans na realizację w minionym 
kształcie. 

Ówczesne województwa ze względu na swoją 
liczebność obejmowały swoim władztwem 

znacznie mniejszy obszar niż dzisiejsze. Zawsze 
łatwiej i sprawniej jest zarządzać mniejszą jed-
nostką niż większą. Mieszkańcy dzisiejszych 
dużych województw często znajdują się da-
leko od siedziby organów wojewódzkich, co 
wpływa nie tylko na możliwość szybkiego za-
łatwienia spraw urzędowych, ale w pewnym 
stopniu także na poczucie przynależności do 
wspólnoty, jaką jest województwo. Warto też 
spojrzeć przez pryzmat obecnego podziału ad-
ministracyjnego na art. 15 ust. 2 Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 
roku, mam na uwadze szczególnie fragment 
mówiący o uwzględnieniu więzi społecznych, 
gospodarczych lub kulturowych. W wielu przy-
padkach można domniemywać, że zapis ten 
mocno kontrastuje ze stanem faktycznym. 
Historycznie trudno jest wykazać kulturowy 
związek ziemi częstochowskiej i samego 
miasta Częstochowa z Górnym Śląskiem i Ka-
towicami, odwołując się do odmiennych do-
świadczeń historycznych z XIX w. 

Województwo Częstochowskie powstało 
i funkcjonowało w niełatwym z pewnością 
dla Polski momencie, czy to mowa o krytyko-
wanym okresie minionego ustroju, czy w trakcie 
transformacji także będącej czasem dalekim 
od doskonałości. Z pewnością wpłynęło ono 
pomyślnie mimo tych trudności na rozwój 
ośrodków satelickich Częstochowy. Temat re-
aktywacji Województwa Częstochowskiego, 
powraca, co jakiś czas i rozpala lokalne media. 
Czy i ewentualnie, kiedy będziemy mogli stać 
się dumnymi Mieszkankami i Mieszkańcami 
Województwa Częstochowskiego, trudno 
wróżyć, bo tak można by określić ewentu-
alne spekulowanie na ten temat. Jedno jest 
pewne, okres istnienia Województwa Czę-
stochowskiego stanowi bardzo ważny ele-
ment współczesnej historii naszego regionu, 
o którym warto mówić i wracać do niego. Po-
wstaje też pytanie, jaki kształt miałoby mieć 
nowe Województwo Częstochowskie, bo jak 
wspomniałem wyżej, powrót do poprzedniego 
kształtu jest niemożliwy, szczególnie, jeśli nie 
chcemy, aby ktoś tak jak my dziś poczuł się nie-
wygodnie.

Czy chcielibyśmy jego reaktywacji? Ja osobi-
ście chciałbym bardzo. 
31 grudnia 1998 roku Województwo Często-
chowskie przestało istnieć, natomiast z dniem 
1 stycznia 1999 roku reformą administra-
cyjną wprowadzającą 3-stopniową strukturę 
podziału terytorialnego państwa, rozparce-
lowane zostało pomiędzy 4 województwa: ślą-
skie, opolskie, łódzkie i świętokrzyskie. Warto 
zaznaczyć, że nasz Powiat Częstochowski jest 
największym obszarowo powiatem wycho-
dzącym w skład dzisiejszego województwa 
śląskiego.
    MDz

Minęły 22 lata od likwidacji Na drogach powiatowych
Województwa 
Częstochowskiego

Rok 2020 jest bardzo pracowity dla Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie. Zakończonych lub właśnie
realizowanych jest 26 zadań inwestycyjnych o wartości 34.095.324 złotych. W kolejnym roku duże inwestycje

planowane są między innymi w Kusiętach, Siedlcu i Srocku.

W  kwietniu br. informowa-
liśmy o przebudowie mostu 
klasy A leżącego w ciągu 
DP 1030 S na rzece Warcie 

wraz z dojazdami w miejscowości Zawada, 
gmina Kłomnice. Most został oddany do użyt-
kowania 30.04.2020 roku. Wartość zadania 
5.476.416,00 zł, z czego otrzymane dofinanso-
wanie z budżetu Państwa 2.240.138 zł.

Na stronie 4-5 opisujemy kolejną dużą inwe-
stycję zrealizowaną w bieżącym roku. Przebu-
dowa drogi powiatowej nr 1060 S na odc. od 
DK 91 w m. Rudniki do DW 786    w m. Wan-
cerzów dł. 4,36 km, gmina Rędziny i Mstów. 
Wartość zadania 7.992.565,28 zł, z czego 
otrzymane dofinansowanie z budżetu Państwa 
4.396.460,90 zł, z gminy Mstów 529.193,75 zł, 
a z gminy Rędziny 400.000 zł.

Wśród zadań wieloletnich, zaplanowanych 
na lata 2019-2022 są dwie duże inwestycje 
realizowane w ramach środków Funduszu 
Dróg Samorządowych:

 ● Przebudowa ciągu dróg powiatowych 
nr 1057 S na odc. Huta Stara A – Poczesna 
i nr 1056 S na odc. Mazury – Młynek dł. 
3,35 km, gmina Poczesna. Wartość zadania 
7.826.984,00 zł, z czego otrzymane dofinan-
sowanie z budżetu Państwa 4.180.000 zł, 
a z gminy Poczesna 1.823.492 zł. 

 ● Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 
1070 S Kłomnice - Kruszyna, nr 1025 S Kru-
szyna - Borowno i nr 1019 S Borowno – Witko-
wice dł. 15,569 km, gmina Kłomnice, Kruszyna 
i Mykanów. Wartość zadania 28.701.232,30 zł 
z czego otrzymane dofinansowanie z budżetu 
Państwa 16.081.846,27 zł z gminy Kłomnice 
1.000.000 zł, z gminy Kruszyna 2.000.000 zł, 
a z gminy Mykanów 500.000 zł.

W roku 2020 r. drogowcy rozpoczęli pracę na 
następujących odcinkach:

1. Przebudowa dróg powiatowych na ciągu 
DK-1 - Poczesna - Mazury - Młynek - Wąsosz 
- DW 908. Etap I - przebudowa  DP 1056 S 
w miejscowości Poczesna”. Wartość zadania 
6.685.449 zł z czego otrzymane dofinanso-
wanie z UE 2.684.685 zł, z budżetu Państwa 
1.007.480 zł, a z gminy Poczesna 1.253.042  
zł. W ramach projektu - Zwiększenie mo-
bilności Subregionu Północnego i dostępu 
do sieci TEN-T. Termin realizacji lata 2020 
– 2021.

2.  Odbudowa stanu pierwotnego jezdni, po-
bocza i chodnika na drogach powiatowych :

 ● DP 1046 S ul. Sienkiewicza w m. Blachownia 

(odc. od DK 46 - DPS) - na dł. 740 mb (gm. 
Blachownia). Wartość zadania 1.156.976,25 
zł, z czego otrzymane dofinansowanie RzFIL 
778.851,25 zł, a z gminy Blachownia 378.225 
zł. Termin realizacji 30.11.2020 r.

 ● DP 1083 S odc. Lipie - Nowa Wieś na dł. 
1,9 km (gm. D. Zielona). Wartość zadania 
954.856,63 zł, z czego otrzymane dofinan-
sowanie RzFIL 754.856,63 zł, a z gminy Dą-
browa Zielona 200.000 zł. Termin realizacji 
10.12.2020 r.

 ● DP 1023 S w m. Kamienica Polska ul. M. 
Konopnickiej na dł. 350 mb (gm. Kamienica 
Polska). Wartość zadania 289.716,05 zł. Ca-
łość dofinansowanie RzFIL. Termin realizacji 
15.12.2020 r.

 ● DP 1090 S odc. Teodorów - Aleksandrów na 
dł. 850 mb (gm. Koniecpol). Wartość zadania 
365.274,33 zł. Całość dofinansowanie RzFIL. 
Termin realizacji 30.11.2020 r .

 ● DP 1006 S na odc. Lgota Mała - Wikłów na 
dł. 990 mb (gm. Kruszyna). Wartość zadania 
594.461,90 zł. Całość dofinansowanie RzFIL. 
Termin realizacji 30.11.2020 r.

 ● DP 1102 S na odc. Posłoda - Mełchów na 
dł. 560 mb (gm. Lelów). Wartość zadania 
235.594,94 zł. Całość dofinansowanie RzFIL. 
Termin realizacji 30.11.2020 r.

 ● DP 1035 S Wola Mokrzeska - Dąbek na 
dł. 860 mb (gm. Przyrów). Wartość zadania 
460.113,73 zł. Całość dofinansowanie RzFIL. 
Termin realizacji 30.11.2020 r.
3.  Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na 

DP 1034 S w m. Witkowice (gm. Kłomnice). 
Wartość zadania 244.005,08 zł, z czego 
otrzymane dofinansowanie RzFIL i gminy 
Kłomnice po 122.002,54 zł. Termin realizacji 
30.11.2020 r.

4. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na 
DP 1040 S w m. Kobyłczyce (IV etap)     dł. 
760 mb (gm. Mstów). Wartość zadania 
698.803,12 zł, z czego otrzymane dofinan-
sowanie RzFIL i gminy Mstów po 349.401,56 
zł. Termin realizacji 30.11.2020 r.

5. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na 
DP 1077 S odc. Kuchary - Cegielnia      (etap 
II) dł. 420 mb  (gm. Mstów). Wartość zadania 
512.123,60 zł, z czego otrzymane dofinan-
sowanie RzFIL i gminy Mstów po 256.061,80 
zł. Termin realizacji 30.11.2020 r.

W trakcie procedury zamówień publicznych 
znajdują się następujące prace:

 ● Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na 
DP 1042 S w m. Kusięta (Etap II) na  dł. 2,00 
km (gm. Olsztyn). Otwarcie ofert 23.10.2020 r. 
Wartość oferty najkorzystniejszej 1.666.000,01 
zł, z czego otrzymane dofinansowanie RzFIL 

i gminy Olsztyn po 833.000,00 zł. Termin reali-
zacji 31.08.2021 r.

 ● Przebudowa drogi powiatowej nr 1037 
S na odc. Siedlec – Srocko, gmina Mstów – 
w ramach środków z Funduszu Dróg Samo-
rządowych na dł. 3,029 km. Otwarcie ofert 
26.10.2020 r. Wartość oferty najkorzystniej-
szej 3.899.999,99 zł,  z czego otrzymane dofi-
nansowanie z budżetu Państwa 1.949.999 zł, 
a z gminy Mstów 974.999 zł. Termin realizacji 
lata 2020 – 2021.

 ● Opracowanie projektu technicznego 
przebudowy drogi powiatowej nr 1073 S 
odc. Antoniów - Czarny Las (gm. Mykanów). 
Otwarcie ofert 29.10.2020 r. Wartość oferty 
najkorzystniejszej 1.666.000,01 zł., z czego 
całość dofinansowanie RzFIL. Termin realizacji 
31.08.2021 r.

 ● Opracowanie dokumentacji technicznej na 
przebudowę DP 1023 S w m. Kamienica Polska 
ul. Marii Konopnickiej na odc. od ul. Topolowej 
do m. Osiny, gmina Kamienica Polska. Otwarcie 
ofert 29.10.2020 r. Wartość oferty najkorzyst-
niejszej 73.800 zł, z czego całość dofinanso-
wanie RzFIL. Termin realizacji 31.08.2021 r.

Zlecono projekty techniczne:

 ● 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 
przebudowę drogi powiatowej nr 1051 S   na 
odc. Kopalnia - Aleksandria (ul. Szkolna, ul. 
Brzozowa i ul. Piaskowa), gmina Konopiska.

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

 ● Opracowanie dokumentacji technicznej 
na budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi 
powiatowej nr 1019 S w miejscowości Niezna-
nice, gmina Kłomnice.

 ● Opracowanie projektów stałej organizacji 
ruchu na drogach powiatowych w miejscowo-
ściach: Rzerzęczyce, Wyrazów i Wierzchowisko 
z podziałem na zadania.

 ● Opracowanie dokumentacji technicznej na 
przebudowę drogi powiatowej nr 1029 S i nr 
1033 S w miejscowościach Garnek i Kuźnica, 
gmina Kłomnice.

PJ
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Wścieklizna jest zakaźną wi-
rusową chorobą o ostrym 
przebiegu, której zwalczanie 
prowadzone jest z urzędu. 

Choroba ta jest nieuleczalna dla ludzi oraz 
zwierząt. Wściekliznę wywołuje wirus neu-
rotropowy należący do rodziny Rhabdo-
viridae i rodzaju Lyssavirus, który atakuje 
ośrodkowy układ nerwowy (mózgowie i rdzeń 
kręgowy) ssaków, w tym człowieka.
Dla ludzi jest to niebezpieczna choroba od-
zwierzęca.

Do zarażenia chorobą dochodzi głównie 
w wyniku pogryzienia przez zwierzę lub 
przedostania się śliny chorego zwierzęcia 
w miejsce skaleczenia/zadrapania skóry lub 
błon śluzowych. Z miejsca zakażenia wirus 
„wędruje” wzdłuż nerwów obwodowych do 
ośrodkowego układu nerwowego, w którym 
rozpoczyna namnażanie. Wirus na kilka 
dni (1-10) przed pojawieniem się objawów 
klinicznych, przedostaje się do ślinianek. 
Wirus wścieklizny obecny jest w płynie 
mózgowo-rdzeniowym chorych zwierząt oraz 
ich ślinie w końcowym stadium choroby, nie-
obecny zaś we krwi, moczu oraz kale.
Okres wylęgania choroby, czyli czas od mo-
mentu zakażenia do pojawienia się jej pierw-
szych objawów, może wynosić od 10 dni do 
nawet 2 lat. Długość tego okresu zależy od 
dawki zakażającej i miejsca wprowadzenia 
wirusa do organizmu, przeciętnie jest to 
30-90 dni. Wirus wścieklizny jest odporny 
na działanie czynników fizycznych i che-
micznych, a także na procesy rozkładu gnil-
nego. W gnijących i podlegających autolizie 
zwłokach zwierząt zachowuje on zakaźność 
przez kilka tygodni.W powierzchniowych 
warstwach ziemi wirus zachowuje zakaźność 
przez 2-3 miesiące. W płynnej ślinie wirus 
może zachowywać właściwości zakaźne 
jeszcze po upływie doby, zaś w ślinie wysu-
szonej – po 14 godzinach. Wirus wścieklizny 
jest wrażliwy na eter, chloroform i inne roz-
puszczalniki tłuszczów oraz na kwaśny odczyn 
środowiska. W pH 3 ginie po 30 minutach, 
natomiast w pH powyżej 4,5-5 dopiero po 24 
godzinach. Wirus jest szczególnie wrażliwy na 
działanie formaliny, fenolu, ługu sodowego, 
alkoholu etylowego i roztworów mydła (co 
jest istotne przy dezynfekcji ran). Roztwory 
2-5% powszechnie stosowanych środków od-
każających niszczą wirus w ciągu kilku minut. 
W temperaturze 60°C wirus wścieklizny ginie 
po 5 minutach, a w temperaturze 100°C – po 
2 minutach. W wyniku działania promieni 
słonecznych wirus traci zjadliwość po 2 godzi-
nach. Substancją, która na wirus wścieklizny 
wpływa konserwująco jest glicerol. Rdzeń 
przedłużony chorego zwierzęcia przetrzymy-
wany w glicerolu w warunkach chłodniczych 
zachowuje zakaźność do 900 dni.
W środowisku naturalnym wścieklizna wy-
stępuje w dwóch formach: naturalnej (czyli 
tzw. „leśnej”), występującej u zwierząt wolno 
żyjących na całym świecie i tzw. „ulicznej”, wy-
stępującej u bezpańskich psów oraz kotów.
Do obecności i rozprzestrzenianie wścieklizny 
w środowisku naturalnym przyczyniają się 
zwierzęta różnych gatunków, które mogą sta-
nowić zarówno wektor, jak i rezerwuar wirusa.  
Wśród gatunków wrażliwych są również 

takie, u których przeważa postać „cicha” 
wścieklizny, przebiegająca z pominięciem 
stadium napadów agresji. Spośród zwierząt 
wolno żyjących są to głównie sarny i jelenie, 
a wśród zwierząt domowych – bydło i rzadko 
owce.
W Europie największa ilość przypadków wście-
klizny stwierdzana jest u lisów wolno żyjących, 
borsuków, nietoperzy, jenotów, wśród zwie-
rząt domowych – u psów i kotów, a spośród 
zwierząt gospodarskich – u bydła oraz owiec.

Objawy choroby u zwierząt domowych
Pełne objawy kliniczne wścieklizny u psów 
występują przez 1-7 dni, rzadko dłużej 
i prowadzą zawsze do zejścia śmiertel-
nego. Z uwagi na przebieg i występujące 
objawy kliniczne, wyróżnić można ogólnie 
dwie postacie choroby – postać gwał-
towną (tzw. „szałową”) oraz porażenną (tzw. 
„cichą”). W postaci gwałtownej wyróżnia 
się trzy stadia: zwiastunowe, pobudzenia 
oraz porażeń. W stadium zwiastunowym ob-
serwuje się zmiany w zachowaniu zwierzęcia, 
w szczególności takie jak: brak zaintereso-
wania jedzeniem i piciem, świąd skóry, rozsze-
rzenie źrenic, wypadanie trzeciej powieki, zez.  
W stadium pobudzenia u zwierzęcia dochodzi 
do wzrostu agresywności, zwierzę jest bardzo 
niespokojne, rozdrażnione, nadpobudliwe, 
atakuje ludzi, inne zwierzęta oraz przed-
mioty, może pobierać niejadalne przedmioty 
(dysfagia), wydawać nienaturalne dźwięki 
(dysfonia) lub ciągle wyć. Pojawia się śli-
notok i kłopoty z przełykaniem, otępienie, 
zaburzenia świadomości i orientacji. Cho-
roba kończy się stadium porażennym, które 
charakteryzuje się: zaburzeniami w koor-
dynacji i niezbornością ruchu, napadami 
drgawek, przewracaniem się, porażeniami, 
w tym żuchwy z wypadaniem języka, pora-
żeniem mięśni oddechowych i śmiercią zwie-
rzęcia. Nie wszystkie objawy i stadia choroby 
muszą pojawić się u zakażonego zwierzęcia.  

Objawy wścieklizny u bydła
U bydła wścieklizna przebiega najczęściej 

w postaci porażennej, czyli tzw. „cichej”. Ob-
jawy kliniczne pierwszego stadium choroby 
są nietypowe i obejmują ograniczenie pobie-
rania paszy, występowanie wzdęć, objawów 
niestrawności, atonii żwacza, biegunek lub 
zaparć. W późniejszym okresie obserwuje 
się: występowanie różnego stopnia drgawek 
poszczególnych partii mięśni, silne parcie na 
prostnicę, zmieniony, tępy wyraz oczu, śli-
notok, ciągłe ryczenie, nienaturalne położenie 
głowy (głowa jest skręcona i odchylona w kie-
runku tułowia) lub ogona, zaleganie, chwiej-
ność i porażenie kończyn tylnych.
W przypadku postaci szałowej bydło wykazuje 
silny niepokój, nadmierną pobudliwość na 
dźwięki oraz ruch, zwierzęta wpadają wów-
czas na ściany lub ogrodzenie, mogą inten-
sywnie grzebać kończynami w ziemi/ściółce, 
co może prowadzić do złamania kończyny. 
Choroba prowadzi do śmierci zwierzęcia. 
U owiec ale także i u bydła charakterystycznym 
objawem jest opieranie głowy o ścianę.  
Stwierdzenie wymienionych objawów i po-
dejrzenie wystąpienia choroby należy nie-
zwłocznie zgłosić lekarzowi weterynarii lub 
organom administracji.
Wścieklizny u żadnego gatunku zwierząt nie 
leczy się.

Zapobieganie
Zapobieganie wściekliźnie oparte jest na 
szczepieniu obowiązkowym psów i dobro-
wolnym kotów, lecz zalecanym przez In-
spekcję Weterynaryjną oraz na szczepieniu 
poprzez wykładanie z samolotów szczepionki 
dwa razy do roku aby zaszczepić lisy i inne 
mięsożerne wolno żyjące.
Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:
1. Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze 
całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obsza-
rach określonych przez ministra właściwego 
do spraw rolnictwa podlegają obowiązko-
wemu ochronnemu szczepieniu przeciwko 
wściekliźnie.
2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić 
psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni 

od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca 
życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 mie-
sięcy od dnia ostatniego szczepienia.
3. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie do-
konują lekarze weterynarii świadczący usługi 
weterynaryjne w ramach działalności zakładu 
leczniczego dla zwierząt.
4. Psy poddane szczepieniu podlegają wpi-
sowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy 
weterynarii, o których mowa w ust. 3. Po 
przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi 
psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje 
się wpisu w paszporcie, o którym mowa 
w art. 24e ust. 2.”, dlatego bardzo istotnym 
elementem w ograniczaniu szerzenia się 
wścieklizny są coroczne szczepienia psów 
(obowiązkowe) i kotów (nieobowiązkowe, 
ale zalecane) towarzyszących człowiekowi, 
szczególnie tych utrzymywanych w gospodar-
stwach. W gospodarstwach położonych w po-
bliżu lasów ważne jest zabezpieczenie obory/
owczarni przed dostępem dzikich zwierząt, 
szczególnie w nocy, a także okresowa deraty-
zacja, ponieważ gryzonie również mogą być 
nosicielami wirusa. W przypadku spotkania 
z dzikimi lub domowymi zwierzętami wyka-
zującymi zachowania nietypowe dla swojego 
gatunku (wyraźna agresja u psów oraz nie-
naturalna spolegliwość, uległość, przyjazne 
nastawienie i brak lęku przed człowiekiem 
u dzikich zwierząt), należy zachować szcze-
gólną ostrożność. Zwierząt zachowujących 
się w taki sposób nie należy chwytać, karmić, 
pochylać się nad nimi ani głaskać. Podobnie 
należy zachować się w sytuacji kontaktu 
z nietoperzem aktywnym w środku dnia, 
który przebywa w budynku mieszkalnym i ma 
trudności z lataniem. O wystąpieniu zdarzeń 
należy poinformować najbliższego lekarza 
weterynarii, inspekcję weterynaryjną, sa-
nepid lub wójta/burmistrza. Zgłaszać należy 
również przypadki pogryzień zwierząt domo-
wych przez dzikie.
Ponieważ głównym wektorem wirusa wście-
klizny w środowisku naturalnym są dziko 
żyjące lisy, Inspekcja Weterynarii wyko-
nuje okresowe szczepienia ochronne tych 
zwierząt, dwukrotnie w ciągu roku. Należy 
jednak pamiętać, że wścieklizna w Polsce 
nie została  uznana za chorobę wygasłą, 
a obowiązek szczepienia psów nałożony jest 
ustawowo. Wynikają z tego konkretne obo-
wiązki właściciela psa jak i konsekwencje 
opisane w art. 85 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:
„ust. 1a. Kto uchyla się od obowiązku 
ochronnego szczepienia psów przeciwko 
wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia 
obowiązku ochronnego szczepienia kotów 
przeciwko wściekliźnie – od tego obowiązku 
– podlega karze grzywny. 

2. W sprawach o czyny, o których mowa 
w ust. 1 i 1a, stosuje się przepisy Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia”.
 
Mając powyższe na względzie Powiatowy 
Lekarz Weterynarii w Częstochowie przypo-
mina, że z obowiązku szczepienia wszystkich 
posiadanych psów nikt nie został zwolniony, 
a właściciel psów naraża się na wysokie man-
daty karne za nie zaszczepienie psów.
 
Należy pamiętać, że każde zwierzę, które po-
kąsało człowieka a w szczególności pies, pod-
lega obowiązkowej obserwacji w kierunku 
wścieklizny, którą prowadzi wyznaczony 
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Częstochowie prywatnie praktykujący le-
karz weterynarii.

Kilka informacji jak postępować w przy-
padku pogryzienia człowieka przez chore 
lub podejrzane o wściekliznę zwierzę: 
Należy: pozwolić, aby krew przez jakiś czas 
swobodnie wypływała z rany, przemyć ranę 
wodą z mydłem, zdezynfekować ranę, na-
łożyć opatrunek, zgłosić się do lekarza rodzin-
nego lub Szpitalny Oddział Ratunkowy - SOR.
Lekarz medycyny ocenia stopień narażenia 
pacjenta na zakażenie wścieklizną i kwalifi-
kuje do ewentualnych szczepień.
W przypadku pokąsania człowieka lub in-
nego rodzaju kontaktu np. ze śliną zwierzęcia, 
szczególnie bezpańskiego lub dzikiego, bez-
względnie konieczne jest ustalenie, czy 
zwierzę było chore. W każdym przypadku 

Powiatowy Lekarz Weterynarii decyduje 
o ewentualnej konieczności przeprowa-
dzenia obserwacji zwierzęcia, np. gdy nie 
można udokumentować faktu jego zaszcze-
pienia. Obserwacja prowadzona jest przez 
Inspektorów Weterynaryjnych lub wyzna-
czonych Urzędowych Lekarzy Weterynarii we 
wskazanej lecznicy dla zwierząt. Właściciel 
zwierzęcia nie ponosi kosztów za przeprowa-
dzenie obserwacji weterynaryjnej i wydanie 
wyniku obserwacji. Obserwacja taka (np. 
w przypadku psa) trwa przeciętnie 15 dni 
od momentu ekspozycji, czyli potencjalnego 
kontaktu człowieka z wirusem zawartym 
w ślinie zwierzęcia. Powiatowy Lekarz We-
terynarii wskazuje, który lekarz jest upoważ-
niony do jej przeprowadzenia w pierwszym, 
piątym, dziesiątym i piętnastym dniu od 
pokąsania. Jeśli po zakończeniu obserwacji 
zwierzę nie wykazuje żadnych niepokojących 
objawów, nie wykazuje odchyleń od normy 
klinicznej, to wynik takiej obserwacji jest 
ujemny, zarówno dla pokąsanego, jak i dla 
zwierzęcia. Oznacza to, że w momencie po-
kąsania, w ślinie zwierzęcia wirus wścieklizny 
był nieobecny. Jeśli w trakcie prowadzonej 
obserwacji zwierzę padnie, kierowane jest na 
badania, które wykażą, czy wścieklizna była 
przyczyną śmierci zwierzęcia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Częstochowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie informuje, 
że zagrożenie wścieklizną jest wciąż aktualne

WŁAŚCICIELE PSÓW!
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie informuje, że zgodnie z art. 56 ustawy 
z dnia 11 marca 2011 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt (Dz.U z  2018 r., poz. 1967 z późniejszymi zmianami) psy powyżej 3 miesiąca 
życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu  ochronnemu szczepieniu 

przeciwko wściekliźnie. 

Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 
dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 

miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. 

Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący
usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. 

Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub doko-
nuje się wpisu w paszporcie. Koszt szczepienia ponosi posiadacz zwierzęcia.

Posiadacz zwierzęcia , który uchyla się  od obowiązku ochronnego szczepienia psów 
przeciwko wściekliźnie zgodnie z art.85 ust.1a  cytowanej powyżej ustawy,  podlega 

karze grzywny.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie
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Wieści z gmin
Upamiętniono 

poległych 
w Apolonce

Starostwo Powiatowe w Częstochowie wraz z Gminą 
Janów ufundowało tablicę pamiątkową upamiętniającą 
poległych w 1939 roku w wyniku rozstrzelania przez hitle-
rowców członków Ruchu Oporu oraz więźniów politycz-
nych w miejscowości Apolonka.

Sukcesy w konkursie 
„Piękna wieś 
województwa śląskiego”
Bardzo dobre wiadomości dotarły do naszych mieszkańców z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Poniżej lista laureatów 
konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2020.

W kategorii najpiękniejsza wieś województwa śląskiego przyznano 
następujące nagrody:
I miejsce - Studzionka gm. Pszczyna pow. pszczyński 27 000 zł
II miejsce – Kozy gm. Kozy pow. bielski 20 000 zł
III miejsce – Bycina gm. Rudziniec pow. gliwicki 15 000 zł

W kategorii najpiękniejsza zagroda wiejska województwa śląskiego:
I miejsce – Tomasz i Marta Tyfel gm. Mykanów pow. częstochowski 2 500 zł
II miejsce – Krystian Kamieniorz gm. Goleszów pow. cieszyński 2 000 zł
III miejsce – Edward, Bronisława, Łukasz, Joanna Greń gm. Bestwina pow. 
bielski 1 500 zł

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi:
I miejsce – Sołtysówka w Raczkowicach Kolonii gm. Dąbrowa Zielona pow. 
częstochowski 8 000 zł
II miejsce – Nasze wspólne dziedzictwo gm. Czerwionka Leszczyny pow. 
rybnicki 5 000 zł
III miejsce – Remont świetlicy OSP Konary i przekształcenie jej na Klub 
Seniora oraz rewitalizacja przestrzeni dookoła świetlicy gm. Kłomnice pow. 
częstochowski 3 000 zł

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy 
i zwyczaje:
I miejsce – Wykopki z tradycją gm. Mykanów pow. częstochowski 7 000 zł
II miejsce – Wielkanocny stół w Gminie Strumień gm. Strumień pow. cieszyński 
5 000 zł
III miejsce – Kiszenie kapusty gm. Miedźna pow. pszczyński 3 000 zł

W kategorii najlepsza strona internetowa sołectwa:
I miejsce – gm. Pszczyna www.rudoltowice.pl pow. pszczyński 2 000 zł
II miejsce – gm. Rudziniec www.solectwokleszczow.pl pow. gliwicki 1 500 zł
III miejsce – gm. Bobrowniki www.rogoznik.pl pow. będziński 1 000 zł

Wyróżnienia:
W kategorii najpiękniejsza wieś 3000 zł dla każdej wsi:
• Bełsznica gm. Gorzyce pow. wodzisławski
• Chałupki gm. Krzyżanowice pow. raciborski
• Hażlach gm. Hażlach pow. bielski
• Korbielów gm. Jeleśnia pow. żywiecki

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy 
i zwyczaje 1800 zł:
• Wodzenie niedźwiedzia w Zborowskiem, gm. Ciasna pow. lubliniecki

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi 1 800 zł:
• Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Mnichu, gm. Chybie 
pow. cieszyński

W kategorii najpiękniejsza zagroda wiejska 900 zł:
    • Anna i Stanisław Gabzdyl, gm. Strumień pow. cieszyński.

Nowa tablica 
na Miejscu Straceń
W przededniu Święta Zmarłych na parkingu przy 
olsztyńskim Miejscu Straceń ustawiono nową ta-
blicę, na której znajdziemy informację o historii tego 
miejsca.

Więcej wiadomości o Cmentarzu ofiar II wojny światowej 
można znaleźć na stronie olsztyn-jurajski.pl. Szczególnie 
polecamy artykuł autorstwa Marka Romańskiego pt. 
„Akcja AB na Miejscu Straceń”, w którym historyk opisuje 
tragiczne wydarzenia sprzed lat.
W ubiegłym roku przy znacznym wsparciu finansowym 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 
kwotę ponad 100 tys. zł Gmina Olsztyn zaimpregno-
wała nagrobki cmentarne oraz płaskorzeźby autorstwa 
Władysława Łydżby. Za środki z Ministerstwa wykonano 
także projekt techniczny remontu kapitalnego ogrom-
nego monumentu stojącego we wschodniej części cmen-
tarza, wyczyszczono znaczną część ogrodzenia, kamień 
i kostkę brukową okalające rzeźby oraz zakonserwowano 
bramę wejściową. Zakupionych zostało także kilkanaście 
betonowych ławek dla uczestników nabożeństw, które 
corocznie odbywają się na miejscu straceń w drugą nie-
dzielę czerwca oraz w Dzień Zaduszny.



PJ: Zawsze cieszą nas sukcesy miesz-
kańców powiatu. W tym wypadku 
mamy podwójny sukces. Nie tylko na-
grodę zdobyła mieszkanka powiatu, ale 
temat pracy również dotyczył naszego 
regionu. Przedstaw się proszę naszym 
Czytelnikom.

Natalia Łatacz: Urodziłam się w Bla-
chowni i tutaj też aktualnie mieszkam. 
Gdy powrócą normalne kontaktowe za-
jęcia, wrócę do zamieszkiwania bliżej 
uczelni. Jestem na pierwszym roku stu-
diów magisterskich na kierunku Geo-
grafia na Wydziale Nauk Przyrodniczych 
Uniwersytetu Śląskiego. Wybrałam spe-
cjalność Geographic Information Systems 
prowadzoną w języku angielskim. Wybór 
tego kierunku studiów wynikał z pasji, 
która została pobudzona zwłaszcza w li-
ceum. (jeśli mogę, serdeczne pozdro-
wienia dla mojej nauczycielki geografii  
p. Romy Ociepy) 

PJ: Co zadecydowało o wyborze tematu? 
Jak przebiegały prace?

NŁ: Mówiąc szczerze, na początku 
nie myślałam o obszarze badań, 
a o technicznych szczegółach pro-
jektu, który chciałam wykonać. Rok 
przed napisaniem zaczęłam ubiegać się  
o świadectwo kwalifikacji operatora 
drona UAVO VLOS do 5kg, które pozwo-
liło mi wykonać lot samodzielnie. Pomy-
ślałam, że chciałabym wykonać między 
innymi ortofotomapę, czyli obraz te-
renu powstały w wyniku przetworzenia 
zobrazowań lotniczych w postaci kar-
tometrycznej. Dzięki takim produktom 
otrzymuje się niezastąpiony materiał do 
dalszych analiz, który jest źródłem kom-
pleksowej wiedzy o przestrzeni. 

P o t r z e b o w a ł a m 
jeszcze terenu badań, 
w którym mówiąc 
kolokwialnie „coś się 
dzieje”. Dzięki pomocy 
moich promotorów dr Andrzeja Tyca  
i dr Michała Laski zdecydowałam się napisać 
pracę pt. „Analiza środowiska geograficz-
nego zbiornika retencyjnego na Stradomce  
w Blachowni z wykorzystaniem tech-
nologii geoinformacyjnych”. Badania 
wykonane zostały po wykonaniu prac 
rewaloryzacyjnych terenów wokół zbior-
nika, w związku z otrzymaniem przez 
gminę Blachownia dofinansowania inwe-
stycji oczyszczenia zbiornika oraz zago-
spodarowania terenu wokół. 
W niniejszej pracy zaprezentowałam 
przemianę funkcji zbiornika wodnego na 
Stradomce, który od połowy XX wieku 
zmienił swoją funkcję z przemysłowej na 
rekreacyjną. Obserwowane w ostatnich 
latach intensywne zmiany w środowisku 
geograficznym jego otoczenia stały się 
motywem do podjęcia ich analizy z wy-
korzystaniem własnych opracowań geo-
informacyjnych. W pracy wykonałam 
aktualny materiał dokumentujący stan 
zaawansowania prac rewaloryzacyjnych 
zbiornika i jego otoczenia. Porównując ar-
chiwalne zdjęcia lotnicze z wykonaną na 
podstawie własnego nalotu dronowego 
ortofotomapą można zauważyć duże 
różnice pod względem zagospodaro-
wania terenu wokół zbiornika zwłaszcza  
w okresie ostatnich kilku lat. Analiza objęła  
porównanie aktualnego stanu badanego  
terenu z maja 2020 w stosunku do 
wcześniejszych stanów środowiska 
geograficznego, zarejestrowanych na 
archiwalnych materiałach kartogra-
ficznych i ortofotomapach z lat 2003, 
2009, 2015 dostępnych w geoportalu  
krajowym.
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Natalia Łatacz decyzją 
Jury XII Ogólnopol-
skiego Konkursu Prac 
Dyplomowych z zakresu 
Kartografii, Geomatyki 
i Geoinformacji zdobyła 

II miejsce za pracę pt. Analiza środowiska 
geograficznego zbiornika retencyjnego na 
Stradomce w Blachowni z wykorzystaniem 
technologii geoinformacyjnych.

Tegoroczną edycję konkursu zorganizowała 
Katedra Geomatyki i Kartografii Uniwersytetu 
Marii Curie Skłodowskiej oraz Oddział Karto-
graficzny Polskiego Towarzystwa Geograficz-
nego. Do konkursu dopuszczonych zostało 
26 prac realizowanych w roku akademickim 
2019/2020. Decyzją Jury przyznano trzy na-
grody główne i dwa wyróżnienia. Laureatami 
XII Konkursu zostali:
• I miejsce - Hubert Janicki z Politechniki 
Warszawskiej (kierunek Geodezja i Karto-
grafia) za pracę licencjacką „Wizualizacja 
Gmachu Głównego Politechniki Warszaw-
skiej przy użyciu wybranego silnika gier” 
(opiekun dr inż. Jacek Bernard Marciniak);

• II miejsce -  Natalia Łatacz  z  Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek 
Geografia) za pracę licencjacką „Analiza 
środowiska geograficznego zbiornika reten-
cyjnego na Stradomce w Blachowni z wyko-
rzystaniem technologii geoinformacyjnych” 
(opiekunowie dr Andrzej Tyc, dr Michał 
Laska);

• III miejsce -  Marcin Pałka  z  Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej w  Lu-
blinie (kierunek Geoinformatyka) za pracę 
magisterską „Metodyczne problemy od-
tworzenia i zobrazowania 3D obiektu to-
pograficznego, na przykładzie Banku 
Spółdzielczego Rzemieślników i Rolników 
w Przemyślu” (opiekun dr hab. Beata Ko-
nopska, prof. UMCS).

Sukces blachownianki 
na XII Ogólnopolskim 

Konkursie 
Prac Dyplomowych

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z autorką nagrodzonej pracy.

PJ: Do jakich wniosków doszłaś po przeprowadzonych badaniach ?

NŁ: W ciągu kilku lat prac nad renowacją terenu zbiornika zapewniono 
dostęp do polepszonej jakości infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, 
modernizacji poddano także centralną część miasta. Projekt dotyczył 
także zmiany zagospodarowania części infrastruktury drogowej znajdu-
jącej się we wschodniej części opracowania, która jeszcze kilka lat przed 
przystąpieniem do projektu nosiła znamiona działalności przemysłowej 
w postaci pozostałości przyległych zakładów dawnej Huty „Blachownia”.
Dzięki koncepcji nowego zagospodarowania centrum miasta oraz te-
renów przyległych do zbiornika Blachownia miała zmierzać do poprawy 
sytuacji w tym zakresie. Jak widać na sporządzonej ortofotomapie, 
w nowej wybrukowanej przestrzeni miejskiej zwłaszcza na terenie 
Miejskiego Centrum Przesiadkowego wycięto sporą ilość drzew, któ-
rych obecnie nieco brakuje. Oczywiście poprawiono walory estetyczne 
przestrzeni, jednak wybrukowanie sporej części miasta nie jest do końca 
zgodne z potrzebą dostosowywania się obszarów miejskich do skutków 
zmian klimatycznych. Skutkiem takiego działania jest zwiększenie po-
wierzchni terenów o ograniczonych zdolnościach infiltracyjnych i chłon-
nych, co przyczynia się do gromadzenia wody nie mającej miejsca do 
infiltracji zwłaszcza w czasie nawalnych opadów. Podczas planowania 
działań modernizacyjnych czy rewaloryzacyjnych, zebranie odpowied-
niej dokumentacji przestrzennej powinno być standardem. Zwłaszcza, 
gdy mamy dostęp do szybkich i stosunkowo tanich w wykorzystaniu 
techniki geoinformacyjnych, zaprezentowanych w mojej pracy.

PJ: Praca licencjacka napisana z dużym sukcesem, a co dalej?

NŁ: W najbliższym czasie czeka mnie praca magisterska, która będzie po-
święcona tematyce zmiany masy lodowca Hansa na Spitsbergenie. Staram 
się nie wybiegać myślami w odległą przyszłość, obecny rok pokazał nam 
wszystkim jak łatwo można odwrócić bieg wydarzeń. Przede wszystkim, 
staram się mieć oczy szeroko otwarte, nabywać nowych umiejętności  
i szukać ciekawych wyzwań.

PJ: Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę dużo zdrowia i sukcesów!
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licja Ulatowska i Ewa Bugdoł, repre-
zentujące barwy WLKS Kmicic Często-

chowa, kontynuują klubowe sukcesy 
w triathlonie na arenie ogólnopol-

skiej i międzynarodowej.

Ewa Bugdoł została mistrzynią Polski 
w triathlonie na dystansie długim. Zawody 
zostały rozegrane 5-6 września w Malborku. 
Pływanie na dystansie - 3,8 km, rower na 
dystansie 180 km i bieg – 42,2 km. Nowa 
mistrzyni Polski pokonała wszystkie odcinki 
w czasie 9:47:03, poprawiając dotychczasowy 
rekord kraju o prawie 20 minut. 

Alicja Ulatowska w aquathlonie (pływanie 
i bieg) została podwójną mistrzynią świata. 
Zawody zorganizowano w hiszpańskiej Ponte-
vedrze. Polka okazała się najlepsze w kategorii 
seniorek, a ze względu na wiek otrzymała też 
złoty medal w kategorii do lat 23. W triathlonie 
wywalczyła czwarte miejsce podczas Pucharu 
Europy w Lievin. Jesienią powtórzyła ten 
sukces pucharowy podczas zawodów zorgani-
zowanych w Malmoe. Z powodzeniem starto-

wała także w mistrzostwach Europy i świata do 
lat 23. Podczas mistrzostw świata w Lozannie 
zajęła szóste miejsce. Wynik ten powtórzyła na 
Mistrzostwach Europy w Walencji.
Powiat Częstochowski wspiera corocznie wiele 
wydarzeń sportowych, wśród nich były rów-
nież mistrzowskie starty zawodniczek WLKS 
Kmicic.

PJ 10 
października w miejscowości Garnek gm. 
Kłomnice odbył się II Powiatowy Bieg po 
Zdrowie organizowany przez UKS Akademia 
Sportu w Garnku. W wydarzeniu udział wzięło 
blisko 180 osób. 

- II Powiatowy Bieg po Zdrowie to ważne wydarzenie. Bardzo dobrze, 
że takie inicjatywy są kontynuowane. Promocja aktywności fizycznej 
w tak przystępnej formie stanowi znaczący wkład w ochronę zdrowia 
publicznego, zaszczepione dziś wśród dzieci i młodzieży prawidłowe 
postawy, pobudzenie poczucia potrzeby realizowania czasu wolnego 
w sposób aktywny stanowi ważne działanie prewencyjne względem 
chorób cywilizacyjnych. Serdecznie gratuluję Uczniowskiemu Klu-
bowi Sportowemu - Akademia Sportu w Garnku wraz z Panią Ka-
tarzyną Bartnik na czele świetnej organizacji imprezy. Wierzę, że za 
rok spotkamy się w trakcie III edycji Biegu jeszcze liczniej, a przede 
wszystkim już w znacznie bezpieczniejszym czasie, wolnym od  pan-
demii - komentuje Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński.

Ogromnie cieszący jest fakt, że na terenie Powiatu Częstochow-
skiego podejmowane są inicjatywy o tak ważnym znaczeniu spo-
łecznym. Już druga edycja Powiatowego Biegu po Zdrowie najlepiej 
dowodzi potrzeby realizacji tego typu działań. Kontynuacja wyda-
rzenia stanowi znaczący wkład w promocję zdrowia oraz populary-
zację aktywnego trybu życia wśród mieszkańców naszego Powiatu. 
Dużym sukcesem organizatorów Biegu po Zdrowie jest wykreowanie 
przestrzeni, w której odnaleźć może się każdy bez względu na po-
ziom zaawansowania sportowego. Bardzo ważne jest także kie-
rowanie oferty do najmłodszych, u których właśnie na tym etapie 
rozwojowym kształtuje się wyobrażenie o sposobie spędzania czasu 
wolnego. Dzięki takim inicjatywom dzieciom i młodzieży wpajane są 
prawidłowe postawy, które pozostaną z nimi na całe dorosłe życie.
Oczywiście całość przedmiotowego wydarzenia odbyła się z zacho-
waniem szczególnej ostrożności, priorytet stanowiło bezpieczeń-
stwo epidemiologiczne uczestników, którzy zobowiązani byli do 
bezwzględnego przestrzegania reżimu sanitarnego. Sytuację upro-
ścił również fakt organizacji wydarzenia na przestrzeni otwartej, 
a także to, że bieganie, jako dyscyplina swoim charakterem nie wy-
maga dużej kontaktowości pomiędzy uczestnikami.
Powiat Częstochowski aktywnie wspiera rozwój kultury fizycznej. 
Prowadzi i nadzoruje kluby sportowe wpisane do ewidencji sta-
rosty. Współdziała z organizacjami pozarządowymi i instytucjami 
sportowymi, które funkcjonują na terenie powiatu oraz miasta 

Częstochowy w zakresie organizowania wydarzeń sportowych i tu-
rystycznych. W 2019 roku Powiat Częstochowski współorganizował 
lub wsparł ponad 100 wydarzeń sportowych o różnym zasięgu, za-
równo w ramach profesjonalnego współzawodnictwa jak i obywa-
telskich inicjatyw tworzących wydarzenia sportowe skierowane do 
amatorów w bardzo szerokim przedziale wiekowym.
Rok 2020 ze względu na obecną sytuację sanitarno-epidemiolo-
giczną jest dla sportu szczególny. Wydarzenia sportowe, co roku sku-
piają dużą ilość obserwatorów, także sam sport w znacznej części 
dyscyplin opiera się o kontaktowość, a jego dynamika i względy prak-
tyczne uniemożliwiają zachowanie zalecanych środków ostrożności. 
Obecnie obserwujemy zrozumiały spadek ilości imprez sportowych 
organizowanych corocznie przez różne stowarzyszenia i środowiska, 
jednak część planowanych wydarzeń, których charakter nie koliduje 
z możliwością przestrzegania reżimu sanitarnego będzie odbywać 
się planowo.

MDzPonad 200 uczestników zgromadził 
w jesienne przedpołudnie 30 wrze-
śnia br. I Dziecięcy Memoriał IRENY 
SZEWIŃSKIEJ przeprowadzony na 
stadionie w Konopiskach. 

Reprezentanci śląskich klubów (Katowice, 
Sosnowiec, Gliwice, Jaworzno, Bytom, Czer-
wionka, Zagórze, Czechowice-Dziedzice, Żory, 
Mysłowice, Jastrzębie, Gdów) wraz z drużyną 
Gminy Konopiska oraz silną ekipą CKS „Bu-
dowlanych” stworzyli wspaniałe widowisko 
sportowe promujące pamięć najwybitniejszej 
polskiej sportsmenki - Ireny Szewińskiej.
Zawody będące jednocześnie inauguracją 
Regionalnych Dni Olimpijczyka zostały po-
przedzone ceremoniałem olimpijskim (wpro-
wadzenie i podniesienie na maszt flagi 
olimpijskiej, zapalenie znicza olimpijskiego). 
Następnie delegacja sportowców złożyła wią-
zankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą Pa-
tronkę Memoriału.
Wśród zaproszonych gości byli medaliści 
olimpijscy: Dariusz Goździak (pięciobój no-
woczesny), Marian Sypniewski (szermierka), 
reprezentanci Polski na IO Małgorzata Rydz 
(lekka atletyka - biegi), Jakub Jelonek (lekka 
atletyka - chód)). 
Starostwo Powiatowe w Częstochowie repre-
zentowali wicestarosta Jan Miarzyński i Z-ca 
naczelnika Wydziału EZK Anna Dziewior. 
Działaczy wojewódzkich reprezentowali An-
drzej Sadlok - WZ LZS i Jacek Markowski ŚZLA, 

SUKCESY ZAWODNICZEK
WLKS KMICIC

ŚWIĘTO LEKKIEJ ATLETYKI 
W KONOPISKACH

a organizatorów prezes Regionalnej Rady 
PKOl Grzegorz Lipowski oraz gospodarz  
- Wójt Gminy Konopiska Jerzy Żurek.
Wszyscy sportowcy startujący w biegach 
(60 m, 100 m, 300 m, 600 m), skoku w dal, 
pchnięciu kulą, rzucie piłeczka palantową 
i sztafecie 4x100 m otrzymali pakiety star-
towe zawierające okolicznościowe gadżety, 
numery startowe, dyplomy uczestnictwa 
oraz napój i baton. Najlepsi zostali obdaro-
wani medalami i albumami fotografii autor-
stwa Janusza Szewińskiego - męża Pani Ireny. 
Wszystkim  zespołom wręczono puchary za 
udział w Memoriale.

Na uwagę zasługują następujące rezultaty 
młodych adeptów lekkiej atletyki:
Lena Zawadzka ur.2009 MUKS 
Wilhelm Szewczyk Czerwionka: 8,59 sek. 60 m,
Emilia Majewska ur. 2010 CKS „Budowlani” 
Częstochowa: 49,75 sek. 300 m,
Paulina Filipowska UKS Zagórze ur. 2007:  
4,66 m, skok w dal,
Hubert Popiel ur. 2009 Reprezentacja Konopisk: 
33,00 m, rzut piłeczka palantową,
sztafeta U-14 4 x100 m CKS „Budowlani”: 
54,32 sek.
Wielkie podziękowania organizatorom, spon-
sorom, sędziom, pracownikom Gminnego 
Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach, za-
wodnikom, trenerom oraz sympatykom sportu,  
przede wszystkim niestrudzonemu działaczowi, 
pomysłodawcy Memoriału Maciejowi Hupie.

Władysław Prochaska - sekretarz Regionalnej Rady 
PKOl w Częstochowie

SPORTOWA RYWALIZACJA W GARNKU

Alicja Ulatowska

Ewa Bugdoł
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ZADZWOŃ !
ZANIM ODWIEDZISZ 
STAROSTWO

Centrala : (34) 32-29-101 lub (34) 32-29-102
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Sekretariat: (34) 32-29-145 
Naczelnik Wydziału: (34) 32-29-146 

WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI POWIATU
Leonard Smolarski - Naczelnik Wydziału: 721 228 789 

WYDZIAŁ FINANSOWY
Sekretariat: (34) 32-29-130 

Płace: (34) 32-29-131 
Skarb Państwa: (34) 32-29-135 

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
Sekretariat: (34) 32-29-170 

Naczelnik Wydziału: (34) 32-29-171 
Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: (34) 32-29-182 

Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków: (34) 32-29-180 
Ewidencji Gruntów i Budynków: (34) 32-29-181 

WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA
Sekretariat: (34) 32-29-214 

Naczelnik Wydziału: (34) 32-29-174 
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
Sekretariat:  (34) 32 29 160

Transport drogowy: (34) 32 29 164
Prawa Jazdy, Świadectwa Kwal: (34)32 29 163

Zatrzymane Prawa Jazdy: (34) 32 29 162
Pojazdy nienormatywne: (34) 32 29 183

Rejestracja pojazdów: (34) 32 29  167, (34) 32 29 168
Wydawanie stałych DR: (34) 32 29 165

Czasowe wyrejestrowanie pojazdów: (34) 32 29 169
Sprawy ZBYCIA, NABYCIA, HAK, GAZ, VAT, ZASTAWY: (34) 32 29 169, fax. (34) 32 29 166

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
Naczelnik Wydziału: (34) 32-29-191 

 WYDZIAŁ ORGANIZACJI, ROZWOJU I GOSPODARKI MIENIEM
Naczelnik Wydziału: (34) 32-29-110 

Zastępca Naczelnika Wydziału : (34) 32-29-217 
Gospodarka mieniem: (34) 32-29-120 

Kancelaria ogólna: (34) 32-29-122 
Kierownik oddziału ds. administracyjno - gospodarczych: (34) 32-29-125 

 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAW OBYWATELSKICH
Telefon: (34) 32-29-151 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Telefon: 034 322 92 06


