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ODDZIAŁY EKSPLOATACJI:
ul. Orlik-Rückemanna 35/37 ------- (34) 361 89 25             
ul. Wały  Dwernickiego 101/105 --- (34) 361 16 86
Al. Niepodległości 27 --------------- (34) 363 12 70
ul. Nowowiejskiego 26 -------------- (34) 368 26 90
ul. Tuwima 6 ------------------------- (34) 368 25 28
ul. Łukasińskiego 26 ----------------- (34) 323 20 33

Pogotowie Awaryjne: (34) 368-25-22

 POZNAJ SĄSIADA

KAŻDY MÓGŁ PRZYJŚĆ!
Impreza miała charakter otwarty - każdy mógł 

przyjść i miło spędzić czas. Ale liderzy festynu, 
czyli Zespół Szkół Specjalnych nr 23 oraz radny 
Miasta Częstochowy Dariusz Kapinos, szczególne 
zaproszenie skierowali do społeczności lokalnych 
dzielnicy Zawodzie i okolic. Atrakcji na pewno nie 
brakowało. Na najmłodszych czekało malowanie 
buziek, kolorowe dmuchańce, gry i zabawy po-
dwórkowe oraz integracja z chustą animacyjną. Na 
deser przygotowano  to, co dzieci lubią najbardziej: 
watę cukrową i popcorn. Zainteresowaniem uczest-
ników imprezy cieszyły się też warsztaty plastycz-
ne, pokazy Zumby, występy zespołu „Bo tak” oraz 
atrakcje taneczne i muzyczne. Pracownicy Miej-
skiego Szpitala Zespolonego nieodpłatnie mierzyli 
uczestnikom festynu ciśnienie krwi oraz poziom 
cukru.

PARTNERZY – SĄSIEDZI i MIASTO 
RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW 
CZĘSTOCHOWY
By przygotować tak duże przedsięwzięcie, w 

organizację festynu włączyło się wielu partne-
rów- sąsiadów : Samorządowe Centrum Integracji 
Społecznej, Fundacja Integracji Społecznej Feniks, 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawiczne-
go , Hala Sportowa Częstochowa, Miejski Szpital 
Zespolony, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze 
Środowisk Zagrożonych Amicus, Fundacja Ocza-
mi Brata, Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Problemami Autyzmu, Fundacja Chrze-

ścijańska Adullam i Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że 
BUS”, Miejski Zarząd Dróg i Transportu oraz ZGM 
TBS w Częstochowie. Festyn zgromadził też osoby 
podejmujące kluczowe decyzje dla Miasta Często-
chowy, w tym dla dzielnicy Zawodzie - Jarosława 
Marszałka - zastępcę Prezydenta Miasta Częstocho-
wy oraz Wojciecha Koniecznego – dyrektora Miej-
skiego Szpitala Zespolonego. A wszystko po to, by 
pokazać, że wspólnota sąsiedzka nie tylko buduje 
zaufanie i poczucie bezpieczeństwa w lokalnej spo-
łeczności, ale również tworzy silne więzi prowadzą-
ce do wzajemnej sąsiedzkiej pomocy i współpracy.

DOBRE SĄSIEDZTWO 
PO PROSTU SIĘ OPŁACA
Wiedzą o tym ci, którzy na co dzień pracują 

w organizacjach pozarządowych, niosąc pomoc 
mieszkańcom miasta. - Jesteśmy organizacją, dla 
której sąsiedztwo nie jest obojętne. Pracujemy na 
jednym terenie, może nawet w tym samym bu-
dynku czy na tym samym piętrze, a często znamy 
się tylko z widzenia. Chcemy to zmienić! – mówi 
Elżbieta Ferenc, prezes Fundacji Chrześcijańskiej 
Adullam. Potwierdza to Sławomir Radosz - kierow-
nik Samorządowego CIS: - Mieszkańcy często nie 
wiedzą, czym się zajmujemy i jakie usługi świadczy-
my.  Czasem wystarczą  codzienne „dzień dobry”, 
uśmiech albo krótka rozmowa. Można też zaanga-
żować do działań różne grupy społeczne. Centrum 
Integracji Społecznej Fundacji FENIKS proponuje 
okolicznym sąsiadom udział w ciekawych inicjaty-
wach mających na celu zacieśnianie więzi i integrację.  

Drodzy Częstochowianie!
Częstochowa inwestuje w bezpieczeństwo. Bezpieczne podwórka, osie-

dla, skwery i parki, bezpieczne centrum Częstochowy, ale i inne, odległe 
dzielnice - to priorytet w działaniach samorządu. Wasze bezpieczeństwo 
jest dla nas najważniejsze. 

Jako władze miasta dokładamy wszelkich starań, by poczucie bezpieczeń-
stwa stale rosło. W latach ubiegłych w Częstochowie zakończyła się jedna 
z najbardziej  oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji - rozbudowa 
miejskiego monitoringu. W efekcie znacząco zwiększyła się liczba kamer do-
zorujących ulice, place i skwery. Obecnie funkcjonuje 71 takich urządzeń. 
Oprócz tego rozbudowano Centrum Obsługi Monitoringu Wizyjnego w bu-
dynku Straży Miejskiej przy ul. Krakowskiej 80. W wyniku modernizacji sta-
rego systemu, uruchomiono również dodatkowe stanowiska podglądowe w 
lokalnych jednostkach policji. Dzięki temu zwiększyła się szybkość reakcji 
policji i Straży Miejskiej na wszelkie formy zakłócenia porządku publicz-
nego oraz zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia. Statystyki 
pokazują, że monitoring jest bardzo skutecznym narzędziem walki z różnymi 
zagrożeniami. Tylko w ubiegłym roku katalog zdarzeń ujawnionych dzięki 
monitoringowi obejmuje blisko 4,5 tys. sytuacji w przestrzeni miejskiej.

 Kamery to nie wszystko, trzeba działać prewencyjnie, stąd realizowane 
przez miasto programy profilaktyczne. W kampanii społecznej pod hasłem 
„Stop wandalom” chcemy zniechęcić pseudoartystów do niszczenia wspól-
nego mienia, w tym przypadku elewacji bloków. Kształtujemy prawidłowe 
nawyki, postawy i reakcje, informujemy o konieczności zawiadamiania służb 
miejskich, w tym Straży Miejskiej i Policji w celu wykrycia i ukarania spraw-
ców nielegalnych malowideł.

Jeżeli chodzi o wszystkie interwencje Straży Miejskiej (związane zarówno 
z porządkiem, jak i niebezpieczeństwem) było ich w zeszłym roku blisko 40 
tysięcy, strażnicy przeprowadzili też w terenie 24 większe akcje prewencyjne 
przeciwko najbardziej uciążliwym dla mieszkańców wykroczeniom i zjawi-
skom.

Jako samorząd dbamy także o bezpieczeństwo mieszkańców w budynkach 
wielomieszkaniowych. W Informatorze, który otrzymują lokatorzy zasobów 
ZGM TBS, zapoznajemy z zasadami bezpiecznego użytkowania gazu z butli. 
Do wszystkich zaś mieszkańców Częstochowy kierujemy kampanię społeczno
-informacyjną  w mediach, w tym rozgłośniach radiowych.  

Chcemy, żeby Częstochowa była bezpiecznym miejscem dla wszystkich.                                                                                     

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy 

Gry, zabawy, występy taneczne i muzyczne, a przede wszystkim 
wspólne spotkania sąsiedzkie – takie atrakcje wypełniły festyn rodzin-
ny, który odbył się 25 września  w dzielnicy Zawodzie na placu przed 
Zespołem Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstocho-
wie przy ulicy Legionów 58.



SENIORZE, 
BĄDŹ BEZPIECZNY

Na wnuczka, na pracownika administracji, 
wodociągów, MOPS-u czy elektrowni. Metod 
działania oszustów jest coraz więcej, a ich ofia-
rami najczęściej padają seniorzy - osoby o szcze-
gólnych predyspozycjach psychicznych: ufne, 
życzliwe, otwarte, często nieposiadające dosta-
tecznej wiedzy pozwalającej na właściwą ochro-
nę przed zagrożeniami. Dlatego śląscy policjan-
ci przygotowali zestaw porad adresowanych do 
seniorów naszego województwa, dzięki którym 
będą mogli uniknąć niebezpiecznych sytuacji.      
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Zachowajmy szczególną ostrożność 
i pamiętajmy o przestrzeganiu poniższych zaleceń:

3.    Nie wolno otwierać drzwi bez spraw-
dzenia kto i po co przyszedł – najlepiej jest 
spojrzeć przez wizjer i zapytać o to bez ich 
otwierania. Dobrym rozwiązaniem są do-
mofony i wideofony zamontowane przy 
drzwiach klatki schodowej czy furtce. Jeśli 
zjawił się przedstawiciel administracji osie-
dla, samorządu, elektrowni czy gazowni za-
wsze możemy go sprawdzić, np. poprosić o 
pokazanie legitymacji służbowej, a jeżeli nie 
mamy pewności co do jego autentyczności, 
możemy telefonicznie (bez otwierania drzwi) 
sprawdzić w danej instytucji czy był on skie-
rowany pod wskazany adres. Można również 
poprosić, aby przyszedł z kimś Wam znajo-
mym (np. sąsiadem lub gospodarzem domu) 
lub w innym terminie, kiedy będą pozostali 
domownicy lub ktoś z rodziny. Warto także 
sprawdzać tablice informacyjne zamontowa-
ne w klatce schodowej, tam zamieszczane są 
informacje o terminach wizyt przedstawicieli 
różnego rodzaju instytucji i firm współpracu-
jących z administratorem.

4.    Jeśli musimy kogoś wpuścić, to nigdy 
nie zostawiajmy go ani na chwilę samego. Naj-
lepiej, żeby wtedy w domu był jeszcze obecny 
ktoś z rodziny, znajomych czy sąsiadów. Za-
wsze można pomyśleć o przyjęciu gościa w 
umówionym terminie przez grupę sąsiadów i 
wspólnym sprawdzeniu mieszkań.

5.   Nie podpisujmy żadnych umów oraz 
nie przekazujmy pieniędzy akwizytorom czy 
inkasentom, jeżeli nie mamy pewności kogo 
reprezentują. Dokładnie czytajmy zawierane 
umowy i wyjaśniajmy wszelkie wątpliwości. 
Najlepszym rozwiązaniem jest pomoc osoby 
zaufanej, mogącej nam doradzić.

6.    Nie przekazujmy żadnych pieniędzy 
osobom obcym czy nawet znajomym, które 
przyszły w imieniu kogoś z Waszej rodziny. 
Nie należy tego robić, nawet jeśli wcześniej 
był telefon w tej sprawie. Osoba z rodziny po 
te pieniądze powinna przybyć osobiście.

7.    Mając w domu oszczędności i rzeczy 
szczególnie cenne schowajmy je w miejscu 
trudno dostępnym i nie mówmy o tym in-
nym osobom. Dyskrecja jest jedną z podstaw 
ochrony siebie i swojego mienia.

8.   Przestępcy czasami próbują wzbudzić 
litość osób starszych poprzez prośby o szklan-
kę wody czy kromkę chleba. Osoby te odsyłaj-
my do znanej nam instytucji pomocowej czy 
urzędu gminy.

9.    Bardzo ostrożnie postępujmy przy 
udzielaniu informacji przez telefon. Niektó-
rych informacji w ogóle nie powinno się prze-
kazywać, szczególnie nie podajemy: danych 
personalnych, numerów dokumentów, kont 
bankowych i haseł do nich, numerów karty 
bankomatowej i jej PIN-u, kiedy domowni-
cy w domu przebywają, a kiedy są poza nim 
(w pracy, na urlopie, u rodziny, itp.), kim są 
członkowie rodziny itd.

10.     Z uwagi na różne nieprzewidziane 
sytuacje, jakie mogą wydarzyć się w nocy, w 
pobliżu łóżka powinniśmy mieć niezbędne 
leki, latarkę i telefon, najlepiej komórkowy. 
Oprócz przestrzegania powyższych zasad 
bardzo ważną rolę odgrywają relacje sąsiedz-
kie. Nie ma lepszego „zabezpieczenia” miesz-
kania czy domu, niż dobry sąsiad. Dlatego nie 
irytujmy się,  kiedy otwiera on drzwi i spraw-
dza, co się dzieje na korytarzu. Sami też in-
teresujmy się osobami obcymi będącymi na 
klatce schodowej, zapytajmy kogo szukają. 
Otoczenie wrażliwe na obecność osób obcych 
utrudnia działanie przestępcom.

1.    Drzwi wejściowe zawsze muszą być 
zamknięte na zamki, a drzwi tarasu czy okna 
na parterze uchylone w pionie. Po zmroku 
warto też zasłaniać zasłony w oknach, strzec 
prywatności. Natomiast teren przed domem 
powinien być oświetlony, a krzewy i drzewa 
odpowiednio przycięte tak, aby nie ograni-
czały widoczności.

2.    W ganku, przedpokoju czy innym miej-
scu, gdzie mamy zwyczaj przyjmowania osób 
obcych, nie można pozostawiać rzeczy szcze-
gólnie cennych oraz ważnych dokumentów 
(np. portfela, kluczyków do samochodu, klu-
czy do mieszkania, saszetki z dokumentami 
itp.). Takie rzeczy powinny być schowane (np. 
w szufladzie, szafce czy innym bezpiecznym 
miejscu), a nie pozostawione „na widoku”.

Na podstawie opracowania:
Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
przy wsparciu: Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach, 
Wydziału Prezydialnego KWP w Katowicach oraz Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach

Pamiętajmy, oszuści i złodzieje mieszkanio-
wi działają przede wszystkim w ciągu dnia. 
Do zrealizowania swojego czynu potrzebują 
obecności domowników w ich mieszkaniu czy 
domu. Ich działanie oparte jest na udawaniu 
kogoś, kim nie są albo na podawaniu fałszywe-
go celu swojego przybycia. Najczęściej jednak 
oszuści podają się za przedstawicieli różnego 
rodzaju instytucji, administracji osiedla, akwi-

zytorów firm handlowo-usługowych, a niekie-
dy także za krewnych czy osoby z nimi zwią-
zane. Wpuszczeni do mieszkania, po uśpieniu 
czujności ofiary, wyłudzają od niej pieniądze 
albo wykorzystując moment nieuwagi dokonu-
ją kradzieży rzeczy znajdujących się w pobliżu 
- torebki z przedpokoju, kurtki z portfelem czy 
kluczyków i dokumentów samochodu.

   NIE DAJ SIĘ 
   ZŁAPAĆ 
„NA WNUCZKA”

Bądź 
ostrożny !


