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Nowy rok szkolny mia-
łem przyjemność otwierać 
w towarzystwie młodzie-
ży i nauczycieli Zespołu 
Szkół Ekonomicznych. 
Nasz ,,Ekonomik” zapew-
nia doskonałe warunki do 
nauki, sporo pozalekcyj-
nych atrakcji i ciekawe, 
praktyczne specjalności 
kształcenia. Częstochow-
skie szkoły średnie – tak-

że dzięki naszym projektom i działaniom wpisanym 
w program ,,Teraz Lepsza Praca” – mają obecnie więcej 
możliwości, ale także większą świadomość, że trzeba 
przygotowywać młodzież w specjalnościach poszuki-
wanych na lokalnym rynku pracy. To 
daje uczniom i absolwentom szansę na 
naprawdę niezłą pracę tuż po szkole. 
Zaniedbywane kiedyś szkolnictwo za-
wodowe i techniczne odżyło. Młodzież 
wybiera coraz chętniej praktyczne kie-
runki kształcenia, bo pracodawcy szu-
kają kompetentnych, przygotowanych 
kadr. Poprzez nasze miejskie programy, 
jak np. ,,Zawodowa współpraca” czy 
,,Akademia rozwoju kompetencji” uda-
je się nam tak profilować kształcenie, 
aby młodzi ludzie – m.in. dzięki praktykom w firmach 
– stawali się pełnowartościowymi fachowcami, obytymi 
nie tylko z praktyczną stroną wybranego zawodu, ale 
także warunkami pracy w danej firmie. 

Oczywiście pamiętamy też o tych, którzy decyzję 
o wyborze szkoły średniej mają jeszcze przed sobą. 
Dzięki kolejnym projektom unijnym wyposażamy 
przedszkola i szkoły podstawowe. Wsparcie kierujemy 
do różnych grup młodzieży – nie chodzi tylko o uła-
twianie zawodowego startu, ale także o wyrównywanie 
szans czy dodatkowe wsparcie dla uczniów z niepełno-
sprawnościami. 

Temu służą m.in. dwa nasze nowe projekty eu-
ropejskie, które właśnie wystartowały. Z pierwszego 
z nich, „Odkryj w sobie talent”, skorzystają aż trzy gru-
py uczniów. Pierwsza to ci, którzy potrzebują pomocy 
w nauce. W 35 podstawówkach zostaną przeprowa-
dzone zajęcia wyrównawcze dla uczniów ostatnich 

klas. Druga grupa to szczególnie uzdolnieni – i to jest 
nowość, bo nigdy wcześniej żaden projekt europejski 
nie był kierowany właśnie do nich. Zdolni będą mieli 
szansę uczestniczyć m.in. w zajęciach z konstruowania 
robotów, animacji komputerowej czy koła młodego na-
ukowca. Trzecia grupa to uczniowie z niepełnosprawno-
ściami. Oprócz pracy z uczniem, zostanie także sfinan-
sowane doposażenie bazy dydaktycznej w 35 szkołach. 
Dofinansowanie projektu wynosi ponad 4,2 mln zł, 
czyli zdecydowana większość jego kosztów. Z kolei pro-
jekt „Stawiamy na rozwój” obejmie 5 naszych liceów 
– oprócz zajęć wyrównujących z przedmiotów ścisłych 
czy angielskiego będą się tam odbywać nowatorskie 
warsztaty, a przy okazji poprawi się też baza dydaktycz-
na. Szkoły wzbogacą się m.in. o nowe laptopy, projekto-
ry czy tablice multimedialne. Tu zdobyte przez nas dofi-

nansowanie to 325 tys. zł (360 tys. 
wynoszą koszty całego projektu). 
Z obu projektów skorzysta prawie 
1,8 tys. uczennic i uczniów. Cieszy 
to, że dzięki zindywidualizowaniu 
zajęć na szczególną uwagę mogą 
liczyć zarówno najzdolniejsi, jak 
i młodzi ludzie np. z autyzmem 
czy zespołem Aspergera. Przy-
jazne miasto to także przyjazne 
szkoły: zarówno dla tych, którzy 
mają trudności w nauce, jak i tych, 

którzy wybijają się ponad przeciętność. 
Inwestujemy więc – z pomocą środków europejskich 

– w przyszłość naszych dzieci. I choć nakłady na eduka-
cję nie przynoszą tak materialnych, naocznych efektów, 
jak te wydawane np. na drogi czy nowe boiska, zwrócą 
się z nawiązką, jeżeli przełożą się na satysfakcjonującą 
pracę i lepszy start życiowy obecnych uczniów. To oni 
już za parę lat będą decydować o rozwoju i gospodar-
czym potencjale Częstochowy, więc zależy nam, by 
szkoła dała im jak najwięcej. 

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Częstochowy

Szanowni Państwo!

Wsparcie 
kierujemy do 

różnych 
grup młodzieży



Budynek jest nowoczesny, ocieplony i wyposa-
żony w przestronne balkony. W trzyklatkowym, 
trzykondygnacyjnym i podpiwniczonym blo-
ku przygotowano w sumie 24 mieszkania, o  po-
wierzchni  użytkowej od 36 do 59 m kw. Jedno 
z nich dostosowano do potrzeb osób z niepełno-
sprawnością.   

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe 
przeznaczone wyłącznie dla mieszkańców bloku. 
Atutem nieruchomości jest jej dobra lokalizacja – 
w pobliżu znajdują się punkty handlowo- usługowe 
oraz przystanek MPK. 

Osoby zainteresowane najmem mieszkania zo-
bowiązane są do wpłaty kwoty partycypacji wyli-
czonej według wymaganego wskaźnika partycy-
pacji w wysokości 30% wartości odtworzeniowej 
mieszkania. 

Uwaga, dwa mieszkania dostępne są bez party-
cypacji. Istnieje możliwość oglądania lokali w wy-
znaczonym przez spółkę terminie.

Wszelkie informacje dotyczące naboru oraz za-
sad partycypacji dostępne są na stronie interneto-
wej www.zgm-tbs.czest.pl lub w siedzibie zarządu 
spółki    przy ul. POW 24 w Częstochowie.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego           

w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ZAPRASZA 
do zapoznania się z aktualną ofertą wynajmu lokali mieszkalnych 

stanowiących własność Towarzystwa w nowo powstałym budynku wielorodzinnym 
przy ulicy Kontkiewicza 4B w dzielnicy Wyczerpy w Częstochowie
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UWAGA!
NOWE MIESZKANIA W TBS!

 Nie czekaj! 
Zgłoś się już dziś.
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 65 NOWYCH MIESZKAŃ 
DLA CZĘSTOCHOWIAN 

Trwa budowa bloku komunalnego u zbiegu ulic: Sobieskiego, Pułaskiego i Focha. 
Powstaje tam 65 mieszkań. Na inwestycję o wartości 8,2 mln zł miasto zdobyło 2,6 mln zł 

dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nowy, czterokondygnacyjny blok budowany 
jest wzdłuż ulicy Pułaskiego (z dłuższymi elewacja-
mi skierowanymi na wschód i zachód). W trzech 
klatkach schodowych zmieści się 65 mieszkań ko-
munalnych (w tym dwa chronione), z czego 34 to 
mieszkania typu M-2, a 31 typu M-3. W budynku 
będą też m.in. 3 wózkownie-rowerownie i 3 po-
mieszczenia techniczne. Przed blokiem pojawią się 
dwa zjazdy indywidualne i 61 miejsc postojowych 
(w tym dla kierowców niepełnosprawnych). Wy-
konane zostanie też nowe oświetlenie uliczne. Po-
między budynkiem a parkingami, po stronie połu-
dniowej zlokalizowana zostanie pochylnia dla osób 
niepełnosprawnych. W pobliżu bloku powstanie 
też plac gospodarczy z przeznaczeniem na trzepak 
oraz wiata śmietnikowa, która pomieści sześć kon-
tenerów. Teren wokół bloku zostanie zagospodaro-
wany nową zielenią w postaci krzewów liściastych 
i iglastych. Będą też nowe trawniki, ławki z opar-
ciem oraz okrągłe, betonowe kosze na śmieci.

Realizacją inwestycji zajmuje się wyłonione 
w przetargu Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mo-
stów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Roboty 

rozpoczęły się w lutym tego roku. Blok wraz z za-
gospodarowaniem terenu ma być gotowy w koń-
cu maja przyszłego roku. Obecnie finalizowane są 
prace związane z budową pierwszej kondygnacji.

W sierpniu plac budowy odwiedzili prezydent 
miasta Krzysztof Matyjaszczyk oraz naczelnik Wy-
działu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu 
Miasta Częstochowy Michał Konieczny. Zdaniem 
firmy wykonawczej dotychczasowe prace realizo-
wane są zgodnie z harmonogramem inwestycji, 
a to oznacza, że w połowie przyszłego roku blok 
powinien być gotowy na przyjęcie pierwszych lo-
katorów.



ZAMIAST NIELEGALNEGO GRAFFITI - 
MURALE MŁODYCH PLASTYKÓW
Najpierw projektowali, teraz swoimi artystycznymi pomysłami chcą podzielić się z częstochowianka-
mi i częstochowianami. Uczniowie klasy o specjalności „mural” z Zespołu Szkół Plastycznych w Czę-
stochowie wykonują pierwsze prace na elewacjach TBS-ów w dzielnicy Północ. To efekt akcji Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej  TBS pod hasłem „Stop nielegalnemu graffiti” i jednocześnie edukacyjna 
odpowiedź na ogólnopolskie zjawisko niszczenia miejskich przestrzeni. 

4

 Akcja ZGM TBS i czę-
stochowskiego „Plasty-
ka” odbywa się w ramach 
specjalnego porozumie-
nia zawartego w ubiegłym 
roku w Konduktorow-
ni. Umowę o współpra-
cy podpisali wówczas 
Dyrektor Zespołu Szkół 
Plastycznych Anna Ma-
ciejowska, prezes ZGM 

TBS Paweł Konieczny oraz prezydent miasta Czę-
stochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Efektem są mu-
rale z cyklu „Halina Poświatowska” na budynkach 
TBS w dzielnicy Północ. Prace wykonują uczniowie 
„Plastyka”, którzy od roku uczą się w klasie o nowej 
specjalności: „mural”. Dzieła powstają w klasycznej 
technice graffiti i w oparciu o wcześniej przygoto-
wane projekty uwzględniające fragmenty poezji 
najbardziej znanej częstochowskiej poetki. Mura-
le wykonywane są także we współpracy z nauczy-
cielami Zespołu Szkół Plastycznych i pod opieką 
artystyczną Cezarego Stojka. Cały projekt odbywa 
się w ramach warsztatów ćwiczeniowych, które są 
częścią nowej podstawy programowej. 

Wspólna akcja ZGM TBS i „Plastyka” pod ha-
słem „Stop nielegalnemu graffiti” to edukacyjna 
odpowiedź na ogólnopolskie zjawisko niszczenia 
miejskiej przestrzeni. 

- Kampania  ma zwrócić uwagę na ogromny 
problem niszczenia dobra wspólnego, w tym przede 
wszystkim budynków miejskich. Chcemy, by murale 
wykonane przez młodych artystów z „Plastyka” były 
pozytywnym przykładem dla dzieci i młodzieży – 
mówi Paweł Konieczny – prezes ZGM TBS w Czę-
stochowie. 

   W ramach akcji w ubiegłym roku powstał rów-
nież spot filmowy, do udziału w którym zaangażo-
wano nie tylko uczniów „Plastyka”, ale także artystę 
Tomasza Sętowskiego. Wspólnie przekonywali, że 
warto oddać mury artystom. 

  Akcję „Stop nielegalnemu graffiti” ZGM TBS 
od początku wspiera prezydent miasta Częstocho-
wy Krzysztof Matyjaszczyk. 
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Na dwa dni Park Lisiniec zamienił się w strefę dla rodzin, a to za sprawą pikniku zorganizowa-
nego na podsumowanie akcji „Nowy plecak na nowy rok szkolny”. Gwiazdą sobotniej imprezy był 
Sławomir, który przyciągnął tysiące ludzi, z kolei w niedzielę przygotowano piknikowo-sportowe 

atrakcje i wręczono ponad trzystu dwudziestu dzieciom plecaki szkolne z wyposażeniem.

NOWE PLECAKI 
I MNÓSTWO RADOŚCI 

PODCZAS PIKNIKU W PARKU LISINIEC

„Nowy plecak na nowy rok szkolny” to akcja orga-
nizowana w Częstochowie od siedemnastu lat. Zapo-
czątkował ją obecny prezydent miasta Krzysztof Ma-
tyjaszczyk, a jest z powodzeniem kontynuowana przez 
radnego Dariusza Kapinosa, Fundację Chrześcijańską 
Adullam, Stowarzyszenie Abstynenckie „Północ”, ZGM 
TBS i Miejski Dom Kultury, przy współudziale wielu 
częstochowskich instytucji i organizacji. Dzięki włącze-
niu się w akcję firm i osób prywatnych, co roku dzieci 
otrzymują na nowy rok szkolny plecaki wyposażone we 
wszystko, co najpotrzebniejsze.

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk podkreślał, że ak-
cja udaje się tylko dzięki współpracy:

- Wiele osób dobrej woli przychodzi tutaj, by dołączyć 
do akcji, dzięki współpracy udaje się pomagać dziecia-
kom, które bardzo tego potrzebują – podkreślał prezy-
dent. - Liczę, że takich akcji będzie więcej, że będziemy 
współpracując robić coraz więcej. Wszystkim organizato-
rom, współorganizatorom i darczyńcom składam serdecz-
ne podziękowania.

Wspólne działanie i chęć pomagania podkreślają 
także organizatorzy:

- Nie byłoby tej akcji, gdyby nie ogromna wola współ-
pracy i chęć działania przedstawicieli częstochowskich or-
ganizacji, instytucji i podmiotów prywatnych – zaznaczył 
Dariusz Kapinos. - Jej przygotowanie to ogrom pracy, ale 
i ogrom satysfakcji, ponieważ pomagamy małym często-
chowianom i ich rodzinom rozpocząć rok szkolny z uśmie-
chem i radością. Wspieramy pokazując równocześnie, że 
nie są sami, że jest bardzo wiele osób, na które mogą li-
czyć. W naszym mieście działa ogromna sieć wsparcia, 

która rozwija się z roku na rok.
Akcja ma także na celu nie tylko pomoc materialną, 

ale także integrację częstochowskich rodzin, zapewnie-
nie im atrakcyjnego, wspólnie spędzonego czasu, dla-
tego co roku jej finał odbywa się podczas plenerowego 
pikniku. Tegoroczna impreza w Parku Lisiniec była 
dwudniowa.

Podczas Koncertowej Soboty wystąpiło kilku wyko-
nawców: Zespoły Atest, Claris i DBOMB, DJ Romano, 
a także Julia Jaroszewska, Mateusz Łyszczarz. Gwiazdą 
był Sławomir, który przyciągnął pod scenę kilka tysięcy 
osób, a porywający publiczność do tańca DBOMB przy-
jął na scenie koszulkę Częstochowy prezentującą nasze 
nowe logo. Również występy pozostałych wykonaw-
ców cieszyły się bardzo dużym powodzeniem, widzo-
wie chętnie fotografowali się  z artystami i robili z nimi 
wspólne pamiątkowe zdjęcia.

Piknikowa niedziela to mnóstwo imprez sportowych 
i piknikowych atrakcji jak: zawody wędkarskie, 
turniej piłki siatkowej i drużynowego przeciąga-
nia liny, różnorodne stoiska oferujące animacje                     
i zabawy dla najmłodszych, kolorowe balony, 
malowanie buzi, dmuchańce, eurobungee, foto-
budka i wiele innych atrakcji.

Podczas finałowego podsumowania akcji, 
o godzinie 15.00 do dzieci trafiły plecaki oraz spe-
cjalnie uszyte na tę okazję worki z wyposażeniem 
szkolnym. W tym roku do małych częstochowian 

powędrowało ich jeszcze więcej niż w latach poprzed-
nich, bo aż 325 (w ubiegłym było ich 270).

Organizatorami akcji byli Radny Miasta Często-
chowy Dariusz Kapinos, Fundacja Chrześcijańska 
Adullam, Stowarzyszenie Abstynenckie „Północ”, 
Miejski Dom Kultury, ZGM TBS oraz wiele innych 
instytucji i organizacji z terenu Częstochowy.



6

Uwaga na oszustów! 
Podszywają się pod gazowników

XVIII Turniej o Puchar Komendanta 
Głównego Policji rozstrzygnięty!

Oszuści stale zmieniają swoje metody działania, aby 
wyłudzić pieniądze od seniorów. Oprócz najczęściej 
spotykanych metod „na wnuczka” czy też „na policjan-
ta”, policjanci ostrzegają też przed oszustami podający-
mi się za monterów, budowlańców, pracowników ad-
ministracji czy ubezpieczycieli. Na początku sierpnia 
oficer dyżurny otrzymał trzy zgłoszenia interwencji, do-
tyczące rzekomego gazownika. Jak ustalili policjanci, do 
starszych mieszkanek Nowej Wsi i Wrzosowej zgłosił się 
mężczyzna, który oferował usługę przerobienia kuchen-
ki gazowej, dzięki czemu kobiety miały płacić mniejsze 
rachunki. W jednym przypadku seniorka wyciągnęła 
4 tys. złotych i zapłaciła oszustowi, który pod pretek-
stem pójścia po techników wyszedł z mieszkania i już 
do niego nie wrócił. Najprawdopodobniej ten sam męż-
czyzna próbował w taki sam sposób oszukać 82-latkę 
z Wrzosowej. Ta jednak zawołała swojego wnuczka, 
a wtedy rzekomy gazownik uciekł z posesji.

Tego samego dnia do podobnego zdarzenia doszło 
w Konopiskach. Tam również 87-letnia seniorka wyka-
zała się rozwagą i stwierdziła, że w sprawie przerobie-
nia kuchenki gazowej musi się skonsultować z córką, co 
skutecznie zniechęciło „pracownika gazowni”.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców o zacho-
wanie szczególnej ostrożności. Uniknąć podobnej sy-
tuacji pomoże przestrzeganie kilku prostych zasad. 
Najważniejsze, aby nie wpuszczać nieznanych osób do 
mieszkania, a później nie pozostawiać bez nadzoru. 
Sprawcy dokonują kradzieży wykorzystując nieuwagę 
gospodarzy. Gdy ktoś podaje się za pracownika admi-

nistracji, gazownika, hydraulika lub organizacji cha-
rytatywnej, Unii Europejskiej itp. zanim wpuścimy go 
do mieszkania zadzwońmy do organizacji, na którą się 
powołuje i zapytajmy, czy taki człowiek miał nas odwie-
dzić w danym dniu. Najlepiej też zadzwonić do kogoś 
zaufanego. Należy pamiętać, że w większości przypad-
ków wizyty takie poprzedzone są odpowiednim ko-
munikatem, ogłoszeniem, np. na klatce schodowej lub 
poinformowaniem przez spółdzielnię albo wspólnotę 
mieszkaniową. Należy także zachować ostrożność przy 
zawiadomieniach telefonicznych, ponieważ może do 
nas zadzwonić oszust. Podchodźmy ostrożnie do na-
głej wizyty lub telefonu od kolegów, znajomych sprzed 
lat lub członków rodziny, z którymi nie utrzymujemy 
żadnego kontaktu. Najczęściej są to oszuści, którzy chcą 
wejść do mieszkania i dokonać kradzieży. Często osoby 
te proszą o okazanie określonych dokumentów lub moż-
liwość pozostawienia informacji dla sąsiadki. W czasie 
gdy udajemy się po dokument lub długopis – wchodzą 
do mieszkania i dokonują kradzieży . W wielu przy-
padkach oszuści działając we dwóch podają się np. za 
kominiarzy, elektryków i proszą o sprawdzenie przewo-
dów kominowych, wentylacyjnych, kuchenki, instalacji 
elektrycznej czy liczników. W tym czasie jedna z osób 
rozmawia z domownikiem, a druga okrada mieszkanie. 
Dosyć częstą praktyką oszustów jest podawanie się za 
obnośnych sprzedawców. Podczas prezentacji oferowa-
nego do sprzedaży towaru jeden „ sprzedawca” rozma-
wia z klientem, a drugi penetruje mieszkanie.

Pierwsze zawody policji konnej w Częstochowie od-
były się w Dniu Święta Policji, w lipcu 2000 roku. Rok 
później zawody nie odbyły się, jednak już w kolejnych 
latach należały do stałego repertuaru policyjnych im-
prez sportowych. Pierwsze drużyny zagraniczne zosta-
ły zaproszone do udziału w II Turnieju, w roku 2002. 
Wielokrotnie na podium stawała drużyna gospodarzy. 
Zawsze też Częstochowa może liczyć na obecność pol-
skich jeźdźców służących zarówno w szeregach Policji 
jak i Straży Miejskiej.

W tym roku część ceremonialna turnieju, na której 
nastąpiło uroczyste otwarcie zawodów i prezentacja 
jeźdźców, odbyła się w piątek 17 sierpnia na Placu Bie-
gańskiego w Częstochowie. Dwudniowa część sporto-
wa XVIII Międzynarodowego Turnieju Policji Konnej 
rozegrana została natomiast na Torze TREC w Gniaz-
dowie podczas IV Festiwalu Miłośników Koni i Muzy-
ki „Z Kopyta”, który przybrał charakter wpisujący się 
w obchody odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jak co roku, zawodnicy walczyli o tytuł najlepszego 
zawodnika oraz najlepszej drużyny. W szranki stanęło 
28 jeźdźców z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, a także 
strażnicy miejscy z Wrocławia. Podczas konkurencji za-
wodnicy zmagali się z takimi przeszkodami jak: bramka 
akustyczna, przeprowadzenie pieszego, równoważnia, 
doręczenie wezwania, rów trakeński, przewożenie sze-
leszczącego bagażu czy legitymowanie. Widowiskowo 
prezentowały się także skoki przez płonąca przeszkodę 
i przejazd zawodnika przez wąski mostek oraz przejazd 
przez ruchomy most. W przerwie sobotnich zawodów 
jeźdźcy wzięli również udział w Paradzie Historycznej 
z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Przemarsz odbył się przy akompaniamencie 
Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowi-
cach. Po paradzie, zawodnicy kontynuowali turniej 
na „Torze Policyjnym”. W niedzielę jeźdźcy rozpoczęli 
swoje zmagania konkursowe od Skoków, a zakończyli 
na konkurencji Ujeżdżenia wierzchowców.

podkom. Marta Ladowska 
KMP w Częstochowie informuje:
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Maryla Rodowicz na Senioraliach 
19 października 2018 (piątek) w HSC

Skoro studenci mają swoje święto – juwenalia, to czemu seniorzy nie mogliby bawić się pod-
czas Senioraliów. Częstochowa jest przykładem miasta, które z powodzeniem i przy ogromnej 

frekwencji organizuje święto seniorów. Imprezę pełną zajęć rekreacyjnych, tańców i koncertów 
rozpoczyna tradycyjne przekazanie kluczy do miejskich bram. W tym roku gwiazdą będzie znana 

i lubiana od lat Maryla Rodowicz, wokalistka, której nie trzeba specjalnie przedstawiać.

- Zainteresowanie jest tak duże, że od ubiegłego roku 
Senioralia odbywają się w Hali Sportowej Częstochowa 
przy Żużlowej, dzięki czemu możemy pomieścić wszyst-
kich chętnych  – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk.

- Podobnie jak w latach poprzednich wydarzenie de-
dykujemy głównie seniorom, a przy doborze wykonaw-
ców kierujemy się tym, by wszyscy dobrze się bawili. Sta-
wiamy na lekki program, a jednocześnie dający szansę 
powrotu do miłych wspomnień – dodaje zastępca prezy-
denta miasta Jarosław Marszałek.

Miasto od kilku lat prowadzi różne działania wspie-
rające seniorów oraz poszerzające możliwości aktyw-
nego spędzania wolnego 
czasu. W Częstochowie 
działa m.in. program „Ak-
tywny Senior” proponowa-
ny przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, powsta-
ło wiele placów rekreacji 

ruchowej w plenerze; zdrowiu i dobrej kondycji służą 
też proponowane przez samorząd programy zdrowotne 
– profilaktycznych szczepień czy rehabilitacji ruchowej. 
Akcja MOPS ,,Kawiarenka dla Seniora” sprzyja integra-
cji środowiska, działają: Częstochowskie Centrum Ak-
tywności Seniorów oraz Dzienne Domy Senior+. Przy 
częstochowskich uczelniach prężnie funkcjonują uni-
wersytety trzeciego wieku. Ich popularność to dowód 
na to, że seniorzy chcą ciągle zdobywać nową wiedzę 
i nowe kompetencje. Wielu seniorów ma już kartę Czę-
stochowski Senior. Obecnie seniorzy mogą  także ko-
rzystać z Częstochowskiej Karty Mieszkańca, która ma 
więcej funkcji i możliwości. Realizowany jest projekt 
„Bezpiecznie we własnym domu”, czyli usługi teleopie-

kuńcze dedykowane seniorom, 
którzy tego potrzebują, a ZGM 
TBS wspólnie z Policją prowadzi 
akcję informacyjną pod hasłem 
„Bądź bezpieczny seniorze”. 

 CZĘSTOCHOWSKI SENIOR

Tytuł najlepszej drużyny zdobyła reprezentacja Po-
licji w Pradze – Frantisek Kucera na koniu Katani i He-
lena Nykodymova na koniu Čip. Drugie miejsce zajęła 
drużyna Z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 
mł. asp. Mariusz Branecki na koniu Denzel i mł. asp. 
Szymon Piaskowski na koniu Rapid. Trzecie miejsce za-
jęła drużyna z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie 
– sierż. szt. Rafał Tomczyk na koniu Kasur i st. sierż. 
Michał Porcek na koniu Wan.

W kategorii indywidualnej tytuł najlepszego jeźdźca 
zdobył Frantisek Kucera na koniu Katani, drugie miej-
sce zajął policjant z Komendy Stołecznej Policji – sierż. 
Mateusz Lis na koniu Romeo II. Trzecie miejsce zajął 
policjant z Chorzowa – sierż. Michał Porcek na koniu Wan.

Skład sędziowski, po podsumowaniu wyników so-
botniego „Toru Policyjnego” wyłonił także najlepszego 
zawodnika z Polski i z zagranicy. Tytuły te otrzymali: 
policjant z Komendy Stołecznej Policji – sierż. Mateusz 
Lis na koniu Romeo II i jeździec z czeskiej Pragi - Fran-
tisek Kucera na koniu Katani.

W komórkach konnych polskiej Policji aktualnie 
służy około 60 jeźdźców i blisko 70 koni, w tym w: Ko-
mendzie Stołecznej Policji, komendach wojewódzkich 
w Rzeszowie i Szczecinie, komendach miejskich w Po-
znaniu, Chorzowie i Częstochowie oraz w komendzie 
powiatowej w Tomaszowie Mazowieckim.



 
 

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
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DYREKTOR 
Z CERTYFIKATEM
Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie nagrodzony. 
Właśnie otrzymał  wyjątkowy certyfikat, który docenia przychylnych 
i przyjaznych pracownikom pracodawców.

Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego Woj-
ciech Konieczny otrzymał certyfikat „Pracodawca 
przychylny i przyjazny pracownikom w sferze ad-
ministracji samorządowej w Częstochowie w roku 
2018”. 

- W codziennej pracy ważne są dla mnie różne 
aspekty, jednak umiejętność stworzenia przyjazne-
go środowiska dla pracowników uważam za jed-
ną z najcenniejszych - mówi Wojciech Konieczny.  

Certyfikat wręczono podczas pikniku integracyj-
nego Międzyzakładowego Związku Zawodowego 
Pracowników Administracji Publicznej w Częstocho-
wie, który odbył się na terenie Campingu „Oleńka”.

Konkurs prowadzony był w jednostkach, zakła-
dach budżetowych i spółkach miejskich w Często-
chowie, w których działalność związkową prowadzi 
MZZPAP Częstochowa. Kandydatura Wojciecha Ko-
niecznego uzyskała najwięcej głosów od członków 
komisji konkursowej.

- Pozostałych pracodawców zachęcamy do bardziej 
wyrazistego dialogu ze związkami zawodowymi w za-
kresie przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szanowania praw 
pracowników - mówi Tomasz Blukacz, przewodni-
czący MZZPAP w Częstochowie.


