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Rozwój gospodarczy Częstocho-
wy nie traci impetu. Za nowymi in-
westycjami idą nowe miejsca pracy. 
I ta korzyść jest z punktu widzenia 
samorządu – i mojego osobistego 
– najważniejsza. Rozwijają się fir-
my w naszych specjalnych strefach 
ekonomicznych i poza nimi. Cieszy 
każda inwestycja, ale to właśnie roz-
budowa dobrze już zadomowionych 
u nas firm jest najlepszym dowo-
dem, że udaje nam się konsekwent-

nie tworzyć warunki sprzyjające prowadzeniu biznesu. Dłu-
gofalowe działania miasta skutkują inwestycjami, które też 
obliczone są na długie lata, gwarantując stabilne miejsca 
pracy, ze stale rosnącymi -  mam nadzieję - pensjami. Takie 
właśnie inwestycje najlepiej wpisują się w nasz program ,,Te-
raz Lepsza Praca”, który służy wspieraniu wysokich standar-
dów zatrudnienia, pomagając zmieniać Częstochowę w co-
raz bardziej przyjazne miejsce do życia.  

Niedawno ruszyły nowe przedsięwzięcia dwóch zna-
nych w mieście firm – ZF (dawniej TRW) i Guardiana. Obie 
rozszerzają swoją działalność w obrębie specjalnych stref 
ekonomicznych. Nowo otwarta hala ZF pomieści linie pro-
dukcyjne kilkuset różnych typów zamków do pasów bez-
pieczeństwa, wysyłanych do odbiorców na całym  świecie. 
I co najistotniejsze – zaoferuje około 300 miejsc pracy dla 
obecnych i nowych pracowników firmy. Już dzisiaj działa-
jący w Częstochowie od 28 lat ZF(TRW) jest największym 
pracodawcą w mieście, z ponad 6,5-tysięczną załogą o naj-
rozmaitszych kwalifikacjach i wykształceniu. Oprócz dwóch 
zakładów produkcyjnych ma bowiem w Częstochowie swoje 
Europejskie Centrum Obsługi Finansowej, dwa Centra In-
żynieryjne, Centrum Informatyczne i Globalne Biuro Zaku-
pów. Poszerzenie działalności ZF o nowy zakład z pewno-
ścią jeszcze wzmocni renomę Częstochowy jako prężnego 
ośrodka obfitującej w innowacje branży motoryzacyjnej. 
A rozwój takich właśnie, związanych z nowymi technolo-
giami gałęzi przemysłu wspiera całą lokalną gospodarkę, 
tworzy lepszą kulturę pracy, ale i zmienia na lepsze nasze 
szkolnictwo średnie i wyższe. 

Warto przypomnieć, że ZF rozpoczął też w czerwcu na 
„Skorkach” budowę zakładu produkującego elektronikę 
wspierającą zaawansowane systemy bezpieczeństwa, w tym 
kamery nowej generacji oraz systemy elektroniczne podno-
szące bezpieczeństwo pasażerów, w tym np. układy kontroli 
poduszek powietrznych. Obok stanie kolejny biurowiec dla 

centrum księgowego. Te dwa kolejne zakłady pracy zatrud-
nią łącznie ok. 540 osób. 

Na nowych technologiach, tyle że w produkcji szkła, 
bazuje też inna duża firma  rozwijająca swoją obecność 
w Częstochowie – Guardian Glass. Wbicie symbolicznej ło-
paty niedawno zainicjowało budowę drugiej huty tej firmy 
w Częstochowie, tuż obok już istniejącej. Zakład ma ruszyć 
w pierwszym kwartale 2020 roku, dając pracę ponad 150 
osobom, w tym wysoce wykwalifikowanym specjalistom. 
Guardian tak mocno zakorzenił się już w Częstochowie, że 
samorząd – zgodnie z programem ,,Teraz Lepsza Praca” – 
postanowił patronować nowo utworzonemu kierunkowi 
na Politechnice Częstochowskiej, kształcącemu fachowców 
właśnie dla branży szkła i ceramiki.  Wysiłki miasta, w tym 
profilowanie edukacji, uzupełniają prywatne inwestycje 
i dotychczasowe efekty tego współdziałania jak najlepiej 
wróżą na przyszłość. 

Nowa huta Guardian buduje się przy ul. Korfantego – 
tej samej, którą miasto od sierpnia przebudowuje z myślą 
o lepszym skomunikowaniu terenów przemysłowych dla 
potrzeb dzisiejszych i przyszłych inwestycji. Aby obecne 
tempo rozwoju Częstochowy podtrzymać, budujemy drogi 
na mniejszą skalę – takie jak te w strefach ekonomicznych 
– ale i zabieramy się już na dobre za te największe projekty 
komunikacyjne. Takie, które są kluczowe nie tylko dla go-
spodarczego sukcesu miasta i regionu, ale i dla wszystkich 
kierowców, ,,upłynniając” miejski ruch. Właśnie zosta-
ła  podpisana umowa z wykonawcą największej w mieście 
drogowej inwestycji ostatniego ćwierćwiecza – przebudowy 
DK-1. Zgodnie z celami naszego programu ,,Lepsza komu-
nikacja”, efektem będzie m.in. możliwość bezkolizyjnego 
przejazdu przez miasto w relacji północ-południe i popra-
wa połączenia z północnym węzłem budowanej autostrady. 
Będą też nowe drogi rowerowe, chodniki, kładki i przejścia 
dla pieszych. Będzie bezpieczniej… Zanim zaczną się prace 
w terenie przed wykonawcą prace projektowe i konieczność 
zgrania inwestycji z postępami w budowie obwodnicy DK-
1. Na końcowe rezultaty tej największej od kilkudziesięciu 
lat drogowej inwestycji w Częstochowie trzeba więc będzie 
jeszcze trochę poczekać, ale ... robimy na tej drodze kolejne 
ważne kroki.  

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Częstochowy

Szanowni Państwo!
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Będą się kształcić w zakresie BIM  

 Współpraca ZGM TBS z Politechniką Często-
chowską trwa nieprzerwanie od kilku lat. To choćby 
współdziałanie spółki z Wydziałem Zarządzania Poli-
techniki Częstochowskiej, które ma na celu rozwiązy-
wanie problemów i doskonalenie procesu zarządza-
nia w Spółce. Szczególnie cieszą uzyskane efekty, czyli 
wspólne inicjatywy, wśród których można wymienić 
badania naukowe z udziałem lokatorów. Wskazały 
one na potrzeby mieszkańców, między innymi zwięk-
szenie poczucia bezpieczeństwa, przeciwdziałanie za-
grożeniu wykluczeniem cyfrowym seniorów oraz na 
jeszcze większą partycypację mieszkańców w zarzą-
dzaniu zasobem mieszkaniowym. 

Badania naukowe to tylko jeden z wielu efektów 
współpracy obu instytucji. Obecnie ZGM  oraz Poli-
technika ściśle współpracują ze sobą w zakresie orga-
nizacji i realizacji różnych przedsięwzięć naukowych, 
zwłaszcza konferencji naukowych z cyklu Smart City. 

Przykładem współpracy Politechniki Często-
chowskiej z ZGM TBS było także przygotowanie 
przez Wydział Zarządzania programu i zorganizo-
wanie studiów podyplomowych „Zarządzanie nieru-
chomościami w sektorze publicznym”. Studia zosta-
ły zrealizowane dla pracowników ZGM TBS w roku 
akademickim 2016/2017. 

Obecnie ZGM TBS oraz Wydział Budownictwa 
współpracują ze sobą w zakresie organizacji i realiza-
cji studiów podyplomowych poświęconych tematyce 
„Eksploatacji i modernizacji budynków mieszkal-
nych z elementami BIM”, które prowadzone będą na 
Wydziale Budownictwa w ramach studiów zamawia-
nych. 

W uroczystościach 
inaugurujących nowy 
rok akademicki, wzię-
li udział prorektor ds. 
zarządzania i mar-
ketingu Politechniki 
Częstochowskiej prof. 
dr hab. inż. Arnold 
Pabian, dziekan Wy-
działu Budownictwa 
Politechniki Często-

chowskiej dr hab. inż., prof. nadzw. Maciej MAJOR, 
zaproszeni goście oraz studenci, w tym także pracow-
nicy ZGM TBS w Częstochowie – studenci nowych 
studiów podyplomowych. 

- Współpraca z ZGM TBS z roku na rok się rozszerza, 
włączają się w nią kolejne wydziały Politechniki. Prze-
jawem tej współpracy była organizacja wspólnej kon-
ferencji i różnych przedsięwzięć naukowych. Wkrótce 
zostanie podpisane porozumienie, które wyraża wolę Po-

litechniki i ZGM 
TBS do dalszego 
wspó łdz ia ła-
nia z korzyścią 
dla obu stron. 
Wydziałowi ży-
czę pomyślnego 
rozwoju, w tym 
dalszej owoc-
nej współpracy 
z biznesem, natomiast stu-
dentom uzyskania tytułu, 
a następnie satysfakcjonu-
jącej kariery zawodowej 
- mówił podczas inaugu-
racji w Klubie Politechnik 
prorektor ds. zarządzania                                                                                    
i marketingu prof. dr 
hab. inż. Arnold Pa-
bian.

Warto podkreślić, 
że studia poszerza-
jące wiedzę o tech-
nologii Building In-
formation Modeling 
(BIM) w budownic-
twie oznaczają zna-
czącą jakościowo 
zmianę podejścia do 
projektowania, re-
alizacji i eksploatacji 
budynku, z wykorzystaniem 
pojedynczego, spójnego mo-
delu cyfrowego. Absolwent 
studiów podyplomowych 
„Eksploatacja i modernizacja 
budynków mieszkalnych z ele-
mentami BIM” pogłębi swoje 
kwalifikacje zawodowe w za-
kresie znajomości nowych przepisów odnoszących 
się m.in. do poprawy bezpieczeństwa, warunków 
użytkowania, parametrów efektywności energetycz-
nej budynków i stosowania zasad zrównoważonego 
budownictwa.

W ramach współpracy z Politechniką Często-
chowską w przyszłości ZGM TBS chce też umożliwić 
studentom i doktorantom Wydziału Budownictwa 
PCz sporządzanie prac, w tym dyplomowych, licen-
cjackich, magisterskich, doktorskich, dotyczących 
działalności Spółki i budynków znajdujących się 
w zarządzanym przez nią zasobie.

Dwudziestu pięciu pracowników ZGM TBS uroczyście rozpoczęło rok akademicki 2018/2019 na Wydziale 
Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Przez najbliższy rok będą się kształcić na studiach pody-
plomowych poświęconych tematyce „Eksploatacji i modernizacji budynków mieszkalnych z elementami 
BIM”. To efekt współpracy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS z Politechniką Częstochowską. 
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 5 TON 
W DOBRE RĘCE  

Blisko 5 ton elektrośmieci odebrano od mieszkanek 
i mieszkańców miasta podczas bezpłatnej zbiórki odpadów problemowych.
Akcję zorganizowały miejskie spółki: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS 

i Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne.  

Akcja przeprowadzona 
w myśl hasła „Nie zatruwaj, 
segreguj, przekaż w dobre 
ręce” była odpowiedzią na 
międzynarodową kampa-
nię „Sprzątanie Świata”, 
która polega na zbioro-
wym usuwaniu śmieci za-

legających poza miejscami przeznaczonymi 
do ich składowania. Podczas trwającej blisko 
miesiąc zbiórki miejskie spółki zachęcały 
częstochowian do skorzystania z Mobilnego 
Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 
i przekazania mu elektrośmieci oraz innych 
odpadów problemowych. 

Akcja odbyła się na terenie Gminy Mia-
sta Częstochowa. Wcześniej została szeroko 
nagłośniona w lokalnych mediach. Mobilny 
punkt odwiedził wszystkie dzielnice Gminy 
Miasta Częstochowy. Mieszkańcy mogli od-
dawać swój zużyty sprzęt, który następnie 
przetransportowano do Częstochowskiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego w Sobuczynie. Podczas 
akcji zebrano ponad 4,74 t elektroodpadów takich 
jak: pralki, lodówki, żelazka, telewizory itp.

Choć akcja dobiegła końca, nadal można ko-
rzystać z Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów 

Niebezpiecznych w dogodnym dla siebie terminie. 
Wystarczy zgłosić taką potrzebę 

- pod numerem telefonu 530 469 099 
- lub e-mailem: elektrosmieci@czpk.czest.pl. 
Organizator, czyli Częstochowskie Przedsię-

biorstwo Komunalne, odbiera sprzęt z dowolnego 
piętra w bloku. Zgłoszenia przyjmowane są w godz. 
7.00-15.00.
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STOP 
NIELEGALNEMU GRAFFITI
EDUKUJEMY DZIECI I MŁODZIEŻ 

W związku z prowadzoną na terenie całe-
go miasta akcją pod nazwą „Stop nielegalnemu 
graffiti” Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS 
w Częstochowie wystosował list do dyrektorów 
częstochowskich szkół podstawowych i ponad-
podstawowych. Jego treść prezentujemy poniżej:

Szanowni Państwo !
   
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Czę-

stochowie od kilku lat prowadzi szeroką akcję eduka-
cyjną pod hasłem „Stop nielegalnemu graffiti”. W ra-
mach działań w zasobach ZGM „TBS” dystrybuowano 
plakaty, zaś w lokalnych rozgłośniach radiowych 
i stacjach telewizyjnych emitowano spoty zachęcające 
do walki z nielegalnym graffiti. Oprócz tego miejska 
spółka nawiązała współpracę z Zespołem Szkół Pla-
stycznych w Częstochowie. Dzięki porozumieniu ze 
szkołą na elewacjach TBS-ów w dzielnicy Północ już 
powstały piękne murale z wizerunkiem częstochow-
skiej poetki Haliny Poświatowskiej i fragmentami jej 
poezji, spełniające rolę kulturotwórczą i edukacyjną. 
Tym samym akcja pokazuje młodzieży, że ozdabia-
nie budynków może odbywać się jedynie w sposób 
przemyślany, zaplanowany, cywilizowany i pod nad-
zorem. Kampania ma też uświadomić uczniom czę-
stochowskich szkół, że mury bloków i kamienic lepiej 
oddać na użytek artystów, ludzi, którzy znają się na 
sztuce i specjalizują się w wykony-
waniu murali. Jednym z celów akcji 
jest także edukowanie mieszkańców. 
Jako zarządca budynków zwracamy 
uwagę na to, że malowanie elewacji 
bazgrołami i obraźliwymi napisami 
jest nielegalne. Podkreślamy rów-
nież aspekt estetyczny – poprzez ak-
cję chcemy porządkować przestrzeń 
publiczną, przestrzeń ta musi być 
harmonijna, nie może być w niej 
elementów, które burzą krajobraz. 
Poza wszystkim chcemy również, by mieszkańcy do-
brze czuli się w swoim otoczeniu.  Akcja „Stop nie-
legalnemu graffiti” promuje też sztukę  dając szansę 
młodym lokalnym artystom. 

O przebiegu kampanii informowały dotąd wszyst-
kie lokalne media.  Na razie do udziału w akcji wy-
typowaliśmy 46 budynków, które wcześniej - tuż 
po świeżo wykonanej termomodernizacji - zostały 
zniszczone. Tylko w ostatnich latach pracownicy czę-

stochowskiej spółki zgło-
sili na policję i do straży 
miejskiej kilkadziesiąt 
takich przypadków nisz-
czenia elewacji 
budynków. Więk-
szość tych spraw 
została umorzona 
z powodu niewy-
krycia sprawców.  
Aby walka z wan-
dalami i nielegal-
nym graffiti była 
bardziej skutecz-
na, niezbędna jest 
współpraca władz 
miasta, zarządców 
nieruchomości , 
wspólnot mieszka-
niowych, Policji, Straży Miej-
skiej, szkół, instytucji kultural-
nych i oświatowych. Dlatego 
również i w tym roku zwracamy 
się do Państwa z prośbą o poru-
szenie tematu nielegalnego graf-
fiti w trakcie lekcji wychowaw-
czych z uczniami bądź podczas spotkań z rodzicami. 
Prosimy też o szczególne podkreślenie, że malowanie 

budynków i „ozdabianie” ich graf-
fiti jest nielegalne oraz zagrożone 
karami przewidzianymi przez ko-
deks karny. Ważne, by do uczniów 
częstochowskich szkół dotarła infor-
macja, że koszty naprawy zniszczo-
nych elewacji budynków są ogromne 
i w głównej mierze ponoszą je sami 
mieszkańcy - lokatorzy miejskich za-
sobów. Przypominamy również, że 
wszystkie przypadki niszczenia mie-
nia należy natychmiast zgłaszać dy-

żurnemu Straży Miejskiej pod nr tel. 986. Tylko w ten 
sposób można ująć chuliganów na gorącym uczynku, 
a tym samym obciążyć ich kosztami zamalowywania 
wulgarnych napisów.

   Dziękujemy za dotychczasową współpracę z Za-
kładem Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Często-
chowie i prosimy o poważne i przychylne potraktowa-
nie sprawy. 
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Ogłoszono przetarg na rewitalizację Starego Rynku, na którą Częstochowa otrzyma 16 mln zł unij-
nego dofinansowania. Zgodnie z projektem na zmodernizowanej płycie Rynku stanie szklany budy-

nek dla potrzeb muzeum archeologiczno-historycznego z częścią usługową, m.in. z kawiarnią.

STARY RYNEK BĘDZIE JAK NOWY

Wartość projektu to 25,8 mln zł, a kwota dofinansowa-
nia z RPO Województwa Śląskiego – 16 mln zł.

- Po długich dyskusjach, konsultacjach towarzyszących 
nowym pomysłom na zmianę charakteru tego miejsca 
mamy nie tylko udany projekt, ale także pieniądze na re-
alizację tej istotnej, nie tylko dla estetyki miasta, inwestycji 
– powiedział prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – A nie 
było łatwo, historia tego projektu rozpoczęła się jeszcze 
podczas mojej pierwszej kadencji, ponad 4 lata temu. Cie-
szę się, że już niedługo będziemy mogli cieszyć się nową 
jakością Starego Rynku.

Podczas prezentacji projektu z udziałem dziennika-
rzy, prezydent podziękował wszystkim zaangażowanym 
w jego realizację, szczególnie radnym – Jerzemu Zającowi 
i Zbigniewowi Niesmacznemu, którzy od początku patro-
nowali tej inwestycji.

Budynek będzie 
nawiązywał do daw-
nego Ratusza, którego 
pozostałości odnaleźli 
archeolodzy kilka lat 

temu. Budynek będzie wykorzystywany dla potrzeb mu-
zeum archeologiczno-historycznego z częścią usługową, 
m.in. z kawiarnią i toaletą publiczną. Na Rynku zaplano-
wano sporo zieleni, nowoczesną fontannę, specjalnie za-
projektowane miejsca do wypoczynku i rekreacji.

Dla kameralnych imprez wyjątkową funkcję mają peł-
nić reprezentacyjne schody zewnętrzne prowadzące do 
części podziemnej budynku o amfiteatralnym charakte-
rze, z siedziskami wykończonymi drewnem i zielenią da-
jącą cień.

Cześć nadziemna budynku projektowana jest jako 
prosta bryła o elewacji i konstrukcji szklanej. Zastosowa-
nie szkła i paneli lustrzanych ma tworzyć wrażenie lekko-

ści poprzez liczne 
odbicia zabytko-
wych pierzei.

- Ten budy-
nek był wyjąt-
kowy trudny do 
zaprojektowania, 
bo nie ma w nim 
elementów stalo-
wych, cała kon-
strukcja jest szklana – powiedział projektant Tomasz Bo-
rowiecki z TIM ARCHITEKCI.

- To dobrze, że przy okazji projektu zastosowano inno-
wacyjne rozwiązania, mam nadzieje, że teraz młodzi inży-
nierowie z całej Polski będą przyjeżdżać, żeby zobaczyć jak 
w Częstochowie urzeczywistnia się wizja szklanych domów 
– dodał prezydent.

W południowo zachodniej części placu projektowana 
jest fontanna w postaci pasa wodnego wyposażona w pod-
świetlane dysze tryskaczy. Z kolei w północno-wschod-
niej części powstanie pas zieleni o gabarytach zbliżonych 
do pasa wodnego.  

Całości dopełni balansujący „teatr rzeźb”, przedstawia-
jący sceny z historii miasta. Będzie to niewątpliwie jedna 
z głównych atrakcji nowej aranżacji placu.

Celem projektu jest nie tylko wykorzystanie potencja-
łu Starego Miasta, ale także wykreowanie miejsca atrak-
cyjnego dla mieszkanek i mieszkańców Częstochowy oraz 
subregionu, ale także dla turystów.

- Mamy nadzieję, że będzie to impuls do rozwoju dla 
całego Starego Miasta – powiedział Piotr Grzybowski, na-
czelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju.

W szerszym aspekcie projekt zakłada zintegrowane 
działania rewitalizacyjne na rzecz społeczności lokal-
nej, historycznej tkanki miejskiej, przedsiębiorczości 
i kultury. Jego dopełnieniem będzie także szereg dzia-
łań uzupełniających wspieranych ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

– Częstochowa otrzyma miejsce, którym można się 
pochwalić – podsumował Tomasz Borowiecki.

Projekt wpisuje się w program Kierunek: Przyjazna 
Częstochowa.
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Warsztaty 
ekologiczne

Ostrożnie na drodze!

Uwaga na oszustów 
matrymonialnych w Internecie

Policja konna z Częstochowy prowadzi warsztaty 
ekologiczne. Skierowane są one do przedszkolaków oraz 
uczniów szkół podstawowych (klasy 1-3). Zajęcia te są 
w częścią zadania pod nazwą „Ekologiczna akcja eduka-
cyjno-informacyjna realizowana przez Zespoły Konne 
śląskiej Policji przyczyniająca się do walki antysmogowej”, 
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiskowa i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach.

Głównym celem warsztatów jest aktywizowanie dzieci 
w wieku przedszkolnym i szkolnym do poszerzania wiedzy 
na temat służby konnej w Policji oraz wiedzy ogólnej na 
temat koni oraz podniesienie poziomu świadomości eko-
logicznej i ukształtowanie postaw ekologicznych dzieci.

Każdo-
razowo na 
zakończe-
nie warsz-
tatów przeprowadzone są dwa rodzaje konkursów: pla-
styczny dla przedszkolaków i wiedzy dla uczniów szkół 
podstawowych.
Warsztaty prowadzone będą w siedzibie Klubu Jeź-
dzieckiego „Lambada” w Częstochowie, ul. Ludowa 53. 
Termin jednodniowych warsztatów dla poszczegól-
nych grup jest ustalany indywidualnie. Zgłoszenia na 
warsztaty przyjmowane są drogą elektroniczną  na ad-
res: prewencja@czestochowa.ka.policja.gov.pl Liczba 
miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Jesień, a wraz z nią szybciej zapadający zmrok i częst-
sze opady atmosferyczne sprawiają, że warunki na dro-
dze stają się bardzo zmienne, zdradliwe i niebezpieczne 
zarówno dla kierujących jak i dla pieszych. Policjanci 
apelują do wszystkich użytkowników dróg, zarówno do 
kierowców pojazdami mechanicznymi, rowerzystów jak 
i pieszych, o zachowanie szczególnej ostrożności i roz-
wagi.

Prosimy pamiętać, aby nie wchodzić bezpośrednio 
przed nadjeżdżający pojazd. Nawet na przejściu dla 
pieszych należy się upewnić, czy kierujący zdąży wy-
hamować. Oczywiście to pieszy ma pierwszeństwo na 

przejściu, ale lepiej kierować się zasadą ograniczonego 
zaufania.

Każdy pieszy i rowerzysta powinien również zadbać 
o swoje bezpieczeństwo i widoczność na drodze. Kami-
zelka odblaskowa, breloczek, opaska czy nawet zwykła 
latarka sprawią, że poruszając się po słabo oświetlonych 
odcinkach dróg stajemy się lepiej widoczni dla nadjeż-
dżającego kierowcy. Zgodnie z przepisami, każdy pieszy, 
który porusza się po zmierzchu po drodze poza obsza-
rem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony 
w sposób widoczny dla kierujących.

Pod koniec września częstochowska Policja otrzyma-
ła zgłoszenie oszustwa. Jak się okazało 58-latka poznała 
na początku września na popularnym portalu randko-
wym mężczyznę podającego się za Brytyjczyka. Kore-
spondencja była bardzo miła, a nowo poznany przyja-
ciel obiecywał, że niedługo przyjedzie do niej do Polski 
w odwiedziny. Przedtem jednak wyjechał na krótko 
w interesach do Turcji. Stamtąd poprosił 58-latkę, żeby 
podała mu adres, aby mógł wysłać jej paczkę. Kobieta 
zgodziła się. Wtedy jednak okazało się, że Brytyjczyk 
nie może zapłacić za kuriera, gdyż ma zablokowane 
konto. Kobieta miała pokryć te koszty i szybko odzy-
skać pieniądze. Po wykonaniu przelewu paczka jednak 
nie dotarła. Pojawiły się kolejne problemy. Tym razem 
konieczne było wpłacenie przeszło 11 tys. euro. Dopiero 
wtedy kobieta zorientowała się, że to najprawdopodob-
niej oszustwo i powiadomiła o wszystkim Policję.

W Internecie łatwo stworzyć zupełnie wirtualną, 
idealną, czułą, szukającą miłości postać. Do Policji 
w różnych jednostkach w kraju już kilka lat temu docie-
rały informacje o oszuście, który na przykład przedsta-
wiał się jako generał amerykańskiej armii. W Internecie 
pojawiają się też ostrzeżenia przed rzekomymi pracow-
nikami platform wiertniczych. Wszyscy działają w po-
dobny sposób: wzbudzają zaufanie, są niezwykle czuli 
i obiecują wspólną przyszłość, nierzadko małżeństwo. 
Najczęściej jednak sielankę burzą w pewnym momen-
cie komplikacje związane z zablokowaniem konta, przez 
co potrzebne są pieniędzy na opłacenie biletu do Polski 
czy przesyłki z prezentem. Do tego typu sytuacji warto 
podejść z dużą ostrożnością i zawsze zachować czuj-
ność. Jeśli zorientujemy się, że padliśmy ofiarą oszusta, 
nie należy zwlekać, trzeba jak najszybciej powiadomić 
o tym Policję.

podkom. Marta Ladowska 
KMP w Częstochowie informuje:
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Częstochowska Teleopieka 
w Złotej Księdze

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się uroczystość podsumowująca 
trzecią edycję projektu „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa 

Osób Starszych”. Wśród laureatów znalazła się Częstochowa z projektem „Bezpiecznie 
we własnym domu - usługi teleopiekuńcze w mieście” - dedykowanym seniorom. 

Projekt został wpisany do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk”.

Dzięki projektowi ,,Bezpiecznie we własnym 
domu - usługi teleopiekuńcze w mieście’’ seniorzy 
mogą zgłaszać się o pomoc do „lokalnej sieci po-
mocowej”, w skład której wchodzą 
sąsiedzi, opiekunowie, członkowie 
rodziny podopiecznego, pielęgniar-
ka. Celem jest przedłużenie okresu 
samodzielności i niezależności senio-
rów we własnym domu.

- Staramy się, aby nasze wsparcie dla 
seniorów miało charakter komplekso-
wy, stąd program Częstochowa Wspiera 
Seniorów, w który wpisuje się też pro-
jekt teleopieki. W tym roku uruchomili-
śmy także m.in. aplikację alarmową na 
smartfony „Czuj się bezpiecznie”, Biuro Obsługi Senio-
ra czy wprowadziliśmy emerytalny roczny bilet MPK 
w bardzo promocyjnej cenie – przypomina prezydent 
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Uczestnicy programu teleopieki otrzymują urzą-
dzenia teleinformatyczne (bransoletka lub wisio-
rek) pozwalające, po wciśnięciu jednego przycisku, 
na 24-godzinny kontakt 
z pracownikami Cen-
trum Alarmowego. Ci 
udzielają pomocy nie 
tylko w sytuacji zagro-
żenia życia i zdrowia 
podopiecznych, ale także 
w przypadku objawów 
podwyższonego stresu, 
nasilania się lęku czy po-
czucia samotności. Bez 
względu na porę dnia 
i nocy, w Śląskim Cen-
trum Alarmowym czekają na wezwania wykwalifi-
kowani opiekunowie i asystenci senioralni. W godzi-
nach dziennych pracuje także psycholog.

Projekt „Bezpiecznie we własnym domu…” zo-
stał skierowany do 200 mieszkańców Częstochowy, 

których aktywność jest ograniczona - ze względu na 
podeszły wiek, niepełnosprawność czy stan zdrowia. 

Jest realizowany od lipca ubiegłego roku 
do połowy 2019 r. - z dofinansowaniem 
unijnym (wartość całego projektu to 1,4 
mln zł).

Uzasadnienie wpisania inicjatywy 
do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk”:

Przedsięwzięcie zostało wyróżnione za 
wprowadzenie do publicznego systemu 
ratownictwa dodatkowego komponentu, 
adresowanego specjalnie do osób prze-
wlekle chorych, po urazach lub w pode-

szłym wieku – mieszkających samotnie. Możli-
wość uzyskania pomocy po naciśnięciu jednego guzika 
na urządzeniu alarmowym, wzmacnia poczucie bez-
pieczeństwa beneficjentów zarówno w sytuacji wyma-
gającej interwencji medycznej, jak i wsparcia psychicz-
nego czy usług opiekuńczych. Łączy bowiem działania 
profesjonalistów z Centrum Alarmowego z pomocą 
osób tworzących tzw. lokalną sieć pomocową (rodzina, 

sąsiedzi, pielęgniarka). 
Praktyka jest możliwa 
do skopiowania w innym 
miejscu pod warunkiem 
formalnego zaangażowa-
nia władz lokalnych, od-
powiedzialnych za system 
ratownictwa. Niezbędne 
jest ponadto posiadanie 
środków na za¬kup spe-
cjalistycznych urządzeń 
alarmowych.

Dyplom związany ze 
wpisaniem projektu do „Złotej Księgi…” odebrał 
w Warszawie naczelnik Wydziału Polityki Społecznej 
UM Częstochowy Adrian Staroniek (na zdjęciu z lau-
reatami konkursu i Rzecznikiem Praw Obywatelskich 
Adamem Bodnarem).

 CZĘSTOCHOWSKI SENIOR



 
 

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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CANIS e CATUS 
w nowej siedzibie 

Lokale użytkowe 
mają nowych najemców
Rozstrzygnięto nieograniczony przetarg pisemny 
na wynajem dwóch miejskich lokali użytkowych 
–  przy alei Pokoju oraz ul. Dekabrystów.  

Lokal przy alei Pokoju 1 – o powierzchni użyt-
kowej  86,50 m kw – zajmie firma ,,Kiermasz Extra” 
Olga Kłosek Robert Molenda s.c. Lokal będzie 
przeznaczony na handel odzieżą, obuwiem i dodat-
kami. Stawka za wynajem wyniesie 42,10 zł netto za 
1 m kw powierzchni użytkowej.

Z kolei lokal przy ul. Dekabrystów 83 wynajęła 
Firma Marketingowa „Nova” Agnieszka Jędruch. 
Lokal ma powierzchnię użytkową 67,50 m kw i bę-
dzie przeznaczony na usługi optyczne. Stawka za 
wynajem to 21,38 zł netto za 1 m kw powierzchni 
użytkowej.

Wyłonieni w przetargu oferenci zawierają umo-
wy najmu z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej 
TBS Sp. z o. o.

Od kilku lat dzielnica Raków, a w niej Aleja Po-
koju, zmienia swoje oblicze. Pięknieją nie tylko ele-
wacje zabytkowych budynków, ale też znajdujące 
się w nich lokale użytkowe, z których coraz chętniej 
korzystają częstochowianki  i częstochowianie zrze-
szeni w organizacjach pozarządowych, tzw. trzecim 
sektorze.  

Lokal miłośników psów i kotów rasowych znaj-
duje się w Alei Pokoju 1. Uroczystego otwarcia no-
wej siedziby dokonali: prezydent miasta Krzysztof 
Matyjaszczyk, radny miasta Dariusz Kapinos, pre-
zes ZGM TBS Paweł Konieczny oraz szefowa orga-
nizacji Canis e Catus Ewa Pietralik. 

Samo stowarzyszenie działa obecnie bez patro-
natu jakiejkolwiek nadrzędnej organizacji. Pod-
stawową zasadą obowiązującą w Canis e Catus jest 

profesjonalne działanie, oparte na wiedzy i do-
świadczeniu odpowiedzialnego hodowcy. Jest to 
miejsce, w którym nie ma akceptacji nieetycznych 
działań łamiących prawa zwierząt. Canis e Catus 
nie akceptuje pseudohodowli (producentów), na-
stawionych jedynie na wyzysk zwierząt. Każda ho-
dowla, która chce wstąpić w  szeregi stowarzyszenia 
jest gruntownie sprawdzana, przechodzi przegląd 
kwalifikacyjny, w którym sprawdzane są warunki 
hodowli oraz stan utrzymania zwierząt.

Zwierzaki posiadają markę maluchów z troskli-
wych hodowli, gdzie pies i kot jest pełnowartościo-
wym członkiem rodziny. Hodowle są regularnie 
i starannie monitorowane pod względem humani-
tarnym i etycznym.

W dzielnicy Raków otwarto nową siedzibę Ogólnopolskiego Niezależnego Stowarzyszenia Miłośników i Ho-
dowców Psów i Kotów Rasowych – Canis e Catus. To już kolejna organizacja, zaraz po „Częstochowskich 
Amazonkach, która swoją „bezpieczną przystań” znalazła nieco dalej od centrum Częstochowy, w zrewi-
talizowanej Alei Pokoju. 


