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Szanowni Państwo!
Niedawno zakończyły się 

zimowe szkolne ferie, w cza-
sie których Częstochowa jak 
zwykle zadbała, aby mieli co 
robić ci, którzy na aktywność 
mają ochotę. Obok Muzeum 
Częstochowskiego, Miejskiej 
Galerii Sztuki, kina OKF 
„Iluzja”, Biblioteki Publicznej, 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji czy naszego Teatru 

w organizację ,,Ferii w Mieście” zaangażowały się szkoły, 
organizacje pozarządowe, kluby sportowe, fundacje i pa-
rafie. Wybór bezpłatnych czy odpłatnych zajęć jest na-
prawdę spory. 

Muzeum zaprosiło tym razem do krainy, gdzie zimy 
próżno szukać, czyli do … Brazylii, bo właśnie temu eg-
zotycznemu krajowi poświęcone były 
muzealne warsztaty i zajęcia. Często-
chowska Biblioteka, wraz z jej filiami 
w dzielnicach, już od dawna nie koja-
rzy się wyłącznie z książkami, a staje 
się miejscem spotkań wokół szeroko 
rozumianej kultury i edukacji. Moż-
na więc tam było wziąć udział m.in. 
w zajęciach plastycznych, literackich 
czy …warsztatach rękodzielniczych. 
Szkoły organizowały przede wszyst-
kim kilkudniowe półkolonie lub – w ramach ,,drzwi 
otwartych” – zapraszały do siebie. Na chętnych czekały też 
wycieczki, kuligi, ogniska czy zimowe spacery po Jurze, 
a jeśli ktoś wolał rozrywkę pod dachem – zajęcia tanecz-
ne lub gry planszowe. Nie brakowało zajęć i zawodów 
sportowych. Były też propozycje dla dzieci i młodzieży 
o szczególnych potrzebach – jak choćby dla tych ze spek-
trum autyzmu. Wypoczynek organizowany przez szkoły 
i sektor pozarządowy w czasie ferii częstochowski samo-
rząd dofinansował kwotą ponad 70 tys. zł. 

Ciekawe propozycje na ferie to nie wszystko – naj-
ważniejsze jest to, aby było bezpiecznie. Choć pod wzglę-
dem liczby mroźnych dni ta zima rekordów na razie nie 
bije, Straż Miejska namawiała do rozsądnych zachowań 
i ostrożności – przestrzegając zwłaszcza dzieci i młodzież 
przed ryzykownymi zachowaniami nad zamarzniętą 

wodą. Dlatego przed feriami strażnicy chodzili do szkół 
ze stosownymi prelekcjami… Mądrzej i bezpieczniej jest 
poślizgać się na niedawno zadaszonym lodowisku przy ul. 
Boya-Żeleńskiego czy bardziej kameralnej ślizgawce MO-
SiR w parku 3 Maja. 

Straż Miejska przypomina także nam wszystkim, aby-
śmy zadbali o bezpieczeństwo naszego dobytku – nie 
tylko podczas zimowych wyjazdów. Warto poprosić są-
siadów albo krewnych, aby w czasie naszej nieobecności 
zwracali uwagę na nasze mieszkania. Sąsiedzkie wsparcie, 
życzliwość, wzajemne przysługi i zainteresowanie bywa-
ją skuteczniejsze niż nowoczesne zabezpieczenia, choć 
i o tych warto pomyśleć. 

Ferie – jak każdy okres przerwy od codzienności – 
mają to do siebie, że zawsze trwają za krótko. Tym, którzy 
powrócili już do nauki na osłodę można powiedzieć, że 
koniec ferii oznacza jednocześnie, że bliżej już do dłuż-

szych, letnich wakacji. A nam wszyst-
kim już bliżej do definitywnego koń-
ca zimy, która ma co prawda swoje 
uroki, ale jednak co roku żegnamy ją 
przecież bez większego żalu. 

Dla miasta koniec zimy to ważny 
czas, bo mogą ruszyć te prace inwe-
stycyjne, których nie daje się reali-
zować przy niskich temperaturach. 
Poprawia się także jakość naszego 
powietrza, z którą czasem bywają 

w zimie kłopoty, bo nie wszyscy zdążyli jeszcze wymie-
nić domowe piece na bardziej ekologiczne i nie wszyscy 
na razie palą tym, czym powinni, czyli „paliwem” przy-
zwoitej jakości. Pamiętajmy, że na widoczne oznaki trucia 
środowiska powinniśmy reagować! 

Myślę jednak, że ze świadomością i odpowiedzialno-
ścią społeczną w naszym mieście jest coraz lepiej, o czym 
świadczy choćby coraz większe zainteresowanie miejski-
mi, ekologicznymi  dotacjami i stanem środowiska. Bądź-
my więc dobrej myśli na wiosnę! 

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Miasta Częstochowa

Bądźmy 
dobrej myśli 
na wiosnę! 



Rada Miasta Częstochowy uchwaliła warunki udzielania bonifikaty od opłaty za dany rok 
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, 
w prawo ich własności. Z inicjatywą wyszedł prezydent Częstochowy. 

Przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego 
– skorzystają najmniej zamożni

SISMS BLISKO jest narzędziem umożliwiającym 
częstochowiankom i częstochowianom otrzymywanie 
w trybie ciągłym praktycznych informacji związanych 
z codziennym życiem. System został wdrożony w Czę-
stochowie w kwietniu 2016 roku, a na początku kolejne-
go roku miał już 8 tys. użytkowniczek i użytkowników. 
Informacje przekazywane są w formie SMS
-ów, e-maili bądź wiadomości SMS CLO-
UD. Od stycznia 2017 roku komunikaty są 
przekazywane na trzy platformy: Android, 
iOS i Windows Mobile.

Aplikacja zdaje egzamin zwłaszcza w sy-
tuacjach kryzysowych. W miesiącach zimo-
wych częstym tematem ostrzeżeń są trudne 
warunki atmosferyczne. Z kolei informacje o przekro-
czonych normach pyłu w powietrzu – z uwagi na zain-
teresowanie, jakie budzi kwestia smogu oraz wpływ tego 
zjawiska na ludzkie zdrowie – są wysyłane jako wiado-
mości alarmowe. Oczywiście informacje o aktualnym 
stanie powietrza w Częstochowie można też sprawdzić 

na stronach http://powietrze.katowice.wios.gov.pl 
(stacje pomiarowe WIOŚ) oraz https://airly.eu/map/pl 
(sieć wskaźników Airly).  

Dzięki SISMS BLISKO można dowiadywać się  także 
o zmianach w ruchu drogowym czy komunikacji miej-

skiej, wyłączeniach prądu i  awariach. Wia-
domości informują również o wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych, bezpłatnych ba-
daniach, gospodarce odpadami, działaniach 
policji, wydarzeniach w oświacie czy ofer-
tach w Powiatowym Urzędzie Pracy. System 
dostarcza też informacji o akcjach społecz-
nych prowadzonych przez sektor pozarzą-
dowy czy działaniach miasta na rzecz senio-

rek i seniorów – ta ostatnia funkcja systemu to zresztą 
nowość.

Aplikację można pobrać poprzez stronę:
http s : / / w w w. si sm s . pl / re j e str a c j a / n a d aw -

ca/54b0177f/Miasto-Częstochowa

Darmowa aplikacja wdrożona przez ZGM TBS i Urząd Miasta Częstochowy będzie obchodzić swoje 
trzecie urodziny na wiosnę. Według danych z 11 lutego br. korzysta z niej obecnie   16 716 osób. 
Wśród informacji, które na bieżąco spływają do naszych telefonów, są także te o stanie miejskiego 
powietrza – szczególnie przydatne zimą.   
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3. urodziny SI SMS BLISKO 

Uchwała wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, aby 
przekształcenie następowało bez dodatkowych obcią-
żeń. Do końca zeszłego roku użytkowniczki i użytkow-
nicy wieczyści, których status materialny nie był odpo-
wiednio wysoki, mogli skorzystać z bonifikaty od opłaty 
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Bonifikata wy-
nosiła 50% opłaty rocznej, a jej podstawą była ustawa 
o gospodarce nieruchomościami. Do ubiegania się o ulgę 
uprawniał miesięczny dochód na członka gospodarstwa 
domowego w wys. 50% przeciętnego wynagrodzenia 
ogłaszanego przez Prezesa GUS w „Monitorze Polskim”. 
W 2018 r. wysokość tego dochodu kształtowała się na po-
ziomie 2 135,76 zł.  

Prezydent miasta zarekomendował obecnie Radzie 
Miasta ustalenie bonifikaty w wysokości 60% – czyli nieco 
wyższej niż dotychczasowa. Przede wszystkim pozwoli to 

utrzymać obciążenia najsłabiej uposażonych byłych użyt-
kowników wieczystych na dotychczasowym poziomie – 
bez znaczącego uszczuplenia budżetu miasta. Docelowo 
da to tym osobom możliwość nabycia własności na pre-
ferencyjnych warunkach, przyjętych przez ustawodawcę 
dla gruntów Skarbu Państwa.

Z nowego rozwiązania skorzystają więc osoby o niż-
szej pozycji ekonomicznej, których część potencjalnie nie 
mogłaby skorzystać z bonifikaty przy wprowadzeniu ta-
kiej bonifikaty od opłaty jednorazowej.  

Przykładowo: jeżeli roczna opłata przekształcenio-
wa wynosi 100 zł, a status osoby wnoszącej opłatę się nie 
poprawia, przez 20 lat będzie on płaciła 40 zł rocznie, co 
da w konsekwencji 800 zł. Poniesienie takiego samego 
wydatku (czyli 800 zł) przy wprowadzeniu bonifikaty od 
opłaty jednorazowej, dla części z tych osób mogłoby się
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ZGM TBS 
PODZIĘKOWAŁ PRZYJACIOŁOM  

W Filharmonii Częstochowskiej - podczas uroczystego spotkania z udziałem władz miasta 
- ZGM TBS podsumował ubiegły rok. Nie zabrakło podziękowań dla tych, 

którzy wspierają działania miejskiej spółki. 

Podczas spotkania w Filharmonii Częstochowskiej 
przypomniano najważniejsze wydarzenia 2018 roku. 
Rok ten, bez wątpienia, obfitował w różne działania - 
był rokiem rozwoju, zmian, wyborów, trudnych decyzji 
oraz sukcesów. Nie zabrakło w nim ważnych rocznic, 
inwestycji i ciekawych inicjatyw społecznych. Rok 2018 

był rokiem szczególnym także dlatego, że świętowali-
śmy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 
oraz 100-lecie praw wyborczych Polek. Prezydent Czę-
stochowy – chcąc nadać tej rocznicy należną jej rangę 
– ustanowił rok 2018 Częstochowskim Rokiem Praw 
Kobiet. Miniony rok był także rokiem różnych inicja-
tyw Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS. Naj-
ważniejsze jest to, że były one widoczne również dla 
mieszkańców - udało się oddać do użytku nowy TBS 
przy ulicy Kontkiewicza 4B w dzielnicy Wyczerpy. Za-

kład Gospodarki Mieszkaniowej TBS  z powodzeniem 
zrealizował tę oraz inne inwestycje, podjął się również 
działalności społecznej na rzecz mieszkańców miasta. 
W ubiegłym roku po raz pierwszy, wspólnie z Komendą 
Miejską Policji w Częstochowie oraz Politechniką Czę-
stochowską, ZGM TBS zorganizował konferencję pod 

nazwą „BEZPIECZNA  CZĘSTOCHO-
WA 2018”. W jej ramach na Politechni-
ce Częstochowskiej odbyły się wykłady, 
a w częstochowskich szkołach miały miej-
sce spotkania edukacyjne przeprowadzo-
ne przez częstochowską policję. Powstał 
również spot filmowy pod tytułem STOP 
CYBERPRZEMOCY skierowany do ro-
dziców, uczulający na niebezpieczeństwa 
czyhające na dzieci w świecie wirtualnym 
oraz propagujący właściwe, bezpieczne 
zachowania. Podczas uroczystego pod-
sumowania w Filharmonii Częstochow-
skiej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
TBS podziękował wszystkim tym, którzy 

współorganizowali działania w ramach akcji Bezpiecz-
na Częstochowa 2018. Uhonorowano  komendanta 
miejskiego Policji w Częstochowie młodszego inspek-
tora Dariusza Atłasika, podkomisarz Martę Ladowską, 
profesora dr hab. inż. Arnolda Pabiana – prorektora ds. 
zarządzania i marketingu Politechniki Częstochowskiej 
oraz profesor Politechniki Częstochowskiej dr. hab. Do-
rotę Jelonek – dziekan Wydziału Zarządzania. - Proszę 
przyjąć od nas wielkie podziękowania i jednocześnie gra-
tulacje doskonałej organizacji konferencji BEZPIECZNA 

cd. str. 4

okazać niemożliwe. Z kolei dla lepiej sytuowanych nie 
będzie to stanowić większego jednostkowego obciążenia, 
natomiast dla budżetu miasta byłoby jednak – w kwocie 
ogólnej - znacznym uszczerbkiem.  

Jednorazowe wniesienie opłaty związane jest ponadto 
z obowiązkiem wykreślenia z księgi wieczystej roszcze-
nia o wnoszenie opłaty przekształceniowej. Czynność 
ta wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej 
w wysokości 250 zł. To także może być barierą dla naj-
mniej zamożnych, a więc wiązać się z dalszą konieczno-
ścią utrzymania obsługi zadania związanego z przekształ-
ceniem przez gminę.

Przyjęte przez radnych rozwiązania przyniosą wspar-
cie osobom słabszym ekonomicznie, nie powodując dla 
nich dodatkowych obciążeń. W efekcie pozwolą też osią-
gnąć cel przewidziany w ustawie, tj. poniesienia opłat za 

przekształcenie z 60% bonifikatą. Nie spowodują przy 
tym znacznego zmniejszenia wpływów budżetowych 
(wprowadzenie bonifikaty od opłat jednorazowych wią-
załoby się z dużo znaczniejszym uszczerbkiem).  

W zeszłym roku, przy uldze 50% od opłaty rocznej dla 
mniej zamożnych, udzielono bonifikat na łączną kwotę 
ponad 62 tys. zł. Kwota bazowa, od której udzielono bo-
nifikat, wynosiła 124,2 tys. zł. Oznacza to, że przy stawce 
60% kwota bonifikaty wyniesie 74,5 tys. zł. Zakładając, 
że nie zmieniła się sytuacja materialna uprawnionych do 
bonifikaty, różnica w stosunku do dochodów z 2018 r. wy-
niesie więc tylko 12,4 tys. zł.

Nowe regulacje są prawem miejscowym, a więc – jeśli 
organ nadzoru ich nie zakwestionuje – wejdą w życie po 
upływie 14 dni od daty ogłoszenia ich w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym.
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Dzielnicowe Ośrodki 
Społeczności Lokalnej w Częstochowie

CZĘSTOCHOWA 2018. W tym wydarzeniu wzięło udział ponad 700 osób, 
Państwa edukacyjne działania spotkały się z dużym entuzjazmem i aprobatą 
częstochowian – powiedział do wyróżnionych prezes ZGM TBS Paweł Ko-
nieczny. 

W grudniu ubiegłego roku pracownicy ZGM TBS zakupili paczki dla 
dzieci w ramach akcji „Podziel się gwiazdką z sąsiadem”. Finał miał miejsce 
w Zespole Szkół Plastycznych. Za wsparcie i pomoc w organizacji tych dzia-
łań władze spółki nagrodziły Annę Maciejowską – dyrektor Zespołu Szkół 
Plastycznych, Martę Honzatko – aktorkę Teatru imienia Adama Mickiewi-
cza oraz Dariusza Kapinosa – radnego miasta Częstochowy.

- Serdecznie dziękujemy za bezinteresowną pomoc i wielkie serce okazane 
podczas organizacji akcji Mikołajkowej. Państwa działania są nieocenione – 
podkreślał prezes Konieczny. 

W trzynastu dzielnicach Częstochowy utworzono Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnej (DOSL). Kil-
ka  z nich działa na terenie zasobu komunalnego ZGM TBS. DOSL to miejsca integracji mieszkańców, moż-
na w nich spędzić aktywnie czas, wziąć udział w różnorodnych zajęciach, i warsztatach, spotkać cieka-
wych ludzi, wspólnie realizować pasje, podejmować inicjatywy na rzecz dzielnicy i społeczności lokalnej. 
Udział we wszystkich działaniach DOSL jest bezpłatny, a zaproszeni są wszyscy – od malucha do seniora. 

Liderem projektu „Częstochowa silna dzielnicami” 
jest Gmina Miasto Częstochowa, natomiast poszczegól-
ne punkty DOSL są tworzone i prowadzone przez róż-
ne organizacje i instytucje. Sześć z nich prowadzą NGO 
– mowa o dzielnicach: Śródmieście, Kiedrzyn, Raków, 

Gnaszyn-Kawodrza, Mirów, Wyczerpy-Aniołów.  Kolej-
nytch siedem punktów DOSL realizuje Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Częstochowie, w dzielnicach:  Pod-
jasnogórska, Ostatni Grosz, Błeszno, Dźbów, Grabówka, 
Północ, Lisiniec.
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Jakie działania są prowadzone 
w ramach DOSL?
W  Dzielnicowych Ośrodkach Społecz-

ności Lokalnej podejmowane są różnorodne 
inicjatywy i formy aktywności m.in. : 

•	 warsztaty	 Szkoły	 Budżetu	 Domo-
wego (z zakresu gospodarowania własnymi 
środkami finansowymi)

•	 konsultacje	w	 ramach	 zdrowego	 ży-
wienia

•	 różnorodne	 zajęcia	 warsztatowe:	
m.in.  fotograficzne, filmowe, animacji, lite-
rackie, manualne, artystyczne

•	 lekcje	języków	obcych
•	 warsztaty	 kształtowania	 umiejętno-

ści i kompetencji społecznych, zarządzania 
czasem,  umiejętności psychospołecznych, 
połączone z Punktem Aktywizacji Społeczno
-Zawodowej,

•	 zajęcia	taneczne,	ruchowe,	gimnasty-
ka, pobudzające do aktywności fizycznej

•	 bezpłatne	porady	prawne

Dodatkowo:
•	 organizowanie	 wspólnie	 czasu	 po	

pracy, szkole innych obowiązkach dla osób 
w różnym wieku

•	 pikniki,	spotkanie	integracyjne
•	 korzystanie	z	biblioteczki	
•	 edukacja	w	zakresie	społecznym,
•	 inicjowanie	ruchów	obywatelskich
•	 włączanie	 mieszkańców	 w	 życie	

dzielnicy

Ideą funkcjonowania DOSL jest oferta 
wsparcia dostosowana do potrzeb mieszkań-
ców danej dzielnicy, dlatego formy wsparcia 
mogą być różne w poszczególnych DOSL. 
Powyższy opis nie wyczerpuje też wszystkich 
możliwości spędzania czasu w ośrodkach 
społeczności lokalnej. 

Podejmowane działania mają przyczy-
nić się do zapobiegania procesom ubóstwa, 
marginalizacji i wykluczenia społecznego, 
zapewniają zindywidualizowane i kom-
pleksowe wsparcie, wzmacniać aktywność 
społeczną i zawodową mieszkańców dzielnic, 
rozwój wspólnoty oraz społeczności lokalnej 
osób wykluczonych oraz zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym zamieszkujących dziel-
nicę, wsparcie przy rozwiązywaniu proble-
mów, wsparcie rozwoju osobistego  i rozwój 
umiejętności uczestniczenia w życiu społecz-
ności lokalnej. 

Jak dołączyć do DOSL?
Zachęcamy -  szczególnie mieszkanki 

i mieszkańców powyższych dzielnic  - do 
kontaktu i włączenia się w działania DOSL.  
Można dołączyć w dowolnym momencie!  
Animatorzy w poszczególnych DOSL czeka-
ją!

Informacje dotyczące działalności DOSL 
można znaleźć na stronie internetowej: ht-
tps://fdr.com.pl/ciosl/

DOSL ADRES DOSL MAIL

DOSL GRABÓWKA UL. KILIŃSKIEGO 13 dosl.grabowka@mops.czestochowa.pl
DOSL OSTATNI 
GROSZ

 UL. BARDOWSKIEGO 21 A dosl.ostatnigrosz@mops.czestochowa.pl

DOSL BŁESZNO UL. KILIŃSKIEGO 13 dosl.bleszno@mops.czestochowa.pl
DOSL LISINIEC UL. KILIŃSKIEGO 13 dosl.lisiniec@mops.czestochowa.pl
DOSL PÓŁNOC UL. CZECHA 21 dosl.polnoc@mops.czestochowa.pl
DOSL PODJASNO-
-GÓRSKA

UL. PUŁASKIEGO 59/65 dosl.podjasnogorska@mops.czestochowa.pl

DOSL DŹBÓW UL. RYDLA 4 dosl.dzbow@mops.czestochowa.pl
DOSL MIRÓW UL. ZŁOTA 47 podajdalejdoslmirow@gmail.com
DOSL WYCZERPY – 
ANIOŁÓW

UL. KONTKIEWICZA 2 dosl@perasada.czest.pl

DOSL SRÓDMIEŚCIE AL. KOŚCIUSZKI 13 dosl@fdr.com.pl 
DOSL RAKÓW AL. POKOJU 13  dosl.rakow@aktywa-czestochowa.pl
DOSL GNASZYN – 
KAWODRZA

UL. SPÓŁDZIELCZOŚCI 4 dosl.gnaszyn@aktywna-czestochowa.pl 

DOSL KIEDRZYN UL. LUDOWA 95 biuro@tpdoo.org

Kontakt do  Dzielnicowych 
Ośrodków Społeczności Lokalnej:

Warto dodać, że w  ramach innego projektu pn.”Stare Miasto - Nowe Życie” działa 
w Częstochowie  jeszcze jeden ośrodek społeczności lokalnej:  

OSL STARE MIASTO, UL. KRAKOWSKA 34, osl.staremiasto@gmail.com
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Nietrzeźwa kierująca podróżowała z dwojgiem 
swoich dzieci, mając blisko 2 promile w wydychanym 
powietrzu. W Konopiskach spowodowała kolizję. 
Odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeź-
wości, narażenie dzieci na bezpośrednie niebezpie-
czeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu, a także za wykoczenie w ruchu drogowym.

Policjanci częstochowskiej drogówki otrzymali 
zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło 

w Konopiskach. Funkcjonariusze ustalili, że kierująca 
pojazdem marki volkswagen najechała na tył pojazdu 
skręcającego w lewo. 41-letnia mieszkanka Częstocho-
wy podróżowała z dwojgiem małoletnich dzieci w wie-
ku 4 i 7 lat. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niej 
0,94mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. W wyni-
ku zdarzenia drogowego jeden z małoletnich pasażerów 
pozostał na obserwacji w szpitalu.

Wiozła dzieci na „podwójnym gazie”

Poszukiwana 16 listami gończymi 
zatrzymana w Częstochowie
Częstochowscy policjanci z Referatu Poszukiwań 

i Identyfikacji Osób natrafili na trop poszukiwanej od 
połowy 2017 roku 23-latki. Kobietę zatrzymali w jed-
nym z mieszkań w Częstochowie. Była poszukiwana 
16 listami gończymi i 59 nakazami doprowadzenia 
za szereg przestępstw internetowych. Kryminalni za-
trzymali również partnera kobiety, który uczestniczył 
w przestępczym procederze. Teraz obojgu grozi 8 lat 
więzienia.

Na trop 23-letniej oszustki internetowej policjanci 
wpadli, gdy przed jednym z częstochowskich banków 
zatrzymali jej partnera. Mężczyzna był poszukiwany 
przez prokuratury z kilku różnych miast na terenie kra-
ju za oszustwa internetowe. Łącznie wystawiono za nim 
9 listów gończych i 10 nakazów doprowadzenia. W toku 
dalszych czynności stróże prawa dotarli też do miejsca 

przebywania jego 
partnerki - miesz-
kanki Łąkowa. 
Jak się okazało, 
kobieta od lipca 2017 roku była poszukiwana 16 lista-
mi gończymi i 59 nakazami doprowadzenia również 
za dokonane przestępstwa internetowe. Para od oko-
ło 3 lat prowadziła działalność przestępczą, polegającą 
na fikcyjnej sprzedaży przedmiotów oferowanych na 
popularnych portalach internetowych - głównie był to 
sprzęt RTV i AGD. Warunkiem wysłania towaru była 
przedpłata na konto sprzedawcy. Jednak po wykonaniu 
przelewu nabywca nie otrzymywał zakupionego sprzę-
tu. Działając w ten sposób, para dokonała ponad 100 
oszustw na terenie całego kraju. Za popełnione czyny 
grozi im teraz do 8 lat więzienia.

Seniorze! bądź czujny!
Pomimo zakończonej z końcem stycznia br. akcji 

„Seniorze, nie daj się oszukać”, zagrożenie wyłudze-
niami pieniędzy od osób starszych jest wciąż aktual-
ne. Bardzo często seniorzy, głównie zamieszkujący 
samotnie, padają ofiarą oszustów podszywających się 
pod członków ich rodzin, policjantów, pracowników 
przedsiębiorstw czy sprzedawców usług. Policjanci 
z częstochowskiej Komendy, realizujący zadania z za-
kresu profilaktyki, spotkali się z seniorami by poroz-
mawiać o ich bezpieczeństwie.

Częstochowscy policjanci Wydziału Prewencji tut. 
Komendy spotkali się z seniorami w Gimnazjum nr 17 
w Częstochowie, by porozmawiać o bezpieczeństwie. 
Mundurowi omówili najczęściej stosowane przez prze-
stępców metody, podając sposoby, jak się przed nimi 

ustrzec. Prze-
strzegali przed 
firmami, które 
zapraszają na 
darmowe poka-
zy, nakłaniając 
do zakupu pro-
duktów po dużo 
wyższej cenie niż rynkowa. Ponadto policyjni prelegenci 
poinformowali uczestników spotkania o nieuczciwych 
praktykach niektórych sprzedawców i telemarketerów, 
ostrzegając przed zawieraniem niezrozumiałych umów 
na różnego rodzaju usługi. Oszuści bowiem często na-
mawiają konsumentów III wieku do zawierania umów 
obniżających rachunki za prąd, gaz czy telefon.

podkom. Marta Ladowska 
KMP w Częstochowie informuje:
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„Kawiarenka dla Seniora 2018”. 
Kolejny rekord frekwencji

„Kawiarenkę dla Seniora” 
realizuje Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Częstocho-
wie we współpracy z restaura-
torami. Lokalni przedsiębiorcy 
zapraszają seniorów do swoich 
lokali, serwując im kawę i her-
batę za symboliczną złotówkę. 
Udział w akcji to nie tylko ulga 
dla portfela, to przede wszyst-
kim sposób na aktywizację czę-
stochowianek i częstochowian 
w wieku senioralnym i umożli-
wienie im pełnego uczestnictwa 
w życiu społecznym. Kawiaren-
ka to jedna z inicjatyw realizo-
wanych w mieście specjalnie 
z myślą o komforcie, dobrym 
samopoczuciu i aktywizacji 
osób 60+. 

W 2018 roku wydano 4 040 
kuponów uprawniających do 
zakupu kawy lub herbaty za 1 zł 
Dla porównania w 2017 r. było 
ich 3623, a w 2016 roku - 2200 
kuponów. 

Podczas spotkania wręczo-
no także podziękowania restau-
ratorom, którzy wzięli udział 
w akcji w 2018 roku. W sumie 
wsparło ją w ubiegłym roku aż 
17 lokali gastronomicznych, to 
o dwa więcej niż w poprzednich 
latach. 

- Dziękuję serdecznie restau-
ratorom, którzy biorą udział 
w akcji – podkreślała Małgorza-

ta Mruszczyk dyrektor MOPS w Częstochowie. - 
Nasze wspólne działania przynoszą świetny efekt. 
Seniorzy coraz chętniej odwiedzają kluby, ka-
wiarnie i restauracje, ale stają się też aktywni na 
innych polach. Często potrzebny jest ten pierwszy 
impuls, by wyjść z domu, otworzyć się na ludzi 
i zacząć w pełni korzystać z życia. Kawiarenka 
spełnia właśnie taką rolę.

- Chcę podkreślić, że takie działania są bardzo 
potrzebne – mówił podczas spotkania Przewod-
niczący Rady Miasta Zdzisław Wolski. - Jako 
lekarz zalecam osobom w wieku senioralnym 
przede wszystkim aktywność, która jest gwaran-
cją długiego życia w zdrowiu. Dlatego w imieniu 
władz miasta dziękuję wszystkim, którzy przyczy-
niają się do realizacji „Kawiarenki 
dla Seniora”. 

Beneficjentami akcji 
byli mieszkańcy Często-
chowy (kobiety i męż-
czyźni powyżej 60. roku 
życia), bez względu na 
wysokość posiadanego 
dochodu. By skorzystać 
z kawiarenkowej oferty wy-
starczyło odebrać specjalny 
karnet w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej i udać z się nim do wybranej kawiar-
ni, restauracji czy klubu. Częstochowski MOPS 
koordynował działania związane z przygotowa-
niem i samą realizacją Akcji.

Uczestnicy brali 
udział w akcji in-
dywidualnie, ale 
także w większych 
grupach. Po kupony 
zgłaszali się m.in. 
seniorzy objęci po-
mocą i wsparciem 
przez Częstochow-
skie Centrum Ak-
tywności Seniorów, Dzienny Dom „SENIOR+” 
prowadzony przez Caritas Archidiecezji Często-
chowskiej, mieszkańcy Domu Pomocy Społecz-
nej w Częstochowie przy ul. Kontkiewicza 2 oraz 
członkowie Koła nr 2 Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy 
w Częstochowie.

Rozpoczęcie kolejnej edycji  akcji „Kawia-
renka dla Seniora” planowane jest na przełom 
maja i czerwca. 

MOPS podsumował 11. edycję akcji „Kawiarenka dla Seniora”, która była realizowana od maja do 
grudnia 2018 roku. Spotkanie odbyło się w Restauracji pod Ratuszem – jednym z lokali biorących 

udział w zeszłorocznej akcji. Warto dodać, że w minionym roku padł kolejny rekord – częstochow-
scy seniorzy wypili w ramach akcji ponad 4 tysiące kaw i herbat. 



 
 

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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Podaruj  1%  swojego 
podatku dla Lenki

Mam na imię Lena. Przyszłam na świat 9 maja 2013 
roku w 32 tygodniu ciąży. Urodziłam się w zamar-
twicy urodzeniowej z wrodzonym zapaleniem płuc. 
Pierwsze 2 tygodnie spędziłam w inkubatorze. Nie-
dotlenienie okołoporodowe spowodowało obniżone 
napięcie mięśniowe. Rodzice od początku organizują 
mi rehabilitację. Lekarze mówią, że mam niedowład 
czterokończynowy z przewagą lewej strony i muszę 
ćwiczyć przynajmniej 5 razy 
w tygodniu.                                   

Rezonans magnetyczny 
wykazał obniżoną mielini-
zację co powoduje, że abym 
mówiła i rozwijała się prawi-
dłowo jak moi rówieśnicy sta-
le muszę uczęszczać nie tylko 
na zajęcia rehabilitacyjne, ale 
także na terapię z psycholo-
giem i logopedą. Stale jestem 
też pod opieką neurologa, okulisty i genetyka.

Obecnie mam 6 lat. Niestety nie umiem jeszcze 

samodzielnie chodzić. 
Pozytywne rezultaty 
w rehabilitacji przyno-
si mi w ostatnim czasie 
wykorzystanie metody 
VOJTY. Rodzice mówią, 
że coraz lepiej sobie radzę 
ale potrzebuje jeszcze rehabili-

tacji i zajęć dodatkowych. Chciałabym 
jak inne dzieci samodzielnie stanąć na 
nóżki, biegać i po swojemu poznawać 
świat. 

Prowadzone terapie wymagają spo-
rych nakładów finansowych ponieważ 
w większości odbywają się prywatnie. 
Liczę na wasze wsparcie i z góry za nie 
dziękuję. Jestem przekonana, że każdy 
grosz pomoże mi uzyskać sprawność 
fizyczną, o której tak bardzo marzę. 

Gorąco proszę o wsparcie. Jest to szansa dla mnie na 
lepsze jutro.

1%

Aby przekazać 1% podatku wystarczy w zeznaniu rocznym PIT wpisać:
numer KRS 0000037904 

a w rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj: 
28423 Michnowska Lena

Wszelkie pozostałe wpłaty prosimy kierować na konto:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Alior Bank S.A. Nr konta: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994      

Tytułem: 28423 Michnowska Lena - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Magdalena i Konrad Michnowscy – rodzice Lenki
tel. 664 134 959 lub 506 149 002,  e-mail: kondi3@interia.pl


