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Wszyscy korzystamy ze służ-
by zdrowia, dlatego trudno wska-
zać ważniejszy społecznie problem. 
Wszystkim zależy więc na równym, 
powszechnym, łatwym dostępie do 
lekarza (nie tylko tzw. pierwszego 
kontaktu), a także na dobrej jakości 
opiece medycznej. Bolączki państwo-
wej służby zdrowia są znane. Władze 
centralne nie potrafią sobie poradzić 
z problemem dostępu do lekarzy spe-

cjalistów, a wiele publicznych szpitali przeżywa proble-
my związane m.in. ze zbyt niskimi kontraktami z NFZ. 
Te kłopoty dotykają lokalnych 
społeczności, a samorządy nie 
mają kompetencji, aby reformo-
wać system służby zdrowia i istot-
nie wpływać na poziom finanso-
wania usług medycznych. 

W Częstochowie staramy się 
jednak – obok realizacji wielu 
programów zdrowotnych i profi-
laktycznych, a także finansowania 
remontów i zakupów sprzętu dla 
miejskiego szpitala, myśleć także 
o tym, jak zapewnić obsadę lekarską w tym szpitalu. 

Powstał więc wspólny pomysł władz miasta i rad-
nych, aby stworzyć program, który przyciągnie do nas 
młodych lekarzy, zachęci ich do specjalizowania się tu-
taj, do związania się z miastem na jak najdłużej. Dla naj-
młodszych lekarzy – tych na VI roku studiów – mamy 
stypendia w maksymalnej wysokości 2 tys. zł. W zamian 
oczekujemy zobowiązania, że po dyplomie podejmą 
pracę w którejś z placówek naszego Miejskiego Szpitala 
Zespolonego. I że pozostaną w niej przynajmniej przez 
3 lata. Lekarze – tak jak inne grupy zawodowe – szukają 
stabilizacji, życzliwego klimatu w pracy, warunków do-
brze rokujących na przyszłość. Mamy nadzieję, że te 3 
lata spędzone w Częstochowie będą zachętą, aby tu wła-
śnie pozostać i zdobywać kolejne stopnie medycznego 
wtajemniczenia. Dla lekarzy, którzy już wybrali intere-
sujący  ich obszar medycyny, nasz program przewiduje 
ponadto refundacje kosztów kursów specjalizacyjnych 

oraz innych szkoleń, które poprawią jakość opieki me-
dycznej. Kolejna propozycja to umożliwienie młodym 
lekarzom wynajęcia mieszkania czynszowego z zasobu 
ZGM TBS. 

,,Dostępny lekarz” – bo tak nazwaliśmy nasz pomysł 
– jest nowością na skalę kraju. Jak dotąd żadne inne 
miasto nie próbowało w taki sposób zapraszać medy-
ków do siebie. Wsłuchujemy się równocześnie w gło-
sy samego środowiska medycznego; niewykluczone, że 
program obejmie kiedyś także np. pielęgniarki. Efekty 
będziemy więc dokładnie oceniać – wierzę jednak, że 
sam zamysł się sprawdzi. I zaowocuje łatwiejszym do-
stępem do konsultacji lekarskiej, wyższym standardem 

usług, jak najlepszym wykorzystaniem 
naszej bazy medycznej. Inwestuje 
w nią przecież także miasto – remon-
tując kolejne oddziały czy współfinan-
sując gruntownie przebudowany SOR. 
Teraz chodzi o to, aby te odnawiane 
przez nas oddziały obsadzić odpo-
wiednią liczbą kompetentnych specja-
listów.

W zakresie swoich zadań, czę-
stochowski samorząd działa 
w sferze zdrowia, jak potrafi najlepiej. 

Z miejskich programów zdrowotnych i profilaktycznych 
w ostatnich latach skorzystało już w sumie kilkadziesiąt 
tysięcy osób, od najmłodszych po seniorki i seniorów. 
 Reagujemy też na sytuacje nadzwyczajne – jak niedaw-
ny wzrost przypadków żółtaczki typu B, który udało się 
zahamować właśnie dzięki sfinansowanym przez miasto 
interwencyjnym szczepieniom. Trzeba jednak zmieniać 
na lepsze codzienność służby zdrowia, a kluczem do tej 
zmiany są lekarze. Przemyślana inwestycja z miejskiego 
budżetu w ich zwiększoną obecność w Częstochowie 
jest rozsądną lokatą dla nas wszystkich.

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Częstochowy

Szanowni Państwo!

Wszystkim zależy (...)
na równym, powszechnym, 

łatwym dostępie 
do lekarza



BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE 
GAZOWYCH GRZEJNIKÓW 
WODY PRZEPŁYWOWEJ

Gaz jest szeroko rozpowszechnionym nośnikiem 
energii, stosowanym powszechnie w gospodarstwach 
domowych. Szczelność instalacji gazowej jest dla każde-
go oczywistym warunkiem bezpiecznego użytkowania 
gazu, gdyż jego mieszanina z powietrzem grozi wybu-
chem. Większość użytkowników gazu nie wie jednak 
kiedy może pojawić się zagrożenie zatruciem tlenkiem 
węgla (potocznie zwanym czadem). W Polsce każdego 
roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla pochodzącym 
z gazowych grzejników wody przepływowej umiera ok. 
100 osób, a kilka razy więcej ulega zatruciu wymagają-
cym hospitalizacji. Przeważająca większość wypadków 
śmiertelnych zdarza się między 1 listopada a 31 mar-
ca, a więc w porze chłodnej. Przyczyną są zamknięte, 
szczelne okna. Można łatwo zapobiec powstawaniu 
tlenku węgla i jego przenikaniu do mieszkań, spełniając 

cztery podstawowe warunki bezpiecznego użytkowania 
urządzeń spalających gaz. Są to: 1) prawidłowa instala-
cja, 2) stały dopływ świeżego powietrza, 3) swobodny 
odpływ spalin, 4) właściwa eksploatacja zapewniająca 
dobry stan techniczny urządzenia gazowego. Są one 
opisane poniżej.

PRAWIDŁOWA INSTALACJA

Zainstalowania lub wymiany piecyka gazowego 
może dokonać jedynie uprawniony specjalista, zgodnie 
z instrukcją producenta. Wykonywanie prac instalacyj-
nych i regulacyjnych przez osobę nieuprawnioną może 
stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkań-
ców. Takie same wymagania co do prac instalacyjnych 
i regulacyjnych dotyczą kuchenek gazowych. Kuchenka 

powinna znajdować się jak najbliżej wywiewnej kratki 
wentylacyjnej, a stanowiska pracy powinny być usytu-
owane między oknem a kuchenką, tak, aby nad nimi 
odbywał się przepływ świeżego powietrza.

STAŁY DOPŁYW 
ŚWIEŻEGO POWIETRZA

Stały dopływ świeżego (zewnętrznego) powietrza do 
urządzenia, w którym następuje spalanie gazu ma pod-
stawowe znaczenie. Brak dopływu świeżego powietrza 
powoduje niedobór tlenu. Wynikiem tego niedoboru 
jest niezupełne spalanie i powstawanie tlenku węgla. 
Następuje to wówczas, gdy np. okna mieszkania są 
szczelnie zamknięte. Stały dopływ świeżego powietrza 
do mieszkania jest również warunkiem niezbędnym 
swobodnego odpływu spalin. W związku z tym należy 
pamiętać, aby przed każdą kąpielą dobrze przewietrzyć 
łazienkę, szczelne okna były wyposażone w nawiew-
niki powietrza, a podczas kąpieli uchylone było okno 
w mieszkaniu lub lufcik. Zasłanianie kratek wentylacyj-
nych, zarówno nawiewnej w drzwiach do łazienki, jak 
i wywiewnej na wlocie do przewodu wentylacyjnego, 
grozi śmiertelnym zatruciem.

SWOBODNY ODPŁYW SPALIN

Piecyk gazowy powinien być szczelnie przyłączony 
do przewodu spalinowego, a przewód spalinowy musi 
być szczelny i drożny. Nieszczelny komin powoduje 
osłabienie ciągu lub może być przyczyną przenikania 
spalin do sąsiadujących z nim pomieszczeń. Przewody 
kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) nale-
ży kontrolować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Kontrola powinna być przeprowadzona przez osoby 
uprawnione, a obowiązek poddania obiektu kontro-
li spoczywa na właścicielu lub zarządcy. Warunkiem 
swobodnego odpływu spalin jest jednak nie tylko 
drożny przewód spalinowy, lecz także stały dopływ 
świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym 
następuje spalanie gazu. Nie będzie odpływu spalin, 
jeżeli pracujący piecyk gazowy będzie się znajdował 
w zamkniętym, uszczelnionym mieszkaniu. Stały do-
pływ powietrza do pomieszczenia, w którym włączo-
no piecyk gazowy, jest więc warunkiem niezbędnym 
do spełnienia dwóch podstawowych wymagań bez-
pieczeństwa - zupełnego spalania gazu i swobodnego 
odpływu spalin. Podczas kąpieli nie należy włączać 
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UWAGA LOKATORZE!
Od stosowania się do poniższych rad może 
zależeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich. 
Wystarczy jedynie odrobina przezorności!
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26 osób zatrudnionych w miejskiej spółce mieszkaniowej ukończyło 
specjalistyczne studia podyplomowe, które pomogą nowocześniej administrować 

zasobem komunalnym. Studia odbywały się na Wydziale Budownictwa 
Politechniki Częstochowskiej.

Dzięki specjalnie zamó-
wionym przez spółkę studiom 
podyplomowym „Eksploata-
cja i modernizacja budynków 
mieszkalnych z elementami 
BIM” 26 pracownic i pra-
cowników ZGM z wyższym 
wykształceniem technicznym 
zyskało dodatkowe kwalifi-
kacje niezbędne w prawidło-
wym procesie zarządzania 
nieruchomościami komunalny-
mi. Chodzi szczególnie o wiedzę 
w zakresie nowych przepisów 
dotyczących m.in. bezpieczeń-
stwa, warunków użytkowania, 
parametrów efektywności ener-
getycznej budynków i stosowania 
zasad zrównoważonego budow-
nictwa, zarządzania i eksploatacji 
budynków, głębokiej termomodernizacji 
budynków (w tym budynków objętych 
ochroną konserwatorską), a także syste-
mowego zarządzania energią w budyn-
kach oraz wdrażania programów anty-
smogowych.  

Absolwentki i absolwenci studiów 
 zostali przygotowani do współpracy 
z podmiotami uczestniczącymi w proce-
sie projektowania, realizacji i zarządza-

nia budynkami wykorzystującymi 
technologię BIM (Building Infor-
mation Modeling – Modelowanie 
informacji o budynku). Technologia 
ta umożliwia lepiej skoordynowane 
i efektywniejsze działania wszystkich 
uczestników procesu eksploatacji 
i  zarządzania budynkami – 
od  strony administracyjno-prawnej, 

od strony obsługi eksploatacyjnej, 
technicznej i finansowej, remon-
tów i modernizacji, a także innych 
działań związanych z utrzymaniem 
obiektu, przeglądami i pracami 
konserwacyjnymi.

Uroczyste wręczenie świadectw 
ukończenia studiów odbyło się 
9 lipca w sali reprezentacyjnej Ka-
mienicy Kupieckiej. Wziął w nim 

udział prezydent Często-
chowy Krzysztof Matyjasz-
czyk, a także prorektor Po-
litechniki  Częstochowskiej 
prof. dr hab. Arnold 
 Pabian, dziekan Wydziału 
 Budownictwa prof. dr hab. 
Maciej Major oraz prodzie-
kani tego  wydziału.  

Pracownicy ZGM TBS 
z nowymi kwalifikacjami

wentylatora w kuchni lub w innym miejscu w miesz-
kaniu, ponieważ jego działanie osłabia naturalny ciąg 
 spalin w przewodzie spalinowym piecyka gazowego.

DOBRY STAN TECHNICZNY 
URZĄDZENIA GAZOWEGO

Urządzenia gazowe powinny być utrzymywane 
w czystości i w dobrym stanie technicznym, a także 
okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta. Obowiązek utrzymania wymaganego stanu 
technicznego urządzeń gazowych i ich udostępnienia 
do kontroli nakłada na użytkownika lokalu Rozporzą-
dzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków tech-
nicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 
Nr 74 z dnia 9.09.1999 r., poz. 836, § 17 ust. 1 i 2). W tro-
sce o bezpieczeństwo własne i swojej rodziny do tego 
obowiązku powinien się poczuwać każdy użytkownik 
urządzeń gazowych. Piecyk gazowy używany od wielu 
lat należy niezwłocznie zgłosić do kontroli. Stary, zuży-
ty, nieczyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagra-
ża życiu. Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego 
może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym 
odpowiednie uprawnienia.

Opracowanie: mł. bryg. Katarzyna Boguszewska, 
Wydział Informacji i Promocji KG PSP
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Rośnie WODNY PARK
Stoi budynek, a wewnątrz widoczny jest już zarys basenowej strefy z szeroką zjeżdżalnią. 
O tym, jak Park Wodny w Częstochowie wyglądać będzie po zakończeniu inwestycji wyobrażenie 
daje animacja przygotowana przez projektanta. W „realu” budowę przy ul. Dekabrystów oglądał 
w czerwcu prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Prace w terenie ruszyły w sierpniu 2018 r., umowę 
na projekt i budowę podpisano rok wcześniej. Obecnie 
 budowa jest już mocno zaawansowana. Zgodnie z umo-
wą termin oddania Parku Wodnego do użytku to czer-
wiec przyszłego roku. Realizatorem inwestycji jest kon-
sorcjum częstochowskich fi rm: CZ.P.B.P. Przemysłówka 
S.A. i  Zakład Remontowo-Budowlany KAR BUD,   które-
go liderem jest Przemysłówka.

Park Wodny to jeden z „fl agowych” projektów miej-
skiego programu ,,Kierunek Przyjazna Częstochowa”. 
Oprócz wodnych atrakcji zaoferuje m.in. rozmaiconą 
strefę SPA, taras wypoczynkowy i część  gastronomiczną. 
Budowa wraz z projektem kosztuje łącznie 51,5 mln zł.

Inwestycja jest reali-
zowana w sąsiedztwie 
 Pływalni Letniej MOSiR 
przy ul. Dekabrystów 45, 
z którą będzie tworzyć 
 jeden kompleks (w czasie 
trwania inwestycji plac bu-

dowy został wydzie-
lony w taki sposób, 
aby umożliwić funk-
cjonowanie pływalni 
w sezonie, choć na 
zmniejszonym tere-
nie). Oprócz Parku 
Wodnego prace obej-
mują także budowę 
dróg wewnętrznych, 
parkingów, chodni-

ków oraz infrastruktury 
technicznej.

Na kanale youtube do-
stępna jest od niedawna 
 animacja fi lmowa, dzięki 
której można zobaczyć, 
jak docelowo wyglą-
dać będzie Park Wodny 

w Częstochowie z zewnątrz 
i wewnątrz. Link do fi lmi-
ku to:  https://www.youtube.
com/watch?v=CSovFlZVLRA  

Widoczny już w „realu” 
budynek Parku Wod-
nego ma trzy kondy-
gnacje oraz podpiw-
niczenie, w którym 
znajdzie się parking 
na 46 miejsc parkin-
gowych – z blisko 
230  łącznie plano-
wanych do obsługi 

 kompleksu. Kształt 
budynku i jego 
 lokalizacja (dłuższym 
bokiem równolegle 
do ul.  Dekabrystów) 
umożliwi pozosta-
wienie maksymalnie dużych powierzchni plażowych 
między nim a istniejącą Pływalnią Letnią. Od wschodu 
znajdzie się plac gospodarczy z wejściami technicznymi, 
natomiast hala basenowa stanowi południowo-zachod-
nią część budynku Parku Wodnego. W jej centrum hali 
znajdzie się niecka rekreacyjna z atrakcjami wodnymi. 
Wydzielono także mniejsze strefy –  dziką i leniwą rzekę, 
grotę sztucznej fali, część ze sztuczną falą wytwarzaną za 
pomocą kuli, strefę z masażami pod- i nawodnymi oraz 
gejzerami powietrznymi, a także strefę  relaksu z leżanka-
mi i ławeczkami z masażem. W pobliżu niecki rekreacyj-
nej zaplanowane są baseny z hydromasażem oraz miejsca 
wypoczynku na leżakach. Będzie też strefa z brodzikiem 
dla dzieci. Na parterze budynku znajdą się punkty kaso-
we oraz szatnie wyposażone w 227  szafek dla 554 osób, 20 
przebieralni (w tym jedna dla osób niepełnosprawnych) 
oraz dodatkowo 2 szatnie dla grup zorganizowanych 
(łącznie 105 osób) i 3 przebieralnie (w tym jedna dla osób 
niepełnosprawnych).

Na piętrze powstanie z kolei strefę SPA, a także taras 
relaksacyjny z placem zabaw oraz strefa gastronomicz-
na – z barem ,,suchym” i ,,mokrym” – na antresoli. SPA 
obejmie pomieszczenia odnowy biologicznej – saunę su-
chą fi ńską, biosaunę z solą, łaźnię kamienną i rzymską, 
caldarium (czyli odmianę łaźni parowej z nieco niższymi 
temperaturami), saunę 4 żywiołów, grotę lodową, saunę 
,,infrared” (z promiennikami podczerwonymi zamiast 
pieca), grotę solną, basenik schładzający, basen solan-
kowy oraz prysznice z rozmaitymi programami kąpieli, 
którym  towarzyszą efekty świetlne oraz odgłosy natury.  

Na piętrze przewidziano także część  administracyjną. 
W piwnicach znajdą się natomiast pomieszczenia tech-
niczne, socjalne, magazynowe oraz wspomniany  parking. 

6 czerwca z aktualnym stanem budowy Parku 
 Wodnego zapoznawał się prezydent Krzysztof Matyjasz-
czyk, któremu towarzyszył naczelnik Wydziału Inwesty-
cji i  Zamówień Publicznych UM Michał Konieczny.

Grafi ka: slidy z animacji 
oraz zdjęcia z budowy (6.06.2019)



Promenada Śródmiejska to element programu 
„Kierunek Przyjazna Częstochowa”, w ramach którego 
władze miasta chcą m.in. sukcesywnie zwiększać możli-
wości rekreacji i wypoczynku w mieście.

- Obok budowy nowych boisk przy szkołach, kolejnych 
placów zabaw i rekreacji czy zwiększania długości dróg 
rowerowych, celem jest też poszerzanie i poprawa jako-
ści terenów zielonych na gruntach miejskich w sąsiedz-
twie osiedli mieszkaniowych – mówi prezydent miasta 
Krzysztof Matyjaszczyk, który obejrzał postęp prac przy 
budowie Promenady.

W przypadku Promenady Śródmiejskiej nieza-
gospodarowany wcześniej teren blisko ścisłego cen-
trum miasta stanie się przyjaznym miejscem spacerów 
i  rekreacji na powietrzu. Najchętniej będą z niego za-
pewne korzystać mieszkańcy pobliskich bloków, którzy 
byli wśród inicjatorów uporządkowania i zagospodaro-
wania tego terenu.

Część  obszaru pod inwestycję – czyli dawnych tere-
nów składowych ,,Węglobloku” – była wykorzystywana 
wcześniej jako ,,dziki” parking. Prace budowlane musia-
ła poprzedzić m.in. rozbiórka dwóch starych budynków 
gospodarczych, ogrodzeń oraz pozostałości zabudowy. 
Zdemontowane zostały też schody terenowe, nie dzia-
łający maszt oświetleniowy oraz odcinek  nieczynnego 
kanału sanitarnego. Obecny etap inwestycji obejmuje 
kompleksowe uporządkowanie  terenu,  wytyczenie 

i utwardzenie traktów pieszych oraz przygotowanie 
miejsc do  wypoczynku. Głównym  elementem kom-
pozycyjnym Promenady Śródmiejskiej jest aleja dla 
pieszych, biegnąca na linii wschód-zachód przez cały 
teren. Aleja łączy plac wejściowy z placem central-
nym, który będzie wielofunkcyjnym terenem sporto-
wym z urządzeniami do ćwiczeń typu street  workout.           
Na pokrytym bezpieczną  nawierzchnią placu pojawią 
się też elementy małej architektury – stojaki na rowery, 
ławki, kosze na śmieci, latarnie. 

Od strony północno-zachodniej i południowo-wschod-
niej plac odgrodzą od sąsiednich działek ogrodzenia 
gabionowe. Plac wejściowy i centralny okolą murki 
oporowe. Powstanie też brama wejściowa w formie per-
goli. W  południowej części placu centralnego znajdzie 
się przestrzeń z miejscami do siedzenia w formie amfi -
teatru. Cały plac otoczy rodzaj „zielonego pierścienia” 
– skarpy, która ograniczy uciążliwość odgłosów z pobli-
skiej arterii komunikacyjnej.

W ramach obecnych prac następują zmiany 
w obecnym ukształtowaniu terenu – tak aby nawią-
zywał on do poziomów otoczenia i zrealizowanego 
przedłużenia 
ul. Śląskiej do alei Bohaterów Monte Cassino. Dzięki 
 nowym nasadzeniom zieleni cały teren zyska  większy 
ład kompozycyjny. Promenada będzie oczywiście 
oświetlona i monitorowana - w ramach miejskiego 

5

Trwa budowa 
Promenady Śródmiejskiej

Promenada powstaje na terenie dawnego ,,Węglobloku” między aleją Wolności a ul. Śląską. 
Będzie tam m.in. zadrzewiona aleja, otoczony ,,zielonym pierścieniem” plac rekreacyjny, 

a także miejsce spotkań. Prace rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku, 
a ich finał zaplanowano latem 2020 r. Inwestycja warta jest blisko 6 mln zł.
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Na jedną z częstochowskich stacji paliw przyszedł 
mężczyzna, który dobijał się do drzwi. Po ich otwarciu 
22- latek zażądał wydania pieniędzy a następnie uderzył 
pracownika stacji pięścią w twarz. Pomiędzy mężczy-
znami doszło do przepychanek. Z uwagi na zdecydowa-
ną postawę pracownika, napastnik nie osiągnął swojego 
zamiaru, wsiadł na rower i uciekł. Po otrzymaniu tej in-
formacji policjanci ustalili dane podejrzanego, do któ-
rego dotarli już po kilku godzinach. Zebrany w sprawie 
materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie miesz-
kańcowi Częstochowy zarzutu usiłowania rozboju i ob-
jęcia go policyjnym dozorem. Za taki czyn kodeks karny 
przewiduje karę do 12 lat pozbawienia wolności.

mł. asp. Sabina Chyra-Giereś 
oficer prasowy KMP 
w Częstochowie

informuje:

Przez cały okres wakacyjny będziemy mogli spotkać 
mundurowych na rowerach. Policjanci będą pełnili służ-
bę przede wszystkim w rejonie miejsc rekreacyjnych, 
takich jak parki, zbiorniki wodne oraz centrum miasta. 
Będą to patrole zarówno umundurowane, jak również 
operacyjne. Najważniejszym zadaniem rowerowych pa-
troli będzie dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców oraz 
reagowanie na popełniane przestępstwa lub wykrocze-
nia. Służby patrolowe wpisują się w zadania Bezpieczne 
 Wakacje 2019.

Obecnie Wydział Prewencji KMP w Częstochowie 
posiada 4 rowery, które zakupione zostały ze środków 
Urzędu Miasta Częstochowy na wniosek Zarządu Tere-
nowego NSZZP przy KMP w Częstochowie. Mamy na-
dzieję, że widok mundurowych na rowerze będzie przez 
mieszkańców odbierany pozytywnie, a służba pełniona 

w ten sposób pozwoli uniknąć kolejnych zagrożeń oraz 
wpłynie na wzrost bezpieczeństwa w mieście.

Patrole rowerowe 
w częstochowskiej komendzie

Odpowie za usiłowanie rozboju

Lato w pełni, aura zachęca do spędzania czasu poza domem. Zdecydowanie chętniej korzystamy 
z rowerów, łyżworolek oraz innego sprzętu sportowego. Zwiększona aktywność fizyczna powoduje 
również wzrost zagrożeń. Dlatego też, w trosce o bezpieczeństwo osób aktywnie spędzających 
czas, od dziś będziemy mogli spotkać policjantów, którzy będą pełnić służbę na rowerach.

Policjanci z komendy w Częstochowie zatrzymali 22-latka, podejrzanego o usiłowanie rozboju. 
Jak ustalili śledczy, mężczyzna przyszedł na jedną ze stacji paliw, zażądał wydania pieniędzy 
i uderzył pracownika w twarz. Na wniosek śledczych prokurator z Prokuratury Rejonowej 
zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru.
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 CZĘSTOCHOWSKI SENIOR

Wakacyjne Kino Seniora 

Kino Studyjne OKF ILUZJA zaprasza wszystkich seniorów na wakacyjne seanse filmowe. 
Bilety w ramach Kina Seniora można nabyć za 8 zł.

Seanse filmowe wyłącznie dla środowiska seniorów 
to osobna ścieżka repertuarowa z pięknymi i wartościo-
wymi filmami. Kino Seniora pojawiło się w repertuarze 
OKF w 2010 roku i szybko okazało się, że jeden seans 
w miesiącu nie zaspokaja potrzeb odbiorców. Projekcje 
odbywają się zwykle we wtorki, w godzinach południo-
wych.

OKF zaprasza na projekcje wszystkich seniorów - 
nie tylko stałych bywalców comiesięcznych projekcji 
w ramach KINA SENIORA, ale przede wszystkim tych, 
którzy jeszcze tu nie byli oraz Uniwersytety Trzeciego 
Wieku. 

- Mamy nadzieję, że nasze KINO SENIORA będzie 
chwilą wytchnienia, dobrą zabawą, a czasem odpowie-

dzią na wiele istotnych pytań o charakterze egzysten-
cjalnym – podkreślają organizatorzy letniej akcji.

Podczas „Kina” prezentowane są filmy bardzo róż-
norodne, z różnych kategorii: klasyka światowa, klasyka 
polska, filmy dokumentalne, najlepsze i najciekawsze 
dokonania kina światowego oraz filmy mistrzów kina. 
Filmy interesujące, kontrowersyjne, zabawne i wzrusza-
jące.

Organizatorzy podkreślają, że film obejrzany w kinie 
zaspokaja potrzeby nie tylko duchowe, kulturalne, ale 
także towarzyskie - seanse są znakomitą motywacją do 
wyjścia z domu i spotkania się przed czy po projekcji ze 
znajomymi.

 systemu  monitoringu wizyjnego, a także skanalizowana. Wody 
opadowe prowadzone będą w kierunku terenów zielonych. Obsłu-
ga  komunikacyjna Promenady Śródmiejskiej 
ma odbywać się istniejącym zjazdem z alei 
 Wolności – będą z niego korzystać pojazdy 
serwisowe. Parkowanie innych samochodów 
w obrębie  samej Promenady nie będzie możli-
we. Będą za to postoje dla rowerów – znajdą się 
w bezpośrednim  sąsiedztwie tras rowerowych.

Zakończenie obecnego – pierwszego etapu 
 inwestycji - planowane jest na koniec sierpnia 
2020 roku (wykonawca nie wyklucza wcze-
śniejszej  finalizacji prac). Koszt robót to blisko           
5,9 mln zł. Pozostała część kosztów obejmuje opracowanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzór inwestorski (łącznie 
 ponad 100 tys. zł).  Wykonawcą Promenady – wyłonioną w postępo-
waniu przetargowym – jest częstochowska firma TEL-BRUK.
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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
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