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Nasze miasto wykorzystuje najle-
piej, jak to jest możliwe, swoje walory 
– gospodarcze, kulturalne, naukowe 
i akademickie, swoje położenie i roz-
poznawalność. Samorząd skutecznie 
korzysta z obecności Polski w Unii 
Europejskiej, zdobywając i dobrze 
wydając wspólnotowe fundusze. Two-
rzymy model miasta przyjaznego 
i otwartego. I już jesteśmy wzorem 
dla miast o podobnym potencjale. 
Niestety – jakość życia, którą udaje 

nam się kreować, a także nasz przyszły rozwój są teraz 
zagrożone. Zagrożone działaniami rządu, któremu na 
sukcesie samorządności najwyraźniej nie zależy. Jak na 
ironię, dzieje się to równo 30 lat od 
pamiętnych wyborów, których efek-
tem była także późniejsza reforma 
samorządowa… 

Żaden rząd nie zabierał nam 
dochodów i nie obciążał przy tym 
naszych wydatków na taką skalę jak 
obecny – i to także w trakcie roku 
budżetowego. Za sprawą działań 
władzy centralnej w budżecie naszego 
miasta może zabraknąć nawet ok. 125 mln zł w skali 
roku. Ta kwota obejmuje ponad 57-milionowy wzrost 
wydatków miasta i 68 mln ubytku w jego dochodach. 
A wszystko za sprawą nowych regulacji, które rzą-
dzący wprowadzili – ze szkodą dla samorządu – głów-
nie w tym roku. Same zmiany w przepisach podatko-
wych oznaczają, jak szacujemy, zmniejszenie wpływów 
do kasy Częstochowy związanych z dochodami z PIT 
o prawie 63 mln rocznie! Na koszty edukacji rządowa 
subwencja oświatowa nie wystarcza nam już od dawna. 
Rok w rok miasto musi sięgać coraz głębiej do własnej 
kieszeni, aby sfinansować decyzje ministerstwa, w tym 
koszty reformy edukacji. Coraz więcej dokładamy też 
do zadań zleconych przez administrację rządową. 

Jak te obciążenia odczuwa miasto? Część z tych 
rzeczy, które zaplanowaliśmy do zrobienia, trzeba odło-
żyć na półkę, mając nadzieję na lepsze czasy. Musimy 
więc wstrzymać m.in.  modernizację niektórych ulic – 
choć ich mieszkanki i mieszkańcy wyczekują jej od lat. 
W najbliższym czasie zabraknie środków na połączenie 
rowerowe ul. Piłsudskiego z ul. Wróblewskiego, odłożyć 

trzeba będzie budowę ważnego przedłużenia ul. Obroń-
ców Westerplatte. Młodzież Zespołu Szkół Zawodo-
wych Specjalnych nie skorzysta na razie z planowanej 
windy, nie będzie też przebudowy sali gimnastycznej 
w ZSP nr 2. Nie ruszymy na pewno z budową nowej 
linii tramwajowej, a tempo i zakres dalszej rewitaliza-
cji Parku Lisiniec także stoi pod znakiem zapytania. 
Musimy wstrzymać się z budową kolejnego, planowa-
nego bloku komunalnego, a w schronisku dla zwierząt 
nie pojawią się nowe wybiegi dla psów. Zabraknie nawet 
na tak lubianą świąteczną dekorację placu Biegańskiego. 
Mało tego – jeśli rząd nie zapewni miastu rekompensat 
wątpliwa stanie się także przyszłość bezpłatnej komu-
nikacji dla dzieci czy programów zdrowotnych – w tym 
np. rehabilitacji ruchowej dla seniorów. Nie będziemy 

mogli sobie pozwolić – w takim 
zakresie jak dotychczas – na wspiera-
nie klubów sportowych czy organiza-
cji pozarządowych. Jeśli Częstochowa 
nie będzie w stanie wnieść wkładu 
własnego do kluczowych dla naszego 
rozwoju projektów unijnych, to i one 
mogą zostać wstrzymane. Taki scena-
riusz aż trudno sobie wyobrazić.    

Władze innych miast także mówią 
o porzucaniu ważnych projektów, zaciąganiu pożyczek 
na bieżące potrzeby, a nawet o … widmie bankructwa. 
W tej sytuacji bacznie przyglądamy się naszemu budże-
towi. Już po raz kolejny w tym roku wszystkie jednostki 
organizacyjne Urzędu Miasta tną wydatki. Staramy się, 
aby nie przekładało się to na nagłe obniżenie jakości 
życia w mieście. Żebyśmy jednak wyszli z tego kryzysu, 
rząd powinien niezwłocznie pomyśleć o instrumentach 
rekompensujących nam straty. Rolą samorządowców 
jest zabieganie o dobro mieszkanek i mieszkańców – to 
dla nich domagamy się od strony rządowej niezbędnych 
rekompensat. Zwracamy uwagę na zagrożenie – finan-
sowe ,,rozmontowanie” samorządów będzie dotkliwym 
ciosem nie tylko dla lokalnych społeczności, ale dla pol-
skiej demokracji w ogóle.         

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Częstochowy

Szanowni Państwo!

Tworzymy 
model miasta 
przyjaznego 
i otwartego



PAMIĘTAJ,ABY: 

-  uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakie-
gokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą 
komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej), 

- nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów 
nawiewnych, 

- przy instalacji 
urządzeń i systemów 
grzewczych korzystać 
z usług wykwalifiko-
wanej osoby, 

- dokonywać okre-
sowych przeglądów 
instalacji wentyla-
cyjnej i przewodów 
kominowych oraz ich 
czyszczenia. 

Gdy używasz węgla 
i drewna, należy to 
robić nie rzadziej niż 
raz na 3 miesiące. Gdy 
używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rza-
dziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właści-
ciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentyla-
cyjnej nie rzadziej niż raz w roku, 

- użytkować sprawne technicznie urządzenia, w któ-
rych odbywa się proces spalania zgodnie z instrukcją 
producenta: kontrolować stan techniczny urządzeń 
grzewczych, 

- stosować urządzenia posiadające stosowne 
dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; 
w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wysta-
wionej przez producenta lub importera urządzenia 
tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego 
informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznacze-
niu i zakresie stosowania danego urządzenia, 

- w przypadku wymiany okien na nowe sprawdzić 
poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna 
są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do 
wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać 
wentylację, 

- systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. 
poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź 
kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji 
kartka powinna przywrzeć do ww. otworu lub kratki, 

- często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa 
się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone 
w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewiel-
kie, rozszczelnienie okien, 

- rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, 
w której sypia twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpie-
czeństwa dodatkowe czujniki warto umieścić w każdym 
pomieszczeniu, nie spalaj węgla drzewnego w domu, 
garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszcze-
nia te nie mają odpowiedniej wentylacji, 

- nie zostawiać w garażu samochodu z zapalonym 
silnikiem, nawet jeżeli 
drzwi do garażu pozo-
stają otwarte,

- nie bagatelizo-
wać objawów dusz-
ności, bólów i zawro-
tów głowy, nudności, 
wymiotów, oszołomie-
nia, osłabienia, przy-
śpieszenia czynności 
serca i oddychania, 
gdyż mogą być sygna-
łem, że ulegasz zatru-
ciu czadem; w takiej 
sytuacji należy natych-
miast przewietrzyć 

pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć 
porady lekarskiej.

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony oraz 
zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia 
powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka 
z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność 
i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

JAK POMÓC PRZY ZATRUCIU 
TLENKIEM WĘGLA?

- należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, 
czystego powietrza,

- jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną 
w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze, 

- rozluźnić poszkodowanemu ubranie, ale nie roz-
bierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego prze-
marznięcia,

-  wezwać służby ratownicze: 
POGOTOWIE RATUNKOWE – tel. 999, 
STRAŻ POŻARNA – tel. 998 lub 112.

Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony 
nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wyko-
nania sztucznego oddychania i masażu serca.
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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!
( część II )



NAJŁADNIEJSZY balkon 
i ogródek działkowy 2019
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W tym roku najładniejsza działka znajduje się na terenie 
Rodzinnych Ogródków Działkowych „Wypalanki”, 

a najładniej ukwiecony balkon – przy ul. Targowej na Starym Mieście.

Rozstrzygnięto ogłoszone przez Urząd Miasta Czę-
stochowy konkursy ,,Najładniej ukwiecony balkon 2019” 
oraz  „Najładniejsza Działka Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych w Częstochowie 2019”  (ten zorganizo-
wany we współpracy z Polskim Związkiem Działkowców 
Okręgowym Związkiem Działkowców w Częstochowie).

 Do udziału w konkursie na ,,Najładniej ukwiecony 
balkon 2019” wpłynęły 32 zgłoszenia. Komisja pod prze-
wodnictwem Elżbiety Idczak-Łydżby, pełnomocniczki 
Prezydenta Częstochowy ds. estetyki miasta przyznała 

•	 pierwszą nagrodę w wysokości  600 zł (brutto) 
Beacie i Tadeuszowi Bednarkom (balkon 
w budynku przy ul. Targowej 13), 

•	 drugą nagrodę w wysokości 400 zł - Janowi 
Rydzyńskiemu (ul. Mościckiego 14) oraz 

•	 dwie równorzędne trzecie nagrody po 300 zł 
każda – Erice Kornalskiej (ul. Mościckiego 16) 
oraz Łukaszowi Wywiałowi (al. NMP 6).

Na konkurs „Najładniejsza Działka Rodzinnych Ogro-
dów Działkowych w Częstochowie 2018” wpłynęło 28 
zgłoszeń. Komisja – również pod przewodnictwem 
pełnomocniczki Prezydenta Częstochowy ds. estetyki 
miasta– oceniała zagospodarowanie działki, ogólne wra-
żenie, dodatkowe elementy wystroju oraz rozwiązania 
proekologiczne.

•	 I nagrodę (900 zł brutto) otrzymała Lidia Kaptur 
(ROD „Wypalanki”), 

•	 II (600 zł brutto) – Andrzej Turek (ROD im. 
Curie-Skłodowskiej), 

•	 III (po 450 zł brutto) – Krystyna i Jerzy Piątczak 
(ROD Rząsawa) oraz Mariusz Starczewski (ROK 
„Huta Częstochowa”).

Nagrody w obu konkursach podczas 27. Dni Często-
chowy wręczył w sobotę, 24 sierpnia, prezydent Krzysz-
tof Matyjaszczyk.

Balkon przy ul. Targowej 13

Balkon przy ul. Mościckiego 16 Balkon przy ul. Alei NMP 6  Balkon przy ul. Mościckiego 14



Problemy organizacyjno-kadrowe dotykają 
publiczną służbę zdrowia w całej Polsce. Nie inaczej jest 
w Częstochowie. Z jednej strony, Miejski Szpital Zespo-
lony zmaga się z problemami ściśle związanymi ze spo-
sobem i wysokością kontraktowania świadczeń przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Z drugiej – problemem 
jest deficyt kadry lekarskiej. Samorząd Częstochowy – 
w zakresie swoich kompetencji – wychodzi naprzeciw 
wyzwaniom, jakie stoją przed służbą zdrowia w naszym 
mieście.  

DOSTĘPNY LEKARZ
Miasto chce ich przyciągnąć stypendiami, refundacją kosztów kursów specjalizacyjnych czy 
dofinansowaniem do wynajmu mieszkania z zasobów ZGM TBS. Efektem ma być lepszy dostęp 
do lekarzy, w tym specjalistów. Do 6 września potrwa nabór studentek i studentów medycyny 
zainteresowanych miejskim stypendium.   
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Miasto przyjazne 
dla biznesu
Częstochowa znalazła się na czwartym miejscu – ex aequo z Bielskiem-Białą – w rankingu miast 
przyjaznych dla biznesu, przygotowanym przez redakcję Forbesa. Zajmuje też wysoką siódmą 
pozycję wśród najbardziej innowacyjnych miast w Polsce.

Twórcy zestawienia spostrzegli, że w naszym kraju 
jest 5-6 dużych i gospodarczo aktywnych aglomera-
cji oraz kilka mniejszych ośrodków wyróżniających się 
liczbą działających spółek. Wśród nich Częstochowa. 
W swojej kategorii – miast od 155 do 299 tys. mieszkań-
ców - wyprzedziła m.in. Toruń, Olsztyn, Gliwice, Zabrze 
i Sosnowiec.

W zestawieniu miasta i gminy podzie-
lono na pięć kategorii według liczby 
mieszkańców – powyżej miliona; od 300 
tys. do 999 tys.; od 150 tys. do 299 tys.; 
od 50 tys. do 149 tys. i poniżej 50 tysięcy. 

Po przeliczeniu na 1000 mieszkań-
ców pod uwagę wzięto liczbę rejestracji 
nowych spółek (po odjęciu upadłości 
i wykreśleń z rejestru); liczbę zarejestrowanych spółek 
zagranicznych; saldo migracji spółek (przeniesione do 
miejscowości minus wyprowadzone z niej). Ten ostatni 
czynnik miał wagę trzy razy wyższą niż pozostałe.

W Częstochowie w 2018 zarejestrowano 188 spółek, 
powstały 103 nowe spółki zagraniczne, a saldo migra-
cji wynosi aż 11 sztuk. Danych dostarczył Centralny 

Ośrodek Informacji Gospodarczej.
Najlepsze w kategorii, w której czwarta jest Często-

chowa pozostają miasta wojewódzkie - Rzeszów przed 
Katowicami i Białymstokiem.

W sumie w tabelach znalazły się dane o 39 miejsco-
wościach z najwyższą aktywnością biznesową. Okazało 

się, że jest wśród nich 7 miejscowości 
z aglomeracji warszawskiej, 8 z Gór-
nego Śląska lub bliskiego sąsiedztwa 
(Bielsko-Biała i Częstochowa) i 4 
z aglomeracji wrocławskiej.

Z kolei w rankingu najbardziej 
innowacyjnych miast różnica pomię-
dzy pierwszym miastem w zestawie-
niu, a ostatnim to zaledwie 10 punk-

tów. Częstochowa zajęła 7 miejsce ex aequo z Łodzią 
i Katowicami. Pierwszy w tym rankingu był Gdańsk 
przed Wrocławiem i Poznaniem.

Rankingi można znaleźć na stronie internetowej 
Forbesa oraz w publikacji poświęconej Kongresowi 
Regionów.

Foto: Andrzej Ślęzak. 
Zdjęcie z pleneru FOTO INVEST



–  Wspieramy ochronę zdrowia poprzez remonty 
oddziałów czy inwestycje takie, jak w nowy Szpitalny 
Oddział Ratunkowy na Zawodziu. Prowadzimy rocznie 
około 20 programów zdrowotnych i profi laktycznych, 
uruchamiamy też środki w sytuacjach kryzysowych, np. 
na interwencyjne szczepienia przeciw żółtaczce typu ,,A”. 
Aby sytuacja w służbie zdrowia trwale się poprawiła, 
potrzebni są jednak przede wszystkim lekarze – mówi 
prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. – Wspólnie 
z radnymi doszliśmy do wniosku, że trzeba podjąć dzia-
łania, aby bardziej zainteresować lekarzy Częstochową 
i pracą w miejskim szpitalu. Stąd program ,,Dostępny 
lekarz”, realizowany w ramach programu „Teraz lepsza 
Praca”. Samorząd chce zachęcić aspirujących, młodych 
lekarzy, aby związali się z Częstochową na jak najdłużej. 
Już w kwietniu Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie 
zachęt dla medyków. Przyjęte wówczas kryteria naboru 
do programu będą nieco modyfi kowane – spory wpływ 
na ich kształt mają głosy docierające do samorządu ze 
środowiska medycznego. Program w takiej formie jak 
,,Dostępny lekarz” nie istnieje obecnie w żadnym innym 
mieście w Polsce i jako inicjatywa pilotażowa jego reali-
zacja będzie na bieżąco analizowana 
i – w razie potrzeby – dopasowywana 
do potrzeb.

 
Program składa się z trzech elemen-

tów (modułów). Pierwszy to stypen-
dia – nabór chętnych już się rozpoczął. 
Miasto przyzna je studentom VI roku 
kierunku lekarskiego, którzy po zakoń-
czeniu kształcenia zobowiążą się pra-
cować w publicznym podmiocie leczniczym, dla któ-
rego Gmina Częstochowa jest organem założycielskim 
przynajmniej przez 3 lata. Młodzi medycy taką decyzję 
będą musieli podjąć wkrótce po zakończeniu studiów 
(według obecnych kryteriów – do 12 miesięcy, po pla-
nowanych zmianach - do półtora roku).

Stypendium pieniężne (maksymalnie 2 tys. zł) będzie 
przyznawane na okres 9 miesięcy (czyli tyle, ile trwa 
rok akademicki). Na stypendium będą mogli liczyć ci, 
którzy zaliczyli w terminie V roku studiów, mają wpis 
na kolejny rok akademicki i uzyskali stosowną śred-
nią ocen (według obecnych kryteriów 4,2, z propozy-
cją obniżenia do 3,5). Stypendystom nie będzie wolno 
powtarzać roku, na który złożyli wniosek o stypendium. 
Nie będą mogli też korzystać z urlopów określonych 
w regulaminie studiów.

Drugi element programu – „Mieszkanie w Często-
chowie dla lekarza” – da młodym medykom możliwość 
ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego z zasobu 
lokali czynszowych Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej TBS.

Trzeci moduł to ,,Kształcenie i podnoszenie kwa-
lifi kacji osób wykonujących zawody medyczne”. Prze-
widuje on m.in. refundację podnoszenia kwalifi kacji 
lekarzy w trakcie specjalizacji – szkoleń wynikających 
z programu specjalizacji, jak również innych szko-
leń mających wpływ na jakość usług medycznych 
(w zależności od potrzeb szpitala). W tym roku  na ten 
cel w miejskim budżecie przeznaczono 70 tys. zł, a na 
realizację wszystkich elementów programu w tym roku 
przewidziano wstępnie kwotę 200 tys. zł. Z programu 
podnoszenia kwalifi kacji będą mogły skorzystać osoby 
kształcące się na VI roku studiów medycznych polskich 

uczelni na kierunku lekarskim, rezy-
denci specjalizujący się w Miejskim 
Szpitalu Zespolonym, lekarze specjali-
zujący się w ramach etatu w tym szpi-
talu oraz lekarze o defi cytowych specja-
lizacjach (określonych przez dyrektora 
Miejskiego Szpitala Zespolonego).  

17 lipca w Urzędzie Miasta odbyło 
się spotkanie prasowe poświęcone 

nowemu programowi. Obok prezydenta Krzysztofa 
Matyjaszczyka wziął w nim udział m.in. dyrektor Miej-
skiego Szpitala Zespolonego Wojciech Konieczny.

Skorygowane kryteria programu zostać jeszcze 
zatwierdzone na najbliższej sesji przez Radę Miasta. 
Ze szczegółami programu stypendialnego (według 
obecnych kryteriów) można zapoznać się w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy pod 
adresem:

https://bip.czestochowa.pl/artykul/2351/1161716/
ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypen-
dium-studentom-vi-roku-studiow-ksztalcacym-sie-na
-kierunku-lekarskim-w-ramach-programu-dostepny-
lekarz

Od lipca trwa już nabór studentów chętnych do sko-
rzystania z tej formy wsparcia. Wnioski będzie można 
jednak składać aż do 6 września 2019 r. z dopiskiem 
„Dostępny Lekarz - Centrum Obsługi Inwestora”.

 

Prowadzimy rocznie 
około 20 programów 

zdrowotnych 
i profi laktycznych
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mł. asp. Sabina Chyra-Giereś 
oficer prasowy KMP 
w Częstochowie

informuje:

Policjanci, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo 
na drodze - sierż. Daniel Mękarski i sierż. Mateusz Kyzioł 
z częstochowskiego wydziału ruchu drogowego, wyka-
zali się czujnością także po tym, jak białe czapki zosta-
wili w jednostce po zakończonej służbie. W miejscowości 
Kłobukowice zauważyli kierującego samochodem marki 
Renault, który wykonywał na drodze manewry zagraża-
jące bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogo-
wego. Gdy zrównali się z pojazdem, za kierownicą zoba-

czyli mężczyznę, którego wygląd i zachowanie mogły 
wskazywać, że znajduje się pod wpływem alkoholu. 
Zatrzymali pojazd kierowany przez 44-letniego miesz-
kańca powiatu częstochowskiego. Przypuszczenia poli-
cjantów okazały się słuszne. Nieodpowiedzialny kierowca 
miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Mężczy-
zna odpowie teraz za kierowanie w stanie nietrzeźwości. 
Oprócz utraty prawa jazdy i wysokiej grzywny, grozi mu 
kara 2 lat więzienia. 

Policjanci na co dzień zwalczający przestępczość nar-
kotykową w lipcu zatrzymali 2 osoby, które uprawiały 
na terenie swoich posesji krzaki konopi. Zatrzymany 
50-latek hodował ponad 100 krzaków konopi indyjskich. 
Posiadał również ponad 1,6 kg marihuany oraz przy-
rządy służące do jej wytwarzania. Niecały tydzień póź-
niej mundurowi zlikwidowali kolejną plantację konopi 
indyjskich. Mundurowi zatrzymali 28-letniego miesz-
kańca Częstochowy, który na terenie posesji uprawiał 
prawie 140 krzewów konopi. Podczas przeszukania mun-
durowi ujawnili także prawie 1 kg suszu roślinnego oraz 
ecstasy. Na  wniosek śledczych i prokuratora sąd podjął 

decyzję o aresztowaniu mężczyzn na okres 2 miesięcy. Za 
popełnione przestępstwo grozi im kara nawet do 10 lat 
 więzienia.

Komisariat I Policji w Częstochowie przyjął zgło-
szenie o oszustwie dokonanym na mieszkance powiatu 
częstochowskiego. Na jej telefon stacjonarny zadzwonił 
mężczyzna, podszywający się pod policjanta. Kobieta 
nie rozłączając połączenia z oszustem wybrała numer 
997. Wtedy w słuchawce usłyszała głos kobiety, która 
potwierdziła tożsamość „policjanta”. W dalszej rozmo-
wie ofiara podała przez telefon wszystkie swoje dane, 
swój numer telefonu komórkowego, loginy i hasła do 
bankowości internetowych. Fałszywy funkcjonariusz 
kazał kobiecie udać się do banku i wziąć pożyczkę u kon-
kretnego doradcy finansowego, który miał być obiektem 

działań policjantów w sprawie antykorupcyjnej. Po wyj-
ściu z banku rozmówca rozłączył się, a ona otrzymała 
sms z informacją, że pożyczona kwota została przelana 
na podane  konto bankowe oszusta. 

Częstochowscy policjanci z drogówki 
zatrzymali po służbie pijanego kierowcę

Kryminalni z Częstochowy skuteczni 
w walce z przestępczością narkotykową

Uwierzyła, że bierze udział 
w akcji policyjnej. Straciła 40 tys. zł
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Już ponad tysiąc wydanych kuponów na 
kawę i herbatę za 1zł w ramach akcji

 „kawiarenka dla seniora”
Częstochowscy seniorzy kolejny raz pokazali swoją aktywność. Ponad tysiąc wydanych 

filiżanek kawy i herbaty to aktualny bilans akcji „Kawiarenka dla Seniora” – nieco ponad miesiąc 
od uruchomienia tegorocznej edycji.

Akcja ponownie cieszy się bardzo dużym powodze-
niem. W każdym tygodniu pobieranych jest od 120 do 
nawet 200 kuponów uprawniających seniorów do zaku-
pu kawy i herbaty za symboliczną złotówkę. Wydano ich 
łącznie ponad tysiąc – to więcej niż w zeszłym roku o tej 
samej porze.

Seniorzy biorą udział w akcji indywidualnie, ale poja-
wiają się też większe grupy, jak np. uczestnicy Dziennego 
Domu Senior+ w Częstochowie, prowadzonego przez 
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

Z akcji mogą skorzystać mieszkańcy Częstochowy 
powyżej 60. roku życia, bez względu na wysokość posia-
danego dochodu, bez żadnych formalności. Jedynym wa-
runkiem udziału w akcji jest odebranie w MOPS kuponu 
i okazanie go w wybranym przez siebie lokalu. Karnety 
można odbierać trzy razy w tygodniu:

•	 we	wtorki	w	godzinach	od	10.30	do	12.30	w	sie-
dzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czę-
stochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, parter, 
pokój nr 8;

•	 w	środy	w	godzinach	od	10.00	do	11.00	w	sie-
dzibie Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstocho-
wie, al. Niepodległości 20/22, parter, pokój nr 20;

•	 w	czwartki	w	godzinach	od	9.30	do	11.30	w	sie-
dzibie Sekcji Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kilińskiego 13, 
parter, pokój nr 3.

Częstochowski MOPS koordynuje działania związane 
z przygotowaniem i samą realizacją Kawiarenki. Tego-
roczna edycja potrwa do grudnia 2019 roku.

W 2019 roku w akcji uczestniczy 17 częstochowskich 
kawiarni, restauracji i klubów, w których seniorzy mogą 
sympatycznie spędzić wolny czas przy filiżance aroma-
tycznej kawy czy herbaty za 1 zł:

•	 Restauracja TORRA 
       – Częstochowa, ul. Racławicka 2,
•	 Klub „Jazz Club Five O’Clock” 
       – Częstochowa, ul. Wilsona 16,
•	 Restauracja TOPOLLINO 
       – Częstochowa, Al. NMP 67,
•	 Restauracja POP-ART 
       – Częstochowa, Skwer Solidarności,
•	 Kawiarnia CAFE BELG 
       – Częstochowa, Al. NMP 32,
•	 Kawiarnia CAFFE DEL CORSO 
       – Częstochowa, Al. NMP 53,
•	 Kawiarnia NADO CAFE 
       – Częstochowa, Al. NMP 59,
•	 Gospoda Rybna – Częstochowa, ul. Focha 16,
•	 Gospoda ZŁOTY GARNIEC 
       – Częstochowa, ul. Iglasta 8,
•	 Kawiarnia TUTANCHAMON CAFE  
       – Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 11 pawilon 7,
•	 Kawiarnia „CAFE 29” – Częstochowa, Al. NMP 29,
•	 Klubokawiarnia „ALTERNATYWA 21” 
       – Częstochowa, ul. Mielczarskiego 20,
•	 Restauracja A NÓŻ WIDELEC 
       – Częstochowa, ul. Racławicka 18,
•	 Restauracja POD RATUSZEM 
       – Częstochowa, Al. NMP 45,
•	 Restauracja KARMA 
       – Częstochowa, ul. Szymanowskiego 1.
       oraz nowe lokale, które dołączyły w tym roku:
•	 Restauracja BUŁA Z JAJEM 
      – Częstochowa, ul. Jerzego Waszyngtona 18 lok. 2 i 17,
•	 Kawiarnia DWA KOTY CAFE 
       – Częstochowa, al. NMP 43.

UWAGA
•	 Policja	nigdy	nie	kontaktuje	się	telefonicznie	z	obywatelami	z	prośbą	o	pomoc	w	tajnej	akcji	

policyjnej,	Co	robić	w	sytuacji	awaryjnej?
•	 nie	wpuszczać	nieznajomych	nam	osób	do	mieszkania	lub	zapewnić	sobie	podczas	ich	wizyty	obec-

ność	innej	zaufanej	osoby,
•	 nie	podawać	przez	telefon	żadnych	istotnych	informacji,	w	tym	wszelkich	danych	osobowych,
•	 nie	przekazywać	gotówki	i	żadnych	innych	rzeczy	osobom	nieznanym,
•	 weryfikować	informacje	przekazane	przez	nieznajomych,	czytać	też	dokładnie	dokumenty,	które	

zamierzamy	podpisać,
•	 zawsze	żądać	okazania	identyfikatora	lub	legitymacji,	a	w	razie	wątpliwości	potwierdzić	telefonicz-

nie	dane	osoby	w	miejscu	pracy,	które	reprezentuje,
•	 w	razie	zagrożenia	lub	ujawnienia	przestępstwa	jak	najszybciej	zawiadomić	Policję.



 
 

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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Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, jako insty-
tucja kultury realizuje cele, wśród których są np. anima-
cja społeczności lokalnej, czyli pobudzanie mieszkanek 
i mieszkańców miasta w każdym wieku do podejmowania 
własnych inicjatyw oraz realizacji własnych projektów kul-
turalnych, a także tworzenie nowych form edukacji kultu-
ralnej dla zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkanek 
i  mieszkańców Częstochowy i regionu bez względu na 
wiek lub bariery społeczne.    

Dlatego do ofert kultural-
nych skierowanych do seniorek 
i seniorów, proponowanych przez 
Ośrodek należą: Koncerty Letnie 
w Altanie (koncerty orkiestr 
dętych lub kapel podwórkowych 
w przestrzeni parku miejskiego), 
spotkania grupy poetyckiej Złota 
Jesień (umożliwiające wymianę 
doświadczeń twórczych, dys-
kusje na temat literatury i nie 

tylko), spotkania muzyczne w ramach projektu Winylowe 
i Muzyczne Delicje Zbigniewa Burdy (dające okazję do 
wysłuchania rzadkich i wyjątkowych nagrań muzycznych 
na profesjonalnym sprzęcie do odtwarzania), koncerty 
muzyki klasycznej połączone z degustacją herbaty - Classic 
Tea (będące wyjątkową okazją do wysłuchania utalento-
wanych młodych muzyków, do tego w ciepłej i przyjemnej 
atmosferze), cykl wydarzeń Spotkania z Operą Mirona Pie-
trasa (podczas których prelekcja na temat wybranych tytu-
łów operowych wraz z materiałem pokazowym pozwalają 
na rzetelne zgłębienie wiedzy na temat tego rodzaju dzieł 
muzycznych).

Ponadto seniorki i seniorzy mogą z powodzeniem zna-
leźć interesujące treści również podczas takich cyklicznych 
wydarzeń jak: Międzynarodowy Festiwal Muzyk Sakralnej 
„Gaude Mater”, Dni Europejskiej Kultury Ludowej, Noc 
Kulturalna (interdyscyplinarna impreza jest skierowana do 
wszystkich grup wiekowych) oraz podczas okazjonalnie 
przygotowywanych wydarzeń, np. koncertów lub wystaw, 
realizowanych przez Ośrodek w ciągu całego roku kalen-
darzowego. Co więcej, realizowane przez Ośrodek projekty 
związane z czytelnictwem, takie jak Czytelnia Publiczna 
czy też Wymiana Książki, także mogą zaspokoić kulturalne 
potrzeby osób starszych. Zatem spektrum propozycji adre-

sowanych do seniorek i seniorów jest szerokie, a dostępność 
niektórych wyda-
rzeń (na część z nich 
wstęp jest bezpłatny 
i otwarty, a sam 
Ośrodek mieści się 
w ścisłym centrum 
miasta), możliwość 
spotkań między-
pokoleniowych (na 
część wydarzeń 
przychodzą zarówno 
starsi, jak i młodsi) oraz poczucie 
bezpieczeństwa (Ośrodek nie 
przytłacza zarówno swoją prze-
strzennością, jak i liczbą zgro-
madzonych podczas wydarzeń 
ludzi, łatwo się w nim odna-
leźć oraz poczuć swobodnie) 
sprawiają, że Ośrodek Pro-
mocji Kultury „Gaude Mater” 
w Częstochowie jest otwarty 
na osoby starsze, które zechcą 
do niego przyjść i skorzystać 
z proponowanej oferty kultu-
ralnej, a nawet na osoby, 
które zechcą podzie-
lić się swoim doświad-
czeniem, wiedzą, pasją 
i twórczością. Ośrodek 
jest nastawiony nie tylko 
na stwarzanie okazji do 
odbioru dóbr kultury, 
lecz również na ich 
upowszechnianie, 
promowanie i pod-
trzymywania, także 
wśród lokalnych 
autorek i autorów.

Zdjęcia: arch. 
Ośrodka Promocji Kul-

tury Gaude Mater

OPK Gaude Mater 
zaprasza Seniorów


