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Częstochowski samorząd chce 
tworzyć miasto realnej integracji 
społecznej. Takiej, która nie kończy 
się na rozpoznaniu potrzeb, ale 
przekłada tę wiedzę na konkretne, 
zapisane w przepisach praktyki. Od 
dawna chcemy trwale i skutecznie 
włączać w życie miasta osoby ze 
szczególnymi potrzebami. Służy 
temu ich aktywizacja społeczna 
i zawodowa, działania w zakresie 

ekonomii społecznej, praca wspierających ich orga-
nizacji pozarządowych. Równie 
ważne są ułatwiające im życie 
inwestycje i dostęp do miejskich 
instytucji. Nasze starania w tym 
zakresie zauważono na zewnątrz – 
już dwa lata temu przyznano nam 
tytuł Samorządu Równych Szans. 
Musimy pamiętać, że choć w życiu 
wszyscy stawiamy czoła rozma-
itym wyzwaniom i przeszkodom, 
to niektórzy z nas mają ich więcej. 
Naszym wspólnym zadaniem – ważnym dla samo-
rządu –  jest te przeszkody sukcesywnie usuwać.  

Dlatego wprowadzamy w Częstochowie 
wytyczne, które pozwolą lepiej dopasować miejską 
przestrzeń do potrzeb osób z trudnościami, choćby 
w poruszaniu się. Niedawno podpisałem zarządze-
nie w tej sprawie. Wytyczne powstały w Miejskim 
Zarządzie Dróg i Transportu z inicjatywy społecz-
nego rzecznika osób z niepełnosprawnościami. 
Pomyślano w nich o wszelkich – większych i mniej-
szych – elementach, które mogą stanowić niedogod-
ność czy barierę: od studzienek kanalizacyjnych, 
przez poręcze, po rozwiązania na przystankach 

autobusowych czy parkingach. Nowe standardy 
będą obowiązywać wszystkie miejskie jednostki. 
Projektanci i wykonawcy dróg, chodników, placów 
czy skwerów będą zobowiązani tworzyć te obiekty 
w zgodzie z nowymi, lepszymi standardami. Dzięki 
nim Częstochowa będzie stopniowo, konsekwent-
nie stawać się bardziej gościnna dla osób na wóz-
kach inwalidzkich, poruszających się o kulach, nie-
widomych, słabowidzących czy niedosłyszących. 
Ale nie tylko dla nich. Łatwiej powinno być też 
kobietom w ciąży, osobom mającym przejściowe 
trudności lokomocyjne, a nawet tym, którzy np. 

idą ze sporym bagażem. Nowe regu-
lacje posłużą też oczywiście senior-
kom i seniorom. W nowoczesnym 
mieście ważne jest, aby wymagać od 
realizatorów inwestycji przestrzegania 
norm, dzięki którym to, co powstanie, 
będzie rzeczywiście dostępne i ,,łatwe 
w obsłudze” dla wszystkich. Taki 
model miasta chcemy tworzyć – zgod-
nie z ideą programu „Kierunek Przyja-
zna Częstochowa”. 

Bardzo bym sobie życzył, aby także kolejne 
pokolenia zastały Częstochowę możliwie najbar-
dziej przyjazną, wygodną, wolną od barier, nie-
wykluczającą nikogo. I aby w przyszłości jak naj-
łatwiej żyło się w niej również osobom starszym 
i szczególnie doświadczonym przez życie. 

         

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Częstochowy

Szanowni Państwo!

Od dawna chcemy 
trwale i skutecznie 

włączać 
w życie miasta osoby 

ze szczególnymi 
potrzebami



Wszystkie lokale na parterze są dostępne dla osób 
z niepełnosprawnościami. Blok jest niepodpiwni-
czony, w 3 klatkach schodowych mieści się 65 mieszkań 
komunalnych (w tym dwa chronione) - 34 jednopoko-
jowe i 31 dwupokojowych, 
o powierzchni od 37 do 51 m 
kw. Do dyspozycji lokatorów 
są też trzy wózkownie-rowe-
rownie.

Teren wokół bloku został 
zagospodarowany, oświetlony 
i skomunikowany, zasadzono 
nową zieleń. Starsze drzewa 
rosnące m.in. wzdłuż ul. Puła-
skiego będą stanowić natu-
ralne zacienienie bloku od 
strony zachodniej. 28 sierpnia, 
tuż po uzyskaniu przez miasto zgody na użytkowanie  
budynku, pierwsi lokatorzy odebrali klucze do swoich 
mieszkań.

- W ramach programu „Kierunek Przyjazna Często-
chowa” staramy się - w miarę naszych możliwości - popra-
wiać także warunki mieszkaniowe lokatorów mieszkań 
komunalnych - mówił prezydent Krzysztof Matyjasz-
czyk. - Dlatego dziś możemy przekazać klucze lokatorom 
największego z oddawanych w ostatnich latach miejskich 
bloków mieszkalnych - przy ul. Focha 80. Dziękuję wszyst-
kim tym, dzięki którym ta inwestycja powstała, a lokato-
rom życzę  dużo szczęścia w nowych mieszkaniach.   

Na inwestycję o wartości 8,2 mln zł miasto zdobyło 
2,6 mln zł dofinansowania z Banku Gospodarstwa Kra-
jowego. 

W budynku zamieszkają 
w sumie 63 rodziny. Przepro-
wadzą się z mieszkań prze-
ważnie opalanych węglem lub 
bardzo małych lokali komu-
nalnych z instalacją co. Swoje 
dotychczasowe lokale pozo-
stawią do dyspozycji Urzędu 
Miasta, który wykorzysta 
je w większości jako lokale 
socjalne. Dwa mieszkania 
mające status chronionych 
są już w administracji MOPS 
i będą przeznaczone dla osób potrzebujących, korzysta-
jących z pomocy społecznej.

W środę klucze do nowych mieszkań odebrało młode 
małżeństwo z małym dzieckiem,  p. Elżbieta z córką 
i wnuczką na wózku inwalidzkim oraz p. Danuta.   

Klucze przekazano pierwszym lokatorom tuż po 
uzyskaniu zgody na użytkowanie budynku. Admini-
strator zasobów komunalnych - Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej TBS - prowadzi jeszcze procedury zwią-

zane z przejęciem budynku 
i uruchomieniem wszystkich 
mediów, ale większość loka-
torów odebrało już w Biurze 
Gospodarki Lokalowej i Usług 
Komunalnych UM przydziały, 
a do końca tygodnia odbierze 
od ZGM także klucze.

W 2017 roku w Często-
chowie oddano do użytku 
nowy blok z 32 mieszkaniami 
przy ul. Pułaskiego oraz 12 
nowych mieszkań w zaadapto-

wanym budynku przy ul. Kiedrzyńskiej, a w ubiegłym 
roku  ZGM TBS oddał do użytku 24 mieszkania w bloku 
czynszowym.

W spotkaniu przy nowym bloku uczestniczyli – 
obok prezydenta Częstochowy – m.in. wiceprzewodni-
czący Rady Miasta Łukasz Kot, prezes ZGM TBS Paweł 
Konieczny oraz dyrektor MOPS Małgorzata Mruszczyk.

Blok komunalny niepodpiwniczony, 4-kondygna-
cyjny o powierzchni zabudowy - 1 127 m², powierzchni 
użytkowej - 3 449 m², kubaturze - 14 843 m³.

W 3 klatkach schodowych 
mieści się 65 mieszkań komu-
nalnych (w tym dwa chro-
nione), z czego 34 to mieszka-
nia typu M-2, a 31 typu M-3.

Wszystkie lokale na parte-
rze budynku są dostępne dla 
osób niepełnosprawnych. 

W budynku są też m.in. 3 
wózkownie-rowerownie i 3 
pomieszczenia techniczne.

Ogrzewanie i ciepła woda 
użytkowa pochodzi z miejskiej 

sieci ciepłowniczej – wymiennikownia w budynku.
Przed blokiem są 2 zjazdy indywidualne i 61 miejsc 

postojowych (w tym dla kierowców niepełnospraw-
nych). Wykonano też nowe oświetlenie uliczne. Pomię-
dzy budynkiem a parkingami, po stronie południowej 
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Klucze dla lokatorów 
nowego bloku komunalnego
Aż 65 mieszkań znajduje się w najnowszym budynku komunalnym, który powstał u zbiegu ulic 
Sobieskiego, Pułaskiego i Focha. 4-kondygnacyjny blok kosztował 8,2 mln zł. 
Pierwsi lokatorzy odebrali klucze z rąk prezydenta Częstochowy. 

Informacje o nowym bloku
 przy ul. Focha 80



Efekty wdrożenia 
Elektronicznej wyszukiwarki 

zamiany mieszkań

3

Przyjęty przez Prezydenta Miasta Częstochowy regu-
lamin w sprawie ułatwiania spłaty zadłużenia wobec 
Gminy Częstochowa z tytułu opłat za używanie lokali 
mieszkalnych przewiduje szereg rozwiązań mających na 
celu ułatwienie spłaty zaległych należności osobom, które 
znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Jednym z tego 
rodzaju rozwiązań jest umożliwienie osobom zamieszku-
jących w lokalach komunalnych dokonania dobrowolnej 
zamiany mieszkań. Rozwiązanie to spotkało się z dużym 
zainteresowaniem mieszkańców. Program umożliwia 
bowiem dostosowanie lokalu, a w szczególności jego 
powierzchni i wysokości opłat czynszowych do potrzeb 
konkretnych mieszkańców. Jednocześnie ułatwia on wyj-
ście ze spirali zadłużenia osobom, które znalazły się w 
trudnej sytuacji materialnej, a tym samym przeciwdziała 
zjawisku bezdomności i wykluczenia społecznego.

W związku z dużym zainteresowaniem programem, 

w 2016 r. ZGM TBS Sp. z o.o. uruchomiła specjalną 
aplikację w celu ułatwienia mieszkańcom skorzystania 
z możliwości dokonania zamiany mieszkań. Na stronie 
internetowej www.mieszkania.zgm-tbs.czest.pl zamiesz-
czona została tzw. Elektroniczna wyszukiwarka zamiany 
mieszkań, w której zamieszczane są oferty lokali mogą-
cych ulec zamianie. Oferty lokali zgłaszać mogą nieod-
płatne wszystkie osoby spełniające kryteria uczestnictwa 
w programie. Od 2016 r. w wyszukiwarce zamieszczo-
nych zostało kilkaset ofert lokali.

Szczegółowych informacji związanych z uczestnic-
twem w programie i skorzystaniem z elektronicznej 
wyszukiwarki zamiany mieszkań udzielają pracownicy 
ZGM TBS Sp. o.o.

Paweł Cichowski

– pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Wzdłuż bloku 
powstała droga dojazdowa, która będzie jednocześnie 
łącznikiem ul. Focha z ul. Sobieskiego. W pobliżu bloku 
znajduje się plac gospodarczy z przeznaczeniem na trze-
pak oraz wiata śmietnikowa na 6 kontenerów.

Teren wokół bloku został zagospodarowany nową 
zielenią – krzewy liściaste i iglaste; są też nowe traw-
niki, ławki z oparciem oraz okrągłe, betonowe kosze na 
śmieci. Poza tym pozostawiono – praktycznie bez zmian 
– drzewa rosnące m.in. wzdłuż ul. Pułaskiego.

Realizacją wartej ponad 8,2 mln zł inwestycji zajęło 
się Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska 
Mazowieckiego. Kompleksowe wykonanie stanu suro-
wego i wykończenie budynku ,,pod klucz” – fi rma 
,,KABIS” z Częstochowy. Pozostali podwykonawcy to 
również częstochowskie fi rmy, m.in. Mawer, Hydrogaz, 
Fleur.

Roboty rozpoczęły się w lutym 2018 roku – zakoń-
czenie prac nastąpiło z początkiem sierpnia 2019 r. 

Na inwestycję miasto zdobyło 2,6 mln zł dofi nan-
sowania z Banku Gospodarstwa Krajowego, ze środ-
ków Funduszu Dopłat, w ramach rządowego programu 
wsparcia budownictwa socjalnego. Realizację zadania 
zlecił i nadzorował Wydział Inwestycji i Zamówień 
Publicznych UM. 
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Nowy plecak na 
nowy rok szkolny
W Parku Lisiniec odbyła się  dwudniowa impreza z okazji finału akcji charytatywnej „NOWY PLECAK 
NA NOWY ROK SZKOLNY”.  Sobota upłynęła pod znakiem koncertów,  a niedziela - piknikowych atrak-
cji dla rodzin. W finale 350 dzieci z rodzin wymagających wsparcia otrzymało plecaki.

7 września sceną przygotowaną na Lisińcu zawładnęli artyści. Wystąpili 
APRESS BAND, LASTROAD, CLODIE i MATEUSZ MIJAL. Gwiazdami 
wieczoru byli  VIDEO oraz MEZO. Mimo deszczowej aury widzowie nie 
zawiedli.

Dzień później częstochowskie rodziny zaproszono na piknik edukacyjny 
oraz  uroczysty finał akcji „NOWY PLECAK NA NOWY ROK SZKOLNY”, 
podczas którego 350 dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia otrzymało ple-
caki z pełnym wyposażeniem, zakupione dzięki wsparciu darczyńców. Koszt 
jednego plecaka wyniósł ponad 200 złotych.

Organizatorzy zgodnie podkreślali, że akcja to wspólna praca bardzo 
wielu osób.

- Dziękuję serdecznie wszystkim darczyńcom, władzom miasta, osobom 
prywatnym i organizacjom, które przyczyniają się do tego, że dziś możemy 
obdarować tak wiele dzieci – mówiła Elżbieta Ferenc, prezes Fundacji Chrze-
ścijańskiej Adullam. - Najwspanialsze w tej akcji jest to, że możemy wręczyć 
plecaki dzieciakom, które czekają na nie z ogromną radością i będą mogły 
z dumą iść z nimi do szkoły.

Wszystkim zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia dziękował rów-
nież prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, który objął wydarze-
nie patronatem.

- Akcja osiągnęła w tym roku pełnoletność – podkreślał prezydent Maty-
jaszczyk. - Cieszę się, że wydarzenie, które zapoczątkowałem osiemnaście lat 
temu, znalazło tylu kontynuatorów, i tak się rozwinęło. Akcja jest dzisiaj połą-
czona z piknikiem edukacyjnym, towarzyszą jej koncerty i zawody sportowe. 
Włącza się mnóstwo częstochowskich instytucji i organizacji pozarządowych, 
darczyńców, przedsiębiorców, którzy pokazują, że mamy w Częstochowie 
otwarte serca i umiemy z sobą świetnie współpracować.

Faktycznie w niedzielę od samego rana na Lisińcu można było wziąć 
udział w rodzinnym pikniku edukacyjnym. Jego głównym organizatorem 
było Stowarzyszenie Abstynenckie Północ, które środki na ten cel pozyskało 
od Gminy Miasta Częstochowy.

Piknikowe stoiska przygotowały częstochowskie instytucje i organizacje. 
Pojawiły się strefy animacji, zabaw i quizów dla dzieci oraz dorosłych. Rywa-
lizowano także kulinarnie – organizacje pozarządowe przygotowały potrawy 
z grilla, a rodziny zastępcze wzięły udział w konkursie, który miał wyłonić 
najsmaczniejsze ciasteczka. Zadbano o edukację i profilaktykę – ratownicy 
medyczni, z pomocą fantoma, uczyli jak przeprowadzić skuteczną resuscy-
tację, a Częstochowskie Amazonki namawiały do samobadania w ramach  
profilaktyki raka piersi i jąder. Przygotowano stanowiska do głosowania 
w ramach budżetu obywatelskiego, a przedstawiciele Dzielnicowych Ośrod-
ków Społeczności Lokalnej prowadzonych przez częstochowski MOPS 
zachęcali do skorzystania z poradnictwa zawodowego. Prowadzono akcję 
informacyjną dotyczącą rodzicielstwa zastępczego. Nie zabrakło także strefy 
sportowej. Emocji dostarczyły: turniej siatkarski, marsz nordic-walking 
i zawody biegowe dla dzieci. Spontanicznie, po biegu najmłodszych, w zawo-
dach wystartowali także ich rodzice, a dzieciaki zagwarantowały im głośny 
doping. W niedzielę na scenie wystąpili: Paweł Łowicki Band, Iwona Chołuj 
i Marta Honzatko, Iga Kozacka oraz Amelia Cierpiał.

Organizatorami akcji „NOWY PLECAK NA 
NOWY ROK SZKOLNY” byli:  Fundacja Chrze-
ścijańska Adullam, Radny Miasta Częstochowy 
Dariusz Kapinos, Fundacja dla Rozwoju. W realiza-
cję wydarzenia włączyło się również wiele organiza-
cji pozarządowych działających na terenie Często-
chowy, a także instytucje takie jak Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej czy częstochowskie Wodociągi.  



Lekarz Neurolog Wojciech Konieczny, dyrektor 
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie, 
radny Sejmiku Województwa Śląskiego oraz autor 
programu miejskiego „NIE dla udarów - Twój czas 
na profi laktykę”, radzi:

Tylko dzięki szybkiej reakcji można zastosować 
właściwe leczenie, które może ograniczyć następstwa 
udaru oraz uratować ludzkie życie.

Udar mózgu powstaje na skutek zaburzenia 
krążenia mózgowego, zaś objawy utrzymują się 
dłużej niż 24 godziny. 

Wyróżnia się dwa rodzaju udarów mózgu: 
-> udar krwotoczny 
(powstaje na skutek wylewu krwi do mózgu)
-> udar niedokrwienny 
(jest efektem zatrzymania dopływu krwi do mózgu)

Aby łatwiej rozpoznać objawy ewentualnego udaru 
mózgu, został stworzony przez amerykańskich naukow-
ców test „F.A.S.T.” Skrót „F.A.S.T.” pochodzi od:

F face, czyli twarz. W przypadku podejrzenia udaru 
należy poprosić chorego o uśmiechniecie się, wtedy 
należy obserwować czy twarz pacjenta jest symetryczna 
(np. opuszczenie kącików ust jest efektem osłabienia 
i porażenia mięśni mimicznych twarzy).

A arm, czyli ramię. Chorego należy poprosić 
o zamknięcie oczu i wyciągnięcie kończyn górnych 

do przodu wnętrzem dłoni do góry. Jeśli jedno ramię 
będzie niżej lub będzie opadać, może to sugerować 
udar.

S speach, czyli mowa. Należy poprosić chorego 
o wypowiedzenie prostego zdania oraz o jego dokładne 
powtórzenie. Jeśli mowa chorego będzie bełkotliwa 
lub jeśli pacjent będzie miał problem z powtórzeniem 
zdania jest to sygnał, że mogło dojść do udaru.

T time, czyli czas. Ponieważ czas jest tak naprawdę 
najważniejszy w przypadku udaru, jeśli zaobserwu-
jemy którykolwiek z wyżej wymienionych symptomów 
u pacjenta, należy niezwłocznie wezwać pogotowie 
ratunkowe. Tylko dzięki szybkiej pomocy medycznej 
oraz włączeniu prawidłowego leczenia można uratować 
choremu życie! 
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Częstochowa została wyróżniona tytułem
 „Lidera w Innowacjach” za walkę z grypą 

wśród najmłodszych mieszkanek i mieszkańców miasta

Lokatorze, 
bądź bezpieczny i zdrowy

Wyróżnienie 
dla Częstochowy 
za walkę z grypą

ZDROWIE

RYSUNEK „TEST FAST”

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jak co roku 
wyróżnił samorządy, które w największym stopniu anga-
żowały się w realizację projektów zdrowotnych w zakre-
sie profi laktyki grypy.

Nagrody wręczono 10 września, podczas XI Dorocz-
nej Debaty Ekspertów Flu Forum 2019, która odbyła się 
w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. Statuetkę 

dla miasta Częstochowy odebrał Wojciech Konieczny, 
dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego. Nasze miasto 
zyskało tytuł „Lidera w Innowacjach” za szczepienia 
przedszkolaków.

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla 
osób powyżej 65 roku życia i dzieci do lat 18 chore na 
schorzenia przewlekłe i nowotworowe samorząd 
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mł. asp. Sabina Chyra-Giereś 
oficer prasowy KMP 
w Częstochowie

informuje:

6 września br. w Zakładzie Kynologii Policyjnej Cen-
trum Szkolenia Policji z siedzibą w Sułkowicach, odbyło 
się uroczyste zakończenie XIX Finału Kynologicznych 
Mistrzostw Policji. 

Przez cztery dni trwała rywalizacja, w której uczestni-
czyli najlepsi w kraju przewodnicy psów służbowych do 
wyszukiwania zapachów narkotyków i wyszukiwania zapa-
chów materiałów wybuchowych. W finale Mistrzostw udział 
wzięło 17 drużyn, reprezentujących komendy wojewódzkie 
Policji i Komendę Stołeczną Policji. Finał Mistrzostw obej-

mował następujące konkurencje: test wiedzy, posłuszeń-
stwo ogólne psa, w tym pokonywanie przeszkód, szukanie 
zapachów materiałów wybuchowych, szukanie zapachów 
narkotyków, praktyczne umiejętności udzielania pomocy 
poszkodowanym.

III miejsce w klasyfikacji drużynowej zajęła drużyna 
z KWP w Katowicach w składzie:

•	 nadkom. Marcin SIEWIERT z Wydziału Prewen-
cji KWP w Katowicach – kierownik drużyny

•	 asp. szt. Aleksander OCHAL z KMP w Rybniku 
z psem KASK - materiały wybuchowe

•	 asp. szt. Wojciech BOŻEK z KMP w Częstochowie 
z psem LAWINA(Abi) - narkotyki

Asp.szt. Wojciech Bożek służbę w Policji pełni od 1994 
roku, ma bardzo bogate, 21-letnie doświadczenie jako prze-
wodnik psa służbowego. Od 1,5 roku pracuje z Abi - nie-
mieckim owczarkiem. Wspólnie angażowani są do działań 
śledczych. W eliminacjach wojewódzkich Finału Kynolo-
gicznych Mistrzostw Policji, które odbyły się w dniach 22 
i 29 maja br., Abi ze swoim opiekunem zajęła II miejsce. 
Jednak z uwagi na swój młody wiek oraz sprawność fizyczną 
została wytypowana do reprezentowania KWP w Katowi-
cach w ogólnopolskim finale.

Wakacje letnie dobiegły końca. Czas więc podsumo-
wać, jak wyglądały one na drogach Częstochowy.

Trwające od 19 czerwca ogólnopolskie działania „Bez-
pieczne Wakacje 2019”   dobiegły końca. Liczby świadczą 
o tym, że na drogach Częstochowy minione wakacje były 
bardziej bezpieczne, niż w 2018 roku. W czasie tegorocz-
nych wakacji na drogach naszego miasta zginęły 4 osoby, 
(to o 5 mniej, niż w roku ubiegłym) a 162 zostały ranne. 
Sami funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali ponad 
140 nietrzeźwych kierujących. Podczas prowadzonej akcji 
sprawdzane były także pojazdy turystyczne przewożące 
dzieci i młodzież na kolonie i obozy wakacyjne.

Dbając o bezpieczeństwo policjanci podczas imprez, 
festynów i pikników rodzinnych, przeprowadzili szereg 
akcji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 

bezpiecznych zachowań 
w okresie wakacji. Tylko 
w trakcie cyklicznych, 
terminowych działań 
„Bezpieczne Wakacje 
2019” Wydział Prewen-
cji KMP w Częstochowie 
wspólnie z funkcjonariu-
szami pionu prewencji 
oraz pionu kryminalnego 
skontrolował ponad 260 miejsc rozrywki oraz wypoczynku 
dzieci i młodzieży. W tym czasie policjanci ujawnili 191 
sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie. 
Bezpieczny był również wypoczynek nad wodą. W tym 
roku dosżło do jednego utonięcia.

Od 2 września częstochowscy policjanci brali udział 
w działaniach „Bezpieczna droga do szkoły”. 

W ramach akcji reagowali na wykroczenia popełniane 
przez uczestników ruchu drogowego w okolicach szkół 
i placówek oświatowych, sprawdzali oznakowanie dróg 
w ich rejonie oraz podejmowali działania informacyjne 
mające na celu promowanie zasad bezpiecznego poruszania 

się najmłodszych. Jak wiemy droga do szkoły i z powro-
tem jest stałym elementem w życiu dziecka. Zatem droga 
ta powinna być bezpieczna. Najważnieszą częścią działań 
„Bezpieczna droga do szkoły” są spotkania z najmłodszymi 
uczestnikami ruchu drogowego, bowiem zajęcia z policjan-
tem są dla dzieci zawsze dużą atrakcją, co zachęca je do 
poznawania zasad ruchu drogowego.

Finał XIX 
Kynologicznych Mistrzostw Policji 
także z Częstochową

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych

Podsumowanie wakacji w Częstochowie
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 CZĘSTOCHOWSKI SENIOR

10-11 października 
zapraszamy na SENIORALIA 

Częstochowskie święto seniorów to już tradycja. Na uczestników, jak co roku, czekają liczne 
atrakcje, wydarzenia sportowe, edukacyjne oraz kulturalne. 

Gwiazdą dnia koncertowego będzie Halina Kunicka. 

10 października w Hali Sportowej Częstochowa przy 
ul. Żużlowej 4 nastąpi inauguracja Senioraliów. Na arenie 
głównej będzie można wziąć udział w zajęciach rucho-
wych, natomiast w holu zaprezentują się organizacje oraz 
instytucje działające na rzecz seniorów, pojawią się także 
stoiska tematyczne m.in. z zakresu zdrowia i aktywności 
fizycznej. Dzień później, 11 października, będzie można 
obejrzeć spektakl muzyczny oraz wybrać się na koncert 
gwiazdy wieczoru – w tym roku wystąpi Halina Kunicka. 

- Senioralia to wydarzenie, które na stałe wpisało się 
w kalendarz miejskich przedsięwzięć – podkreśla Zdzi-
sław Wolski, przewodniczący Rady Miasta. - Ilość osób, 
które co roku odwiedzają tę imprezę najlepiej świadczy 
o sile, ale i potrzebach dojrzalszych częstochowianek i czę-
stochowian, którzy chcą spędzać czas aktywnie, z uśmie-
chem i wigorem. Zadaniem Częstochowy jako miasta 
przyjaznego seniorom, jest stworzenie najlepszych do tego 

warunków. Dlatego właśnie zapraszamy na dwudniową, 
radosną imprezę, pełną atrakcji i koncertów przygotowa-
nych specjalnie dla naszych wspaniałych Seniorek i Senio-
rów.

Wojciech Konieczny, radny Sejmiku Województwa 
Śląskiego, lekarz, dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolo-
nego, podkreśla jak ważne jest, by osoby wieku senioral-
nym dbały o kondycję zarówno fizyczną jak i psychiczną.

- Osoby po 60 roku życia powinny zwracać większą 
uwagę na swoje zdrowie – podkreśla Wojciech Konieczny. 
- Pamiętajmy jednak, że dobre samopoczucie seniora to nie 
tylko profilaktyka i medykamenty, to także, a może przede 
wszystkim, aktywność fizyczna i społeczna, to angażowa-
nie się w różne działania i wartościowe spędzanie czasu. 
Senioralia stwarzają ku temu świetną okazję, dlatego jako 
lekarz mogę śmiało zalecić udział w nich wszystkim często-
chowskim Seniorkom i Seniorom. 

 częstochowski realizuje od 2006 roku, czyli od 14 lat. 
Od 2013 roku  szczepieniami objęto również dzieci 
uczęszczające do częstochowskich przedszkoli.

W sumie, przez 14 lat zaszczepiono 31279 osób, 
wydając na ten cel 787126 zł z budżetu miasta.

Celem głównym programu jest zapobieganie zacho-
rowaniom na grypę wśród częstochowianek i częstocho-
wian oraz popularyzacja szczepień przeciwko grypie. 
Tylko w 2018 roku z programu skorzystało ponad 
4 tysiące osób.

dokończenie ze strony 5

10 PAŹDZIERNIKA
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

10.00 – Otwarcie stoisk organizacji działających na 
rzecz Seniorek i Seniorów
11.00 – Uroczyste otwarcie i przekazanie Seniorkom 
i Seniorom kluczy do bram Miasta Częstochowy
11.20 – Zumba Gold
12.00 – Gimnastyka Ogólnorozwojowa
12.20 – Zdrowy Kręgosłup

11 PAŹDZIERNIKA
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

17.00 – Otwarcie bram HSC
18.00 – Spektakl muzyczny pt. „Zaczarowany koń. 
Piosenki lat pięćdziesiątych”, Teatr im. A. Mickiewi-
cza i zespół Makabunda
20.00 – Koncert Gwiazdy Wieczoru Haliny Kunickiej
21.15 – Potańcówka przy muzyce DJ’a
23.00 – Zakończenie imprezy

PROGRAM SENIORALIÓW 2019

Wstęp w czwartek bezpłatny
Organizator: Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa 

Bilety wstępu na piątkowe atrakcje dla Seniorek i Senio-
rów powyżej 60 roku życia dostępne są w cenie promo-
cyjnej. 
Organizatorzy: Urząd Miasta Częstochowy oraz Miejski 
Dom Kultury.

Honorowy patronat nad Senioraliami objął Prezydent 
Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. 

Ważna informacja. Dla uczestniczek i uczestników im-
prezy będą przygotowane specjalne linie MPK  (odjazdy 
z Placu im. W. Biegańskiego do Hali Sportowej Często-
chowa, a także powrót). 



 
 

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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