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Częstochowa i inne miasta odczu-
wają bardzo dotkliwie skutki nega-
tywnych dla samorządów decyzji 
parlamentu i rządu. Miasto dokłada 
coraz więcej nie tylko do utrzymania 
szkół, ale także do zadań zleconych 
nam przez administrację rządową, 
np. obsługi świadczeń socjalnych 
oraz pomocy społecznej. Drożeją 
różne opłaty i usługi, płacone i zama-
wiane przez samorząd. Mierzymy się 

z pokryciem coraz wyższej straty miejskiego szpitala, 
którego kontrakt z NFZ nie zabez-
piecza wszystkich potrzeb, a przecież 
szpital nie może przestać przyjmować 
chorych lub nie płacić lekarzom…

Realizując politykę socjalną, Rząd 
nie powinien jednocześnie zapomi-
nać o finansowaniu na przyzwoitym 
poziomie edukacji i służby zdro-
wia, bo to kwestia naszej przyszłości 
i poczucia bezpieczeństwa.    

Sumę wyższych wydatków naszego 
miasta, które powinny zostać zrekompensowane przez 
Rząd, obliczyliśmy na ok. 145 mln zł rocznie. Tyle 
zabraknie w przyszłorocznym budżecie miasta po stro-
nie wydatkowej, a miejską „dziurę” finansową zwięk-
szą jeszcze m.in. wspomniane niższe dochody z PIT.  
Wszystko to musi odbić się na możliwościach budżetu 
miasta, dlatego 2020 r. będzie niestety w Częstochowie 
rokiem dosyć drastycznych oszczędności. 

Nie możemy jednak rezygnować z tych od dawna 
zaplanowanych inwestycji, na które Częstochowa 
czeka. Zwłaszcza tych, na które zdobyliśmy europej-
skie dofinansowanie. Bez wkładu miasta ich realiza-
cja nie będzie możliwa. Musimy też planować kolejne 
projekty, które chcemy realizować w nowym okresie 

pozyskiwania środków unijnych. Bez wsparcia europej-
skiego będziemy mieli w najbliższych latach kolosalne 
problemy z realizacją jakichkolwiek dużych inwestycji 
i zaspokajaniem miejskich potrzeb. 

Stanęliśmy ostatnio w obliczu wielu trudnych, 
często niepopularnych decyzji finansowych. Zostaliśmy 
do tego zmuszeni sytuacją,  w której ponosimy – wraz 
z innym miastami – finansowe skutki decyzji, które 
zapadają w Warszawie.

Na szczęście oprócz trosk związanych z coraz bar-
dziej ograniczonymi możliwościami budżetu miasta 
mamy powody do zadowolenia z tego, że miasto staje 

się coraz bardziej znaczącym ośrodkiem 
przemysłu, usług i nowoczesnych tech-
nologii. Kolejne inwestycje, (takie jak np. 
budowa drugiej nowoczesnej huty firmy 
Guardian, którą niedawno odwiedziłem),  
dają perspektywę powstawania dobrych 
miejsc pracy w nowych zakładach repre-
zentujących różne branże gospodarki.

Mamy w Częstochowie rekordowo 
niskie bezrobocie, szkolimy młode kadry 
dla naszych firm… Wierzę więc, że jeżeli 
utrzyma się koniunktura i dobre trendy 

w lokalnej gospodarce, a my zrobimy wszystko, by tak 
się stało, uda nam się zadbać o dalszy rozwój miasta. 

Zapewniam Państwa, że mimo wspomnianych 
budżetowych braków, które są dla miasta dotkliwe, 
budowanie przyjaznego i nowoczesnego miasta jest 
i pozostanie moim celem. 

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Częstochowy

Szanowni Państwo!
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 Częstochowa zajęła w rankingu wszystkich miast 
powiatowych w Polsce – pozycjonowanych od „najtań-
szych” do „najdroższych” – 164. miejsce na 339 miast, 
z kwotą 2957,35 zł rocznych wydatków statystycznej 
rodziny na usługi komunalne. Jednocześnie nasze miasto 
zostało uplasowane na 6 miejscu w rankingu „najtań-
szych” w tym zakresie miast powyżej 200 tysięcy miesz-
kańców (na 16 ośrodków). Średnia wydatków w tej 
grupie wyniosła 3072,16 zł, w grupie miast mniejszych – 
powyżej 100 tys. – 3370,40 zł, a powyżej 50 tys. – 3073,67 
zł. Nieco niższa średnia wydatków niż kwota obliczona 
dla Częstochowy była tylko w grupie najmniejszych 
miastach powiatowych (poniżej 50 tys. mieszkańców) - 
wyniosła 2950,51 zł.

Wśród miast powiatowych województwa śląskiego 
niższe od Częstochowy koszty usług komunalnych miały 
tylko trzy znacznie mniejsze ośrodki: Jastrzębie Zdrój, 
Żory i Racibórz.     

Ranking „Curulis” powstał poprzez oszacowanie 
rocznych kosztów, jakie obciążają przeciętną polską 
rodzinę w zakresie usług komunalnych w pięciu obsza-
rach: zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, 
odbioru odpadów, komunikacji publicznej oraz stref 
płatnego parkowania. Autorzy skonstruowali model, 
który uwzględnia średnie zużycie wody i ścieków przez 
rodzinę, powierzchnię mieszkania, czy częstotliwość 
korzystania z komunikacji miejskiej i wjazdów samocho-
dem do centrum miasta.

Jak zauważają twórcy rankingu w 2019 roku wzrost 
cen dotknął głównie opłaty za odbiór odpadów oraz 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Ich zda-
niem to dopiero początek  podwyżek: wyższe płace mini-
malne, droższa energia i niekorzystne ruchy na „rynku 
śmieciowym” prawdopodobnie przyspieszą wzrost 
kosztów usług komunalnych w 2020 i latach kolejnych 
w całym kraju.

W ramach rankingu zbadano ceny usług komunal-
nych we wszystkich miastach powiatowych w Polsce, co 
pozwoliło na ocenę kosztów korzystania z usług komu-
nalnych, które każdego roku obciążają przeciętną polską 
rodzinę.

Założenia dotyczące sposobu kalkulacji kosztów 
poszczególnych usług komunalnych o charakterze uży-
teczności publicznej, pozwoliły określić typowy model 
rodziny, która na co dzień korzysta z usług świadczonych 

m.in. przez lokalny samorząd. W celu ustalenia wysokości 
rocznych kosztów usług komunalnych, a przede wszyst-
kim zachowania porównywalności danych, w każdym 
mieście objętym badaniem zastosowano określoną 
metodologię: uwzględniając przyjęte założenia dotyczące 
wielkości zużycia wody i ścieków, powierzchni miesz-
kania, liczby przejazdów pasażerskich czy przeciętnej 
liczby godzin parkowania w strefie, skalkulowano roczne 
wydatki 4-osobowej rodziny w tym zakresie w 2019 roku 
(do września br.), a następnie uszeregowano je od naj-
mniejszych do największych.

W ten sposób powstał ranking ogólny wydatków 
mieszkańców na usługi komunalne. Dodatkowo skon-
struowano rankingi cząstkowe prezentujące wysokość 
rocznego obciążenia finansowanego mieszkańców 
w zależności od wielkości miasta.

Z pełnym raportem z rankingu można się zapoznać 
na stronie agencji doradczej Curulis: https://www.curu-
lis.pl/pliki/wiedza/20191008_raport_wydatki.pdf

Warto odnotować, że w ostatnim okresie Często-
chowa była uwzględniona także w innych rankingach.

W corocznym rankingu samorządowym „Rzeczpo-
spolitej” w kategorii miast na prawach powiatu Często-
chowa zajęła w tym roku 27. pozycję na 65 miast. Kapi-
tuła punktuje w nim: trwałość ekonomiczno-finansową, 
trwałość społeczną, środowiskową oraz jakość zarządza-
nia i współpracy.

Podobną – 28. pozycję miasto zajęło w zestawieniu 
wydatków inwestycyjnych na mieszkańca w latach 2016-
2018, wśród miast na prawach powiatu – w rankingu 
pisma samorządowego „Wspólnota”. Częstochowa zna-
lazła się też - w grupie tych samych miast - na 18. miejscu 
w innym rankingu „Wspólnoty”, dotyczącym wykorzy-
stania funduszy europejskich na inwestycje transportowe 
w latach 2014-2018.
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Częstochowa 
w rankingu wydatków na 
usługi komunalne
Według rankingu firmy doradczej „Curulis”, roczne wydatki statystycznej rodziny związane z usłu-
gami komunalnymi kształtowały się w tym roku w Częstochowie poniżej średniej - wśród miast po-
równywalnych i większych (powyżej 200 tys. mieszkańców), a także w grupach miast mniejszych 
– powyżej 100 tys. i  50 tys. mieszkańców.



Zakres prac obejmował uporządkowanie istniejącej zieleni, wyko-
nanie nowych utwardzonych nawierzchni oraz ukształtowanie terenu 
pod projektowane urządzenia i chodniki. Na terenie obiektu zamon-
towano zestaw sprawnościowy linowy, zjeżdżalnię na skarpę, piaskow-
nicę, ławkę równoważną, huśtawkę wahadłową oraz klasyczny zestaw 
zabawowy. Urządzenia zabawowe są połączone utwardzonym chodni-
kiem. Z uwagi na duże zróżnicowanie terenu plac zyskał także schody 
terenowe i podjazdy dla wózków.

Na koniec zainstalowano elementy małej architektury - ławki, kosze 
na śmieci, tablicę informacyjną, wyrównano i oczyszczono teren, nasa-
dzono zieleń (w tym m.in. 21 klonów) i odtworzono trawniki. 

Kosztującą niemal 440 tys. zł miejską inwestycję w dzielnicy 
Wyczerpy - w ramach budżetu obywatelskiego - zrealizowała fi rma 
Klon z Częstochowy.
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Na Wyczerpach 
powstał zakątek rodzinnej rekreacji 
Przy ulicy Fertnera ukończono prace związane z budową „zielonego zakątka rodzinnej rekreacji”, 

który wybudowano kosztem prawie 440 tys. zł. To jedno z zadań tegorocznego budżetu obywatel-
skiego. Wcześniej w okolicy powstał już – także ze środków BO - plac zabaw z siłownią i skatepark.



31 października skończył się sezon funkcjonowania 
wypożyczalni rowerów publicznych w Częstochowie. 
W tym roku mieszkańcy miasta korzystali z systemu (z 20 
stacji i 185 rowerów) od 1 kwietnia. W ciągu siedmiu 
miesięcy było aż 149,2 tys. najmów. Oznacza to, że każdy 
rower ma w 2019 r. za sobą średnio 806 wypożyczeń.

Rowery miejskie pojawiły się w Częstochowie testowo 
w grudniu 2017 roku, a wczesną wiosną 2018 r. system 
ruszył oficjalnie dla wszystkich chętnych. Rowery wynaj-
mowano już 325,8 tys. razy. Użytkownik-rekordzista 
w ciągu 212 dni funkcjonowania systemu w tym roku, 
korzystał z niego 279 razy, czyli częściej niż raz dzien-
nie. Najwięcej osób skorzystało z jednośladów 
w czerwcu (34 578 wypożyczeń) i lipcu 
(25 582), a najmniej w ostatnim mie-
siącu sezonu – październiku (10 900). 
9 czerwca padł tegoroczny rekord 
wypożyczeń. Miłośnicy jednośla-
dów skorzystali wówczas z miejskich 
rowerów 1520 razy, co oznacza, że 
na każdym rowerze odbyło się staty-
stycznie przynajmniej 8 przejażdżek.

– Jesteśmy dumni, że system, który 
dostarczyliśmy, zyskał przychylność rowe-
rzystów miejskich z Częstochowy – mówi Paweł 
Orłowski prezes Nextbike Polska. – Liczba rejestracji 
i wypożyczeń pokazuje, jak bardzo mieszkańcy cenią sobie 
ten ekologiczny, tani i zdrowy środek transportu.

- W przyszłym roku – w ramach budżetu obywatel-
skiego – mają powstać trzy nowe stacje Częstochowskiego 
Roweru Miejskiego. Dwie na Rakowie – przy Placu Orląt 
Lwowskich oraz przy stadionie Rakowa, a jedna na Gra-
bówce – mówi prezydent miasta Krzysztof Matyjasz-
czyk. – To świadczy o popularności systemu i potrzebie jego 
rozbudowy. Równolegle zwiększamy też długość tras rowe-
rowych w mieście. Niedawno nowa ścieżka powstała przy 
ul. Korfantego, a kolejne kilometry dróg dla rowerzystów 

będą gotowe m.in. po zakończeniu latem 2020 r. budowy 
centrów przesiadkowych przy dworcach.    

 
W mijającym sezonie w CRM pojawiła się nowość 

– foteliki dziecięce, o które postulowali aktywni użyt-
kownicy systemu. W takie rozwiązanie zostało wyposa-
żonych 16% rowerów. Wchodząc na stronę www.rower.
czestochowa.pl oprócz sprawdzenia, ile rowerów jest 
dostępnych w danej stacji, można dowiedzieć się, gdzie 
znajdują się rowery z fotelikami dla dzieci.

Częstochowianie bardzo chętnie korzystają z roweru 
miejskiego jako środka transportu. W systemie zareje-

strowanych jest już ponad 21 500 osób, z czego 
6,5 tys. dołączyło do grona rowerzystów 

miejskich w tym sezonie.

W tegorocznym sezonie często-
chowianie najchętniej wypożyczali 
rowery na stacjach Plac Biegańskiego 
(20 628 wypożyczeń), Plac Daszyń-
skiego (14 653) i Dekabrystów/Armii 
Krajowej (12 776). Najpopularniejsze 

trasy to przejażdżki między Placem 
Daszyńskiego a Placem Biegańskiego 

(2 693) i w odwrotnym kierunku (2 655) 
oraz stacjami Promenada/Kiedrzyńska i Deka-

brystów/Armii Krajowej (2 457). Średni czas jednego 
wypożyczenia to 16 minut i 18 sekund.

Koniec sezonu 2019 Częstochowskiego Roweru Miej-
skiego nie oznacza zakończenia umowy na obsługę sys-
temu przez firmę Nextbike Polska, czołowego dostawcę 
i operatora sieci wypożyczalni w kraju. Po przerwie 
zimowej, w czasie której rowery zostaną poddane serwi-
sowaniu i konserwacji, system zostanie ponownie uru-
chomiony w kwietniu.  

 
Źródło informacji: Nextbike Polska
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Rowery miejskie 
– podsumowanie sezonu 2019

System Częstochowskiego Roweru Miejskiego oficjalnie 
kończy drugi pełnowymiarowy sezon. W tym roku miesz-
kańcy i turyści skorzystali z zielonych jednośladów ponad 
149 tysięcy razy. Grono użytkowników systemu powiększy-
ło się o ok. 6,5 tys. osób. 
W kwietniu na stacje wróci komplet 185 pojazdów.



Dwie nowe karetki 
częstochowskiego pogotowia

Oba wozy to wyproduko-
wane w tym roku karetki Mer-
cedes Benz Sprinter 319. Karetka 
przeznaczona dla fi lii Stacji 
Pogotowia Ratunkowego przy 
ul. Rejtana (zespołu specjali-
stycznego S 0105) jest obecnie 
wyposażana w sprzęt zgodnie 
z wymogami Narodowego Fun-
duszu Zdrowia – m.in. defi bryla-
tor reanimacyjno-transportowy, 
ssak, urządzenia do przenosze-
nia pacjentów, zestawy unieru-
chamiające, aparat do mierzenia 
ciśnienia, kapnometr, pompa 
infuzyjna urządzenia łączności, 
sprzęt SWD (Systemu Wspoma-
gania Dowodzenia).  Urządzenie 
te zostaną w całości przełożone 
z dotychczas eksploatowanej 
karetki, która będzie stanowić 
rezerwę.

Karetka przeznaczona do fi lii 
SPR w Poczesnej (zespołu pod-
stawowego S 0130)  jest wyposa-
żona w sprzęt medyczny zgodnie 
z wymogami NFZ – m.in. defi -
brylator reanimacyjno-trans-
portowy, ssak, urządzenia do 
przenoszenia pacjentów, zestawy 
unieruchamiające, aparat do 
mierzenia ciśnienia, kapnometr, 
urządzenia łączności, sprzęt 
systemu SWD. Wyposażenie 
zostało przełożone z dotychczas 
eksploatowanej karetki S 0130, 
która również przechodzi do 
rezerwy.

Prezentacja obu nowych 
wozów przez Stację Pogoto-
wia Ratunkowego z udziałem 

lokalnych mediów, odbyła się 
30 października na placu Bie-
gańskiego. Uczestniczyli w niej 
m.in. prezydent miasta Krzysz-
tof Matyjaszczyk, dyrektor czę-
stochowskiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego Marian Nowak 
oraz Gabriela Łacna – zastęp-
czyni dyrektora, od niedawna 
także radna – elekt Sejmiku 
Województwa Śląskiego.  

Obie karetki kosztowały po 
358 020 zł. Zakup karetki dla fi lii 
przy ul. Rejtana sfi nansowany 
został z dotacji prezydenta Czę-
stochowy w wys. 200 tys. zł oraz 
środków własnych Pogotowia – 
nieco ponad 158 tys. zł.  Pojazd 
dla fi lii w Poczesnej doposażono 
urządzeniem do automatycz-
nej kompresji klatki piersiowej 
– kosztowało 53 244 zł. Zakup 
karetki i sprzętu sfi nansowano 
z dotacji Ministra Zdrowia 
w wysokości 400 tys. zł. Różnica 
między kwotą dotacji, a kwotą 
zakupu – wynosząca 11 264 zł – 
pochodziła ze środków własnych 
Pogotowia.

 Częstochowskie Pogotowie 
ma obecnie w systemie ratow-
niczym 17 karetek. Łącznie 
posiada ich 40, w tym ambu-
lansy transportowe oraz karetki 
będące w rezerwie systemu 
ratownictwa.

z wykorzystaniem informacji 
ze Stacji Pogotowia Ratunkowego
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ZDROWIE

Każdy pojazd kosztował blisko 360 tys. zł. Będą je mieć do dyspozy-
cji filie przy ul. Rejtana i w Poczesnej. Dla potrzeb tej pierwszej 

zakup karetki pomogła sfinansować dotacja z budżetu 
miasta Częstochowy w wys. 200 tys. zł. 

Drugą sfinansowano dzięki środkom z Ministerstwa Zdrowia.
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mł. asp. Sabina Chyra-Giereś 
oficer prasowy KMP 
w Częstochowie

informuje:

Dzielnicowi z Komisariatu Policji I w Częstochowie odwiedzili podopiecznych 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
w Częstochowie. Na spotkaniu stróże prawa w łatwy i przystępny sposób rozma-
wiali z uczestnikami. Poruszano problemy z zakresu szeroko rozumianego bezpie-
czeństwa. Część spotkania stróże prawa poświęcili na omówienie najważniejszych 
zagadnień związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, w domu oraz kon-
taktach z obcymi osobami. W drugiej części spotkania policjanci omówili zagad-
nienia handlu ludźmi oraz przekazali informacje na temat Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda.

Sezon rowerowy już za nami, ale pogoda za oknem 
zachęca do jazdy na dwóch kółkach. Rekreacyjne prze-
jażdżki są częstym widokiem 
na drogach, ale także co raz 
częściej przesiadamy się z samo-
chodu na ten środek transportu. 
Niestety, przekłada się to na 
wzrost ilości niebezpiecznych 
sytuacji z udziałem kierujących 
jednośladami. W czwartek 07 
listopada przy skrzyżowaniu ul. 
Dekabrystów z Al. Armii Kra-
jowej odbyła się konferencja 
prasowa zorganizowana przez 
Komendę Miejską Policji w Czę-
stochowie i Miejski Zarząd Dróg 
i Transportu poświęcona bezpieczeństwu rowerzystów. Jak 
pokazują policyjne statystyki od początku 2019 roku na czę-
stochowskich drogach zginęło 4 rowerzystów, a aż 78 zostało 
rannych. Do tak niebezpiecznych zdarzeń dochodzi przez 
nieuwagę i nieznajomość podstawowych przepisów ruchu 

drogowego. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP 
w Częstochowie przypomnieli najważniejsze przepisy poru-

szania się rowerzystów ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zasady 
ograniczonego zaufania. Obecnie 
w Częstochowie mamy prawie 80 
km dróg rowerowych, a budując 
kolejne takie drogi MZDiT stara 
się zapewnić najwyższe standardy 
bezpieczeństwa - informował 
wicedyrektor MZDiT. W spotka-
niu udział wziął także Łukasz Kot, 
wiceprzewodniczący Rady Miasta 
i konsultant społeczny ds. rowero-
wych w Częstochowie, który ape-
lował do jeżdżących jednośladami 

o odpowiedni, widoczny ubiór oraz właściwe oświetlenie. 
Powinniśmy pamiętać, że nie tylko znajomość przepisów, 
ale sprawne poruszanie się wymaga od rowerzysty także 
niezawodnego sprzętu. O tym opowiadał wieloletni użyt-
kownik i miłośnik rowerów Wojciech Kluk.

Do zdarzenia doszło w nocy z 3 na 4 listopada. Oficer 
dyżurny otrzymał informację, z której wynikało, że w szpi-
talu przy ul. Mirowskiej agresywny pacjent zaatakował pie-
lęgniarkę i groził innym pracownikom placówki. Na miejsce 
zostali niezwłocznie skierowani policjanci, którzy w bez-
pośrednim pościgu zatrzymali 27-letniego agresora. Jak 
ustalili mundurowi, mieszkaniec Częstochowy został przy-
wieziony do szpitala przez załogę pogotowia ratunkowego, 
a jego zachowanie wskazywało, że może znajdować się pod 
wpływem środków odurzających. Z tego też powodu został 

unieruchomiony pasami. 27-latek wyswobodził się z pasów 
i biegając po sali groził personelowi szpitala. W pewnym 
momencie jednej z pielęgniarek przystawił do szyi nóż 
i grożąc jej śmiercią wybiegł ze szpitala. Stróże prawa szybko 
obezwładnili i zatrzymali 27-latka. Wczoraj usłyszał zarzuty 
naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicz-
nych oraz kierowania gróźb karalnych. Prokurator z Pro-
kuratury Rejonowej Częstochowa-Południe zastosował też 
wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w  postaci 
dozoru policyjnego.

Bezpiecznie 
z dzielnicowymi

Nie jesteś sam, kręć bezpiecznie

Agresywny pacjent 
zatrzymany



,,Senioralia” były jak zwykle 
okazją, aby wspólnie bawić się, 
tańczyć, ćwiczyć i aktywnie 
spędzić czas w gronie znajo-
mych. Coroczna impreza – 
łącząca propozycje kulturalne 
z rekreacyjnymi – jest istotnym 
elementem miejskiego pro-
gramu ,,Częstochowa wspiera 
seniorów.”  

 – To, że żyjemy w Częstocho-
wie, mieście z tyloma zakładami 
pracy, osiedlami, drogami i szkołami, 
zawdzięczamy tym osobom, które je 
budowały, czyli seniorom – podkre-
ślał prezydent Krzysztof Maty-
jaszczyk. –   Zawsze mówię 
o takich osobach, że one już nic 
nie muszą, a wszystko mogą. To 
z myślą o nich powstał program 
„Częstochowa wspiera senio-
rów”, a także same „Senioralia”.

W pierwszym dniu  imprezy 
najstarsi mieszkańcy i miesz-
kanki odebrali klucze do bram 
miasta, mogli również skorzy-
stać z ofert, które na swoich 
stoiskach przygotowali dla nich 
przedstawiciele organizacji i instytu-
cji działających na rzecz seniorów. 
Z kolei na płycie głównej HSC odbyły 
się zajęcia rekreacyjno-sportowe.

Drugiego dnia w Hali Sporto-
wej Częstochowa czekały atrakcje 
kulturalne. Przeboje „Kasztany”, 
„Pamiętasz, była jesień” „Kaziu, 
zakochaj się”, „Złoty pierścio-
nek” w znakomitych aranża-
cjach aktorów częstochowskiego 
Teatru im. Adama Mickiewicza 
znalazły się w programie wido-
wiska „Zaczarowany koń. Pio-
senki lat pięćdziesiątych”.

Gwiazdą wieczoru była 
Halina Kunicka, znana przede 
wszystkim z takich przebojów jak: 
„Orkiestry dęte”, „Niech no tylko 
zakwitną jabłonie”, „Lato, lato 
czeka”, „Od nocy do nocy”, „To były 
piękne dni”, „Gwiazda naszej miło-
ści”. Piosenkarka jest doceniana za 
charyzmę i wokalne umiejętności 

ma na koncie 17 albumów, sprzeda-
nych w łącznym nakładzie ponad 
miliona egzemplarzy. Koncertuje 
w Polsce i za granicą, zawsze przy 
wypełnionej do ostatniego miejsca 
widowni. Reprezentowała Polskę 
w ekipie artystycznej na Olimpia-
dzie w Monachium w 1972. Była 
też pierwszą Polką, która otrzymała 
Nagrodę Publiczności na Festiwalu 
w Sopocie i pierwszą, która wygrała 

Międzynarodowy Festiwal Przebojów 
w Dreźnie. Dwukrotnie wygrała plebi-
scyt na Najpopularniejszą Polską Pio-
senkarkę w Chicago.

Podczas „Senioraliów” wrę-
czono także nagrody w konkur-
sie „Częstochowski Aktywny 
Senior”, organizowanym przez 
Urząd Miasta Częstochowy. 
Laureatami  zostali: w katego-
rii Aktywna Seniorka Grażyna 
Omeljaniuk-Szulc,   Aktywny 
Senior - Bogdan Wiekiera Senior, 
Klub Seniora – Częstochowskie 
Centrum Aktywności Seniorów. 
Miejska Rada Seniorów przyznała 
również nagrodę w kategorii 

Oddany Seniorom, którą otrzymała 
Agnieszka Świercz.

Ponadto w konkursie wyróż-
niono Barbarę Gonerę, a specjalnie 

podziękowania za swoje działania 
na rzecz najstarszych mieszka-
nek i mieszkańców przekazano 
dyrektorowi Miejskiego Szpi-
tala Zespolonego Wojciechowi 
Koniecznemu oraz byłemu prze-
wodniczącemu częstochowskiej 
Miejskiej Rady Seniorów Ryszar-

dowi Raczkowi.
Nagrody i wyróżnienia 

wręczyli wspólnie prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk, jego 
zastępca Jarosław Marszałek, 
przewodniczący Rady Miasta 
Zdzisław Wolski, przewodni-
cząca Miejskiej Rady Seniorów 
Elżbieta Kunicka i jej wice-
przewodnicząca Ewa Pachura.
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SENIORALIA 2019
Za nami częstochowskie „Senioralia”. Na dwa dni seniorki i seniorzy zawładnęli miastem, 

a przede wszystkim Halą Sportową Częstochowa. Ich święto zakończył koncert Haliny Kunickiej. 
Wręczono także nagrody w konkursie „Częstochowski Aktywny Senior”.



 
 

ODDZIAŁY EKSPLOATACJI:
ul. Orlik-Rückemanna 35/37 ------- (34) 361 89 25             
ul. Wały  Dwernickiego 101/105 --- (34) 361 16 86
Al. Niepodległości 27 --------------- (34) 363 12 70
ul. Nowowiejskiego 26 -------------- (34) 368 26 90
ul. Tuwima 6 ------------------------- (34) 368 25 28
ul. Łukasińskiego 26 ----------------- (34) 323 20 33
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