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Za chwilę będziemy żegnać 2019 
rok. Przeżywamy niełatwy okres 
- nie tylko dla samorządu Często-
chowy. Odczuwamy coraz większą 
przepaść między pieniędzmi, które 
rząd przekazuje nam na oświatę 
i zadania zlecone, a faktycznymi 
kosztami, jakie ponosimy, m.in. 
właśnie na obsługę szkół i płace 
nauczycieli. Mimo tej sytuacji 
w 2019 r. znowu sporo udało się 
w mieście poprawić – także dzięki 

5. edycji Budżetu Obywatelskiego. Trudno sobie wyobrazić, 
aby z niego zrezygnować, nawet w obliczu wymuszonych 
przez sytuację oszczędności. 

W przyszłym roku znowu chcemy 
więc realizować pomysły wybrane przez 
nas samych w kolejnej edycji BO. Tym-
czasem warto krótko podsumować kilka 
już zakończonych zadań tegorocznej 
edycji.

I tak: nowe boisko typu ,,Orlik” ze 
środków BO powstało przy Szkole Pod-
stawowej nr 54. Warto przypomnieć, 
że w ramach programu budowy boisk 
przyszkolnych, mniejsze wielofunkcyjne 
obiekty powstały w 2019 r. przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 3 oraz przy V LO im. Mickiewi-
cza. Z puli BO szkołom podstawowym nr 36 i 53 przybyły 
natomiast centra informatyczne. Powiększyły się zbiory � lii 
miejskiej biblioteki przy ulicach Krakowskiej i Nadrzecznej, 
a częściowy remont przeszła � lia przy alei Pokoju. 

Kierowcy polubili liczniki świateł na skrzyżowaniach, 
dostrzegają ich przydatność – i dzięki Budżetowi Obywatel-
skiemu kolejne takie instalacje zostały uruchomione u zbiegu 
ul. Krakowskiej i alei Wojska Polskiego, alei Wolności z uli-
cami Kopernika i Orzechowskiego, Faradaya i Legionów czy 
Dekabrystów i Kilińskiego. 

Głosujący w BO dobrze zdają sobie sprawę, jak ważna jest 
dostępność do sprzętu ratowniczego. Dzięki temu kolejne 
miejskie instytucje mają już swoje de� brylatory (29 sztuk), 
a wybranych pracowników przeszkolono z ich obsługi. Chęt-
nie wspieramy tych, którzy ratują życie i dobytek –  straża-
ków-ochotników. Zakupiony z BO sprzęt tra� ł do jednostek 
OSP w Kawodrzy Górnej i Dolnej, Kuźnicy Marianowej, 

Liszki Dolnej czy Dźbowie. Także zwierzaki są dla nas ważne, 
dlatego znowu poprawiły się warunki dla psów i kotów cze-
kających w naszym schronisku na ewentualną adopcję. 

Dbamy też nadal rekreację i środowisko. Efektem tego są 
nowe place zbaw i rekreacji, np. przy ul.; Szymanowskiego 
czy zielony zakątek rodzinnej rekreacji przy ul. Fertnera, ale 
także prace porządkowe i remontowe w Lasku Aniołowskim 
czy nowe budki dla ptaków, nietoperzy oraz owadów zapyla-
jących, które pojawiły się w różnych punktach miasta. 

W sumie zrealizowanych zostało (lub będzie wkrótce 
s� nalizowanych) około 120 tegorocznych „obywatelskich” 
inwestycji i innych projektów.

Z kolei dzięki miejskiemu programowi „Lepsza Komuni-
kacja w Częstochowie” mamy już na kilkudziesięciu najważ-

niejszych przystankach cyfrowe tablice. 
Na razie – w fazie testów – wyświetlany 
jest na nich bieżący rozkład jazdy. Doce-
lowo pokażą one rzeczywisty czas do 
odjazdu najbliższych autobusów czy 
tramwajów, oddający aktualną sytuację na 
miejskich  drogach. System Dynamicznej 
Informacji Pasażerskiej będzie zintegro-
wany z trzema węzłami przesiadkowymi 
przy dworcach kolejowych, które chcemy 
oddać do użytku latem 2020 roku. Co 
ważne – ten wart 3,6 mln system - będzie 
służył też tym, którzy mają specjalne 

potrzeby – niedowidzącym i niewidomym. Miasto udostępni 
im piloty uruchamiające komunikaty głosowe z informacją 
pasażerską. Staramy trzymać się zasady, że przyjazna Często-
chowa musi być miejscem ułatwiającym życie wszystkim. 

Na nadchodzące święta życzę Państwu życzliwej, rodzin-
nej atmosfery oraz spokojnego odpoczynku od codziennej 
rutyny. Nie porzucajmy wiary, że w tych nie najłatwiejszych 
dla samorządu czasach Częstochowa będzie mogła się roz-
wijać tak, jak na to zasługują jej mieszkanki i mieszkańcy - 
także w roku 2020.

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Częstochowy

Szanowni Państwo!

Na nadchodzące 
święta życzę 

Państwu życzliwej, 
rodzinnej atmosfery
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To już niemal tradycja, która każdego roku sprawia, że 
dzieci znów zaczynają się uśmiechać. Mowa o akcji „Miko-
łaj” zainaugurowanej kilka lat temu przez pracowników 
miejskiej spółki.  Akcja zaczyna się od listów, które dzieci 
piszą do św. Mikołaja. W listach opisują swoje najskryt-
sze marzenia. W tym roku wymarzyły lalki, pluszaki, gry 
rodzinne, książki oraz autka. Wszystkie prezenty otrzymały 
9 grudnia. 

- To bardzo piękna akcja, bo przeznaczona dla najmłod-
szych lokatorów naszych zasobów. Wiemy, że w Częstochowie 
są jeszcze rodziny, które nie zawsze mają środki � nansowe na 
przygotowanie mikołajkowych paczek dla swoich pociech. My 
wychodzimy im naprzeciw. Jak się okazuje czasem wystarczy 
naprawdę niewiele, by uszczęśliwić dzieci i wspomóc rodzi-
ców.  Cieszy także to, że w akcję włączają się kolejni pracow-
nicy spółki  – podkreśla Paweł Konieczny, prezes ZGM TBS 
w Częstochowie.  

W tym roku w organizacji akcji pomógł Regionalny 
Ośrodek Kultury, który udostępnił dzieciakom salę. Występ 
artystyczny dla najmłodszych zapewnili aktorzy często-
chowskiego Teatru im. Adama Mickiewicza - Marta Hon-
zatko oraz Maciej Półtorak.

Mikołajkową imprezę jak co roku wsparł prezydent 
miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, który trady-
cyjnie pomagał Św. Mikołajowi wręczać prezenty. 

Kolejna taka akcja już za rok! 
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ZGM TBS 
kolejny raz spełnił 
marzenia najmłodszych 

Trzydzieścioro dzieci mieszkańców zasobów komunalnych w Częstochowie 
otrzymało mikołajkowe paczki. Przygotowaniem prezentów tradycyjnie 
zajęli się pracownicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS. 

marzenia najmłodszych
Trzydzieścioro dzieci mieszkańców zasobów komunalnych w Częstochowie 
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Wydział Ochrony 
Środowiska, Rolnic-
twa i Leśnictwa UM 
Częstochowy zakoń-

czył realizację II etapu 
(jesiennego) nasadzeń 

zastępczych drzew w ramach 
realizacji decyzji administracyj-

nych, nałożonych na miasto przez 
Marszałka Województwa Śląskiego.

Ogółem w tym roku do posadzenia było 395 drzew 
głównie liściastych. Wiosną (w ramach I etapu) posa-
dzono ich 129 sztuk, a jesienią - 266. Nasadzenia wykony-
wała � rma Centrum Ogrodnicze „DAWID” z Jaskrowa, 
wyłoniona wiosną w przetargu.

Zarówno gatunki drzew do nasadzeń, jak i lokaliza-
cje ich posadzenia zostały wcześniej zaplanowane przez 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 
Rośliny zostały rozlokowane na terenach miejskich, 
głównie na zieleńcach przy pasach drogowych, gdzie 
wypełniły luki w zadrzewieniu, a także na skwerach 
i parkach.

Po raz pierwszy przy sadzeniu wydział zdecydował 
o wprowadzeniu zabezpieczeń na pnie drzew w postaci 
osłon z tworzywa sztucznego, odpornych na promie-
nie UV, wyposażonych w otwory wentylacyjne. Specja-
listyczne osłony mają pełnić funkcję ochronną przed 
mechanicznymi uszkodzeniami pni w trakcie koszenia 
trawników.

Na załączonych zdjęciach widać jesiony wyniosłe 
w odmianie „Altena” posadzone na zieleńcach w pasie 
drogowym ul. św. Rocha. Nowe nasadzenia drzew są 
stabilizowane w gruncie drewnianą konstrukcją wyko-
naną z trzech palików, połączonych dziewięcioma 
poprzeczkami.

Oprócz Wydziału Ochrony Środowiska nasadze-
nia zastępcze realizował także Miejski Zarząd Dróg 
i Transportu.

Przypomnijmy, że w obecnym i minionym roku 
w ramach nowych nasadzeń (w tym nasadzeń zastęp-
czych) Miejski Zarząd Dróg i Transportu posadził blisko 
2400 drzew i blisko 28 tysięcy krzewów, a Wydział 
Ochrony Środowiska UM – 1140 drzew i 8 tys. krzewów. 
Łącznie daje to ponad 3,5 tys. drzew i 36 tys. krzewów 
w ciągu dwóch ostatnich lat.

Na podstawie informacji 
z Wydziału Ochrony Środowiska UM

Fot. UM (Kamil Skubiszewski)
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Nowe drzewa 
w mieście 

W mieście pojawiły się w ostatnim okresie nowe drzewa, sadzone m.in. 
w ramach miejskich nasadzeń zastępczych. Pojawiły się m.in. w pasach 
drogowych, np. przy ul. św. Rocha.   



DOSTĘPNY LEKARZ - 
pierwsi stypendyści

- Wspieramy ochronę zdrowia poprzez remonty oddzia-
łów czy inwestycje takie, jak nowy Szpitalny Oddział 
Ratunkowy na Zawodziu. Realizujemy też programy zdro-
wotne i pro� laktyczne, ale by sytuacja w służbie zdrowia 
trwale się poprawiła, potrzebni 
są przede wszystkim lekarze – 
mówi prezydent Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk o idei 
programu ,,Dostępny Lekarz”, 
realizowanego w ramach szer-
szego programu „Teraz Lepsza 
Praca”.

Problemy kadrowe, to po 
� nansowych najpoważniejsze 
kłopoty z jakimi borykają się 
placówki służby zdrowia w Polsce, także w Częstochowie.

O ile część budynków, dzięki staraniom samorządów 
i środkom unijnym, jest sukcesywnie modernizowana, to 
kontrakty NFZ nie gwarantują � nansowania na pozio-
mie dającym możliwość zbilansowania rocznych budże-
tów. Konieczne są systemowe zmiany w opiece zdrowot-
nej, zwłaszcza związane z � nansowaniem lecznictwa 
zamkniętego. Na problemy właściwego � nansowania 
służby zdrowia samorząd lokalny ma mały wpływ, może 
jednak próbować łagodzić problem braków kadrowych.  

Podczas spotkania, w trakcie którego stypendyści 
otrzymali z rąk prezydenta miasta umowy stypendialne, 
o aktualnej sytuacji częstochowskiego miejskiego szpi-
tala, niedoborach kadrowych i nadziejach związanych 
z programem „Dostępny Lekarz” mówił także Wojciech 
Konieczny, dyrektor Miejskiego Szpitala i - od niedawna 
- Senator RP.

Miejski program powstał z troski o bezpieczeństwo 
zdrowotne mieszkanek i mieszkańców. Jego celem jest 
zachęcenie młodych lekarzy do pozostania na dłużej 
w naszym mieście. Pierwsza trójka stypendystów pro-
gramu „Dostępny Lekarz”: Paula Kita z Collegium Medi-
cum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jan Wojtysiak z Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi i Mikołaj Sowiński ze 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, która 
spełniła warunki uzyskała stypendium, zobowiązała się 
do pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstocho-
wie na okres nie krótszy niż 3 lata.

Mówiąc o tym, co zachęciło ich do zainteresowa-
nia się miejskim stypendium zgodnie podkreślali n.in. 

szybszą, niż w dużych ośrodkach akademickich, możli-
wość pełnego „wejścia” w lekarską praktykę oraz możli-
wość istotnego obniżenia kosztów utrzymania w okresie 
pracy w Częstochowie.     

Przypomnijmy, że miasto 
przyznaje stypendium stu-
dentce/studentowi VI roku 
studiów kierunku lekarskiego, 
która/y zobowiązuje się podjąć 
zatrudnienie na stanowisku 
lekarza w publicznym pod-
miocie leczniczym, dla którego 
Gmina Częstochowa jest orga-
nem założycielskim. Zobowią-
zana/y jest to zrobić, po zakoń-

czeniu kształcenia, jednak nie później niż w ciągu 18 
miesięcy od zakończeniu studiów, na okres nie krótszy 
niż 3 lata. Stypendium (2 tys. zł. brutto miesięcznie) jest 
przyznawane na 9 miesięcy.

Stypendium przyznaje się osobie, której średnia ocen 
za poprzedni rok akademicki jest nie mniejsza niż 3,5 
oraz w przypadku: zaliczenia w terminie  V roku studiów 
tj. do 30 września danego roku i wpisania na kolejny rok 
akademicki. Warunkiem jest także niepowtarzanie roku, 
na który złożono wniosek o przyznanie stypendium 
oraz niekorzystanie z urlopów określonych w regula-
minie studiów, a także z urlopu macierzyńskiego czy 
rodzicielskiego.

Program „Dostępny Lekarz” składa się z trzech 
elementów (modułów). Pierwszy to stypendia, które 
właśnie - po zakończeniu naboru - otrzymało troje stu-
dentów uniwersytetów medycznych.  Drugi element 
programu – „Mieszkanie w Częstochowie dla lekarza” 
– daje młodym medykom możliwość ubiegania się 
o najem lokalu mieszkalnego z zasobu lokali czynszo-
wych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS. Trzeci 
moduł to ,,Kształcenie i podnoszenie kwali� kacji osób 
wykonujących zawody medyczne”. Przewiduje on m.in. 
refundację podnoszenia kwali� kacji lekarzy w trakcie 
specjalizacji – szkoleń wynikających z programu specja-
lizacji, jak również innych szkoleń mających wpływ na 
jakość usług medycznych (w zależności od potrzeb miej-
skiego szpitala).

5

ZDROWIE

Trójka studentów ostatniego roku uniwersytetów medycznych 
podpisała z Miastem umowy stypendialne w ramach programu 

„Dostępny Lekarz”. Dzięki temu po ukończeniu nauki rozpoczną pracę 
w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.
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mł. asp. Sabina Chyra-Giereś 
oficer prasowy KMP 
w Częstochowie

informuje:

Policjanci z komisariatów miej-
skich i gminnych, a także policjanci 
z Samodzielnego Pododdziału Pre-
wencji Policji w Częstochowie, pod 
koniec listopada zatrzymali pięciu 
meżczyzn w wieku od 17 do 27 lat, 
przy których podczas kontroli znale-
ziono marihuanę i amfetaminę. Poli-
cjanci odnaleźli przy nich i zabezpie-
czyli kilka gramów tych narkotyków. 
Wszystkie osoby usłyszały już zarzuty, 

prowadzone jest przeciwko nim 
postępowanie karne.

Przypominamy, że każda ilość 
substancji odurzających jest w naszym 
kraju zabroniona. Oprócz kary pozba-
wienia wolności, za to przestępstwo 
grożą wysokie kary � nansowe oraz 
wpis do karty karnej, o którą coraz 
częściej pytają potencjalni praco-
dawcy. Za takie czyny grozi kara 
nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymani 
z narkotykami

Dla mundurowych z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie najważ-
niejszym celem służby jest pomaganie innym. Dlatego też organizujemy cha-
rytatywną zbiórkę maskotek, gier planszowych oraz artykułów szkolnych i pla-
stycznych dla dzieci z częstochowskiego hospicjum. Akcja trwa od 26 listopada 
do 23 grudnia, tego dnia zebrane dary zostaną przekazane potrzebującym dzie-
ciom. Zbieramy nowe i używane pluszaki, ale jeżeli masz w domu w dobrym 
stanie zabawki, klocki, gry planszowe, także prosimy przekazywać je do poli-
cjantek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstocho-
wie pok 22. Zachęcamy do przyłączenia się do tak szczytnej akcji.

DAJ MISIAKA 
- charytatywna zbiórka 
dla dzieci z Hospicjum

Wydział Kryminalny Komisariatu Policji III w Często-
chowie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Częstochowa 
Północ prowadzi dochodzenie w sprawie kradzieży z wła-
maniem zaistniałej 11 września 2019 roku w Częstochowie 
przy ul. Mazowieckiej. Sprawcy po uprzednim uszkodzeniu 
przeszkolnych drzwi tarasowych dostali się do wnętrza domu, 
a następnie skradli biżuterię.

Każdy, kto rozpoznaje sprawców proszony jest o kontakt 
telefoniczny z policjantem prowadzącym sprawę sierż. Dawi-
dem Wykręt tel. 34 369 15 18. Informacje można także prze-
kazać do dyżurnego KP III w Częstochowie tel. 34 369 15 11 
lub  skontaktować się z najbliższą jednostką Policji dzwoniąc 
na numer alarmowy 112.

W każdym przypadku gwarantujemy anonimowość!

Poszukiwani
sprawcy kradzieży 
z włamaniem



Popularna metoda „na wnuczka” to nic innego jak oszu-
stwo polegające na nakłonieniu seniora do  przekazania pie-
niędzy w celu pomocy bliskiej osobie. Do takich przestępstw 
dochodzi także w Częstochowie. Oprócz tej metody, złodzieje 
stosują również inne fortele: podają się m.in. za urzędników, 
pracowników gazowni, przedstawicieli spółdzielni mieszka-
niowej, a także pracowników socjalnych, którzy próbują nakło-
nić do zapłacenia należności czy uregulowania opłat. Zdarzały 
się przypadki wcielania się w rolę policjanta prowadzącego ak-
cję przeciwko złodziejom, który prosi pomoc w przekazaniu 
gotówki oszustowi po to, by policjanci mogli przeprowadzić 
akcję zatrzymania „na gorącym uczynku”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie 
współpracując z Policją, a także m.in. Zakładem Gospodarki 
Mieszkaniowej TBS prowadzi działania, które mają przeciw-
działać przestępstwom, których o� arami mogliby stać się pod-
opieczni ośrodka. Najważniejsza jest tu pro� laktyka i dotarcie 
do seniorów z informacją na temat sposobów postępowania 
złodziei i tego, jak się przed nimi ustrzec. W związku z tym 
pracownicy socjalni wzięli udział w spotkaniach szkolenio-
wych prowadzonych przez policjantów. Przedstawiciele MOPS 
poznawali najnowsze metody stosowane przez oszustów, a tak-
że dowiadywali się jakie środki ostrożności należy wdrożyć, by 
nie stać się o� arą podobnych przestępstw. Tę wiedzę przekazu-
ją następnie seniorom.

- Wiele starszych osób ze względu na stan zdrowia nie uczest-
niczy aktywnie w życiu społecznym, dlatego informacje o działa-
niach oszustów mogą do nich nie docierać. Pracownicy socjalni 
mają kontakt z seniorami w ich w domach, taka wizyta to świet-
na okazja do poinformowania o tym, jak należy się zachować, by 
nie stać się o� arą przestępstwa. – mówi Małgorzata Mruszczyk, 
dyrektor MOPS w Częstochowie. - Bardzo pomocna podczas 
tych spotkań jest też ulotka przygotowana w ramach akcji „Bądź 
bezpieczny seniorze”. Nieoceniona jest też wzajemna współpraca 
instytucji w ramach partnerstw, dzięki której możemy osiągać 
jeszcze lepsze efekty podejmowanych działań.

Warto dodać, że do MOPS dotarły także informacje, 
że w ostatnim czasie doszło do prób wyłudzenia pieniędzy 
w związku z rzekomą pozytywną decyzją wydaną przez Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. W zamian 
za dokument przyznający kilkaset złotych świadczenia, prze-
stępcy żądali „opłaty manipulacyjnej”. Niestety te przypadki 
nie zostały o� cjalnie zgłoszone.

- Apelujemy nie tylko o zachowanie ostrożności, ale tak-
że o zgłaszanie każdego, nawet drobnego przypadku czy próby 
oszustwa – podkreśla sierż. sztab. Kamil Sowiński z Wydziału 
Prewencji KMP Częstochowie. - To pozwoli podjąć nam sku-
teczne działania oraz zwiększy szanse na złapanie sprawców 
i ograniczenie podobnych przestępstw.

Pamiętajmy, że zobowiązania � nansowe wobec instytucji są 
obecnie przyjmowane w wyznaczonych do tego miejscach np. 
kasach lub bezgotówkowo (poprzez wpłaty na konto).

- Pracownik ośrodka pomocy społecznej nigdy nie będzie 
prosił podopiecznego o gotówkę, czy zapłacenie za świadczenia – 
wyjaśnia dyrektor MOPS Małgorzata Mruszczyk. - Nawet jeśli 
ktoś ma przyznaną decyzję o partycypacji w kosztach np. usług 
opiekuńczych, opłaty są przyjmowane jedynie w formie przelewu 
na konto.

Warto również pamiętać, że pracownik socjalny, który 
odwiedza klienta w domu ma ze sobą legitymację służbową. 
Można poprosić o jej okazanie i skontaktować się z MOPS te-
lefonicznie prosząc o potwierdzenie tożsamości pracownika.

Na czym polega „klasyczna” metoda „na wnuczka”? 
Najczęściej przestępcy zdzwonią do seniorki czy seniora po-
dając się za kogoś z rodziny (np. wnuczka, kuzyna, syna, cór-
kę) lub zjawiają się osobiście, wcielając się w rolę za znajomego 
tej osoby, policjanta, przedstawiciela banku itp. Informują, że 
rzekomego wnuczka spotkała trudna sytuacja (np. jest sprawcą 
wypadku i musi zapłacić wysoki mandat, przebywa w szpitalu, 
brakuje wkładu własnego do kredytu mieszkaniowego, który 
trzeba natychmiast zapłacić itp.). Senior, który chce pomóc, 
w dobrej wierze przekazuje przestępcom pieniądze. Często są 
to oszczędności całego życia sięgające kilkudziesięciu, a nawet 
kilkuset tysięcy złotych.

Metod stosowanych przez oszustów jest znacznie więcej, 
mogą podszywać się pod różne osoby, nie tylko bliskie.

O czym warto pamiętać, by nie stać się ofiarą oszustwa? 
Nie należy wpuszczać do domu osób nieznanych. Jeśli ktoś po-
daje się za pracownika MOPS, policjanta itp. można poprosić 
o pokazanie legitymacji służbowej i sprawdzić dane tej osoby. 
Następnie zamknąć drzwi (koniecznie na klucz czy zamek) 
i zadzwonić do danej instytucji sprawdzając, czy osoba, która 
chce nas odwiedzić faktycznie jest jej pracownikiem. Można 
również umówić się na inny termin wizyty i poprosić bliską 
osobę, by w tym spotkaniu nam towarzyszyła.

Policjant, urzędnik, pracownik MOPS nigdy nie prosi 
o pieniądze – taka prośba powinna od razu być sygnałem, że 
mamy do czynienia z oszustem. Podobnie jeśli dzwoni do nas 
osoba podając się za członka rodziny lub jej przedstawiciela 
i prosi o przekazanie gotówki lub przelewu. Należy się rozłą-
czyć i ustalić czy to faktycznie bliska nam osoba ( dzwoniąc 
na przykład na jej prawidłowy, znany nam wcześniej numer 
telefonu lub kontaktując się z innym członkiem rodziny) a je-
śli pojawią się wątpliwości zadzwonić na numer alarmowy 112 
lub 997 i opowiedzieć o zdarzeniu.

Nigdy nie należy pokazywać, gdzie przechowywane są pie-
niądze, ani przekazywać nieznanej osobie gotówki. Nie powin-
no się wyrażać zgody na pokazy produktów czy prezentowanie 
usług, kupować towarów od nieznanych osób oferujących je 
poza miejscami wyznaczonymi do handlu. Uwaga na podpi-
sywanie dokumentów w obecności obcych, mogą to być np. 
wnioski kredytowe.
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 CZĘSTOCHOWSKI SENIOR

Pracownicy socjalni informują seniorów, 
jak nie stać się ofiarą oszustwa

Bezpieczeństwo seniorów to bardzo ważny temat. Dlatego w 2017 roku Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej „TBS” i Komenda Miejska Policji zainicjowały akcję „Bądź bezpieczny Seniorze”. 

Powstały m.in. ulotki, film instruktażowy, odbywają się także cykle spotkań informacyjnych 
z seniorami. Pod koniec tego roku również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie 

podjął działania, których celem jest jeszcze skuteczniejsza pomoc w zapobieganiu fali kradzieży 
i oszustw, których ofiarami padają seniorzy.



 
 

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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