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Wygląda na to, że – jakkolwiek 
mocno byśmy sobie tego nie życzyli 
– z koronawirusem prędko się ,,nie 
pożegnamy”. Tak wynika z wypowiedzi 
epidemiologów; takie sygnały wysyła 
też resort zdrowia. Podyktowana pan-
demią sytuacja i związane z nią regu-
lacje będą się zapewne jeszcze kilka 
razy zmieniać. Niestety jednak pewnie 
spora część roku upłynie nam w cieniu 
koronawirusa. Przynajmniej w naj-
bliższym czasie musimy się nauczyć 
jakoś z nim dalej żyć. I w miarę 

możliwości, uwzględniając ograniczenia, realizować choć część 
naszych tegorocznych planów i zamierzeń. Te plany – mimo epi-
demii i kolejnych uszczerbków w miejskich finansach – realizuje 
też Częstochowa. Składa się na nie choćby 
harmonogram miejskich inwestycji. Nie da 
się pewnie uniknąć przesunięcia terminów 
ukończenia niektórych z nich, ale jednak…
idziemy do przodu. Przynajmniej w części 
udało nam przestawić się na normalny tryb 
funkcjonowania. 

Nie ma co ukrywać - najszybciej idą 
ostatnio remonty w szkołach. Puste koryta-
rze i sale przysłużyły się tempu robót. Efekty 
termomodernizacji w szkołach podstawo-
wych nr 1, 32 i 41 widać już gołym okiem. 
Podobnie jest na placu budowy przy ul. Prze-
strzennej (SP 47), gdzie powstaje nowy zespół szkolno-przed-
szkolny. Jeśli odbiór tej inwestycji nieco się przesunie – wyniknie 
to wyłącznie z kłopotów, z jakimi borykają się teraz wszystkie 
firmy budowlane. Należą do nich absencje pracowników czy 
poślizgi w dostawach materiałów. 

W wakacje rozbudowana o nowy obiekt szkoła będzie wypo-
sażana, tak, aby z początkiem nowego roku szkolnego przyjąć 
m.in. maluchy do nowego oddziału przedszkolnego. Z wyprze-
dzeniem idą też prace przy remoncie sali gimnastycznej w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Olsztyńskiej. Przed czasem 
zakończyła się przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół im. 
B. Prusa. Podobne roboty trwają także w Zespole Szkół im. J. 
Kochanowskiego i są gotowe już w 70%. Sprawnie posuwa się do 
przodu budowa boiska przy liceum ,,Kopernika”. Planowy finisz 
– w lipcu. Za nami ogromna większość prac w Żłobku Miejskim 
na Tysiącleciu – a są bardzo potrzebne, bo m.in. dostosują go do 
aktualnych standardów przeciwpożarowych. Z początkiem kwiet-
nia ruszyły też prace przy ,,dociepleniu” Miejskiego Przedszkola 

nr 19 przy ul. Szkolnej, a po świętach do robót przystąpił wyko-
nawca windy, która posłuży młodzieży z niepełnosprawnościami 
w Zespole Szkół przy ul. Krótkiej. I to wcale nie pełna lista trwa-
jących ,,szkolnych” remontów i modernizacji.

Nieco wolniej niż zakładaliśmy idzie rewitalizacja Starego 
Rynku. Tu w drogę budowlańcom wszedł nie tylko koronawi-
rus, ale i… podziemne przeszkody nieujęte na mapach. Mowa 
o jednym z najstarszych obszarów miasta, wcześniej nigdy tak 
kompleksowo nie przebudowywanym, więc z takimi niespo-
dziankami trzeba się liczyć. Z kolei termin oddania do użytku 
Promenady Śródmiejskiej powinien zostać dotrzymany. 85% 
prac już zrobiono – na tę chwilę nic nie zapowiada, aby jej otwar-
cie z końcem sierpnia miało się odwlec. Latem powinna się też 
zakończyć realizacja największej obecnie naszej inwestycji, czyli 
Parku Wodnego. Wykonawca sygnalizuje jednak kłopoty: głów-
nie z dostarczeniem z zagranicy urządzeń i sprzętów niezbędnych 

do prac wykończeniowych, częściowo też 
z odpowiednią liczbą załogi. Na ile przesu-
nie to termin otwarcia naszego aquaparku 
– trudno w tej chwili powiedzieć. Konse-
kwencje epidemii w różnych obszarach życia 
wprowadzają w nie element niepewności. 
Pozostaje nam się chyba z tym pogodzić 
i trzymać kciuki za jak najszybszy powrót do 
normalności... 

Swojego planu zadań na ten rok stara się 
trzymać też Miejski Zarząd Dróg i Trans-
portu. Dzięki ,,przerzuceniu” zaoszczędzo-
nych środków na obecny rok, już udało się 

zakończyć remonty dróg w kilku dzielnicach, a ostatnio dro-
gowcy zajmowali się m.in. ulicami Wilsona, Podhalańską, Tury-
styczną czy Solną. Coraz lepiej widać ostateczne zarysy centrów 
przesiadkowych, a front robót przy modernizacji linii tramwajo-
wej przebiega teraz przez dzielnicę Północ. Mimo całej powagi 
spraw związanych z epidemią, widok zmieniających się, odna-
wianych rejonów miasta, jest krzepiący. Szukajmy takich pocie-
szeń i powodów do optymizmu także w swoim najbliższym oto-
czeniu, tym bardziej, że możemy już ponownie korzystać z lasów 
i parków. Z pozytywnym nastawieniem będzie nam łatwiej otrzą-
snąć się z doświadczenia epidemii, kiedy sobie już z nią wreszcie 
poradzimy.

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Częstochowy

Szanowni Państwo!

z pozytywnym 
nastawieniem 

będzie nam łatwiej
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X-kom dostarcza tira 
z pomocą dla szpitali
Do Miejskiego Szpitala Zespolonego trafił sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej o wartości 
prawie 400 tysięcy. To odpowiedź na apel prezydenta Częstochowy do przedsiębiorców.  

- Dziękuję serdecznie firmie x-kom za ten akt bezinteresow-
nej pomocy, bo tylko współpracując możemy pokonać pandemię 
koronawirusa. Mam też nadzieję, że to nie koniec wsparcia, 
jakiego częstochowski biznes udziela naszym medykom - powie-
dział Krzysztof Matyjaszczyk, podkreślając szybką reakcję 
x-komu na jego apel, dotyczący pomocy dla lokalnych szpitali.

Po konsultacjach z ekspertami z Miejskiego Szpitala Zespo-
lonego, x-kom zorganizował sprzęt medyczny i środki ochrony 
osobistej o wartości prawie 400 tysięcy złotych.

W wypełnionym po brzegi tirze znalazły się: defibrylatory 
z monitorem EKG, łóżka do intensywnej terapii wraz z mate-
racami z systemem regulacji ciśnienia, zapobiegającym odle-
żynom, mobilne ssaki chirurgiczne, statywy infuzyjne oraz 
środki ochrony osobistej, które zabezpieczą pracowników pla-
cówek:  tysiąc przyłbic, 24 tysiące maseczek i 8 tysięcy litrów 
płynu do dezynfekcji.

Żeby całkowicie wypełnić TIR-a, dołożono jeszcze dwie 
palety wody mineralnej, dla pracowników i pacjentów szpitali.

- Cieszymy się, że odzew pomocy płynie ze strony różnych 
środowisk i społeczności częstochowskich. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni - powiedział dyrektor 
Miejskiego Szpitala Zespolonego 
Wojciech Konieczny. - Pragnę pod-
kreślić , że pomoc przekazana przez 
x-kom to ogromne wsparcie w postaci 
sprzętu medycznego, a także środki 
ochrony, które przy obecnym zuży-
ciu mogą zabezpieczyć szpital nawet 
na kilka tygodni. Wsparcie x-komu traktuję też jako pomoc 
od Rakowa Częstochowa. Osobiście bardzo cieszy także poczu-
cie, że z klubem jesteśmy bardzo bratersko związani, zarówno 
w dobrych jak i ciężkich czasach.

- Jesteśmy firmą z Częstochowy, dlatego w tym trudnym 
momencie czujemy się odpowiedzialni za pomaganie wszystkim 
osobom pracującym w częstochowskiej służbie zdrowia. Cała 
nasza pomoc była konsultowana z przedstawicielami szpitali 
i wierzymy, że znacznie pomoże w walce z wirusem. Jednocześnie 
przyłączamy się do apelu pana prezydenta Krzysztofa Matyjasz-
czyka i zgadzamy się, że takie działania mają nie tylko charakter 
materialny, ale również symboliczny, pokazujący jak ważne jest 
jednoczenie się w tak trudnych momentach – powiedział Michał 
Świerczewski, prezes x-komu.

Firma pozostaje w kontakcie z częstochowskimi szpitalami. 
W miarę możliwości x-kom postara się pomóc, jeśli miejscy 
medycy będą czegoś potrzebować.

Z wykorzystaniem informacji z x-komu
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Hillwood otworzy park magazynowy 
i razem z miastem wybuduje drogę

Z drogi, która powstanie w rejonie ulic Jaskrowskiej i Warszawskiej, skorzysta nie tylko inwestor, 
ale i wszyscy zmotoryzowani. Centrum Logistyczne Hillwood zapewni kolejne miejsca pracy 

oraz umocni pozycję Częstochowy jako korzystnej lokalizacji dla inwestycji
 z obszaru logistyki i transportu. 

Między Miastem Częstochową a inwestorem podpi-
sana została umowa dotycząca obustronnych zobowiązań 
inwestycyjnych związanych z budową drogi publicznej 
i obsługi komunikacyjnej nowego Centrum Logistycz-
nego Hillwood Częstochowa Miasto. W imieniu miasta 
podpisał ją prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, a ze strony 
inwestora – Hubert Michalak – 
Prezes Zarządu Hillwood Polska.

– Wszyscy zmagamy się teraz 
z zagrożeniem epidemiologicz-
nym, nie może to jednak parali-
żować naszych starań o pomyślną 
przyszłość miasta – komentuje 
prezydent Krzysztof Matyjasz-
czyk. –  Kiedy uporamy się już 
z pandemią i nie będziemy pod-
porządkowywać jej większości 
naszych działań, Częstochowa 
musi konsekwentnie kontynu-
ować ścieżkę rozwoju. Służy temu 
m.in. ta inwestycja, za którą pójdą kolejne miejsca pracy i – 
bardzo w to wierzę –umocnienie pozycji miasta na inwesty-
cyjnej i biznesowej mapie kraju.

– Dzięki rozwojowi infrastruktury drogowej Często-
chowa staje się ośrodkiem logistycznym łączącym północ 
z południem i wzbogacającym magazynową mapę Śląska 
i Polski. Dodatkowym atutem jest dostępność wykwalifi ko-
wanych pracowników i teren inwestycyjny leżący w grani-
cach miasta, co sprawi, że nowe Centrum Logistyczne stanie 

się istotnym elementem miejskiej 
logistyki. – mówi Hubert Micha-
lak, Prezes Zarządu Hillwood 
Polska.

Hillwood planuje budowę 
centrum logistycznego w rejonie 
ul. Jaskrowskiej i alei Jana Pawła 
II, w pobliżu obecnej Drogi Kra-
jowej nr 1 oraz Drogi Krajowej 
nr 91, które łączą północ z połu-
dniem kraju. Dzięki temu obiekt 
będzie mieć m.in. bardzo dobrą 
widoczność oraz szybki dojazd 
do tras wyjazdowych z miasta. 

Centrum złożone będzie docelowo z dwóch hal o łącznej 
powierzchni około 64 tys. m kw. Częstochowa zapewni 
przyszłym najemcom dostęp do wykwalifi kowanej kadry 

czytaj dalej str.4

x-kom zorganizował 
sprzęt medyczny i środki 

ochrony osobistej 
o wartości prawie 
400 tysięcy złotych
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SOR na Zawodziu z nowoczesną 
kamerą termowizyjną
Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie został wyposażony 
przez firmę Eltrox w nowoczesny system pomiaru temperatury 
ludzkiego ciała. Będzie kontrolował pacjentów przybywających 
na SOR przy ulicy Mirowskiej.

pracowniczej. W jej kształceniu w ramach swoich 
kompetencji od lat uczestniczy częstochowski 
samorząd poprzez programy współpracy szkół 
i przedsiębiorstw. Należą do nich takie projekty, 
jak ,,Zawodowa współpraca” czy ,,Akademicka 
Częstochowa”, a także szeroki program ,,Teraz 
Lepsza Praca”, nastawiony m.in. na poprawę jako-
ści oferowanego zatrudnienia.  

Ze swej strony miasto zbuduje drogę łączącą 
ul. Jaskrowską z ul. Warszawską, wraz z rondem 
i sięgaczem. Taka inwestycja jest zgodna z przyjętym przez 
Radę Miasta miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego dla dzielnic Stare Miasto i Wyczerpy-A-

niołów, w rejonie ul. Warszawskiej, al. Jana Pawła II i al. 
Wojska Polskiego. Hillwood będzie partycypował w kosz-
tach miejskiej inwestycji drogowej w zakresie związanym 
z zapewnieniem obsługi komunikacyjnej swojego obiektu.  

Specjalna termowizyjna kamera umożliwia szybki i dokładny pomiar 
temperatury ciała wielu osób jednocześnie. Urządzenie potrzebuje na to 
zaledwie jednej sekundy. W przypadku wykrycia odchyłów od normy (np. 
zbyt wysokiej temperatury) czujnik sygnalizuje ten fakt obsłudze. Sprzęt 
zwiększa bezpieczeństwo personelu szpitala, ponieważ pomiary dokonują 
się w bezpiecznej odległości do trzech metrów, bez konieczności 
zbliżania się do potencjalnie chorej osoby.

Termowizyjna kamera od czwartku 9 kwietnia kontroluje 
pacjentów, którzy pojawią się na oddziale ratunkowym szpitala na 
Zawodziu. Takie rozwiązanie umożliwia natychmiastową reakcję 
w przypadku pojawienia się osoby z podwyższoną temperaturą 
(która powinna być natychmiast odizolowana).

Nowoczesny system pomiarowy to kolejny sprzęt, jaki firma 
Eltrox przekazała częstochowskim służbom medycznym w ramach 
walki z epidemią koronawirusa. Wcześniej oddział zakaźny Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. PCK został wyposa-
żony w specjalny system wizualno-głosowy do komunikowania się 
z pacjentami przebywającymi w izolacji. Takie rozwiązanie m.in. pozwala 
pielęgniarkom na ograniczenie ilości zużywanych środków ochrony 
osobistej.

Eltrox to częstochowska firma zajmująca się szeroko pojętą branżą 
monitoringu, automatyki i elektroniki oraz systemami alarmowymi.
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            Gdzie wyrzucamy 
zużyte maseczki i rękawiczki…

            Maseczki ochronne 
– jak prawidłowo ich używać?

Z uwagi na stwierdzane w Częstochowie przypadki 
niewłaściwego postępowania ze zużytymi środkami 
ochrony przed zakażeniem koronawirusem, Wydział 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta oraz Często-
chowskie Przedsiębiorstwo Komunalne przypominają 
o zasadach w tym zakresie określonych przez Ministra 
Klimatu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Są 
one zawarte w ministerialnych wytycznych postępowa-
nia z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania 
zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na 
wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie 
trwania pandemii/epidemii).

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe, takie 
jak środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) sto-
sowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, 
w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zaraże-
nia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być 
wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Także osoby zdrowe objęte kwarantanną domową - 
maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne powinny 
zbierać w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do 
pojemnika lub worka na odpady zmieszane.

Stosujmy się do tych zaleceń – nie utrudniajmy 
pracy ekipom wywożącym odpady.

Od 16 kwietnia, każda osoba 
w miejscu publicznym musi nosić 
maseczkę, szalik czy chustkę, które 
zakryją zarówno usta, jak i nos. Obo-
wiązek dotyczy wszystkich, którzy 
znajdą się na ulicach, w urzędach, 
sklepach czy miejscach świadczenia 
usług oraz w zakładach pracy. 

Jednocześnie nadal należy prze-
strzegać obowiązku zachowania 
minimum 2-metrowej odległości od 
innych osób poza domem. 

Poniżej – grafi ka ilustrująca, jak 
prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę 
ochronną. 

Pamiętajmy: maseczki i rękawiczki ochronne, których używamy w czasie epidemii 
powinny być wrzucane do pojemnika lub worka na odpady zmieszane. 

Nie wyrzucajmy ich byle gdzie i byle jak.  

16 kwietnia rząd wprowadził obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. 
Można to robić chustką, szalikiem albo maseczką ochronną. Ważne jest, 

aby taką maseczkę prawidłowo nałożyć i zdjąć. 
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mł. asp. Sabina Chyra-Giereś 
oficer prasowy KMP 
w Częstochowie

informuje:

W Wielką Sobotę małżeństwo z Częstochowy zauważyło małego chłopca, 
który boso i w samej piżamie spacerował wzdłuż dwupasmowej drogi przy 
cmentarzu Kule. Zaniepokojeni tym widokiem powiadomili policję i do czasu 
przyjazdu patrolu zaopiekowali się dzieckiem. Operacyjni z Częstochowy 
szybko ustalili, że chłopczyk wyszedł z niezamkniętej posesji, znajdującej się 
nieopodal. W domu zastali 85-letniego mężczyznę i małoletnią siostrę chłopca, 
którzy nie zorientowali się, że dziecko wyszło z domu. Okazało się, że rodzice 
pojechali na zakupy, zostawiając śpiące dzieci pod opieką dziadka. Gdyby nie 
wzorowa reakcja świadków, mogło dojść do tragedii.

Komenda Miejska Policji w Częstochowie podsumowała świąteczny 
weekend. Działania ukierunkowane na zapobieganie rozprzestrzeniania się 
choroby COVID-19 pokazały, że częstochowianie należycie dbają o bezpie-
czeństwo swoje i swoich rodzin, ograniczając do minimum kontakty mię-
dzyludzkie. Dlatego policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie 
dziękują mieszkańcom za postawę godną naśladowania. Częstochowianie 
pokazali, że w obliczu epidemii koronawirusa są odpowiedzialni za zdrowie 
i życie swoje i innych osób.

Policjanci z Częstochowy 
dziękują mieszkańcom

To były pracowite święta dla kryminalnych z Komendy 
Miejskiej w Częstochowie. 11 kwietnia uzyskali informa-
cję, że poszukiwany 21-latek spaceruje właśnie po centrum 
miasta. Na ul. Katedralnej zatrzymali młodego mężczyznę, 
który nie spodziewał się nieumundurowanego patrolu 
w tym miejscu. Szybka reakcja mundurowych udaremniła 
mu ucieczkę. Podczas zatrzymania miał przy sobie ponad 
30 paczek kawy. Jak się okazało, wcześniej ukradł ją z jed-
nego ze sklepów na Zawodziu. Przed zatrzymaniem zdążył 
sprzedać już 20 sztuk. Oprócz 165 dni pozbawienia wol-
ności, grozi mu też 5 lat więzienia za dokonaną kradzież.  

W lany poniedziałek stróże prawa pojechali na 

Zawodzie sprawdzić miejsce przebywania kolejnego 
z poszukiwanych. Zastali kobietę, która nie chciała wpu-
ścić mundurowych na teren posesji. Gdy z nią rozmawiali, 
zauważyli jak 48-latek ucieka przez okno. Od razu podjęli 
pościg. Poszukiwany listem gończym mężczyzna ukrył się 
za krzakami nieopodal miejsca zamieszkania w nadziei, 
że policjanci go nie znajdą. O tym jak bardzo się pomylił 
przekonał się kilka minut później, gdy został zatrzymany 
i doprowadzony do zakładu karnego. Stróże prawa zna-
leźli też przy nim prawie 3 działki dilerskie amfetaminy. 
W zakładzie karnym spędzi najbliższe 6 lat.

Policjanci zatrzymali poszukiwanych 
- jeden spacerował po alejach, a drugi 
na widok policjantów ukrył się w krzakach

2-latek w piżamie i boso 
spacerował wzdłuż drogi

Pamiętaj!
•	 Małoletnie	dziecko	wymaga	naszej	nieustannej	opieki.
•	 Należy	pamiętać,	że	jako	rodzice/opiekunowie	odpowiadamy	prawnie	za	bezpieczeństwo	tych	osób.
•	 Reagujmy	w	sytuacjach,	kiedy	widzimy	pozostawione	bez	opieki	dzieci.	Czasami	sygnał	od	sąsiada,	
							przechodnia	czy	jakiejkolwiek	innej	osoby	zainteresowanej	losem	dziecka	może	zapobiec	tragedii.
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 CZĘSTOCHOWSKI SENIOR

SENIOR-FON: 
telefoniczne 

wsparcie seniorów

         TELEPORADY w sprawie koronawirusa

Dyżur pełnią: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, 
pracownicy socjalni i inni interwenci.

tel. 32 5065640

SENIOR-FON spełnia dwie funkcje:
•	 TERAPEUTYCZNA - wsparcie emocjonalne, 
psychologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w prze-
łamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczu-
cia bezpieczeństwa.
•	 INTERWENCYJNA - gdzie można zgłosić kon-
kretny problem. Konsultanci podejmą działania sku-
tecznej koordynacji pomocy dla osób w potrzebie w jej 
środowisku lokalnym (powiadomią miejscowe służby, 
sprawdzą ścieżkę pomocy, zainteresują organizacje 
pozarządowe, inne według rozeznanej sytuacji).

Usługę uruchomił Samorząd Województwa Śląskiego. 
Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej Województwa Śląskiego.

Seniorzy z województwa śląskiego mogą skorzystać ze specjalnej linii telefonicznej, oferującej 
wsparcie psychologiczne i koordynację pomocy w rozwiązywaniu konkretnych problemów.

SENIOR-FON działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

Teleporada jest usługą przygotowaną z myślą 
o osobach, które podejrzewają obecność koronawi-
rusa SARS-CoV-2 w swoim organizmie.

Aby skorzystać z konsultacji, należy wypełnić 
krótki formularz zgłoszeniowy na www.pacjent.gov.
pl/teleporada. Na podany w formularzu adres e-mail 
zostanie przesłana wiadomość, w której zawarta będzie 
instrukcja. Pacjent może połączyć się z pracownikiem 
medycznym za pomocą komputera lub laptopa wypo-
sażonego w kamerę, mikrofon oraz głośnik bądź przez 
telefon.

Teleporadę można uzyskać w	godzinach	7.00-8.00	
i	18.00-22.00	w	dni	robocze oraz w	godzinach	7.00-
22.00	w	soboty,	niedziele	i	święta.

W godzinach 8.00-18.00 w dni robocze pacjent 
powinien w pierwszej kolejności skontaktować się ze 
swoim lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 
Jeśli jednak będzie to niemożliwe, może skorzystać 
z platformy Teleporad, udostępnionej przez Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Wszelkie pytania dotyczące platformy Teleporad 
należy zgłaszać na adres e-mail: telepacjent@csioz.
gov.pl

Z wykorzystaniem informacji Ministerstwa Zdrowia

Jeśli podejrzewasz, że jesteś zakażony/a koronawirusem możesz umówić się 
na wideorozmowę lub telekonsultację lekarską albo pielęgniarską. Podczas takiej 

porady możesz otrzymać e-receptę bądź e-zwolnienie.



 
 

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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Śniadanie Wielkanocne 
bez kryzysu wiary

Aneks wypoczynkowy na Wyczerpach 

„Śniadanie Wielkanocne” to inicjatywa realizowana 
od kilku lat przez Partnerstwo na Rzecz Aktywności 
Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”, a jego głównym 
organizatorem jest Fundacja Chrześcijańska „Adul-
lam”. Zaangażowanie wielu osób, 
przedstawicieli organizacji i insty-
tucji miejskich oraz wolontariuszy, 
w tym ze schroniska dla mężczyzn 
bezdomnych i Klubu Abstynenta 
„Droga do wolności”, ukierunko-
wane jest na pomoc 350 osobom 
starszym, schorowanym, samot-
nym, odosobnionym w domu ze 
względu na stan zdrowia.

Tradycja wielkanocna to przede 
wszystkim pojednanie z drugim 
człowiekiem, Bogiem, prawdą Życia i Śmierci, i jak 
w wielu domach ten czas przeżywany jest wspólnie, to 
dla osób które żyją na co dzień samotnie, poza margi-
nesem społeczeństwa, jest to czas trudny. Stąd potrzeba 
zorganizowania uroczystości, w której nie będzie 
podziałów i na chwilę zniknie uczucie oddzielenia 
i braku bliskich, na rzecz wspólnego przeżywania Świąt.

Stan zagrożenia epidemicznego w jakim się zna-

leźliśmy, wymógł na organizatorach dodatkowe środki 
bezpieczeństwa i zmianę formuły wydarzenia. W tym 
roku miejscem, gdzie odbyło się Śniadanie i jednocze-
śnie wydawanie paczek, była siedziba Fundacji „Adu-

llam” przy ulicy Krakowskiej 34. 
Pracownicy Fundacji i wolontariu-
sze przestrzegali zalecanych norm, 
podobnie zresztą Ci, dla których 
były przygotowane paczki. Paczki 
wydawali i rozwozili pracownicy 
Fundacji, wolontariusze organiza-
cji partnerskich oraz Straż Miejska, 
a nad bezpieczeństwem czuwała 
oprócz Straży Miejskiej także Poli-
cja.

Całe wydarzenie było wyjąt-
kowe i wiele z tego, co się wydarzyło, będzie wspomi-
nane jako przykład zaangażowania w czasach, kiedy 
dystans między ludźmi trzeba zwiększać, ale powięk-
szać pojemność serca.

„Śniadanie Wielkanocne” jest współfinansowane 
jest ze środków Gminy Miasto Częstochowa. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta 
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Na straży tradycji. Tak można określić tegoroczne Śniadanie Wielkanocne, bo choć sytuacja 
zewnętrzna zmieniła jego organizację, to prawdziwy przekaz – jednoczenia się w miłości 
do bliźniego – pozostał. Tradycyjnie w Wielką Sobotę odbyła się uroczystość skierowana 
do osób najbardziej potrzebujących.

Rozpoczęła się budowa aneksu wypoczynkowego przy ulicy Kontkiewicza 4. 
Prace powinny się zakończyć w drugiej połowie maja.

W ramach zadania, zleconego przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i Leśnictwa Urzędu Miasta, na zieleńcu przy bloku mieszkalnym powstaje 
miejsce służące wypoczynkowi i rekreacji.

W centralnej części aneksu powstanie mini plac zabaw z piaskownicą i huś-
tawką typu bocianie gniazdo. Przy powstającym placyku i alejce zamontowane 
zostaną ławki, kosze i stojaki rowerowe, a także stolik i ławki do gier plan-
szowych - w chińczyka i w szachy. Całość dopełni nowa zieleń - dwa platany, 
rabaty z trawami ozdobnymi oraz liliowcami. Prace wykonuje firma PHU 
KLON s.c. Wartość zadania to 97 tys. złotych.


