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Nadchodzi moment powrotu 
dzieci i młodzieży do szkół. Można 
się spodziewać, że ten rok nauki nie 
będzie dokładnie taki jak poprzed-
nie. W marcu koronawirus wstrzą-
snął także szkołami. Kto mógłby 
wcześniej przypuszczać, że prak-
tycznie z dnia na dzień będą musiały 
zostać zamknięte, a młodzi ludzie 
– niezależnie od ich sytuacji rodzin-
nej, materialnej – przejdą na tryb 

lekcji na odległość? Można więc wybaczyć pewne niedocią-
gnięcia na tamtym etapie. Teraz jednak ministerstwo miało 
wakacyjną przerwę, aby w sposób uporządkowany i rozsądny 
zaplanować ponowne uruchomienie szkół. Miejmy nadzieję, 
że podeszło do tego odpowiedzialnie. 
O tym, jak ten rok szkolny będzie przebie-
gał w różnych miejscach w Polsce, według 
zapewnień rządu i Głównego Inspektora 
Sanitarnego ma decydować sytuacja epi-
demiczna w danym rejonie. GIS przygoto-
wał wytyczne związane m.in. z organizacją 
lekcji, posiłków, dezynfekcją sal czy postę-
powaniem w razie podejrzenia zakażenia 
na terenie szkoły. Na ich podstawie dyrek-
cje mogą już sporządzać nowe regulaminy 
szkolne. W klasach obowiązku noszenia 
maseczek nie będzie. Trzeba będzie jednak rygorystycznie trzy-
mać się zasad higieny – często myć ręce, zakrywać nos i usta 
kichając lub kaszląc. Możliwe będą aż trzy warianty nauki, ade-
kwatne do epidemicznych okoliczności. Wariant ,,tradycyjny”, 
a więc w murach szkoły, to pierwszy z nich. Kolejny to forma 
,,mieszana” – wszystkie lub konkretne zajęcia poszczególnych 
klas bądź całej szkoły będą mogły być zawieszone, a kształce-
nie będzie też odbywać się ,,na odległość”. Ostatni wariant to 
nauka zdalna. Decyzje będą tu należały do dyrekcji, po uzyska-
niu zgody organu prowadzącego szkołę oraz – kluczowej tutaj 
– opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
Samorząd Częstochowy wykorzystał okres pustych szkol-
nych korytarzy jak najlepiej, aby poprzez remonty poprawić 

warunki do nauki lub uprawiania szkolnego sportu. Mam 
ogromną nadzieję, że niezależnie od rozwoju sytuacji często-
chowska młodzież będzie mogła skutecznie przyswajać wiedzę 
i pokonywać kolejne szczeble edukacji. 

Wrzesień to także start sezonu w miejskich instytucjach 
kultury. Poprzedni został zakłócony przez pandemię tak samo 
nagle i brutalnie jak nauka w szkołach. Artyści – aktorzy i fil-
harmonicy – dzielnie wytrwali miesiące rozłąki z publiczno-
ścią, utrzymując z nimi ,,wirtualny”, a więc nie w pełni satys-
fakcjonujący kontakt. Liczę na to, że mimo koronawirusa 
Teatrowi im. A. Mickiewicza, Filharmonii Częstochowskiej, 
a także innym naszym placówkom uda się realizować zamie-
rzenia na najbliższy sezon i przyciągnąć uwagę widzów. Teatr 
zapowiada premierę już na początek września; zachęca też do 
wspierania go biletami-cegiełkami. Filharmonicy liczą z kolei 

na spotkanie ze słuchaczami na przekła-
danym już z powodu pandemii koncer-
cie na 75-lecie Filharmonii. Choć w obu 
instytucjach będą m.in. nowe limity osób 
na widowni, mam nadzieję, że i dla Teatru 
i dla Filharmonii ten sezon będzie lepszy 
od tego ostatniego. 

Każdy moment nowego otwarcia jest 
szansą, aby lepiej odnaleźć się w sytuacji, 
zmobilizować siły i energię, spróbować 
świeżych pomysłów i rozwiązań. Fakt, że 

i rok szkolny, i sezon na kulturę ruszają już we wrześniu, da 
nam wszystkim w tym niełatwym roku – bardzo na to liczę 
– trochę optymizmu. Bo pokaże, że umiemy w Częstochowie 
podejmować odpowiedzialnie trudne wyzwania, jednocześnie 
starając się ,,robić swoje”. Mimo tego, że okoliczności związane 
m.in. z epidemią mieszają nam trochę szyki.  

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Częstochowy

Szanowni Państwo!

ten rok nauki 
nie będzie 

dokładnie taki 
jak poprzednie
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Prezydent Częstochowy 
upomina się o województwo
Krzysztof Matyjaszczyk wysłał do Premiera Rządu RP kolejny list w sprawie powołania 
województwa częstochowskiego. W sytuacji, w której rządzący przymierzają się do podziału 
województwa mazowieckiego, prezydent Częstochowy domaga się spełnienia obietnic i deklaracji 
polityków z obecnego obozu władzy, dotyczących powstania regionu ze stolicą w Częstochowie.   

W liście wysłanym 31 lipca do premiera Mateusza 
Morawieckiego czytamy:

W ślad za pochodzącymi z kręgów rządowych donie-
sieniami dotyczącymi zaawansowanych prac związanych 
z podziałem województwa mazowieckiego, jako pre-
zydent Częstochowy, największego 
miasta w Polsce pozbawionego sta-
tusu wojewódzkiego,  po raz kolejny 
stanowczo domagam się od Rządu 
RP podjęcia decyzji dotyczącej przy-
wrócenia na mapę administracyjną 
Polski województwa częstochow-
skiego.

Wnioskuję jednocześnie o infor-
mację co w tej sprawie do tej pory 
zrobiono oraz czy obecnie lub w naj-
bliższym czasie będą podejmowane 
działania stwarzające podstawy do 
oczekiwanych przez nas zmian.

Przypomnę po raz kolejny, że deklaracje dotyczące 
odtworzenia województwa częstochowskiego były miesz-
kankom i mieszkańcom naszego miasta oraz subregionu 
wielokrotnie składane przez czołowych polityków oraz 
przedstawicieli obecnej koalicji rządzącej, zwłaszcza 
w czasie kampanii wyborczych przed kolejnymi wybo-
rami.

W związku z tym jest dla mnie niezrozumiałe, że do 
dziś nie mieliśmy informacji o żadnych pracach związa-
nych choćby z oficjalnymi konsultacjami społecznymi, 
dotyczącymi powrotu na mapę województwa często-
chowskiego. Jak wiadomo proces reaktywacji wojewódz-
twa powinien czasowo poprzedzać decyzje europejskich 
instytucji związane z podziałem środków europejskich 
w nowej perspektywie finansowej po 2020 r., by nowy 
region mógł być brany pod uwagę przy rozdziale unijnych 
funduszy.

Sprawa województwa w kontekście pomyślnej 
przyszłości miasta i regionu ma dla częstochowianek 
i częstochowian bardzo istotne znaczenie. Dlatego jako 
prezydent miasta wielokrotnie kierowałem stosowną 
korespondencję m.in. do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
Premier Beaty Szydło i Prezesa PiS Jarosława Kaczyń-
skiego. Obszerny list z przypomnieniem naszych argu-

mentów wysłałem także do Pana 
Premiera. Niestety nie otrzymałem 
żadnej odpowiedzi, która odnosiłaby 
się do składanych wielokrotnie przez 
polityków PiS (w tym członków Pana 
obecnego Rządu) obietnic i wskazy-
wała realną perspektywę realizacji 
projektu odrodzenia województwa 
częstochowskiego.

Dlatego – w kontekście doniesień 
o planach realizacji zmian admi-
nistracyjnych w zakresie podziału 
województwa mazowieckiego – upo-

minam się ponownie o podniesienie statusu administra-
cyjnego Częstochowy oraz regionu i wnioskuję do Pana 
Premiera o podjęcie realnych działań w tym zakresie, 
zgodnie ze składanymi przez polityków PiS deklaracjami. 
Jeżeli takiej woli nie ma, oznacza to, że w trakcie kolejnych 
kampanii wyborczych mieliśmy do czynienia ze zwykłym 
oszukiwaniem społeczności Częstochowy i subregionu 
w imię osiągnięcia doraźnych politycznych korzyści.

po raz kolejny 
domagam się 
przywrócenia 
województwa 

częstochowskiego



-  Pomimo częściowego zluzowania obostrzeń pande-
mia w Polsce i na świecie trwa. W ciągu ostatnich tygodni 
liczba osób zakażonych w Częstochowie wzrosła o ponad 
30, czyli więcej niż przez poprzednie dwa miesiące – 
mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - Jeszcze 
raz proszę wszystkie mieszkanki i mieszkańców 
o zachowanie wszelkich środków bezpie-
czeństwa i unikanie dużych skupisk ludzi. 
Dbajmy o siebie i najbliższych, zacho-
wujmy dystans społeczny.

W związku z ostatnią falą zaka-
żeń w kraju oraz nowymi przypadkami 
w mieście, w Urzędzie Miasta Częstochowy 
od 31 lipca wprowadzone zostały dodatkowe 
procedury – urzędniczki i urzędnicy poruszający 
się po budynku są zobowiązani do noszenia maseczek 
lub przyłbic. Obowiązek stosowania środków ochrony 
osobistej dotyczy oczywiście także urzędników zajmu-
jących się bezpośrednią obsługą interesantów. 

Przypominamy, że w Częstochowie z uwagi na trwa-
jącą pandemię, w tym sezonie nie odbędą się żadne 
zaplanowane wcześniej duże imprezy plenerowe, ani te 
o charakterze kulturalnym, ani rekreacyjnym organizo-
wane przez miasto czy miejskie instytucje. Nie będą też 
wydawane zgody na organizację takich imprez – kon-
certów, targów, itp. przez inne podmioty.

W pierwszym tygodniu lipca, prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk - w trosce o zdrowie przybywających – 
prosił o powstrzymanie się w tym roku od masowego 
pieszego pielgrzymowania, które może stać się ogni-
skiem nowych zachorowań. Apelował o ostrożność 
i rozsądek. Mimo mniejszej liczby pieszych pielgrzy-
mów odwiedzających w tym roku nasze miasto, tego-
roczny sezon turystyczno-pielgrzymkowy niesie jednak 
pewne zagrożenia, dlatego ostrożność jest wskazana.  

Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, nie 
musimy już zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni 
– ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 1,5 m 
odstępu od innych. Maseczki są wciąż konieczne, m.in. 

w sklepach, autobusach czy tramwajach. Restaura-
cje, kawiarnie, kina, teatry, siłownie i salony 

masażu, działają w reżimie sanitarnym. 
Wciąż należy zachować szczególną ostroż-
ność w kontaktach z innymi, zwłaszcza 
z osobami spoza najbliższego rodzinnego 
otoczenia.

W Urzędzie Miasta ciągle muszą obo-
wiązywać ograniczenia związane z epide-

mią. Oprócz funkcjonującego przy wejściu do 
budynku przy ul. Waszyngtona 5 punktu kance-

laryjnego (w godz. 8-15) oraz okienek obsługi dla umó-
wionych wcześniej interesantów, Wydział Spraw Oby-
watelskich przyjmuje osoby załatwiające swoje sprawy 
na poszczególnych stanowiskach w biurze obsługi inte-
resanta. Niezbędny jest jednak nadal wcześniejszy kon-
takt z wydziałem i umówienie terminu wizyty. Czynna 
jest także sala dla umówionych wcześniej interesantów 
załatwiających sprawy z zakresu ewidencji gospodar-
czej, zezwoleń alkoholowych czy przewozu osób.

W punkcie informacyjno-konsultacyjnym przy por-
tierni są także – po wcześniejszym umówieniu – obsłu-
giwani interesanci wydziałów budynku przy ul. Śląskiej.

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku od 
godz. 7.30 do 15.30. W związku z ograniczeniami 
związanymi z COVID-19 także we wtorki (kiedy część 
wydziałów pracowała dłużej), urząd jest obecnie czynny 
do godziny 15.30.

Więcej na temat obsługi w UM: https://bip.czesto-
chowa.pl/important/content/1164369 
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Ciągle trwa pandemia 
- dbajmy o siebie

Dotychczas w Częstochowie, dzięki rozwadze mieszkanek i mieszkańców, którzy stosowali się do 
zasad wprowadzonego reżimu sanitarnego i ograniczali wzajemne kontakty było niewielu chorych. 

W ostatnim okresie coraz więcej osób przemieszcza się i podróżuje, a wiele osób zapomina 
o zachowaniu społecznego dystansu. Dlatego wzrasta liczba zakażonych SARS CoV-2.

Częstochowa antyprzemocowa 
- gdzie i jak szukać pomocy? 

Jakie wsparcie czeka na osoby doświadczające przemocy, jak reagować na przemoc, jak stworzyć 
osobisty plan awaryjny w sytuacji zagrożenia przemocą - informacje na ten temat zebrane zostały 

w zakładce „Częstochowa antyprzemocowa” w portalu miejskim.

W obliczu obecnej publicznej i politycznej dyskusji 
na temat związany z regulacjami dotyczącymi przeciw-
działania przemocy, warto przypomnieć sobie na jakie 

praktyczne wsparcie w Częstochowie mogą liczyć osoby 
doświadczające przemocy lub nią zagrożone, a także 
w jaki sposób powinniśmy reagować będąc świadkami 

czytaj dalej str.4
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Ogólnopolskie wsparcie telefoniczne

O problemie możesz porozmawiać zachowując anonimowość pod numerami:

•	 Niebieska Linia 800 120 002 (czynna całą dobę, połączenie bezpłatne)
•	 Kryzysowy Telefon Zaufania  - Poradnia Telefoniczna dla Osób Dorosłych w Kryzysie 
      Emocjonalnym 116 123 (codziennie od 14:00 do 22:00, połączenie bezpłatne)

Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, problem przemocy dotyczy Ciebie 
lub Twoich rówieśników, możesz skorzystać z działających całodobowo i bezpłatnie:

•	 Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
•	 Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Pamiętaj, nie musisz radzić sobie sam z problemem przemocy! 
Przełam milczenie, poproś o pomoc!

przemocy. W przygotowanym przez Wydział Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta zestawieniu można znaleźć 
zarówno kontakty do miejskich instytucji udzielających 
doraźnej lub bardziej długofalowej pomocy, służb mają-
cych prawo interweniować w sytuacji zagrożenia, jak 
i numery ogólnopolskich infolinii dla ofiar przemocy. 
Jest tam też syntetyczny opis stworzenia osobistego 
planu awaryjnego w sytuacji zagrożenia.

Z całym antyprzemocowym „niezbędnikiem” można 
zapoznać się na stronie www.czestochowa.pl:
http://www.czestochowa.pl/page/7529,czestochowa
-antyprzemocowa.html

Zmiany w systemie 
gospodarowania odpadami
1 lipca wprowadzono ważne zmiany 
w gminnym systemie gospodarowania 
odpadami komunalnymi.

Poniżej szczegóły najważniejszych zmian.
•  Od 1 lipca zarówno mieszkańcy jak i przedsię-

biorcy mają obowiązek segregować odpady komunalne.
•  Ze względu na wzrost kosztów systemu gospoda-

rowania odpadami zmieniają się stawki opłat za odbiór 
odpadów komunalnych. Dla mieszkańca stawka ta to 29 
złotych miesięcznie.

•  Przedsiębiorcy prowadzący działalność na 
posesjach niezamieszkałych mogą zrezygnować 

z korzystania z gminnego systemu gospodarowania 
odpadami i zawrzeć indywidualną umowę na odbiór 
odpadów komunalnych.

•  Dla przedsiębiorców wprowadzono też nowe mini-
malne pojemności pojemników na odpady komunalne 

czytaj dalej str.5
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Program ma zachęcić przyszłych lekarzy, aby związali 
się z Częstochową na jak najdłużej. 

O stypendium mogą ubiegać się studentki i studenci 
VI roku kierunku lekarskiego, którzy po zakończeniu 
kształcenia (nie później niż w ciągu 18 miesięcy) zobo-
wiążą się pracować (przynajmniej przez 3 lata) w publicz-
nym podmiocie leczniczym, którego Gmina Często-
chowa jest organem założycielskim. 

 
Stypendium pieniężne (maksymalnie 2 tys. zł) będzie 

przyznawane na okres 9 miesięcy (czyli tyle, ile trwa 
rok akademicki). Mogą na nie liczyć ci, którzy zaliczyli 

w terminie V rok studiów, mają wpis na kolejny rok aka-
demicki i uzyskali stosowną średnią ocen (minimum 3,5).

Stypendystom nie będzie wolno powtarzać roku, na 
który złożyli wniosek o stypendium. Nie będą mogli też 
korzystać z urlopów określonych w regulaminie studiów. 

 
Wnioski wraz z kompletem dokumentów (w załącz-

niku) można złożyć osobiście lub przesłać pocztą do 30 
września na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 
11/13, 42-217 Częstochowa, z dopiskiem ,,Dostępny 
Lekarz”.

Do 30 września studenci VI roku kierunków medycznych, 
by związać się zawodowo z Częstochową, mogą składać wnioski o przyznanie stypendium 

w ramach programu ,,Dostępny Lekarz”. 

oraz nowe minimalne częstotliwości odbioru odpadów 
zmieszanych oraz ulegających biodegradacji.

•  Właściciel nieruchomości nie może złożyć dekla-
racji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
okres wsteczny.

•   Zmiana lub korekta deklaracji w sprawie wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
była wymagana w przypadku zmiany liczby miesz-
kańców w gospodarstwie domowym; nieselektywnego 

zbierania odpadów przez mieszkańców i przedsiębior-
ców przed 1 lipca 2020 r.; przedsiębiorców, którzy winni 
dostosować zadeklarowaną pojemność pojemników do 
obowiązujących zasad; ubiegania się o ulgę ze względu 
na kompostowanie bioodpadów w przydomowych 
kompostownikach.

•  Korekta deklaracji zmieniająca częstotliwość 
odbioru odpadów komunalnych zaczyna obowiązywać 
po 14 dniach od wpisania do systemu.

Dostępny Lekarz 
– nabór wniosków 
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podkom.
Sabina Chyra-Giereś

Policja informuje:

Policjanci z częstochowskiego ruchu drogowego 
cyklicznie prowadzą akcje skierowane na poprawę 
bezpieczeństwa na drogach miasta i powiatu. Spraw-
dzają stan trzeźwości kierujących autobusami MPK 
oraz sposób przewozu i przemieszczania się osób 
w publicznym transporcie drogowym w związku ze 
stanem epidemii. 

Działania częstochowskiej drogówki „Podróżuj 
Bezpiecznie” mają na celu poprawę bezpieczeństwa 
wszystkich uczestników ruchu drogowego. Podczas 
akcji policjanci nie tylko sprawdzają stan trzeźwości 
i przeprowadzają badania na zawartość narkotyków 
w organizmie wśród kierowców MPK, ale także kontro-
lują sposób przestrzegania obostrzeń przez pasażerów 

publicznego transportu drogowego. 
Obowiązujące ograniczenia oraz nakazy mają na 

celu ochronę zdrowia i życia nas wszystkich. W Polsce 
nadal występuje stan epidemii i wysokie ryzyko zaraże-
nia się koronawirusem. W przypadkach rażącego naru-
szenia przepisów o konieczności zakrywania nosa i ust 
w pojazdach komunikacji publicznej, policjanci mogą 
nałożyć mandat do 500 zł, bądź skierować wniosek do 
sądu o ukaranie.

Działania 
częstochowskiej 
drogówki

Areszt dla recydywisty 
za znęcanie, groźby 
i wywieranie wpływu
Policjanci z Kłomnic zatrzymali mężczyznę, który 

znęcał się nad swoimi rodzicami, a podczas zatrzy-
mania próbował przemocą i groźbami zmusić poli-
cjantów do odstąpienia od czynności. To nie pierw-
sze tego typu przestępstwo 38-letniego mieszkańca 
gminy Kłomnice. Decyzją sądu, trafił do aresztu. 
Z uwagi, że przestępstw dopuścił się w warunkach 
recydywy, grozi mu surowsza kara.

Do zdarzenia doszło w jednym z domów znajdu-
jących się na terenie gminy Kłomnice. Policjanci pod-
jęli interwencję względem agresywnego mężczyzny. 
Wstępne ustalenia wskazywały, że 38-latek od roku 
wszczynał awantury w miejscu zamieszkania, podczas 
których groził swoim rodzicom pozbawieniem życia, 
szarpał ich i popychał, niszczył przy tym wyposażenie 
domu i bardzo często zakłócał spoczynek nocny.

Policjanci zdecydowali o zatrzymaniu sprawcy 
przemocy domowej. Wtedy agresja słowna i fizyczna 
38-latka została skierowana przeciwko stróżom prawa. 
Mężczyzna szarpał ich za mundury, kilkukrotnie ude-
rzył policjanta w ramię, używał przy tym słów wulgar-

nych i gróźb, próbując uniknąć odpowiedzialności za 
swoje czyny. Mundurowi obezwładnili awanturnika 
i osadzili w policyjnym areszcie.

Za znęcanie nad rodzicami i wywieranie wpływu 
na czynności służbowe policjantów grozi mu surowsza 
kara, bo nawet do 7,5 roku więzienia z uwagi, że prze-
stępstw dopuścił się w warunkach recydywy. Decyzją 
sądu najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie.
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Zajęcia w Dziennym Domu Senior+ przy ulicy Marysia 93 
w ciągu wakacyjnych miesięcy umożliwiały aktywizację uczest-
ników w różnych sferach życia. W placówce są organizowane 
zajęcia edukacyjne, warsztaty ceramiczne, terapii zajęciowej, 
relaksacyjne, zajęcia z podstaw obsługi komputera, rękodzieło 
w arteterapii -  artystyczne sposoby radzenia sobie ze stresem. 
Wszystkie proponowane aktywności prowadzą specjaliści 
z danej dziedziny. Placówka zaspokaja również potrzeby zdro-
wotne w ramach ogólnej terapii ruchowej – dysponuje własnym 
sprzętem do ćwiczeń (bieżnia, rowery gimnastyczne, fotel do 
masażu). Ponadto seniorzy mogą korzystać z masażu manu-
alnego. Regularnie odbywa się także  mierzenie ciśnienia krwi 
i temperatury. 

Przy placówce znajduje się ogródek kwiatowy z altanką, 
gdzie seniorki i seniorzy podczas wakacji spędzali czas na dys-
kusjach, czytaniu wierszy, śpiewaniu piosenek. 

13 sierpnia seniorzy uczestniczyli w całodziennym pikniku 
w plenerze w olsztyńskim Ośrodku Wypoczynkowym TPD/
OO. Na świeżym powietrzu odbywały się zabawy taneczne, 
relaksacyjne, oraz usprawniające koordynację ruchową. 

Dzienny Dom Senior+ działający przy ul. Rapackiego 3/5 
w Częstochowie również ma ciekawą ofertę dla uczestniczek 
i uczestników odbywających się tam zajęć. Realizowane są  
m.in. warsztaty plastyczne,  muzyczne, relaksacyjne,  psycho-
edukacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (ćwiczenia 

fizyczne, masaże, nordic-walking), zajęcia edukacyjne popra-
wiające pamięć i sprawność intelektualną seniorów. 

Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów mieszczące 
się przy ul. Staszica 10 także zaprasza do siebie częstochowskie 
seniorki i seniorów. W każda środę od 16.00 placówka orga-
nizuje warsztaty relaksacyjne, w czwartki od godziny  15.30 
są odbywają się warsztaty pamięci, a w piątki  od 16.00 można 
się zrelaksować w pięknym ogrodzie podczas popołudnia przy 
muzyce. Organizowane są również zajęcia z języka angielskiego. 

Podopieczni Dziennego Domu Pomocy Społecznej korzy-
stają z m.in. z gimnastyki dla seniorów, siłowni pamięci, warsz-
tatów podróżniczych, klubu ogrodnika, warsztatów edukacyj-
nych czy wycieczkowych czwartków.

Wszystkie zajęcia prowadzone są z zapewnieniem reżimu 
sanitarnego i zgodnie z zasadami bezpie-
czeństwa wprowadzonymi w związku 
z epidemią.

Placówki dla seniorów zapra-
szają na spotkania i zachęcają 
do wspólnych działań. Udział 
jest bezpłatny. Szczegółowe 
informacje można uzyskać 
telefonicznie, bezpośrednio 
w placówkach.

Seniorzy aktywni 
także w wakacje

Placówki oferujące aktywności dla częstochowskich seniorów zapraszały w lipcu i sierpniu pod-
opiecznych na spotkania, zajęcia i warsztaty - wszystko z zachowaniem obowiązujących reżimów 
sanitarnych i środków ostrożności. Seniorzy przyznają, że możliwość udziału w ciekawych aktyw-

nościach bardzo pozytywnie wpływa na ich ogólne samopoczucie. 

 CZĘSTOCHOWSKI 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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Park Kieszonkowy 
powstanie 
na Starym Mieście
A dokładnie – na ul. Koziej. Według projektu, niezagospodarowane obecnie miejsce ma zmienić się 
nie do poznania: będą tam m.in. leżanki i huśtawki dla dorosłych. I sporo nowej zieleni. Najpierw 
miasto musi jednak rozstrzygnąć przetarg na te prace – oferenci mieli czas do końca lipca.  

Część terenu, na którym stanie przyszły park kie-
szonkowy – około 500 m kw – zajmuje porośnięte samo-
siejkami gruzowisko po wyburzonym budynku. Z kolei 
przyległy obszar jest już częściowo zagospodarowany – 
jest tam siłownia ,,pod chmurką”.

Powierzchnia pod przyszły park będzie najpierw 
wyrównana i uporządko-
wana. Nowa nawierzch-
nia będzie po części 
nawierzchnią klin-
kierową, częściowo 
z desek tarasowych 
oraz tłucznia.

Projekt zakłada, 
że wypoczynko-
wymi elementami 
obiektu będą ławki, 
hamaki, huśtawki 
miejskie dla dorosłych 
oraz drewniano-stalowe 
leżanki. W obrębie parku 
kieszonkowego znajdzie się 
również trejaż – czyli rodzaj 
charakterystycznej dla ogrodów, płaskiej konstruk-
cji podtrzymującej roślinność. Będą stojaki rowerowe 
i kosze na śmieci. Zamontowane zostanie ogrodzenie 
– niskie oraz panelowe, które posłuży za podstawę pod 
pnącza – hortensję pnącą i glicynię chińską (o fioleto-
wych  kwiatach). Odtworzone będą trawniki; pojawi 
się też liczna, nowa zieleń –  m.in. ponad 300 sztuk 
porzeczki alpejskiej ,,Schmidt”, platany klonolistne 
,,Alphen’s Globe”, cisy pospolite czy świerki serbskie. 

Jeśli przetarg i same roboty przebiegną bez przeszkód 
i opóźnień, park kieszonkowy ma być gotowy do końca 
listopada tego roku, a w pełni zagospodarowany zielenią 
– do końca maja przyszłego roku.

Nowe miejsce przy ul. Koziej nie będzie pierwszym 
tego rodzaju parkiem kieszonkowym w Częstochowie. 

Wiosną 2018 roku – z ini-
cjatywy rady lokatorskiej 

oraz przy wsparciu 
finansowym Zakładu 

Gospodarki Miesz-
kaniowej TBS – na 
Rakowie, przy ul. 
Żareckiej, powstał 
podobnego rodzaju 
zakątek. Zasadzono 
tam 15 drzew oraz 
krzewy; zamonto-

wano ławki, stół sza-
chowy, piaskownicę 

dla dzieci i huśtawkę. 
Jesienią 2018 roku zie-

lone aneksy wypoczynkowe 
– stworzone na zlecenie 

Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa 
UM w ramach programu ,,Kierunek Przyjazna Często-
chowa” – zostały oddane do użytku także przy ulicach 
Bohaterów Katynia, Bardowskiego i Stromej. W tym 
roku, w maju, także na zlecenie Wydziału Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, między wielorodzin-
nymi budynkami przy ul. Kontkiewicza na Wyczerpach 
powstał kameralny zakątek wypoczynkowo-rekreacyjny. 

Aneks wypoczynkowy przy ul. Kontkiewicza


