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Rok 2020 niebawem się skończy. 
Będzie nam już zawsze kojarzył się 
z wybuchem pandemii, zagrożeniem, 
wprowadzanymi obostrzeniami, jakich 
w ostatnich dekadach w tej części Europy 
nigdy nie doświadczaliśmy. 

Był to też - i pozostaje - niezwykle 
trudny czas dla samorządów, także dla 
Częstochowy. To m.in. nowe wyzwania, 
nowe potrzeby i problemy mieszkanek 
i mieszkańców, które trzeba rozwiązy-
wać. Rządząca większość parlamentarna 
systematycznie, a zwłaszcza w ciągu 

dwóch ostatnich lat, osłabia finanse samorządów, na co samo-
rządowcy z całej Polski od dawna zwracają uwagę. Robi to bez 
rekompensat i bez zmniejszenia nałożonych na samorządy 
obowiązków, co kłóci się z zapisami Konstytucji RP. Brak 
długofalowej rządowej strategii walki 
z pandemią, zmieniające się decyzje 
związane nie tylko z ochroną zdrowia 
i życia obywateli, ale także z funkcjo-
nowaniem gospodarki pogłębiają pro-
blemy publicznej służby zdrowia, samo-
rządów, a także wielu firm i całych branż 
gospodarki.

Pomimo tych niebagatelnych proble-
mów w zakresie samorządowych zadań 
w Częstochowie udało się zrealizować 
w tym „epidemicznym” roku sporo waż-
nych dla mieszkańców inwestycji, część 
z nich jest na ukończeniu. Pewne prze-
sunięcia czasowe, związane m.in. z absencją pracowników 
w firmach wykonawczych, nastąpiły, ale ważne, że udaje się je 
sukcesywnie finalizować.

Zainstalowane niedawno nowe fontanny i balansujące 
rzeźby Jerzego Kędziory będą z pewnością najatrakcyjniej-
szymi elementami kończącej się przebudowy Starego Rynku. 
Wszystko wskazuje na to, że prace związane z częścią drogową 
oraz dotyczące przebudowy i aranżacji płyty rynku powinny 
zakończyć się w grudniu. Na początku przyszłego roku trwać 
mogą jednak jeszcze prace wewnątrz oszklonego pawilonu 
z wyeksponowaną częścią starego ratusza. Przypomnę, że 
schody prowadzące do podziemnej części pawilonu tworzą 
niewielki amfiteatr, a w pawilonie działać ma też kawiarnia. 

Inna oczekiwana przez częstochowianki i częstochowian 
inwestycja jest już ukończona, ale z uwagi na covidowe obo-
strzenia na razie nie może jeszcze rozpocząć swojej działalno-
ści. Mowa oczywiście o Parku Wodnym przy ul. Dekabrystów. 

Niemal gotowe są również trzy centra przesiadkowe 

w okolicach dworców kolejowych - Częstochowa Główna, 
Stradom PKP i Raków PKP. W ramach inwestycji powstała 
infrastruktura drogowa, rowerowa i przystankowa oraz zreor-
ganizowano zieleń.

Gotowa do użytku jest także Promenada Śródmiejska. 
Zgodnie z założeniami programu „Kierunek Przyjazna Czę-
stochowa” chcemy zwiększać możliwości wypoczynku w mie-
ście. W przypadku Promenady Śródmiejskiej niezagospoda-
rowany wcześniej teren w centrum miasta staje się miejscem 
spacerów, spotkań i rekreacji na wolnym powietrzu.

Trwa oczekiwana przez mieszkanki i mieszkańców, i reali-
zowana w ramach programu Lepsza Komunikacja w Często-
chowie, budowa odwodnienia części dzielnicy Północ wraz 
z przebudową ul. św. Brata Alberta oraz ul. Hiacyntowej 
i Lawendowej. Pełne efekty tej inwestycji zobaczymy wiosną. 
W przyszłym roku także, będziemy już mogli w pełni korzy-
stać nie tylko z 9 nowych Twistów, które zasiliły w tym roku 

tabor MPK ale także z przebudowanej 
kompleksowo starej linii tramwajowej. 
Prace przy tej największej inwestycji 
tramwajowej w Częstochowie wciąż 
trwają, wchodząc w kolejne etapy (roz-
poczęły się właśnie prace w centrum 
miasta).

Budowana jest nawierzchnia jezdni, 
przebudowywane są chodniki i parkingi 
w różnych dzielnicach miasta, także 
tych zwanych peryferyjnymi. Pro-
gram poprawy stanu ulic lokalnych 
chcemy – mimo oszczędnościowych 
planów budżetowych – kontynuować 

także w roku przyszłym, krok po kroku realizując postulaty 
dzielnicowe. 

Nie wiemy jak rozwijać się będzie pandemia i czy wprowa-
dzone obostrzenia przyniosą oczekiwany skutek, np. w postaci 
poprawy funkcjonowania służby zdrowia i dostępności do 
leczenia, nie tylko pacjentów z koronawirusem. 

Dlatego – bardzo proszę – nie lekceważcie zagrożenia, 
uważajcie i dbajcie o siebie oraz innych. 

W tym roku niełatwym dla wszystkich nas, w nadchodzą-
cym grudniowym czasie, nierozerwalnie związanym w pol-
skiej tradycji ze świętami, starajmy się być dla siebie życzliwi. 
Dużo zdrowia! 

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Częstochowy

Szanowni Państwo!

uważajcie 
i dbajcie o siebie 

oraz innych
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Działki dla ZGM. Będą nowe mieszkania

Ruszy budowa kolejnego bloku komunalnego

Rada Miasta Częstochowy przekazała aportem spółce ZGM „TBS” działki 
w dzielnicy Częstochówka-Parkitka.

U zbiegu ulic Syrokomli i Fredry na Rakowie stanie nowy blok komunalny z 24 mieszkaniami. 
Jeśli mimo pandemii wszystko przebiegnie według planu – bez poślizgów – budowa ma się 
zakończyć do końca maja 2022 roku. Koszt inwestycji to 3,84 mln zł, z czego 1,33 mln 
stanowić ma dofinansowanie z BGK.

Nowe bloki mają być wybudowane w formule TBS 
w ramach najmu komunalnego.

Przekazana nieruchomość – ponad 3,3 ha - objęta jest 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
z 2015 roku dla rejonu ulic: Poleskiej, Łódzkiej i Obroń-
ców Westerplatte. Działki położone są na terenie oznaczo-
nym symbolem MW2, a więc przeznaczonym pod zabu-
dowę mieszkaniową wielorodzinną.

O planach nowego kompleksu mieszkalnego informo-
waliśmy na początku czerwca. Wówczas przedstawiciele 
spółki ZGM „TBS” spotkali się z prezydentem miasta 
i architektem w sprawie koncepcji zagospodarowania 
działek i budowy kilkuset mieszkań na Parkitce.

Wcześniej, przez kilka lat Miasto porządkowało pod 
względem własnościowym ten teren, tak by powstały duże 
kompleksy działek na których można by zaprojektować 
atrakcyjne, zielone i przyjazne dla mieszkańców osiedle.

Ze wstępnej koncepcji wynika, że można by tu posta-
wić 13 czterokondygnacyjnych budynków wielorodzin-
nych, z podziemnymi parkingami, placami zabaw i dużą 
ilością zieleni. W sumie miałoby się tam znaleźć ok. 350 
mieszkań czynszowych.

Po przekazaniu ZGM „TBS” nieruchomości przy ul. 
Łódzkiej, spółka ma zaprojektować i wybudować tam 
bloki. Częstochowianki i częstochowianie są zaintere-

sowani mieszkaniami tego typu. Wszystkie realizowane 
dotychczas przez spółkę inwestycje znajdują od razu  
najemców.

29 października Rada Miasta Częstochowy wyraziła 
zgodę na wniesienie do Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej „TBS” w Częstochowie aportem prawa własno-
ści niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej 
powierzchni 3,3396 ha, w pobliżu ul. Łódzkiej. Działki te 
są własnością Gminy Miasto Częstochowa, a ich wartość – 
zgodnie z operatem szacunkowym – to ponad 10 mln zł. 
Tym samym, częstochowscy radni podczas ostatniej sesji, 
wyrazili zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego 
miejskiej spółki o kwotę 10 112 000 zł.  Wszystkie udziały 
(100%) w niej posiada Gmina Miasto Częstochowa.

Czterokondygnacyjny budynek z dwiema klatkami 
schodowymi (każda po 12 mieszkań) i częścią piwniczną 
będzie elementem pierzei ulicy Syrokomli. Mieszkań dwu-
pokojowych ma tam być 18; pozostałe będą jednopoko-
jowe – łączna powierzchnia użytkowa wszystkich wyniesie 
ponad 1,1 tys. m kw. 3 mieszkania 
przeznaczone będą dla osób z nie-
pełnosprawnościami. Powstanie 
cała infrastruktura towarzysząca 
budynku  – urządzenia tech-
niczne, dojścia, dojazdy, chodniki, 
parking i plac zabaw. Nasadzone 
będą nowe drzewa.

W  postępowaniu przetargo-
wym na te prace najkorzystniejsza 
okazała się oferta konsorcjum firm z Mińska Mazowiec-
kiego –  Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. 
z o.o. oraz ALTOR Sp. z o.o.  Koszt inwestycji to 3,84 mln 
zł. Miasto może z nią ruszyć dzięki podpisanej umowie 
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finan-
sowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat. Miasto 

otrzyma dofinansowanie w wysokości ok 1 mln 330 tys. zł. 
19 listopada plac budowy został przekazany wykonawcy.  

W ostatnich latach przybywa budowanych przez 
miasto nowych mieszkań – komunalnych oraz czynszo-
wych. Latem 2019 roku lokatorom przekazano klucze do 

bloku komunalnego z 65 mieszkaniami 
(w tym 2 chronionymi) w Śródmieściu 
–  przy ul. Focha. Na to zadanie też 
udało się zdobyć pieniądze z Banku 
Gospodarstwa Krajowego (z Fundu-
szu Dopłat  –  było to 2,6 mln zł, przy 
inwestycji wartej łącznie 8,2 mln zł). 
Na początku 2017 roku oddano też do 
użytku blok przy ul. Pułaskiego (32 
mieszkania), a we wrześniu tego roku 

12 mieszkań w zaadaptowanym budynku przy ul. Kie-
drzyńskiej.

W 2018 roku blok czynszowy na Wyczerpach (24 
mieszkania) przekazał lokatorom Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej TBS. Teraz ZGM ma w planach osiedle 
w formule TBS na Parkitce.
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Częstochowa zdobyła dwie nagrody w ogólnopolskim badaniu „Miasto z Klimatem”. 
Została wyróżniona za odpady zebrane selektywnie oraz w kategorii gospodarka 

wodno-ściekowa. Liderów badania w poszczególnych kategoriach, a także 
najlepsze projekty inwestycyjne wyłoniono w czasie konferencji „Ekosfera” 

towarzyszącej dorocznym targom ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju POLECO w Poznaniu.

Częstochowa podwójnie nagrodzona 
w badaniu „Miasto z klimatem”

Celem projektu „Miasto z Klimatem”, któremu 
patronuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest 
wspieranie proklimatycznej i ekologicznej transforma-
cji polskich miast. W ramach badania przeanalizowano 
postęp miast w różnych sferach polityki klimatycznej.

Spośród kilkuset zgłoszeń wyłoniono liderów, którzy 
w poszczególnych kategoriach, takich jak zieleń miej-
ska, gospodarka odpadami, zrównoważona mobilność, 
gospodarka wodno-ściekowa oraz jakość powietrza, 
dokonali największych postępów w ostatnich latach 
i mogą stanowić inspirację dla pozostałych samorzą-
dów w Polsce.

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie 
analizy danych zbieranych przez Główny Urząd Staty-
styczny, inspekcje ochrony środowiska oraz pozyska-
nych bezpośrednio od samorządów. Celem badania 
było docenienie miast podejmujących działania na 
rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców, poprawy 
sytuacji ekologicznej i bezpieczeństwa.

W  badaniu „Miasto z klimatem - Lider w katego-
rii”, oprócz Częstochowy, w kategorii miast powyżej 
100 tysięcy mieszkańców nagrody otrzymały: Bytom 
– za powierzchnię parków, zieleńców i terenów zieleni 
osiedlowej, Poznań – za zrównoważoną mobilność oraz 
Gdańsk – za jakość powietrza. W kategorii miast poni-

żej 100 tysięcy wyróżniono: Ćmielów, Śmigiel, Bełcha-
tów, Mogielnicę oraz Chrzanów.  

W czasie konferencji „Ekosfera” Ministerstwo Kli-
matu i Środowiska ogłosiło też laureatów konkursów 
„Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” 
oraz „Dom z Klimatem”.

„Ekosfera” to tradycyjne forum towarzyszące 
targom ochrony środowiska i zrównoważonego roz-
woju POLECO w Poznaniu. Ze względu na sytuację 
pandemiczną odbyła się w tym roku w formule on-line 
z dostępem dla wszystkich zainteresowanych.

Głównymi tematami debat „Ekosfery” (9-10 XI) 
były: transformacja energetyczna, adaptacja miast do 
zmian klimatu i zwiększenie odporności na wyzwania 
klimatyczne, rozszerzona odpowiedzialność produ-
centów, energetyka jądrowa, energetyczna rewolucji 
off shore na Morzu Bałtyckim, elektromobilność, odna-
wialne źródła energii oraz wdrażanie modelu gospo-
darki obiegu zamkniętego.

Debata pt. „Innowacja i sprawiedliwa transforma-
cja energetyczna” odbyła się m.in. z udziałem ministra 
klimatu i środowiska Michała Kurtyki oraz przedsta-
wicieli: NFOŚiGW, Polskiej Spółki Gazownictwa, BOŚ 
Banku, grupy ENEA i Polskiej Grupy Energetycznej.
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Dostępny lekarz – 
mamy stypendystów

Kinga Gradzik, Natalia Oleksik i Bartosz Orlikowski to kolejna trójka studentów ostatniego roku 
uniwersytetów medycznych, która podpisała z Miastem umowy stypendialne w ramach programu 
„Dostępny Lekarz”. Po ukończeniu nauki rozpoczną pracę w Miejskim Szpitalu Zespolonym 
w Częstochowie.

O tym jak potrzebni są lekarze, zwłaszcza w dobie 
pandemii nie trzeba nikogo przekonywać. Częstochowa 
od ubiegłego roku realizuje program ,,Dostępny Lekarz”, 
w ramach szerszego programu „Teraz Lepsza Praca”

 
Dziś problemy kadrowe z jakimi borykają się pla-

cówki służby zdrowia w Polsce, także w Częstochowie 
są chyba poważniejsze nawet od tych finansowych.

O ile część budynków, dzięki staraniom samorzą-
dów i środkom unijnym, jest sukcesywnie modernizo-
wana, to kontrakty NFZ nie gwarantują finansowania 
na poziomie dającym możliwość zbilansowania rocz-
nych budżetów. Teraz, jak nigdy wcześniej, bezwzględ-
nie konieczne są systemowe zmiany w służbie zdrowia. 
Samorządy mają na to niestety niewielki wpływ.

 
Miejski program powstał z troski o bezpieczeń-

stwo zdrowotne częstochowianek i częstochowian, by 
w ten sposób łagodzić problem braków kadrowych. 
Jego celem jest zachęcenie młodych lekarzy do pozo-
stania na dłużej w naszym mieście. 
W ubiegłym roku pierwsza trójka 
stypendystów programu „Dostępny 
Lekarz” spełniając warunki uzyskała 
stypendium i zobowiązała się do 
pracy w Miejskim Szpitalu Zespo-
lonym w Częstochowie na okres nie 
krótszy niż 3 lata. Teraz kolejne trzy 
osoby podpisały umowę z Miastem.

Przypomnijmy, że miasto przy-
znaje stypendium studentce/stu-
dentowi VI roku studiów kierunku 
lekarskiego, która/y zobowiązuje się 
podjąć zatrudnienie na stanowisku lekarza w publicz-
nym podmiocie leczniczym, dla którego Gmina Często-
chowa jest organem założycielskim. Zobowiązana/y jest 
to zrobić, po zakończeniu kształcenia, jednak nie póź-
niej 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 niepo-
wtarzanie roku, na który złożono wniosek o przyznanie 
stypendium oraz niekorzystanie z urlopów określonych 
w regulaminie studiów, a także z urlopu macierzyń-
skiego czy rodzicielskiego.

 
Program „Dostępny Lekarz” 

składa się z trzech elementów 
(modułów). Pierwszy to stypen-
dia, które właśnie - po zakończeniu 
naboru - otrzymało troje studentów 
uniwersytetów medycznych.  Drugi 
element programu – „Mieszkanie 
w Częstochowie dla lekarza” – daje 
młodym medykom możliwość ubie-
gania się o najem lokalu mieszkal-
nego z zasobu lokali czynszowych 
Zakładu Gospodarki Mieszkanio-

wej TBS. Trzeci moduł to ,,Kształcenie i podnoszenie 
kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne”. 
Przewiduje on m.in. refundację podnoszenia kwali-
fikacji lekarzy w trakcie specjalizacji – szkoleń wyni-
kających z programu specjalizacji, jak również innych 
szkoleń mających wpływ na jakość usług medycznych 
(w zależności od potrzeb miejskiego szpitala).

Po ukończeniu 
nauki rozpoczną pracę 
w Miejskim Szpitalu 

Zespolonym 
w Częstochowie.
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Miejski szpital i pogotowie ratunkowe w Częstochowie przed szczytem obecnej fali pandemii 
wzbogaciły się o sprzęt medyczny wartości 6 mln zł, sfinansowany w większości ze środków 

unijnych, dzięki wsparciu miasta. Szpital zyskał m.in. ambulans, centralę monitorującą dla OIOM 
oraz 5 respiratorów, a pogotowie – 3 ambulanse, 3 respiratory transportowe i 7 defibrylatorów.

Sprzętowe wsparcie 
dla szpitala 
i pogotowia

ZDROWIE

Już marcu - kwietniu eksperci byli pewni, że jesienią czeka 
nas druga fala pandemii. Częstochowski samorząd, zgodnie 
z zapotrzebowaniem Miejskiego Szpitala Zespolonego i Stacji 
Pogotowia Ratunkowego, przez ostatnie miesiące podejmo-
wał działania na rzecz doposażenia i wsparcia tych placówek 
służby zdrowia w kontekście walki z COVID-19. Obecna sytu-
acja w służbie zdrowia jest bardzo trudna, ale gdyby nie ostat-
nie doposażenie sprzętowe, miejskie placówki służby zdrowia 
byłyby teraz w znacznie trudniejszej sytuacji.  

Miasto przygotowywało wnioski o dofi nansowanie zaku-
pów sprzętu dla miejskiego szpitala i pogotowia w ramach puli 
unijnych środków przeznaczonych na walkę z koronawiru-
sem. W sumie dofi nansowany z RPO Województwa Śląskiego 
sprzęt kosztował 6 mln złotych.

Wśród zakupów dla szpitala znalazł się ambulans - samo-
chód specjalny sanitarny za blisko 300 tys. zł, centrala moni-
torująca z systemem monitorowania i możliwością archiwi-
zacji dla OIOM (ponad 500 tys. zł), konieczny w diagnostyce 
cyfrowy aparat RTG (prawie 600 tys. zł), trzy aparaty USG 
(540 tys. zł), dwa bronchoskopy wraz z osprzętem (325 tys. 
zł), aparat RTG Ramię C (prawie 200 tys. zł), respirator stacjo-
narny wraz z osprzętem (90 tys. zł), cztery respiratory trans-
portowe wraz z osprzętem (ponad 230 tys. zł), system ucyfro-
wienia aparatu RTG wraz z osprzętem (120 tys. zł) i analizator 
parametrów krytycznych (70 tys. zł)

Kupiono też 10 pomp infuzyjnych stosowanych do cią-
głego lub cyklicznego, dokładnego dawkowania leku,10 apa-
ratów AMBU przeznaczonych do sztucznego oddychania 
oraz resuscytacji pacjentów, 7 materacy przeciwodleżynowych 
o zwiększonej trwałości, specjalny wózek do przewozu zakażo-
nych chorych, pięć ssaków z systemem zamkniętym.

Wśród zakupów znalazł się też sprzęt i środki do dezyn-
fekcji.To m.in. urządzenie do dezynfekcji lampami UV wraz 
z osprzętem (225 tys. zł), myjnia - dezynfektorprzeznaczona 
do mycia i dezynfekcji termicznej różnych sprzętów i narzędzi 
(216 tys. zł), autoklaw parowy (215 tys. zł),sprzęt do dezynfek-
cji powierzchni suchą mgłą, 50 tysięcy chusteczek do dezyn-
fekcji powierzchni, chusteczki z chlorheksydyną do mycia 
pacjentów.

W sumie na zakupy dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespo-
lonego z pozyskanej unijnej puli wydano3 mln 985 tys. zł.

Z kolei częstochowską stację Pogotowia Ratunkowego 
wyposażono m.in. w trzy ambulanse sanitarne wraz z kom-
pletną zabudową medyczną oraz noszami (za ponad 1 mln 
zł), trzy respiratory transportowe (za blisko 100 tys. zł), 
siedem defi brylatorów reanimacyjno–transportowych (520 
tys. zł), dwie transportowe komory izolacyjne do czasowej 
izolacji pacjentów zakaźnych, trzy pompy infuzyjne dwu-
strzykawkowe, dwa profesjonalne urządzenia do dezynfekcji 

powierzchni i pojazdów, 100 masek panoramicznych, 2000 
fi ltrów do nich, preparaty do dezynfekcji dłoni i powierzchni. 
W sumie sprzęt i środki dla pogotowia kosztowały 2 mln 11 tys. zł.

Zakupy te w  85% sfi nansowano ze środków europejskich, 
10% pochodziło ze środków centralnych, a 5% stanowił wkład 
własny danej jednostki (w przypadku miejskiego szpitala była 
to dotacja w wysokości ponad 194 tys. zł z budżetu Często-
chowy). Podziału regionalnych środków europejskich przezna-
czonych na walkę z epidemią dokonano w połowie kwietnia. 
Później – z pomocą samorządów – placówki służby zdrowia 
składały wnioski o dofi nansowanie i dokonywały zakupów, 
zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami - w ramach przyznanej 
puli.  

Warto wspomnieć, że poza tym sprzętem, ze środków 
budżetu miasta przeznaczonych na walkę z koronawirusem 
dla miejskiego szpitala zakupiono m.in. 3 respiratory za 177 
tys. zł, środek do dezynfekcji powierzchni NOCOLYSE 
(4,6 tys. zł) czy rękawiczki ochronne (9,1 tys. zł), a dla stacji 
pogotowia kombinezony izolacyjne (35 tys. zł).  Przekazywano 
też środki ochronne i dezynfekcyjne pochodzące z darowizn, 
m.in. od częstochowskich fi rm.

Wydział Zdrowia Urzędu Miasta zrealizował ponadto lub 
jeszcze realizuje tegoroczne dotacje miejskie dla Miejskiego 
Szpitala Zespolonego na: 

• modernizacje i zakupy inwestycyjne na kwotę 460 tys. zł, 
z czego 324 tys. zł - na zakup sterylizatora plazmowego oraz 
modernizację pomieszczeń szpitalnych w celu odizolowania 
pacjentów z podejrzeniem Covid-19;  

• remonty pokryć dachowych i obróbek blacharskich 
w obiektach szpitala – 340 tys. zł,

• modernizację kanalizacji deszczowej w szpitalu – 79 tys. zł,
• realizację projektu szpitala „Dzisiaj lepsze zdrowie niż 

wczoraj - jutro lepsza praca niż dzisiaj” – 11 tys. zł.
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności 

i Spraw Obronnych UM  od początku epidemii kupuje z kolei 
m.in. roztwór do dezynfekcji (nadtlenek wodoru 35%), dzięki 
któremu fi rma MATPOL dokonuje cotygodniowej dezynfekcji 
m.in. oddziałów szpitalnych (budynki MSZ przy ul. Bony, Mic-
kiewicza i Mirowskiej) oraz terenów przyszpitalnych (namioty, 
wejścia, barierki, ławki itp.). Dezynfekowane są także karetki 
Pogotowia Ratunkowego, pojazdy Straży Miejskiej oraz tabor 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstocho-
wie. Kwota, jaką wydział wydatkował na ten cel od początku 
epidemii to ponad 101 tys. zł.

Na walkę z COVID (w tym zakupy środków ochronnych 
i dezynfekcyjnych) tylko Wydział Zarządzania Kryzysowego 
UM przeznaczył do tej pory już ok. 1 mln 620 tys. zł.



Policjantami jesteśmy także po zakończonej służbie. Przykła-
dem tego jest sytuacja, która miała miejsce kilka dni temu. Poli-
cjant z Wydziału Ruchu Drogowego sierż. sztab. Damian Biernacki 
wracał po służ-bie do domu swoim samochodem. Było kilka minut 
po północy, a temperatura wynosiła 6 stopni Celsjusza. W pewnym 
momencie jadąc leśnym odcinkiem drogi zauważył idącego środkiem 
jezdni starszego meżczyznę. Nie zastanawiając się, postanowił z nim 
porozmawiać. Intuicja oraz doświadczenie zawodowe nie zawiodły. 
Błyskawicznie podczas rozmowy stróż prawa zorientował się, że męż-
czyzna ma zaniki pamięci, jest wyziębiony i nie wie gdzie się znajduje. 
Natychmiast zadzwonił na Policję i poinformował o całej sytuacji. 
Do czasu przyjazdu patrolu, ogrzewał go w swoim samochodzie. Jak 
się okazało, kilkanaście godzin wcześniej rodzina zgłosiła zaginięcie 
67-latka.
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podkom.
Sabina Chyra-Giereś

Policja informuje:

W okresie zimowym, gdy temperatura spada poniżej 
zera, mundurowi nie pozostają obojętni na los osób potrze-
bujących pomocy, szczególnie tych narażonych na zamar-
znięcie. Policjanci, w czasie różnych interwencji i kontroli 
miejsc, gdzie przebywają bezdomni, informują ich o moż-
liwości skorzystania z różnego rodzaju noclegowni. Śląski 
Urząd Wojewódzki w Katowicach, wzorem lat ubiegłych, 
uruchomił bezpłatną infolinię, gdzie bezdomni mogą uzy-
skać pomoc w zakresie noclegu i wyżywienia. 

Operacyjni z Częstochowy wytypowali i zatrzymali 
czterech sprawców kradzieży mieszkaniowej. Zatrzymani 

to mieszkańcy Warszawy, 
Krakowa i Częstochowy. 
Do zdarzenia doszło na 
początku listopada. Dwaj 
mężczyźni i dwie kobiety 
wzbudzili zaufanie 86-latki, 
podając się za pracowników 
wodociągów. Po przedsta-
wieniu wymyślonej historii 
o awarii, weszli do mieszania 
pokrzywdzonej pod pozo-

rem sprawdzenia pionów wodnych. W trakcie pobytu 
w mieszkaniu częstochowianki, skradli 60 tys. zł. oraz 
biżuterię. Daleko nie udało im się odejść. Zostali zatrzy-
mani bezpośrednio po kradzieży. Wszystko co na chwilę 
straciła kobieta, w całości do niej wróciło.

Cała czwórka przyznała się do popełnienia zarzucanego 

im czynu. Wobec wszystkich podejrzanych prokurator 
zastosował dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Za 
popełnione przestępstwa podejrzanym grozi kara 5 lat 
więzienia.

Apelujemy i przypominamy – seniorze nie daj się 
oszukać! 

    • Uważaj na to z kim rozmawiasz. 
    • Nie wpuszczaj do domu nieznajomych. 
    • Sprawdzaj tożsamość osób, które pukają do twoich 

drzwi. 
    • Jeśli ktoś przekroczy próg twojego mieszkania, nie 

spuszczaj go z oczu i nie zostawiaj samego. 
    • Nie pokazuj i nie przekazuj nikomu swoich kosz-

towności oraz oszczędności.  
    • Pamiętaj, że w razie zagrożenia, wątpliwości lub 

wizyty nieproszonych lub natarczywych gości, co do inten-
cji których masz wątpliwości, zawsze możesz powiadomić 
o zdarzeniu Policję dzwoniąc pod nr telefonu 112 . 

Pomoc dla bezdomnych

Podali się za pracowników wodociągów i okradli

Częstochowscy policjanci zatrzymali 32-latka podejrzanego 
o wyłudzenie 65 telefonów komórkowych.
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3 listopada rozpoczęły się zapisy chętnych do 
udziału w miejskim programie bezpłatnych szczepień 
przeciwko grypie dla mieszkańców z grup szczególnego 
ryzyka. Będzie z nich mogło skorzystać tysiąc osób. 
Program szczepień to w tym roku także element wspar-
cia m.in. seniorek i seniorów w walce z koronawiru-
sem. Z uwagi na problemy z dostępem do szczepionek 
będą one przekazywane przychodniom przez dostawcę 
partiami.

W programie mogą wziąć udział częstochowianki 
i częstochowianie, którzy należą do jednej z trzech grup:

• mieszkańcy w wieku powyżej 65. roku życia,
• dzieci i młodzież do lat 18, ze schorzeniami 

przewlekłymi i nowotworowymi,
• dzieci uczęszczające do częstochowskich 

przedszkoli.
Aby skorzystać z bezpłatnego szczepienia, należy 

telefonicznie umówić się z jednym z podmiotów reali-
zujących program (namiary poniżej). W związku 
z zagrożeniem epidemicznym, cała procedura musi 
odbywać się zgodnie z ustanowionymi w przepisach 
prawa zasadami oraz wytycznymi Głównego Inspekto-
ratu Sanitarnego.

Realizatorem programu jest Przychodnia Lekarska 
PÓŁNOC z siedzibą w Częstochowie przy ul. Andersa 
12 (tel. 34 362 44 94, www.przychodniapolnoc.pl) we 
współpracy innymi przychodniami. Ich wykaz znajduje 
się w niebieskiej ramce.

Głównym celem programu jest zapobieganie zacho-
rowaniom na grypę wśród mieszkańców Częstochowy 
oraz popularyzacja szczepień przeciwko niej. W 2020 
roku planowane jest zaszczepienie ok. 1000 osób. 
W budżecie miasta zarezerwowano na ten cel 70 tys. zł.

Program zdrowotny „Szczepienia ochronne prze-
ciwko grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup 
szczególnego ryzyka na lata 2014 - 2018 – kontynuacja 
programu na lata 2019-2023” jest dostępny tutaj:
www.czestochowa.pl/data/other/program-grypa.doc

SZCZEPIENIA 
PRZECIW GRYPIE

 CZĘSTOCHOWSKI SENIOR

Częstochowskie seniorki i seniorzy znów otrzymają 
bezpłatne wsparcie. Rusza nabór do projektu zdal-

nych usług opieki medycznej i społecznej 
„W ochronie zdrowia i życia”.

•	 Przychodnia Lekarska Nord Med 
ul. Michałowskiego 6, 
tel. (34) 3220670, (34) 322 32 56, 
      (34) 372 10 92

•	 Przychodnia Lekarska „Euro-Med” 
ul. 3 Maja 16, 
tel. (34) 361 27 62

•	 Zakład Usług Medycznych 
i innych „Kiedrzyńska” 
ul. Kiedrzyńska 81a, 
tel. (34) 325 61 33

•	 Przychodnia Rodzinna 
„Euro-Medicus” 
ul. Kopalniana 4,  
tel. (34) 365 96 25

•	 Przychodnia Lekarska Rocha 
ul. Rocha 250, 
tel. (34) 343 57 98

•	 Przychodnia Lekarska POŁUDNIE 
ul. Mireckiego 29a, 
tel. (34) 3232153

ZDROWIE



 
 

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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Projekt NIANIA – 
rodzice mogą 
wrócić do pracy
19 częstochowskich rodzin otrzyma wsparcie po ostatniej rekrutacji w ramach 
kolejnej edycji projektu „Aktywni rodzice-szczęśliwe dzieci 3”.

Sześć rodzin skorzysta z usługi opie-
kuńczej, którą świadczyć będą nianie. 
Pozostałe rodziny będą mogły oddać 
swoje dzieci pod opiekę do Żłobka Miej-
skiego „Reksio”, gdzie w ramach projektu 
powstało 13 dodatkowych miejsc. Żłobek 
przy alei Armii Krajowej po remoncie roz-
pocznie działalność w grudniu. 

 
„Niania” to potoczna nazwa projektu 

„Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”, 
realizowanego z pomocą środków unij-
nych przez Miasto Częstochowa. Dzięki 
kolejnym edycjom na rynek pracy wróciło 
już ponad 100 osób, a w Żłobku Miejskim 
powstają dodatkowe miejsca.

 
- Projekt przynosi korzyści dzieciom, rodzicom, 

rodzinom, zatrudnionym opiekunkom lub opiekunom, 
ale także pracodawcom, którzy często czekają na powrót 
młodych rodziców do pracy – mówi prezydent Krzysz-
tof Matyjaszczyk. – To realne wsparcie, które pomaga 
w decyzji o powrocie do pracy lub podjęciu zatrudnie-
nia po macierzyńskiej przerwie.

 
Refundacja kosztów zatrudnienia niani dla rodzi-

ców powracających do pracy po urlopie macierzyń-
skim, rodzicielskim lub wychowawczym obejmuje 85% 
wszystkich poniesionych kosztów, przy założeniu, że 

koszty te wyniosą maksymalnie 4 000 zł. Dofinansowa-
nie można uzyskać na okres 9 miesięcy.

 
Obecna edycja projektu rozpoczęła się w maju 2019 

roku i już większość rodzin skorzystała ze wsparcia 
polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych przez 
nianie (łącznie z niań skorzystało 30 rodzin). 

 
Całkowita wartość tzreciej już edycji projektu to 

ponad 2 mln 200 tys. zł. Zdobyte przez miasto euro-
pejskie dofinansowanie – po decyzji unijnych instytucji 
zarządzających – wynosi 1 mln 900 tys. zł.


