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Choć odpowiedzialność za 
służbę zdrowia to kompetencja 
rządu i fi nansowanie ze strony 
Narodowego Funduszu Zdro-
wia, samorząd ma tu także swo-
ją rolę do spełnienia. Działal-
ność przychodni i szpitali opiera 
się wprawdzie na kontrakcie z 
NFZ, ale miasto stara się wspie-
rać samorządowe placówki po-
przez zakupy sprzętu czy środ-
ki na modernizację oddziałów 
szpitalnych (w Częstochowie 
samorządowy status mają Miej-
ski Szpital Zespolony oraz Stacja 
Pogotowia Ratunkowego).     

Wiemy też, że coraz większym 
problemem staje się brak kadry 
medycznej – widoczny nie tyl-
ko w czasie obecnej pandemii. 
Dlatego ruszamy z nowym ele-
mentem programu ,,Dostępny 
lekarz”. Zaproponujemy stypen-
dia nie tylko kończącym studia 
adeptom medycyny, ale także 
studiującym w Częstochowie 
przyszłym pielęgniarkom i pie-
lęgniarzom. A mamy już w mie-
ście kilka uczelni, na których 
można zdobywać pielęgniarskie 
kwalifi kacje. Chcemy, aby ci 
młodzi ludzie związali z naszym 

miastem nie tylko studia, ale i 
swoją karierę zawodową. Naj-
lepiej całą, a przynajmniej – w 
ramach programu stypendiów – 
trzy lata pracy w Miejskim Szpi-
talu Zespolonym.  

W ciągu ostatniej dekady w 
nasz szpital zainwestowaliśmy 
łącznie 28 mln zł – w remonty 
i sprzęt. Przy udziale pieniędzy 
unijnych i miejskich zbudowa-
liśmy nowoczesny SOR. Z kolei 
Pogotowie Ratunkowe zasilili-
śmy 10 karetkami o wartości 3 
mln zł. Jeszcze przed obecnym 
szczytem pandemii zarówno 
szpital, jak i pogotowie, dzięki 
miastu zyskały, sfi nansowany 
głównie ze środków UE, sprzęt 
wartości 6 mln zł – w tym ka-
retki, defi brylatory i respiratory. 
Samorząd jest też niestety zmu-
szony w coraz większym stop-
niu pokrywać stratę miejskiego 
szpitala – spowodowaną zbyt 
niskim kontraktem z NFZ. W 
zeszłym roku kosztowało nas to 
ponad 14 mln zł (wraz ze stratą 
Pogotowia było to ponad 16 mln 
zł do pokrycia).  

Wiem doskonale, z jakim 
poświęceniem ekipa Miejskie-
go Szpitala Zespolonego pra-
cuje od ponad roku w ciężkich 
warunkach epidemii. Już w tej 
chwili obsada szpitala powinna 
zostać znacznie poszerzona. Lu-
dzi nic nie zastąpi. Chcemy, żeby 
szpital miał ludzi do pracy i jak 
najlepszej opieki nad pacjentka-
mi i pacjentami, także podczas 
takich kryzysów, jak obecna epi-
demia. Miejskie ,,pielęgniarskie” 
stypendia to pomysł pilotażowy 
– zobaczymy, z jakim odzewem 
się spotka. Liczę na to, że młodzi 

ludzie się nim zainteresują. 
Wygląda na to, że większe-

go tempa nabierają – wreszcie 
– ogólnokrajowe szczepienia. 
W każdym mieście na prawach 
powiatu mają powstać przynaj-
mniej dwa tzw. Punkty Szcze-
pień Masowych. Wraz z woje-
wodą uzgodniliśmy utworzenie 
ich w Miejskim Szpitalu Ze-
spolonym przy ul. Mirowskiej 
oraz w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym (podległym 
Marszałkowi Województwa) – 
budynku na Kucelinie, przy Alei 
Pokoju. W ten sposób – mamy 
nadzieję – uda się zapewnić bez-
pieczeństwo, właściwe warunki 
sanitarne, jak i profesjonalną ka-
drę odpowiedzialną za podawa-
nie szczepionek. Pozostaje nam 
liczyć na to, że strona rządowa 
zapewni odpowiednie tempo 
dostaw szczepionek. Wszystkim 
nam zależy, aby ambitne zamie-
rzenia związane z uzyskaniem 
zbiorowej odporności przeciw 
Covid-19 udało się urzeczywist-
nić. 

Po raz kolejny namawiam 
Państwa, aby z możliwości za-
szczepienia się przeciw korona-
wirusowi – kiedy tylko będzie to 
dla Państwa możliwe - koniecz-
nie skorzystać! Im szybciej uda 
się zrealizować szczepienia, tym 
śmielej będziemy mogli myśleć, 
że ten epidemiczny kryzys w 
końcu przełamiemy. 

Po drugiej stronie słu-
chawki może być oszust

więcej na stronie 2

Nowy budynek 
mieszkalny na Rakowie - 
ruszyła budowa

Ponad 5 milionów 
złotych od miasta na 
sport

Inicjatywy sąsiedzkie 
zmieniają podwórka

więcej na stronie 3
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Prezydent Częstochowy
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Dość podrzucania śmieci
ZGM TBS informuje

Zakład Gospodarki Mieszkanio-
wej „TBS” w Częstochowie mówi 
dość podrzucaniu śmieci pod osłony 
śmietnikowe wydzielone do obsługi 
budynków ZGM „TBS”. Pierwszy 
krok to komunikat do mieszkańców 
z prośbą o reagowanie i zgłaszanie 
przypadków zaśmiecania miasta. 
Kolejny – to montaż tablic informa-
cyjnych oraz przekierowanie sys-
temu monitorującego w dzielnicy 
Północ przy ulicy Herberta i przy 
ulicy Ossolińskiego na Wyczerpach 
na osłony śmietnikowe.

Podrzucanie śmieci do lasu, na 
łąki czy do rowów to w Polsce co-
dzienność. Odpady często trafiają też 

do cudzego pojemnika, o czym prze-
konują się lokatorzy „TBS-ów”. Pod 
osłony  śmietnikowe wydzielone do 
obsługi budynków z zasobu komu-
nalnego coraz częściej podrzucane są 
nieczystości oraz zużyty sprzęt AGD 
czy stare meble. Spółka postanowiła 
działać, wystosowując oficjalny ko-
munikat do mieszkańców z prośbą 
o reagowanie i zgłaszanie wszystkich 
przypadków zaśmiecania miasta do 
administracji. Na klatkach schodo-
wych pojawiły się komunikaty z ape-
lem „Lokatorze, wspólnie zadbajmy 
o porządek wokół naszych bloków” 
oraz z informacjami, gdzie należy 
zgłaszać nielegalne podrzucanie od-

padów.   
- Lokatorzy płacą za wywóz śmie-

ci i w związku z tym wymagają, by 
wszyscy stosowali się do przyjętych 
w mieście zasad. Niestety, w wielu 
wypadkach są oni świadkami łama-
nia prawa i zaśmiecania miasta przez 
innych mieszkańców. Jako zarządcy 
nie możemy na to pozwolić – tłuma-
czy Paweł Konieczny, prezes zarządu 
ZGM „TBS”. 

W rezultacie w dzielnicy Północ 
przy ulicy Herberta oraz przy ulicy 
Ossolińskiego na Wyczerpach zosta-
nie przekierowany system monito-
rujący na teren wokół osłon śmietni-
kowych, które - jak wynika z relacji 

mieszkańców - są najbardziej zanie-
czyszczane przez podrzucane nieczy-
stości oraz odpady wielkogabaryto-
we. Administracja ma nadzieję, że w 
ten sposób uda się złapać śmiałków 
na tzw. „gorącym uczynku”. Wszyst-
kie takie zdarzenia od razu będą prze-
kazywane organom ścigania. 

Zaśmiecanie miasta to wykrocze-
nie z art. 145 kodeksu wykroczeń, za 
które grozi kara grzywny nawet do 
500 złotych albo kara nagany. Jak do 
tej pory ZGM „TBS” skierował 4 spra-
wy na policję z wnioskiem o ukaranie 
za zaśmiecanie miasta.    

Po drugiej stronie słuchawki może być oszust
ZGM TBS informuje

Komenda Miejska Policji w Częstochowie 
wraz z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej 
„TBS” wznawiają akcję edukacyjną skierowaną 
do częstochowskich seniorów, której celem jest 
informowanie o zagrożeniach i metodach sto-
sowanych przez telefonicznych oszustów. Tylko 
od początku tego roku na terenie Częstochowy 
oszuści dodzwonili się do 20 seniorów, z których 
8  straciło dorobek życia. 

Akcja edukacyjna skierowana do seniorów pro-
wadzona we współpracy KMP w Częstochowie i 
ZGM „TBS” trwa cyklicznie od 2017 roku. Począt-
kowo przebiegała pod hasłem „Bądź bezpieczny 
seniorze”, obecnie odbywa się pod nazwą „Stop 
telefonicznym oszustom”. Tak jak ostatnio celem 
działań jest informowanie seniorów o zagroże-
niach, jakie niosą ze sobą telefoniczne rozmowy 
z nieznajomymi. Oprócz tego organizatorzy akcji 
apelują również do dzieci i wnuków seniorów.  

Oszuści dzwonią do osób starszych pod różnymi 
legendami, podając się np. za wnuczka, policjanta, 
pracownika administracji bloku czy innej instytu-
cji publicznej. Częstochowska Policja bardzo czę-
sto otrzymuje zgłoszenia od pokrzywdzonych, któ-
rzy zaufali przestępcom i w ten sposób pozbawili 
się dorobku życia. Tylko od początku tego roku na 
terenie Częstochowy oszuści dodzwonili się do 20 
seniorów. 8 z nich dało się oszukać i straciło łącznie 
ponad 230 tysięcy złotych. W pierwszym kwartale 
bieżącego roku do prób „oszustw na telefon” doszło 

także w budynkach administrowanych przez ZGM 
„TBS” przy Al. Pokoju 12, ul. Piłsudskiego 39, ul. 
Racławickiej 34, ul. Księżycowej 16 i ul. Szyma-
nowskiego 3a. 

- Niestety, pomimo działań prewencyjnych, 
wielu seniorów nadal wierzy w dobre zamiary osób 
znajdujących się po drugiej stronie słuchawki. Stąd 
potrzeba inicjowania dalszych akcji edukacyjnych. 
Liczymy, że przyniosą one wymierne korzyści – 
mówi komendant miejski KMP w Częstochowie, 
insp. Dariusz Atłasik.   

W ramach akcji powstał spot radiowy z apelem 
do dzieci i wnuków seniorów oraz spot telewizyjny 
z udziałem seniorów z Częstochowskiego Centrum 
Aktywności Seniorów przy ul. Staszica 10, w któ-
rym ostrzegają swoich rówieśników przed prze-
stępczymi metodami oszustów i dzielą się swoimi 
doświadczeniami w tej kwestii: „Mówił, że jest po-
licjantem i biorę udział w tajnej akcji”, „Podawał się 
za mojego wnuczka”, „Przekazałam mu wszystkie 
oszczędności”. 

Działania edukacyjne trwają również w terenie. 
Dzielnicowi z Komendy Miejskiej w Częstochowie 
podczas codziennej służby docierają do osób star-
szych i samotnych informując ich o zagrożeniach. 
W weekendy rozmawiają z mieszkańcami miasta 
i powiatu, przekazując im bezpłatne publikacje 
„Abecadło Bezpieczeństwa Seniora” i „Poradnik 
Edukacyjny. Bądź zdrowy i bezpieczny w mieszka-
niu”, opracowane wspólnie z Zakładem Gospodar-
ki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie.

Warto podkreślić, że poza działaniami medial-
nymi i plakatowymi ZGM „TBS” i Policja w prze-
szłości podejmowały także inne niestandardowe 
przedsięwzięcia. Do wytypowanych lokatorów - 
300 osób w wieku senioralnym -  mieszkających w 
zasobach ZGM TBS w Częstochowie, w 2017 roku 
dotarli dzielnicowi wraz z pracownikami miejskiej 
spółki  i bezpośrednio ostrzegali  przed oszustami 
działającymi pod różnymi legendami. W tym roku 

- ze względu na zagrożenie epidemiologiczne - po-
dobne działania w terenie nie mogą być realizowa-
ne. 

- Obecnie 20 procent lokatorów zasobu komu-
nalnego stanowią seniorzy w wieku 70 plus. Chce-
my, by czuli się bezpiecznie – mówi Paweł Koniecz-
ny, prezes zarządu ZGM „TBS” w Częstochowie. 

Częstochowska Policja wystosowała dodatko-
wo list do Kurii z prośbą o odczytanie specjalne-
go apelu do seniorów podczas niedzielnych mszy 
świętych na terenie Archidiecezji Częstochowskiej.

Warto chronić swoich najbliższych - rodziców i 
dziadków. 

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że 
mamy do czynienia z oszustem należy od razu 
odłożyć słuchawkę i wybrać numer 997 lub 112.
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Nowy budynek mieszkalny na Rakowie - ruszyła budowa
ZGM TBS informuje

Wykonano już m.in. roboty ziemne czy prze-
budowę kanalizacji sanitarnej. Budynek u zbie-
gu ulic Syrokomli i Fredry ma powstać do koń-
ca maja przyszłego roku. Znajdą się w nim 24 
mieszkania komunalne – w tym 3 dla osób z nie-
pełnosprawnościami.

Wewnątrz budynku zaplanowano 18 lokali dwu-
pokojowych oraz 6 jednopokojowych. 3 mieszkania 
zaprojektowano z myślą o lokatorach z niepełno-
sprawnościami – wejście do nich będzie z pozio-
mu tarasu zewnętrznego. Całkowita powierzchnia 
użytkowa mieszkań wyniesie ponad 1100 m kw.

Obiekt będzie miał cztery kondygnacje i piw-
nicę, przeznaczoną na pomieszczenia gospodarcze 
dla mieszkańców, a także pomieszczenia technicz-
ne i pomocnicze. W pobliżu powstaną 24 miejsca 
postojowe, dojazdy, dojścia, chodniki, a także – 
plac zabaw. Teren będzie uzbrojony, odwodniony i 
zagospodarowany; zamontowane zostaną niezbęd-
ne urządzenia techniczne.

29 marca z aktualnym stanem robót na miej-
scu zapoznał się prezydent Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk. Wykonawca – konsorcjum Przed-

siębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. oraz 
ALTOR Sp. z o.o.  – ma za sobą pierwsze 5 procent 
prac – w tym roboty ziemne pod budynek i wyko-
nanie ław fundamentowych. Przebudowano już ka-
nalizację sanitarną i zbudowano 3 studnie chłonne 
kanalizacji deszczowej; rozpoczęło się też murowa-
nie ścian fundamentowych (piwnicy).

Koszt inwestycji, której odebranie planuje się 
na 31 maja 2022 roku, to 4 mln 100 tys. zł. Budo-
wa jest dofinansowana przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego ze środków Funduszu Dopłat w ramach 
rządowego programu wsparcia budownictwa so-
cjalnego.

Miasto sukcesywnie inwestuje w nowe mieszka-
nia, zarówno komunalne, jak i czynszowe. Przed-
sięwzięcia te nadzoruje Wydział Inwestycji i Za-
mówień Publicznych Urzędu Miasta. W 2019 roku 
oddano do użytku blok komunalny z 65 mieszka-
niami – w tym 2 chronionymi – przy ul. Focha. W 
tamtym przypadku także pozyskano dofinansowa-
nie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Dwa lata 
wcześniej powstał blok przy ul. Pułaskiego, miesz-
czący 32 mieszkania. Z kolei dzięki zaadaptowaniu 

budynku przy ul. Kiedrzyńskiej przekazano lokato-
rom 12 mieszkań.

Swoje inwestycje w obszarze mieszkalnictwa re-
alizuje jednocześnie miejska spółka Zakład Gospo-
darki Mieszkaniowej TBS. W 2018 roku przekazała 
do użytku 24 mieszkania w bloku czynszowym na 
Wyczerpach; teraz z kolei planuje osiedle w formu-
le Towarzystwa Budownictwa Społecznego na Par-
kitce.

na zdjęciach: plac budowy budynku przy ulicach Władysła-
wa Syrokomli i Aleksandra Fredry (29 marca 2021 roku)

Planowane remonty i inwestycje realizowane przez ZGM 
„TBS” w Częstochowie sp. z o.o. w roku 2021

ZGM TBS informuje

ZGM „TBS” w Częstochowie sp. z o.o. informuje o zamiarze przystąpie-
nia do postępowania przetargowego na realizację robót dociepleniowych 
ścian zewnętrznych wraz ze zmianą ogrzewania włącznie z budową węzła 
cieplnego oraz przebudową i budową wewnętrznej instalacji centralnego 
ogrzewania w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Kilińskiego 13 na 
działce nr ewid. 5/2, obręb 0150.

Na przedmiotowej działce 5/2 zlokalizowany jest budynek wielorodzinny z 
usługami w parterze. Działka posiada dostęp pośredni do ul. Jasnogórskiej po-
przez działki nr ewid. 1/1 oraz dostęp bezpośredni do ul. Kilińskiego poprzez 
przejazd bramowy w parterze budynku. Przedmiotowy budynek jest częścią 
kamienicy, która sąsiaduje bezpośrednio z budynkiem Teatru im. Adama 
Mickiewicza od strony północnej. Od strony południowej budynek sąsiaduje 
bezpośrednio z kamienicą mieszkalną z usługami w parterze. Wszystkie bu-
dynki tworzą pierzeję od ul. Kilińskiego. Budynek na parterze posiada lokale 
usługowe, w tym pomieszczenia MOPS, które ogrzewane są za pomocą nitki 
ogrzewania pociągniętego z teatru. Lokale mieszkalne ogrzewane są za po-
mocą indywidualnych pieców kaflowych.  Budynek jest zlokalizowany w po-
łudniowo- wschodniej części działki w granicy działki. Na terenie inwestycji, 
w południowo-zachodniej części działki zlokalizowane jest czasowe miejsce 
gromadzenia odpadów stałych. Teren jest częściowo ogrodzony od strony za-
chodniej.

Zakres prac obejmie roboty związane z dociepleniem ścian, poddasza nie-
użytkowego oraz wymianą drzwi zewnętrznych i części okien oraz remont ze-
wnętrznego zejścia do piwnicy. 

Roboty budowlane obejmują: 
• docieplenie ścian zewnętrznych 
• docieplenie poddasza nieużytkowego 
• wymianę rynien i rur spustowych
• odtworzenie instalacji odgromowej 
• wymianę części okien i drzwi zewnętrznych 

• wymianę  okien w piwnicy oraz demontaż krat okiennych
• wymianę parapetów zewnętrznych oraz parapetów wewnętrznych w miej-

scach wymienianych okien 
• malowanie ościeży po wymianie stolarki 
• renowacja płyt balkonowych z obróbką blacharską na całą wysokość płyty 

balkonowej plus 2 cm jako kapinos
• wymiana zewnętrznych przewodów wentylacyjnych 
• remont zewnętrznego zejścia do piwnicy 
• wymiana studzienek piwnicznych 
• demontaż pieców węglowych oraz uzupełnianie posadzek 
• demontaż daszku z poliwęglanu nad wejściem do pomieszczeń usługo-

wych oraz słupków stalowych oraz montaż nowego 
• montaż daszku z poliwęglanu nad wejściem do klatki od strony podwórza
• demontaż żaluzji okiennych zewnętrznych i montaż po ociepleniu budyn-

ku 
• demontaż oświetlenia zewnętrznego i montaż po ociepleniu budynku
• demontaż elementów mocowanych na elewacji takich jak: anteny, tabli-

ce informacyjne, uchwyty na flagi, istniejące osłony otworów wentylacyj-
nych, przewody biegnące po elewacjach

• oczyszczenie i pomalowanie balustrad balkonowych plus wzmocnienie 
zamocowania 

• oczyszczenie i pomalowanie balustrady przy pochylni od strony podwórza
• wykonania chodnika okapowego (30cm) z kostki betonowej od strony po-

dwórza
• montaż budek lęgowych dla ptaków zgodnie ze wskazaniami 

Zaprojektowano regulację istniejącej instalacji CO na parterze budynku 
(MOPS) z przełączeniem jej do projektowanego wymiennikowego węzła 
cieplnego oraz budowę instalacji centralnego ogrzewania. 

Więcej informacji znajdą Państwo już wkrótce na www.zgm-tbs.czest.pl  
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Blisko 15 tysięcy zgłoszeń telefonicznych do Straży Miejskiej
Czym żyje miasto

Dyżurni częstochowskiej Straży Miejskiej od-
notowali w ubiegłym roku 14672 telefonicznych 
zgłoszeń z prośbą o interwencję - głównie od 
mieszkańców Częstochowy. Najwięcej dotyczyło 
zakłócania spokoju i porządku publicznego.

W 2020 roku na stanowisko dyżurnego czę-
stochowskiej Straży Miejskiej wpłynęło blisko 15 
tysięcy telefonicznych zgłoszeń od mieszkanek i 
mieszkańców miasta z prośbą o interwencję. To 
mniej więcej połowa wszystkich ubiegłorocznych 
interwencji strażników miejskich podjętych na te-
renie miasta.

W 2020 roku dyżurni częstochowskiej Straży 
Miejskiej odebrali 14672 telefonicznych zgłoszeń. 
Najwięcej, bo aż 5763 przypadków było związanych 
z  zakłócaniem spokoju i porządku publicznego. 
2462 przypadki dotyczyły porządku i bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym, 2370 zgłoszeń - ochrony 
środowiska i gospodarki odpadami, 1510 - osób 
bezdomnych, a 1370 telefonów - ochrony i opieki 

nad zwierzętami.
Straż Miejska w Częstochowie służy społeczno-

ści miasta od 1991 roku. W 2021 roku przypada 
więc 30-lecie funkcjonowania tej formacji, której 
zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa i porządku 
publicznego oraz codzienna pomoc mieszkankom 
i mieszkańcom Częstochowy. Spośród kilkudzie-
sięciu tysięcy różnych interwencji podejmowanych 
rokrocznie przez strażników miejskich część z nich 
jest reakcją na zgłoszenia mieszkańców, pozostałe 
– to działania własne podejmowane podczas służ-
by patrolowej.

Źródło statystyki: Straż Miejska w Częstochowie

Łąki kwietne na powitanie wiosny
Czym żyje miasto

Dwie kwietne łąki zostały zasia-
ne w Częstochowie w ramach pro-
gramu „Częstozielona”. Jedna po-
wstała w Parku Staszica, druga przy 
Promenadzie Niemena. To efekt 
współpracy miasta z Fundacją Łąka 
i częstochowskimi firmami.

Antysmogową łąkę w Parku Sta-
szica wsparł finansowo Wkręt-met, 
sponsorem drugiej jest Brembo Czę-
stochowa.

W zasianiu łąki o powierzchni 
około 800 m2 w pobliżu mini-tężni 
solankowej przy Promenadzie Nie-
mena pomagali w piątek m.in. prezy-
dent miasta Krzysztof Matyjaszczyk, 
Maria Psonka z Brembo oraz prze-
wodniczący zespołu „Częstozielona” 
Łukasz Kot (jednocześnie wiceprze-
wodniczący Rady Miasta).

Przygotowanie terenu i materia-
łu siewnego należało do Fundacji 

„Łąka”, będącej realizatorem i part-
nerem wielu „zielonych” inicjatyw w 
całym kraju. W Częstochowie akcją 
zakładania obu łąk z ramienia Funda-
cji kierował Grzegorz Walkiewicz.

Przy Promenadzie Niemena zasia-
nych zostało 60 gatunków łąkowych 
kwiatów i traw. Zasiew składał się z 
nasion łąki antysmogowej, która w 
maju będzie uzupełniona jeszcze wy-
siewem słoneczników.

Bazując na prognozie pogody 
(deszcz w czasie weekendu oraz wio-
senna temperatura), efekty prac po-
winny być widoczne w maju. Łąka 
takiej wielkości może pochłonąć w 
czasie sezonu ok. 15 kg pyłu.

Łąki to doskonała alternatywa 
dla zwykłych trawników: zachowują 
wodę, chłoną szkodliwe pyły i obni-
żają temperaturę.

Kwietną łąkę można stworzyć wy-
siewając ją na skoszonym trawniku, 
wzruszając wcześniej ziemię grab-
kami lub pazurkami. Siew najlepiej 
wykonać wiosną (do końca kwietnia) 
lub jesienią (od września do listopa-
da). Nasion nie przykrywa się glebą, 
a łąk nie podlewa.
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Dewastują pomniki i budynki
Czym żyje miasto

Wandale nie śpią. Pomimo wie-
lu akcji prewencyjnych i instalowa-
nia kamer, które mają odstraszać 
pseudografficiarzy, wciąż dochodzi 
do zniszczeń w przestrzeni miej-
skiej. 

Tym razem nazistowskie sym-
bole pojawiły się w nocy z 28 na 29 
marca na Pomniku Pamięci Żydów 
Częstochowian przy ul. Strażackiej. 
Akt dewastacji miejskiego pomnika 
wychwyciły kamery monitoringu. 
Mimo szybkiej interwencji strażni-
ków miejskich sprawcy zdołali zbiec. 
Na pomniku zdążyli jednak namalo-
wać nazistowskie symbole - swastykę, 
symbol SS i liczbę 1488 ( liczba 88 
często używana w kombinacji z licz-
bą 14 to kod reprezentujący slogan 
„Heil” Hitler). Pojawiły się też nazwi-
ska Jurgena Grafa i Ursuli Haverbeck, 
pisarzy negujących holocaust.

- Szerzenie haseł neonazistow-
skich i antysemickich to bulwersująca 
i godna potępienia rzecz, którą nale-
ży ścigać. To smutne, że ktoś w kraju 
i w mieście, które doznało tylu krzywd 
ze strony nazistów, posługuje się tego 
typu symbolami - mówi Włodzimierz 
Tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Mia-
sta Częstochowy. - Jako miasto posta-
ramy się jak najszybciej usunąć te na-
pisy - dodaje.

Częstochowska policja bada oko-
liczności tego zdarzenia. 

Do zniszczeń doszło również na 

osiedlu TBS-ów przy ulicy Czecha w 
dzielnicy Północ, gdzie wandal oszpe-
cił jeden z odnowionych bloków. 
Koszty usunięcia napisów poniesie 
miejska spółka. Podobne zdarzenie 
miało miejsce przy Alei Niepodległo-
ści, gdzie 30-latek pomazał budynek 
zarządzany przez ZGM „TBS”. Na 
widok strażników miejskich zaczął 
uciekać, a w trakcie ucieczki chciał 
staranować jednego z interweniują-
cych funkcjonariuszy. Ostatecznie 
został ujęty. Częstochowscy strażnicy 
miejscy ujawnili przy nim 3 puszki ze 
sprayem, 5 litrowe wiaderko z czarną 
emulsją, pędzel oraz rolkę folii.

Administrator budynku, czyli 
ZGM „TBS”, wstępnie ocenił szkody 
na ponad 1100 zł. Strażnicy miejscy 
przewieźli wandala na II komisariat 
policji. Teraz musi liczyć się z odpo-
wiedzialnością karną. 

Niestety, pomimo wielu akcji pre-
wencyjnych i instalowania kamer, 
które mają odstraszać pseudograffi-
ciarzy, wciąż dochodzi do zniszczeń 
w przestrzeni miejskiej. W związku 
z tym apelujemy do mieszkańców o 
pomoc w zatrzymaniu sprawców. Je-
śli widzimy, że ktoś niszczy wspólne 
mienie, reagujmy dzwoniąc pod nu-
mer 997 lub 986. Tylko szybka i zde-
cydowana reakcja oraz interwencja 
może zatrzymać ten proceder.

Miss Polonia z Częstochowy
Czym żyje miasto

Częstochowianka Natalia Gry-
glewska została najpiękniejsza Po-
lką. Podczas finału konkursu Miss 
Polonia, o tytuł i koronę ubiegała 
się wraz dziewiętnastoma innymi 
kandydatkami.

Finałowa gala konkursu Miss Po-
lonia odbyła się 8 marca w Teatrze 
Wielkim w Łodzi. Zdobywczyni tytu-
łu i (wartej ponad 50 tys. zł) burszty-
nowej korony będzie reprezentować 
nasz kraj w najbardziej prestiżowych 
konkursach piękności na świecie, w 
tym m.in. Miss World. Natalia Gry-
glewska ma 22 lata i mieszka w Czę-
stochowie. W ubiegłym roku ukoń-
czyła dietetykę kliniczną na Śląskim 
Uniwersytecie Medycznym, a aktu-
alnie kontynuuje naukę na studiach 
magisterskich w Warszawie. Jej naj-
większą pasją są podróże.

Fot. AKPA.PL

fot. UM Częstochowy
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Uwaga na fałszywe SMS-y
Kronika policyjna

Nową odsłoną oszustwa jest wysyłanie fał-
szywych SMS-ów informujących o konieczności 
opłacenia zaległego mandatu. W polu „nadawca” 
wyświetla się napis Policja, co ma zwiększyć wia-
rygodność rozsyłanej wiadomości.

Nie dajcie się zwieść, Policja nigdy nie informu-
je o konieczności opłacenia zaległego mandatu.

Nie wolno klikać w link wysłany tą drogą, bo-
wiem zostaniemy przekierowani na tak zwana 
stronę „phishingową”, która do złudzenia będzie 
przypominała znany nam panel płatności. Gdy 
na tej stronie wpiszemy swoje dane, umożliwimy 
przestępcom przejęcie naszego konta bankowego. 
 

Na co zwrócić uwagę:
• Wiele wiadomości phishingowych ma niepo-

prawną gramatykę, interpunkcję, pisownię, czy też 
brak jest polskich znaków diakrytycznych na przy-
kład nie używa się „ą” czy „ę”;

• Urzędy administracji publicznej nigdy nie 
proszą przy pomocy SMS, czy maili o dopłatę do 
szczepionki, czy uregulowanie należności podatko-
wych;

• Uważaj na skrócone linki, jeśli nie masz pew-
ności dokąd poprowadzi Cię link, najedź wskaźni-
kiem myszy na link (nie klikaj), a na dole przeglą-
darki zostanie wyświetlony pełen adres linku;

Jeśli masz uzasadnione podejrzenie, że jesteś 
ofiarą oszustwa lub wykryłeś podejrzenie oszu-
stwa, zgłoś niezwłocznie ten fakt Policji lub do 
prokuratury!

Bezpieczeństwo pieszych uczestników 
ruchu drogowego

Kronika policyjna

Kierowco:

• Poruszaj się z prędkością, która zapewnia panowanie nad pojazdem 
oraz jest dostosowana do natężenia ruchu i obowiązujących limitów 
prędkości.

• Dostosuj technikę jazdy do panujących na drodze warunków at-
mosferycznych.

• Nie wyprzedzaj w rejonie przejścia dla pieszych.
• Używaj wyobraźni i przestrzegaj przepisów.

Pieszy uczestniku ruchu drogowego:

• Przed wejściem na jezdnię upewnij się, że bezpiecznie przejdziesz 
na drugą stronę - rozejrzyj się kilkukrotnie i upewnij, że wszyscy 
kierowcy cię dostrzegli i ustąpią ci pierwszeństwa.

• Będąc na środku jezdni, rozejrzyj się raz jeszcze.
• Nigdy nie wchodź na przejście dla pieszych wprost pod koła nad-

jeżdżającego pojazdu – samochód się w miejscu nie zatrzyma, a ty 
odniesiesz poważne obrażenia.

• Bądź ostrożny i przezorny. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania.
• Bądź widoczny na drodze i dla własnego bezpieczeństwa noś odbla-

ski o każdej porze, nawet na obszarze zabudowanym.

W ubiegłym roku na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie doszło do 169 wypadków drogowych z udziałem niechronionych 
uczestników ruchu drogowego, w których zginęło 6 pieszych i 4 rowerzystów. Od początku roku na drogach naszego miasta i powiatu zginęło już 4 pie-
szych. Dlatego policjanci w białych czapkach cyklicznie prowadzą działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników 
ruchu drogowego.
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Najnowsza wersja łazika
Politechnika zaprasza

Po dwóch latach przygotowań (ze względu na pandemię) powstała naj-
nowsza wersja łazika wielozadaniowego Modernity 3. Jest on gotowy do 
wzięcia udziału w międzynarodowych konkursach, które mamy nadzieję, że 
się w tym roku odbędą. Postępy w pracach nad łazikiem oraz próby tereno-
we testujące wszystkie zastosowane rozwiązania można zobaczyć na kanale 
filmowym Politechniki Częstochowskiej: odcinek 13 „Łazik marsjański” ht-
tps://www.pcz.pl/pl/content/kanal-naukowy

„Dziewczyny na Politechniki”
Politechnika zaprasza

Tegoroczna akcja „Dziewczyny na Politechniki” pod hasłem Kierunki 
Przyszłości będzie miała formę on-line. 22 kwietnia w godz. 12.00-18.00 na 
platformie w Strefie Kariery znajdziecie stoisko Politechniki Częstochow-
skiej. Będzie można porozmawiać z naszymi studentkami i poznać ofertę 
edukacyjną naszej Uczelni. Zapraszamy wszystkich, nie tylko dziewczyny :) 
REJESTRACJA: https://online.dziewczynynapolitechniki.pl/

Nagrody Ministra  dla pracowników 
Politechniki Częstochowskiej

Politechnika zaprasza

Poznaliśmy nazwiska laureatów 
nagród ministra edukacji i nauki. Są 
one przyznawane w 5 kategoriach 
za znaczące osiągnięcia w zakresie 
działalności naukowej, dydaktycz-
nej, wdrożeniowej lub organizacyj-
nej oraz całokształt dorobku. Mi-
nister edukacji i nauki przyznał 74 
nagrody, w tym 57 indywidualnych i 
17 zespołowych. W tym gronie zna-
leźli się, reprezentujący Wydział In-
żynierii Mechanicznej i Informatyki 
PCz, prof. dr hab. inż. Artur Tylisz-
czak oraz prof. dr hab. inż. Stanisław 
Szwaja. Prof. dr hab. inż. Artur Ty-

liszczak otrzymał nagrodę w zakre-
sie działalności naukowej. Należy 
on do wybitnych polskich uczonych 
zajmujących się mechaniką płynów. 
Na szczególną uwagę zasługują jego 
badania poświęcone sterowaniu 
przepływem i procesem spalania po-
przez zastosowanie modulowanego, 
niskoenergetycznego wymuszenia, w 
zagadnieniach tych jest uznanym na 
świecie specjalistą. 

Natomiast prof. dr hab. inż. Sta-
nisław Szwaja otrzymał nagrodę II 
stopnia w zakresie działalności or-
ganizacyjnej. Obejmuje ona współ-
pracę międzynarodową, która w zna-
czącym stopniu przyczyniła się do 
podniesienia jakości badań nauko-
wych, prac rozwojowych oraz kształ-
cenia na Politechnice Częstochow-
skiej. Współpraca z zagranicznymi 
ośrodkami naukowymi przyczyniła 
się do wymiany naukowej i rozwoju 
młodych pracowników nauki, w tym 
doktorantów.

Łączą naukę i pasję
Politechnika zaprasza

Prace dwóch studentek kierun-
ku biotechnologia, reprezentujących 
Studenckie Koło Naukowe GeneI-
nUse zostały docenione i zdobyły I 
miejsce na VI Ogólnopolskiej Sesji 
Studenckich Kół Naukowych w sekcji 
chemicznej za przygotowanie i pre-
zentację posteru pt. „Analiza popula-
cji mikroorganizmów wywołujących 
zapalenie wymienia u krów przy wy-
korzystaniu metod fenoi genotypo-
wych”. Klaudia Całus-Makowska oraz 
Monika Sobczyk badają zarówno ce-
chy fenotypowe, jak i genotypowe w 
kierunku wykrycia antybiotykoopor-
ności bakterii pozyskanych z różnych 
środowisk. W swoich badaniach ana-
lizują mikroorganizmy, które wywo-
łują mastitis, czyli zapalenie wymie-
nia u krów.

Klaudia Całus-Makowska

Informatyka z europejskim 
certyfikatem EUR-ACE® Label

Politechnika zaprasza

Komisja Akredytacyjna Uczel-
ni Technicznych (KAUT) przyznała 
kierunkowi Informatyka, prowadzo-
nemu w Politechnice Częstochow-
skiej na Wydziale Inżynierii Mecha-
nicznej i Informatyki na poziomie 
studiów pierwszego i drugiego stop-
nia, akredytację i europejski certy-
fikat EUR-ACE® Label (EURopean 
ACcredited Engineer) na okres pię-
ciu lat. Certyfikat jest potwierdze-
niem wysokiej jakości programów 
i kształcenia w ramach studiów 
technicznych. Wymagania stawia-
ne przed certyfikowaną uczelnią są 
znacznie wyższe niż przewidziane 
w polskim systemie akredytacji i 
weryfikowane przez Polską Komisję 
Akredytacyjną. Certyfikat ten jest 
uznanym potwierdzeniem wyso-
kiej jakości kształcenia na kierun-
kach technicznych i stanowi ważną 
wskazówkę dla kandydatów stoją-
cych przed wyborem uczelni oraz 
przedsiębiorstw poszukujących pra-
cowników wśród absolwentów, jak 
i partnerów do realizacji projektów 

badawczych i rozwojowych. 
Informatyka jest pierwszym kie-

runkiem w Politechnice Często-
chowskiej i w regionie, który uzyskał 
akredytację KAUT i posiada certyfi-
kat EUR-ACE® Label. Kierunek speł-
nia wymagania dotyczące: strategii 
edukacyjnej, kadry nauczającej, pro-
gramów kształcenia, projektowania 
i praktyki inżynierskiej, warunków 
kształcenia oraz systemu i organiza-
cji kształcenia. Za wyróżniające się 
na tle innych akredytowanych uczel-
ni uznane zostały rozwiązania w 
zakresie e-learningu. Działająca od 
lat na Politechnice Częstochowskiej 
platforma e-learningowa, pozwo-
liła w chwili pojawienia się zagro-
żeń pandemicznych, na skuteczne 
przejście na nauczanie zdalne bez 
uszczerbku dla jakości nauczania. 
Za sukcesem kierunku Informatyka 
stoją również pozytywne kontakty 
z otoczeniem gospodarczym, dzięki 
którym Uczelnia szybko reaguje na 
potrzeby rynku pracy.
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Odpady z tworzyw sztucznych – 
mikroplastik równie niebezpieczny, 
jak zużyte jednorazowe torebki i sztućce

Bądź eko

Tworzywa sztuczne na dużą skalę są produko-
wane i wykorzystywane od zaledwie kilkudziesię-
ciu lat. Problem zanieczyszczenia środowiska od-
padami tworzyw sztucznych jest szeroko znany i 
dyskutowany. W jego wyniku m.in. wprowadzono 
ograniczenia związane z wykorzystywaniem toreb 
z tworzyw sztucznych w sklepach. Problem zanie-
czyszczenia środowiska związany jest jednak także 
z innego rodzaju odpadami, tzw. mikroplastikiem. 
Mikroplastik to cząstki tworzyw sztucznych o roz-
miarach mniejszych niż 5 mm, a większych niż 
0,001 mm (1 µm). Drobniejsze cząsteczki plastiku 
(to jest te o rozmiarach poniżej 0,001 mm nazywa-
ne są nanoplastikiem [1]. Takie drobne cząsteczki 
plastiku nie tylko powstają w środowisku w wy-
niku rozpadu większych odpadów plastikowych 
(cząstki powstające w wyniku rozpadu większych 
nazywamy mikroplastikiem wtórnym), ale również 
występują w postaci tzw. mikroplastiku pierwotne-
go. Możemy go znaleźć  np. w części kosmetyków 
(pillingi), czy ściernych środkach czyszczących [2]. 
Ważnym źródłem mikroplastiku są gospodarstwa 
domowe. Duża część ubrań, które nosimy to ubra-
nia z tworzyw sztucznych, m.in. polary. Przykłady 
mikroplastiku przedstawiono na rys. 1 i 2.

W czasie prania włókna z tych ubrań przedo-
stają się do ścieków i wraz z nimi dopływają do 
oczyszczalni. Następnie część z nich wraz ze ście-
kami oczyszczonymi może przedostawać się do 
rzek i jezior. Oczyszczalnie są w stanie usunąć ze 
ścieków do 98-99% mikroplastiku; część drobnych 
cząstek wraz ze ściekami oczyszczonymi może się 
jednak przedostawać do środowiska. Jak duża jest 
skala problemu? W czasie jednego prania (wsad do 
pralki 6 kg) do środowiska może przedostać się na-
wet 1 500 000 - 18 000 000 włókien. Z jednego ki-
lograma prania do ścieków może być uwolnionych 
kilkadziesiąt do kilkuset miligramów syntetycz-
nych włókien [3, 4]. Mikroplastik i plastik obecny 
w wodach powierzchniowych spływa wraz z nimi 
do wód i oceanów. W 1998 roku w północnej czę-
ści Oceanu Spokojnego (pomiędzy Hawajami a 
Kalifornią) odkryto tzw. Wielką Pacyficzną Plamę 
Śmieci (z ang. Great Pacific Garbage Patch) o masie 
szacowanej na 3,5 miliona ton. Jej rozmiar odpo-
wiada wielkości Hiszpanii i cały czas się powiększa. 

Prowadzane badania wykazały, że z mikroplasti-
kiem miała kontakt większość morskich zwierząt, 
w tym ok. 86% żółwi morskich przyjęło go z pokar-
mem. Mikroplastik wraz z pokarmem przyjęło rów-
nocześnie ok. 23% ssaków morskich (a więc prawie 
co 4). Problem zanieczyszczenia wód powierzch-
niowych mikroplastikiem to nie tylko zagrożenie 
dla organizmów żywych bytujących w tych wodach 
[5]. W Polsce duża część wód powierzchniowych 
jest wykorzystywana jako źródło wody do picia. 
Woda ta jest oczywiście przed dostarczeniem do 
naszych domów uzdatniana, mimo wszystko także 
dla człowieka mikroplastik może być zagrożeniem. 
Dane zawarte w raporcie „Plastic fibers in tap wa-
ter” opraowanym w 2017 r. [6] pozwalają na osza-
cowanie, że mikroplastik może być obecny w aż 
w 72% próbek wody kranowej w Europie. Mikro-
plastik jest także obecny w wodzie butelkowanej, a 
nawet piwie. Prowadzone badania wykazały, że w 
wodzie butelkowanej obecne są przede wszystkim 
bardzo drobne frakcje mikroplastiku, o rozmiarach 
kilku mikrometrów. Stężenie mikroplastiku w 1 li-
trze wody może sięgać kilku kilkunastu cząsteczek. 
W skrajnych przypadkach może być jednak o wiele 
większe. Mikroplastik jest obecny w wodzie butel-
kowanej ponieważ może być wymywany z butelek 
z tworzyw sztucznych,  a także z nakrętek [7, 8]. Je-
żeli woda była dostarczana w butelkach szklanych, 
to mikroplastik uwalniał się do niej z plastikowych 
nakrętek. Badania prowadzone w Niemczech wy-
kazały także, że mikroplastik obecny był w butel-
kach z piwem [8]. Zawartość mikroplastiku w po-
szczególnych napojach może się bardzo znacznie 
różnić w zależności od sposobu ich przechowywa-
nia, użytych materiałów, itp. Stanowić może jednak 
niewątpliwy problem. Badania mikroplastiku, jego 
stężenia w poszczególnych elementach środowi-
ska, możliwości usuwania z wody i ze ścieków oraz 
wpływu na żywe organizmy zaczęto prowadzić w 
latach 70. ubiegłego wieku, jednak dopiero w ciągu 
ostatnich 10 lat, wskutek gwałtownego narastania 
problemu zanieczyszczenia badania te przyśpie-

szyły. Coraz częściej problem ten jest także przed-
stawiany w codziennej prasie. Warto wiedzieć, że 
także w Politechnice Częstochowskiej prowadzone 
są badania dotyczące usuwania mikroplastiku ze 
ścieków oraz skażenia nim środowiska. Naukowcy 
z Wydziału Infrastruktury i Środowiska między in-
nymi oznaczają mikroplastik w ściekach, wodach 
powierzchniowych i co najistotniejsze sprawdzają 
jakimi metodami można oczyścić i ścieki i środo-
wisko z tego rodzaju zanieczyszczeń.

[1] Andrady A.L., Neal M.A., 2009, Applica-
tions and societal benefits of plastics, Philosophical 
Transactions of the Royal Society B, 364, 1977 – 
1984.

[2] Arthur C., Baker J., Bamford H., 2008, In-
ternational Research Workshop on the Occurrence 
Effects and Fate of Microplastics Marine Debris.

[3] Galvão A., Aleixo M., De Pablo H., Lopes C., 
Raimundo J., Microplastics in wastewater: micro-
fiber emissions from common household laundry, 
Environ Sci Pollut Res, 2020, 27, 26643–26649.

[4] De Falco F., Di Pace E., Cocca M., Avella M., 
The contribution of washing processes of synthetic 
clothes to microplastic pollution, Sci Rep, 2019, 9, 
6633, https://doi.org/10.1038/s41598-019-43023-x

[5] In-Depth Report. Plastic Waste: Ecological 
and Human Health Impacts, Science for Environ-
mental Policy, DG Environment News Alert Servi-
ce, European Commission, November 2011.

[6] https://orbmedia.org/stories/Invisibles_pla-
stics

[7] Mason S.A., Welch V., Neratko J., Synthetic 
polymer contamination in bottled water, State Uni-
versity of New York, https://orbmedia.org/sites/de-
fault/files/FinalBottledWaterReport.pdf

[8] Leibezeit G., Leibezeit E., 2014, Synthetic 
particles as contaminants in German beers, Food 
Additives & Contaminants: Part A, 31 (9), 1574 – 
1578.

Autor: Ewa Wiśniowska

Rys. 1. Fragmenty mikroplastiku 
(czyścik do naczyń) z polipropy-
lenu (powiększenie 40x)

Rys. 2. Włókna stanowiące 
wypełnienie kurtki zimowej 
(powiększenie 40 x)
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Wnioski w programie In Vitro przyjęte
Zdrowie

Łącznie 65 par złożyło w Urzędzie Miasta Częstochowy wnioski doty-
czące dofinansowania procedury zapłodnienia pozaustrojowego. 35 z nich 
znalazło się na liście rezerwowej.

Przy naborze decydowała kolejność zgłoszeń. Z uwagi na epidemię były 
przyjmowane telefonicznie. Przez dwa dni – 25 i 26 lutego – odebrano łącznie 
70 zgłoszeń do miejskiego programu – z czego 40 wpisano na listę rezerwową. 
Ostatecznie kolejnego dnia, 27 lutego, przyjęto 65 wniosków. Na liście rezer-
wowej znalazło się 35 z nich. Miasto ma bowiem w budżecie zarezerwowane 
środki finansowe dla 30 par.

A oto deklaracje par do poszczególnych placówek:

• PROVITA KATOWICE – 12 par
• INVIMED KATOWICE – 2 pary
• KLINIKA GYNCENTRUM KATOWICE – 14 par
• GAMETA-SZPITAL RZGÓW – 1 para
• KLINIKA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI BOCIAN KATOWICE – 1 para

Z 30 par, 4 to związki partnerskie. Największa liczba zgłoszeń dotyczy ko-
biet w wieku 31-34 lat.  

Przypomnijmy, że beneficjentom programu przysługuje możliwość jedno-
razowego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wyso-
kości do 5 tys. zł – pod warunkiem przeprowadzenia jednej procedury. Pozo-
stałe koszty ponoszą pacjenci.

- Cieszę się, że udało się wdrożyć taki program w Częstochowie. Wiemy, jak 
wiele par boryka się dziś z problemami zdrowotnymi i ma kłopoty z zajściem 
w ciążę. Taki program daje szansę na szczęśliwe macierzyństwo i rodzicielstwo  
– mówi senator RP Wojciech Konieczny, który na co dzień jest także dyrekto-
rem Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.  

Miasto Częstochowa było pionierem w samorządowych programach dofi-
nansowania leczenia in vitro w Polsce. Aktualnie trwa czwarta edycja progra-
mu – na lata 2021-2023. 

Dzięki miejskiemu dofinansowaniu od 2012 roku na świat przyszło już 56 
dzieci –  27 dziewczynek i 29 chłopców (w tym sześć par bliźniąt). Ich rodzice 
otrzymują nieodpłatnie wózki dziecięce od częstochowskiego producenta – 
firmy ,,Deltim”.

W tegorocznym budżecie miasta na realizację programu „Leczenie nie-
płodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta 
Częstochowy” zabezpieczono 150 tys. zł.

Ponad 5 milionów złotych od miasta na sport
Sport

Miasto rozdysponowało środki 
zarezerwowane na szkolenie sporto-
we dzieci i młodzieży, a także udział  
klubów w zawodach na wysokim 
poziomie współzawodnictwa.

W tym roku w budżecie Często-
chowy znalazło się 4 mln 500 tys. zł na 

szkolenie sportowe dzieci i młodzie-
ży. Z kolei pula środków  przeznaczo-
nych na udział klubów w zawodach 
na wysokim poziomie współzawod-
nictwa wyniosła 851 tys. zł, o 351 tys. 
więcej niż w ubiegłym roku.

- Mimo tego, że pandemia korona-

wirusa oraz skutki rządowych ustaw 
mocno spustoszyły budżety samorzą-
dów, w tym również naszego miasta, 
wspieranie klubów i stowarzyszeń jest 
dla nas bardzo ważne. To przecież in-
westycja w nasze dzieci, ich wychowa-
nie oraz kształtowanie odpowiednich 
postaw - mówi Jarosław Marszałek, 
zastępca prezydenta Częstochowy.

Dotacje na szkolenie sportowe do-
stanie w tym roku w sumie 56 organi-
zacji, które przystąpiły do miejskiego 
konkursu. Dodatkowo 17  klubów 
otrzyma w sumie pół miliona złotych 
na udział w zawodach sportowych na 
wysokim poziomie współzawodnic-
twa.

Najwięcej z puli środków na szko-
lenie sportowe dzieci i młodzieży, 
bo 1 mln, 230 tys. zł otrzyma Raków 
Częstochowa. Klubowy budżet zasi-
lą jeszcze również środki z promocji 
miasta poprzez sport (1 mln 500 tys. 
zł), Częstochowskiej Skrze przyzna-
no 520 tys. zł, KU AZS Politechniki 
Częstochowskiej (koszykówka i piłka 
siatkowa) otrzyma 242 tys. tys., CKS 
Budowlani (lekkoatletyka) - 200 tys. 

zł, KS Częstochowianka - 155 tys. 800 
zł, Stowarzyszenie KF Częstochowska 
Siatkówka - 100 tys. zł, Stowarzysze-
nie Sportowa Częstochowa - 99 tys. 
zł, KOS Victoria 1922 - 94 tys. zł, Sto-
warzyszenie Sportowe Seniorzy-Ju-
niorom Siatkówka 2002 - 90 tys. zł. 
Część z tych dotacji kluby przeznaczą 
na koszty wynajmu miejskich obiek-
tów.

Najwyższe dotacje z puli środków 
zarezerwowanych na udział klubów 
w zawodach na wysokim poziomie 
współzawodnictwa otrzymają Sto-
warzyszenie Sportowe Seniorzy-Ju-
niorom Siatkówka 2002 (195 tys. zł), 
KS Skra Częstochowa (150 tys. zł), KS 
Częstochowianka (141 tys. zł), KU 
AZS Politechniki Częstochowskiej 
(130 tys. zł), Stowarzyszenie KF Czę-
stochowska Siatkówka (120 tys. zł).

W budżecie miasta zarezerwowa-
no również 1,5 mln zł z puli promo-
cji poprzez sport dla ekstraligowego 
Włókniarza Częstochowa (stowarzy-
szenie otrzyma z kolei 80 tys. zł na 
szkolenie sportowe).
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Wsparcie w dziennych domach dla 
Seniorów w I kwartale 2021 roku

Nasz Senior

Dzienny Dom Senior +, ul. Marysia 93 w Częstochowie 

Od początku roku działania prowadzone dla Seniorek i Seniorów odbywają 
się poza placówką – w związku z koniecznością zachowania zasad bezpieczeń-
stwa i w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19. Zajęcia są reali-
zowane z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość 
oraz w formie alternatywnych sposobów realizacji zajęć, prowadzonych poza 
siedzibą. Codziennie są prowadzone rozmowy telefoniczne na temat zdrowia, 
bezpieczeństwa  i mające na celu zaoferowanie ewentualnej pomocy doraźnej.

 W celu wsparcia Seniorów pozostających w domach wydawano paczki 
żywnościowe, w tym świąteczne. W ramach pomocy socjalnej zapewniono 
także podopiecznym  obiady dwudaniowe – catering. Pomoc odbywała się z 
dowozem do miejsc zamieszkania.

Święta to szczególny i rodzinny czas, dlatego zadbano, by również w tym 
okresie osoby korzystające ze wsparcia Dziennego Domu Senior +  przy ul. 
Marysia 93  w Częstochowie  nie czuły się osamotnione. Seniorzy i Seniorki 
brali udział w wirtualnych konkursach, m.in.  plastycznych,  za które otrzyma-
li dyplomy i nagrody. Celem działań była ciągła aktywizacja i wspieranie osób 
starszych w rozwoju osobistym i społecznym  - z pomocą nowych technologii, 
Internetu i poprzez Facebook.  Podczas  zajęć online uczestnicy spotykali się 
wirtualnie z osobami znanymi i  aktywnymi w życiu codziennym. Powstała 
grupa dyskusyjna na Facebooku, która uczestniczyła w ciekawych wirtualnych 
podróżach, wycieczkach, które ukazują zabytki i kulturę z różnych regionów. 
Aktywni Seniorki i Seniorzy wykonali,  według zaleceń animatora kultury, 
prace plastyczne z zakresu arteterapii.  Wystawy tych prac  były pokazywa-
ne na Facebooku.  Administrator strony internetowej  zaprasza uczestniczki 
i uczestników  do udziału w aktywnych formach zajęć z zakresu profilaktyki 
zdrowia fizycznego i psychicznego , przekazywane są również   informacje o  
bieżących  wydarzeniach, w tym  szczepieniach, pomocy medycznej i zacho-
waniu bezpieczeństwa  podczas pandemii.

Dzienny Dom Senior + ul. Rapackiego 3/5

Seniorki i Seniorzy otrzymują pomoc w wielu  formach – m.in.  rzeczowej, 
wsparcia psychologicznego i profilaktycznego, działań edukacyjnych i wspól-
nych zadań  realizowanych online.  W czasie  świąt osoby potrzebujące sko-
rzystały z pomocy w postaci paczek wielkanocnych, dostarczane  są również 
regularnie ciepłe  posiłki  -  5 dni w tygodniu. 

Psychoterapeuta i wychowawcy przeprowadzają  systematyczne rozmowy 
wspierające. Dotyczą one wsparcia emocjonalnego, pomocy przy wypełnianiu 
dokumentów, załatwianiu spraw urzędowych. Przekazywane są także  infor-
macje na temat form pomocy dla osób w wieku senioralnym, oferowana jest 
pomoc w organizacji szczepień, wizyt  u lekarzy. To także wsparcie  eduka-
cyjne , m.in.  przy wykonywaniu  zadań z przygotowanych dla uczestniczek i 
uczestników zajęć kart pracy. Karty te to pakiet zadań opracowany specjalnie 
dla Seniorek i Seniorów – do wykonania na dany tydzień . Obejmuje zadania 
wzmacniające pamięć, koncentrację, orientację przestrzenną, wskazówki do 
zadań fizycznych  ze zdjęciami konkretnych ćwiczeń, prace plastyczne, wykła-
dy profilaktyczne, opowiadania, biografie, modlitwy  itp. Podczas wykonywa-
nia zadań  oferowana jest możliwość skorzystania  ze wsparcia  wychowawcy, 
który pozostaje z podopiecznymi w regularnym kontakcie (m.in. telefonicz-
nym). Część z wykonywanych prac  jest nagradzana podczas  organizowanych 
wewnętrznie  konkursów (np. wybierano najciekawsze ozdoby wielkanocne). 
Co ważne, do miejsc zamieszkania uczestniczek i uczestników, dostarczane są  
materiały potrzebne do wykonania zadań manualnych.  

Nie można także pominąć aktywności fizycznej. Każdy z Seniorów i Senio-
rek ma możliwość skorzystania  z sali  ćwiczeń fizycznych. Zajęcia odbywają 
się przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa - w trakcie ćwiczeń w sali może 
przebywać tylko jedna osoba.  Można również  wypożyczać kije trekkingowe 

do samodzielnych spacerów nordic walking. 
Ważną częścią zajęć są również działania międzypokoleniowe. Seniorki 

i Seniorzy otrzymali z okazji tegorocznych Świąt Wielkanocnych kartki z ży-
czeniami przygotowane dla nich przez  dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 34. 
Mieli również możliwość obejrzeć online przedstawienie przygotowane przez 
dzieci  z tego przedszkola  z okazji Dnia Babci i Dziadka.
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Kultura i sztuka

Martwa natura w fotografii po raz dziewiąty
Miejska Galeria Sztuki zaprasza 

profesjonalistów i pasjonatów do 
udziału w  kolejnej edycji konkursu 
fotograficznego Międzynarodowy 
Salon „Martwa natura w fotografii”.

Pierwsza edycja odbyła się w 2003 
roku. Od tego czasu Międzynarodo-
wy Salon „Martwa natura w fotogra-
fii” pokazuje znany w sztuce motyw 
martwej natury, jednocześnie stara 
się dociec, w którą stronę zmierza ten 
nurt współczesnej fotografii.

Funkcję komisarza 9. Salonu przy-
jął fotografik Sławomir Jodłowski. Po 
raz piąty Salon objęty jest patronatem 
Międzynarodowej Federacji Sztuki 

Fotograficznej FIAP, od początku Sa-
lonowi patronuje Fotoklub RP.

Zapraszając fotografików – profe-
sjonalistów i pasjonatów do zmierze-
nia się z tematem, który wciąż daje 
ogromne możliwości: kompozycyjne 
i interpretacyjne, organizatorzy ocze-
kują zdjęć odzwierciedlających kre-
atywność i styl samych fotografów.

Regulamin konkursu oraz kartę 
zgłoszenia można znaleźć na stro-
nie internetowej Miejskiej Galerii 
Sztuki.

Termin nadsyłania prac upływa 10 
lipca 2021

Wpisowe: 50 zł lub 12 euro.

Inicjatywy sąsiedzkie zmieniają podwórka
Inicjatywy sąsiedzkie

„Trzeba na nowo wierzyć w siłę 
relacji sąsiedzkich” - podkreśla 
Elżbieta Ferenc, prezes Fundacji 
Chrześcijańskiej „Adullam”, która 
od 2018 aktywizuje mieszkańców 
podwórek na Starym Mieście. Ini-
cjatywy sąsiedzkie to forma współ-
pracy z mieszkańcami, która opiera 
się na budowaniu wzajemnego za-
ufania i troski o wspólne podwórko.

Pomysł na inicjatywy sąsiedzkie 
nie jest nowy. Od ponad dekady w 
różnych miastach, środowiskach po-
dejmowane są działania, które mają 
na celu integrację lokalnych społecz-
ności. Przecież atmosferę na konkret-
nych podwórkach tworzą sąsiedzi, to 
ich nawyki, potrzeby, wzajemne rela-
cyjne przekładają się na funkcjono-
wanie tych małych społeczności. W 
obecnych czasach obserwujemy po-
trzebę „zajętości” – na nic nie mamy 
czasu, ponieważ po pracy są jeszcze 
jakieś działania do wykonania, spo-
tkania, i inne sprawy, które zaprzątają 

głowę. Wracając do domu marzymy 
o spokoju i ciszy, w obrębie własnego 
kawałka zieleni. W świecie, w którym 
nie ma czasu na budowanie więzi, 
forma pracy ze społecznością lokal-
ną poprzez inicjatywy sąsiedzkie daje 
wymierne rezultaty. 

Stare Miasto jest dzielnicą objętą 
Miejskim Programem Rewitalizacji 
dla Miasta Częstochowy na lata 2016-
2025, stąd prowadzonych jest wiele 
działań inwestycyjnych, które zmie-
niają jej wygląd. Częścią zmiany jest 
także aspekt społeczny, bardzo istot-
ny w procesie rewitalizacji – rozmo-
wy z mieszkańcami, wsłuchanie się 
w ich problemy i pomoc w ich roz-
wiązaniu. Fundacja Chrześcijańska 
„Adullam” od 16 lat ulokowana w tej 
dzielnicy, ma  szerokie rozeznanie w 
problemach i potrzebach jej miesz-
kańców. „Przede wszystkim dziel-
nica i jej mieszkańcy zmagają się ze 
stygmatyzacją, ze starym przekona-
niem, że to dzielnica niebezpieczna, 

a mieszkańcy to w większości przed-
stawiciele marginesu społecznego. 
Jest to bardzo krzywdzące, bowiem 
obserwujemy na przestrzeni lat, do 
jakich zmian doszło w dzielnicy i jej 
mieszkańcach” – podkreśla Elżbieta 
Ferenc.

Dobrym krokiem była realizacja 
tzw. pakietów sąsiedzkich (w ramach 
projektu „Stare Miasto – Nowe Życie” 
w latach 2018-2020). Prawie dwadzie-
ścia staromiejskich podwórek zmie-
niło swoje oblicza, dzięki pomysłom 
ich mieszkańców. Kluczem do zmia-
ny przy pracy ze społecznością lokal-
ną jest wzbudzenie w mieszkańcach 
aktywności i towarzyszenie im w tym 
procesie – to z ich inicjatywny zmie-
niały się podwórka. Jednym z wielu 
pomysłów było zasadzenie krzewów 
w danym miejscu, w innym zasadze-
nie kwiatów i postawienie drewnianej 
ławeczki, w jeszcze innym koloro-
wej piaskownicy dla najmłodszych. 
Zmieniając małą architekturę przy 

okazji, pod okiem animatorów z Fun-
dacji, następowała diagnoza środowi-
ska lokalnego, co pozwoliło zaplano-
wać podobne dziania na przyszłe lata. 
Przy okazji takich inicjatyw rodzą 
się oczywiście więzi międzyludzkie, 
ludzie zaczynają się rozpoznawać i 
wspólnie coś robić – jest to już o krok 
więcej w stosunku do jakże ważnej, 
początkowej wymiany uprzejmości.

Działania w staromiejskich po-
dwórkach w najbliższym czasie wkro-
czą w kolejny etap, związany tym ra-
zem z ochroną środowiska. Fundacja 
„Adullam” wspólnie ze Spółdzielnią 
Pracy Kominiarzy, Strażą Miejską 
oraz ZGM TBS Sp. z o.o.  w wybra-
nych podwórkach przeprowadzi po-
kazy i prelekcje edukacyjne na temat 
właściwego ogrzewania mieszkań 
przy użyciu odpowiedniego surowca 
(w oparciu o Ustawę Antysmogową).

Anna Klim
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Felieton

Moim zdaniem
Wprawdzie tegoroczna wiosna na 

razie nas nie rozpieszcza, ale niewąt-
pliwie na nią liczymy. Mamy poczu-
cie, że wraz z wyższą temperaturą i 
odradzaniem się przyrody, świat sta-
je się bardziej przyjazny i atrakcyjny, 
nawet w czasach pandemii. Chcemy 
naładować swoje życiowe baterie w 
wiosennym, bardziej zielonym i sło-
necznym otoczeniu...

Zależy nam na tym, aby na naszej 
ulicy, osiedlu, dzielnicy i w mieście 
zieleni było jak najwięcej. Martwi nas, 
gdy jakieś drzewa znikają z przestrze-
ni miejskiej, bo są np. stare i chore, 
bo zagrażają bezpieczeństwu, bo ko-
lidują z jakąś inwestycją... Społeczna 
czujność jest ważna, bo żal każdego 
drzewa i każda ingerencja w miejską 
zieleń powinna być mocno uzasad-
niona. Miasto ze swojej strony musi 
tak uzgadniać z projektantami i fir-
mami wykonawczymi zakres miej-
skich inwestycji, żeby troska o zieleń 
była jednym z głównych priorytetów. 
Nie zawsze te najłatwiejsze, najszyb-
sze, najbardziej oczywiste rozwiąza-
nia powinny być stosowane, jeżeli 
generują „zielone” straty. Zapewne w 
minionych latach obiektywni eksper-
ci od zieleni miejskiej mogliby wska-
zać lepsze i gorsze realizacje w tym 
zakresie towarzyszące samorządo-
wym inwestycjom. Jednak ekologicz-
ne potrzeby związane ze zmianami 
klimatycznymi i ochroną powietrza 
obligują obecnie samorządy w całej 
Polsce do poważnej refleksji nad „zie-
loną” kwestią przy planowaniu miej-
skich zadań. 

W Częstochowie np. długo trwały 
uzgodnienia dotyczące zakresu in-
gerencji w zieleń przy projektowanej 
przebudowie DK-1 (z budową bez-
kolizyjnych skrzyżowań i nowej es-
takady), co doprowadziło do bardzo 
znacznego zminimalizowania liczby 
drzew przeznaczonych do usunięcia 
w stosunku do zamierzeń zawartych 
w koncepcji tej inwestycji. Inny przy-
kład to trwająca obecnie budowa no-
wego połączenia ulicy Warszawskiej z 

ul. Jaskrowską i DK-1, służąca m.in. 
skomunikowaniu logistycznego cen-
trum firmy Hillwood, gdzie udaje się 
przesadzać a nie usuwać m.in. warto-
ściowe dęby.    

Oczywiście, jeżeli realizujemy 
duże inwestycje w mieście, zmian w 
zieleni nie da się zupełnie uniknąć. 
Trzeba jednak pamiętać, że każdemu 

usunięciu drzew w ramach miejskich 
prac towarzyszą drzewne rekompen-
saty. Z reguły miasto sadzi kilka razy 
więcej drzewek niż ich usunęło. Jeżeli 
się da - w pobliżu miejsca, gdzie za-
szły zmiany, jeżeli nie – na pobliskich 
skwerach lub pasach przyulicznych.      

Owszem, młode drzewa - nawet w 
większej liczbie, nie od razu dają taki 
ekologiczny efekt jak drzewa starsze 
i większe, ale dają pozytywne per-
spektywy. Dla ekologów nie jest to 
rozwiązanie optymalne, ale przecież 
o niebo lepsze od tego, co spotkało i 
spotyka ciągle drzewa i polskie lasy 
np. w wyniku stosowania złego pra-
wa lub korzystania z prawnych luk. 
Niektórzy wydają się tego nie do-
strzegać. Wystarczy przypomnieć, do 
jakiej nieuzasadnionej „rzezi” drzew 

w Polsce i Częstochowie, głównie na 
działkach prywatnych, doszło w wy-
niku wprowadzenia tzw. lex Szyszko, 
zanim te zmiany zostały cofnięte. Nie 
wszystkim to wówczas przeszkadzało, 
tak jakby drzewo na działce prywat-
nej miało inną ekologiczną wartość 
niż drzewo „miejskie”. A straty były 
przecież ogromne. Naukowcy z Łodzi 

obliczyli, że w tym mieście tylko w 
2017 r. usunięto tyle drzew, ile łącz-
nie przez pozostałe 9 lat całej dekady. 
Nie wszystkich krytyków miejskich 
rozwiązań w kwestii zieleni intere-
suje też gospodarka prowadzona w 
polskich lasach, również w okolicach 
Częstochowy. A przecież wiele rela-
cji z rowerowych czy pieszych wy-
cieczek, obrazy zdjęć satelitarnych 
(sprzed kilku lat i teraz) czy choćby 
głośna sprawa Puszczy Białowieskiej 
mogą budzić istotne wątpliwości, 
na ile obecne zarządzanie leśnymi 
zasobami jest rzeczywiście w peł-
ni racjonalne i proekologiczne. No i 
jeszcze jeden lokalny przykład: brak 
jakiejkolwiek reakcji części nieustra-
szonych obrońców każdego drzewa 
w mieście na wycinkę całego lasku 

samosiejek w dzielnicy Grabówka, w 
tym bardzo wielu drzew kwalifikują-
cych się do naliczenia potencjalnych 
opłat i nakazu nasadzeń zastępczych. 
Tymczasem ta wycinka pozostaje 
(przynajmniej na razie) bezkarna, bo 
państwowa spółka, szykująca się na 
tym terenie do budowy osiedla blo-
ków, dokonała wycinki bazując na za-

pisie o przywróceniu działki do użyt-
kowania rolniczego... Jak widać inną 
miarę można przykładać do drzew 
samorządowych, a inną do państwo-
wych lub prywatnych, zwłaszcza je-
żeli ktoś ma bardziej polityczne niż 
ekologiczne intencje.        

Warto o tym pamiętać, jeżeli po 
raz kolejny ktoś mieniący się np. 
członkiem ekologicznego patrolu, 
będzie emocjonalnie i dramatycznie 
piętnował zmiany w miejskiej zieleni 
związane np. z przebudową drogi, nie 
reagując jednocześnie na niewspół-
miernie duże ekologiczne straty czy-
nione, bez żadnego zadośćuczynienia 
środowisku, w innych miejscach.     

Włodzimierz Tutaj


