
Szanowni Państwo!
Coraz więcej wśród nas osób 

zaszczepionych. To daje sporo 
optymizmu. Pozwala ostrożnie 
wypatrywać końca pandemii. Z 
pewnością wychodzenie z niej 
będzie jeszcze trwało. Nie obu-
dzimy się w świecie – a więc i w 
Częstochowie – bez koronawi-
rusa z dnia na dzień. Rząd luzuje 
sanitarny reżim – symbolicznym 
przełomem jest zniesienie obo-
wiązku zakrywania nosa i ust 
na wolnej przestrzeni. Nie ma 
chyba nikogo, kto nie cieszy się, 
że będzie można w końcu ode-
tchnąć bez maseczki. Tym bar-
dziej, że przed nami najcieplej-
szy okres roku. Wielu z Państwa 
zechce spędzać go zapewne tam, 
gdzie zielono, czyli np. w  Parku 
Lisiniec, na obu Promenadach 
– Niemena i Śródmiejskiej, w 
miejskich parkach… Pamiętaj-
my oczywiście, że zrzucenie ma-
seczek na zewnątrz nie zwalnia 
nas z zachowania ostrożności, 
rozsądku, dystansu społecznego 
i… noszenia ich ciągle jeszcze w 
zamkniętych przestrzeniach. 

Mniej obostrzeń oznacza 
bardziej dostępną miejską ofer-
tę – kulturalną i wypoczynko-
wą. Korzystajmy z ponowne-

go otwarcia instytucji kultury. 
Muzeum, OPK ,,Gaude Mater”, 
Miejska Galeria Sztuki czy Bi-
blioteka Publiczna już uchyliły 
znowu swoje drzwi. Filharmo-
nia zapowiada pierwsze spo-
tkanie z publicznością na żywo 
w Dzień Dziecka, a Teatr ma 
na czerwiec m.in. premierowy 
spektakl i koncerty. Dla ludzi 
sceny – muzyków, aktorów – 
musi to być jak powiew świeże-
go powietrza. Podobnie dla od-
biorców kultury.

1 czerwca otwieramy pły-
walnie przy alei Niepodległo-
ści, w Miejskim Domu Kultury 
i przy Liceum ,,Sienkiewicza”. 
Jeśli pandemia utrzyma się w 
ryzach i tego typu obiekty będą 
wreszcie mogły stabilnie dzia-
łać, udostępnimy także za jakiś 
czas nowy park wodny przy ul. 
Dekabrystów, którego finał bu-
dowy zbiegł się właściwie z apo-
geum epidemii. 

Jednocześnie – i to na kilku 
polach – poprawiają się kwestie 
komunikacyjno-transporto-
we. Wykonawca ,,liftingu” sieci 
tramwajowej jest już na etapie 
spajania ze sobą poszczególnych 
odcinków nowych torów. Ozna-
cza to m.in. że ustąpią utrud-
nienia w ruchu w obrębie Alei 
NMP, przesuwając się jeszcze w 
stronę alei Jana Pawła II. Dotar-
ły już też do nas pierwsze elek-
tryczne ,,Autosany” – docelowo 
będzie ich piętnaście. W więk-
szości zaplanowanych miejsc już 
stoją też wygodniejsze niż do-
tychczas parkomaty. Lada dzień 
zyskają pełną funkcjonalność – 
będziemy mogli m.in. płacić za 
postój kartą. Porządkujemy tak-

że ,,parkowanie” elektrycznych 
hulajnóg prywatnego operatora. 
W przestrzeni miasta pojawiły 
się wyraźnie oznaczone miejsca, 
w których należy je pozosta-
wiać. Jest ich na tyle, że pojaz-
dy te będą ,,pod ręką” – zgodnie 
z duchem tego rodzaju formy 
transportu – a zarazem, miejmy 
nadzieję, nie będą porzucane 
w przypadkowych miejscach. 
Oczywiście liczę tu na dobrą 
wolę użytkowniczek i użytkow-
ników hulajnóg – podobnie jak 
na ich ostrożną jazdę wszędzie 
tam, gdzie pojawiają się piesi.

Miejmy nadzieję, że kończy 
się najgorszy etap koronawiru-
sowego kryzysu. Cieszmy się 
wiosną, a potem latem. Będzie-
my mogli robić to tym swo-
bodniej, im więcej z nas będzie 
już wyposażonych w ,,tarczę” 
w postaci wytworzonych dzięki 
szczepionkom przeciwciał. Jeśli 
ktoś na szczepienie jeszcze się 
nie zarejestrował – ponownie 
do tego namawiam. Od 10 maja 
mogą to robić wszyscy dorośli. 
Skorzystanie ze szczepienia to 
dziś najprostszy dowód troski o 
dobro wspólne, choć oczywiście 
zdaję sobie sprawę, że są ludzie, 
którzy do tego typu stwierdzeń 
podchodzą z rezerwą. Dzięki 
nam samym, dzięki naszej do-
brej woli i odpowiedzialności, 
możemy liczyć na to, że trud-
ny czas przeminie i sprawić, że 
ograniczające naszą osobistą 
wolność  i osłabiające gospodar-
kę lockdowny już nie wrócą...

Powstaje park 
kieszonkowy przy 
Niepodległości
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Wynajmowanie mieszkań komunalnych inaczej
ZGM TBS informuje

Częstochowscy radni podjęli uchwałę w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Tym samym 
od 27 kwietnia zmienia się m.in. tryb i kryteria upoważniające do wynaj-
mu.

Nowe przepisy dotyczące wynajmowania mieszkań komunalnych obowią-
zują od 27 kwietnia br., tj. od dnia w wejścia w życie uchwały 575.XLII.2021 
Rady Miasta Częstochowy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzą-
cych w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
W porównaniu do poprzednio przyjętych rozwiązań zmian jest bardzo dużo i 
obejmują takie zagadnienia jak:

• kryteria uprawniające do ubiegania sie o najem lokalu komunalnego, w 
tym odmienny sposób obliczania dochodu,

• warunki dokonywania zamian,
• wstępowanie w stosunek najmu po śmierci, bądź wyprowadzeniu się 

najemcy,
• ponowne spisanie umowy najmu po spłacie zadłużenia, a przede 

wszystkim tryb rozpatrywania i realizacji wniosków oraz sposób, pod-
dawania tych spraw kontroli społecznej.

Wszystkie osoby, których wnioski o najem lub zamianę mieszkania były 
rozpatrzone pozytywnie przed 27 kwietnia br. otrzymały już zawiadomienie o 
zmianie przepisów i konieczności złożenia nowego aktualnego wniosku.

Zainteresowani zawarciem umowy najmu mieszkania komunalnego muszą 
złożyć nowy wniosek wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym i deklaracją 
o wysokości dochodów. Druki można otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miasta Częstochowy przy ulicy Śląskiej 11/13 lub pobrać z Poradnika 
Interesanta ze strony Internetowej Urzędu Miasta Częstochowy wpisując adres: 
http://www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/sprawy/karta?symbol=BGLK009.

Do wniosku należy również dołączyć kserokopie dokumentów niezbęd-
nych do właściwego rozpatrzenia wniosku. Wykaz odpowiednich do rodzaju 
sprawy załączników znajduje się na ostatniej stronie wniosku.

- Co do zasady mieszkania komunalne przeznaczone są dla częstochowian 
o niskich dochodach, których warunki zamieszkiwania kwalifikują wniosko-
dawcę do ich poprawy – mówi Agnieszka Marciniak - kierownik Biura Gospo-
darki Lokalowej i Usług Komunalnych Urzędu Miasta Częstochowy. 

W związku z tym każdy wniosek musi zostać potwierdzony przez wła-
ściciela lub administratora lokalu, w celu potwierdzenia zamieszkiwania na 
terenie Częstochowy oraz określenia aktualnych warunków zamieszkiwania. 
Natomiast status materialny wnioskodawców i członków ich rodzin wynika ze 
złożonych oświadczeń o stanie majątkowym i deklaracji o wysokości docho-
dów. Uchwała Rady Miasta precyzuje pojęcie niskich dochodów wskazując, iż 
wysokości gospodarstwa domowego uzasadniająca najem lokali komunalnych 
nie może przekroczyć:

• w gospodarstwie domowym jednoosobowym 220% najniższej emery-
tury, (obecnie 2.751,94 zł)

• w gospodarstwie domowym dwuosobowym 400% najniższej emerytu-
ry, (obecnie 5.003,52 zł)

• w gospodarstwie domowym składającym się z więcej niż 2 osób 400% 
najniższej emerytury + 80% najniższej emerytury dla każdego kolejne-
go członka gospodarstwa domowego  (obecnie 5.003,52 zł + 1.000,70 
zł. dla 3 i kolejnych osób)

Wnioski o najem lokalu lub zamianę mieszkania na wolny lokal będą teraz 
oceniane według obiektywnych kryteriów wyszczególnionych w załączniku 
do uchwały.

Ocenie punktowej podlegać będą:
• warunki zamieszkania (powierzchnia użytkowa przypadająca na osobę 

w gospodarstwie domowym), 
• struktura gospodarstwa domowego (m.in. liczba osób niepełnoletnich, 

samotne wychowywanie dziecka, wnioskodawca pozostający w rodzin-
nej bądź instytucjonalnej pieczy zastępczej),

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wnioskodawcy i osób wspól-
nie zamieszkujących), 

• sytuacja mieszkaniowa wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa 
domowego, (m.in. zły stan budynku lub lokalu, w którym mieszka, do-
świadczanie przemocy domowej, pobyt w mieszkaniach chronionych i 

treningowych), 
• sytuacja materialna gospodarstwa domowego (uzyskiwanie dochodów 

z innych źródeł niż MOPS i CCŚ), 
• wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zajmowania lokalu 

mieszkalnego (m.in. brak zadłużenia czynszowego, brak wyroku eks-
misyjnego z powodu zadłużenia czy rażąco nagannego zachowania).

Wnioskodawca otrzyma pisemną informację o sposobie rozpatrzenia spra-
wy, wraz z uzasadnieniem i ilością otrzymanych punktów. Złożony wniosek 
będzie ważny przez 12 miesięcy. W przypadku zmiany sytuacji życiowej osoby 
składającej wniosek będzie można zaktualizować dane poprzez złożenie od-
powiedniego dokumentu (np. po narodzinach dziecka, uzyskaniu orzeczenia 
o niepełnosprawności), wówczas punktacja wniosku także zostanie ponownie 
przeprowadzona.

- Osoby zainteresowane wynajmem lokalu komunalnego będą mogły sa-
modzielnie dokonać wyboru mieszkania składając deklarację zawarcia umo-
wy najmu na jeden z wolnych lokali zamieszczonych na opublikowanej przez 
Urząd Miasta liście – dodaje Agnieszka Marciniak – kierownik Biura Gospo-
darki Lokalowej i Usług Komunalnych Urzędu Miasta Częstochowy. 

Pierwszeństwo najmu będzie przysługiwać osobom, których wnioski uzy-
skały najwyższą liczbę punktów.

 Pełny tekst uchwały Rady Miasta Częstochowy 575.XLII.2021 w sprawie za-
sad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gmi-
ny. ogłoszonej w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dostępny jest 
pod adresem: http://dzienniki.slask.eu/ActDetailsaspx?year=2021&poz=2701

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 przystą-
pienia do postępowania przetargo-
wego na realizację remontów klatek 
schodowych.

Zakład Gospodarki Mieszkanio-
wej „TBS”  w Częstochowie Spółka z 
o. o. w ramach zatwierdzonego Planu 
Rzeczowo - Finansowego Remon-
tów budynków będących własnością 
Gminy Miasta Częstochowy planuje 
w 2021 r dokonać prac związanych z 
remontem klatek schodowych, któ-
re są wizytówką każdego budynku. 
Remont polegać będzie na naprawie 
tynków, malowaniu ścian i sufitów, 
naprawie i malowaniu balustrad, po-
ręczy i schodów oraz wymianie wy-
eksploatowanej stolarki. Powyższe in-
westycje wpisują się w przyjętą przez 
ZGM strategię związaną z sukce-
sywnym podnoszeniem standardów 
mieszkaniowych dla lokatorów bę-
dących najemcami Gminnego zaso-
bu komunalnego jednocześnie speł-
niając oczekiwania najemców lokali. 
ZGM „TBS” planuje kontynuować w 
następnych latach sukcesywne pro-
wadzenie prac związanych z popra-
wą estetyki budynków stanowiących 
własność Gminy.

Zakres robót będzie obejmował :
• zeskrobanie i zmycie powłok 

malarskich ze ścian i sufitów,
• skucie spękanych i odparzo-

nych tynków,
• likwidację rys i spękań tynków, 
• uzupełnienie ubytków tyn-

kiem,
• obróbkę ościeży drzwiowych i 

okiennych,
• gruntowanie i dwukrotne ma-

lowanie ścian i sufitów
• wymianę wyeksploatowanej 

stolarki okiennej i drzwiowej 
• naprawę i odnowienie poręczy 

oraz schodów
• malowanie lamperii
Zakres prac zawierać będzie przed-

miar robót i specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budow-
lanych. Szczegółowy podział prac na 
klatce schodowej, zawsze będzie ści-
śle związany z określonym przypad-
kiem i będzie omówiony z firmą re-
montującą. W wielu przypadkach to 
właśnie jej doświadczenie podpowie 
kompleksowe rozwiązania, które po-
służą na dłużej. 

Więcej informacji na temat prze-
targu znajdą Państwo już wkrótce 
na www.zgm-tbs.czest.pl w zakładce 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE. 
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Szanowni Państwo!
Wiosną na częstochowskie osiedla i podwórka wraca problem psich kup. 

Mimo wielu apeli mówiących o konieczności sprzątania po pieskach, część 
właścicieli czworonogów nadal ma z tym problem. Administrator podwórka 
zadba o utrzymanie zieleni i czystość na osiedlu, ale jego zadaniem nie jest 
sprzątanie psich kup – to ustawowy obowiązek każdego właściciela czworo-
noga. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel, który nie usunie psich 
odchodów, może zostać ukarany. Zaczyna się od pouczenia, a może skończyć 

na mandacie w wysokości nawet do 500 złotych, aż do skierowania sprawy do 
sądu. W tym wszystkim nie chodzi jednak o kary i straszenie mieszkańców, 
tylko o większą społeczną świadomość. Stąd konieczność przeprowadzania 
cyklicznych akcji promujących pozytywne praktyki wśród mieszkańców mia-
sta Częstochowy. 

ZGM „TBS” od kilku lat prowadzi w Częstochowie akcję pod nazwą „Czy-
ste podwórko”. W jej ramach w całym mieście pojawiły się tabliczki w kształ-
cie czworonogów zachęcające do sprzątania po swoim pupilu oraz tablice w 
kształcie znaków drogowych, które mają przypominać częstochowianom o 
obowiązującym w mieście „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Częstochowy”. W ostatnim czasie na klatkach schodowych po-
jawiły się również kolorowe plakaty z jamnikiem, który zachęca mieszkańców 
do usuwania psich odchodów z trawników czy placów zabaw, na których wio-
sną i latem bawią się dzieci. Z myślą o właścicielach czworonogów ZGM „TBS” 
zakupił także kilka tysięcy woreczków na psie odchody - są one dostępne w 
sześciu oddziałach eksploatacji ZGM „TBS”.

W ten sposób chcemy zachęcić mieszkańców zasobów komunalnych, a tak-
że wszystkich pozostałych częstochowian, do utrzymania czystości na miej-
skich osiedlach. Sprzątanie po pupilu nic nie kosztuje, a może trwale zmieniać 
krajobraz, który otacza nas na co dzień. Zależy nam, by Częstochowa była 
miastem zadbanym, takim, które jest chętnie odwiedzane i w którym przy-
jemnie się mieszka oraz odpoczywa.   

Sprzątajmy po swoich pupilach!
Paweł Konieczny, prezes zarządu ZGM „TBS” w Częstochowie

Park kieszonkowy powstaje przy Alei Nie-
podległości 29. Zasadzono już drzewka i część 
krzewów, niedługo gotowe powinny być wszyst-
kie elementy małej architektury i wyposażenie 
placu zabaw. Park jest wspólnym przedsięwzię-
ciem miasta i administratora budynków komu-
nalnych - spółki ZGM TBS, w ramach programu 
„Częstozielona”.

Na terenie mini-parku przeprowadzono już 
prace porządkowe, wykonano utwardzone alejki i 
zamontowano część ławek. Pojawiło się tam też 14 
nowych drzew: brzozy (5) sosny czarne (5) i klony 
pospolite (4). Docelowo park obsadzony zostanie 
także ponad 300 sztukami krzewów i bylin (będą 
tam: pięciornik krzewiasty „Goldfinger”, tawuła ja-
pońska, miskant chiński, krzewuszka „Red prince”, 
pęcherznica kalinolistna „Luteus”).

Urządzanie zieleni zakończyło się w kwietniu. 
Teraz montowane będą pozostałe elementy małej 
architektury (ławki, kosze, stojak rowerowy, stół i 
siedziska do gry w szachy), nawierzchnia z gumo-
wej maty przerostowej oraz wyposażenie placu za-
baw (piaskownica, równoważnia, zabawka na sprę-
żynie, huśtawka podwójna, konstrukcja do gry w 
kosza).

Teren kieszonkowego parku zlokalizowany jest 
na osiedlu mieszkaniowym w dzielnicy Ostatni 
Grosz. W sadzeniu drzewek w parku uczestniczył 
16 kwietnia prezydent Częstochowy Krzysztof Ma-
tyjaszczyk, w towarzystwie prezesa ZGM TBS Paw-
ła Koniecznego oraz miejskiego radnego Dariusza 
Kapinosa.

fot. Kamil Skubiszewski

Sprzątajmy po swoich pupilach!
Okiem Prezesa

Powstaje park kieszonkowy przy Niepodległości
ZGM TBS informuje
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„Lady D.” jest w tym roku Częstochowianką
Czym żyje miasto

Ten nawiązujący do angielszczyzny tytuł przy-
znawany jest kobietom, które mimo życia z tym 
czy innym rodzajem niepełnosprawności zajmu-
ją się wartościową działalnością w rozmaitych 
dziedzinach. Tym razem wyróżnieniem uhono-
rowano Agnieszkę Dybeł, zdobywającą laury w 
zawodach ,,nordic walking”, a na co dzień – pra-
cującą na rzecz innych w częstochowskim MOPS.  

Konkurs organizowany już niemal od dwóch 
dekad przez Marka Plurę – obecnie senatora, m.in. 
wiceprzewodniczącego Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji – skierowany jest do or-
ganizacji i osób z województwa śląskiego, działają-
cych na rzecz aktywnego życia kobiet z niepełno-
sprawnościami. Sam inicjator konkursu jest osobą 
z niepełnosprawnością; porusza się na wózku, a z 
powodzeniem działa w sferze publicznej od lat. Jest 
też psychoterapeutą.

Tytuł ,,Lady D.” to skrót angielskiego wyrażenia 
,,Lady Disabled” (dosł. ,,Dama Niepełnosprawna”). 
Zamysłem jest promowanie nieprzeciętnych ko-
biet, które – mimo zmagania się ze swoją niepełno-
sprawnością – osiągają życiowe sukcesy, realizują 
pasje, są inspiracją, oparciem i wzorem dla innych. 
Idea odpowiada więc przesłaniu Konwencji Praw 
Osób Niepełnosprawnych ONZ (ratyfikowanej za-
równo przez Polskę, jak i przez Unię Europejską) 
–  szczególnie jej artykułu 6., mówiącego o ko-

nieczności wspierania i promowania kobiet z nie-
pełnosprawnościami. Od 2011 roku konkurs nosi 
imię jego orędowniczki Krystyny Bochenek – wi-
cemarszałkini Senatu, która zginęła w katastrofie 
smoleńskiej.

Częstochowianka Agnieszka Dybeł została wy-
różniona w kategorii ,,sport”. Laureatka – zwycię-
żając w kolejnych zawodach – udowadnia, że ogra-
niczenia istnieją wyłącznie w naszych umysłach.  
Mierzy się z kolejnymi wyzwaniami sportowymi 
jednocześnie aktywnie uczestnicząc w życiu spo-
łecznym miasta. Wspiera osoby narażone na dys-
kryminację oraz wszelkie działania, których celem 
jest wzmacnianie lokalnej społeczności. Na co 
dzień pracuje jako oligofrenopedagożka i neurote-
rapeutka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Częstochowie – Centrum Pomocy Dziecku Nie-
pełnosprawnemu i Jego Rodzinie. Jest też koordy-
natorką w Centrum Wolontariatu Sportowego przy 
Fundacji ,,Jest Lepiej” w Częstochowie.

Nagrody i wyróżnienia:
• Nagroda Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Częstochowie – 2016, 
2018

• Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy – 
2017

Jako zawodniczka Nordic Team Częstochowa (od 
2019 roku):

• złota medalistka Mistrzostw Polski w kate-
gorii osób z niepełnosprawnościami (5 km) 
Tarnowskie Góry 2020

• brązowa medalistka Mistrzostw Polski w 
nordic walking w kategorii osób z niepełno-
sprawnościami (5 km) Osielsko 2019,

• brązowa medalistka Pucharu Regionalnego 
w sezonie 2019 w nordic walking w kategorii 
osób z niepełnosprawnościami (5 km)

na zdjęciu: Agnieszka Dybeł podczas happenin-
gu przeciw przemocy wobec kobiet ,,One Billion 

Rising” na placu Biegańskiego 18 lutego 2019 roku

Trwa przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34
Czym żyje miasto

Gruntownie remontowany obiekt 
posłuży osobom z niepełnosprawno-
ściami. Ekipa wykonawcy ma już za 
sobą sporą część robót. Całość po-
winna być gotowa w drugiej połowie 
przyszłego roku.

Remontowana cześć przylega do 
budynku przy ul. Jasnogórskiej 36, w 
którym mieści się Centrum Pomocy 
Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego 
Rodzinie. W związku z inwestycją – 
na czas przebudowy sąsiadującej czę-
ści – Centrum przeniosło się do innej, 
tymczasowej lokalizacji na Zawodziu, 
gdzie korzysta z zaadaptowanych dla 
swoich potrzeb pomieszczeń.

Po zakończeniu inwestycji przy ul. 
Jasnogórskiej 34 powstaną tam m.in. 
2 mieszkania chronione spełniające 
wytyczne Rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ogromna część robót już została 

wykonana. Jest już po niezbędnych 
rozbiórkach – jednej ze ścian bu-
dynku, stropu nad parterem, więźby 
dachu, drewnianych schodów czy 
elewacji. Zakończono m.in. izolację 
ścian piwnic (z dociepleniem styro-
pianem) oraz wykonano betonowe 
podłoże pod nowe warstwy piw-
nicznych posadzek. Stoją już ścia-
ny fundamentowe pod nową klatkę 
schodową. Przeprowadzono remont 
fundamentów budynku – łącznie z 
ich impregnacją. Zdemontowano 
stare okna, zewnętrzne parapety, wy-
kuto ościeżnice drzwiowe. Położono 
podkłady pod posadzki i podłogi, a 
nad piwnicami i pierwszym piętrem 
wykonano stropy. W piwnicach za-
montowane są już aluminiowe okna; 
wykonano też montaż aluminiowych 
drzwi zewnętrznych.

Co do robót sanitarnych – zdemon-
towano już stare instalacje: centralne-
go ogrzewania oraz wodno-kanali-
zacyjną. Ukończono przygotowania 
pod przewody klimatyzacyjne; poło-
żono też kanalizacje podposadzko-
we.  W zakresie ,,elektryki” natomiast 
– m.in. rozbudowano istniejącą roz-
dzielnicę i zamontowano poziome 

uziemienia w wykopie.
A jakiego rodzaju prace są obecnie 

w trakcie? Powstają żelbetowe schody 
w  dobudowanej klatce schodowej; 
trwają też roboty przygotowawcze 
pod klatkę schodową w istniejącym 
budynku. Trwa zbrojenie elementów 
konstrukcyjnych. Budowane są też 
m.in. ściany szybu windy; w trak-
cie są roboty w zakresie stropu nad 
pierwszym piętrem oraz murowanie 
pierwszego piętra dobudowanej klat-
ki schodowej.

Obecnie powstaje też instalacja 
wodno-kanalizacyjna w piwnicy i na 
parterze. Trwają przewierty pod nową 
wentylację. A co do  robót elektrycz-
nych – ekipa wykonawcy realizuje te-
raz prace instalacyjne w piwnicy.

Inwestycja prowadzona jest w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020. Pracami zajmuje 
się częstochowskie przedsiębiorstwo 
P.B.P. Przemysłówka S.A.. Koszt to 
ponad 4,1 mln zł – z tego 47 proc. 
to unijne dofinansowanie, a 10 proc. 
– środki z budżetu państwa. Całość 
prac powinna zostać ukończona w 
drugiej połowie 2022 roku. fot. Łukasz Kolewiński
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Najlepsze prace dyplomowe związane z Częstochową
Czym żyje miasto

Znamy już nazwiska tych, którzy w roku akademickim 2019/2020 napi-
sali najciekawsze, najbardziej wartościowe prace dyplomowe z punktu wi-
dzenia promocji Częstochowy. Coroczny, organizowany przez miasto kon-
kurs dla absolwentek i absolwentów szkół wyższych został rozstrzygnięty.   

Do konkursu na pracę naukową – będącego elementem miejskiego projek-
tu „Akademicka Częstochowa” – mogły się zgłaszać absolwentki i absolwenci 
uczelni wyższych (nie tylko częstochowskich), którzy obronili pracę dotyczącą 
problematyki wiążącej się z naszym miastem – pracę licencjacką, inżynierską, 
magisterską lub doktorską. Temat mógł być związany z dzisiejszymi potrzeba-
mi miasta, jego gospodarką, kulturą, turystyką, sportem, oświatą, gospodar-
ką przestrzenną, architekturą, ochroną środowiska czy transportem – a więc 
wszelkimi obszarami istotnymi z punktu widzenia funkcjonowania miasta i 
rozwoju Częstochowy. Do konkursu można było zgłaszać prace obronione w 
roku akademickim 2019/2020.

Zwykle wręczenie symbolicznych czeków laureatkom i laureatom ma bar-
dzo uroczysty charakter – w poprzednich latach towarzyszyło miejskiemu, 
noworocznemu spotkaniu w Filharmonii Częstochowskiej. W tym roku – ze 
względu na reżim sanitarny – musiało mieć inny przebieg.

We wtorek, 20 kwietnia, w Urzędzie Miasta autorom najlepszych prac na-
grody wręczył zastępca prezydenta Częstochowy Jarosław Marszałek.

Do tej edycji zgłoszono 11 prac. Decyzją kapituły konkursu przyznano na-
grodę główną Prezydenta Miasta (w wysokości 3 tys, zł) i trzy nagrody - wy-
różnienia (po 1 tys, zł):

W kategorii ,,praca licencjacka” (wyróżnienie):

– Aleksandra Ryś – Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach za pracę Mowa mieszkańców Częstochowy i okolic. Analiza regio-
nalizmów leksykalnych.

Kapituła doceniła pracę za dobry poziom, samodzielność, weryfikację ste-
reotypów, zwrócenie uwagi m.in. procesy migracji i rusyfikacji. Praca jest do-
skonałym punktem wyjścia do kolejnych badań na temat języka regionu.

W kategorii ,,praca magisterska” (wyróżnienia):

– Marlena Przybylska – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, 
za pracę Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury turystycznej na przykła-
dzie Miasta Częstochowy.

W ocenie kapituły praca solidna i dobrze napisana. Głównym przedmio-
tem badań jest Miasto Częstochowa. Autorka pokazuje miasto nie tylko przez 
pryzmat klasztoru, skupia się także na innych atrakcjach i na wykorzystaniu 
obiektów noclegowych. Porównuje także Częstochowę z innymi ośrodkami. 
Wnioski otwierają pozytywne perspektywy, a zebrane dane statystyczne mogą 
być przydatne w pracy administracji samorządowej.

– Laura Słotwińska – Wydział Inżynierii i Produkcji i Technologii Materia-
łów Politechnika Częstochowska, za pracę Wdrażanie koncepcji Smart City na 
przykładzie Miasta Częstochowy.

Zdaniem kapituły praca wartościowa, kompletna, przydatna w kontekście 
podsumowania  dotychczasowych działań miasta w kierunku Smart City.

W kategorii ,,praca doktorska” (nagroda główna):

– Emil Kuliński – Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Czę-
stochowskiej, za pracę Zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowej poprzez 
dynamiczną regulację ciśnienia (autor nie mógł we wtorek osobiście odebrać 
nagrody).

Wysoka ocena kapituły. Praca doktorska dotyczy innowacji zastosowanej 
jedynie w Częstochowie. Wykazany został zarówno aspekt teoretyczny, jak i 
praktyczny.

Urząd Miasta dziękuję za zainteresowanie konkursem i nadesłanie prac 
wszystkim 11 ich autorkom i autorom.

Na zdjęciach: wręczenie symbolicznych czeków 
w konkursie na najlepszą pracę dyplomową
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Ściganie się zostaw profesjonalistom
Kronika policyjna

Komendant Miejski Policji w Częstochowie inspektor Dariusz Atłasik zain-
augurował akcję „Ściganie się zostaw profesjonalistom” . Szef częstochowskie-
go garnizonu zaapelował do motocyklistów o bezpieczną jazdę. Motocyklisto, 
wystarczy jedna sekunda nieuwagi, a konsekwencje mogą być tragiczne. Nie 
warto ryzykować, traktując drogę publiczną jak tor wyścigowy.

Najczęstszą przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym jest 
nadmierna prędkość. Należy pamiętać, że motocyklista jest niechronionym 
uczestnikiem ruchu drogowego i przy dużych prędkościach zderzenie z innym 
pojazdem lub upadek często przypłaca życiem. Dlatego nie warto ryzykować, 
traktując drogi publiczne jak tor wyścigowy.

Przy dużej prędkości wystarczy chwila nieuwagi, gwałtowny manewr i wy-
wrotka na jednośladzie jest pewna. Większość motocyklistów respektuje prze-
pisy ruchu drogowego, ale w dalszym ciągu na drogę wyjeżdżają kierowcy, 
których styl jazdy cechuje brawura i brak wyobraźni. Dlatego Komenda Miej-
ska Policji w Częstochowie w ramach akcji „Ściganie się zostaw profesjonali-
stom” opracowała spot filmowy, by trafić do wyobraźni motocyklistów.

Motocyklisto:
• respektuj przepisy obowiązujące na drodze,
• nie przekraczaj dopuszczalnej prędkości,
• nie wjeżdżaj na skrzyżowanie, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony,
• nie wciskaj się między pojazdy,
• nie przeceniaj swoich umiejętności, kierując jednośladem,
• zadbaj o widoczność na drodze - używaj elementów odblaskowych na 

odzieży,
• nie wymuszaj pierwszeństwa,
• nie wyprzedzaj „na trzeciego”.
• pamiętaj, że drogi publiczne to nie są tory wyścigowe,
• zawsze stosuj zasadę ograniczonego zaufania i ostrożności,
• zawsze jedź w kasku i odpowiedniej odzieży,
• zadbaj o prawidłowe oświetlenie swojego jednośladu i jego stan tech-

niczny.
Bezpieczeństwo na drodze tak naprawdę zależy od nas wszystkich. Dlatego 

częstochowska drogówka wspólnie z Klubem Motocyklowym Jeźdźcy Hor-
dy przeprowadziła również działania na drodze skierowane do pozostałych 
uczestników ruchu drogowego. W ramach akcji „Patrz w lusterka - Motocykle 
są wszędzie” policjanci wspólnie z motocyklistami rozdawali naklejki i ulotki, 
apelując do kierujących samochodami o rozwagę i przestrzeganie przepisów. 
Podczas akcji przypominali kierującym, że prowadząc pojazd, należy wzmóc 
czujność i przed wykonaniem manewru na drodze spojrzeć w lusterka nie raz, 
ale przynajmniej dwa razy. Każdy uczestnik ruchu drogowego musi mieć na 
względzie bezpieczeństwo swoje i innych, dlatego musi upewnić się, że swoim 
zachowaniem nie spowoduje zderzenia z motocyklistą, który jako niechro-
niony uczestnik ruchu drogowego często w takich sytuacjach odnosi poważne 
obrażenia, a nawet śmierć.

Pamiętaj, że droga to nie tor wyścigowy. Wystarczy jedna sekunda nieuwa-
gi, a konsekwencje mogą być tragiczne. Nie bądź zagrożeniem dla siebie i in-
nych.

Pościg ulicami Częstochowy. Policjanci oddali strzały
Kronika policyjna

Policjanci z Częstochowy zatrzy-
mali 26-letniego kierowcę peugeota, 
który nie zatrzymał się do kontroli 
drogowej. W trakcie ucieczki męż-
czyzna próbował zepchnąć oznako-
wany radiowóz, a później starano-
wał pojazd kryminalnych. Nawet 
po oddaniu przez mundurowych 
strzałów, uciekinier się nie zatrzy-
mał. Przy ulicy Kilińskiego porzucił 
auto i kontynuował ucieczkę pieszo, 

chwilę później został zatrzymany.
Tuż przed północą na ulicy Sobie-

skiego patrol ruchu drogowego posta-
nowił zatrzymać do kontroli drogowej 
kierującego osobowym peugeotem, 
którego tor jazdy wskazywał, że mógł 
być pod wpływem alkoholu. Kierow-
ca zignorował policyjne polecenie i 
zaczął uciekać ulicami osiedla Trzech 
Wieszczów. Stróże prawa rozpoczęli 
pościg. Do działań włączyły się inne patrole, które pełniły wtedy służbę. 

Na ulicy Sobieskiego uderzył w radio-
wóz ruchu drogowego i kontynuował 
ucieczkę w kierunku centrum miasta. 
Jadąc ulicą Śląską próbował zepchnąć 
pojazd kryminalnych. Wtedy padły 
strzały w stronę auta, ale desperat 
uciekał dalej. Na Alei Jana Pawła II po 
raz kolejny mundurowi użyli radio-
wozu do zatrzymania pojazdu spy-
chając go na pas zieleni. Ten jednak 
obrócił się wokół własnej osi i konty-
nuował ucieczkę „pod prąd”. Finalnie 
peugeot został zatrzymany przez kry-
minalnych, jednak kierowca podjął 
ucieczkę pieszo. Padły kolejne strzały 

ostrzegawcze, na które i tym razem 
mężczyzna nie zareagował. Został za-
trzymany kilka minut później.

To 26-letni mieszkaniec Często-
chowy, z którym podróżowała 40-let-
nia kobieta. Oboje zostali zatrzyma-
ni. Kierowca był trzeźwy. W trakcie 
przeszukania policjanci znaleźli przy 
nim biały proszek, którego badanie 
wykazało, że to ekstazy. Zatrzymane-
mu pobrana została krew do badań. 
W wyniku zdarzenia policjanci zo-
stali niegroźnie ranni. Stróże prawa 
wyjaśniają teraz pod nadzorem pro-
kuratury szczegółowe okoliczności 
zdarzenia.
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Politechnika zaprasza
Awatar pomoże

Pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochow-
skiej w osobach dr hab. inż. Joanny Nowakowskiej-Grunt, prof. PCz oraz 
dr hab. Marty Starostki-Patyk, prof. PCz realizują od listopada 2019 roku 
wraz z innymi jednostkami z Polski i zagranicy projekt pt: INNOWACYJ-
NY MODEL POMOCY - AWATAR OPIEKUNA OSOBY STARSZEJ. 

Projekt wykorzystuje rozwiązanie jakim jest awatar, czyli obrazek repre-
zentujący daną osobę, a więc w tym wypadku pracownika urzędu, który po-
może klientom urzędu w załatwieniu sprawy z jaką do niego przyszli. Celem 
głównym projektu jest poprawa funkcjonowania jednostek samorządu teryto-
rialnego, a do tego celu ma służyć wypracowanie i wdrożenie innowacyjnego 
modelu wsparcia dla osób o szczególnych potrzebach jakimi są osoby starsze. 
Dzięki projektowi osoby starsze mają  ułatwiony dostęp do usług oferowanych 
przez urzędy. 

W chwili obecnej w Starostwie Powiatowym w Przysusze oraz Urzędzie 
Gminy Sulejówek zainstalowano awatara w postaci hostessy, która wita klien-
tów urzędu i wyjaśnia im jakie muszą podjąć działania i jakie wypełnić druki 
aby załatwić sprawę z jaką przyszli do urzędu. 

To rozwiązanie budzi spore zainteresowanie klientów urzędu, hostessa w 
postaci awatara mówi do klientów i wskazuje im, w zależności od sprawy z 
jaką przyszli do urzędu, do którego pokoju mają się udać, jakie wypełnić druki 
i jakie dokumenty przygotować. Po początkowej nieufności wobec tego nowa-
torskiego rozwiązania, w chwili obecnej jest ono już powszechnie używane i 
zaakceptowane przez klientów urzędów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, absolwentów, kandyda-
tów na studia, a także pracodawcom, na Wydziale Inżynierii Produkcji i Tech-
nologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej uruchomiono pierwszą w 
Polsce interaktywną mapę współpracy przemysłu ze studentami.

„Mapa” to autorski projekt ściśle ukierunkowany na pomoc firmom w po-
zyskaniu wartościowych pracowników, stażystów i praktykantów studiują-
cych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki 
Częstochowskiej. Studentom, absolwentom, a także kandydatom na studia 
„mapa” umożliwi zdobycie doświadczenia zawodowego i praktyczną weryfi-
kację wiedzy teoretycznej w czołowych firmach, których zakłady produkcyjne 
ulokowane są na terenie całego kraju.  

Propozycja utworzenia wirtualnej platformy spotkała się z szerokim za-
interesowaniem zarówno ze strony wielu firm, jak i studentów Wydziału. 
Obserwujemy rosnące zainteresowanie „mapą”. Obecnie współpracujemy z 
czterdziestoma firmami, ale codziennie dołączają kolejne. Jest to związane z 
obserwowanymi w ostatnich latach trudnościami ze znalezieniem odpowied-
niej kadry inżynierskiej. W obecnych czasach, przy ciągłym rozwoju nowych 
technologii, wykwalifikowana kadra to jeden z najważniejszych warunków, 
aby sprostać wyzwaniom podlegającego dynamicznym zmianom otoczenia. 
„Mapa” dostępna jest pod adresem: https://mapa.wip.pcz.pl/map.html

Politechnika zaprasza
Dla współpracy przemysłu 
ze studentami
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Radosław Pluta, student Biotechnologii na 
Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politech-
niki Częstochowskiej, realizuje nowatorski pro-
jekt dotyczący utylizacji polistyrenu przy użyciu 
drewnojada (Zophobas morio). Jest to chrzą-
szcz z rodziny czarnuchowatych, popularny jako 
owad karmowy ze względu na łatwość w hodowli 
i pożywność.

Projekt powstał z myślą o zmniejszeniu zagro-
żenia ze strony rosnącej liczby odpadów polisty-
renowych. Nie wymyślono jeszcze ekologicznego 
sposobu umożliwiającego całkowity rozkład styro-
pianu. 

– Obecnie przetwarzamy wtórnie czysty styro-
pian na produkt, zużywając energię, albo spalamy 
zanieczyszczony, np. budowlany, uzyskując energię, 
która jednak nie jest czysta – tłumaczy Radosław 
Pluta. – Przyczyniamy się tym samym do zwiększe-
nia emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Moim 
celem jest znalezienie sposobu, który zminimali-
zuje szkody w środowisku równocześnie z niskimi 
wydatkami na jego realizację.

W związku z tym Radosław Pluta sprawdza w 

ramach projektu zdolności larw drewnojada do 
utylizacji tworzyw sztucznych, choć owad żywi 
się drewnem, owocami, warzywami i mięsem. We 
współpracy ze swoim opiekunem naukowym dr 
Anną Grobelak stworzył zarys projektu, w którym 
wytypowano, jakie tworzywa zostaną sprawdzone 
oraz jakie gatunki owadów zostaną do tego uży-
te. Pierwsza próba założenia hodowli obejmowała 
materiał tylko i wyłącznie styropianowy, a jej celem 
było wyodrębnienie gatunku do dalszych prac. Z 
użytych larw mącznika młynarka (Tenebrio mo-
litor) oraz drewnojada (Zophobas morio) najbar-
dziej wytrwały okazał się drewnojad. Jego larwy 
są nie tylko bardziej wytrzymałe na długą ekspo-
zycję na polistyren, ale również wykazały znacz-
nie wyższe możliwości utylizacyjne styropianu. 
W ciągu 14-dniowego okresu badawczego były w 
stanie przetworzyć 46% suchej masy styropianu. 
Przy czym mącznik młynarek zbliżył sie do tego 
wyniku, lecz w kolejnych dniach krzywa utylizacji 
została wypłaszczona, co wskazało na spadek sku-
teczności.

W drugim podejściu głównym założeniem sta-
ło się rozmnożenie drewnojada przy jednoczesnej 
ekspozycji na polistyren. W ciągu ponad półrocz-
nego okresu badawczego z około 650 osobników 
wystawionych na działanie polistyrenu w trakcie 
odżywiania się nim jedynie 17 osobników prze-
kształciło się do postaci dorosłego imago. Larwy 
w ciągu dwóch miesięcy przetwarzały większość 
podanego im styropianu. Dało to możliwość wyko-
nania 3 prób w obecnym czasie i obrębie podejścia. 
Larwy nie wykazują żadnych negatywnych zmian 
w ciągu całego cyklu rozwojowego. Dostarcza to 
informacji, że najprawdopodobniej to styropian 
poprzez brak pełnych właściwości cykl rozwojowy 

owada. Próba kontrolna jednak całkowicie temu 
przeczy, gdyż larwy również w niej nie przepo-
czwarzają się w oczekiwanym tempie.

Dalszym celem projektu jest znalezienie czynni-
ka wywołującego bezpośrednio spowolnienie roz-
woju osobników, izolacja mikroflory jelitowej larw, 
która najprawdopodobniej jest odpowiedzialna za 
rozkład polistyrenu, oraz zbadanie, czy larwy aku-
mulują w sobie ewentualne szkodliwe substancje.

Podsumowując, jeśli żaden z wymienionych wy-
żej problemów nie okaże się istotny dla zaniechania 
projektu, czeka nas przełom w dziedzinie utylizacji 
polistyrenu i odpadów polietylenowych. Najważ-
niejszym zagadnieniem jest określenie akumulacji 
związków szkodliwych, kolejnym – izolacja mikro-
flory jelitowej, co pomogłoby w automatyzacji pro-
jektu i obniżyłoby koszty. Dlatego autora projektu 
czeka mnóstwo pracy i badań, by uwolnić nasze 
środowisko od tworzyw sztucznych.

Owad, który zjada styropian
Bądź eko

Tekst opublikowany przez pismo środowiska akademickiego „Politechnika Częstochowska” (nr 72/2020).

Rys.1. Larwa drewnojada

Rys.2. Drewnojad - dorosły osobnik
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Częstochowa zaprasza pielęgniarki - 
ma propozycję stypendiów

Szlachetne zdrowie

Stypendia dla przyszłych pielęgniarek i pielę-
gniarzy to kolejny element miejskiego programu 
,,Dostępny lekarz”, dotychczas adresowanego do 
studentów kierunku lekarskiego. Teraz o stypen-
dium będą mogły się ubiegać także osoby studiu-
jące pielęgniarstwo w Częstochowie. Warunek – 
zobowiązanie do przynajmniej trzech lat pracy w 
Miejskim Szpitalu Zespolonym. Wsparcie mia-
sta dla MSZ to nie tylko programy stypendialne 
– w ostatniej dekadzie na kompleksowe wsparcie 
placówki, remonty i sprzęt, wydano łącznie 28 
mln zł.

Jesienią 2019 roku miasto zainicjowało kiero-
wany do młodych adeptów medycyny program 
,,Dostępny lekarz” i przedstawiało już dwukrotnie 
stypendystów, którzy po dyplomie rozpoczną pracę 
w Miejskim Szpitalu Zespolonym (MSZ). Oprócz 
stypendiów program obejmuje bezpłatne szkolenia 
zawodowe oraz preferencje w dostępie do miesz-
kania czynszowego w formule miejskiego TBS. Już 
wtedy była mowa o perspektywie poszerzenia pro-
gramu o zachęty także dla przyszłych pielęgniarek i 
pielęgniarzy – z ich niedoborem borykają się prze-
cież placówki medyczne tak w Częstochowie, jak i 
w całym kraju.  

– Doświadczenie obecnej epidemii, z którą per-
sonel częstochowskiego Miejskiego Szpitala Ze-
spolonego walczy już od roku w bardzo trudnych 
warunkach, każe nam zatroszczyć się jak najlepiej o 
przyszłość tego zespołu – mówi prezydent Krzysz-
tof Matyjaszczyk. – Mam nadzieję, że dzięki temu 
programowi ma szansę poprawić się zarówno kom-
fort opieki nad pacjentkami i pacjentami szpitala w 
normalnych okolicznościach, jak i ich bezpieczeń-
stwo w czasie potencjalnych kryzysów, takich jak 
ten wywołany koronawirusem.  

Pielęgniarze i pielęgniarki kształcą się już na 3 
częstochowskich uczelniach. To do nich kierowany 
jest nowy komponent programu. Na stypendium 
od miasta będą mogły liczyć osoby na III (ostat-

nim) roku studiów I stopnia kierunku pielęgniar-
skiego oraz II (ostatnim) roku studiów II stopnia 
na tym kierunku. W ciągu 3 miesięcy od uzyskania 
prawa wykonywania zawodu będą musiały pod-
jąć pracę w MSZ – przynajmniej na 3 lata. Projekt 
przedłożony przez prezydenta musi jeszcze zostać 
zaaprobowany przez Radę Miasta.

– Projekt był konsultowany z lokalnym środo-
wiskiem pielęgniarek i położnych – wyjaśnia prze-
wodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny. 
– Mieszkanki i mieszkańcy powinni mieć jak naj-
lepszy dostęp do opieki zdrowotnej o odpowied-
nim standardzie, a trudno go zapewnić inwestując 
jedynie w sprzęt i remonty placówek medycznych 
– potrzebni są ludzie. Dlatego najpierw inicjowali-
śmy program „Dostępny lekarz”, teraz do pracy w 
Częstochowie chcemy  zachęcić też wykwalifiko-
waną kadrę pielęgniarską.

- Dziękuję za tę inicjatywę, mam nadzieję, że 
wielu lekarzy i wiele pielęgniarek pojawi się w szpi-
talu. Potrzeby kadrowe są oczywiście bardzo duże, 
sięgają obecnie ok. 50 pielęgniarek i 20-30 lekarzy, 
których chętnie już teraz przyjęlibyśmy do pracy 
– mówi dyrektor miejskiego szpitala Wojciech Ko-
nieczny. – Mam nadzieję, że ten program przyczyni 
się do poprawy jakości opieki zdrowotnej w Czę-
stochowie.       

Stypendium będzie miało maksymalną wyso-
kość 1 tys. zł brutto miesięcznie. Kryterium jego 
uzyskania będzie średnia ocen nie mniejsza niż 
4,0 za poprzedni rok akademicki. Stypendium 
będzie przysługiwać tylko w czasie trwania roku 
akademickiego studiów, w okresie od 1 paździer-
nika danego roku kalendarzowego do 30 czerwca 
następnego roku kalendarzowego. Jeżeli projekt 
uchwały zostanie przyjęty przez radę Miasta nabór 
wniosków na najbliższy rok akademicki ogłosi pre-
zydent Częstochowy na BIP Urzędu Miasta oraz na 
tablicy ogłoszeń UM – najpóźniej do 30 czerwca 
danego roku kalendarzowego. Zainteresowani zło-

żą wniosek w UM lub prześlą go pocztą w terminie 
określonym w informacji o naborze.

7 kwietnia – w Światowy Dzień Zdrowia, a za-
razem Dzień Pracownika Służby Zdrowia – przed 
Izbą Przyjęć szpitala przy ul. Mirowskiej, w warun-
kach reżimu sanitarnego, odbyło się transmitowa-
ne na żywo w mediach społecznościowych spotka-
nie zapowiadające rozszerzenie programu. Obok 
prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka wzięli 
w nim udział: dyrektor MSZ senator Wojciech Ko-
nieczny, przewodniczący Rady Miasta Zbigniew 
Niesmaczny oraz zastępca prezydenta Częstocho-
wy Piotr Grzybowski. 

Mimo trudności finansowych, z którymi zma-
gają się samorządy za sprawą wywołanego pande-
mią ,,przymykania” różnych branż gospodarki oraz 
wcześniejszych, niekorzystnych dla gmin zmian w 
prawie, Częstochowa mocno wspiera lokalną opie-
kę zdrowotną. Wsparcie to wychodzi daleko poza 
konieczność rekompensowania straty miejskiego 
szpitala (spowodowanej zaniżonym przez resort 
kontraktem z NFZ) i odpowiada także na potrzeby 
pojawiające się w związku z koronawirusem.

W latach 2011-2020 na wsparcie Miejskiego 
Szpitala Zespolonego samorząd wydał łącznie 28 
mln zł – 17 mln na remonty oraz 11 mln na sprzęt 
medyczny. Dzięki środkom europejskim i wkłado-
wi miasta MSZ dysponuje od 3 lat nowoczesnym 
SOR-em przy ul. Mirowskiej. Z kolei stacja Pogo-
towia Ratunkowego dzięki miastu wzbogaciła się o 
10 karetek o wartości 3 mln zł.  

Jeszcze przed szczytem obecnej fali pandemii 
MSZ i częstochowskie Pogotowie Ratunkowe dzię-
ki pośrednictwu miasta wzbogaciły się o sfinan-
sowany głównie ze środków UE sprzęt medyczny 
wartości 6 mln zł. Szpital zyskał m.in. ambulans, 
centralę monitorującą dla OIOM oraz 5 respira-
torów, a pogotowie – 3 ambulanse, 3 respiratory 
transportowe, 7 defibrylatorów, sprzęt i środki do 
dezynfekcji. Zakupy te w 85% sfinansowano ze 
środków UE, w 10% –  ze środków centralnych, a 
5% stanowił wkład własny danej jednostki (w przy-
padku miejskiego szpitala była to dotacja miasta w 
wysokości blisko 200 tys. zł).

Miasto wspiera miejskie placówki zdrowia tak-
że poprzez pokrywanie rocznych strat   miejskiego 
szpitala i pogotowia, generowanych poprzez nie-
dofinansowanie działalności leczniczej w ramach 
kontraktów z NFZ.  Tylko w minionym - 2020 r . 
– miasto do pokrycia miało 16,3 mln zł z tego ty-
tułu (z czego 14,4 mln zostało wydatkowanych w 
budżetu miasta w ubiegłym roku, a strata pogoto-
wia ratunkowego w wysokości 1,9 mln zł została 
wyrównana na w I kwartale 2021 r.).  

Samorządowe wydatki na opiekę zdrowotną to 
nie tylko rozwój infrastruktury, nakłady na sprzęt 
i pokrywanie strat. Z 13 różnych, cyklicznie reali-
zowanych miejskich programów zdrowotnych o 
wartości 7 mln zł w latach 2011-2020 skorzystało 
w sumie 62 tys. częstochowianek i częstochowian.
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Rehabilitacja postcovidowa dla ozdrowieńców
Szlachetne zdrowie

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował 
kompleksowy program rehabilitacji po CO-
VID-19, realizowany stacjonarnie i w uzdro-
wiskach. Częstochowianki i częstochowianie, 
odczuwający skutki przebytej choroby - ale po 
zakończeniu jej leczenia - mogą zgłosić się do 
swojego lekarza POZ, który wystawi stosowne 
skierowanie.

Rehabilitacja potrwa od 2 do 6 tygodni. Pacjenci 
będą mieli zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniar-
ską i wsparcie psychologiczne.

W województwie śląskim 5 ośrodków świadczy 
rehabilitację uzdrowiskową, wszystkie w Beskidach 
– w Ustroniu i w Jaworze. To pacjent wybiera, do 

którego ośrodka chce się wybrać.
Dzięki rehabilitacji pacjenci, który chorowali na 

COVID-19, znacznie poprawią swoją sprawność 
oddechową; zwiększą wydolność wysiłkową i krą-
żeniową; szybciej powrócą do pełnej sprawności. 
Rehabilitacja ma również pozytywnie wpłynąć na 
ich kondycję psychiczną.

Do programu będzie można dołączyć do 12 
miesięcy od zakończenia leczenia związanego z 
COVID-19.

Lekarz podejmie decyzję o skierowaniu pacjen-
ta do programu na podstawie wyników kilku ba-
dań: RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po 
zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby, aktualnej 
morfologii, OB, CRP (białko ostrej fazy) oraz EKG 
wykonanego po zakończeniu leczenia ostrej fazy 
choroby COVID-19.

Kompleksowy program rehabilitacji postcovi-
dowej obejmuje m.in.: kinezyterapię ze szczegól-
nym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowe-
go, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego 
kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających, ćwiczeń 

na wolnym powietrzu; inhalacje; treningi marszo-
we; balneoterapię (w tym: wodne kąpiele, gazowe 
kąpiele CO₂, okłady z pasty borowinowej); masaż, 
hydroterapię, fizykoterapię; treningi relaksacyjne; 
edukację zdrowotną i promocję zdrowia, wspoma-
ganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.

Rehabilitowany pacjent może liczyć na mini-
mum 96 zabiegów fizjoterapeutycznych. Ma pra-
wo do konsultacji z personelem medycznym oraz 
może skorzystać z profesjonalnej terapii psycholo-
gicznej.

Ponadto każda placówka uczestnicząca w pro-
gramie zapewnia pacjentom badania diagnostycz-
ne, leki i wyroby medyczne, które są niezbędne do 
uzyskania najlepszych rezultatów programu lecze-
nia.

Więcej informacji:
• w serwisie RP: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus
• na stronie NFZ: 

https://www.nfz.gov.pl/

Kultura i sztuka
Teatralne powroty z tęsknoty...

To miejsce od wielu miesięcy  świeci pustkami. Osamotnione pomieszczenia szarzeją coraz bardziej. Mury, smutne i opuszczone z ledwością łapią oddech. 
Czas jakby stanął w miejscu. Zegar przestał tykać. Mechanizm nie działa. Serce już prawie nie bije. Teatr, żeby żyć potrzebuje napędu, potrzebuje powietrza i 
światła – potrzebuje człowieka. Bez niego umiera i powoli umierają w nim wszyscy, którzy sprawiają, że działa. Teatr usycha z tęsknoty. …I właśnie z tej tęsk-
noty powstał pewien plan. Urodził się pomysł. „Mickiewicz” postanowił zaprosić swoich ukochanych widzów do siebie, w czasie, w którym nigdy wcześniej 
nie działał  - w wakacje. Przez pierwsze dziesięć dni lipca i ostatnie dziesięć dni sierpnia będzie można spotkać się ze sztuką. Zobaczymy między innymi nową 
„Pannonicę” czy ulubiony „Testosteron”. Nasi najmłodsi mogą przybyć na „Trzy świnki”. Każdy znajdzie coś dla siebie. Chcesz się wzruszyć, pośmiać, przeżyć 
coś niezwykłego – wróć do Teatru. Wychodzimy z mroku. Czas przestać za sobą tęsknić. Czas uruchomić maszynę. Paliwo to widz. Dlatego czekamy na Was. 
Otwieramy bramy, nowy czas, miejmy nadzieję, że łaskawy dla kultury. Jesteśmy dla Was. Do zobaczenia.

Honzatko

PRAPREMIERA!

PANNONICA

 w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Często-
chowie!

 
Spektakl na podstawie książki „Baronowa jazzu” 
Hannah Rothschild  w przekładzie Dobromiły 
Jankowskiej.  Tekst, reżyseria, opracowanie mu-
zyczne: Paweł Szumiec,  scenografia: Marek Braun, 
kostiumy: Jolanta Łagowska-Braun, kompozycje 
oryginalne, kierownictwo muzyczne: Aleksander 
Brzeziński, multimedia: Wojtek Kapela, asystent 
reżysera: Maciej Półtorak
 
Obsada:
• Pannonica – Agnieszka Łopacka
• Mężczyzna – Waldemar Cudzik
• Thelonious Monk – Maciej Półtorak
• Pianista jazzowy – Michał Rorat
 
W spektaklu koncentrujemy się na losie głów-
nej bohaterki Pannoniki Rothschild i jej fascy-

nującym, wymykającym się wszelkim ocenom, 
związku z genialnym muzykiem jazzowym 
Theloniousem Monkiem. Jedną z najważniejszych 
spraw, która determinuje konstrukcję scenariusza, 
jest próba przyjrzenia się sytuacji, w której czło-
wiek postanawia kompletnie odmienić swoje życie 
i pójść pod prąd. Przyglądamy się losom głównej 
bohaterki – wywodzącej się z arystokratycznego 
rodu żydowskiego, spadkobierczyni bajecznej for-
tuny – która wchodzi nagle i bardzo aktywnie w 
wyklęte środowisko czarnoskórych muzyków ja-
zzowych Ameryki lat 50., tym samym demolując 
swoje dotychczasowe życie rodzinne.
Dodajmy, że ta historia rozgrywa się w dosyć spe-
cyficznej rzeczywistości, tuż po Holocauście i w 
czasach usankcjonowanego rasizmu w Stanach 
Zjednoczonych. Nasze przedstawienie ma jeszcze 
jednego bohatera – jazz. Muzyka zabrzmi w nim 
w różnych odsłonach i na rozmaitych płaszczy-
znach – mówi Paweł Szumiec, reżyser i scenarzy-
sta spektaklu.
 

Premiera  5 VI 2021 r. 
Plakat - Małgorzata Stępniak

Źródło: https://www.teatr-mickiewicza.pl/n754,Pannonica---PREMIERA#main



bezpłatny informator Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie 11

Kultura i sztuka
Niezwykły konkurs dla przedszkolaków zainteresował TVN

W Miejskim Przedszkolu nr 16 pojawiła 
się ekipa porannego programu ,,Dzień Dobry 
TVN”. Okazją do odwiedzin był konkurs ,,Żywe 
obrazy”, mający rozbudzić w maluchach zainte-
resowanie sztuką.  

Podczas wejścia ,,na żywo” w czwartek, 22 
kwietnia, o konkursie opowiadały przed kamerami 
jego inicjatorki wraz z dwójką przedszkolaków.

Do zabawy zaproszono i dzieciaki i rodziców. 
Zadanie polegało na stworzeniu „żywego obrazu” 

na podstawie wybranego dzieła malarstwa sztuki 
światowej – a zatem jego odwzorowanie poprzez 
wykonanie zdjęcia jak najdokładniej odtwarzają-
cego oryginał. Była więc okazja, aby i duzi i mali 
wykazali się kreatywnością – i tak się też stało.

Konkurs był elementem ogólnopolskiego pro-
jektu „Zabawy ze sztuką”, w którym bierze udział 
Miejskie Przedszkole nr 16.  

Od kilku lat częstochowska placówka stara się 
rozbudzić w dzieciach zainteresowanie szeroko 
rozumianą sztuką poprzez szereg akcji, przedsię-
wzięć, jak również współpracę z muzykami – fil-
harmonikami – czy aktorami teatralnymi.

Od roku przedszkole – z wiadomych względów 
– nie może zapraszać do swojej siedziby twórców, 
więc propaguje sztukę w inny sposób – choćby po-

przez takie niecodzienne ,,lekcje sztuki”, które pew-
nie na długo zostaną we wspomnieniach dzieci.  I 
na zdjęciach, które można obejrzeć poniżej.

„Galeria Pasji” miejscem lokalnych talentów
Fundacja Chrześcijańska „Adullam”

Działania ze społecznością lokalną Starego 
Miasta to także wspieranie talentów drzemią-
cych w mieszkankach i mieszkańcach tej dzielni-
cy, ale także całej Częstochowy. Pielęgnowanie i 
rozwijanie własnej pasji to drogocenna sprawa, 
często nie chcemy wynosić jej poza mury własne-
go domu. W niektórych narasta przekonanie, że 
ich sztuka jeszcze nie nadaje się do wielkich ga-
lerii. Naprzeciw wychodzi „Galeria Pasji” utwo-
rzona przez Fundację Chrześcijańską „Adullam”.

Siła wspomnień jest tym, co wyróżnia Stare Mia-
sto na tle innych dzielnic. Wspomnienia dotyczą 
barwnych czasów przedwojennych, kiedy koloryt 
podwórek był jedną z charakterystycznych cech tej 
dzielnicy. „Obecnie staramy się przywrócić dobre 
wspomnienia za sprawą działań podejmowanych 
m.in. przez Partnerstwo na Rzecz Aktywności Lo-
kalnej „Stare Miasto-Nowe Życie” oraz inicjatyw 

realizowanych w różnych częściach dzielnicy i 
miasta, które jako częstochowianie współtworzy-
my” - zaznacza Elżbieta Ferenc prezes Fundacji 
„Adullam”.

Na przestrzeni wieków Stare Miasto ze względu 
na obszar, który zajmuje oraz specyfikę ludności, 
tworzyło dzielnicę pełną harmonii, jak i sprzeczno-
ści, połączenia historii i nowoczesności, stabilizacji 
i potrzeby zmian. Obecnie obserwujemy jak wiele 
zmienia się w jego infrastrukturze (choćby remont 
Starego Rynku), pozostawiając je dalej jako miejsce 
interesujące pod względem architektonicznym, ze 
schowanym w staromiejskich podwórkach daw-
nym gwarem. Stąd pierwszą wystawą w 2018 roku 
były zdjęcia Joanny Sidorowicz pod nazwą „Tu było 
getto”, powstałe w wyniku kilkuletnich wędrówek 
autorki po Starym Mieście. „W związku z 78. rocz-
nicą wybuchu powstania w getcie warszawskim 
wracamy do tej właśnie wystawy. Wernisaż odbył 
się w maju. Zapraszamy chętnych do odwiedzenia 
„Galerii” przy ulicy Krakowskiej 34 do 18. czerwca” 
- informuje Elżbieta Ferenc.

Do tej pory zwiedzający mogli oglądać m.in. 
cykl prac „Moje Miasto” częstochowskich plasty-
ków ze Stowarzyszenia im. Jerzego Dudy-Gracza. 
Artyści prezentowali budynki i podwórka Starego 
Miasta, które uchwycone zostały w sposób nieod-
mawiający im uroku, urzekający widza delikatno-
ścią, jaka tkwi w codzienności.

Dwukrotnie swoje prace prezentowała Joanna 
Kałużny - pielęgniarka, pedagog, socjoterapeuta, 

psychoterapeuta. Pierwszą była wystawa „Meta-
morfozy” przedstawiająca motyle jako symbole 
wolności, delikatności. W związku z tym nasuwa 
się i refleksja, ile potrzeba zmagań, jak i zmian, by  
motyl mógł pofrunąć? Drugą pod tytułem „Loc-
kdown” był zapis myśli, odczuć artystki związany z 
ograniczeniami związanymi z przymusową izolacją 
społeczną, powstałe w okresie IV-XII 2020r.

Osoby chętne do zaprezentowania swoich prac 
zapraszamy do kontaktu mailowego – 
osl.staremiasto@gmail.com.

Anna KlimAutorka Joanna Sidorowicz

zdjęcie z wystawy „Tu było getto” - fot. J. Sidorowicz
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Felieton

Moim zdaniem
Wiosna w końcu na horyzoncie. 

Uff! Po wielu miesiącach wahań tem-
peratury można śmiało ogrzać się 
w promieniach słońca, przysiąść na 
ławce i troszkę odpocząć. I tylko jed-
no wciąż psuje widok i powraca jak 
bumerang, gdy tylko stopnieją śniegi. 
Psie kupy. Na trawnikach, skwerach, 
chodnikach, placach zabaw i pia-
skownicach. Kilogramy odchodów 
niczym pole minowe zaczynają „zdo-
bić” wszystkie te miejsca, gdzie akurat 
Ty chcesz się zrelaksować! Tak, z całą 
pewnością miejsce relaksu można 
zmienić, ale i tam, wcześniej czy póź-
niej, pojawi się kolejna psia kupa…
Ponury żart? Nie, nasza lokalna rze-
czywistość. 

Pamiętają Państwo polski film fa-
bularny z 2002 roku w reżyserii Marka 
Koterskiego „Dzień świra” i niewąt-
pliwie prześmieszną scenę z Bożeną 
Dykiel i Markiem Kondratem? To ja 
uprzejmie przypomnę :)

Adam (otwiera okno): No co pani?!
Kobieta: Z czym?
Adam: No co mnie pani sra tu nim 
pod moim oknem?!
Kobieta: To przecież tylko pies tylko.
Adam: To co, że pies? To ma mniej 
gówniane gówno od człowieka? (Do 
psa): Poszedł!
Kobieta: Spokojnie, Bobik, spokoj-
nie.
Adam: A jak ja bym tak nasrał pod 
pani oknem? Pod panią? (Podchodzi 
pod okno z mieszkania kobiety i cho-
wa się w krzaki).
Kobieta: Co pan?
Adam: A sram, jak pani pies!
Kobieta: Chyba ma pan coś z głową!
Adam: Psy obowiązuje taka sama 
dyscyplina i reguły współżycia jak 
ludzi. Wolność jednych nie może być 
kosztem drugich.

I czyż Adaś Miauczyński (Marek 
Kondrat) nie miał racji? 

A gdyby tak spytać właściciela psa, 

czemu po nim nie sprząta, kiedy ten 
zrobi kupę, pewnie sam by się mocno 
nagłowił, co odpowiedzieć. Bo odpo-
wiedzi na to - wbrew pozorom - pro-
ste pytanie, nie ma. Właściciele psów, 
a i owszem psy chcą mieć, chcą się 
nimi opiekować i deklarują miłość, 
ale kiedy w grę wchodzi sprzątanie 
psich nieczystości, zwykle pojawia się 
wydumany problem i obrazek, który 
widział chyba każdy z nas, gdy  wła-
ściciel po prostu ucieka z miejsca zda-
rzenia i to aż się kurzy. Oczywiście, 
generalizować nie można. 

Ale psia kupa zostaje. Jest takim 
wyrzutem sumienia, śladem, jakich 
tysiące w całym kraju. I za kilka tygo-
dni w tym samym miejscu nie da się 
już wyjść z małym dzieckiem…

I jakoś nie przypominam sobie, by 
gdzieś za granicą ktoś nie posprzątał 
po swoim ukochanym pupilu. Zwy-
czajnie byłoby mu wstyd. A nam? 
Nam nie jest. Nam jest ciężko sprząt-
nąć, ale już całkiem łatwo zbiec. Tylko 
ktoś to potem musi posprzątać. I ktoś 
to potem musi wdychać i oglądać. 

Co musi się stać, byśmy poważnie 
zaczęli traktować przepisy mówiące o 
obowiązku sprzątania po psie i siebie 
nawzajem? 

Dlaczego przepisy drogowe w du-
żej mierze są przez nas respektowane, 
a te dotyczące wspólnego sąsiedzkie-
go życia już nie, choć tak samo okre-
ślono je uchwałą. I tak samo, za ich 
nieprzestrzeganie grożą nam manda-
ty… 

Warto się nad tym zastanowić. I 
kiedy następnym razem znów będzie-
my chcieli zostawić psie odchody na 
trawniku czy chodniku w centrum 
miasta tudzież w III Alei NMP ( tak, 
takie sceny też się zdarzają!), po pro-
stu posprzątajmy. 

To naprawdę, w przeciwieństwie 
do wszystkich innych rzeczy, za które 
musimy płacić, zupełnie nic nas nie 
kosztuje.

Anna Wojtysiak

Druk: Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu


