
Szanowni Państwo!
Lato już za progiem. Mamy 

nadzieję, że będzie bardziej uda-
ne niż poprzednie. Powody ku 
temu dają nam i niskie wskaźni-
ki pandemiczne, i rosnąca liczba 
osób już po drugiej dawce szcze-
pionki. Na zewnątrz chodzimy 
bez maseczek – to też pozwala 
czerpać więcej satysfakcji z czasu 
spędzanego na powietrzu. Coraz 
więcej z nas pobiera zaświadcze-
nia o zaszczepieniu, które otwie-
rają możliwość urlopowych 
wyjazdów. Choć na ten wspól-
ny, unijny ,,paszport covidowy” 
musimy jeszcze chwilę zaczekać, 
wszyscy zasługujemy na udany 
letni sezon po lockdownie.    

W Częstochowie w trakcie 
,,rozruchu” są obiekty lub pro-
jekty, które lato mają uczynić 
jak najprzyjemniejszym, zachę-
cającym do relaksu i regeneracji 
sił. Ta ostatnia jest szczególnie 
potrzebna najmłodszym, koń-
czącym tak trudny rok szkol-
ny, wypełniony głównie zdalną 
edukacją i ograniczeniem kon-
taktów z rówieśnikami. Czeka 
na nich akcja ,,Lato w Mieście”, 
współfinansowana jak zawsze z 
miejskiej kasy. A w jej ramach 
– m.in. ,,Lato pod żaglami”, czy-
li kurs wprowadzający w tajniki 

żeglarstwa w Parku Lisiniec. Od 
początku czerwca działają pły-
walnie przy alei Niepodległości 
i przy „Sienkiewiczu”. Dostęp-
ny jest też basen przy Miejskim 
Domu Kultury. 12 czerwca roz-
począł się sezon na plaży w stre-
fie wypoczynku „Adriatyk” na 
Lisińcu. Ratownicy będą tam 
czuwać do 29 sierpnia. Wkrótce 
chcemy udostępnić też wreszcie 
nowy park wodny. Mam nadzie-
ję, że nie zagrozi mu tym razem 
kolejne epidemiczne zamknię-
cie. Rozluźnienie reguł sanitar-
nych umożliwiło też MOSiR-owi 
wznowienie zajęć „Aktywny Se-
nior” – rzecz jasna w mniejszych 
grupach. Do 22 lipca seniorki i 
seniorzy mogą więc z nich ko-
rzystać na Miejskim Stadionie 
Lekkoatletycznym, a także po-
bliskich placach rekreacji. 

Pod gołym niebem czeka na 
nas tego lata więcej miejsc wy-
poczynku niż przed rokiem. W 
Śródmieściu jest nowa prome-
nada. Stary Rynek już odżył – a 
o to chodziło nam najbardziej. 
Także dzięki fontannom, któ-
re po zmroku zyskują wizual-
nie przez kolorową iluminację. 
Skoro już o fontannach mowa, 
to działają one także m.in. w 
parkach miejskich – Staszica i 3 
Maja, w alei NMP – a ,,Pani Ko-
walska” na Skwerze Solidarności 
przechodzi właśnie częściowy 
remont. 

Letnią aurę wykorzystują dro-
gowcy i wykonawcy przebudo-
wy linii tramwajowej. Oznacza 
to utrudnienia w ruchu – taka 
jest niestety kolej rzeczy. Za-
mknięcie północnej części prze-
jazdu przez torowisko w alei 

Jana Pawła II ma potrwać kilka 
tygodni, choć wiele zależy od 
tego, czy niezbędny będzie re-
mont sieci wodociągowej pod 
skrzyżowaniem. Po zakończe-
niu prac na północnej stronie, 
roboty przeniosą się na drugą 
stronę przejazdu. Zamknięte dla 
ruchu będzie też skrzyżowanie 
ul. Orzechowskiego z aleją Wol-
ności, zamknięcia i utrudnienia 
są na rondzie u zbiegu ulic Le-
gionów i Żużlowej, a także na 
ul. Mirowskiej i Złotej. W lipcu 
ruszy też wielka przebudowa 
DK-1. Będzie więc tego spo-
ro, ale dla przyszłego komfortu 
jazdy trzeba te trudności jakoś 
przetrzymać. Zgodzą się z tym 
zapewne ci, którzy regularnie 
jeżdżą niedawno wyremontowa-
nymi ulicami – św. Brata Alber-
ta, Fiołkową, Liliową, Hiacynto-
wą, Lawendową czy Narcyzową. 
Warto przypomnieć, że za nami 
są już częściowo utrudnienia 
spowodowane ,,tramwajową” 
przebudową w ścisłym centrum 
na wysokości przejazdów przez 
aleję NMP.  

Przeżywamy jednak okres 
licznych zmian w organizacji 
ruchu, ale teraz chyba łatwiej 
się z nimi zmierzyć niż podczas 
mniej sprzyjających pogodowo 
okresów roku. Jestem pewien, 
że uroki lata będą więc czasem 
wytchnienia po lockdownie dla 
nas wszystkich, nie tylko dla 
najmłodszych. Zachęcam więc 
do wypadów także w bliskie, 
jurajskie okolice, życząc udane-
go, pogodnego lata!

Przy Filomatów powstał 
plac zabaw

więcej na stronie 2

Nowe ambulanse 
Częstochowskiego 
Pogotowia

Rodzice zastępczy wciąż 
poszukiwani

Łaziki marsjańskie na 
start

więcej na stronie 4
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Bezpieczne osiedle mieszkaniowe
ZGM TBS informuje

Kierowco, zwolnij i nie narażaj mieszkańców 
na niebezpieczeństwo!  Rusza wspólna akcja Za-
kładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” oraz 
Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie pod 
honorowym patronatem prezydenta Krzyszto-
fa Matyjaszczyka. Cel to  edukacja zmotoryzo-
wanych, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych i w 
strefach zamieszkania. 

Na drogach i parkingach w pobliżu miejskich 
bloków nie można czuć się do końca bezpiecznie 
– tak wynika z badań przeprowadzonych przez 
Wydział Zarządzania Politechniki Częstochow-
skiej na zlecenie ZGM „TBS”. Na pytanie: „Czy w 
bezpośrednim sąsiedztwie Pana/Pani budynku wy-
stępują jakieś zagrożenia wynikające z ruchu samo-
chodów?”, blisko 40 procent badanych stwierdziło, 
że takie zagrożenia są obecne. Równolegle respon-
denci wskazywali na nadmierną prędkość niektó-
rych pojazdów. Tylko w ubiegłym roku na terenie 
podległym Komendzie Miejskiej Policji w Często-
chowie doszło do 40 wypadków na przejściach dla 
pieszych z winy kierującego. Spore zagrożenie dla 
mieszkańców stanowili też zmotoryzowani znajdu-
jący się pod wpływem alkoholu - w tamtym roku 
doszło do 31 wypadków z ich udziałem, w których 
aż 3 osoby straciły życie. To wszystko potwierdza, 
że wielu kierowców wciąż nie wie, jak bezpiecznie 
i rozsądnie poruszać się po drogach osiedlowych 
oraz tych położonych w ich bliskim sąsiedztwie, 

czym jest „strefa zamieszkania” oraz jak wygląda 
znak informacyjny D-40. Stąd akcja pod hasłem 
„Bezpieczne osiedle mieszkaniowe” zainaugurowa-
na przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” 
oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie pod 
honorowym patronatem prezydenta miasta Czę-
stochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. Jej celem jest 
edukacja zmotoryzowanych, ochrona pieszych i 
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na osiedlach 
mieszkaniowych oraz w strefach zamieszkania. W 
ramach działań organizatorzy przygotowali dla 
kierowców m.in. ulotki edukacyjne. 

- Ta akcja ma uświadamiać kierowców, jak za-
chowywać się w sferze zamieszkania, że tutaj to 
pieszy ma pierwszeństwo, także dzieci, które często 
nie znają jeszcze przepisów ruchu drogowego i na 
które trzeba szczególnie uważać – mówił podczas 
inauguracji kampanii prezydent Krzysztof Maty-
jaszczyk. - Obyśmy po przeprowadzeniu tej akcji 
mieli wszyscy większe poczucie bezpieczeństwa i 
realnie czuli się bezpieczniej, niż wówczas, gdy tę 
kampanię rozpoczynaliśmy.

- Liczymy, że kierowcy będą przestrzegali prze-
pisów ruchu drogowego w strefach zamieszkania. 
Chodzi przecież o bezpieczeństwo pieszych, w tym 
małych dzieci, które powinny czuć się całkowicie 
swobodnie i bezpiecznie na osiedlach mieszka-
niowych i w strefach zamieszkania. Jeżeli mamy 
prędkość ograniczoną do 20 km/h, to pod żadnym 
pozorem nie próbujmy jej zwiększać. Pamiętajmy, 
że wszelka brawura na drodze może mieć tragiczne 
skutki – powiedział insp. Dariusz Atłasik, Komen-
dant Miejski Policji w Częstochowie. 

Z inicjatywy miejskiej spółki ZGM „TBS” w 4 
strefach zamieszkania na terenie zasobu komunal-
nego oraz na wybranych osiedlach mieszkanio-
wych postawiono specjalne tablice z apelem do 
kierowców o ostrożność i uwagę skierowaną na 
pieszych, w tym bawiące się dzieci.

- Chcemy, by mieszkańcy, w tym lokatorzy zaso-

bów komunalnych, czuli się bardziej bezpiecznie. 
Wcześniej otrzymaliśmy pisma od przedstawicieli 
Rad Dzielnic z prośbą o utworzenie specjalnych 
tablic oraz o przeprowadzenie akcji informacyjnej 
dla zmotoryzowanych mieszkańców całej dzielni-
cy, którzy - według relacji lokatorów - często nie 
stosują się do przepisów prawa o ruchu drogowym 
– mówił Paweł Konieczny, prezes zarządu ZGM 
„TBS” w Częstochowie. 

Równolegle w jednej z częstochowskich roz-
głośni radiowych można usłyszeć apel dziecka do 
kierowców poruszających się po osiedlowych dro-
gach.  

Obecnie w Częstochowie wyznaczonych jest 48 
stref zamieszkania. W Ustawie z dnia 20 czerwca 
1997 roku Prawo o ruchu drogowym można prze-
czytać, że strefa zamieszkania jest obszarem obej-
mującym drogi publiczne lub inne drogi, gdzie 
obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a 
wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi zna-
kami drogowymi. Wjazd do strefy zamieszkania 
oznacza się niebieskim znakiem informacyjnym 
D-40, przedstawiającym dom, pojazd, pieszego i 
dziecko grające w piłkę. Najważniejsze zasady, któ-
re obowiązują  w strefie zamieszkania to między 
innymi: prędkość ograniczona do 20 km/h; pieszy 
może poruszać się swobodnie po całej udostępnio-
nej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierw-
szeństwo przed pojazdami; tylko w tej strefie dzieci 
maja prawo do samodzielnego poruszania się po 
drodze nawet wtedy, gdy nie ukończyły 7 lat. 

Warto podkreślić, że już 1 czerwca tego roku 
wejdą w życie nowe przepisy, dzięki którym pie-
si zyskają pierwszeństwo przed pojazdami już w 
momencie wchodzenia na przejście dla pieszych. 
Zbliżając się do pasów kierowca będzie musiał 
zmniejszyć prędkość (poniżej dopuszczonego na 
danym odcinku drogi limitu). Obowiązek ten do-
tyczyć będzie również rowerzystów.

Zakład Gospodarki Mieszkanio-
wej „TBS” otworzył pierwszy plac 
zabaw dla dzieci przy ulicy Filoma-
tów. Miejsce zostało utworzone z 
inicjatywy radnych miejskich Ewy 
Lewandowskiej i Zbigniewa Nie-
smacznego.

Place zabaw dla najmłodszych 
można już zobaczyć niemal we 
wszystkich dzielnicach Częstocho-
wy. Ten szczególnie wyjątkowy, pe-
łen różnych atrakcji, znajduje się u 
zbiegu ulicy Dekabrystów i Alei Ar-
mii Krajowej na Tysiącleciu. Przy 
ulicy Filomatów w dzielnicy Trzech 
Wieszczów, przy osiedlu mieszkanio-
wym dawnej fabryki, takiego miejsca 
dotąd nie było. Na potrzeby dzieci  i 
wnioski mieszkańców zareagowała 
radna miejska Ewa Lewandowska, 

która z prośbą o utworzenie placu za-
baw zwróciła się do Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej „TBS”. Wniosek 
poparł przewodniczący Rady Miasta 
Częstochowy Zbigniew Niesmaczny. 
Akcja zakończyła się sukcesem.  

- Staramy się podnosić komfort 
życia naszych mieszkańców, w tym 
przypadku tych najmłodszych. Nasz 
prezent doskonale wpisuje się w nie-
dawno obchodzony Międzynarodo-
wy Dzień Dziecka. Chcemy, by dzieci 
jak najczęściej się tu bawiły, zwłasz-
cza, że zbliżają się wakacje – podkre-
śla prezes Zarządu ZGM „TBS” Paweł 
Konieczny.

Nowy plac dla najmłodszych zo-
stał zlokalizowany w sąsiedztwie bu-
dynku przy ul. Filomatów 9. Składa 
się z piaskownicy, bujaka, huśtawki, 

drabinki oraz równoważni. Przy placu 
postawiono dwie nowe ławki z kosza-
mi oraz tablice informacyjne będące 
częścią akcji ZGM „TBS” pod hasłem 
„Sprzątaj po swoim psie”. Radna Ewa 
Lewandowska, zaangażowana w nie-
sienie pomocy bezdomnym, ubogim 
rodzinom i dzieciom, dodaje, że takie 
miejsca są szczególnie potrzebne w 
dobie pandemii. 

- Gdy nie wszyscy, z różnych przy-
czyn, decydują się na wakacyjne wy-

jazdy, plac zabaw jest dla maluchów 
często jedyną opcją spędzania wolne-
go czasu na świeżym powietrzu. Cie-
szę się, że przy Filomatów w końcu 
będzie pole do popisu dla dziecięcej 
wyobraźni i kreatywności – mówi 
radna.

Warto podkreślić, że wszystkie 
urządzenia zamontowane na nowym 
placu zabaw posiadają atesty bezpie-
czeństwa.

Przy Filomatów powstał plac zabaw
ZGM TBS informuje
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Jak nie dać się włamywaczom?
ZGM TBS informuje

Wchodzą niepostrzeżenie, wykorzystują naszą nieuwagę, przez nich 
często tracimy oszczędności i dorobek życia. Latem złodzieje mieszkanio-
wi, bo o nich mowa, mają swoje prywatne „żniwa”. A czasem wystarczyłaby 
zwykła sąsiedzka czujność, ostrożność i skorzystanie z policyjnych rad. Do 
tego zachęca najnowsza publikacja „Twoje bezpieczne mieszkanie” przy-
gotowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” oraz Komendę 
Miejską Policji w Częstochowie pod patronatem Prezydenta Miasta Czę-
stochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.     

Mieszkanie powinno być naszym terytorium, miejscem, w którym czuje-
my się dobrze i bezpiecznie. Niestety, nawet we własnym „M” możemy zostać 
niemile zaskoczeni. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Politechni-
kę Częstochowską na zlecenie ZGM „TBS”, aż 10 procent respondentów ( w 
badaniu wzięło udział 420 osób ) doświadczyło włamań lub próby włamań 
do swoich mieszkań. Prawie 40 procent ankietowanych przyznało również, 
że w okolicy miejsca ich zamieszkania stale gromadzą się podejrzane osoby, 
co może sprzyjać tworzeniu się przestępczych pomysłów na zdobycie łatwych 
pieniędzy. Policyjne statystyki potwierdzają, że włamania do mieszkań w 
ostatnich latach stają się prawdziwą plagą. Tylko w 2017 roku Policja w Polsce 
odnotowała 65 514 kradzieży z włamaniem, w 2018 – 66 510, w  2019 – 69 
253, w 2020 – 72 502 (dane: KOMENDA GŁÓWNA POLICJI - stan na dzień 
08.03.2021r.). 

Nie zawsze pomaga sprawnie działający domofon i mimo wszystko w blo-
ku czy kamienicy dochodzi do kradzieży z włamaniem. Warto wcześniej po-
myśleć o zwykłej sąsiedzkiej pomocy, czujności, ostrożności i skorzystaniu z 
policyjnych rad. Zebrano je w najnowszej publikacji pt. „Twoje bezpieczne 
mieszkanie” przygotowanej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” 
oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie pod patronatem Prezydenta 
Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. 

- Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas najważniejsze. Pamiętajmy, je-
śli wyjeżdżamy na wakacje, informujmy o tym naszych sąsiadów. Działajmy 
wspólnie. Nie otwierajmy drzwi obcym osobom. Tylko wzmożona czujność i 
ostrożność mogą ochronić nas przed kradzieżami z włamaniem - mówi prezy-
dent Krzysztof Matyjaszczyk. 

W książeczce „Twoje bezpieczne mieszkanie” można przeczytać o tym, co 
jako mieszkańca powinno nas zaniepokoić. Okazuje się, że nawet nieposprzą-
tane z wycieraczki ulotki reklamowe mogą być informacją dla złodzieja o tym, 
że nie ma nas w domu. W ostatnim czasie dość popularną metodą stosowaną 
przez włamywaczy jest również zrzucanie prania z balkonu i sprawdzanie w 
ten sposób, czy domownicy przebywają w mieszkaniu. Jeśli mieszkaniec szyb-
ko pozbiera ubrania, złodziej nie ma na co liczyć – domownicy są wyjątkowo 

czujni. Powodem do niepokoju powinny być także głuche połączenia telefo-
niczne oraz częste szarpanie za klamkę. 

- Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od nas samych, 
dlatego zadbajmy o nasz dorobek, odpowiednio go zabezpieczając. Gdy wy-
chodzimy z domu zawsze sprawdzajmy, czy w mieszkaniu są zamknięte okna i 
drzwi. Jeśli wyjeżdżamy na dłużej, poprośmy sąsiada lub inną zaufaną osobę o 
to, żeby podczas naszej nieobecności zaopiekował się domem czy mieszkaniem, 
zebrał ze skrzynki pocztowej przychodzącą korespondencję i ulotki. Unikajmy 
też przechowywania w domu znacznych kwot pieniędzy i wartościowej biżuterii. 
I najważniejsze – bądźmy czujni i przezorni! Widząc podejrzane obce osoby, 
które obserwują domy, mieszkania lub inne lokale – niezwłocznie zadzwońmy 
pod numer alarmowy 997 lub 112  – dodaje insp. Dariusz Atłasik, Komendant 
Miejski Policji w Częstochowie. 

Książeczka „Twoje bezpieczne mieszkanie” to już kolejna edukacyjna pro-
pozycja dla mieszkańców miasta przygotowana w tandemie ZGM „TBS” – 
KMP w Częstochowie. 

- Wspólnie z częstochowską Policją zwracaliśmy się do seniorów i najmłod-
szych mieszkańców miasta, którzy są najbardziej narażeni na różnego rodza-
ju zagrożenia. Dziś ostrzegamy wszystkich mieszkańców przed plagą złodziei 
mieszkaniowych. Niestety, wielu z nas nadal nie stosuje się to tzw. złotych rad, 
które mogą nam zapewnić spokój i bezpieczeństwo  – mówi prezes Zarządu 
ZGM „TBS” Paweł Konieczny.

W czerwcu, tuż przed falą wakacyjnych wyjazdów i urlopów, książeczka 
„Twoje bezpieczne mieszkanie”, powinna dotrzeć do lokatorów zasobu komu-
nalnego. Będzie także cyklicznie dystrybuowana w mieście. W ramach akcji 
edukacyjnej powstał również plakat ostrzegający mieszkańców przed złodzie-
jami mieszkaniowymi oraz spot radiowy, który będzie emitowany w lokalnej 
rozgłośni radiowej. 

Pamiętaj! Aby zminimalizować ryzyko włamania i kradzieży: 

• unikaj przechowywania w domu znacznych kwot pieniędzy i warto-
ściowej biżuterii. 

• podczas dłuższej nieobecności w domu poproś sąsiada, znajomego lub 
kogoś z rodziny, by zwrócił uwagę na nasze mieszkanie, 

• wychodząc z domu zawsze sprawdzaj czy w mieszkaniu są zamknięte 
okna i drzwi, 

• widząc podejrzane, obce osoby, które obserwują domy, mieszkania lub 
inne lokale - powiadom policję!

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

ZGM TBS informuje

Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej „TBS” w Częstochowie Sp. 
z o.o. informuje, że przystępuje do 
postępowania przetargowego na 
realizację robót remontowych bu-
dowlanych na kolejnych 32 lokalach 
przeznaczonych do zasiedlenia. 

Remontowane lokale pozwolą na 
zaspokojenie potrzeb mieszkanio-
wych obywateli, a przede wszystkim 
osób najbardziej potrzebujących, jak 
również zapewnienie lokali zamien-
nych najemcom.

Wskazujemy na priorytetowe 
działania remontowe zakładające 
systematyczną poprawę stanu tech-
nicznego i podniesienie standardu 
warunków mieszkaniowych w ra-

mach poprawy gminnego zasobu 
mieszkaniowego. Realizowane re-
monty pustostanów zwiększają liczbę 
lokali komunalnych przeznaczonych 
do najmu socjalnego i lokali zamien-
nych. 

Do przetargu zostaną złożone takie 
lokale jak:

• ul. Nadrzeczna 8 m 5/6 
• ul. Krakowska 80 m 94
• ul. Krakowska 30 m 19 
• ul. Warszawska 36 m 5 
• ul. Krakowska 31 m 9  
• ul. Księżycowa 14 m 8
• ul. Kiedrzyńska 122 m 45
• ul. Kiedrzyńska 124 m 16

• ul. Niepodległości 48 m 66
• ul. Bardowskiego 21D m 1
• ul. Niepodległości 25 m 84
• ul. Próchnika 2 m 70
• ul. Próchnika 2 m 75
• ul. Bardowskiego 33C m 14
• ul. Szczytowa 23 m 150
• ul. Niepodległości 34 m 49
• ul. Botaniczna 23 m 42
• ul. Niepodległości 25 m 31 
•  ul. Filomatów 3 m 37
•  ul. Czajkowskiego 2 m 17
•  ul. Biurowa 1 m 3
•  ul. Glogera 16 m 12
•  ul. Waszyngtona 25/27 m 41
•  al. Pokoju 7 m 42
•  al. Pokoju 4 m 46
•  al. Pokoju 8 m 46

•  al. Pokoju 6 m 5
•  al. Pokoju 2 m 30
•  ul. Kuncewiczowej 8 m 67
•  ul. Kuncewiczowej 8 m 54
•  ul. Żarecka 42c m 92
•  al. Pokoju 13 m 68    

Działania zmierzające do utrzy-
mania nieruchomości w niepogor-
szonym stanie, a także stopniową 
poprawę stanu technicznego zasobu 
będą podejmowane w dalszej kolej-
ności. 

Zachęcamy wykonawców do skła-
dania ofert i wykonywania 

remontów.
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Nowe ambulanse Częstochowskiego Pogotowia
Czym żyje miasto

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Często-
chowie zakupiła dwa specjalistyczne ambulanse 
wyposażone m.in. w elektryczno-hydrauliczne 
nosze, a także jedną karetkę transportową. Ich 
łączny koszt to blisko 1,3 mln zł. W systemie ra-
townictwa będą służyć potrzebującym pomocy w 
filiach SPR na terenie miasta.

- Sytuacja pandemii wymagała od służb ratowni-
czych dużego zaangażowania i poświęcenia – mówi 
prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. - 
My pomagaliśmy odkażając karetki, wspierając w 
zakupach sprzętu, ale pandemia pokazała, jak klu-
czowe jest ratownictwo medyczne. Zarówno profe-
sjonalizm zespołów ratowniczych, jak i odpowied-
nio przygotowane karetki, zapewniające pacjentom 
bezpieczeństwo do momentu przekazania ich na 
oddział. Miejmy nadzieję, że dzięki szczepieniom, 
ten czas próby powoli się kończy, a dzięki nowym, 
kompleksowo wyposażonym ambulansom, wszy-
scy będziemy mogli czuć się bezpieczniej.

Jak wyjaśnia dyrektor częstochowskiego pogo-

towia Marian Nowak dwa ambulanse sanitarne 
(marki mercedes benz sprinter) zakupiono przy 
dofinansowaniu 1 mln zł z funduszu covidowego 
Ministerstwa Zdrowia. Pozostała kwota i zakup 
karetki transportowej  to wkład własny pogotowia, 
który udało się uruchomić dzięki transzy środków 
z budżetu miasta (samorząd skompensował w tym 
roku stratę finansową SPR za 2019 r. w wysokości 
blisko 1,9 mln zł).

Łączny koszt obu nowoczesnych ambulansów 
wyposażonych m.in. w nosze karetkowe elektrycz-
no-hydrauliczne oraz defibrylatory to 1 mln 150 
tys. zł. Nosze ambulansowe Pro XT Stryker (ich 
koszt brutto to ok. 166 tys. zł) są wyposażone w 
zasilany akumulatorem system hydrauliczny, któ-
ry je podnosi i opuszcza po dotknięciu przycisku. 
Są przystosowane do transportu chorych nawet z 
poważną nadwagą (udźwig powyżej 300 kg). Oba 
ambulanse to ruchome jednostka intensywnej 
opieki, skonstruowane i wyposażone do transpor-
tu, zaawansowanego leczenia i monitorowania pa-
cjentów. Nowe ambulanse są w kolorze żółtym, bo 
według obecnych regulacji nowe karetki specjali-
styczne włączane w system ratownictwa mają mieć 
taką właśnie kolorystykę.

Ambulans transportowy (fiat ducato) wraz z 
wyposażeniem kosztował blisko 150 tys. zł.

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie 
ma szansę pozyskać jeszcze w tym roku kolejne trzy 
nowe ambulanse z dofinansowaniem z ministerial-
nej puli na walkę z covidem, w tym dwa prawdopo-

dobnie już w ciągu najbliższego miesiąca.
Prezydent miasta gratulując nowych ambulan-

sów podziękował także w imieniu mieszkanek i 
mieszkańców Częstochowy pracownikom Pogo-
towia za ich pracę podczas kolejnych fal pande-
mii. Było to dla nich duże wyzwanie, wiążące się z 
znacznym obciążeniem fizycznym i psychicznym.

Obecnie, gdy zachorowań jest już znacznie 
mniej, pogotowie nadal walczy z koronawirusem 
zapewniając transport na szczepienia dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz osób powyżej 70. 
roku życia, potrzebujących takiego wsparcia. Ta-
kich transportów do punktów szczepień często-
chowskie pogotowie wykonało do tej pory już ok. 
250. 

W strukturach częstochowskiego pogotowia w 
systemie ratownictwa medycznego działa obecnie 
17 zespołów ratowniczych.

M.in. na podstawie informacji z SPR w Częstochowie
Fot. nowych ambulansów prezentowanych na placu 

Biegańskiego - Łukasz Kolewiński

Takie ule są „Miodzio”
Czym żyje miasto

Częstochowa będzie mieć około 100 tysięcy 
nowych mieszkańców. Wszyscy wprowadzą się 
do - zlokalizowanej na Dźbowie – ekologicznej 
miejskiej... pasieki.

Nowi mieszkańcy to oczywiście pszczoły, które 
sprowadzono do Częstochowy w ramach kontynu-
acji ogólnopolskiego projektu „Elektryczne śmieci”. 
Dzięki jego realizacji, we wszystkich dzielnicach 
miasta pojawiły się 32 czerwone pojemniki, do 
których można wrzucać zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny. Po dobrym przyjęciu pomysłu przez 
mieszkańców, przyszedł czas na jego kolejny etap, 
związany właśnie z instalacją miejskiej pasieki.

- To nie są zwyczajne ule, ponieważ powstały z 
recyklingu. To doskonały dowód na to, że odzyski-
wanie elektroodpadów naprawdę może mieć wy-
miar praktyczny. Jestem dumny z tego, że miesz-
kanki i mieszkańcy Częstochowy zaangażowali się 

w zbiórkę elektrycznych śmieci, tym samym bu-
dując ule oraz chroniąc tak ważne dla wszystkich 
pszczoły – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk.

Pięć, zlokalizowanych przy ulicy Anyżkowej 
2 uli powstało z odzyskanych materiałów, m.in. z 
bębnów od pralek. W każdym z domków docelo-
wo zamieszka około 20 tys. krainek, czyli gatunku 
pszczół miodnych, które charakteryzują się dużą 
odpornością i efektywnością w „produkcji” miodu, 
a przy tym są łagodne wobec ludzi. Pomysłodaw-
cą uli z recyklingu jest pszczelarz i grafik Tomasz 
Waśkiewicz. Przez ponad rok pracował on nad 
projektem pasieki, troszcząc się nie tylko o walory 
wizualne, ale także o wyeksponowanie elementów 
pochodzących z odzysku elektrycznych śmieci. 
Wkrótce w bliskim sąsiedztwie uli staną donice z 
recyklingu oraz tablice edukacyjne dotyczące po-
trzeby selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego oraz roli pszczół. Nad 
utrzymaniem pszczelich domów (i ich mieszkań-
ców) będą czuwały: Centrum Usług Komunalnych 
w Częstochowie oraz Fundacja Odzyskaj Środowi-
sko.

- To ważny element projektu Elektryczne Śmie-
ci, który od kilku miesięcy funkcjonuje w Często-
chowie. Dzięki temu, że mieszkańcy bardzo chętnie 

oddają swoje elektrośmieci, razem z organizacją 
odzysku AURAEKO jesteśmy w stanie tworzyć ta-
kie „dizajnerskie” ule - zaznacza Krzysztof Kiesz-
kowski z Fundacji Odzyskaj Środowisko.

Ekologiczna pasieka została zaprezentowana 31 
maja, na terenie zakładu zlokalizowanego na końcu 
ulicy Anyżkowej. W spotkaniu, oprócz przedstawi-
cieli władz miasta (prezydent Krzysztof Matyjasz-
czyk, wiceprzewodniczący Rady Miasta Łukasz Kot 
i radny Sebastian Trzeszkowski), Centrum Usług 
Komunalnych w Częstochowie i Fundacji Odzy-
skaj Środowisko, uczestniczyła grupa częstochow-
skich przedszkolaków i uczniów, którzy przy okazji 
wzięli udział w specjalnie przygotowanych dla nich 
warsztatach, zakończonych wręczeniem orderów: 
„Przyjaciel Pszczół oraz nasion łąki kwietnej”.
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Ulica Narcyzowa jak nowa
Czym żyje miasto

W ramach bieżącego utrzymania Miejski Za-
rząd Dróg w Częstochowie realizuje szereg pozi-
mowych napraw cząstkowych nawierzchni ulic 
na terenie całego miasta. W zakres ten wchodzą 
też większe realizacje, jak ta w ciągu ul. Narcyzo-
wej, gdzie finalizowane są prace remontowe. To 
ważne połączenie pomiędzy Północą a Kiedrzy-
nem.

Na całej długości i szerokości ulicy (ok. 800 m), 
na odcinku od ul. Ludowej do ronda rotmistrza 
Bohdana Miklewskiego czyli na skrzyżowaniu ul. 

Pileckiego z ul. św. Brata Alberta, została sfrezowa-
na stara nawierzchnia. Na ukończeniu jest ukła-
danie nowych warstw masy bitumicznej wraz ze 
wzmocnieniem studni itp. elementów w pasie dro-
gowym oraz regulacją poboczy. Wszystkie prace 
zakończą się w przeciągu kilku dni.

Wcześniej, w tej części miasta w ostatnim cza-
sie w ramach programu Lepsza Komunikacja w 
Częstochowie przebudowane zostały także m.in. 
ulice Fiołkowa i Liliowa. Ponadto, w ostatnich ty-
godniach, po sąsiedzku została oddana do użytku 

gruntownie przebudowana ul. św. Brata Alberta 
wraz z przyległymi: Hiacyntową i Lawendową oraz 
kompleksowym systemem odwodnieniowym.

Z wykorzystaniem informacji MZD w Częstochowie

Sezon w Parku Lisiniec
Czym żyje miasto

12 czerwca zaczęło funkcjonować kąpielisko w 
Strefie Wypoczynku Adriatyk w Parku Lisiniec.

Tradycyjnie w okresie letnim od 12 czerwca do 
29 sierpnia na kąpielisku dyżury będą pełnić ra-

townicy WOPR. Częstochowska strefa wypoczyn-
ku znajduje się przy zbiorniku „Adriatyk” i oprócz 
wydzielonego kąpieliska, czy powiększonej plaży z 
piaskiem przywiezionym z Łeby, składa się m.in. z 
pawilonu plażowego z kawiarnią, tarasem i ogród-
kiem letnim, sanitariatów i pomieszczenia dla ra-
towników. Przy plaży znajduje się również wieża 
dla ratowników i natryski. Dno strefy do kąpieli 
zostało wcześniej wyrównane i ograniczone pomo-
stem. Warto przypomnieć, że kilka lat temu teren 
parku został gruntownie oczyszczony i zrewitalizo-
wany. 

- Park Lisiniec miał być miejscem spełnienia 
różnych marzeń i ciekawych pomysłów, aby wszy-

scy czuli się tu doskonale – podkreśla Jarosław 
Marszałek, zastępca prezydenta miasta Częstocho-
wy. – Dziś obiekt cieszy się dużym zainteresowa-
niem. Teraz chcemy małymi projektami jeszcze 
bardziej zachęcić mieszkańców i turystów do jego 
odwiedzania. 

Przedsięwzięcie rewitalizacji parku zrealizowa-
no w ramach Programu „Kierunek Przyjazna Czę-
stochowa”, którego celem jest stworzenie w mieście 
dogodnych warunków do spędzania wolnego cza-
su.

W parku w ramach budżetu obywatelskiego po-
wstały także Skatepark, plac zabaw dla dzieci i mło-
dzieży oraz popularne „piłkarzyki”.

Prezenty dla maluchów
Wieści z Miejskiego Szpitala Zespolonego

To był wyjątkowy Dzień Dziec-
ka. Dzieci, które z różnych przyczyn 
przebywają w szpitalnym oddziale, 
otrzymały prezenty od władz miej-
skich oraz przedstawicieli Funda-
cji Dr Clown, która od lat wspiera 
najmłodszych na oddziałach w całej 
Polsce.  

1 czerwca z okazji Dnia Dziec-
ka Prezydent Miasta Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk przekazał na 
ręce Dyrektora Wojciecha Koniecz-
nego oraz pracowników Oddziału 
Pediatrycznego prezenty dla dzieci, 
które w tym czasie przebywały w szpi-
talu. W tym dniu pacjentów Oddzia-
łu Pediatrycznego odwiedzili także 
przedstawiciele Fundacji Dr Clown. 
W związku z pandemią koronawiru-
sa oraz ograniczeniami związanymi 
z możliwością wejścia na teren Szpi-
tala, barwna Fundacja przygotowała 
szereg rozrywek, które najmłodsi pa-
cjenci mieli okazję obejrzeć z okien 
placówki. Podczas pokazu pojawiło 
się wiele atrakcji m.in. bańki mydla-
ne, taniec i muzyka. Dzieci otrzymały 
również upominki w postaci misiów.
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Uwaga! Nasiliły się kradzieże katalizatorów!
Kronika policyjna

Na terenie Częstochowy wzrosła liczba kra-
dzieży katalizatorów. Od stycznia łupem prze-
stępców padły już 34 katalizatory. Najwięcej 
kradzieży odnotowano w dzielnicy Północ. Zło-
dzieje działają głównie nocą, a samo wycięcie ka-
talizatora z zaparkowanego samochodu zajmuje 
im zaledwie kilka minut. Bądźcie czujni. Zwra-

cajcie uwagę na obce osoby i pojazdy pojawiające 
się na osiedlowych parkingach.

Złodzieje działają przede wszystkim po zmroku 
i w miejscach, gdzie istnieje niskie ryzyko, że zosta-
ną zauważeni. Najczęściej wybierają miejsca mało 
uczęszczane, oddalone od skupisk ludzi i słabo 
oświetlone.

Schemat działania jest zawsze podobny. W po-
bliżu auta, które ma paść łupem przestępców par-
kuje samochód. Siedzi w nim kilka osób i obser-
wują otoczenie. W tym samym czasie jeden z nich 
wyposażony w lewarek i urządzenie do cięcia me-
talu wysiada i niezauważenie wchodzi pod podwo-
zie, skąd wycina katalizator.

Cały proceder nie trwa długo, dlatego tak waż-
na jest reakcja mieszkańców lub przechodniów na 
to, co się dzieje wokół nas. Jeśli widzimy kogoś, kto 
wykonuje jakieś prace przy samochodzie, używając 
do tego lewarka i słychać głośne dźwięki, zaalar-

mujmy niezwłocznie Policję. Tylko wtedy jest szan-
sa złapać złodzieja na gorącym uczynku. Nawet 
jeśli okaże się, że to właściciel auta reperuje coś w 
swoim samochodzie, funkcjonariusze szybko wyja-
śnią sprawę i odjadą. Nie możemy być obojętni, bo 
katalizatory nie mają żadnych oznaczeń, przez co 
są trudne do namierzenia. Gdy właściciel zorien-
tuje się dopiero po odpaleniu silnika, że brakuje tej 
ważnej części układu wydechowego będzie już za 
późno.

Przy tego typu kradzieżach ogromne znaczenie 
ma czas reakcji, dlatego reaguj gdy widzisz obce 
podejrzanie zachowujące się osoby w twojej oko-
licy. Nigdy nie możesz mieć pewności, że złodziej 
nie czyha akurat na twoje mienie.

W każdej sytuacji dzwoń pod numer alarmowy 
997 lub 112. Reaguj, nie akceptuj!

Rodzice zastępczy wciąż poszukiwani
Piecza zastępcza

W Częstochowie pamiętano o święcie rodziców zastępczych. Z tej okazji 
została zorganizowana konferencja tematyczna. Odbywały się także spo-
tkania informacyjne w  Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnej, 
podczas których zachęcano do tworzenia rodzin zastępczych.

Tydzień Rodzicielstwa Zastępczego został zorganizowany przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz Stowarzyszenie DLA RO-
DZINY. Jego zwieńczeniem była XIV Konferencja „Moje serce dało Ci dom” 
zorganizowana w formule online. Patronat nad konferencją objął Prezydent 
Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

- Ta konferencja to zawsze okazja do  merytorycznych dyskusji na temat 
rodzicielstwa zastępczego, ale także możliwość złożenia życzeń wszystkim 
rodzicom zastępczym – podkreślał uczestniczący w konferencji prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk. - To także czas, gdy chcemy wszystkim  przypomnieć, 
jak ważną misję realizują rodzice zastępczy opiekując się dziećmi, które z róż-
nych przyczyn nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych.

Podczas konferencji o radościach i wyzwaniach, jakie stoją przed rodzi-
cem zastępczym opowiedziała  jedna z mam zastępczych. Uczestnicy mogli 
także wysłuchać psycholog pracującej na co dzień  z rodzinami zastępczymi 
oraz dziećmi, a także dowiedzieć się, jakie formalności czekają kandydatów na 
rodziców zastępczych, w jaki sposób można założyć taką zawodową rodzinę. 
Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny „Rodzina dla dziecka - dziecko 
dla rodziny”.

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą ludzie, którzy zde-
cydują się zaopiekować i wychowywać dziecko, dla którego nie są biologiczny-
mi rodzicami. System rodzinnej pieczy zastępczej powstał, by zapewnić opiekę 
i wsparcie tym dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się 
w swoich rodzinach naturalnych. Pobyt dziecka w pieczy jest czasowy  - do 
momentu uregulowania jego sytuacji rodzinnej bądź prawnej.   

Rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziec-
ka oferowana jest pomoc i wsparcie m.in.: wynagrodzenie, pomoc finanso-
wa, wsparcie w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów, pomoc pedagogicz-
na, psychologiczna i prawna, szkolenia.

Wciąż brakuje rodzin zastępczych, szczególnie zawodowych. Wszystkie 
osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do MOPS lub Stowarzyszenia DLA 
RODZINY.

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Częstochowie 
www.mops.czestochowa.pl 

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 , 42-217 Częstochowa 
Tel. 34 372 42 24.

• Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie 
„DLA RODZINY”, 
www.dlarodziny.com

• ul. Józefa Sułkowskiego 9, 42-202 Częstochowa, 
Tel. 502 985 101

DANE DOTYCZĄCE PIECZY W CZĘSTOCHOWIE

Pieczę zastępczą dzielimy na instytucjonalną i rodzinną.
Piecza instytucjonalna to w Częstochowie 11 placówek opiekuńczo-wy-

chowawczych, w tym 3 typu rodzinnego.
Piecza rodzinna. Obecnie mamy w Częstochowie 256 form rodzinnej 

pieczy zastępczej, w których przebywa ponad 370 dzieci w tym: 14 rodzin 
zastępczych zawodowych, 5 rodzinnych domów dziecka,179  rodzin za-

stępczych spokrewnionych, 58 rodzin zastępczych niezawodowych.
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Politechnika Częstochowska
Politechnika Częstochowska rozpoczę-
ła rekrutację na studia

Kandydaci mogą aplikować na ponad 30 kierunków. Są nowości. „Na 
kandydatów czeka ponad 30 kierunków studiów w języku polskim i an-
gielskim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych” - informuje Iza-
bela Walarowska, kierownik Biura Karier i Marketingu Politechniki Czę-
stochowskiej. „W tym roku wprowadzamy trzy nowe kierunki studiów: 
sztuczna inteligencja i Data Science, inżynieria chemiczna i procesowa 
oraz inteligentny przemysł” - dodaje. 

1 czerwca rozpoczęła się pierwsza tura rekrutacji, ale nabór potrwa do 
końca września.
Więcej informacji na: https://www.pcz.pl/pl/studia-i-i-ii-stopnia.

Politechnika Częstochowska
Nowe projekty badawcze na PCz

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło laureatów kolejnych edycji kon-
kursu Opus 20, Sonata 16 i Preludium. Finansowanie na realizację grantu 
OPUS 20 otrzymało dwóch naukowców z Wydziału Inżynierii Mechanicz-
nej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej:
•  prof. dr hab. inż. Witold Janusz Elsner - Opracowanie nowej pasyw-

nej metody kontroli przepływu opartej na dogłębnej analizie zjawisk 
fizycznych przyściennych

•  prof. dr hab. inż. Artur Tomasz Tyliszczak - Fizyka turbulentnych pło-
mieni dyfuzyjnych za ciałami nieopływowymi o zmiennej geometrii i 
falistych ścianach.

Politechnika Częstochowska
Łaziki marsjańskie na start

W tym roku zmagania łazików marsjańskich w ramach The University 
Rover Challenge odbyły się wirtualnie w dniach 3-6 czerwca. Do zawodów 
przystąpiło 15 zespołów z 7 krajów, a wśród nich zespół z Politechniki Czę-
stochowskiej PCz Rover Team. Konkurencje można było śledzić na żywo 
na kanale URC YouTube Channel. Czekamy na wyniki.

Politechnika Częstochowska
Logistyka - rynek opakowań

Rynek opakowań stale się zmienia i wprowadza coraz to ciekawsze in-
nowacje. Od jakiegoś czasu obecny jest trend opakowań aktywnych i in-
teligentnych. Opakowania aktywne stosowane w przemyśle spożywczym, 
nie tylko chronią produkt, tak jak opakowania tradycyjne, lecz dodatkowo 
aktywnie oddziałują z nim lub z atmosferą wewnątrz opakowania.  Istnieją 
różne rodzaje aktywnych opakowań w zależności od używanych systemów. 
Mogą to być aktywne pojemniki z systemami działającymi na temperaturę, 
np. torba, w której można ugotować potrawę, opakowania z absorberami 
eliminującymi niepożądane substancje lub niektóre zapachy lub smaki, a 
także pojemniki, które modyfikują skład żywności, np. likwidują drobno-
ustroje. Istnieją też rozwiązania, które np. zapobiegają utlenianiu witamin, 
barwników i tłuszczów w takich produktach jak ryby, tłuste mięso czy 
orzechy. Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań w opakowaniach  osiągamy 
wydłużenie okresu przydatności, ograniczenie marnotrawienia żywności, 
a także jej dystrybucję do miejsc oddalonych od miejsca produkcji.

Politechnika Częstochowska
Transport - CHINY

Chińska Republika Ludowa stała się trzecią potęgą gospodarczą na 
świecie wyprzedzając nawet Stany Zjednoczone. Wraz ze wzrostem go-
spodarczym Chiny zwiększą swoje wydatki na rozbudowę potencjału woj-
skowego, jak i modernizację infrastruktury logistycznej, w szczególności 
infrastruktury kolejowej. 

O chińskiej kolei mówi się, że jest to kolej przewozów pasażerskich du-
żych prędkości. Pierwszą linię obsługującą pociągi poruszające się z pręd-
kością 250km/h wybudowano już w 2007 roku. Na koniec 2019 roku Chi-
ny posiadały ponad 35000 km linii przeznaczonych do rozwijania dużych 
prędkości, co stanowi aż 70% linii tego typu na świecie.

W styczniu tego roku (2021) zaprezentowano prototyp nowego magne-
tycznego pociągu, który rozpędzi się do 620 kilometrów na godzinę. Aby 
zaprezentować zasady działania nowoczesnego pociągu Chińczycy przy-
gotowali blisko 200 metrową trasę. Pociąg magnetyczny może z łatwością 
osiągać takie wysokie prędkości, ponieważ tarcie między kołami a szynami 
praktycznie jest wyeliminowane.

Czy wiesz, że:
• na dworzec kolejowy w Chinach nie wejdziesz 

bez okazania dowodu osobistego (obcokrajowiec musi okazać się pasz-
portem) oraz biletu. Tak samo z wejściem na sam peron, ponownie jest 
się kontrolowanym. Nie można zatem wejść i np. odebrać kogoś z ro-
dziny, musimy czekać przed dworcem. Celem działania prewencyjnego 
jest wyeliminowanie każdego niebezpieczeństwa od najmniejszej kra-
dzieży po zamach.

• Chińczycy otrzymują indywidualne punkty karne za każde wykrocze-
nie, nie tylko drogowe. Jeśli nazbierają zbyt dużo punktów karnych nie 
mogą zakupić biletu kolejowego i tym samym korzystać z tego środka 
transportu.

Źródło: NEWS CN.
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Bądź eko
Energia ze słońca nie tylko w domu

Energię słoneczną można pozyskiwać nie tyl-
ko na potrzeby zasilania urządzeń domowych. 
Pomimo, iż Polska nie jest krajem z najlepszymi 
warunkami nasłonecznienia, instalacje fotowol-
taiczne stają się w naszym kraju coraz powszech-
niejszym źródłem energii dla gospodarstw do-
mowych.

Coraz częściej w otaczającym nas krajobrazie 
możemy dostrzec dachy pokryte „czarnymi pro-
stokątami”, a na terenach pozamiejskich pośród 
łąk i pól, duże powierzchnie pokryte panelami sło-
necznymi. Instalacje takie wykorzystują standardo-
we, sztywne panele fotowoltaiczne, które montuje 
się na płaskich powierzchniach dachów, bądź na 
specjalnie w tym celu wybudowanej konstrukcji. 
W zależności od wielkości instalacji, tj. od ilości 

zainstalowanych paneli słonecznych, potrafią one 
dostarczyć niezbędną ilość energii elektrycznej do 
zasilania pojedynczych gospodarstw domowych, 
dużych budynków np. użyteczności publicznej czy 
nawet całych osiedli. Ale energia elektryczna nie-
zbędna jest nie tylko tam, gdzie aktualnie mieszka-
my czy pracujemy. Coraz częściej przemieszczamy 
się po kraju i wyjeżdżamy na urlopy i wycieczki. 
Podczas takich podróży dobrze byłoby nałado-
wać telefon komórkowy, skorzystać z laptopa, czy 
zagotować wodę na herbatę lub kawę. Wożenie ze 
sobą sztywnego panelu słonecznego, który ma po-
nad metr długości jest praktycznie niemożliwe, ale 
możemy już skorzystać z takich rozwiązań, które 
pozwolą nam zasilić urządzenia elektryczne na-
wet w takich warunkach. Rozwiązaniem są tutaj 
elastyczne panele słoneczne. Panele takie można 
montować na krzywych powierzchniach np. na sa-
mochodach czy łodziach, a niektóre z nich można 
nawet zwinąć w niewielką rolkę i schować do ba-
gażnika samochodowego. Niestety im mniej płaska 
powierzchnia, na której zamontujemy panele, tym 
mniej energii jesteśmy w stanie ze słońca pozyskać. 
Analizując potrzeby użytkowników, Wydział Infra-
struktury i Środowiska Politechniki Częstochow-
skiej przystąpił do projektu „Eko-mobilna jed-

nostka naukowo-badawcza” prowadzonego przez 
AWF w Katowicach, w ramach którego PCz bada 
możliwości pozyskiwania energii słonecznej z wy-
korzystaniem elastycznych paneli słonecznych do 
zasilania łodzi napędzanej silnikiem elektrycznym. 
Projekt badawczy jest współfinansowany ze środ-
ków budżetu Miasta Częstochowa, w ramach pro-
gramu „Akademicka Częstochowa”.

Imaginarium - jubileuszowa wystawa prac
Tomasza Sętowskiego w Ratuszu

Kultura i sztuka

Od 12 czerwca 2021 r. w Muzeum Częstochowskim – w Ratuszu – zwie-
dzać można jubileuszową wystawę prac Tomasza Sętowskiego, przygoto-
waną z okazji 60. rocznicy urodzin Artysty i 40-lecia jego pracy twórczej.

Imaginarium to niezwykły świat Tomasza Sętowskiego, który zaprasza nas 
w fantastyczną podróż po krainie realizmu magicznego. Podróż, która pobu-
dza zmysły i otwiera pole naszej wyobraźni. Wchodząc w przelane na płótno 
światy Tomasza Sętowskiego, uczestniczymy w niezwykłej rzeczywistości, w 
której spotykają się jawa ze snem. Odkrywamy magiczne, kolorowe podwod-
ne światy, nieziemskie planety, zaginione horyzonty czy niesamowite har-
monijne architektoniczne formy. Poznajemy porażające swą pięknością i siłą 
kobiety oraz broniących ich honoru rycerzy, dając się uwieść ich magicznym 
historiom.

Na wystawie zaprezentowano prace z lat 2000-2020, głównie obrazy w tech-
nice mieszanej, a także rzeźby z brązu oraz wykonane w technice autorskiej.

Ekspozycji towarzyszy jubileuszowy album Imaginarium. Sętowski 60/40 
wydany przez wydawnictwo Melanż, prezentujący najciekawsze prace artysty, 
wykonane w różnych technikach (obrazy olejne, gwasze, rzeźby, murale), a 
także rysunki, szkice robocze oraz zdjęcia z prywatnego archiwum malarza.

/Anna Krakowian/

Wystawę można zwiedzać do 29 sierpnia 2021 r. Muzeum Częstochow-
skie serdecznie zaprasza!

Tomasz Sętowski ur. w Częstochowie w 1961 roku. Absolwent Wydziału 
Plastyki częstochowskiej WSP (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przy-
rodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie). Tworzy w nurcie nazywanym 
realizmem magicznym. Pracuje i mieszka w rodzinnej Częstochowie oraz w 
Sopocie. W roku 2005 rozpoczął współpracę z nowojorską CFM Gallery, gdzie 
jego prace są prezentowane obok płócien Salvadora Dali, Leonor Fini, Micha-

ela Parkesa. Obrazy prezentuje również w innym miastach USA m. in. San 
Francisco, Santa Fe. W latach 2006-2008 z powodzeniem wystawiał swe prace 
w Emiratach Arabskich, m. in. w Burj Al Arab, Abu Dhabi Cultural Fundation 
i Emirates Towers.

Dzieła Tomasza Sętowskiego (obrazy, rysunki, rzeźby) były prezentowane 
w trzech albumach: Teatr Magiczny (2001 r.), Muzeum Wyobraźni (2003 r.), 
Dream Factory (2017 r.), które ukazały się na rynku księgarskim nakładem 
wydawnictwa MUZA S.A.

Autor wielu plakatów, okładek wydawnictw muzycznych, okładek pra-
sowych, kalendarzy. Laureat wielu nagród, odznaczony również brązowym 
medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis nadanym w 2013 r. przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Twórca Muzeum Wyobraźni – prywatnej 
galerii artysty, będącej atrakcją turystyczną Częstochowy.

Źródło: Muzeum Częstochowskie
www.muzeumczestochowa.pl
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Teatralne powroty - teatr znowu działa!
Póki co może zapełnić  tylko połowę widowni, ale to wystarczy, aby peł-

ną parą ruszyła maszyna. „Mickiewicz” przywitał swoich widzów po pan-
demii nowym spektaklem. 5 czerwca odbyła się premiera przedstawienia 
„Pannonica” w reżyserii Pawła Szumca. 

Spektakl można by powiedzieć wytrawny, dla koneserów jazzu, bo o tymże 
jazzie mówiący. Opowiadający niezwykłą historię Kathleen Annie Pannonicy 
Rothschild de Koenigswarter znanej jako Nica. Nazywana była baronową ja-
zzu, ze względu na mecenat, który roztoczyła nad jazzowymi artystami. Pan-
nonica zapewniała im wsparcie jako impresario, ale również utrzymywała i w 
sytuacjach kryzysowych dawała schronienie. Najdroższym jej sercu był Thelo-
nious Monk, którego wspieranie stało się projektem jej życia.

Jednak to nie tylko spektakl o muzyce, ale spektakl o kobiecie. Kobiecie 
wyzwolonej, która nie zważa na konwenanse. To opowieść o kobiecie walczą-
cej, łamiącej wszelkie zasady i bariery, o kobiecie, która jest w stanie poświęcić 
wszystko dla tego w co wierzy. Myślę, że jest to w pewnym sensie opowieść o 
kobiecie współczesnej. Główną rolę w spektaklu gra Agnieszka Łopacka. Na 
scenie zobaczymy również w kilku aktorskich odsłonach Waldemara Cudzika 
oraz Macieja Półtoraka i Michała Rorata, którzy wcielają się w postać Thelo-
niousa Monka, przy czym Michał reprezentuje muzyczną stronę postaci. 

Udało mi się porozmawiać z twórcami przedstawienia, z reżyserem Pawłem 
Szumcem, kompozytorem Aleksandrem Brzezińskim oraz aktorami Agniesz-
ką i Maćkiem. Zapraszam do lektury. 

Agnieszka Łopacka, odtwórczyni głównej roli. 
Agnieszko, jakie były Twoje odczucia po pierwszym czytaniu scenariusza, 
co najbardziej zaintrygowało Cię w postaci tytułowej i jak przygotowywa-
łaś się do tej roli?
Po pierwszym czytaniu, historia wydała mi się fascynująca i zaskakująca, zwa-
żywszy na lata, w jakich miała miejsce. Pannonica przerastała jakby swoją 
epokę. Zafascynowała mnie jej odwaga w dążeniu do celu i do podejmowa-
nia życiowych decyzji. Pannonica pochodziła z rodziny arystoratycznej, więc 
wychowana była w bardzo konserwatywny sposób. Żyła w świecie, w którym 
kobieta miała swoje określone miejsce. Marzenia i pasje raczej musiały zejść 
na drugi plan. Główna bohaterka naszej sztuki kilkakrotnie wspomina o tym, 
że ideałem żony jej męża, było, aby żona była posłuszna i aby ładnie wyglądała. 
Pannonica posłuszna nie była. Buntowała się. Była silną osobowością i miała 
wielką potrzebę życia w zgodzie z samą sobą. To mnie w niej bardzo pociągało. 
Wspaniałe było to, jak wyrażała swoje przekonania o tym, że każdy człowiek 
ma prawo do godnego traktowania  niezależnie od tego, jaki ma kolor skó-
ry, pochodzenie czy przekonania. Była wojowniczką i opiekunką. Na scenie 
chciałam pokazać jak najwięcej tego żywego człowieka, pokazać jej lęki i rado-
ści. Początkowo bałam się relacyjności tego tekstu. Pannonica cały czas opo-
wiada o przeszłości, mało dzieje się tu i teraz na oczach widza. Nie chciałam, 
by opowieść stała się encyklopedyczna. Tekstu było bardzo dużo, ale w tym 
tekście ujęte było wszystko czego potrzebowałam do zrozumienia tej postaci. 
Właściwie to analizując znaczenia zdarzeń i sytuacji opisanych w scenariuszu, 
tekst sam układał mi się w głowie. Nawet nie wiem, kiedy zorientowałam się, 
że już umiem go na pamięć. Obawiałam się trochę czy zdołam swoją osobą 
wypełnić przestrzeń dużej sceny naszego teatru i tym samym zaciekawić wi-
dzów. Ufałam reżyserowi. Bardzo mi pomógł. Pomogło też światło i wspaniała 
muzyka Olka. Cała ta oprawa nie dominuje spektaklu, a tylko uwypukla to, co 
najważniejsze. Widzowie zyskują piękne, wysublimowane estetycznie widowi-
sko, okraszone suto muzyką najwyższej próby. Ja staram się opowiedzieć Pan-
nonicę jak najciekawiej i jak najgłębiej. Staram się przeżyć jej życie na scenie. 

Maciej Półtorak, odtwórca roli Theloniousa Monka. 
Maćku, jakie były Twoje odczucia, być może obawy, kiedy dowiedziałeś się, 
że masz wcielić się w rolę czarnoskórego pianisty jazzowego? Jakich inspi-
racji szukałeś? Jak budowałeś postać Theloniousa?
Kiedy dowiedziałem się, że mam grać Monka, zastanawiałem się, jak ma to 
być rozwiązane. Przeszło mi przez myśli, że będą mnie charakteryzować, ale 
szybko stało się jasne, że będziemy porozumiewać się językiem teatru. Postać 
budujemy od środka, aczkolwiek w mojej postaci dużo jest takich zewnętrz-

nych rozwiązań. Tak z przymrużeniem oka, to może nie jestem czarnoskóry, 
ale jestem tak jak Monk dość postawnym mężczyzną, Thelonious był potężny 
i miał szerokie ramiona. No i jak mówi w spektaklu Pannonica, był najpięk-
niejszym mężczyzną jakiego widziała (śmiech). Tak na poważnie, to ogląda-
łem wiele materiałów filmowych i wywiadów z Monkiem. Chciałem go lepiej 
poznać, znaleźć jakieś charakterystyczne dla niego cechy, odkryć i podpatrzeć 
jak się ruszał, jaki był. W spektaklu sporo jest gry świateł przy mojej postaci, 
często widać tylko jej zarys, więc mowa ciała musi być wypracowana. Oczywi-
ście to trochę moja wariacja na temat Monka, ale myślę, że coś z niego jest we 
mnie. Monk bardzo niewyraźnie mówił, ale wiadomo, że jako aktor nie mogę 
bełkotać na scenie, więc wymyśliłem sobie specyficzny sposób mówienia. 
Mam również brodę. Początkowo była to moja własna, teraz mam teatralną, 
bo swoją musiałem zgolić do filmu. Przygotowywanie spektaklu było rozcią-
gnięte w czasie ze względu na pandemię, więc różne rzeczy się działy. Taka 
praca w niepewności była troszkę stresująca. Cały czas nie było wiadomo, czy 
w ogóle uda się wyjść ze spektaklem do ludzi. Na szczęście się udało. Ja się bar-
dzo cieszę, że zrobiliśmy taki spektakl. Temat, że tak powiem niekomercyjny. 
Mam nadzieję, że dzięki tej niezwykłej historii ludzie zainteresują się być może 
jazzem, a być może odkryją nowe oblicze teatralnej rzeczywistości, które jest, 
nie ukrywajmy, wymagające i otworzymy drzwi na nowe doznania. To może 
być piękna przygoda, bo dla mnie teatr jest przygodą. 

Aleksander Brzeziński, kompozytor. 
Aleksandrze, jakie były Twoje pierwsze myśli, kiedy dowiedziałeś się, że 
masz stworzyć muzykę do spektaklu o ... konkretnej muzyce? 
Pierwsza myśl- do czego jestem potrzebny reżyserowi, przecież muzyka jest. 
Szybko jednak doszliśmy do wniosku, że spektakl nie powinien być tylko o 
jazzie. Uzyskaliśmy to m.in. moją muzyką niebrzmiącą jak jazz z tamtych lat. 
Tym bardziej, że używamy konkretnych nagrań z lat 60-tych, 70-tych.
Kim dla Ciebie, jako dla pianisty,  jest Monk ?
Za pierwszym razem Monk mnie zszokował sposobem grania. Jakby niechluj-
nym, zbyt głośnym, zresztą Monk swą grą szokował zawsze, zadziwiał więk-
szość ówczesnych krytyków. Jeszcze tego samego wieczoru mój szok zamie-
nił się w duże uznanie. Niektóre utwory nawet dzisiaj brzmią współcześnie. 
Szczególnie jednak cenię Monka jako kompozytora i aranżera, choć sam w 
całości zaaranżował  ponoć tylko jeden utwór. To w kompozycjach widać jego 
odkrywczość i oryginalność. Stawiam go na tej samej półce, co Miles Davies, 
Charlie Parker, Dizzy Gillespie.

Paweł Szumiec, reżyser spektaklu.
Pawle, dlaczego Pannonica Rothschild?
Zafascynowała mnie ta kobieta po przeczytaniu książki „Baronowa jazzu” 
Hannah Rothschild. Ponieważ od zawsze interesuję się jazzem, wiedziałem 
o niej coś niecoś – chociażby z filmu „Bird” Clinta Eastwooda wiedziałem, 
że w jej apartamencie zmarł Charlie Parker – ale to były tylko strzępki infor-
macji. Kiedy jednak pozna się jej życie, wyłania się obraz kobiety niezwykle 
barwnej, wieloznacznej, charyzmatycznej, ale może przede wszystkim kobiety 
odważnej i bezkompromisowej w dążeniu do wolności i realizowaniu pasji. 
Kobiety, która potrafiła zdemolować całe swoje dotychczasowe życie, podą-
żając do Nowego Yorku z fascynacji czarnoskórymi muzykami ery bebopu. I 
stała się dla nich postacią kultową. Ale to także buntowniczka, niepoddająca 
się konwenansom i narzuconym rolom społecznym. Dziś powiedzielibyśmy: 
feministka. W tym sensie jest to postać na wskroś współczesna. 
Skąd myśl, aby pokazać ludziom tę historię? 
Impulsem do stworzenia spektaklu, czyli pokazania widzom tej historii była z 
jednej strony fascynacja fragmentami życia Pannoniki, z drugiej – moja mi-
łość do jazzu. Od pewnego czasu szukałem pretekstu, by zrobić jakiś spek-
takl wokół jazzu właśnie. I po przeczytaniu książki to się zaczęło powoli 
samo układać. Ale najbardziej intrygujący wydał mi się związek Pannoniki 
z Theloniousem Monkiem – legendarnym, czarnoskórym pianistą i twórcą 
wielu standardów jazzowych granych pod każdą szerokością geograficzną. 
Ten związek stanowi oś całego scenariusza. To związek ludzi na swój spo-
sób wyklętych: ona, co prawda Żydówka z bogatego, arystokratycznego rodu 

Kultura i sztuka
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że od 7 czerwca wprowa-
dza nową możliwość regulowania płatności za usługi dla klientów indywi-
dualnych na administrowanych przez siebie, ogólnodostępnych obiektach.

Karta Wspólnej Płatności MOSiR to forma karty przedpłaconej, która w 
zależności od kwoty doładowania umożliwiać będzie dokonywanie płatno-
ści za bilety wstępu na wybrane obiekty MOSiR z uwzględnieniem rabatów 
zgodnych z cennikami usług.

Od 7 czerwca karty nabywać będzie można na Pływalni Krytej przy al. 
Niepodległości 20/22 oraz na Pływalni Krytej „Sienkiewicz Częstochowa” 
przy al. NMP 56.

Docelowo karty obowiązywać będą – i będą dostępne – na następujących 
obiektach: Park Wodny Częstochowa (ul. Dekabrystów 47),  Pływalnia Kry-
ta, (al. Niepodległości 20/22), Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa” 
(al. NMP 56), Sztuczne Lodowisko (ul. Boya Żeleńskiego 6/8), Pływalnia 
Letnia (ul. Dekabrystów 45). Posiadaczka bądź posiadacz jednej karty bę-
dzie mógł z niej korzystać na wszystkich tych obiektach.

Kwoty doładowania i przypisane do nich rabaty:
• doładowanie 100 zł – rabat 5%
• doładowanie 250 zł – rabat 10%
• doładowanie 500 zł – rabat 15%
• jednorazowa opłata za wydanie karty – 6 zł

Okres ważności karty (czas na wykorzystanie środków) niezależnie 
od kwoty doładowania wynosi 12 miesięcy.

Pozostałe ważne informacje dotyczące funkcjonowania Karty Wspólnej 
Płatności oraz cenniki usług świadczone na obiektach MOSiR dostępne są 
na stronie www.mosir.pl  w zakładce ,,obiekty”. 

informacja MOSiR

Karta wspólnej płatności MOSiR
Sport i rekreacja

Kultura i sztuka
Nie żyje Andrzej Kalinin

Nie żyje Andrzej Kalinin- pisarz i publicysta związany z Częstochową, 
członek Pen Clubu. Był laureatem m.in. Nagrody Czesława Miłosza i me-
dalu Gloria Artis – przyznawanego ludziom zasłużonym dla kultury, na-
gród: Wojewody Śląskiego (1998), Prezydenta Częstochowy (1995), Sta-
rosty Częstochowskiego (2003) oraz Nagrody im. Karola Miarki. Został 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1998) i Złotą Odznaką Zasłużony 
dla Województwa Śląskiego (2004).

Autor powieści „i Bóg o nas zapomniał”, która trafiła na listę lektur szkol-
nych, książek „Las wokół”, „Ze sztambucha starego komucha”, „Za progiem 
dnia”, „W cieniu złych drzew”, „A życie jak rzeka”. Felietonista lokalnej prasy, 
współpracownik paryskiej „Kultury” i nowojorskiego „Nowego Dziennika”.  
Miał 88 lat.

Rothschildów, ale miewająca także problemy z prawem i rozmaitymi używ-
kami, on – geniusz pozbawiany prawa wykonywania muzyki w Stanach 
Zjednoczonych, doświadczający segregacji rasowej i borykający się z pro-
blemami psychicznymi… A jednak połączyła ich jakaś czuła więź, rodzaj 
miłości zrodzony z fascynacji sobą nawzajem. I oczywiście sztuką, czyli ja-
zzem. 
Jak pracowało Ci się w Teatrze A. Mickiewicza?
Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało kokieteryjnie i patetycznie, ale w Teatrze 
Mickiewicza znalazłem wszystko, co jest potrzebne do spełniania swoich 
teatralnych marzeń. Przede wszystkim coś, od czego każda teatralna podróż 
się zaczyna: zaufanie i wiara w efekt końcowy. Mógłbym tę laurkę wystawiać 
długo i każdemu na każdym poziomie organizacji teatru jako instytucji. Ale 
dla mnie ważne jest też to, że zewsząd otaczali mnie profesjonaliści i pasjo-
naci, którzy tworzą atmosferę, jakiej nie da się zadekretować odgórnie, czy 
wytyczyć jakimś regulaminem. Krótko mówiąc, znalazłem tu przestrzeń, w 
której poczułem się jak u siebie i taki komfort pracy, jaki zdarza się napraw-
dę nieczęsto. I nie mam tu na myśli jedynie komfortu prób wynikającego z 
pandemicznego zamknięcia teatrów.   
Czy wrócisz do nas z muzycznym spektaklem?
Marzę o tym. Ale wszystko w gestii losu i dyrekcji Teatru Mickiewicza. Więc 
najlepiej, żeby los tak zdarzył, żeby dyrekcja znów zechciała mi zaufać. Bo 
pomysłów, nie tylko na muzyczne spektakle, mam jeszcze sporo. 

Dziękuję wszystkim za rozmowę.
Zatem czekamy na kolejne premiery, być może muzyczne. W nadziei, że 
teatry pozostaną otwarte. 
„Pannonica” w Teatrze im. A. Mickiewicza 1,2 lipca oraz 1 sierpnia. Zapra-
szamy.

Autor: Marta Honzatko, aktorka Teatru
im. A. Mickiewicza w Częstochowie

Nasz Senior
Kino Seniora w OKF

Po kilkumiesięcznej przerwie do częstochowskiego OKF-u wraca Kino 
Seniora. Seanse będą się odbywały z zapełnieniem połowy dostępnych 
miejsc.

KINO SENIORA w Częstochowie ma już ponad 10-letnią tradycję. Po-
mysł narodził się ze spostrzeżeń, obserwacji i opinii, że popołudniowe sean-
se dla starszych osób kończą się zbyt późno, że nie pozwalają na bezpieczny 
powrót do domu, przed zapadnięciem zmroku i że normalna cena biletu 
jest, przy skromnych emeryturach, za wysoka. Stąd propozycja repertuaro-
wa, skierowana do wszystkich emerytów. Seanse odbywają się zwykle w go-
dzinach południowych, a cena za bilet to 10 zł.

Po powrocie KINA SENIORA, seanse będą się odbywały z zapełnieniem 
połowy dostępnych miejsc.

Widzowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa.
Przed wejściem do kina widz zobowiązany jest do skorzystania z płynu 

do dezynfekcji rąk, znajdującego się w dozowniku w holu kasowym. Ponad-
to należy zachować dystans 2 metrów od innych osób w kolejce do kasy oraz 
przy wejściu i wyjściu z kina.

29 czerwca godzina 12.00   NOMADLAND  -   bilet 10 zł
USA 2020, 108 min., reż. Chloé Zhao
wyk.: Frances McDormand, Linda May, David Strathairn, Swankie i in.
Sześć nominacji do Oscara, trzy statuetki : najlepszy film, reżyseria, ak-

torka.
Wciągająca i hipnotyzująca opowieść o współczesnych nomadach, deli-

katna i przejmująca refleksja nad kruchością ludzkiego życia. Fern - po go-
spodarczym upadku robotniczego miasteczka w Nevadzie - pakuje swojego 
vana i wyrusza w drogę, odkrywając życie poza ramami konwencjonalnego 
społeczeństwa jako współczesna nomadka. Nomadland, trzeci film fabular-
ny reżyserki Chloé Zhao, przedstawia historię Lindy May, Swankie i Boba 
Wellsa, prawdziwych nomadów, którzy stają się mentorami i towarzyszami 
Fern podczas jej podróży po rozległym amerykańskim Zachodzie.

Źródło informacji: OKF
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Pamiętamy
2021 - rokiem pamięci o ofiarach Częstochowskiego Getta

Do czytania książek potrzeba tylko chęci
Fundacja Chrześcijańska „Adullam”

80. lat temu hitlerowscy okupanci utworzyli 
getto dla żydowskich mieszkanek i mieszkańców 
ówczesnej Częstochowy. Na ostatniej sesji Rada 
Miasta zdecydowała, że w tym roku wydarzenia 
związane z Częstochowskim Gettem zostaną od-
powiednio upamiętnione.

Radni podjęli uchwałę w sprawie uczczenia pa-
mięci ofiar Częstochowskiego Getta w związku z 
80. rocznicą jego utworzenia podczas sesji Rady 
Miasta 20 maja. Inicjatywę tę poparło Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne Żydów w Częstochowie.

Przypomnijmy: częstochowianki i częstocho-
wianie wyznania mojżeszowego zostali odizolo-
wani w getcie 9 kwietnia 1941 roku – stało się to 
na mocy rozporządzenia okupacyjnego komisarza 
miasta (Stadthauptmanna) Richarda Wendlera. 
W getcie obejmującym wschodnią część centrum 
Częstochowy – w dużym stopniu pokrywającą się 
z obszarem przedwojennej dzielnicy żydowskiej – 
znalazło się łącznie ok. 40 tys. żydowskich obywa-
telek i obywateli miasta. Wychodzenie poza obręb 
getta było karane śmiercią.

22 września 1942 roku rozpoczęto akcję jego li-
kwidacji, podczas której 38 250 osób wywieziono 
do nazistowskiego obozu zagłady Treblinka II, a 2 

tys. rozstrzelano przy ul. Kawiej.  Pozostałe przy ży-
ciu ok. 6 tys. osób ulokowano w listopadzie 1942 w 
tzw. małym getcie, zmuszając ich do przymusowej 
pracy w zakładach zbrojeniowych ,,Hasag-Paltze-
ry”.  

W chwili wyzwolenia miasta z rąk nazistów 
przebywało w nim 5200 Żydów – więźniów ,,Hasa-
gu”. Tylko 1518 z nich pochodziło z Częstochowy.

Plan obchodów roku pamięci przedstawia się 
następująco:

• 28 czerwca – złożenie kwiatów na Cmenta-
rzu Żydowskim w 78. rocznicę Likwidacji 
Małego Getta (1943 –2021)

• czerwiec 2021 – akcja porządkowania 
Cmentarza Żydowskiego przy ul. Złotej 

• 22 września – złożenie kwiatów pod Pomni-
kiem Ofiar Getta w 79. rocznicę początku li-
kwidacji Getta w Częstochowie (1942-2021)

• 29 września – uroczystości rocznicowe we 
współpracy z Muzeum Częstochowskim: 
Wykład/prezentacja w siedzibie Towa-
rzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów 
(TSKŻ)/ Zwiedzanie wystawy stałej „Żydzi 
Częstochowianie”/ Wystawa fotografii w sie-

dzibie TSKŻ/ Koncert w Filharmonii Czę-
stochowskiej

• 10-12 października – Zjazd Żydów Czę-
stochowian podczas Biennale Hubermana: 
Złożenie kwiatów na ul. Kawiej pod tablica-
mi upamiętniającymi masową egzekucję 2 
tys. osób – ofiar nazizmu

Zakończeniem Roku Pamięci będzie Akcja #Pa-
miętamy – na początku przyszłego roku, 27 stycz-
nia 2022 – w ramach Międzynarodowego Dnia Pa-
mięci o Ofiarach Holokaustu.

„Czytanie w bramie” to po raz szósty inicjatywa podejmowana przez 
Partnerstwo na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”. 
Z założenia wszelkie działania, które podejmuje Partnerstwo, są wybiera-
ne wspólnie i ich zamysłem jest podkreślenie historii i tożsamości dzielni-
cy. Powrót do wspólnego czytania książek to ukłon w stronę czasów, kiedy 
wspólne spędzanie czasu było radością.

Tradycyjnie w lipcowe piątki na Starym Mieście czytane będą książki. Z 
jednej strony dla pokazania, jak dużo kryje się w słowach, które niosą za sobą 
pewną opowieść, a z drugiej dla wskazania kierunku budowania i wzmacnia-
nia relacji między dziećmi i dorosłymi. Od samego początku zamysłem akcji 
było integrowanie społeczności małych podwórek. Na dzień i czas akcji celo-
wo wybrano piątkowe popołudnia, aby spowolnić rozluźnienie, jakie pojawia 
się wraz z początkiem weekendu, a przywołać chęć budowania relacji przy 
dobrej książce. 

- Taka forma działania ze społecznością lokalną daje nam wiele informa-
cji o środowisku, w którym pracują  animatorzy i streetworkerzy.  Rodziny, z 
którymi współpracujemy są bardzo zróżnicowane. Większość boryka się na 
co dzień z problemami finansowymi, zawodowymi, ale scala je troska o sie-
bie nawzajem i o dobro dzieci - podkreśla Elżbieta Ferenc - prezes Fundacji 
Chrześcijańskiej „Adullam”.

O wyborze lektury „Czytania w bramie” zdecydowali przedstawiciele i 
przedstawicielki Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – 
Nowe Życie”. Partnerskie działania na Starym Mieście ukazują tym samym 
cząstkę wspomnień regionu, jej historii i tożsamości, ukrytych m.in. archi-
tekturze, relacjach mieszkańców czy sposobie życia, oraz podkreślają wpływ 
dzielnicy na kształtowanie się obecnej Częstochowy. Jakie książki już prze-
czytano? Literatura zawsze odkrywa przed czytelnikami nowe wartości. Tak 
było w poprzednich latach, kiedy dzieci zamieniały się w detektywów niczym 
Lasse i Maja („Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” Martina Widmarka) 
czy też uczyły się instrukcji udzielania pierwszej pomocy i rozgrywały mecz 

piłkarski w oparciu o wartości (książki Grzegorza Kasdepke „Kuba i Buba w 
szpitalu, czyli o prawach dziecka i pacjenta niemal wszystko!”, „Drużyna pani 
Miłki, czyli o szacunku, odwadze i innych wartościach”. Dzieci zmierzyły się 
też z „Opowiadaniami” Isaaca Bashevisa Singera, wracając do staromiejskich 
zabaw swoich rówieśników sprzed wieku. Zapoznały się z przewodnikiem 
po bezpiecznej zabawie na podwórkach dzięki książce Grzegorza Kasdepke 
„Ostrożnie”. W tej edycji będzie bardzo dźwiękowo i rytmicznie dzięki książ-
kom Izabelli Klebańskiej („Muzyczna zgraja”, „Jak dżdżownica Akolada o mu-
zyce opowiada”, „Kaprys, żart i inne muzyczne fanaberie”).

W tym roku akcja rozpoczyna się o godzinie 16.00 w każdy piątek lipca 
(2., 9., 16., 23., 30.), dokładne adresy będą podawane na profilu Fundacji na 
Facebook’u. Akcja realizowana jest w ramach organizowania społeczności lo-
kalnej dla dzielnicy Stare Miasto, w ramach działań Partnerstwa „Stare Miasto 
– Nowe Życie”. Ma ona charakter cykliczny.

Anna Klim
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Felieton

Moim zdaniem

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

Trwająca ciągle pandemia przestaje być chyba numerem jeden medialnych 
doniesień, choć pewnie jej skutki długo jeszcze kłaść się będą cieniem na życiu 
ludzi na całym globie. 

Jednym z tematów mających szansę oderwać nas od epidemii jest tzw. wiel-
ki sport, bo przecież w tym roku emocje kibiców rozbudzają m.in. przełożone 
piłkarskie Mistrzostwa Europy czy Letnie Igrzyska Olimpijskie.

Mamy duże społeczne zapotrzebowanie na sukcesy sportowe „naszych”. 
Świadczą o tym ogólnopolskie badania i rekordowa oglądalność meczów i za-
wodów, w których rodakom czasem udaje się osiągnąć wynik na miarę lub 
nawet powyżej oczekiwań.

Niestety duże imprezy piłkarskie, na które udaje się Polsce zakwalifikować, 
okazują się dla kibiców biało-czerwonych z reguły dużym rozczarowaniem. 
Pamiętam wizytę smutnego Kuby Błaszczykowskiego w częstochowskiej stre-
fie kibica w czasie finału „naszego” Euro 2012, w którym polska drużyna miała 
wszelkie dane, żeby zrobić przyzwoity wynik, a wypadła grubo poniżej ocze-
kiwań. Na razie trzeba więc nadal z rozrzewnieniem wspominać czasy Orłów 
Górskiego czy też najlepsze chwile kadry Piechniczka i bramki Bońka z Mun-
dialu w 1982 r. Z Igrzysk też ostatnio wracamy „na tarczy”, nie mogąc nijak na-
wiązać do dobrych lat 90., czy sukcesów lat 70., jeszcze w czasach głębokiego 
PRL.

Tu więc gonienie Europy i świata lub - jak kto woli - sportowe „wstawanie 
z kolan” - wychodzi nam trochę słabo. Owszem, są jakieś indywidualne suk-
cesy (Iga Świątek), jest kilka mocniejszych dyscyplin (np. lekkoatletyka), nie 
ma jednak takiego systemowego szkolenia, jakie funkcjonuje w wielu krajach 
i przekłada się na wysoką pozycję w klasyfikacjach igrzysk czy powtarzalne 
sukcesy w „topowych” dyscyplinach sportu.

Oczywiście, nie chcę nikogo zniechęcać do śledzenia tegorocznych du-
żych wydarzeń sportowych. Sam jestem kibicem i mam nadzieję, że może w 
rozpoczętym już Euro nasi piłkarze nie wpiszą się w klasyczny, krótki serial 
futbolowych nieszczęść pt. „mecz otwarcia, mecz o wszystko, mecz o honor”. 
Liczę też, że wreszcie z przygotowaniem mentalnym i fizycznym trafią nasi 

olimpijczycy i może wyprzedzimy tym razem w klasyfikacji medalowej m.in. 
Uzbekistan czy Kubę. 

Wprawdzie w igrzyskach liczy się honorowy udział, ale jednak kibic czeka 
na swoją drobną satysfakcję, nie może ciągle śpiewać: „nic się nie stało. Polacy 
nic się nie stało”… Co bardziej nerwowi snują zaraz analogie z naszym krajo-
wym życiem publiczno-politycznym. Miało być pięknie, a znowu mamy misia 
ze słomy na miarę naszych możliwości...?

Trzeba przyznać, że wyjątkową kibicowską traumą są w ostatnich latach 
występy polskich drużyn piłkarskich w europejskich pucharach. Cierpienie 
nie trwa tu wprawdzie zbyt długo. Mistrz Polski męczy się najpierw np. z ama-
torami z Gibraltaru, by później przegrać np. z mistrzem Azerbejdżanu, itd., 
itp… Tak czy owak dla kibica piłki jest to jednak mało budujące przeżycie, 
zwłaszcza że mieliśmy czasy, gdy Widzew Łódź eliminował z Pucharu Europy 
np.  Liverpool. 

Wierzymy jednak, że w tym roku będzie lepiej i jeżeli nie mistrz, to wice-
mistrz Polski pokaże się z lepszej strony, bo wicemistrzem kraju i zdobywcą 
Pucharu Polski został w tym roku częstochowski Raków. Tu sukces druży-
ny, jeszcze niedawno grającej przecież na trzecim poziomie rozgrywkowym, 
który przypadł akurat na jubileusz 100-lecia zasłużonego klubu. Dlatego ten 
najlepszy w stuleciu finał sezonu ma dla całego środowiska częstochowskiego 
związanego z Rakowem i piłką nożną szczególny smak, choć na pewno bra-
kowało trochę możliwości świętowania sukcesu w obecności kibiców. Miejmy 
nadzieję, że w lipcu obejrzymy Raków grający (już w obecności kibiców) z 
równą determinacją i skutecznością, co na krajowym podwórku, z zespołami 
innych lig europejskich. Trzeba wierzyć, że nawet w nieco zmodyfikowanym 
składzie drużyna nie straci umiejętności, motywacji i ambicji, żeby pokazać 
dobry styl, a może nawet udowodnić, że polska liga trochę niesłusznie znajdu-
je się w ogonie europejskiego rankingu. Warto im kibicować, żeby Polska nie 
była przez kolejne lata tylko mistrzem Polski…

Włodzimierz Tutaj


